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A Rómer Házat évek óta kiemel-
ten támogatja a Hangfoglaló Prog-
ram (korábban Cseh Tamás Prog-
ram), amely az idén 25 éves Nemzeti
Kulturális Alap része. Ezt megünne-
pelendő, egy Backstage fórumot hir-
dettek meg több vidéki városban, így
Győrben is, amely alkalmat ad arra,
hogy a zenekar indítását fontolgató
fiatalok első kézből juthassanak infor-
mációkhoz. Bajnai Zsolt, a Hangfog-
laló Program vezetője elmondta, iga-
zán jó helyzetben lesz a győri közön-
ség, hiszen Beck Zoltán, a 30Y front-
embere első kézből mesél majd a ta-
pasztalatairól, és élményeiről. Ezen-
kívül lesz egy másik téma is, hiszen
legközelebb a magyar közönséghez
ma is magyar dalszöveggel juthatnak

Paraparkból

Hat éve két szabadulószobával in-
dult, később LaserMaxx arénával bő-
vült, most pedig már exkluzív rendez-
vényhelyszínként is funkcionál a má-
gikus magtár a város szélén. A kisme-
gyeri épület tulajdonosai az elmúlt
évek tapasztalatai alapján úgy gondol-
ták, nem elég csak a civil csoportokra
gondolni, kedvezni kell különböző na-
gyobb összejöveteleknek is. Ezért ké-
szült el az új közösségi tér, melynek
csapata az üzleti találkozók, céges ren-
dezvények és a jó kávé elkötelezett hí-
vei. „Most, 2018-ban váltunk arcula-
tot, eddig Parapark és LaserMaxx né-
ven, leginkább gyermekszületésnapo-
kat, magánrendezvényeket tartot-
tunk” – mondta Varga Márk, a Magtár
egyik tulajdonosa.

Ahogy egy zárt szobából való kisza-
badulás során, úgy egy lézerharcban
is az adrenaliné a főszerep. Mindkét
program biztonságos, de izgalmas, s
csak a fantázia szab határt. A Magtár
tulajdonosai emellett gondoltak azok-
ra a csoportokra is, akik nem feltétle-
nül extrém élményre vágynak, hanem
egy helyet keresnek, ahol a jó kiszol-
gálás mellett lazább környezetben bo-
nyolíthatják le baráti vagy üzleti össze-

jöveteleiket. „Azt vettük észre, hogy a
cégeknek a munkaerőt nem elég fize-
téssel megtartani, hanem mögé kell
tenni valami olyan extrát, ami miatt a
munkavállaló úgy érzi, hogy jó helyen
van, szeretne továbbra is munkáltató-
jánál dolgozni, a cég lojális munkatár-
sa lenni” – tette hozzá Varga Márk.
„Úgy gondoljuk, hogy ennek az egyik

legjobb formája, ha csapatépítőket
szerveznek, vagy ha a workshopokat
kihozzák a megszokott környezetből,
tehát kimozdítják a munkatársakat ab-
ból a közegből, ahol nap mint nap mo-
zognak” – fogalmazott a tulajdonos.
Erre egy remek helyszín lehet a Mag-
tár, az új közösségi tér. „Vannak ren-
dezvénytermeink, ahol csapatépítő-

ket, céges összejöveteleket, vagy akár
üzleti megbeszéléseket lehet foly-
tatni jó hangulatban, étel-ital, és jó
kávé mellett” – hangsúlyozta Varga
Márk. „Így várja megújulva és kibő-
vülve a látogatókat a megújult Mag-
tár csapata” – fogalmazott a Győr+
Televízió Híradójának a Magtár
egyik tulajdonosa.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Fórummal és koncerttel is ünnepelhetünk a Rómer Házban

a zenekarok. Mégis hogyan írjunk
dalszöveget, mik a magyar dalszöve-
gek jellemzői? Milyen a popdal és a
magyar nyelv kapcsolata? Erről be-
szélgethetünk majd az előbb emlí-
tett előadóval, és Szálinger Balázs Jó-
zsef Attila-díjas költővel.

Az estet két koncert zárja, viszont
rossz hír a most érdeklődőknek,
hogy ezek a rendezvények már telt
házasak. 30Y és a Mongooz And The
Magnet fellépését is a Hangfoglaló
Programnak köszönhetik azok a sze-
rencsés rajongók, akik időben meg-
váltották a jegyüket.

A Rómer Ház Aktuál jövőhéten is
várja a hallgatókat, akkor majd a Pál Ut-
cai Fiúk koncertjével, és a Mozinet Film-
napokkal is foglalkoznak a szerkesztők.

A pár hetes nyári szünet után újra indult a Győr+ Rádió Rómer Ház Aktuál
című magazinműsora. A minden héten csütörtökön 9:30-kor, majd ismét-
lésben pénteken 19 órakor jelentkező összefoglalóban a győri kultikus
hely programjait fűzzük egy csokorba. Ezen a héten is így történt, hiszen
foglalkoztunk a digitálisan felújított Macskafogó című film vetítésével, a
közelgő Import Imprós előadásokkal, és persze a koncertekkel is.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Huszonöt éves az

MAGTÁR

NKA
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A győri önkormányzat és a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesü-
let Nyugat-Dunántúli Régióközpontja
között két évtizedre visszatekintő,
gyümölcsöző együttműködés van,
amelynek során számos szociális el-
látás valósult meg, és működik a mai
napig. Ezek az ellátások szorosan il-
leszkednek a város szociálpolitikai
rendszeréhez – fogyatékkal élők nap-
közi otthona, támogató szolgáltatás,
party-segély, idősbarát program és
különféle munkaerőpiaci szolgáltatá-
sok is elérhetőek. 

A Színes Fogadó Tér
a szenvedélybetegek nappali ellá-

tását hivatott megoldani ellátási szer-
ződés keretein belül, amely a város
alapellátási feladata. Győr önkor-
mányzata költségvetéséből az intéz-
mény működését 4,5 millió forinttal
anyagilag is támogatja. 

A szenvedélybetegek nappali intéz-
ményének nem feladata az alkohol-,
drog- és egyéb függőségi problémával
küzdő személyek egészségügyi gondo-
zása, azonban a szeptember elején
megnyílt intézményben szervezett fog-
lalkozások és programok révén töreked-
nek az életmód-változtatás ösztönzésé-
re, a visszaesés megelőzésére, illetve az
intézményben dolgozó szociális mun-

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Nappali intézménnyel bővült Győrben a szenvedélybetegek ellátása. A Munkácsy utca 20.
szám alatti Színes Fogadó Tér felvilágosító, tanácsadó, kulturális, szabadidős, állásközvetítő,
védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezését és lebonyolítását biz-
tosítja, valamint ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt a gyógyuló szenvedélybetegeknek.

kások révén szükség szerint kapcsolatot
tartanak az ellátott kezelőorvosával
vagy az egészségügyi gondozást végző
szakemberrel, továbbá a hozzátartozók-
kal. Az intézménybe betérőknek lehető-
ségük van segítő beszélgetésre, csopor-
tos foglalkozásokra, közösségi együttlét-
re, a szabadidő hasznos eltöltésére, és
helyben tudnak segíteni a hivatalos
ügyek intézésében is. Megoldott a tisz-
tálkodás, mosás, ételmelegítés is. 

Megnyitó beszédében dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester arról beszélt,
hogy a szenvedélybetegek rehabilitáció -
jához felkészült, türelmes és kitartó
szakemberekre van szükség. Segítsé-
get nyújtanak ahhoz, hogy akik már fel-
ismerték betegségüket és eljutottak az
orvosig, a későbbiekben ne essenek
vissza, ne érezzék magukat egyedül. „A
szenvedélybetegségből hosszú az út a
gyógyulásig, hónapok, sokszor évek
kellenek az eredményekhez. A most
nyíló intézményben embertársainknak
lehetőséget adnak, hogy más, új célt
kapjon kisiklott életük. Ha életük jó
irányba változik, megérte a sok befek-
tetett energia, és hasznossá válik az in-
tézmény” – mondta az alpolgármester.    

Dr. Szemelyácz János
pszichiáter-addiktológus-pszichote-

rapeuta előadásában a segítőszakma

kihívásairól beszélt. A legnagyobb je-
lentősége a ráfordított időnek van –
vallja, és annak, hogy a szenvedélybe-
tegek életében mindig kellenek olyan
katartikus kulcsélmények, amelyek
után valami megváltozik, és a beteg el-
indul a gyógyulás útján. A segítőknek
pedig ott kell lenniük ezekben a hely-
zetekben. Az önkormányzatoknak, a
médiának, a szakembereknek együtte-
sen nagy szerepük van abban, hogy a
közös gondolkodásból közös tettekkel
sikeres gyógyulások és új életcélok va-
lósulhassanak meg.

Fraknó András,
a Magyar Máltai

Szeretetszolgálat
intézményveze-
tője kiemelte,
kapcsolatok-
ra van szük-
ségük ahhoz,
hogy elérjék
a rászoruló
szenvedélybe-
tegeket, hogy a
gyógyulás útján
vég igmenjenek .
„Ne a segítők lehetősé-
gei legyenek meghatározók,
hanem mérjük fel, találjuk meg, mi
kell a szenvedélybetegeknek a gyógyu-

láshoz. A most átadott intézmény is
azért kapta a fogadó nevet, mert az el-
fogadás és befogadás az elsődleges,
amire ezeknek a betegeknek szüksé-
gük van. Az elfogadás a legfontosabb
azoknak, akiket már a családjuk, kör-
nyezetük sem fogad el, mert bélyeget
viselnek magukon. Segítsünk minden
erőnkkel és eszközünkkel, hogy utat ta-
láljanak egy olyan helyhez, ahol segí-
teni tudnak rajtuk, embernek tekintik
őket és ők is embernek tarthatják ma-
gukat. Fogadjunk arra, hogy megtalál-
ják a Színes Fogadó Teret, ahol befo-

gadják őket, elfogadják saját
életüket és abban ön-

magukat” – zárta
szavait Fraknó

András. 
A győri in-

t é z m é n y
nyitva áll a
gyógyulni kí-
vánó szen-
vedélybete-

gek előtt:
hétfőn, csütör-

tökön és pénte-
ken 11–17 óráig,

kedden és szerdán pe-
dig 14–18 óráig. Telefon-

szám: 06-30/633-5340. E-mail cím:
szinester@maltai.hu.

Az elfogadás
és befogadás 
az elsôdleges, 

amire szükségük
van

A szenvedélytol a gyógyulásig
Színes Fogadó Tér

´́



4 2018. október 5.

Ahogy arról múlt héten beszámol-
tunk: egy országos projektről van szó,
melynek keretében nemcsak új helyi-
ségeket alakítanak ki, hanem egysé-
ges, korszerű szemlélettel, s műszerek-
kel hat városban a legmagasabb, úgy-
nevezett hármas szintű ellátást nyújta-
nak a rászoruló gyerekeknek. Buda-
pesten a hálózat szakmai irányí-
tásával is megbízott He-
im Pál Gyermek-
kórház, s a Be -
thesda Kór-
ház a fővá-
rosi klinikák
támogatá-
sával látja el
ezt a feladatot.
Vidéken a három
orvosegyetem területén – Pécsett,
Szegeden és Debrecenben –, valamint
Miskolcon és Győrben nyílik gyermek-
sürgősségi részleg.

„Az Országos Szakmai Irányító Tes-
tülettel – melyben hárman is képvi-
seljük a győri kórházat – másfél éve
próbáljuk megtalálni a gyermeksür-
gősségi, gyermektraumatológiai rész-
legek leghatékonyabb helyét az

Országos hálózat részeként, két ütemben alakítják ki az egységes
szakmai elvek alapján és műszerekkel működő gyermeksürgős-
ségi központot a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban –
mondta el dr. Tamás László János, a több szakmában is klinikai
ellátást nyújtó intézmény főigazgató főorvosa.

egészségügy ellátórendszerében” –
mondta dr. Tamás László János.   

Hozzátette: Nem alapvetően új
rendszerről van szó, hanem a kiala-
kult gyakorlat újragondolásáról,
amely érinti a gyermeksürgősségi, il-
letve gyermektraumatológiai képzést
éppúgy, mint az ellátás módszereit,

az ehhez szükséges
eszközparkot és a

működés finan-
szírozását is.

„Célul tűz-
tük ki, hogy
az ellátás új,

egységes szak-
mai elvek men-

tén, minden köz-
pontban ugyanolyan esz-

közparkkal, azonos elvek mentén tör-
ténjen. Szükségesnek ítéltük, hogy a
sürgős ellátásra szoruló gyerekekkel
foglalkozó szakemberek kicsit önálló-
sodjanak, hiszen a gyermek más bá-
násmódot, más ellátási típust igényel,
s a beépíthető implantátumok is má-
sok, mint felnőttek esetében.” Másfél
éve kristályosodott ki a szakmai társa-
ságok álláspontja a gyermeksürgőssé-

gi és gyermektraumatológai szakmai
képzésről, melynek az akkreditációja
most van folyamatban. A jövő héten
pedig egy kongresszus is foglalkozik a
gyermeksürgősségi ellátással.

Dr. Tamás László János a győri gyer-
meksürgősségi ellátórendszer üteme-
zéséről szólva hangsúlyozta: Az első
ütemben a vizsgálókat, a gyermekbarát
várót, s részben a fektető helyiséget ala-
kították ki. Ezeknek a műszaki átadása,
átvétele már megtörtént. A második
ütemben készül el a kiemelt kezelő
(műtő), melynek legkomolyabb, legdrá-
gább és legbonyolultabb része a steril
légtechnika. Ebben az ütemben már
üzembe állítják a végleges eszközpar-
kot is. „November végére minden itt

lesz, ami a magas szintű működés felté-
tele” – emelte ki a főigazgató. „Elkészül
a gyermeksürgősségi ellátást támogató
kiemelt kezelőnk is. Október közepén,
végén már megkezdjük a próbaüzemet,
vagyis az új részlegben fogadjuk a sür-
gős kezelésre érkező gyermekeket, de
bizonyos vizsgálatokat – így a képalkotó
diagnosztikát – akkor még a felnőtt
részlegben végzünk el. December ele-
jétől azonban már a gyermeksürgőssé-
gi részleg a sürgősségi osztály része-
ként, de a felnőttektől elkülönítve, ön-
álló apparátussal, a felnőttek ellátásától
különböző szakmai elvek alapján műkö-
dik. A sokktalanító műtőből nem kell
másikat építeni, ott a felnőtteket és a
gyerekeket egyaránt ellátjuk.”

A gyerekek más 
bánásmódot, ellátási

típust igényelnek

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) Cuha utcai
idősek otthonában a szépkorúak hozzátartozóikkal és az otthon
munkatársaival közösen tartottak családi napot, ahol a zenés műsor
mellett a vidámság és a jó hangulat volt a főszerepben.

Kenneth Kamler híres hegymászó
és orvos mondta egyszer: „Nem ak-
kor zárkózol el a lehetőségektől, ha
megöregedtél, épp fordítva, akkor
öregszel meg, ha elzárkózol tőlük.” A
családi nap éppen egy olyan lehető-
ség, amely a szeretteikkel közösen el-
töltött időről emlékeket idéz majd az
idősekben és családjukban. 

A Cuha utcai idősek otthonában tar-
tott családi nap kicsit megszakította a
napi rutint, közelebb hozta egymáshoz
az otthon lakóit, családtagjaikat és a
kollégákat. „Ez az intézmény életében
is nagyon fontos, mert ezek a kapcso-
latok elengedhetetlenek ahhoz, hogy
színvonalas szolgáltatást nyújthasson
az EESZI a náluk otthonra talált idős
emberek és családjuk számára. Ünnep
ez a mai nap, mert együtt tudunk len-
ni, mert bizonyítva érezzük, hogy az itt
dolgozó kollégák mindent megtettek
és megtesznek azért, hogy az idősek

igazi otthonra leljenek, megfelelő gon-
doskodást és gondozást kapjanak” –
mondta Kányai Róbert igazgató.

Kovács Tamás, a városrész önkor-
mányzati képviselője kiemelte, a csalá-
di nap a beszélgetés és az együttlét ide-
je és az összegzésé is. „Minden év ele-
jén felmérjük az igényeket, mire van
szükségük az itt élőknek, az itt dolgozó
kollégáknak, és próbálunk tenni azért,
hogy ezek az igények megvalósuljanak,
a lakók még otthonosabban érezzék
magukat. Sok pozitív változás volt eb-
ben az évben, megújultak az épület kö-
rüli járdák, megszépült az udvar, kültéri
pavilon került a kertbe, sor került a ke-
rítésfestésre és több új növény díszíti a
kertet. A legfontosabb azonban, hogy
fejezzük ki szeretetünket idős hozzátar-
tozóink felé az év minden napján, hi-
szen a szeretet, a gondoskodás és a tö-
rődés az egyik legfontosabb családi kö-
telék” – zárta köszöntőjét a képviselő.

CSALÁDI NAPOT TARTOTTAK idosekkel, hozzátartozókkal´́

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Két ütemben készül
a gyermeksürgosségi

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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FELLOBOGÓZZUK 

A hívek összefogásával újultak meg
a nádorvárosi mellékoltárok

Ünnepre gyűltek össze vasár-
nap délelőtt a Nádorvárosi
Szent Kamillus-templom hí-
vei, régi álom vált ugyanis
valóra: megújulhattak az
1700-as években állított épü-
let mellékoltárai, melyeket
Veres András megyés püs-
pök áldott meg.

„Egyházközségünk egyik nagy vá-
gya vált valóra: restaurálhattuk és fel-
újíthattuk a négy mellékoltárunkat, a
jövőben pedig a szószéket és a főoltárt
is szeretnénk megújítani” – osztotta
meg a hívekkel Berkes Gyula plébános
és elmondta, csaknem 57 millió forin-
tot költöttek a két évig tartó munkála-
tokra. Ebből 19 millió forintot pályáza-
ti forrásból fedeztek, egymillió forint-
tal Borkai Zsolt polgármester és a vá-

ros járult hozzá a költségekhez, a fenn-
maradó jelentős összeget pedig a hí-
vek ajánlották fel.

Felolvasták a győri származású Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter levelét, amelyben kifejtette,
élete egyik legfontosabb helyszíne a Kál-
vária utcai templom. Itt szerepelt elő-
ször nagyközönség előtt a szentlecke fel-
olvasásával, s szíve mélyén mindig a ná-
dorvárosi egyházközség tagja marad.

A misén részt vett Borkai Zsolt pol-
gármester, aki ünnepi beszédében
úgy fogalmazott, mindig jó olyan em-
berek között lenni, akik valódi közös-
séget alkotnak. „A Szent Kamillus-
templom egy gyöngyszem, amely kö-
zel 250 éves múltra tekint vissza. Az
évszázadok azonban nemhogy ki-
kezdték, de egyre szebbé, patinásab-
bá tették az épületet. A folyamatos
felújítások a közösség összefogásá-
nak erejét dicsérik. Örülök, hogy az
önzetlen felajánlásoknak köszönhe-
tően, ismét gazdagodott városunk.
Az oltárfelújítás önmagában is érté-
kes, de hogy ez a közösség erejéből
valósulhatott meg, méghozzá a Jóis-
tenbe vetett hit égisze alatt, ez külö-
nösen is értékessé teszi” – hangsú-
lyozta a polgármester.

Veres András megyés püspök töb-
bek között arról beszélt: azért építenek
templomokat, mert az embereknek
szüksége van olyan helyekre, ahol
megoszthatják az érzéseiket azokkal a
társakkal, akik hasonlóan gondolkod-
nak, s azért, hogy legyenek olyan he-
lyek, ahol együtt imádkoznak, ünnepel-
nek. Egy település életében pedig
meghatározóak a templomok, ame-
lyekben sok Istent kereső ember kap
kapaszkodót. „Az a nemzet nem él lé-
lek nélkül, amelynek vannak templo-
mai, az oda járó lelkes, elkötelezett em-
berek előbbre viszik a nemzet sorsát”
– fejtette ki Veres András, majd megál-
dotta a felújított mellékoltárokat.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

a várost
„Örömmel látom, hogy ilyen so-

kan éltek a lehetőséggel, és részt
vesznek a város fellobogózásában. Ez
mutatja, hogy a győriek nem csak lo-
kálpatrióták, de erős nemzettudattal
is rendelkeznek” – fogalmazott Bor-
kai Zsolt a zászlók átadásakor a Város-
háza előtt. Hozzátette, fontos, hogy
érezzük, hogy összetartozunk, mert
a múltunk ismerete és tisztelete nél-
kül nem tudnánk stabil jövőt építeni. 

A polgármester és a kezdeményező
Radnóti Ákos alpolgármester az első
zászlókat együtt osztották a sorban ál-
lóknak. Az ingyenes zászlóigénylés le-
hetőségével egyébként több száz győ-
ri élt, akik hétfőn és kedden vehették
át a lobogókat a Városháza aulájában.

Az átvételkor az igénylők egy nyilatko-
zatot írtak alá, melyben vállalták, hogy
minimum a nemzeti ünnepeinken ki-
tűzik a házra a zászlókat.

„Örömmel jelentkeztünk a felhí-
vásra, ez egy nagyon nemes gesztus
a győri önkormányzattól” – osztotta
meg lapunkkal véleményét az egyik
zászlótulajdonos, Bajcsiné Király Vil-
ma. Mint mondta, náluk otthon az
ablakban már több mint tíz éve ott a
magyar lobogó, de fontosnak tartot-
ták, hogy a lépcsőház bejáratához is
kitűzzék a nemzeti színű zászlót. Bú-
csúzóul azt is elárulta, náluk nem
csak a nemzeti ünnepekkor, de az év
365 napján az épület éke lesz a piros-
fehér-zöld lobogó.

Nemzeti színű lobogókat adományozott az önkormányzat a győ-
rieknek. A zászlókat Borkai Zsolt polgármester és Radnóti Ákos
alpolgármester adta át az igénylőknek hétfőn. Szerző: Papp Zsolt

Fotó: Marcali Gábor
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A tárlatot ünnepélyes keretek kö-
zött Fekete Dávid alpolgármester nyi-
totta meg, aki köszöntőjében elmond-
ta: „Örömmel adtunk helyet itt a Város-
házán, hiszen Győr erősen kötődik a
Magyar Honvédséghez, mindig is kato-
naváros voltunk. Büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy itt állomásozik az or-
szág egyetlen légvédelmi rakétaezrede,
tiszteljük és szeretjük a katonáinkat. Ez
a vándorkiállítás most bemutatja, mi-
lyen 170 év áll mögöttünk a honvéde-
lem szempontjából. Mindenkit bizta-
tok, látogasson el hozzánk, s tekintse
meg a történelmünk ezen szeleteit” –
zárta az alpolgármester.

„A Magyar Honvédség 170 éve egy
hosszú, megpróbáltatásokkal teli idő-
szak” – ezt már Orosz László százados,
a 8. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi
Iroda megbízott irodavezetője mondta

A 1983-ban készült bronzszobor a fővárosból pénteken ér-
kezett vissza a korábbi helyére, a Bécsi kapu térre. A szobor
Nimródot, a nagy vadászt, Mezopotámia egykori királyát, a Bá-
bel tornyának építtetőjét ábrázolja, aki Somogyi József alkotá-
sán egy elejtett vadat, egy őzet tart a karjában.

A szobrot idén áprilisban szállították el Budapestre, ahol Kar-
mó Zoltán szobrászművész, egyetemi docens vezetésével a Kép-
zőművészeti Egyetem munkatársai megtisztították és pótolták
a korábban letört számszeríj darabját.

„A Belvárosban az elmúlt időszakban
több mint 400 utcanévtáblát cseréltünk le
modern és időálló táblákra, a következő
hetekben pedig Adyváros jelentősebb ut-
cáiban is új táblákat helyeznek ki a Győr-
Szol Zrt. munkatársai” – mondta el szerdai
sajtótájékoztatóján Radnóti Ákos alpolgár-
mester, a vársorész egyik önkormányzati
képviselője. Kifejtette, korábban az Ifjúság
körút burkolatcseréje mellett a járda és a
bicikliút is megújult, sőt a közvilágítást is
modernizálták.

Dr. Gancz Tamás, Adyváros másik kép-
viselője elmondta, hogy az új táblák időjá-
rás- és UV-állók, így évtizedekig tartósan

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

el a megnyitón. A százados kiemelte, a
kiállítás különlegessége, hogy egy-egy
katonaportrén keresztül is visszaemlék-
szik a történtekre, így személyesebbé,
valóságosabbá és hitelessé teszi a láto-
gatók számára az átélteket.

„A vándorkiállítás összeállításakor
arra is törekedtünk, hogy személyes
sorsokon keresztül mutassuk be az
eseményeket. Egyébként egészen a
napjainkig találhatók kiállított anya-
gok, korhű egyenruhák, kitüntetések.
Mindenkinek javaslom, akik érdek-
lődnek hazánk védelme iránt, illetve
szeretnének megismerkedni a kato-
nák életével, hivatásával” – hangzot-
tak el Orosz százados szavai. 

A kiállítás tehát hétfőn megnyílt, s
egészen október 12-én 12 óráig in-
gyenesen megtekinthető a Városhá-
za előcsarnokában.

Ebben az esztendőben ünnepeljük a Magyar Honvédség fennállá-
sának 170. évfordulóját, amelyre a HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum vándorkiállítást készített. Ezt tekinthetik meg most a Város-
háza előcsarnokában, egészen október közepéig.

A Magyar Honvédséget
ünnepeljük

ismét vadászhat a Bécsi kapu téren

NIMRÓD
Fotó: Marcali Gábor

Új utcanévtáblákat 
helyeznek ki Adyvárosban

Szerző: Rozmán László
Fotó: O. Jakócs Péter

megőrizhetik jelenlegi formájukat. Az első
ütemben 26 megújult jelzés segíti az eliga-
zodást a Tihanyi Árpád út, az Ifjúság körút
és a Kodály Zoltán utca szakaszain. A táb-
lák gyártása folyamatosan zajlik, és a kö-
vetkező időszakban a meghatározott cso-
mópontokra fokozatosan helyezik ki az új
táblákat. A közlekedők eligazodását még
ebben az évben, Nádorvárosban is meg-
újult jelzések segítik majd. 

A megújult táblákon az utcanév mellett
szerepel Győr címere és a városrész is. Az
önkormányzat tervei szerint a következő
években is folytatódik az utcanévtáblák
cseréje.
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A MI

UTCÁNK
GYÁRVÁROS – 3. rész

Puskás Tivadar utca (9027)
Puskás Tivadar (1844–1893) gépészmérnök, felta-

láló. Vezetésével épültek a világ első telefonközpontjai
Párizsban és Budapesten. Létrehozta a világ első elekt-
ronikus hír- és műsorszolgáltatóját, a telefonhírmon-
dót, amit a rádió ősének is neveznek.

Szondi utca (9027)
Szondi György (1504?–1552) katona, Drégely várá-

nak kapitánya. A várat elestéig, katonáival együtt védte.
Hősiességéről történeti leírások, anekdoták és irodalmi
alkotások szólnak, legismertebb talán Arany János
Szondi két apródja című balladája.

Tinódi utca (9027)
Tinódi Lantos Sebestyén (1511–1556) a legneve-

zetesebb históriás énekszerző, énekmondó, a XVI.
századi epikus költészet kiemelkedő alakja. Históriás
énekei a sikeres harcokat mutatták be, a török elleni
csatára buzdítva a katonákat.

Toldi utca (9027)
Toldi Miklós (1320?–1390) bihari birtokos nemes,

katona. Pozsony megyében várnagy, majd alispán
volt. 1351–52-ben részt vett Nagy Lajos király nápo-
lyi hadjáratában. Toldi alakját, vitézi tetteit, hatalmas
testi erejét, a róla szóló néphagyományok mellett
Arany János Toldi-trilógiájában dolgozta fel.

Tompa utca (9027)
Tompa Mihály (1817–1868) költő, a népi-nemzeti

irodalmi irányzat egyik meghatározó alakja. Mint re-
formátus lelkész részt vett a szabadságharc csatái-
ban. (Ismertebb munkái: Népregék és népmondák,
A gólyához).

Tóth László utca (9027)
Tóth László (1960–2007) az ETO kézlabdázója, a férfi

kézlabdacsapat vezetőedzője volt. 2007 augusztusában,
47 esztendős korában, hosszan tartó betegség következ -
tében vesztette életét. Játékosként a Rába ETO színeiben
háromszor nyert bajnokságot, és szintén háromszor Ma-
gyar Kupát, míg 1986-ban tagja volt az IHF (Nemzetközi
Kézilabda Szövetség) kupagyőztes csapatának is. Játékos
pályafutása után edző lett: 1999-től a győri együttest irá-
nyította, közben kinevezték a junior válogatott szövetsé-
gi edzőjének is, amellyel világbajnoki bronzérmet szer-
zett. 2008-ban nevezték el róla az utcát.

Vagongyár utca (9027)
A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár egykori köz-

ponti telepének helyén, a Budai út és a Márai Sándor
utca közötti utcát, 2015-ben nevezték el.

Czvikovszky Tamás

Hatféle illat közül választhattuk ki a Győri Bor-
napokon, valamint a Látogatóközpontban, hogy
szerintünk melyik illene leginkább városunkhoz.
A friss, barátságos, békés és meleg jellemzőkkel
bíró Marine Fresh kapta a legtöbb voksot, így a
közeljövőben, már „Győr város illata” elnevezés-
sel ez jelenik meg a légterek illatosítójaként. A
következő intézményekben érezhetjük majd: a
Generációk Házában, a Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér Baross úti épületében, a Mobilis
Interaktív Kiállítási Központban, az Esterházy-pa-

lotában, a Richter Teremben, a Győri Nemzeti
Színházban, a Városházán, a Vaskakas Művészeti
Központban, a Zichy-palotában, az Audi Aréna
Győrben, az Olimpiai Sportparkban és a Látoga-
tóközpontban.

Korábban már megírtuk: a város a világon el-
sőként kezdeményezte, hogy legyen egy olyan il-
lat, amit Győrrel azonosíthatnak az itt élők és a
turisták. S a tervek szerint, jövőre akár haza is vi-
hetjük majd az illatot a Látogatóközpontból,
hogy az otthonunkat is a város illata járja át.

értelmiség, a műszaki értelmiség,
valamint a város vezetői éltek – is-
mertette Torma Attila.

A Zrínyi utca északi részén, az
egykori Vörös Ökör vendéglő le-
bontását követően indult fejlődés-
nek a terület, a város itt bérháza-
kat építtetett az 1920-as években.
Ezek már megfeleltek az urbani-
zált polgári lakás komfortfokozatá-
nak, volt benne csatorna, vezeté-
kes víz és áram, a fűtést pedig cse-
répkályhával oldották meg. A la-
kásokban fürdőszoba, mellékhe-
lyiség, cselédlakás is helyet kapott.

A Bem tértől délre pedig fel-
épült a Tisztviselőtelep, a közalkal-
mazottak családi házas övezete. A
középréteg magasföldszintes, szu-
terénes cselédlakásos, 3-4 szobás,

Torma Attila helytörténész
idézte fel Nádorváros fejlődését
az Életünk utcái, terei című elő-
adássorozatban a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtárban. A szakember
elmondta: a Baross híd 1893-ban
épült, majd 1945-ben lebombáz-
ták, és három évvel később épí-
tették újjá. A korábbi Hosszú, mai
nevén Bartók Béla útról keletre
kezdték el először a mezőgazda-
sági területeket felparcellázni. A
Vasútsoron, a mai Eszperantó ut-
cában épült fel az első nívós pol-
gári ház, a Schlichter-villa, melyet
a Bartók Béla út 2. szám alatti Ve-
nesz-villa, és a 4. szám alatti Sko-
da-villa követett. Nádorváros úri
negyedében, a villákban a győri
polgárok legvagyonosabbjai, az

VÁROS ILLATA
Friss és barátságos a

A legnagyobb és legnépszerűbb közösségi terekben érezhe-
tő hamarosan „Győr város illata”: a szavazatok alapján az
eddig Marine Fresh fantázianevet viselő minta lett a befutó
– derült ki múlt héten, a turizmus világnapján.

NÁDORVÁROS
Gyor úri negyede

verandás házakba költözhetett. Et-
től lett a városrész igazi úri negyed.

Kezdetben Limbeck Sándor
vendéglős száz telket ajánlott fel
parcellázásra, a Tisztviselőtelep
pedig öt holdon épült. Az 1930-
as évekig 35 ház készült el, majd
folyamatosan bővült a városrész,
egy-egy új utca megnyitásával. Ez
volt az első olyan településrész,
ahol a családi házaknál már nem
voltak istállók, ólak, nem volt ál-
lattartás – emelte ki a szakember.

Torma Attila szerint ez a vá-
rosrész azért alakulhatott ki,
mert a modellváltás idején
nagyszámú műszaki értelmiség
települt a városba, akik többek
mellett gyárakat, templomokat
terveztek, építettek.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: régigyor.hu

´́

Szerző:
Zoljánszky Alexandra
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Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

GYOR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A kamara MINDENKIÉ!

´́

´́

A sikeres 2017-es kezdeményezés folyta-
tásaként a Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Ta-
gozata idén is megrendezi „A jelen tanulója,
a jövő mestere” versenyt. A megyei szakkép-
ző intézményekből érkező diákok pincér, sza-
kács, cukrász és eladó szakmákban mérik ösz-
sze tudásukat, és mutatják be egyúttal a pá-
lyaválasztás előtt álló 6–7–8. osztályos tanu-
lóknak mesterségük szépségeit, fogásait. A
csapatok és az egyéni versenyzők október 19-
én 8 órától küzdenek meg a díjakért a kama-
rai székházban (Győr, Szent István út 10/A.)
Az idei téma: Az őszi erdő!

„Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy a pályaorien-

tációs tevékenysé-
günkkel segítsük a
vállalkozások mun-
kaerő-utánpótlási
gondjainak enyhíté-

sét” – mondta el a
rendezvényről Hanczné

Mező Edina, a kamara Ke-
reskedelmi Tagozatának elnöke. „Keressük azo-
kat az új formákat, amelyekkel a pályaválasztás
előtt álló diákoknak meg tudjuk mutatni, egy-
egy szakma milyen lehetőségeket, szépségeket
kínál számukra, és úgy gondolom, „A jelen ta-
nulója, a jövő mestere” verseny megfelelő er-
re. Az eseményen megjelenő szakmák ma
mind hiányszakmák a piacon, ezért nagyon fon-
tos a képzés megerősítése. Az pedig, hogy a
mesterségekből szinte kortársaktól, középisko-
lás diákoktól kapnak ízelítőt a tanulók, igazán
hitelessé teheti a bemutatkozásokat. A turiz-
mus, a vendéglátás a gazdaság húzó ágazata, s
az e területen dolgozók jó fizetést, hosszú távú,
biztos megélhetést remélhetnek.

LÁTVÁNYOS
VERSENGÉS 

Hanczné Mező Edina

a jövo mesterei között ´́ Az év díjazottjai között vállala-
tok, önkormányzatok mellett az
ország kiemelkedő, környezetvé-
delemmel kapcsolatos progra-
mokat megvalósító iskolái lehet-
nek a cím büszke tulajdonosai.

A megyéből egyedül a Deák-
iskola érdemelte ki a díjat évti-
zedes, színvonalas hulladékgaz-
dálkodással, környezetvéde-
lemmel kapcsolatos tevékeny-
ségüknek köszönhetően. E té-

mát népszerűsítették a Nem-
zetközi Tanirodai Kiállításon,
csatlakoztak a Fenntarthatósá-
gi témahéthez, Fogyasztói tu-
datosságra nevelő iskola címet
nyertek el. Az idén a Világ leg-
nagyobb tanórája projektben a
víz témakörével foglalkoznak,

és folytatják a fogyasztóvédel-
mi programmal kapcsolatos te-
vékenységüket is.

Sikerült mozgósítaniuk az
egész iskola diákságát, céljaikat
támogatja több cég, vállalat is,
például az Alcufer Kft., a Győr-
Szol Zrt. és a Pannon-Víz Zrt.

Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium dísztermé-
ben vehette át a közelmúlt-
ban Kovácsné Zimborás Ág-
nes, a Győri Szolgáltatási
SZC Deák Ferenc Közgazda-
sági Szakgimnáziumának
igazgatója a megtisztelő
Energiatudatos Iskola címet.

a Deák-iskola
ENERGIATUDATOS

SEGÍTSÉGÉRT pályázhatnak

A vakokra és gyengénlátókra fókuszál a
Győri Lions Alapítvány. Pályázati felhívásukkal
szeretnék a szociálisan is rászorult, tartósan
súlyos fogyatékkal élőket támogatni – külö-
nös tekintettel a vakokra és gyengénlátókra.

Az alapítvány kuratóriuma elsősorban
olyan pályázatokat kíván támogatni, amelyek
a fogyatékkal élő pályázó egy konkrét problé-
májának, lehetőleg hosszú távú, tartós meg-
oldását célozzák meg.

A Győri Lions Alapítvány elsődleges területi
támogatási célcsoportja Győr és közvetlen kör-
nyéke. Pályázni október 31-ig lehet. A pályázat-
tal kapcsolatos dokumentumok megtekinthe-
tőek és letölthetőek a gyorplusz.hu LIONS
GYŐR menüpontról vagy a lions.gyor.hu, illetve
a gyorivakok.hu honlapokról is. 

Magánszemélyek és fogyatékkal élőket se-
gítő egyesületek, intézmények is egyaránt pá-
lyázhatnak.

TÖBBEN ADTAK VÉRT Járai Máté hívó szavára

Véradókra egész évben, nyá-
ron pedig különösen nagy szük-
ség van. Ezért is hívta életre a
Magyar Vöröskereszt a véradói
láncot megyénkben, melynek
nagyköveteként Járai Máté, a
Győri Nemzeti Színház színmű-

vésze szólította meg az embe -
reket. Hangjára ráadásul töb-
ben nyújtották karjukat, mint
tavaly, ezt pedig a számok is
mutatják. Kun Szilvia, a Magyar
Vöröskereszt megyei igazgatója
elmondta, az előző évhez ké-

pest több mint napi tíz százalék-
kal emelkedett a véradók száma.

Ehhez a növekedéshez az az
öt színházszerető ember is hoz-
zájárult, akiket Járai Máté kért
fel, hogy álljanak a jó ügy mellé,
és biztassák arra barátaikat, ad-
janak ők is vért. Járai Máté el-
árulta, amikor felkérték, hogy le-
gyen a véradói lánc nagykövete,
egy pillanatig sem gondolko-
dott, pedig előtte soha nem
adott vért. Azóta túl vannak egy
sikeres kampányon, és büszke
arra, hogy hívó szavára többen
is úgy döntöttek, életükben elő-
ször mennek el vért adni.

Győr-Moson-Sopron me-
gye egyébként élen jár a vér-
adók számában, kiemelkedő
pozícióját pedig ez a kampány
is erősítette.

Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: Marcali Gábor
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A mai modern könyvtárnak nem
sötétnek, porosnak, túlzsúfoltnak kell
lennie, hanem olyannak, mint egy
könyvesbolt – mondta dr. Horváth
Sándor Domonkos igazgató, a felújí-
tott Kisfaludy Károly Könyvtár átadó-
ján. A Baross úton található biblioté-
kát több részletben újították meg, ba-
rátságos fogadótér, ruhatár és új lift
várja a betérőket, a második emele-
ten a kutató- és olvasóterem mellett
rendezvényeknek alkalmas teret hoz-
tak létre, végül nyáron az első emele-
ti kölcsönző is modern formát kapott.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
felidézte: az épület nem könyvtárnak
épült. Az 1970-es években költözött be
a megyei könyvtár, majd 2013-ban egy
kormányhatározat alapján összevonták
a megyei és a városi intézményt, az ön-
kormányzat tulajdonába és mű-
ködtetésébe került. Mo-
dernizálásra volt
szükség, többek
között azért
is, mert
Győr pályá-
zott az Euró-
pa Kulturális
Fővárosa 2023

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter

címre. Az önkormányzat 15 millió fo-
rinttal járult hozzá a beruházáshoz.

Dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr.
Kovács Pál Könyvtár

és Közösségi Tér
igazgatója

szerint vi-
rágzik a
könyvtár,
ami kö-
szönhető

a modern,
21. századi

megjelenés mellett annak is, hogy
évente 22 ezer darab új könyv beszer-
zésére van lehetőségük. A felújítás kap-
csán a kölcsönző térből 60 ezer darab
könyvet kellett a pincébe szállítaniuk,
majd az új helyükre tenni.

Az első emeleten az olvasók megta-
lálhatják az érdeklődésüknek megfele-
lő könyveket. Különféle színű útba iga-
zító pöttyök kísérik a látogatót a meg-
felelő tematikákhoz. Az ifjúsági köny-
veknél agóra részt alakítottak ki, hogy
otthonosan olvasgassanak a fiatalok,

míg a gyermekkönyvtári részen kis me-
sebirodalmat hoztak létre. Másik új-
donság az úgynevezett POS-terminál,
amely a régi katalógusokat helyettesíti,
segítségével a látogató megtudhatja,
hogy hol találja a keresett olvasnivalót.

Az igazgató a jövőről szólva ki -
emelte, a fiókkönyvtárak megújításán
a sor, a következő évben a szentiváni
és a szabadhegyi egységek szépülnek
meg, valamint egy európai uniós pá-
lyázattól remélik, a Herman Ottó úti
épület komplex megújítását.

A KÖNYVTÁR OLYAN, mint egy könyvesbolt

Útba igazító
pöttyök kísérik

a látogatót

Amint arról a Győr+ olvasói már másfél
évvel ezelőtt értesülhettek, Győrött egy
várostörténeti monográfia készül. A dr. Fe-
kete Dávid alpolgármester irányításával fo-
lyó munkálatok első – az érdeklődők szá-
mára is látható – eredménye a 2017. már-
cius 14-én megtartott Győr Monográfia
Műhelynap volt, melynek keretében, töb-
bek között Gyáni Gábor akadémikus tar-
tott előadást a modern városmonográfiák-
ról, Kaposi Zoltán professzor a pécsi és a
nagykanizsai városmonográfia készítésé-
nek tapasztalatairól beszélt, míg Deák Er-
nő történész az Ausztriában folyó városat-
lasz-projekt eddigi eredményeit ismertet-
te. Két hónappal később, május 15-én pe-
dig arról hallhattunk értékes előadásokat,
hogyan áll Győr egy-egy korszakának kuta-
tása. Olyan kiváló történészek voltak ekkor
vendégeink, mint Gecsényi Lajos, Fazekas
István és Hermann Róbert.

Az említett két rendezvény tucatnyi elő-
adása tükrében egyértelművé vált: Győrnek
nincs mai szemmel elfogadhatónak mond-
ható városmonográfiája! Fehér Ipoly, Szávay
Gyula vagy Borovszky Samu évszázadnál ré-
gebben kiadott monográfiái felett már eljárt
az idő, sok új történeti forrás bukkant fel
megírásuk óta; nem is szólva arról, hogy az

azóta eltelt időszak története is feltárásra vár.
Ezért jelentős a győri önkormányzat célkitű-
zése, hogy 2021-ben – a város V. István király
által kiadott első kiváltságlevelének 750. év-
fordulóján – egy ötkötetes Győrről szóló mo-
nográfia kerülhessen az érdeklődők kezébe.

Hogy mi minden történt ennek érdeké-
ben a tavalyi műhelynapok óta? Ősszel a fel-
kért kötetszerkesztők kidolgozták az egyes
kötetek koncepcióját, majd felkérték a szer-
zőket, akik immár háromnegyed éve dolgoz-
nak a vállalt tanulmányok elkészítésén, hogy
hol tartanak jelenleg. Erről kaphatnak képet
az érdeklődők az októberi műhelynapokon.
A kezdetekről 1447-ig terjedő korszakot be-
mutató, Horváth Richárd által szerkesztett
első kötet műhelynapja október 11-én, csü-
törtökön 10 órakor kezdődik a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtárban (Baross Gábor út 4.), ahol
tucatnyi szerzőt hallgathatunk meg e kor-
szakról. Másnap, október 12-én a második
kötet szerzőitől hallhatunk izgalmas előadá-
sokat Győr 1447-től 1743-ig terjedő korsza-
káról. Az ezt folytató, 1849-ig vizsgálódó har-
madik kötet szerzőivel október 18-án, az
1849–1945 közötti időszak történetét feldol-
gozó szerzőkkel pedig október 19-én talál-
kozhatnak az érdeklődők a Kisfaludy Károly
Könyvtárban. (x)

MUHELYNAPOKAT TARTANAK OKTÓBERBEN

Gyor-monográfiáról
A KÉSZÜLÓ́

´́

´́

Szerző: Horváth József/Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér



10 2018. október 5.

Mondhatjuk, hogy Győr a máso-
dik otthona?

A szülővárosom, különleges he-
lyet foglal el a szívemben. Gyermek-
kori emlékeim, korai zenei tanulmá-
nyaim ide kötnek. A családommal
azóta is minden nyáron nosztalgiá-
zunk, elmegyünk a régi házunkhoz,
felkeressük a barátokat. Természete-
sen számos koncertfelkérésnek is ele-
get tettem már. Győr tényleg a má-
sodik otthonom.

Díszpolgárnak lenni nem csak el-
ismerés, hanem felelősség is...

Megtiszteltetés volt, hogy átve-
hettem a Győr Díszpolgára címet. A
művészetem és a zeném által sze-
retném az embereknek az értéket
és a minőséget közvetíteni, és ezzel
a város hírnevét öregbíteni. Hálám
és szeretetem jeléül ebben az év-
ben is még több exkluzív koncerttel
készülök.

Most például a Vakok és Gyen-
génlátók javára.

A jótékonyság elkötelezett híve-
ként mindig örömmel segítek. Most
is azonnal igent mondtam. Szívemen
viselem az embertársaim sorsát.
Mindannyiunk közös nyelvén, a ze-
nén keresztül szeretnék segíteni a jó-
tékonysági koncerten, a Fehér Bot
Nemzetközi Napján.

A rangos eseményen három kultu-
rális intézmény tevékenységét ismer-
ték el, köztük a győri Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum is
múzeumpedagógiai nívódíjat kapott.
A kitüntetést Grászli Bernadett, a
múzeum igazgatója vette át. „Na-
gyon örülünk, mert a közel tíz éve
tartó múzeumi fejlesztésünknek kö-

a Rómer

Szerző: P. Csapucha Adrienn

Az intézmény munkáját a Múzeu-
mok Őszi Fesztiváljának nyitó-
programjaként megrendezett 16.
Országos Múzeumpedagógiai Év-
nyitón ismerték el.

szönhetően érdemeltük ki a díjat.
Kreatív kollégáimmal régóta törek-
szünk arra, hogy folyamatosan gaz-
dagodjon az intézményünk kínálata,
például interaktív, múzeumpedagó-
giai foglalkozásokkal. Úgy gondolom,
magas szakmai színvonalat értünk el”
– árulta el lapunknak Grászli Berna-
dett, a díjátadót követően. 

A múzeum a Patkó Imre Gyűjte-
ményben tartott, úgynevezett „Mű-
vészek vs. műértők” című foglalkozá-
sa nyomán kapta a rangos elisme-
rést. A program résztvevője festő-
inassá avanzsál, hiszen egy tarisznyá-
val a vállán úgy megy végig a tárla-
ton, hogy közben feladatokat kell
megoldania.

NÍVÓDÍJAS

Világslágerek csendülnek majd
fel. Említene párat?

Novemberben „Egy nyáron át”
címmel új albumom jelenik meg.
Régi vágyam teljesült, hogy a pályá-
mat meghatározó és számomra leg-
kedvesebb magyar és világslágere-
ket dolgozhattam fel szimfonikus
hangszerelésben. Ezekből a győri
közönségnek is szeretnék ízelítőt
adni. Olyan dallamok csendülnek
fel, mint a My Way vagy az Addig
szeretnék élni csak.

Közösen választottak dalokat?
A Győri Filharmonikus Zenekarral

együtt ötleteltünk. Hatalmas lelkese-
déssel állunk a koncert elébe, a kö-
zös játék örömkoncertet eredmé-
nyez majd.

Miért érdemelnénk meg ön sze-
rint az Európa Kulturális Fővárosa
címet?  

A város meghatározó kulturális
központja az országnak. Mindig he-
lyet kapnak azok a magas színvona-
lú koncertek, színházi előadások,
kulturális rendezvények, amelyek
páratlanok és sok embert vonzanak.
Győr rengeteget tesz a kulturális ér-
tékek megőrzése, ápolása és bemu-
tatása érdekében, ezért megérde-
melné az Európa Kulturális Főváro-
sa címet.

Az elismert, s a győriek számára különösen kedves Nyári Károly
október 15-én jótékonysági koncertet ad a Richter Teremben. A
részletekről a művészt kérdeztük. 

A Fehér Bot napján segít
NYÁRI KÁROLY

Szerző: Havassy Anna Katalin  / Fotó: Sajtófotó
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„Kauf Lokales, kauf Kisalfölder!” – Erzeugermarkt
für alle Besucher des Győrer Dunakapu-Platzes am

Sonntag, den 14. Oktober. Auch dieses Mal darf aus
dem Angebot Kisalfölder Erzeuger und Handwerks-

künstler von 9-15 Uhr ausgewählt werden.
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Duo Eleganza geben am 7. Oktober ab 15 Uhr ein Kon-
zert im Konzertsaal der Széchenyi István Universität
(Kossuth L. u. 5.). Auf dem Konzertprogramm des rus-
sischen Pianistenehepaares Jana Szubbotyina und Fi-
lipp Szubbotyin stehen Werke von J. Brahms, M. Mosz-
kovszkij, A. Dvořák und G. Fauré.

KUBA SZTÁRJAI ezúttal Gyorben is´́

A Habana Social Club a kubai és a
latin-amerikai sajtó szerint is, méltó
utódja a Buena Vista Social Clubnak,
legalább annyi fülbemászó slágerrel,
mint elődje. A Buena Vista Social
Club 2014-ben az Adios Tour kereté-
ben búcsúztatta el a közönségét, me-
lyet követően még inkább megnőtt a
Habana Social Club népszerűsége. A
több mint fél évszázados múlttal ren-
delkező Habana Social Club alapító
tagjai közül már néhányan eltávoztak
az élők sorából, így a jelenleg 11 fős
zenekar az évtizedek során többször
megújult, fiatal virtuóz zenészek is

csatlakoztak az idősebb tagok mellé.
Clemente Hechevarria és Rubén Gon-
zalez alapítók szerint: „A kubai nép
életéhez, sorsához, emlékeihez egy-
egy dal kötődik, amelyek a világ min-
den emberéhez szólnak, kivétel nél-
kül mindenki magáénak érezheti a mi
bánatunkat és boldogságunkat. Ez a
zenei örökség óriási alázatot és fele-
lősséget kíván tőlünk, előadóktól.”

A koncertturné alatt, a különleges
show nézőiként megtapasztalhatjuk
a kubai életérzést: a Habana Social
Club dalai mellett számos latin-ame-
rikai világsláger akusztikus átdolgozá-

sát is meghallhatjuk. A zenei utazá-
son felcsendülnek a legnagyobb ku-
bai slágerek: Flor palida, Chan –
Chan, Bailando, Vivir Mi Vida, Che
commandante, Guantanamera, Ca-
ballo viejo, Represent Cuba, vagy a
Se que te amo, amit Ricky Martin is
feldolgozott.

A koncert minden korosztály szá-
mára páratlan zenei csemege, az au-
tentikus díszlet, a híres Tropicana
Club táncművészei, a színes jelme-
zek, a havannai hétköznapok hangu-
latát felidéző vetítés is felejthetet-
lenné varázsolják az estét, novem-
ber 8-án a Vaskakas Művészeti Köz-
pontban. (x)

A kubai mulatók szivarfüstös
éjszakáinak sztárja, a kubai-
ak első számú kedvence, a
Habana Social Club zenekar
világkörüli turnéjára kiegé-
szült a világhírű Tropicana
Club szólótáncosaival, így
egy különleges műsorral vár-
ja mindazokat november 8-
án a Vaskakas Művészeti
Központban, akik karibi él-
ményre vágynak.

Hochzeitsausstellung am Woche-
nende im Duna Center. Auf der gröss-
ten Hochzeitsausstellung Nordwestun-
garns werden Accessoires für eine per-
fekte Eheschliessung präsentiert, auf
2700 Quadratmetern erwarten zahlrei-
che Aussteller und verschiedene Prog-
ramme auf sich auf die Hochzeit vorbei -
reitende Paare und hochzeitsinteres-
sierte Besucher. Die Ausstellung ist

am 6. und 7. Oktober von 9-18
Uhr geöffnet.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Konzert des Dániel Balázs Boogie Woogie Trios am 10. Ok-
tober ab 19 Uhr im Rómer Haus (Teleki u. 21.). Bei dieser Ve-
ranstaltung spielen virtuoses Klavierspiel, wild Rhythmen
und musikalische Bravour die Hauptrolle.

In der Orgelkonzertreihe in der Heiligengeistkirche (Szentlélek templom, Szent-
lélek tér 1.) spielt am Sonntag, den 7. Oktober um 18 Uhr der Orgelkünstler Soós
Gábor, Organist der Győrer Szent Imre Kirche. Auf dem Programm stehen Werke
von Komponisten deutscher Barockmusik: Tunder, Böhm und J.S. Bach.

Die zum 9. Anlass pensionierter
Schaffender organisierte Ausstel-
lung  öffnet am 8. Oktober um 15
Uhr im József Attila Bildungshaus
(Móra park 1.). Die Sammlung ist
bis 30. Oktober werktags täglich
von 10 Uhr bis 16:30 Uhr zu sehen.
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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  

Nyugdíjas alkotók kiállítása nyílik október 8-án 15 órakor a
József Attila Művelődési Házban (Móra park 1.). Vendég:
Nagy Balázs. A tárlat október 30-ig, hétköznap 10–16.30-ig
látogatható.

Szakály Sándor történész, a Veritas
Történetkutató Intézet igazgatója lesz
a Győri Polgári Szalon vendége októ-
ber 9-én 18 órakor a Zichy-palotában
(Liszt Ferenc u. 20.). Múltunkról és je-
lenünkről (1867) 1919–1956 (1994)
címmel zajlik a beszélgetés a házigaz-
dával, Szigethy Gábor íróval.

Fák hegyén címmel Kányádi Sán-
dor emlékműsort tartanak Olgyay
Gábor zenéivel október 13-án 17
órától a Klastrom Hotelben (Zeich-
meister u. 1.).

A Duo Eleganza ad koncertet október 7-én 15 órától a Széche-
nyi István Egyetem Hangversenytermében (Kossuth L. u. 5.).
Az orosz zongoraművész házaspár, Jana Szubbotyina és Filipp
Szubbotyin koncertprogramján J. Brahms, M. Moszkovszkij, A.
Dvořák és G. Fauré művei szerepelnek.

A Szentlélek-templom orgonahang-
verseny-sorozatában október 7-én
18 órakor Soós Gábor orgonamű-
vész, a győri Szent Imre-templom or-
gonistája játszik. A műsoron német
barokk zeneszerzők: Tunder, Böhm
és J. S. Bach művei szerepelnek.

Konfliktus és kibékülés
címmel látható a Pan-
nonhalmi Főapátság leg -
újabb kiállítása a Pan-
nonhalmi Apátsági Galé-
riában (Mátyás király u.
1–3.). A tárlat a metszet-
tárban őrzött értékes
grafikai lapokat mutatja
be. 2019. március 17-ig,
keddtől vasárnapig, 9–
16 óráig látogatható.

Dr. Horváth Nóra filozófus, a Széchenyi István Egyetem
oktatója, a Műhely folyóirat szerkesztője  „A szépség sze-
retői” – George Santayana és kortársai című könyvének
bemutatója lesz október 11-én 17 órakor a Zichy-palotá-
ban. A Műhely-esten a beszélgető partner dr. Krémer Sán-
dor filozófus, a házigazda Villányi László költő, a Műhely
folyóirat főszerkesztője.

Madárvárta – Az élőhelyek sokszí-
nűségének megőrzése a jövőnk zá-
loga címmel Nagy Sándor ornitoló-
gus tart ismeretterjesztő előadást
október 11-én 17 órától a Dr. Ko-
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtár klubhelyiségé-
ben (Herman Ottó u. 22.).

A Győri Praxisközösség október
6-án szervezi meg első egészség-
napját a Pinnyédi Művelődési
Házban (Napfény u. 1.) 10–15.30-
ig. Az előadások mellett gyógytor-
na foglalkozás, diétás tanácsadás,
gyermekprogram, valamint ingye-
nes szűrővizsgálatok várják az ér-
deklődőket.

A Lelkünk Rajta – Lelki Egészség
Éjszakája elnevezésű programot
október 12-én először rendezik
meg a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeumban. Közel har-
minc előadás és workshop közül
válogathatnak az érdeklődők. To-
vábbi információ: lelkunkrajta.hu.
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A nemzetközi autóteszteken
nagy a férfiuralom, hölgy alig akad,
így a kocsik színei a nulla kategóriába
tartoznak, annál nagyobb szerepet
kap a motor. Két benzines és egy díze-
les a választék. Előbbiek 230, illetve
150 lóerősek, a TDI ugyancsak 150 lo-
vas, valamennyi Győrben készült, a vi-
lág legnagyobb motorgyárában.

Harmadik évtizede van lehetősé-
gem az Audival tesztutakra járni, s min-
dig megállapitom, az ingolstadti kon-
szern nem csak autógyártásban, ha-
nem szervezésben is világszínvonalat
képvisel. Mesebeli helyszíneket válasz-
tanak ki mindig, paradicsomi állapoto-
kat teremtenek, ami ezúttal némileg
képzavar, mert éppen almaszüret van
Dél-Tirolban. Araszolunk az almahegye-
ket szállító traktorok között, lenyűgöző
táj vesz körül bennünket. Ez a legna-
gyobb kihívás, hogy éppen a környezet-
re vagy az autóra koncentráljunk. Illene
az autóra, azért vagyunk itt, de Dél-Tirol
hegyei komoly kihívást jelentenek a ko-
csinak éppúgy, mint a sofőrnek.

Vezetés közben próbálom a tájat ki-
zárni. Nem csak azért, mert egy har-
minchárom ezer eurós autó volánjánál
ülök, hanem ezért is, mert a szerpenti-

nek próbára teszik a sofőrt. És a hajtű-
kanyarok váltogatják egymást. A Q3
biztonsággal szeli a kanyarokat, útfek-
vése kiváló, a kormányműve mint egy
svájci óra, precízen és finoman reagál,
a belső tér pedig olyan, mintha repülő-
gépben ülne az ember, hatalmas digi-
tális műszerfallal és még hatalmasabb
MMI érintőképernyővel.

Az új Audi Q3 második generációs
családi SUV-ja a fenekünk alatt nem-
csak határozottabb megjelenésű, ha-
nem a bőséges térkínálatnak, a sok-
oldalú variálhatóságnak és a számos
praktikus részletmegoldásnak kö-
szönhetően a használhatósága is lé-
nyegesen javult. A kompakt szabad-
idő-autót számos felsőkategóriából
átvett infotainment-megoldás köti

össze a környezetével. A parkolást,
a városi közlekedést és a hosz-

szú utakat új vezetéstámoga-
tó rendszerek könnyítik meg.
Ezek a továbbfejlesztett fu-
tóműhöz hasonlóan egyben
a komfortot is növelik.
Az első tesztút a My Arbor

Hotelig vezet. Az ötven kilomé-
teres tesztút pillanatnak tűnik. A

Q3 volánjánál az ember szembesül
a vezetés élményével. A szálloda –
az Én fám magyarul – előtt a győri
Audi Hungaria két munkatársa fo-
gad bennünket. Hetek óta Bolzanó-
ban van Szakonyi Ádám és Gáspár
Balázs, akik nem csak a magyar, ha-
nem a teljes nemzetközi médiavilág
munkatársait segítik. Ha éppen
gond lenne a navigációs út kiválasz-
tásával, vagy valamelyik vezetői asz-
szisztens aktiválásával, készségesen
ugranak, hogy segíthessenek.

Délután egy két és fél órás szakasz
az újabb útvonal. Autópálya, szerpen-
tin, hegyi utak, bárhol vezetünk, az au-
tó magával ragadja a sofőrt. S mellé
némi büszkeség is társul, hogy ezt a ki-
váló autót Győrben, az Audi Hungaria
munkatársai készítették. 

Gyorsan otthon érezzük ma-
gunkat az olaszországi Dél-Ti-
rolban. Ahogy leszállunk a
bolzanói repülőtéren, a par-
kolóban több tucatnyi Győr-
ben gyártott Audi Q3-as fo-
gad bennünket. Gyors eligazí-
tás a reptéren, sebességhatá-
rokról, vezetés közbeni tele-
fontilalomról, magyarországi-
hoz hasonló nulla alkoholér-
tékről, s máris választhatunk
az autók között. A Q3 biztonsággal

veszi a kanyarokat

Gyorben készülo Audi Q3-asokat tesztelt a nemzetközi média Dél-Tirolban´́ ´́

Paradicsomi állapotok
almaszüret idején

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor
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Ingolstadtban az új zászlóshajók ter-
vezésénél egyértelműen az a cél, hogy
friss lemezruhába öltöztetve, a jövő
technológiáit kínálják már ma. Amikor
egy éve az A8-as luxuslimuzin bemutat-
kozott, nem is sejthettük, hogy hama-
rosan egy kategóriával lejjebb, elérhető
közelségbe kerül majdnem minden
technikai és kezelési újítás, amit ott be-
vezettek. Mit is jelent ez pontosan?

Érzékeinkre hat
Amint megközelítem az A6 limu-

zint, érzékeli a zsebemben a kulcsot.
Nyitom az ajtót, majd a szokásosan ké-
nyelmes bőrülésbe ülök be. A pácél-
szekrény vastagságú ajtót nem rán-
tom meg elég erősen, csak félig kattan
be a zár. Azonban egy villanymotor be-
húzza helyettem. Megnyomom a start
gombot, és minden életre kel. Az
elektromos ülés beáll a korábbi
pozíció ba – így már elérem a pedálo-
kat. A tükrök kinyílnak, és a szélvédő
sarkaiban kiemelkednek a Bang&Oluf-
sen akuszikus lencsék – a térhangzású
magassugárzók. Felvillan az Audi logó
a kormány mögött a 12,3 colos LCD ki-
jelzőn, és a középkonzol két érintőkép -
ernyője pár másodperc alatt bekap-
csol. Nem egy, hanem kettő! A felső

10,1 colos a szokásosnak nevezhető
multimédiás egység – persze eszmé-
letlenül éles képpel –, egy szinttel alat-
ta pedig a 8,5 colos klímavezérlő egy-
ség. Megérintem. Nem történik sem-
mi. Ezt nyomni kell, akár a gombokat.
Amint erővel nyomom, érzem, hogy
van visszajelzés. Diszkrét kattanó hang,
és valami rezgés jellegű hatás. Pont
olyan, mintha tényleg egy gombot
nyomtam volna. És ez csak egy pont,
ahol az A6 jelzi számomra, hogy egy
mesterien megtervezett gépezet. A
műszerfal egésze ultramodern, min-
den részlet kidolgozott. Minden él alu-
mínium, a pult teteje bőrrel vart, a be-
tétek fényes feketék vagy alumínium
felületűek ¬– de lehetne fa is.

Hengerek száma hat
Közben el is felejtettem, hogy már

jár a motor. Az új nómenklatúra szerinti
eddigi legerősebb 50 TDI egy V6-os
aggregát. Érdekessége, hogy egy 48 vol-

tos „mild” hibrid rendszert társítottak
hozzá – magyarul egy kis villanymotort,
és nagyobb akksit –, ami csökkenti a fo-
gyasztást. Például úgy, hogy a nyolcse-
bességes automata váltó képes „szaba-
donfutó” módba váltani nagyobb se-
bességnél, ha csak tartjuk a tempót. A
rendszer 286 lóerős és maximálisan
620 Nm nyomatékot ad át mind a négy
keréknek (Quattro hajtás). 5,5 mp a 0–
100 sprint, amiből nem érez semmit az
ember akkor, ha bent ül. A feláras lég-

rugózással még rossz úton is csak úgy
suhan az 1,9 tonnás autó. Érezni a ko-
csin, hogy német autópályákra tervez-
ték – a magyar utakon nem is kihasznál-
ható ez az erőtartalék. Viszont se-
gít kordában tartani az
elektronika, hiszen
minden vezetést tá-
mogató eszköz
benne van. Az
intelligens tá-
volságtartó
tempomat fi-
gyeli a táblá-
kat és lassít
vagy gyorsít, a
korlátozásoknak
megfelelően. Köz-
ben, ha elénk kerül
valaki, fékez, kanyarban
a sávban tart. Még a gázpe-
dál is visszarúg, ha gyorsabban hajtunk,
mint szabadna, vagy egy kereszteződés-
hez közelítünk. Ez az Audi már az önve-

zető autók nagyon jól működő előfutá-
ra. Nem hajt magától, de tehermente-
síti a sofőrt.

Látványos
Éjszaka sem gond a rendszernek a se-

gítségnyújtás. Rendelhető éjjellátó, ami
a virtuális műszeregységen mutatja az
utat, illetve a nem látható, mozgó élőlé-
nyeket, élettelen akadályokat. A HD LED
mátrix fényszóró azonban szinte minden
körülmények között nappali világosságot

varázsol az úttestre. Egyébként az autó
orrán a sok szenzor elegánsan elhelye-
zett, nem csorbít az új A6 komolyra vett
kiállásán. Az egész karosszéria tömzsibb

– képeken egy számmal kisebbnek
hat – köszönhetően a 20-

21 colos új felniknek,
és a magas övvo-

nalnak. Dudo-
rodnak a sárvé-
dők, a hátsó
olyannyira,
hogy szíve-
sen nézeget
az ember a

tükörbe, hogy
csodálhassa. Pe-

dig a legújabb, 3D
megjelenítésre ké-

pes kamerarendszer
külső nézetből is mutatja a

hat centi híján ötméteres test határait.
Úgy érzem, elérkezett a jövő, ami-

kor egy ilyen luxusautó gördüléke-

nyen nyújtja a több száz szolgáltatást
azoknak, akik hajlandók kifizetni a 17
millió forintos alapárat. Viszont aki er-
re szánja el magát, nem fog itt megáll-
ni. Meg kell hallgatnia az 23 hangszó-
rós, 1920 W teljesítményű B&O hang-
rendszert, kipróbálni a head-up-disp-
layt, a négyzónás klíma hátsó sori
érintős vezérlését, és az RGB minden
árnyalatát tudó hangulatvilágítást –
még ha ezekért egy kompakt autó
árát is ki kell fizetnie…

Az Audi az A6 nagy kategóri-
ás típussal sokszor került a
reflektorfénybe. 1997-ben
például az újraértelmezett
limuzin forma, 2018-ban pe-
dig az intuitív érintőképer-
nyős vezérlése miatt. Ezen-
kívül persze fejedelmi a ké-
nyelme, végtelenül erős, hi-
hetetlenül csendes és szinte
magától vezet. Akár egy A8…

A gázpedál
visszarúg, ha

gyorsabban hajtunk,
mint szabadna, vagy
keresztezôdéshez

közelítünk

Teszt: Audi A6 50 TDI

ELÉRKEZETT
Szöveg és fotó: Nagy Viktor

A JÖVÓ́
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Kétévente rendezik meg azt a
nagyszabású versenyt, amelyen a
kontinens legfelkészültebb fiatal
szakemberei versenyeznek egymás-
sal az Európa legjobbja címért. Az Eu-
roSkills döntőjét ebben az évben Bu-
dapesten rendezték meg, a finálén
28 ország 600 versenyzője mérte ösz-
sze tudását 37 különféle szakmában
500 szakértő és zsűritag előtt. A
Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara jóvoltából
megyénk is képviseltette magát a
rangos eseményen.

„Minden olyan rendezvény, amely
a szakmákat, a kétkezi munkát nép-
szerűsíti, érdemes a kamara figyel-
mére és támogatására” – mondta el
a kezdeményezésről Pintér-Péntek
Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
aki személyesen részt vett a megnyi-
tó ünnepségen. „Ez Európa legna-
gyobb létszámú és legszínvonala-
sabb rendezvénye, amely szakmákat,
a szakmunkásképzést helyezi a kö-
zéppontba, így örülünk, hogy része-
sei lehettünk, versenyzőt delegálhat-
tunk” – emelte ki.

Az EuroSkills döntőjében Győr-
Moson-Sopron megyét az autószere-

lők között Hasza Attila képviselte, aki
a Szakma Sztár versenyeken nyújtott
kiemelkedő teljesítményével kvalifi-
kálta magát a nemzetközi megméret-
tetésre. Felkészülését a kamara mel-
lett hivatalos szakmai támogatóként
az X-Meditor Kft. segítette.

„A megyénket képviselő Hasza At-
tila az EuroSkills döntőjében közel 30

ország versenyzőjével mérte össze
tudását. Sikere ösztönző lehet min-
den szakmát tanuló fiatal számára,
aki az iparban, a kereskedelemben
vagy a szolgáltatások területén sze-
retné mesterré képezni magát” –
hangsúlyozta  Pintér-Péntek Imre és
hozzátette, nagyon büszkék a teljes
magyar csapatra, a versenyzőkre, a

felkészítőkre, a szakmai támogatókra
és a háttérben dolgozókra.

A kemény felkészülési folyamat
nem volt hiábavaló: három arany, há-
rom ezüst, három bronz, és nyolc ki-
válósági éremmel gazdagodott a ma-
gyar csapat.

Bővebb információ, fotók, videók a
skillshungary.hu oldalon találhatók. (x)

MEGYEI VERSENYZO IS KÜZDÖTT´́
a szakmák Európa-bajnokságán
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„A jó szemüveg mindig személyre
szabott” – mondja Varga Annamária
optometrista, a győri Széchenyi té-
ren található Optimum Optika veze-
tője. „Ügyfeleink életmódját is ismer-
nünk kell ahhoz, hogy a számukra
leg inkább megfelelő szemüveget ké-
szítsük el. Nem mindegy, hogy valaki
egész nap autót vezet, vagy az irodá-
jában a számítógépe előtt ül” – érzé-
kelteti egy példával a különbségeket
a szakember.

Az Optimum Optika öt éve nyílt
meg, akkor egy másik cégnél dolgozó
négy szakember – Varga Annamária,
dr. Kéry Klára, Tardos Zsófia és Ne-
mes Izolda – a tulajdonosváltás miatt
úgy döntött, hogy önálló útra lép.
Meg akarták őrizni a személyes kap-
csolattartás gyakorlatát, lehetőségét,
nem hisznek ugyanis abban, hogy fu-
tószalagon, személytelenül is lehet
alkalmas szemüveget gyártani.

Márpedig a személyre szabott, jó
szemüveg egész életminőségünket
befolyásolja, hiszen az információk
90 százaléka látásközvetítéssel jut el
hozzánk. A szem a lélek tükre is, nem

csak befogad, hanem közöl, saját sze-
mélyiségünket, lelkiállapotunkat su-
gározza szét. 

Az Optimum Optikában a rugal-
mas, ügyfélközpontú kiszolgálás pá-
rosul a képzettséggel, a tapasztalat-
tal, a modern technikával és techno-
lógiával. A szemüvegkészítés min-
den munkamozzanata helyben, sa-
ját, korszerűen felszerelt műhelyük-
ben történik.

A szemvizsgálatot modern
berendezésekkel végzik, a
gyerekek szemvizsgálata-
kor a kifejezetten erre a
célra kifejlesztett Plus -
optix készüléket hasz-
nálják. Az Optimum
Optika olyan szolgál-
tatást is nyújt, ami
csak náluk elérhető.
Ez pedig a színtévesz-
tés szemüveges kor-
rekciója.

A színtévesztés soka-
kat érint. A statisztikák
szerint a férfiak négy száza-
léka örökletesen színtévesz-
tő. „A színtévesztés sok szak-
mában kizáró ok, de a mindenna-
pi életben is hátrányokkal jár” – állít-
ja Varga Annamária. „A mi korrekciós
szemüvegeinket viselő fiatalok azt
mondják, hogy számukra színesebb
lett a világ, a fény és az árnyék élmé-
nyét is intenzívebben élik át. 

Meggyógyítani nem lehet a színté-
vesztést, amely a csapsejtek színérzé-
kenységétől függően vörös vagy zöld le-
het. A  korrekciós lencsével – ez szükség
esetén természetesen dioptriás is lehet
– színhelyes látást tudnak elérni. Egyre
több iskola és munkaegészségügyi köz-

pont tanácsolja a fiataloknak, hogy keres-
sék fel vizsgálat céljából, illetve korrekciós
szemüvegért az Optimum Optikát.

Az üzletben sokféle márkájú ke-
ret közül válogathatnak a pácien-
sek, mindegyikből csak egyet tarta-
nak az egyediség megőrzése végett.
Mondják az üzletben dolgozók,
hogy most a kerek, sötét színű kere-
tek a divatosak, amelyekben a mű-
anyagot szinte csak jelzésszerűen,
de ötvözik a fémmel. 

Kontaktlencséket is kínálnak,
lágyat és keményet egy -

aránt, magas dioptria
esetén kifejezetten a

ko nta k t l e n c s é ke t
ajánlják. Arra is föl-

hívják a figyelmet
azonban, hogy a
kontakt lencse
mellett mindig
legyen tartalék-
ban egy szem-
üveg, ha este el-
távolítják a len-
csét, akkor szem-

üveggel pótolják
az éles látás elve-

szett élményét.
Az Optimum Opti-

kában  két optometrista
dolgozik: Varga Annamária

és Varga Róbert.  Szöllősiné Tar-
dos Zsófia látszerészként,  Horváth

Zoltánné Móni pedig  optikai asszisz-
tensként szolgálja az ügyfeleket. Or-
vosként jelenleg dr. Bánfi Virág diag-
nosztizál. (x)

A jó szemüveg nemcsak a látást
korrigálja, hanem a személyisé-
get is kifejezi, sőt a divatszak-
emberek szerint öltöztet is.

Ötéves az Optimum Optika a Széchenyi téren

SZÍNES A VILÁG, lássuk hát helyesen!
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Tóth Jánosné Éva, Baranya megyé-
ből származik, azonban az egyesületi
elnök teljes szívével győrinek érzi
magát, hiszen elmondása alapján
nem sok emléke maradt meg gyer-
mekkorából. 

Minden a folyók városához köti, hi-
szen itt talált barátokra, célokra, és itt vé-
gezte iskoláit is. „Ifjú koromban minde-
nem a sport volt. Testnevelő tanár akar-
tam lenni, ezért az egykori Zrínyi Ilona
Gimnázium testnevelési tagozatát vá-
lasztottam” – meséli az egyesület Mes-
ter utcai irodájában. A kamasz fejjel szőtt
álmoknak az vetett véget, hogy az első
osztály végén megbetegedett. Ezért vál-
tott, és a kereskedelmi iskolába iratko-
zott be, ahol a kozmetika-eladó szakmá-
ban merült el, majd illatszerüzletekben
és bélyegboltban helyezkedett el. Nem
sokkal később megszületett a fia, három
évre rá pedig a lánya is. „A lányom sé-
rültséggel jött világra, kerekesszékkel
közlekedik, így egészen ötéves koráig,
minden másnap vittem az egykori gyer-
mekrehabilitációs központba. Az életün-
ket át kellett szerveznünk, ezért a férjem
korábbi munkahelyére mentem dolgoz-
ni, a Vízügyi Igazgatósághoz.”

A család a Szérűskert utcai gátőr-
házba költözött, Éva pedig átvette fér-
je feladatait, és gátőr, szaknyelven, gát-
és mederfelügyelő lett. „Összetett hi-
vatás, ami huszonnégy órás szolgála-
tot jelent. Az úgynevezett békeidőben
is sok feladatom volt, árvíz esetén pe-
dig koordinálnom kellett a védekezés-
ben részt vevő szakemberek és önkén-
tesek munkáját. Előfordult, hogy a
nyaralást kellett félbeszakítanunk egy
megoldásra váró probléma miatt, de
örömmel gondolok vissza azokra az
időkre” – mondja az első női gátőr. 

www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

KÖZTÜNK ÉLNEK
Tóth Jánosné harminc éven keresztül volt az első női gátőr,
húsz éve pedig az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik
megyei egyesületének elnöke. Vérében van a szervezés,
mosolyogva tekint a világra, és azon dolgozik, hogy a fel-
merülő problémákat megoldja. Hiteles vezető, akivel Győr
több lett, amikor hatesztendős korában, szüleivel a megye-
székhelyre költözött.

Közben sok víz lefolyt a Rábán, Tóth
Jánosné pedig lányát a Bárczi-iskolába
íratta, ahol a szülőkkel összefogva,
megalapította a Magonc Egyesületet.
Elhivatottságának hamar híre ment,
így 1998-ban megkeresték a főváros-

ból, hogy hívja életre az Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Se-

gítőik Országos Érdekvédel-
mi Szövetségének helyi
szervezetét. Ez 2003-ig mű-
ködött ebben a formában,

hiszen tizenöt évvel ezelőtt
megalakult az ÉFOÉSZ Értelmi-

leg Sérültek és Segítőik Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Egyesülete. „Ezer-
háromszáz tagunk van, a megyében
élő értelmi sérültek száma pedig körül-
belül kétezerötszáz. Azt látom, hogy a
szülők az ilyen jellegű problémákkal
sokszor magukra maradnak. Sok a szét-
eső család, mert a mindennapi küzde-

lem felőrli a házaspárokat. Az anyukák
nehéz helyzetben vannak, és súlyos te-
her nyomja a vállukat” – magyarázza a
megyei elnök.

Úgy látja, hogy a társadalmi meg-
ítélés jó irányba halad, és egyre el-
fogadóbbak az emberek, de még
mindig nem eléggé. „Az értelmi sé-
rültektől még ma is sokan tartanak
és elhúzódnak tőlük. Sajnos még
mindig nem vagyunk kellően nyitot-
tak. A következő generációk talán
már úgy nőnek fel, hogy a sérült-
séggel élőket a társadalom egyen-
értékű tagjainak tekintik” – emeli ki
Tóth Jánosné. 

Elmondása alapján, a megyében jó
az oktatási rendszer, az igazi probléma
akkor jelentkezik, ha onnan kikerülnek.
„Az iskola utáni időszak mindig vízválasz-
tó. Utána sokan eltűnnek a rendszerből,
és nem kapunk róluk információt.” So-

kan viszont rendszeresen fordulnak az
egyesülethez, amely mindent megtesz,
hogy segítsen. Jelenleg az Infokommu-
nikációs alapú távszolgáltatás kialakítása
az ÉFOÉSZ-nél elnevezésű projektben
vesz részt, amelynek célja, hogy a sérült-
séggel élők is ki tudják használni az okos
készülékek nyújtotta előnyöket. „Önálló
életviteli centrumként” új szolgáltatá-
sokkal segítik az értelmi fogyatékosság-
gal élő emberek társadalmi integráció-
ját, önálló életviteli lehetőségeit, a szol-
gáltatásokhoz való egyenlő esélyű hoz-
záférést az irodában.

Szerencsére többen támogatják a
munkájukat, ami óriási segítség szá-
mukra. „Nagyon hálás vagyok nekik. Az-
zal, hogy mellettünk állnak, lehetővé te-
szik, hogy elvigyük kirándulni a tagokat,
megszervezzük a hagyományos Miku-
lás-diszkót, az állatkerti gyermeknapot,
és színesebbé tegyük az életüket.”  

Az anyukák
nehéz helyzetben 

vannak

„Ok is
ugyanolyan
értékes
emberek”

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

´́
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Ibolya eddig öt hónapot töl-
tött Afrikában, segítséget nyújt-
va az ott élőknek, miközben fo-
tóin keresztül mutatja be éle -
tüket. Azt meséli, Afrikában
csak az tanulhat, és csak az ré-
szesülhet orvosi ellátásban, aki
azt meg tudja fizetni. Kongóban
4 millió árva él, 16 millió ember
alultáplált, a gyerekek jelentős
része nem jár iskolába. Egy ma-
láriás betegnek öt dolláron mú-
lik az élete, de ezt nem tudja
megfizetni, ezért a gyermekek
jelentős része meg sem éri a fel-
nőttkort – sorolja Ibolya az ada-
tokat. Azt mondja, fotóin ke-

Veszélyes útra indul
Stipsits Ibolya győri
fotóművész: ezúttal
humanitárius küldeté-
sének célja a kongói
Luanika, ahol a tele-
pülés orvosi rendelő-
jét újítják fel magya-
rok segítségével.

resztül próbálja bemutatni a
kongói életet, hogy tudjuk, mi-
lyen szerencsések vagyunk itt
Európában. Ibolya bevallja, ez-
úttal félelemmel telve indul út-
nak, a védőoltásokat megkapta,
de a kinti ellátás, a külképviselet
hiánya és a gyakori emberrab-
lás híre nyomasztóan hat rá. De
mint mondja: küldetése van.  

A magyarok segítségével, az
Afrikáért Alapítványnak köszön-
hetően, Kongó fővárosában
1.600, vidéken 200 gyermek jár-
hat iskolába, az alapítvány által
működtetett árvaházban pedig
30 gyermek élhet biztonságban,
az iskolások és az árvák ingye-
nes orvosi ellátásban részesül-
hetnek. A „Fogadj örökbe egy
árvát” programot magyarok is
támogatják, a jelképes örökbe-
fogadás 2.900 forintba kerül ha-
vonta, melyből iskolába járhat-
nak a gyerekek. 

Luanika egy kis falu az ango-
lai határ környéki fennsíkon,
ahol működik egy szerény orvo-
si rendelő. A környéken ez az
egyetlen ellátóhely, itt szülnek

az asszonyok, gyógyulnak a ma-
láriások, a különféle trópusi be-
tegséggel küzdők, ide érkeznek
a balesetet szenvedők. A meg-
felelő infrastruktúra, berende-
zések és eszközök nélkül is áldo-
zatos munkát végez az ott dol-
gozó orvos és az ápolók – avat
be a részletekbe a fotóművész.

Az Afrika Alapítvány munka-
társaival Stipsits Ibolya azért uta-
zik Luanikába, hogy felújítsák a
rendelőt, eszközöket, berende-
zéseket vigyenek magukkal, há-
rom orvos pedig segít a betegek
ellátásában. Ehhez számítanak a
győriek segítségére is. Ibolya
hangsúlyozza, minden adomá-
nyért hálásak, akár valamilyen
orvosi eszközzel tud valaki segí-
teni, akár pénzzel. A fotós ígéri,
az adományozók az ő fotóin ke-
resztül láthatják majd, jó helyre
kerül a felajánlásuk. 

Pénzadományt a Raiffeisen
Bank 12010350-01593503-
00100001 számlaszámára vár-
nak, a közleményben fel kell
tüntetni a Luanika nevet, vala-
mint az adomány összegét is.

GYORI FOTÓS SEGÍT ´́
a malária sújtotta Kongóban

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Stipsits Ibolya
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Különleges a főétel és még különlegesebb a
desszert e heti kínálatomban. A lazac kis
csomagként tálalva, az almás rétes pedig szi-
var alakúra megsütve biztos sikert arat azok
körében, akiket meghívunk e két finomság
kóstolására.

szivarban

Lazac, ropogós tésztában,
kókusztejszínes zöldségcurryvel

Almás rétesszivar

Hozzávalók:
4 szelet lazacfilé, 4 db réteslap
0,5 l alaplé vagy húsleves
3 cl szójaszósz, 20 g currypor
20 g zúzott fokhagyma
200 ml kókusztejszín
chili ízlés szerint, 1 db lime leve
300 g sárgarépa, 200 g cukkini
300 g jégcsapretek,
100 g újhagyma
1 csokor friss koriander

Minden lazacszeletet enyhén sózunk és egy-egy
réteslapba szorosan feltekerjük, majd a csomagocs-
kákat forró, enyhén olajos serpenyőben körbesüt-
jük mindaddig, amíg a tészta elkezd barnulni és ro-
pogós lesz.

A póréhagymát karikákra vágjuk, majd a többi
julienre vágott zöldséggel együtt durván lepirítjuk,
felöntjük az alaplével, és amikor felforrt, hozzáad-
juk a curryt, a fokhagymát, a chilit, a kókusztejszínt,
és az egészet még egyszer megrottyantjuk. Amikor
kész, hozzáadjuk a lime levét és keveset a reszelt
héjából. A ragut kalaptányérba merjük, gazdagon
megszórjuk a korianderrel, és a lazaccal kínáljuk.

Hozzávalók:
1000 g alma, 20 g őrölt fahéj
1 tk. vaníliakivonat
10 g őrölt szegfűszeg
150 g cukor, 1 cs. réteslap

Ki ne szeretné az almás rétest?
Annál kevesebben szeretnek vele bíbelődni. 

Az almákat megpucolom, majd apró kockákra
vágom és a cukorral és a fűszerekkel együtt serpe-
nyőben addig főzöm, amíg a lé, amit az alma ki -
eresztett, el nem párolog. Ekkor a réteslapokat csí-
kokra vágom, és kevés almával együtt szivar formá-
júra feltekerem. A kész kis rétesszivarokat forró ola-
jos serpenyőben körbesütöm, amíg ropogós kis fa-
latkákat nem kapok. Vaníliafagylalttal tálalom.

LAZAC
csomagban,

ALMA
Nagy Eszter
főzőműsorát 

a Győr+ Televízión
láthatják pénteken, 

19.30-tól.
Premier

kéthetente. 
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Milyen az aktuális esküvői trend?
Általában minden esküvőn felfe-

dezhető a hagyományos vonulat. Ma
is jelen van a klasszikus stílus hagyo-
mányos elemekkel, uszályos, fátylas
ruhával. De nagy teret hódít napja-
inkban a modern stílus is, letisztult
formáival és visszafogott színeivel.
Sok menyasszony álmodik romanti-
kus stílusú esküvőről habos-babos
ruhával, kastély helyszínnel és király-
lányos hangulattal. Mindezeken túl
évek óta jelen van a nagyon kedvelt
vintage stílus is, a finom csipkéivel és
virágaival.

Mi jellemzi a menyasszonyiru-
ha-divatot, és mi a vőlegények öl-
tözékét?

Az aráknak általában pontos el-
képzelésük van a kívánt ruháról.
2018-ban ismét előtérbe kerültek a
nagyszoknyás modellek, de talán az
elmúlt időszakban lezajlott királyi es-
küvők hatására, hódít a hercegnői di-
vat is. A vőlegények kevésbé szeret-
nek a ruha kérdésével foglalkozni, pe-
dig kétségtelen, hogy az esküvői pia-
con számukra is bőséges választék áll
rendelkezésre. Az öltöny stílusának
természetesen összhangban kell áll-
nia a menyasszony ruhájával.

Milyen virágokból, színekből ké-
szül a divatos esküvői csokor?

A csokor stílusában és színeiben
igazodik az esküvő stílusához és de-
korációjához. Klasszikus, kedvelt vi-
rág a rózsa, a modern esküvők ele-
gáns virága a kála, a tulipáncsokor
pedig a vintage stílus éke.

Kiállításszervezőként, hogyan látja,
mire nem sajnálják a pénzt a párok?

Azt gondolom, hogy minden pár-
nak más a fontos és kevésbé fontos. A
menyasszonyok szeretnék megtalálni
álmaik ruháját, a tökéletes helyszínt és
mindehhez ragyogó dekorációt szeret-
nének. A vőlegények általában jobban
odafigyelnek a költségvetésre, és igye-
keznek a legjobb ár-érték arányú szol-
gáltatásokat kiválasztani.

Mit tanácsol, mire figyeljenek,
ha saját maguk szervezik meg a
nagy napot?

Véleményem szerint a saját ma-
gunk által szervezett esküvőnek két
fontos alappillére van. Az egyik a költ-
ségvetés, amit nagyon gondosan ösz-
sze kell állítani ahhoz, hogy ne ússzunk
el, a másik pedig az idő. Manapság
nem ritka, hogy a párok már 1-2 évvel
a tervezett esküvő előtt lefoglalják a
szolgáltatókat, vagyis célszerű időben
elkezdeni a tervezést, szervezést.

Hogy látja, az esküvő kiállítás ins-
pirációt ad számukra, vagy a több-
ség konkrétan itt foglalja le, rendeli
meg az esküvő „kellékeit”?

A kiállításra elsősorban információ-
szerzés céljából jönnek a jegyespárok.
Nagy segítség nekik, hogy egy helyen
néhány óra alatt szinte minden esküvői
szolgáltatóval megismerkedhetnek. A ki-
állítás nélkül erre napok, hetek kellené-
nek, vagy az a kompromisszum, hogy
kettőből választanak. Természetesen so-
kan vannak, akik ott és akkor meghoz-
zák a döntést és lefoglalják, megrende-
lik a kívánt terméket vagy szolgáltatást.
De egészen biztos, hogy a kiállításról
minden jegyespár úgy távozhat, hogy jó
néhány dolgot kihúzhat esküvője szer-
vezésének feladatlistájáról.

Esküvő kiállítást rendeznek október 6–7-én a Duna Centerben,
ahol számos kiállítóval, színes programokkal várják a nagy nap-
ra készülőket. Szakály Zsuzsannával, a rendezvény szervezőjével
beszélgettünk.  

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Art is Love Photo & Design.  

Igen, igen
esküvo kiállítás lesz a hétvégén´́
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet 

KARBANTARTÓ 
munkakör betöltésére. A pályázattal kapcso-
latban további információ az onkormanyzat.
gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont
alatt érhető el.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
licit útján értékesíti

2018. október 26-án:
• Győr, Akác tér 1.; társasházi ingatlan. Hrsz.: 8346,
8346/A/1-8346/A/7. Teleknagyság: 695 nm. Kikiál-
tási ár: 39.900.000 Ft.
• Győr, Kisfaludy u. 1.; raktár. Hrsz.: 7335/A/8. Nagy-
ság: 33 nm. Kikiáltási ár: 3.480.000 Ft.
• Győr, Honvéd út 9/B.; raktár. Hrsz.: 3299/3/A/11.
Nagyság: 34 nm. Kikiáltási ár: 3.110.000 Ft.
• Győr, Kör tér; beépítetlen terület. Hrsz.: 42212/1,
42212/2. Teleknagyság: 591 nm, 378 nm. Kikiáltási ár:
7.150.000 Ft + 27% ÁFA; 4.550.000 Ft + 27% ÁFA.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Főosztály Vagyonhasznosítási Osztályán (Győr, Városház tér
1. Telefon: 96/500-239, ügyintéző: Tóthné Szabó Noémi),
valamint az interneten (www.gyor.hu Önkormányzat/Va-
gyonhasznosítási felhívás) tekinthető meg.

LICIT

FOGADÓ óra
Október 9-én, kedden 17.30–18.30-ig Szeles
Szabolcs önkormányzati képviselő fogadó -
órát tart a Pinnyédi Művelődési Házban (Nap-
fény u. 1.).

Bérbe adó
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja
saját tulajdonában lévő Győr, Liszt Ferenc utca 11. szám alatti, földszinti 97 nm-es és emeleti 311 nm-es helyiség-
csoportját iroda céljára, valamint Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti, emeleti 50 nm-es és Győr, Dunakapu tér 6.
szám alatti, 174,19 nm-es pince- és földszinti helyiségcsoportját üzlet, iroda céljára.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (idŐpont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ: 
GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág • Tel.: 96/505-053. • E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

A napokban elkészült az Ady-
városi tónál az ülőkövek környe-
zetében az automata öntöző-
rendszer telepítése. A fejlesztés
eredményét táblák is jelzik. A tó
környezete folyamatosan újul
meg, az itt lévő zöldterületek is
egyre szebbek. A füves részek
fenntartásában hatékony segít-
ség az automata öntözőrend-
szer, mert csapadékszegény és a
különösen meleg időszakokban
is megfelelően biztosítható a

Automata öntözorendszerek´́
már Adyvárosban is

növényeket életben tartó víz.
Adyvárosban a Várjátszótér mel-
lett és a Kuopio parkban már ko-
rábban elkészült, a Barátság
Sportparkban pedig kiépítés
alatt van az automata öntöző-
rendszer.

A városban számos helyen
van már a locsolótömlős öntö-
zést kiváltó, programozott auto-
mata öntözőrendszer. Ilyen
megoldással locsolják többek
között a Rába-parton a várfal

alatti játszótér környezetét, a Vá-
rosháza előtti zöldterületet, a
Rába Hotelnél a felújított szökő-
kút körüli gyepet, az Árpád
tömb játszótér füves részeit, a
Kálóczy téri és az EYOF-körforga-
lom belső füves területeit, a
Kossuth és a Jedlik híd közötti
mintegy 5.700 négyzetméter
nagyságú füvesített vízpartot és
a Szent István út középső, a for-
galmi sávokat elválasztó, díszfák-
kal is beültetett részét.
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos

muszaki elokészíto

komuves 

villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́
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´́ ´́
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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

Szerző: Pannon-Víz
Fotó: Borsi Viktória

Ősszel számos óvintézkedés-
sel előzhetjük meg a fagykáro-
kat a házi vízellátó hálózaton.
Mert ha nem vigyázunk, kár ér-
het minket, s nemcsak az elfa-
gyott mérő pótlásának költsé-
gei, de a kiolvadást követően el-
folyt víz díja is minket terhel. Ér-
demes tehát felkészülnünk
még a tél beállta előtt. Az egyik
legfontosabb tennivaló a vízhá-
lózat és a vízmérő víztelenítése,
valamint a vízmérő akna felké-
szítése a télre. 

A télen nem lakott ingatla-
nok, nyaralók belső vízvezeté-
keiből engedjük le a vizet. Eh-
hez zárjuk el a vízmérő akná-
ban a főelzárót, majd a víztele-
nítő csonkon keresztül folyas-
suk ki a belső hálózatból a vizet.
A víztelenítő csonknak a fagy-
határ alatti vezetékszakaszon, a
belső hálózat legmélyebb ré-

szén kell elhelyezkednie. Ha
ilyen még nincs, alakíttassuk ki. 

Ne felejtsük el a WC víztartá-
lyát kiüríteni. A fagyveszély érinti
a bűzelzáró csőszakaszokban lé-
vő vízdugókat is. Akár leszerelhet-
jük ezeket, vagy kipumpálhatjuk
belőlük a vizet. Vannak, akik fa-
gyálló, fertőtlenítő hatású folya-
dékot töltenek a bűzelzárókba.

Víztelenítsünk gondosan,
előzzük meg, hogy a fűtetlen
ház vezetékeiben és a vízmérő-
ben víz maradjon. Ez jelenti
ugyanis a veszélyt, hiszen fagy -
áskor a víz térfogata megnő és
szétfeszíti a vízcsöveket vagy
kettéroppantja a vízórát.

Az aknában lévő vízmérőt még
akkor is érdemes nedvességet ta-
szító szigetelőanyaggal beborítani,
ha úgy gondoljuk, hogy elég mé-
lyen helyezkedik el. Legjobb a
többrétegűre hajtogatott építési

fólia vagy bármi más nem nedv-
szívó szigetelőanyag. Sokan meg-
elégednek azzal, ha „rádobnak
egy rossz kabátot, vagy kartonpa-
pírt a vízórára. Ha a szigetelő-
anyag átnedvesedik, semmit nem
ér, ugyanúgy átengedi a hideget.
Használjanak olyan szigetelőanya-
got, ami nem nedvesedhet át!

Ne feledkezzenek el a kerti
csapról sem, engedjék le belőle
a vizet és szigeteljék, csomagol-
ják be a hideg ellen. A csőveze-
ték könnyen „levezetheti a hi-
deget az aknába”.

Legjobb a vízmérő aknát felül
is gondosan szigetelni. Jó szolgá-
latot tehet egy 4-5 cm vastag hő-
szigetelő (hungarocell) lap. Ezt
vágjuk pontosan akkorára, amek-
kora az aknafedlap, és alulról rög-
zítsük a fedőlaphoz. Ha gondo-
san szigetelünk, nem érhet meg-
lepetés tavasszal.

A FAGYKÁROKAT
az ingatlanunkban

Így elozhetjük meg ´́

LEGYEN 
a munkatársunk!
A Pannon-Víz Zrt. munkatársat keres
• vízhálózat-szerelő, karbantartó •
csatornahálózati gépkezelő és gép-
kocsivezető • villanyszerelő • vízpa-
lackozó munkakörökbe. 

Előnyt jelent: víz-, csatorna- és közmű-
rendszer-szerelő szakképesítés, illetve
szakmai gyakorlat. Amit kínálunk: •
azonnali munkakezdés • hosszú távú
biztos munkalehetőség egy nagyválla-
latnál, határozatlan idejű szerződés. 

Szakmai önéletrajzát – a pozíció
megjelölésével – az iktato@pannon‐
viz.hu e‐mail‐címre várjuk. Postací‐
münk: 9025 Győr, Országút u. 4.
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porcelánt, eozinos Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve-
ket, dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Hívjon bizalom-
mal! Érdeklődés az alábbi te-
lefonszámon: 06-70/640-
5101. Kérésre díjtalanul ház-
hoz megyünk!

Piros, 2001-es Skoda Felicia, el-
ső tulajdonostól, vonóhoroggal,
megkímélt állapotban eladó.
06-30/483-2725

Sminktetoválás céljából győri,
belvárosi kozmetikában helyet
bérelnék heti 1-2 napra.

Régi bútorokat, festményeket,
órákat, herendi, Zsolnay porce-
lánokat, ezüsttárgyakat, hagya-
tékot vásárolok! Németh Csa-
ba, 06-20/937-9671. 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás. Ná-
dorvárosban garázst vennék.
06-70/564-2280

ELADÓ

Belterületi építési telek, 1434
nm Győrszemere-Szőlőhegyen
30% beépíthetőséggel, magán-
személytől eladó. Irányár:
3.190.000 Ft. Tel.: 06-30/505-
3626.

Dél-nádorvárosi, 1. emeleti, 53
nm-es, 2 szoba, étkező, erké-
lyes szövetkezeti lakás eladó.
06-30/367-9321

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!

SZOLGÁLTATÁS

Kőművesmunkákat, kémények
átrakását, burkolást, bontást,
szobafestést vállalunk. 06-
30/460-5184

Sövényvágás, fakivágás, gyökér-
kivétel, fametszés, fűnyírás, ka-
szálás, bozótirtás, kertásás! 06-
30/403-6810; 96/826-322.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztását,
fa- és márványutánzatok festé-
sét vállaljuk. Tel.: 06-70/245-
8931.

Mindennemű kárpitozást, javí-
tást vállalok ingyenes felmérés-
sel, vidéken is. Nagy szövetvá-
lasztékkal. Tel.: 06-20/239-
9198.

Lakás, ház, pince, padlás, udvar
takarítását, rendbetételét, fe-
lesleges holmi elszállítását
(akár 1 darabot is) vállalom
megbízható munka erőkkel.
Megegyezés alapján akár ha-
gyatékfelvásárlás is lehetséges.
Nem fog csalódni bennünk! 06-
20/226-9431

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

Bojlerek javítását és villanysze-
relést vállalok Győrben és kör-
nyékén. Telefonszám: 06-
70/384-6557

Mozgásgyógyászat! Fizikai fáj-
dalmak, sérülések, zsibbadások,
gerincbántalmak, izomsorvadás
gyógykezelése. Samodai 06-
30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok
javítása, áthúzása, anyagválasz-
tással. Ingyenes felmérés – szál-
lítás. Autók, robogók kárpitjai-
nak javítása, áthúzása. 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, laká -
sok, pincék ürítését, takarítását,
megegyezés szerint. 06-70/675-
0654

Lomtalanítást vállalok teherautó-
val. Hívjon bizalommal. Kőszegi Ti-
bor. Tel.: 06-20/551-3865.

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pin-
céig. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

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

EGYÉB

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi

ÁLLÁS

Cégünk keres győri munkahely-
re CNC-gépkezelőket, fényező-
ket, minősített CO-hegesztőket,
villanyszerelőket. Kiemelt bére-
zés: 1900–2000 Ft nettó/óra.
Győri, illetve Győr környékiek
előnyben, utazás biztosított. Ér-
deklődni: 06-70/206-2621, 06-
20/265-2969 telefonszámon.

A Győri Filharmonikus Zenekar
műszaki alkalmazott (főbb felada-
tok: hangosítás, világosítás; ki-
sebb karbantartások elvégzése;
színpad berendezése) munkatár-
sat keres. Bérezés: megegyezés
szerint. Jelentkezni önéletrajzzal
levélben, vagy e-mailben 
(office@gyfz.hu) lehet. További
információ: 
www.gyfz.hu. 

Győri telephelyre keresünk friss
nyugdíjas fizikai kisegítő mun-
kást, heti 3 napra, napi 4–6 órá-
ban. Elérhetőségünk: +36-
96/412-100, hétköznapokon 8–
16 óráig hívható. Várjuk jelent-
kezését!

Győr környékére keresünk saját
gépkocsival rendelkező kollégát
közértek boltlátogatására, rek-
lámeszköz-kihelyező területi
képviselő-polcszervizes munka-
körbe, teljes munkaidőbe. Je-
lentkezés az
iroda@winshop.hu e-mail cím-
re küldött önéletrajzzal, érdek-
lődni a 06-30/620-1921 tele-
fonszámon.

KIADÓ

Győrben albérleti szoba kiadó 2
tanulónak szeptembertől. Tel.:
06-30/976-6688.

LAKÁSCSERE

96/505-050

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne
54-65 nm-es, 3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű, nádor-
városi, Marcalváros I, adyvárosi
bérleményre. Lift nélküli ház-
ban maximum a 2. emeletig.
(Hirdetésszám: 665.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 41 nm-
es, komfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
45–50 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, határozott-határozatlan
idejű, belvárosi, nádorvárosi,
adyvárosi, szabadhegyi  bérle-
ményre. Tartozás átvállalása ki-
zárva.  (Hirdetésszám: 551.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-
es, komfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne
42–60 nm-es, téglaépítésű,
megvásárolható, határozatlan
bérleti szerződéses bérlemény-
re.   (Hirdetésszám: 553.) 

Belvárosi nyugdíjasházban lévő,
1 szobás, 26 nm-es, összkomfor-
tos, zuhanyzófülkés, redőnyös,

határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 40–50 nm-es, 2
szobás bérleményre. Újváros,
Földes Gábor, Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 554.) 

Szigeti, 1 szobás, 34 nm-es fél-
komfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 1 szobás,
határozatlan-határozott idejű bér-
leményre. Panelban csak a 4.
emeletig. (Hirdetésszám: 555.) 

Szigeti, 1 szobás, 32 nm-es, fél-
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 1-
2 szobás, 30–50 nm-es,  határo-
zatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Elsősorban udvari la-
kásra. Kossuth Lajos utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 556.) 

A Gyôr Projekt Kft.

LICIT ÚTJÁN BÉRBE ADJA
az AQUA SPORTKÖZPONTBAN található
alábbi helyiségeit:

• 27 m2-es üzlethelyiség
kizárólag sportruházat és sporteszköz
értékesítésére,

• 11 m2-es helyiség kizárólag masszázs
tevékenység végzésére.

 Az árverés helyiségenként kerül lebonyolításra.
Az árverési hirdetmény 2018. október 8. napjától
igényelhetô a gyorprojekt@gyorprojekt.hu

e-mail címen.

ipari csarnokok, irodák takarítására

Amit nyújtunk: • Stabil és megbízható munkahely • Utazási költségtérítés •
Kulturált munkakörnyezet • Versenyképes fizetés • Cafeteria-, prémiumjuttatás

Megváltozott munkaképességû személyek jelentkezését is várjuk!

Munkavégzés helye: Gyôr, Ipari Park és környéke. Tel.: 06-30/450-95-62

KÉZI ÉS GÉPI

TAKARÍTÓKAT KERESÜNK!

*a nettó órabér összege az adott hónapban vállalt mûszakok típusának
és az eltartottak után igénybe vehetô családi adókedvezmény  

mértékének függvényében változik.

nettó 800 Ft-os órabér.*

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

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 

Kedves Vendégeink!

EBÉDJEGY VÁSÁRLÁSI AKCIÓ! 
Október 9–10–11 (kedd, szerda, csütörtök) 

10 db jegy vásárlása esetén 1 db-ot,
20 db jegy vásárlása esetén 3 db-ot ajándékba adunk!

A jegy ára: 950 Ft
November 17-én zenés-táncos est!

Fellép: a Loyd zenekar
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Gyôrtôl 20 km-re, Kónyban eladó
1976-ban épült, kitûnô állapotú, tég-
la családi ház 1624 nm-es telken. Az
ingatlan 102,5 nm hasznos alap te -
rületû, nappali + 3 szobás. 10 éve
teljes körû felújításon esett át. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Nézze meg, garantáltan beleszeret!
Gyôrszentiván központjában, zártkerti
részen eladó 1636 nm telken álló,
74 nm-es, állandóan lakott családi
ház, amerikai konyhás nappali + 2
szobás. Buszmegálló pár percre. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Pinnyéden eladó ez a teljesen
felújított családi ház. A 170 nm-es
ház elosztása: A belsô kétszintes ház-
ban a földszinten 2 szoba, konyha, ét-
kezô és fürdôszoba található, az eme-
leten nappali + 2 szoba. 

Budai Mónika:
30/640-8794 

Ár: 17,5 M Ft 

Ár: 19,99 M Ft 

MÁR CSAK PÁR LAKÁS MARADT!
Marcalváros II-n eladó ez a 65 nm-es,
3. emeleti lakás. Elosztása: 2 szoba
+ nappali + erkély. EZT MÉG BIZTOS
5% ÁFÁVAL TUDJA MEGVÁSÁROLNI!
Kulcsrakész ár: 26 M Ft. 

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 44,9 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon kínálom el-
adásra ezt a 65 nm-es, 2. emeleti,
újszerû lakást, 12 lakásos társasház-
ban. A ház 2015-ben épült, 30 cm-es
téglából, 10 cm-es külsô hôszigetelés-
sel. Elosztása: nappali + 3 szoba. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 29,3 M Ft 

Töltéstaván új építésû családi házas
környezetben eladó 98 nm-es nap-
pali + 3 szobás, 2005-ben épült
családi ház, hosszabb kiköltözési idô-
vel. Elosztása: nappali + étkezô-
konyha, 3 szoba, két fürdôszoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 23,5 M Ft 

Ár: 37,9 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!

Gyôrhöz közel minôségi, új lakáso -
kat kínálok eladásra 31—73 nm-ig. Ez
az erkélyes lakás a 2. emeleten talál-
ható, mérete: 44 nm. Elosztása: nap-
pali + 2 szoba. A társasházat magas
színvonalú kivitelezés jellemzi.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 17,3 M Ft 

Révfalu Belváros közeli részén,
zsákutcában épül ez a 6 lakásos tár-
sasház, melyben 37 nm — 88 nm-es
lakások leköthetôk. Ennek a földszin-
ti garzonlakásnak az alapterülete 37
nm. Várható átadás: 2019. ôsz.

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 Ár: 18,3 M Ft 

Gyôr-Adyvárosban, liftes házban el-
adó 3. emeleti, felújított, 53 nm-es
panellakás. Az ingatlan kreatív tulaj-
donosai a megszokott kétszobás el-
osztásból 2 szoba +  amerikai kony-
hás nappalit alakítottak ki.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 16,9 M Ft 

Gyôrzámoly új építésû utcájában kí-
nálom eladásra ezt az igényesen ki-
alakított családi házat. A 90 nm-es
ház 2007-ben épült, 370 nm telken
helyezkedik el. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 3 szoba. 

Budai Mónika:
30/640-8794 

Ár: 37,6 M Ft 

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

Marcalváros I-en 58 nm-es, 3 szo-
bás, 4. emeleti, franciaerkélyes pa-
nellakás eladó. Jellemzôk: mûanyag,
redônyös nyílászárók, szobákban fa
parketta, a többi helyiségben járólap.
Fûtése távhôs.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 17,49 M Ft 

UTOLSÓ ÜTEM A SZÁZSZORSZÉP-
BEN! 15+15 lakásos társasházban
eladó ez a 61 nm-es lakás, elosztása:
2 szoba + nappali + 7 nm erkély. EZT
MÉG 5%-OS ÁFÁVAL VEHETI MEG!
AKÁR 10+10-ES CSOK-RA IS!

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 20,5 M Ft 
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Október 12., péntek – hétfői munkarend lesz érvényben (ügyfélfogadás: 8.30–15 óráig).
Október 13., szombat – pénteki munkanap – nincs ügyfélfogadás.
Október 22., hétfő – pihenőnap.

November 2., péntek – pihenőnap.
November 9., péntek – pénteki munkarend – nincs ügyfélfogadás.
November 10., szombat – pénteki munkarend – nincs ügyfélfogadás.
November 30., péntek – hétfői munkarend lesz érvényben (ügyfélfogadás: 8.30–15 óráig).

December 1., szombat – pénteki munkarend – nincs ügyfélfogadás.
December 14., péntek – hétfői munkarend lesz érvényben (ügyfélfogadás: 8.30–15 óráig).
December 15., szombat – pénteki munkarend – nincs ügyfélfogadás.
December 24., hétfő – pihenőnap.
December 31., hétfő – pihenőnap.

AHOL AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK!

EXKLUZÍV, hangulatos helyszín
családias esküvôk megrendezésére.

Gyôr, Árpád u. 34. • 06-96/889-400
raba.sales@danubiushotels.com

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.

Október 6-án, szombaton 9–12 óráig ingyenes ruhaosztás lesz rászorulók
részére a Bem tér 20–22. szám alatti Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnázium földszinti klubtermében.
Mihócza Szilvia és Laposa István szervezők minden érdeklődőt várnak. 

RUHA-
OSZTÁS

munkarendVÁLTOZIK A HIVATALI
A Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az
ünnepnapok körüli munkanap-áthelyezések miatt az alábbiak szerint változik a hivatal
munkarendje idén:
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A rejtvényünk helyes megfejtői között ezúttal különleges nyereményt sorsolunk ki: fájdalommentes, tartós, egy alkalmas hónalj szőrtelenítést az Elysia
Laser Clinic (www.elysia.hu) felajánlásával. Október 10-én délig várjuk a megfejtéseket e-mailen a jatek@gyorplusz.hu címre vagy postai úton a 9023
Győr, Kodály Z. u. 32/a-ba. A nyerteseket e-mailen illetve postán értesítjük.
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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.

´́

Az idén először várjuk a jelent-
kezőket kétnapos őszi táborunk-
ba, október 29–30-án. A nyári
Zoo Tábor kistestvére szívesen fo-
gad minden érdeklődő gyerme -
ket, akik újdonságra vágynak az
őszi szünetben és szeretnének
megismerkedni az állatgondozók
munkájával. A helyszín és a prog-
ram is új, a Füles Bástyát veheti
be a zsongó gyermeksereg.
Olyan lesz ez a két nap, mint egy
boszorkánykonyha: sok állatozás,
pár csepp ügyeskedés és egy
aprónyi okosodás, mindezt meg-
fűszerezve a Halloween szellemé-
vel. A program újdonsága révén
a táborban részt vevő gyermekek
létszáma korlátozott, ezért idén
maximum 20 főt tudunk fogadni. 

Az őszi Bástya Tábor tudnivalói:
A napközis tábor 7 és 14 év kö-

zötti gyermekeket vár (tábori rész-

Ti mit csináltok az oszi szünetben?

Téged is vár az oszi Zoo Tábor
a Füles Bástyában!

vétel feltétele az általános iskola
első osztályának elvégzése). Hely-
szín: Füles Bástya (Pálffy u. 4/B)
Időpont: október 29–30. Jelentke-
zési határidő: október 16., 18.30.

Újdonságról lévén szó, beveze-
tő, kedvezményes áron lehet je-
lentkezni idén: 8 ezer forint/2
nap/fő napi háromszori étkezés-
sel, vagy 6.500 forint/2 nap/fő ét-
kezések nélkül (csak ételallergia és
érzékenység esetén lehetséges).

Jelentkezés és befizetés: Sze-
mélyesen a Füles Bástya portáján
található kinyomtatott jelentkezé-
si lapokon, a nyitvatartási időben:
10–18.30-ig lehetséges.

Lehetséges fizetési módok:
készpénz, bankkártya és SZÉP
kártya, szabadidő alszámla.

Tartalom: • Belépőjegy a
gyermekeknek a Füles Bástyába
• Napi három étkezés (ebédre
meleg éttermi menü) • Ismeret-

terjesztő előadások • Kézműves
foglalkozások • Személyes talál-
kozás az állatokkal és gondozó-
ikkal • Állatgondozók munkájá-
nak megismerése testközelből

További információért láto-
gasson honlapunkra, vagy ér-
deklődjön a 06-96/618-367/11-
es melléken vagy a 06-20/969-
7223-as telefonszámon, vagy a
zoopedagogia@zoogyor.com e-
mail-címen.

´́
´́

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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A hétvé-
gén rendezték az evezősök
felnőtt és masters országos bajnokságát Csepelen.
A Győri Atlétikai Club 41 versenyzőt indított, ők
összesen 17 arany-, 10 ezüst- és 11 bronzérmet
szereztek. „Ki kell emelni Szlovák Rajmundot, aki
három, Ocsenász Gergőt, aki négy elsőséget gyűj-
tött be. Szlovák Bence, Szabó Bence és Forrai Dá-
vid is öt-öt alkalommal állhatott fel a dobogó leg-
felső fokára az OB-n. Külön elismerés jár Szigeti

Három mérkőzés, három győzelem – így kezdte a férfi kézilabda másodosztály 2018/2019-es
idényét az Agrofeed ETO-SZESE. A zöld-fehérek a Felsőörs és a Vác után a Veszprém U21-es gárdáját
is legyőzték, mégpedig úgy, hogy a rangadó első félidejében már hétgólos hátrányban is voltak. Az
ETO 26–23-os győzelme, és eddigi százszázalékos mérlege ellenére sem egyedül vezeti a tabellát,
hiszen a NEKA mérlege is ugyanez. A Győr következő meccsét szombaton játssza a Pécsi VSE ott-
honában. Érdekesség, hogy Deáki István csapata a Magyar Kupában is a pécsiekkel került össze a
2. fordulóban, amelynek hivatalos játéknapja október 17.

HÁROMBÓLHÁROM

Rolandnak,
az ő teljesítménye felül-

múlhatatlan, hiszen hat aranyérmet szerzett, ez-
zel a több mint 140 éves klub történetében rekor-
dot állított fel. A verseny utolsó számát, a felnőtt
férfi nyolcasok futamát óriási érdeklődés övezte,
ezt is a GYAC egysége nyerte” – értékelte a GYAC
sportolóinak teljesítményét Papp Oszkár szakosz-
tályvezető, aki az ország legeredményesebb klub-
jának járó díjat is átvehette. 

REKORDOT
döntöttek
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Készüljön fel
a Nagy Napra
A ROFÉ NATURALE
Egészségközpontban

• ROFÉ NATURALE,
ahol természetes gyógymódokat
alkalmazunk, holisztikus szemléletben.

• Testi, lelki felkészültség élete legnagyobb
kalandjára.

• Kozmetikai kezeléseink hozzájárulnak
természetes szépsége hangsúlyozásához.

Várunk minden jegyespárt
az Esküvő kiállításon 2018. október

6–7 .napján a Dunacenterben.

Szolgáltatásaink és akcióink megújult
honlapunkon, a www.rofe.hu-n elérhetőek.

Az olimpiai bajnoki cím kalan-
dos körülmények között szüle-
tett, hiszen a sportolót kevéssel
az olimpia előtt vállsérülés miatt
operálták. Ennek ellenére ott le-
hetett az ötkarikás csapatban,
ahol a nehézségek csak fokozód-
tak, hiszen a csapatverseny so-
rán súlyos bokasérülést szenve-
dett. A versenyző járni is nehe-
zen tudott, mégis keményen ké-
szült a néhány nappal később
sorra kerülő lólengés döntőjére.

Az összeszorított foggal elvég-
zett munka a viszontagságok el-

Harminc éve született
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Pétera legendás arany

Harminc évvel ezelőtt nyert
olimpiai aranyérmet Borkai
Zsolt. A szöuli olimpián lólen-
gésben állhatott a dobogó
legfelső fokára Győr polgár-
mestere.

lenére is meghozta az ered-
ményt, hiszen Borkai Zsolt sérül-
ten is tízpontos gyakorlatot mu-
tatott be, ezzel pedig – hármas
holtversenyben – az első helyen
végzett, és aranyérmet szerzett.

A harmincadik évforduló al-
kalmából az elmúlt napokban
sokan felköszöntötték az olim-
piai bajnok polgármestert. Ké-
pünkön épp négy lólengésben
szerzett olimpiai aranyérem tu-
lajdonosa látható, (balról jobb-
ra) Berki Krisztán (London,
2012), Borkai Zsolt (Szöul,
1988), Magyar Zoltán (Montre-
al, 1976; Moszkva, 1980).

„Jó érzés, hogy ennyien emlé-
keznek a harminc évvel ezelőtti
eseményekre, nekem pedig hihe-
tetlen, hogy ez már három évti-
zede történt” – válaszolt kérdé-
sünkre Borkai Zsolt. Mint mond-

ta, természetes, hogy az ember
szívesen gondol vissza az esemé-
nyekre, amelynek révén olimpiai
bajnoki címet szerzett Magyaror-
szágnak, de polgármesterként a
jelen foglalkoztatja. „Az olimpiai
bajnoki cím a múltban történt,
de ma is erőt ad nekem. Ezt
azonban már nem a sportban ka-
matoztatom, hanem a város fej-
lődésére igyekszem fordítani. Ezt
az erőt továbbra is érzem ma-
gamban, ezért is folytatnám szí-
vesen a megkezdett munkát.”

A Szöuli Olimpia egyébként
hazánk számára az egyik leg-
eredményesebb ötkarikás ver-
seny volt, ahol 23 érmet, köz-
tük 11 aranyat, 6–6 ezüst- és
bronzérmet szerezve az összes
résztvevő nemzet közül a hato-
dik helyen zárt Magyarország
az éremtáblázaton.

Az Olimpiai Sportpark rangos nemzetközi
atlétikai válogatott versenynek adott otthont
Magyarország, Horvátország, Csehország, Szlo-
vénia és Szlovákia 16 éven aluli sportolóinak
részvételével. Harmincegy számban hirdettek
győztest, az összesített pontversenyben a ma-
gyar válogatott a második helyen végzett. A
válogatott tagjai harminchárom dobogós he-
lyezést szereztek, ebből kilenc volt arany-, ti-

zennégy ezüst-, tíz pedig bronzérem. A Győri
Atlétikai Club mindkét versenyzője dobogós
helyezést ért el, Horváth Márk súlylökésben
ezüstérmet szerzett, megjavította eddigi leg-
jobbját és a korosztályos ranglista élére ugrott,
míg Pintér Horváth Mátyás 1000 méteres sík-
futásban végzett a harmadik helyen. A győri
Bercsényi DSE atlétája Vecsey László a 4x300
méteres mix váltóval lett ötödik.

HARMINCHÁROM magyar érem
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Szombaton elkezdődik a női kézi-
labda Bajnokok Ligája csoportköre.
A címvédő és négyszeres győztes
Győri Audi ETO KC az első forduló-
ban a szlovén Krim Mercator együt-
tesét fogadja az Audi Arénában
19.30-kor. Görbiczék a Ljubljana
mellett még a német Thüringer és
a horvát Podravka csapatával har-
colnak a középdöntőbe jutásért.
Közben kiderült, Danyi Gábor veze-
tőedző továbbra sem számíthat No-
ra Mörk játékára. A norvég világ -
klasszis elkeseredetten nyilatkozott,
hiszen újabb térdműtét vár rá. „Két
hete edzés közben megroppant a
térdem, és bár bíztam benne, hogy
nem lesz gond, hiába pihentettem,
rosszabb és rosszabb lett. Nem tud-
juk, mi van pontosan, ez a műtét
alatt derül ki, de már a legrosszabb-
ra készülök, ami legalább fél év ki-
hagyást jelent” – mondta Mörk a
norvég TV2 csatorna internetes ol-
dalán. A játékosnak eddig hét mű-
tétje volt, de ennyire hitehagyottan
még sohasem beszélt a jövőjéről.

A november végén kezdődő franciaországi
Európa-bajnokságra készülő magyar női kézi-
labda-válogatott pénteken és szombaton is ed-
zőmérkőzést játszott Montenegró ellen Győr-
ben, a Magvassy Mihály Sportcsarnokban. A lá-
nyok előbb 29–25-re győztek, majd 23–19-re
kikaptak a vendégektől. „A pénteki meccs pont
úgy alakult, ahogyan akartuk. Tudom, hogy a
második mérkőzésen, szombaton nem volt
olyan jó a teljesítmény. Sok új játékos volt a pá-
lyán, Montenegró pedig nagyon okos játékot
játszott. Megvoltak a korlátaink, hiányoznak az
igazi lövőjátékosok" – fogalmazott Kim Rasmus-
sen szövetségi kapitány.

A magyar női válogatott a kontinenstorna előtt
részt vesz a hagyományos Möbelringen Kupán,
amely ezúttal az Oslóhoz közeli Fornebuban lesz.
A magyar csapat az Európa-bajnok norvégokkal, a
világbajnok franciákkal, valamint a dánokkal mér-
kőzik meg november 22-én, 24-én és 25-én.

EGY GYOZELEM, egy vereség

Mörkre térdmutét vár, 
Amorim folytatja

„Most nem tudok hinni abban, hogy
újra kézilabdázok, most minden ér-
telmetlennek tűnik. Nem tudom,
miben higgyek ezek után. Közel vol-
tam a visszatéréshez, szinte biztos
voltam benne, hogy játszhatok az
Európa-bajnokságon. Persze túl
szép volt, hogy igaz legyen.”

Jobb hír is jutott az ETO-szurko-
lóknak a hétre, Eduarda Amorim, a
klub brazil világbajnoka két évvel
meghosszabbította szerződését, és
egyben bejelentette, hogy 2021-ig
folytatja pályafutását. A vezetőség
megkezdte a tárgyalásokat azokkal
a játékosokkal, akiknek az idény vé-
gén lejár a megállapodásuk, és első-
ként a brazil átlövővel sikerült meg-
egyezniük a folytatásról. A 31 éves
Amorim új szerződése 2021 nyaráig
szól. „Nagyon sok jó játékos van a
világ kézilabdapályáin, de olyan ka-
rakter, mint Eduarda Amorim, na-
gyon kevés. Ő nemcsak egy játékos
a Győri Audi ETO-ban, hanem igazi
vezéregyéniség a pályán és azon kí-
vül is" – nyilatkozta Bartha Csaba

klubelnök. Amorim 2009 óta erősíti
a győri csapatot, amellyel Bajnokok
Ligáját négyszer, bajnokságot és
Magyar Kupát kilencszer nyert,
2013-ban hazája válogatottjával vi-
lágbajnok és a torna legjobb játéko-
sa lett, egy évvel később pedig őt
választották a világ legjobb női kézi-
labdázójának. „Rendkívül megtiszte-
lő, hogy Győrben fejezhetem be a
karrieremet. Örülök, hogy a klubve-
zetés is nyitott volt arra, hogy ezt a
két évet itt töltsem" – mondta Amo-
rim, majd hozzátette, a tavaszi BL-
döntő megnyerése olyan motiváci-
ót adott neki, hogy eldöntötte, foly-
tatja a kézilabdázást, és szeretne
még BL-t nyerni.

KEZDODIK A BL:´́

´́
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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

749 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Sütôtök

99 Ft/kg

Temetôi gyertyák, mécsesek
széles választékban kaphatók!

115 Ft/db

169 Ft/db

Akció:október 5—11.

Csirkecomb, egész 

Pecsenyekacsacomb 1.999 Ft/kg
Pecsenykacsamáj eh. 790 Ft/kg
Pecsenyekacsanyak 239 Ft/kg
Pecsenyekacsa far-hát 129 Ft/kg

469 Ft/kg

Mesés túró 
450 g, 842,22 Ft/kg

379 Ft/db
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