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Valami más, egyszeri és megismé-
telhetetlen. Így képzeljük a pillanatot,
amikor Delov Jávor és DJ Q-Cee fejéből
kipattant a Random Trip ötlete. A cél
az volt, hogy megmutassák, vannak
olyan magyar zenészek, akik konkrét
dalok és körítés nélkül is ízig-vérig mu-
zsikusok a színpadon, kortól, nemtől,
műfajtól függetlenül. A kezdeménye-
zés olyannyira sikeres lett, hogy a Ran-
dom Trip több mint ötven taggal, vál-
takozó formációkban folyamatosan jár-
ja az országot. A Győr+ Rádióba is ellá-
togattak október második hetében.

Az itt és mostban mindig sikeres a
formáció. A közönség és talán a zené-
szek részéről is egyre nagyobb volt az
igény egy olyan lemezre, amely nem
csak a koncerten varázsolja el a hallga-
tóságot. 2017-ben megjelent tehát a
Zenehíd című korong, amelynek több
dala is sláger lett, gondoljunk csak a
Hajolj közelre, vagy a címadó nótára.
A projekt egyik megálmodója, Delov
Jávor most két hölggyel érkezett a

Ötven éve iparos: Glázer Péter elnök úgy fo-
galmazott: „Az ötven évet
szimbolizáló aranygyűrű
nagy érdem, ritka, ha valaki
fél évszázadon át az ipartes-
tület tagja. Emike néni utat
és példát mutat a fiatalok
számára, legyen szó bármi-
lyen mesterségről” – tette
hozzá az ipartestület vezető-
je. Darázsdi Vilmosné, Emike
néni 1967 májusától Rába-
csécsényben, 1973-tól 2012-
ig pedig Győrben dolgozott
fodrászmesterként.

1966-ban mestervizsgá-
zott, szakmai munkájáért ko-
rábban aranykoszorús mester
kitüntetést kapott. „Nagyon
kellemesen gondolok vissza
az elmúlt ötven évre, mert
amennyire nem szerettem
volna fodrász lenni, annyira
megszerettem ezt a szakmát
az évek során” – mondta az
aranygyűrűs iparos. „Több
mint 20 gyereket tanítottam,
ebből 18 azóta is a szakmá-

aranygyurut kapott Emike néni 
ban tevékenykedik mester-
vizsgával, saját vállalkozásá-
ban” – árulta el büszkén a
Győr+ Televízió Híradójának a
fodrászmester, miközben
meghatottan pillantott az uj-
jára került aranygyűrűre.

A kitüntetett fodrászmes-
ter a szakmát édesapjától,
Kiss Jenőtől tanulta, az ő sza-
vainak tudatában, azokat be-
tartva dolgozott munkássága
ideje alatt. „Azt mondta az
édesapám: tanuld meg fiam
a szakmát szívvel-lélekkel,
becsülettel, alázattal, amit
pedig hallasz, azt tovább ad-
ni nem szabad, mindenki egy
forintja csak egyet ér” – me-
sélte büszkén Emike néni,
akinek a kitüntetése nem
csak azért különleges, mert
ötven éve az ipartestület tag-
ja, hanem azért is, mert a na-
pokban ünnepelte 75. szüle-
tésnapját, mindezt fiatalos
lendülettel, kicsattanó egész-
ségben.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Rangos elismerésben részesítette a Győri Ipartestület Darázsdi Vilmosnét, hiszen a
fodrászmester immár ötven éve a testület oszlopos tagja. Az aranygyűrűt és az ok-
levelet Glázer Péter, az Ipartestület elnöke, valamint Hancz István titkár adták át a
díjazottnak, sok évtizedes szakmai-oktatói munkásságának elismeréseként is.

ALKALMI CSAJBANDA HÓDÍTJA

Győr+ Rádió stúdiójába, hogy a leg -
újabb dalukról meséljenek. Csajbanda
alakult ugyanis a zenészek között, a
hozzánk látogató Lábas Viki és Koszi
Janka mellett Tóth Vera és Jónás Vera
hangjára készült a Benned a fény című
vadonatúj sláger.

Egyiküket sem kell bemutatni, hi-
szen már jó ideje letették (nem kicsi)
névjegyüket az itthoni zenei élet asz-
talára. Lábas Viki úgy nyilatkozott,
„nagy megtiszteltetés, hogy a Ran-
dom Trip csapata rám is gondolt,
amikor egy csajos dal megalkotásába
kezdtek. Általában férfiakkal dolgo-
zom, ezért is volt jó élmény három
nővel kicsit összezárva lenni, és a női
létünket fejtegetni, megosztani egy-
mással a tapasztalatainkat.”

A Random Trip november 10-én
Győrben koncertezik majd, de ha va-
laki nem akar addig várni, akkor ér-
demes figyelni a Győr+ Rádió adását,
hiszen a Benned a fény már hallható
a 100.1-en!

a hazai zenei slágerlistákat

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ
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„Te szereted ezt az e-naplót?” –
kérdezte az egyik diák. „Nem igazán,
mert tök ciki, hogy előbb otthon
van a jegy, mint én!” – válaszolt a
másik. A fiatalok beszélgetését hall-
va, valamelyest igazat adhatunk csa-
lódottságuknak, hiszen az e-napló
bevezetése sok kis füllentésnek gá-
tat szab, ám nem szabad megfeled-
keznünk a komolyabb titkolózások-
ról, hazugságokról sem, melyeknek
korábban komoly következményei
lehettek. Az adminisztrációs terhe-
ket megkönnyítő program azonban
a szülőknek is betekintést enged a
mindennapokba.

Vajon szeretnek
„csekkolni” a szülők?
Nagy Tiborné fia a Prohászka Ot-

tokár Orsolyita Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Óvodában végzős diák.
A fiú édesanyja vallja, hogy gyer-
mekét az e-napló megléte egy kicsit
sem zavarja. „Bálint szerencsére jó
tanuló, persze néha becsúsznak hár-
masok, de ez belefér” – kezdi be-
szélgetésünket az anyuka, aki a Kré-
ta telefonos applikációján keresztül
folyamatosan nyomon tudja követi
a berögzített jegyeket, az órarendet,

vagy akár az igazolt, illetve az igazo-
latlan órákat. „Különösen akkor
használom, ha megkérdezem a fi-
amtól, hogy mi volt az iskolában és
azt válaszolja, hogy semmi. Gondo-
lom ez a párbeszéd más szülőknek
sem ismeretlen. Természetesen
nem esek át a ló túloldalára, nem
idegesítem vele a gyerekem, de ha
napokig azt állítja, hogy semmi nem
történt, akkor utánanézek. Elége-
dett vagyok a programmal, egy
problémám van, mégpedig az, hogy
több mint egy éve használom a
rendszert, de sajnos azóta sem
sikerült kiderítenem, hogyan
vehetem fel a kapcsolatot a pe-
dagógusokkal a Krétán keresz-
tül. A tanárok munkáját dicsér-
ve, tényleg naprakészen min-
dent vezetnek a rendszerbe” –
fogalmaz Nagy Tiborné, majd sa-
ját, gyerekkori élményeit is elme-
séli. „Édesapám nagyon szigorúan
nevelt bennünket, így jómagam so-
ha nem vettem a bátorságot, hogy
például két ellenőrzőm legyen. Fér-
jemmel igyekeztünk mi is ebben a
szellemiségben nevelni a fiunkat és
úgy érzem megérte, hogy rendsze-
resen foglalkoztunk és foglalkozunk

vele” – teszi hozzá az egyébként két-
gyermekes édesanya.

Ugyancsak Kréta-felhasználó a há-
rom gyermekkel büszkélkedő Tán -
czosné Simon Éva is, aki így három ál-
talános iskolás diák jegyeit követi nyo-
mon, hol a számítógépen, hol a mobil
applikáción keresztül. „Nem kétség, a
gyerekek biztosan kevésbé örülnek,

mint a szü-
l ő k .

Ha ko-
rábban rossz jegyet kaptak, mindig
volt valami magyarázat, amit nevez-
hetünk diákcsínynek is, hiszen fiata-
lon ezt mi magunk is átéltük a saját
szüleinkkel. Persze azért leleménye-

sek a gyerekek, kis furfanggal így is
meg tudják magyarázni a bizonyítvá-
nyukat, de a száraz tények ott vannak
a telefonon vagy a számítógépen” –
árulja el tapasztalatait az anyuka.

Éva úgy véli, gyerek és gyerek kö-
zött is van különbség. „A nagyobbik
lányom előbb bevallja az érdemje-
gyeket, ez a kisebbikre, valamint a fi-
amra már kevésbé igaz, néha „elfe-
lejtik”, hogy hármast kaptak. De nem
panaszkodom, jó tanulók. Általános-
ságban azonban elmondhatom,
hogy őszinték velünk, de biztosan

vannak problémás tanulók, akik el-
titkolják a jegyeket, és ha a szülő
nem tud róla, akkor lehet már ké-
sőn érkezik a segítség, a gyerek
megbukik, hiszen adott esetben
nincs már idő korrepetálásra jár-

ni, javítani. Erre is megoldást nyújt
a Kréta, ráadásul a véleményem az,

hogy középiskolában még nagyobb
létjogosultsága lesz nálunk is az
e-naplónak” – világít rá a rendszer je-
lentőségére az anyuka.

Na és, hogy mit szólnak a diákok
mindehhez? A vélemények természe-
tesen megoszlanak, a legegyszerűbb,
ha megkérdezzük magunktól: mit ten-
nénk mi, ha diákok lennénk...

Elobb
otthon van 
A JEGY,
mint a gyerek!

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor

Kötelezôvé
tették

az e-napló
bevezetését

Kihívásokkal indult az új tanév, hiszen az állami általános-
és középiskolákban kötelezővé tették az e-napló beveze-
tését. Bár az ezt megelőző tanévben már több mint ezer
intézmény állt át az elektronikus rendszerre, mégis szá-
mos kritikát kap a Kréta névre keresztelt program. 

´́
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Ahogy eddig már számos, a Mo-
dern Városok Programban megvaló-
suló projektnél megtettük, s a Győri
Nemzeti Színház épületének felújítá-
sára kiírt tervpályázat nyertes mun-
káját is részletesen ismertettük, ezút-
tal a teátrum előtti tér rekonstrukció -
jának elképzeléseit mutatjuk be olva-
sóinknak. Borkai Zsolt polgármester
korábban úgy fogalmazott, az idén
negyvenéves színházépület két nagy-
szerű társulat otthona: a Győri Nem-
zeti Színház és a Győri Balett a város
kulturális életének kiemelkedő képvi-
selői. Ez a művészeti munka megér-
demli, hogy egy korszerű épületben
működjenek, másrészt pedig a Belvá-
ros rehabilitációjának is fontos ele-
me a színházépület és a tér felújítása.
Páternoszter Piroska polgármesteri
biztostól megtudtuk, elkészült a tér
koncepcióterve is. Mint mondta, a
TSPC Kft. által elkészített terv egy
élettel teli, közösségi funkciókkal fel-
vértezett teret és érdekes megoldá-
sokat vázol fel. „Ha ez a koncepció
megvalósul, a kérdésre, hogy milyen
lesz a II. János Pál tér, röviden így tud-
nék válaszolni: átmenetet képez a
klasszikus tér és a park fogalma kö-
zött, így a hétköznapokon egy kelle-
mes sétáló- és pihenőövezettel gaz-
dagodna a Belváros, amely emellett
időszakos eseményeknek – mint a
Magyar Táncfesztivál – is méltó ott-
hona lenne.”

Lüktető Belvároshoz
lüktető tér
A koncepciót Kádár Mihály, a

TSPC Kft. vezető tervezője mutatta
be. Megtudtuk, hogy a tér felújításá-
val a forgalmi rend az elképzelések
szerint jelentősen megváltozik a te-
rületen, amelyet egyrészt a tér alatt
megnyíló mélygarázs, másrészt pe-
dig a gyalogosforgalom még hangsú-
lyosabb védelme egyaránt indokol.
Ezzel együtt a jelenleg többszörösen
tagolt tér teljesen akadálymentessé,
a színház főbejárata is mindenki szá-
mára könnyen megközelíthetővé vá-
lik. A különböző szintek felszíni kiala-
kításai egyrészt díszesebbé teszik a
teret, másrészt pedig ezek a térfel-
szín-elemek a közösségi rendezvé-
nyek nézőtereként is szolgálnának. A
téren a zöldfelületek az eddiginél jó-
val nagyobb hangsúlyt kapnak, a
gyep mellett virágok, örökzöldek,
díszfüvek, időszakos egynyári ülteté-
sek színesíthetik a látványt, emellett
pedig az árnyékot adó fák, a vendég-
látó terekhez kapcsolódó nyitott te-
raszokat nyári időszakban árnyékoló
lugasok jellemeznék. A csobogó víz
is látványos formában jelenhet meg,
míg a megvilágítás a tér látványvilá-
gához alkalmazkodik.

A korábban betöltött, rendezvé-
nyekre alkalmas funkciót megújult
formában biztosítja az elképzelés,
amely szerint a főbejárat előtt egy

Szabadtéri előadásokra is alkalmas közösségi teret, árnyas
pihenőterületeket, hangulatos lugas alatti teraszokat ál-
modtak a II. János Pál tér koncepciótervének készítői a fel-
színre. Alatta pedig egy automata mélygarázs húzódna, ahol
nem mi kormányoznánk a helyére az autónkat, hanem meg-
tenné ezt helyettünk a technika.

MILYEN LESZ 

Szerző: Papp Zsolt
Generáltervező: TSPC Kft., Kádár Mihály vezető építész

A II.  JÁNOS  

A hangulatos felszín alatt
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nak az egységesség és az igényesség
jegyében, ahol az utca és a színház
épülete között összefüggő zöld folyo-
só jöhet létre. Ezek közé hangulatos,
téliesíthető pavilonokat is terveztek.

Robotok parkolnának 
helyettünk
A Belváros parkolási gondjainak

enyhítését és a színházba érkezők
könnyebb megállását a tér alatt auto-
mata mélygarázs szolgálná. A Bajcsy-
Zsilinszky utcából megközelíthető le-
hajtón lesz elérhető a „dokkoló” szint.
Ennek működése is érdekes: a sofőr
ráhajt a gépjármű számára kijelölt
helyre, ahonnan robot-technológia és
a teherlift – immáron vezetője nélkül
– a megfelelő tároló szintre szállítja az
autót. A tervezett megoldás esetében
a gépjárművet a horizontális lift vagy
„vonat” az üres parkolóhelyhez szállít-
ja, ahol a robot az autót a kerekeinél
megfogva az üres parkolóhelyre illesz-
ti. Kiürítés esetén a művelet fordított

irányban ugyanez. Az automata ga-
rázs előnye a hagyományossal

szemben a helytakarékos-
ság, hiszen a közlekedő-

utak nélkül közel dup-
la annyi autó elhe-
lyezhető a garázs-
ban. A jelenlegi szá-
mítások szerint
mintegy 270 jármű
befogadására nyíl-

na lehetőség,
amely a közeljövő-

ben elkészülő, kétszáz
férőhelyes Árpád úti par-

kolóházzal együtt komoly
kapacitásnövekedést jelentene

a Belvárosban. 
Az automatizált, gépesített parkoló-

rendszer négy lifttel fogadhatja majd a
gépjárműveket. Ha egyszerre sokan ér-
keznek a parkolóhoz, a várakozásnak
kulturáltabb környezetét tudják megte-
remteni, mint a hagyományos garázs
esetében, ahol az autóban ülve kell
megvárni a sor végét, ráadásul az idő-
zítésben egy applikáció is segítséget
nyújt. A bemutatott terv szerint a mély-
garázs mellett a színház dolgozói részé-
re kibővített teremgarázs is épül.

Ezek tehát a koncepcióterv leg-
markánsabb elképzelései. A tervezés
persze folytatódik tovább, amelyet a
megvalósításra váró ötletek mellett
a tervezéssel párhuzamosan futó, a
város számára nagy jelentőséggel bí-
ró régészeti feltárás eredményei is
alakíthatnak majd.

b u r -
kolt ren-
dezvény-
tér jön létre
mobil színpad el-
helyezésének lehetősé-
gével. A színháztér déli része ezzel
szemben park jellegű kialakítást kap-
na, sőt a főhomlokzatot és a rendez-
vényteret is zöldfelületek ölelik majd
körbe a tervek szerint. Az ülőfelüle-
teket a növénykazetták szélét adó
alacsony falak részeként alakítanák
ki. A koncepció szerint a színházépü-
let mellé kerülő Kisfaludy Terem fő-
bejárata előtt kamara-előadások be-
fogadására alkalmas kiteresedés jön
létre, amelyhez épített lelátó is tar-
tozik, kihasználva az új Kisfaludy Te-
rem és a színház tér közötti magassá-
gi eltérést. A Kisfaludy Teremnek he-
lyet adó épületben elhelyezett kávé-
zó jó időben asztalokkal kitelepülve
további vonzerőt biztosíthat a terü-
letnek. A vendéglátó teraszok a
Schweidel utca felől is hangsúlyt kap-

Egy
kellemes

sétáló- és pihenô-
övezettel

gazdagodna 
a Belváros

PÁL TÉR?

robotok parkolhatnak autóinkkal

A tér tervezésével párhuzamosan a színházépület tervezése is zajlik.
A két beruházás nagyságrendje, előkészítésének időigénye, összetett-
sége és bonyolultsága miatt, a beruházások magas színvonalú meg-
valósulása érdekében az eredetileg tervezetthez képest várhatóan
egy évaddal később, a 2020-21-es évadtól lesz az Olimpiai Sportpark
a színház és a Győri Balett társulatainak ideiglenes otthona – mondta
el lapunknak a színház vezetőivel történt csütörtöki egyeztetést kö-
vetően Páternoszter Piroska polgármesteri biztos.
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Ön, aki Farádról származik, a Révai
Gimnáziumban érettségizett, s kötő-
dik a megyéhez, bizonyára nem nagy
szívfájdalommal cserélte fel az izraeli
nagyköveti posztot a bécsire, mégis-
csak közelebb lehet a szülőföldjéhez.

Visszakerültem végre oda, ahol fel-
nőttem és ahová nyelvileg is tartozom.
Nem csak a magyart értem ez alatt,
hanem a németet is. Berlinben jártam
egyetemre öt évig, és sokkal szíveseb-
ben beszélek németül, mint angolul.
Ráadásul a feleségem egy magyaror-
szági székhelyű cégnek a vezetője,
Bécsből Magyarországra utazni sokkal
egyszerűbb, mint Izraelből.

Hogyan jött a váltás, hogy Izraelt
Ausztriára cseréli?

Ez egy melegváltás volt. Nyáron
Orbán Viktor miniszterelnök Izraelbe
látogatott. Utána hazajöttem szabad-
ságra, s augusztus 21-én már Bécs-
ben kezdtem dolgozni. Szeptember
közepén pedig már átadtam megbí-
zólevelemet az osztrák államfőnek.

Három éve készíthettem önnel
egy interjút, hogy milyen érzés a

Biblia földjén karácsonyozni. Bizo-
nyára sokan irigyelték, hogy öt évet
tölthetett Izraelben. Milyen volt?

Ez egy ajándék volt az élettől. De
hogy egy kicsit érzelgős is legyek, az
édesapám 1956-ban kapott egy Bibli-
át a keresztapjától, aki Sümeg közelé-
ben volt evangélikus lelkész. Sajnos
édesapám meghalt, a Bibliát én örö-
költem. Azóta megvan, s kivittem ma-
gammal a Szentföldre és elkezdtem új-
ra olvasni. Akkor döbbentem rá, meny-
nyivel egyszerűbb dolgom van, mert
ha olvasok egy történetet, el tudok
menni oda, ahol játszódik. Legyen az
Názáret, a Genezáreti tó vagy éppen
Jeruzsálem. Hétvégenként eljuthat-
tam ezekre a helyekre, ezért mond-
tam azt, hogy Izraelben dolgozni aján-
dék volt az élettől. Ráadául a legkisebb
lányom Izraelben született, ott keresz-
telkedett. Ő ezt még nem értékeli,
mert most lesz ötéves, de felnőve bi-
zonyára örökké emlékezetes lesz szá-
mára, hogy Jeruzsálemben egy Feren-
ces-rendi szerzetes keresztelte meg. 

Amikor kinevezték izraeli nagy-
követnek, bizonyára rá kellett ké-
szülni az országra, Ausztria eseté-
ben aligha, hiszen itt nőtt fel a
szomszédban, a magyar–osztrák
kapcsolatok mindig is fontosak vol-
tak a határszélen. 

Ez pontosan így van. A rokonsá-
gom ma is itt él a megyében, közülük
vannak olyanok, akik Ausztriába jár-
nak ki dolgozni. Egyikük a Metróból
szállítja a követségre a húst, így most
nagykövetként szembesülök ezzel,
hogy egyik rokonom évek óta a nagy-

követség beszállítója. Vagyis Burgen-
land, de még Bécs is teljesen össze-
nőtt Magyarországgal, sört és pizzát
Bécsben magyarul is lehet rendelni,
tankoláskor pedig a kutas magyarul
köszön. Ez nagyon jó érzés, főleg az
én generációmnak, amelynek még
1990 előtt görcsbe rándult a gyomra,
ha a határra ért. De szerencsére el-
múltak ezek az idők és remélhetőleg
sosem térnek vissza. Az osztrák és a
magyar mindig is sógornak tekintet-
te egymást, s nyugodtan mondha-
tom, jó magyarnak lenni Ausztriában.

Most már jó? A rendszervál-
táskor még sok helyen
kinn volt a felirat, bi-
zonyára nem min-
dig alap nélkül,
hogy „Magyar,
ne lopj!”.

L e h e t e t t
ilyen korszak is.
Most másfajta
emberek van-
nak ott. Étte-
remben, boltban
gyakran találkozom
kinn dolgozó magya-
rokkal. Elégedettek, s
nem csak ők, a főnökeik is. Tu-
dom, hogy sokan kijárnak a magasabb
bér miatt, reméljük, hogy ez is változni
fog, mert Magyarországon is lejárt az
olcsó munkaerő ideje. A meglevőket
megtartani, a kinn dolgozókat visszacsá-
bítani csak magasabb fizetésekkel lehet.

Az ORF honlapja terjedelmes cik-
ket közölt nagyköveti kinevezéséről.
Hogyan fogadták Ausztriában?

Nagyon szívélyesen. A köztársasá-
gi elnök meglepően barátságos volt,
zöldpárti képviselőként vonattal uta-
zott Budapestre tárgyalni. Bárhol
megjelenek, nem a személyem mi-
att, hanem a nagyköveti posztom mi-
att tekintélyem van, figyelnek rám, s
él még a nosztalgia a Monarchia mi-
att, amikor egy országot alkottunk. 

Hány évre tervezi a bécsi megbí-
zást, ötre, mint Izraelt?

A kinevezésem négy évre szól.
Akkor gyakran találkozunk

Győrben?
Így tervezem, amilyen ren-

dezvényre csak tudok,
jövök. Részben

azért, mert ide
húz a szívem,

itt él az édes-
anyám, a hú-
gom, más-
részt pedig
hivatalból is
az a dolgom,

hogy a határ
menti együtt-

működéseket se-
gítsem. 
Az első Orbán-

kormány idején a minisz-
terelnök kabinetfőnöke volt, parla-
menti képviselő, a Környezetvédel-
mi Bizottság elnöke. Visszatér még
egyszer a magyar közéletbe?

A diplomáciai pályán nagyon jól
érzem magam, az én karakteremhez
ez jobban passzol. De ember tervez,
Isten végez, ahogy mondani szokták.
Maradnék a kaptafánál.

Interjú dr. Nagy Andorral, Magyarország bécsi nagykövetével

A határ
menti

együttmûködéseket
is segíti

„Tudom, hogy sokan kijárnak a
magasabb bér miatt Ausztriá-
ba dolgozni, reméljük, hogy ez
is változni fog, mert Magyaror-
szágon is lejárt az olcsó munka-
erő ideje” – fogalmazott la-
punknak adott interjújában dr.
Nagy Andor, Magyarország bé-
csi nagykövete. 

Szerző: Koloszár Tamás

Jó magyarnak lenni

AUSZTRIÁBAN
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A MI

UTCÁNK
GYIRMÓT

Gyirmót, a középkortól lakott hely, ne-
ve már az 1267-es oklevelekben is szere-
pel. Önálló település rangját 1970-ig őriz-
te, amikor is Győrhöz csatolták. Ma már
csaknem összeépül Ménfőcsanakkal és
Győrrel. Az egyik legszebb, legvonzóbb vá-
rosrésze lett Győrnek, a festői szépségű
Holt-Marcal folyó melletti fekvésével. A ré-
gi dűlők, határok és földrajzi nevek, vala-
mint a néphagyományból származó szép,
régi utcanevekről magyarázat nem kell,
ezek önmagukról szólnak. Maradjanak is
meg, úgymint: Erdei út, Határ köz, Kender-
földi út, Laposi út, Ménfői út, Papréti út,
Sárkereki út, Szertár köz.

Dr. Bedy Vince utca (9019)
Dr. Bedy Vince (1866–1938) római

katolikus pap, pápai prelátus, történész.
Gyirmóton született és egyházigazgatási
munkája mellett az egyháztörténet kér-
déseivel foglalkozott. Műveivel a győri
egyházmegyei történetírás egyik legna-
gyobb személyiségévé vált. Főbb művei:
A győri székesegyház története, A győri
székeskáptalan története. Szülőhelyéről
is készített tanulmányt, Gyirmót község
története címmel.

Győri Szabó József utca (9019)
Győri Szabó József (1929–2011) ma-

gyarnóta- és népdalénekes. Bár nem Gyir-
móton született, de kisgyermek korától
ott élt, így gyirmótinak vallotta magát. Ki-
váló tehetségét, előadásmódját többször
elismerték. Művészetéért 2005-ben a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend tiszti kereszt-
je kitüntetésben részesült.

Szent László út (9019)
Szent László (1040–1095), I. László ma-

gyar és horvát király, akit szentté avattak
1192-ben. Kiváló katona, hadvezér és erős
testű, nagy erejű „lovagkirály”, aki védelme-
zője volt a kereszténységnek. Június 27-én
ünnepeljük Árpád-házi magyar királyunkat,
aki korának egyik legnagyobb hadvezére
volt, s akit nem egészen száz évvel halála
után avattak szentté. I. László a lövészkato-
nák védőszentje is. A leghíresebb, legérté-
kesebb ereklyéje a győri bazilikában őrzött
hermája. Gyirmót védőszentje is, ezért ne-
vezték el ezt a hosszú utcát róla.

Czvikovszky Tamás

Hartmann Gergely építész az Él-
tünk utcái, terei helytörténeti soro-
zatban beszélt Győr 20. századi la-
kótelepeiről Lehet jót gyorsan és ol-
csón? címmel a Kisfaludy Károly
Könyvtárban. Bemutatta azt a lép-
tékváltást, amelynek során hatal-
mas lakóházak épültek. A családi há-
zas beépítések között megjelentek
a század első felének szükséglaká-
sai, a hatvanas évek kockaházai, és
végül a Jurcsik Károly tervezte győri
paneles lakóegyüttes is.

A 19. század végi ipari forradal-
mat követően, az építészet új kihívá-
sok előtt állt, hiszen a munkások
életkörülményei rosszak voltak, ren-
geteg embernek hiányzott a méltó
és egészséges otthon. A lakásínség
a korábban használt építészeti esz-
közökkel és beruházói gyakorlattal
már nem volt kezelhető: az építé-
szek a kísérletezés útjára léptek.
„Győrben az első lakótelep a század-
fordulón, 1901–1902-ben épült a
Győri Munkástelep Rt. beruházásá-
ban a Külső Árpád út mellett, ezek

Milyen az ideális 
LAKÓTELEP?

A II. világháború után a tervezok megkísérelték a lehetetlent

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Modern Győr

még földszintes családi házak voltak,
majd az I. világháború alatt épült fel
a gyárvárosi lakótelep, melyet az
Ágyúgyár építtetett, és ami máig
műemlékvédelem alatt áll” – mesél-
te az építész. 1945 után a központo-
sított tervezőirodák és kivi-
telező vállalatok pró-
bálták az igé-
nyesség, gaz-
daságosság
és töme-
gesség hár-
mas szem-
p o n t j á n a k
kompromisszu-
mait keresni. „A II. vi-
lágháború után az első, több lakó-
épületet magában foglaló beruhá-
zás a Szent István-lakótelep volt,
majd a Malom ligeti beépítés követ-
kezett, és a Bartók Béla úti házak,
ahol modern eszközökkel az élhető-
ségre törekedtek a tervezők. Azon-
ban ezek az épületek nem tudták le-
küzdeni a lakáshiányt és drágák is
voltak” – mondta a szakember.

Típustervek jöttek létre, amelye-
ket az ország legjobb építészei ter-
veztek, az adott magyar valósághoz
igazítva. Így Győrtől, Dunaújvároson
át Debrecenig, egyforma lakóépüle-
tek épültek. Az építészek igyekeztek

megfelelni az elvárá-
soknak, így a ti-

pizálás, az
iparosítás
révén óriá-
si számban
épültek a

panelos la-
k ó t e l e p e k .

Győrben 1968-tól
először Adyvárost húzták

fel, majd következett Marcalváros
első üteme, amely beruházás orszá-
gos elismerést hozott. „A halszálkás
jelleggel, a hierarchikus utcarend-
szerre felépített struktúrának leg-
tisztábban megvalósult magyaror-
szági változata lett a lakótelep” – tá-
jékoztatott Hartmann Gergely. Mi-
után 1990-ben csődbe mentek a
házgyárak, lezárult egy korszak, új-
ból elsősorban téglából épültek a la-
kóházak, lakóparkok.

Az építész felhívta a figyelmet,
hogy nem önmagában kell nézni az
egyes házakat, hanem madártáv-
latból, városépítészeti léptékekkel
kell megvizsgálni, hogyan alakultak
ki az utcák, mekkora terek, parko-
lók vannak, s ezek alapján lehet el-
dönteni, hogy sikerült, vagy kevés-
bé sikerült egy lakótelep, lakópark.

Nem önmagukban
kell nézni

az egyes házakat

„Cégünk jól, olcsón és gyorsan
dolgozik. Ön ebből kettőt vá-
laszthat" – szólt a régi vicc. A II.
világháborút követően a lakóte-
lepek tervezői, kivitelezői meg-
kísérelték a lehetetlent, mind-
hármat választották. Hogy ez si-
került-e, azt döntsék el a győri
lakótelepeken élők.

´́
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Szolgáltatások
• külpiacra jutási információk,

tanácsadás
• jogi, pályázati tanácsadás
• Széchenyi-kártya program

ügyintézés

Érdekképviselet
• Fogyasztóvédelmi

Békéltetô Testület
• Teljesítésigazolási

Szakértôi Szerv
• Gyôri Bevásárló Utcák

Alapítvány

Információadás
• szakmai programok

• elôadások
• konferenciák

• üzleti konzultációk
• jogszabályváltozások

nyomon követése

Képzés és pályaorientáció
• mesterképzés
• szakképzés

• tanulószerzôdés-kötés

Ügyfélfogadási idô:
H—P: 8—12 óráig

Cím: Gyôr, Szent István út 10/A 
E-mail: ugyfelszolgalat@gymskik.hu

Telefon: +36-96/520-202

@gymskik #gymskik

www.gymskik.hu

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

A kamara mindenkié!

´́

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeire és
hőseire emlékező ünnepség
kedden délelőtt a Városházán
kezdődött, ahol a városvezetők
megkoszorúzták Szigethy Attila
emléktábláját. A koszorúzási
ünnepséget a Bisinger sétá-
nyon, a Golgota emlékműnél
tartották, ahol dr. Fekete Dávid
úgy fogalmazott, október 23.
azóta is egy hatalmas felkiáltó-
jel a történelemkönyvekben.
Egy felkiáltójel, amely egész Eu-
rópát, sőt az egész emberisé-
get arra figyelmezteti, hogy a
zsarnokság ellentétes minden
olyan értékkel, amelyet mi, em-
berek magunkénak érzünk. Az
alpolgármester külön is meg-
emlékezett a forradalom győri
vonatkozásairól, és a hatvan év-
vel ezelőtt mártírhalált halt Föl-

’56-ra
emlékeztünk

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Október 23-át a történelemkönyvekben elhelye-
zett hatalmas felkiáltójelhez hasonlította a ked-
di városi megemlékezés szónoka, dr. Fekete Dávid
alpolgármester.

des Gáborról. Földes Gábort
1958 januárjában végezték ki.
A színész, később a győri szín-
ház főrendezője, az '56-os ese-
mények egyik kiemelkedő győri
alakja volt, 1956-ban – színházi
kifejezéssel élve – főszerepet
vállalt az utcai eseményekben.
Meghatározó szerepet játszott
abban például, hogy a börtön-
nél kialakult összecsapás nem
járt még több halálos áldozat-
tal. Földes Gábor Mosonma-
gyaróváron is fontos szerepet
vállalt, itt a hírhedt sortűz után
vette elejét a további vérontás-
nak. Ezt már a Győri Nemzeti
Tanács tagjaként, az értelmisé-
gi tanács elnökeként tette.

„A szomorúság mellett büsz-
kének is kell lennünk, és tud-
nunk kell, hogy mi magyarok
még mindig itt vagyunk, függet-

lenek és szabadok vagyunk, cso-
dálatos értékkel rendelkezünk,
és mindezt nagy részben nekik,
a hősöknek köszönhetjük.” Az al-
polgármester kitért arra is, hogy
azok tisztelete, akik életüket ál-
dozták azért, hogy a sorsunk a
saját kezünkben legyen, nem
engedi, hogy kívülről jövő érde-
keket előbbre helyezzünk a
nemzet érdekénél. 

A szónok beszéde végén kitért
Európa Kulturális Fővárosa pályá-
zatunkra is. Mint mondta, renge-
teg értékkel rendelkezünk, ame-
lyek méltók arra, hogy megismer-
je a kontinens. „Ennek a program-
sorozatnak lehet az egyik méltó
helyszíne a Modern Városok
Programban megújuló Győri
Nemzeti Színház is. A győri kul-
túra egyik fontos központja,
amelynek egykori főrendezője az
'56-os mártír, a hatvan évvel ez-
előtt kivégzett Földes Gábor volt.”

Az ünnepségen a Győri Nem-
zeti Színház művészei adtak mű-
sort, majd az emlékezés virágai-
nak elhelyezése következett.

„Kezdett keringeni a hír: Tihanyi Árpádot lakása ablakából kidobták, megölték, Szigethyt elvitték.
Jöttek a letartóztatások. A megfélemlítés. A hatalom kőkemény zsarnoksága. A megtorlás iszonyú,
félelemkeltő, dermesztő „szabadossága”. Apámért egyik hajnalban barátok jöttek: Gyere velünk,
most még át tudunk jutni Ausztriába. – Nem! – volt az egyszavas, kemény, kunosan dacos válasz.
És maradt. Majd pár nap múlva bőrkabátosok jelentek meg nálunk éjszaka. És elvitték édesapámat.
Haláláig nem beszélt arról, mi történt vele. 1957 elején jött haza…” – részlet dr. Békefy Lajos vissza-
emlékezéséből. A teljes mementót megtalálják a gyorplusz.hu oldalon.

„Hogy MAGYAR
ne ölje többé a MAGYART ...” 
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ipari csarnokok, irodák takarítására

Amit nyújtunk: • Stabil és megbízható munkahely
• Utazási költségtérítés  • Kulturált munkakörnyezet

• Versenyképes fizetés • Cafeteria, prémium juttatás

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.*

A téli időszámítás kezdete októ-
ber 28., vasárnap, ekkor hajnali 3
órakor 2 órára kell visszaállítanunk
az óráinkat. 

Korábbi hírekkel ellentétben, a
tervezett 2019-es cél helyett csak
2021-ben szűnhet meg az óraátál-
lítás az Európai Unióban. Egy ja-
vaslat szerint a nyári időszámítást
választó országokban 2021. márci-
us 27-én, a télit választóknak októ-
ber 31-én kellene utoljára állítani-
uk az órát.

Ha Magyarország a nyári időszá-
mítást választja az új rendszerben,
akkor december végén és január
elején nagyon későn, 8 óra 30 perc
körül kel majd fel a nap, cserébe vi-
szont nem lesz olyan nap az évben,
amikor sokkal korábban menne le a
nap, mint 17 óra. Téli időszámítás
alkalmazása esetén felkészül-
hetünk nyáron a hajnali 4
előtti napfelkeltékre.

HÉTVÉGÉN
órát állítunk!

A tapasztalatok jók, alig téved ka-
mion a tiltott utakra. „A magyar kor-
mány és a város közös erőfeszítései-
nek hála, elkészülhetett a régóta hi-
ányzó, úgynevezett keleti elkerülő,
ami a helyi gazdaságra és a közleke-
désre is jótékony hatással van, ezt
néhány hónap tapasztalatai alapján
is kijelenthetjük” – mondta a Győr+
Médiának Kara Ákos államtitkár, győ-
ri országgyűlési képviselő és beszélt
arról is, komoly gazdaságélénkítő té-
nyező az elkerülő út, a cégeknek is
kedvez, ha gyorsan, zökkenőmente-
sen tudnak árut szállítani és logiszti-
kai szempontból sem mindegy, hogy
egy nagyvároson keresztül, vagy azt
kikerülve zajlik a forgalom. A közleke-
dők hamar hozzászoktak és megsze-
rették a 13,4 kilométer hosszú elke-
rülőt, és mivel egyre többen használ-
ják, jelentősen csökkent Győr belső

közlekedési tengelyeinek leterheltsé-
ge. „Az önkormányzat pedig táblák-
kal is jelzi több helyen is, hogy tilos a
nehézgépjárművek éjszakai haladá-
sa, ennek értelmében a Szent István
és a Szigethy Attila úton, éjjel 22 és
hajnali 5 óra között nem közlekedhet-
nek a 20 tonnánál nagyobb teher-
gépjárművek” – emelte ki Kara Ákos.
„Kollégáim többször is azt tapasztal-
ták, hogy hatékonyan működik a ka-
mionok kitiltása, így nem terheli fe-
lesleges forgalom a belső utakat,
másrészt pedig a közelben lakók nyu-
godtan tudnak pihenni éjszakánként”
– fejezte ki örömét az államtitkár.

„Már évek óta belefoglaljuk a városi
rendőrséggel kötött megállapodásunk-
ba, hogy azokon a helyeken, ahol meg-
tiltottuk a nehézgépjárművek éjszakai
közlekedését, az egyenruhások rend-
szeresen ellenőrizzék, valóban betart-

ják-e a szabályokat a kamionosok” –
mondta Radnóti Ákos alpolgármester,
Adyváros önkormányzati képviselője,
és hozzátette, az önkormányzatnak
fontos, hogy az egyébként is forgalmas
belső utakon legalább éjjel nyugalom
legyen. „Magam is tapasztaltam, hogy
milyen jótékony hatása van a keleti el-
kerülőnek, a fuvarozók többsége azon-
nal átszokott az új útra, de persze a fo-
lyamatos éjszakai ellenőrzésekre szük-
ség van és lesz a jövőben is” – hangsú-
lyozta Radnóti Ákos. „Természetesen
egy-egy külföldi kamionos nemtörő-
dömségből vagy figyelmetlenségből
még be-betéved a tiltott szakaszokra,
de a többség betartja a szabályokat.
Azt viszont tudomásul kell venni, hogy
a kétszer kétsávos utak mellett, soha-
sem lesz teljes csend” – mutatott rá az
alpolgármester. „A kamionok éjszakai
kitiltásán kívül jelenleg is zajlik a Szi-
gethy Attila út felújítása, az új burkolat,
ami ezekben a hetekben kerül a felü-
letre, szintén jelentősen csökkenti
majd a környék zajterhelését” – fogal-
mazott Radnóti Ákos.

A politikusok ígérete szerint az éj-
szakai kamionkitiltás természetesen
a jövőben is megmarad és az ellen-
őrzések is folyamatosak lesznek az
érintett utakon.   

Három és fél év alatt, három szakaszban készült el a Győrt
keletről elkerülő út, ami több szempontból is jó hatással van
a megyeszékhely életére. Egyrészt gazdaságélénkítő hatású,
másrészt mivel egyre többen használják, csökkent a város
belső közlekedési tengelyeinek leterheltsége is. Az önkor-
mányzat több szakaszon, a Szent István és a Szigethy Attila
úton megtiltotta a nehéz gépjárművek éjszakai közlekedését,
ennek betartását a rendőrség rendszeresen ellenőrzi.

BELSO UTAK:
hatékony a kamionkitiltás

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor´́
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„HÍD – MOST” címmel nyílt len-
gyel–magyar kiállítás Krakkóban. A
World Hungary Egyesület, akik között
az Art Agora projekt művészei is tevé-
kenykednek, meghívást kaptak a Len-
gyel Művészek és Tervezők Szövetsé-
gének – amely 900 művészt fog össze
– krakkói csoportjától a Krakkói Műsza-
ki Egyetem Kotlownia Galériájába. A
kiállításnak már a megnyitás napján
nagy visszhangja volt, a látogatóktól
és művészektől a győri egyesület alko-
tói számos elismerést kaptak.

„A tíz lengyel és tizenhárom ma-
gyar művész alkotásai, azok verbalitás
felett álló kommunikációja híd a lelkek
között. Híd, amely a gondolatok, érzel-
mek időtől és tértől független dimen-
ziójában képes összekötni kultúrákat
és egyéneket. Ha nézzük egymás alko-
tásait, érzékeljük egymás gondolatait,
érzéseit. Ez egy olyan vegytiszta kom-

munikáció, amelyet nem torzíthat
semmi. A kép közvetíti benne üzene-
tét lélektől lélekig. Ami legyen további
együttműködésünk és elkövetkezen-
dő kiállításaink, alkotásaink erős pillé-
re, annak a legendás HÍD-nak a tartója,
amely stabil, feszes ívében összeköt
lengyelt és magyart!” – számolt be a
kiállításról lapunknak Borbély Károly
festőművész, egyetemi tanár.

A kiállításon szereplő magyar alko-
tók: Andorfi Rozália üvegfestő művész,
Borbély Károly és Csizmadia István fes-
tőművészek, Horváth Ákos grafikus-
művész, Kustán Melinda textiltervező
iparművész, Kurcsis László grafikusmű-
vész, Lipovics János iparművész szob-
rász, Malasits Zsolt és Milu Milanovits
Ildikó festőművészek, Mózes László
grafikusművész, Gui Demeter festő-
művész, Szabó Béla fotóművész és
Varga György iparművész.

HÍD NYÍLT
a lelkek között Szerző: F. G.

Fotó: Mekliz Fotóstúdió

Magyar dalok csendültek fel az
Árkád Győr földszintjén, ahol egy
nyolcperces villámcsődülettel szó-
lították meg a fiatalságot, arra ösz-
tönözve őket, használják ki az Euró-
pai Unió nyújtotta lehetőségeket,
járják be földrészünket, tanuljanak,
önkénteskedjenek külföldön. „Itt
az ideje megmozdulni, ismerjük
meg Európát!” – foglalta össze a
kampány üzenetét Nagy Sára Euro-
desk multiplikátor. Hozzátette, a fi-

Az október már évek óta a Time to Move rendezvénysorozat hó-
napját jelenti az Európai Unióban, a fiataloknak szóló kampányba
pedig a győri Eurodesk partnerek is bekapcsolódtak egy flashmob-
bal szerdán, amellyel azt hirdették: itt az ideje megmozdulni.

atalok számos lehetőség közül vá-
logathatnak – ilyen például az ön-
kéntesség, a cserekapcsolatok vagy
a nemzetközi projektek.

A flashmob zenei mixét Mester-
házi Ildikó tanárnő segítségével a
Richter János Zeneművészeti Szak-
gimnázium diákjai állították össze
és adták elő, amelyre a Győri Tánc-
és Képzőművészeti Iskola diákjai
készítettek koreográfiát Hotova
Éva közreműködésével.

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor„Mozduljatok,

fiatalok!”

Kurcsis László grafikusművész,
Szabó Béla fotóművész,

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

• BETEGNEK érzed magad, de a laborvizsgálatok nem mutatnak eltérést?
• Nehezen alszol el, akkor sem mélyen alszol, és GYAKRAN FELÉBREDSZ?
• Semmi sem boldogít? SZORONGSZ?
• GYAKRAN fáj a fejed, migrénes tüneteid vannak és FÁRADÉKONY VAGY?

A kínai
orvoslás szerint

ez már
„álegészség”.

Ha
kezeletlenül 

marad, kialakul
maga a

betegség.

Hosszú
távon a máj,
lép és szív
funkcióit 
károsítja!

Találj rá
MEGOLDÁST

nálunk!

A monográfia egy olyan össze-
foglaló kiadvány lesz, amely komp-
lex módon vizsgálja Győrt, feltárja
természeti, társadalmi, kulturális és
gazdasági viszonyait a történelmi
múltban és a jelenben. A monográ-
fia készítése újabb szakaszához ér-
kezett, a felkért szerkesztők kidol-
gozták az egyes kötetek koncepció-
it, a felkért szerzők pedig háromne-
gyed éve munkálkodnak a vállalt ta-
nulmányok elkészítésén. Műhelyna-
pok keretében mutatták be egy-
másnak és a nagyközönségnek, hol
tartanak a kutatások.

A műhelynapok megnyitóján a
Kisfaludy Károly Könyvtárban dr. Fe-
kete Dávid alpolgármester elmondta:

Készül a város 
monográfiája

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: commons.wikimedia.org

A legújabb kutatások, eredmé-
nyek, régészeti feltárások tükré-
ben készül Győr monográfiája öt
kötetben. A hiánypótló mű több
mint száz szerző ötéves munká-
jának gyümölcse lesz 2021-ben,
városunk fennállása 750. évfor-
dulójának tiszteletére.

egy olyan monográfia-sorozatot kí-
vánnak elkészíteni, amely a 21. szá-
zad szellemében dolgozza fel a város
történetét a kezdetektől napjainkig.
Az alpolgármester kiemelte: Győr
polgárságának kötelessége, hogy is-
merje települése történelmét, és
nem csak a „tősgyökeres” győriek-
nek, hanem a frissen betelepülőknek
is meg kell ismerniük a város történe-
tét, tradícióit. A most készülő, uni-
kumnak számító kötetsorozat erre is
alkalmas lesz. Egy jövőbe mutató,
modern, újszerű, vonzó külsejű, vá-
rosunkat teljes egészében bemutató
kiadvány megjelentetése a cél.

Dr. Horváth Richárd, az első kötet
szerkesztője a Magyar Tudományos
Akadémia főmunkatársa szerint na-
gyon sok újdonságot tartogat olva-
sói számára a tanulmányfüzér, hi-
szen célzott kutatások, eddig soha
nem publikált eredmények kerülnek
napvilágra. „Nagy meglepetésekre
lehet számítani, aki sokat tud Győr
történetéről, az megismerheti, mit
tud rosszul, aki pedig kevesebbet
tud, annak pedig sok izgalmas törté-
nettel szolgálunk” – emelte ki dr.
Horváth Richárd.



Am
Abend des 31. Oktobers – zu Halloween –

ist der Tiergarten länger geöffnet. Wir erwar-
ten unsere Besucher mit tierischer Spurensu-
che, fantastischen Präsentationen, öffentlicher

Fütterung, einer atemberaubender Feuer -
show und zwei „Albtraum”-Lasershows.
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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!

Őszi szüneti játszóházakat tartanak a Generációk Házában
(Aradi vértanúk útja 23.) október 29-én, 30-án és 31-én, 10
és 12 óra között, ahol az évszakhoz kapcsolódóan készíthet-
nek dekorációkat, tárgyakat, játékokat a szünidőző gyerekek.
Részvétel 700 forint/alkalom.

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

PikTúra címmel az Import Impró Társulat improvizá-
ciós előadását láthatják az érdeklődők október 29-
én 18 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross
Gábor út 4.).

Maurer Dóra Hajtoga-
tott idő filmretrospektív
kiállítását november 4-
ig tekinthetik meg az ér-
deklődők az Esterházy-
palotában (Király u. 17.).
A tárlat hétfő kivételével
naponta 10–18 óra kö-
zött látogatható.

Halloweenre készülve
október 29-én 10 óra-
kor és 10.45-kor bo-
szorkányfigurát készít-
hetnek papírból a gye-
rekek a Gyermekkönyv-
tárban (Herman O. u.
22., földszint).

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Internationales Numis-
matikertreffen am 28.
Oktober in der Veres
Péter Fachmittel- und
Fachausbildungsschule
für Landwirtschaft (Ré-
gi Veszprémi út 1-3.).
Münzentausch von 8-
13 Uhr, Tausch, Ankauf-
und Verkauf von Münz-
geld und Noten, Urkun-
den, Münzen und Pla-
ketten, Orden, alten
Postkarten, Stempeln,
Stichen, Aktienschei-
nen, Telefonkarten.

Maurer Dóras Filmretros-
pektive Austellung „Gefal-
tete Zeit” ist bis 4. Novem-
ber im Esterházy-Palast
(Király u. 17.) zu sehen.
Die Sammlung ist täglich
ausser montags von 10-
18 Uhr geöffnet.
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„A dolgozó nők, a kiforrott
egyéniségek körében egyre
nagyobb az igény az egyedi ru-
hákra, öltözékekre” – mondja
Balogh Petra, a győri Artep
márka divattervezője. 

Legutóbb a győri Design Hét meg-
nyitójának divatbemutatóján csodál-
hattuk meg egyedi, kifinomult, nőies
ruháit, ezután kerestük fel belvárosi
üzletében a győri tervező hölgyet.

Ahogy a pult mögül feláll, előbuk-
kan egy jegyzettömb, amelyen skiccek
láthatók. Petra dolgozik. Szabadkézzel
rajzolja meg terveit, addig finomítja,
míg tökéletes nem lesz, majd a varró-
nők formába öntik álmait.

A fiatal lány azt meséli, kislány kora
óta divattervező szeretett volna lenni.
Először divatlapokat készített, a Barbi
babáit öltöztette saját tervezésű ruhák-
ba, majd varrónő nagymamája segítsé-
gével saját magának is stílust terem-
tett. Pápa mellett éltek, és szülei nem

nézték jó szemmel alkotó tevékenysé-
gét, úgy gondolták, ebből a hobbiból
nem lehet megélni. Így Petra jogi dip-
lomát szerzett, felköltözött a fővárosba,
de tovább kergette álmait, és ügyvéd-
jelölti munkája mellett beiratkozott a
KREA Kortárs Művészeti Iskola divatsty-
list szakára, esti tagozatra.

Hat évvel ezelőtt aztán „kirobban-
tak” belőle a tervek, elkészült első kol-
lekciója, amely a saját lenyomatát, stí-
lusát tükrözi, így lett a márkanév is Ar-
tep, azaz a Petra szó visszafelé olvasva.   

A rá jellemző kreációk letisztultak,
nőiesek, modernek, ugyanakkor időt -
álló a stílusuk és a vonalvezetésük. 

Az őszi-téli kollekciója is ezen el-
vek mentén született. Jellemző rájuk
a különböző anyagok, izgalmas felü-
letek kombinálása, mint a bársony,
az áttetsző anyagok vagy a bőr hatá-
sú textilek alkalmazása, kiegészítése
olyan finom, testhez simuló pamu-
tokkal, amiket minden nő örömmel
visel a hidegebb napokon is.

A színek tekintetében, kedveli a feke-
tét, szürkét, monokrómot, de általában

csak egy-egy szín sejlik fel a kollekciójá-
ban. Idén ősszel a barna és a bordó szí-
neket kombinálta, télre, az ünnepekre
pedig a csillogó, fényes színeket ajánlja. 

Petra nagyon fontosnak tartja,
hogy ruháit magukénak érezzék vá-
sárlói, amelyek nem hivalkodnak, és
nem nyomják el viselőjük személyisé-
gét, sőt inkább kiemelik azt. Petra azt
vallja, hogy ha egy nő jól érzi magát
egy ruhában, ha nőiesnek és ellenáll-
hatatlannak tűnik, akkor bármire ké-
pes – ez az Artep küldetése.

„Nem készítek olyan ruhát, amit
én magam nem vennék fel – sőt én
magam vagyok a próbababa, a teszt -
alany” – árulja el Petra. A kollekció
minden ruhája limitált darabszám,
melyek egyedileg, kézzel készülnek,
akár méretre is. Egyedi megkeresé-
seknek is eleget tesz, például meny-
asszonyi vagy alkalmi, estélyi ruhákat
is készít kívánság szerint. 

Petra terjeszkedni szeretne, remé-
li, ruháit egyre több hölgy fogja meg-
kedvelni és hordani itthon és külföl-
dön egyaránt. 

DIVATDIKTÁTOR
A GYORI ´́

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

viktornagy.netgazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

2018. október 26.

Október közepén az utolsó
előtti fordulójához ért az Orszá-
gos Rallye Bajnokság. A Mecsek
Rallye szombati nyolc gyorsasági-
ja után a Hadik András–Deák At-
tila páros vezetett 2,6 másodperc
előnnyel a Turán Frigyes–Baga-
méri László duó előtt. Vasárnap
Turánék két szakaszt is nyertek,
de az orfűi pályán saját bevallá-
suk szerint sem találták a ritmust,
itt mindig sokat kaptak, így be kel-
lett érniük a második hellyel. Ha-
dikék idei harmadik győzelmüket
szerezték. A harmadik helyért já-
ró serlegeket Vincze Ferenc és
navigátora, Igor Bacigal vehette
át. Ők egész hétvégén az autó be-
állításával küzdöttek.

November közepén a Nyír-
egyháza Rallyval zárul a bajnok-
ság, a bajnoki cím is ott fog el-
dőlni Turán Frigyesék, Hadik
Andrásék és Vincze Ferencék kö-
zött. A Nyíregyháza Rally kandi-
dáló verseny lesz a jövő évi Eu-
rópa-bajnokságra.

Hamarosan eldol,
kié lesz a bajnoki cím

52. Mecsek Rallye

´́
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Mindig különc a Ford kompaktja.
Az első generáció még most is felis-
merhető az utcaképben a New Edge
dizájn miatt. Aztán jött a szögletes,
németes korszak, majd a harmadik
generációnál a formái ismét gömbö-
lyödtek. 2018-ban pedig egy, az ed-
diginél letisztultabb, sportosan nyú-
lánk, könnyed ívekkel rajzolt autót ka-
punk a Focus képében.

Méretbajnok
Az új C2, moduláris padlólemezre

épített alsó középkategóriás kocsi
2.700 mm-es tengelytávja tekintélyes.
Erre építve három karosszériavariáns-
sal érhető el a modell. Ferdehátú ötaj-
tós – tesztünk szereplője –, szedán, és

méretes kombi. Az utóbbi közel 30 cen-
timéteres hátsó túlnyúlásával és 608 li-
teres csomagtartójával a Mondeo ba-
bérjaira tör. 4,7 méteres hossza ellené-
re a lemezruha dinamikus lett a putto-
nyos változaton is. Sőt! Az ST-line fel-
szereltséggel kimondottan sportos, és
még erős motorral is kérhető. A látvá-
nyos külsővel megáldott kocsiba beül-

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

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

Teszt: Ford Focus 1.5 TDCi EcoBlue ST-Line

ve trendi, jól tagolt, modern belső tér
fogad: egyértelmű szellőzés-keze-
lők a középkonzol alján, fölötte
a légbeömlők, aztán a rádió
vezérlője, majd a lebegő tab-
letet imitáló érintőképernyő.
A műszerfal teteje, és min-
den, ami a derékmagassá-
gunk fölött van puha, alatta pe-
dig minőségi, de kemény anyagok-
kal találkozunk. A kategóriában egy-két
kivételtől eltekintve ez már kivételes lu-
xus! Itt alapáron jár.

Utcai versenyző
Az ülés kellően leengedhető a pad-

lóra, az ST-line verzió futóműve egy
centivel lejjebb ül, a sofőr előtti körmű-

szerek sportkocsisan függőlegesen áll-
nak – és nem tükröződnek. Az ülés ol-
daltartása átlagon felüli, az alul lecsa-
pott kormány jó fogású, a váltó mögött
mód-kapcsoló is van. Normál, ECO,

vagy
Sport közül

választhatunk. A tesztautóban az 1,5 li-
teres 120 lóerős dízel erőforrás dolgo-
zott. Ezt kombinálták az új, nyolcsebes-
séges automata váltóval. A váltót egy
tárcsával tudjuk kezelni, akár egy Jagu-
arban. Könnyen megszokható, helyta-
karékos és jól mutat az ülések között.
A kerek kapcsoló közepén lévő M-be-
tűvel jelölt gombot megnyomva, kézi
üzemmódba is válthatunk – ekkor a
kormányon lévő kapcsolókkal lépked-
hetünk a fokozatok között. Enélkül is
kanyarvadászatra csábít a Focus. A
nagy kerekek ugyan többet közvetíte-
nek az úthibákból, de megéri, mert a
közvetlen irányíthatóság és relatív kis
oldaldőlés kárpótol. Vajon elég a 120
lóerő? 130 km/h-ig tökéletesen! Né-
met autópályázásra nyilván jobb vá-
lasztás a 2 literes, 150 lóerős, gázolajos,
de spórbajnokoknak van egy 95 lovas,
másfél literes, négyhengeres opció is.

Alapból jó
A Ford kompaktja kérhető korsze-

rű benzinmotorokkal. A sokat dicsért

A Ford Focus egyet je-
lent a multifunkciós
kompakt fogalmával.
Viszi a családot, miköz-
ben a sofőr élvezheti a
csodás futóművet és a
közvetlen kormányzást.
Ezt az új Focus kiegészí-
ti egyedi stílusú és beál-
lítású felszereltségi cso-
magokkal. Jobb lett,
mint volt.

ezres turbós 125 lóerővel, hatsebes-
séges kézi váltóval nagyon jól duru-

zsol a Focus motorházteteje alatt.
Nem érezni rajta, hogy alulmoto-
rizált lenne, inkább egy jó komp-
romisszum: csendes működésű,

nyomatékos és takarékos. Van egy
másik háromhengeres verzió is, az
1,5 literes 150 vagy 182 lóerővel.
Utóbbi már igazán sportos, a legerő-
sebb Focus, az ST és RS modellek ér-
kezéséig ez a csúcs. Az alapverzió is
korrekt minőségérzetet ad, de vá-
laszthatunk extra kényelmes Vignale
felszereltséget, amit akár adaptív fu-
tóművel is kombinálhatunk, amiben
lehet minden bőr.

Csúcsra tör
Szériában sávtartót, ütközésmeg -

előző rendszert, és még LED nappali
menetfényt is kapunk. A választható
felszerelések között polaroid szem-
üveggel is használható head-up-disp-
lay, B&O Audio csomag, és hangulat-
világítás is megtalálható. Az árképzés
ennek ellenére barátságos, mert lista-
áron 4,85 millió forinttól indul az ötaj-
tós és a limuzin, a kombi pedig némi
felárral kapható. Egy ST-line – ajánlott
– szint kevesebb, mint 7 milliót kóstál,
a csúcsmodell pedig nagyjából 8,5 mil-
lió. Ennyiért viszont már az ütőképes
dizájn és jó műszaki alapok mellé ko-
moly teljesítmény is jár. És érkezik a
Focus Active széria emelt futóművel
és terepjárós kinézettel.

Az
ezres turbós 125

lóerôvel, hatsebességes
kézi váltóval jól
duruzsol a Focus

Sokarcú mindenesSzöveg és kép: Nagy Viktor

2018. október 26.
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A Skoda Kínában is egyre népsze-
rűbb. Az ismert Kodiaq és Karoq mel-
lett egy Kamiq nevű mini SUV is csa-
tasorba állt a népes piacon. Most pe-
dig érkezik a GT. Ez az ízlésesen kupé-
sított modell stílusában a lenagyobb
testvérét követi, mégis a Karoq-kal
rokon, tehát körülbelül 4,5 méteres
hobbiterepjáró. Az MQB padlólemez
adta lehetőségekhez mérten sportos
motorizáltságú, mivel elsőkerék haj-
tással a kétliteres TSI 186 lóerős vál-
tozata, míg összkeréken a tisztessé-
ges 220 lóerős verzió repíti. A gond
az, hogy egyelőre csak a távolkeleti
ország kapja meg a GT verziót, pedig
igazán jól mutatna az európai utakon
is, főleg mivel az ára biztosan barát-
ságos tudna maradni egy helyi viszo-
nyokra méretezett 1,5 literes benzin-
motorral.

A Lotus volt igazgatója, Dany Bahar, régi sportautók feltá-
masztásával foglalkozik. Az Ares Design nem restaurátor cég,
hanem újraértelmezi a múlt szépségeit. Az üzleti modell pedig
arra épül, hogy ritka és sokak által vágyott típusokat rekreálnak,
vagy éppen legendás sorozatok nem létező verzióit készítik el
– ilyen például a Porsche 911 GT3 (991 széria) Targa. A GT4Lus-
so, shooting break V12-es alapjaira épített, a '70-es évektől egé-
szen 1989-ig gyártott Ferrari 400 és 412 sorozat utánérzése
lesz a következő, „Pony” néven futó projektjük. A karbonszálas
karosszéria gondos tervezése mellett ütős külsőt, és könnyű
építést garantál, miközben a hajtáslánc adott. A 6,3 literes mo-
tor 690 lóerőt tud az útra küldeni, így 3,4 mp a 0–100 sprint a
méretes, 2+2 üléses utazóautóval. Persze ennek a különcség-
nek ára lesz, várhatóan egy Lusso 70 millió forintos árának a
dupláját is elkéri az olasz stúdió.

2018. október 26.

Kodiaq GT – nem nekünk

A japán Mitsuoka szériaautók kis-
ipari, minőségi átalakításával foglal-
kozik. Eddig a régi jaguárok stílusá-
ban alakította át például a Nissan
Micra kisautót, vagy több japán bel-
piacos középkategóriájú limuzint.
Egy szupersportkocsit és egy road -
stert is alkottak, utóbbiak már kevés-
bé meghökkentőek. A legújabb mo-
dell, a Rock Star nevet viselő modell
a sikeres Mazda MX-5, 1,5 literes,
130 lóerős alapverziójára épül. Itt vi-
szont nincs kérdés, hogy sikerült-e az
átalakítás. A kocsi a '60-as évek Cor-
vette Stingray vonalait hozza el ne-
künk, tökéletes arányokkal, csodála-
tos élekkel. Csak a méretarányok má-
sok, hiszen az MX-5 maradt egy kicsi,
mozgékony hátsókerekes roadster.
Sajnos az ára a duplájára nőtt a do-
norhoz képest, de biztosan megéri
annak, aki egyedi megjelenést, na-
gyobb vagányságot szeretne kihozni
a tökéletes technikából. STAREGY ROCK

ARES DESIGN Ferrari 400

HÍREK
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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.

´́

www.vidrauszoiskola.hu

2018 UTOLSÓ

ÚSZÁS-
OKTATÁSAI! 

A győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna)

kezdőknek és haladóknak.

Az úszófoglalkozások a győri Aqua-, Magyar
Vilmos-, Móra- és Sátoros Uszodában zajlanak.

Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 között
uszodánként különböző beosztásban,

illetve szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra.

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

Az első alkalom
MINDENKINEK

INGYENES!

ÚSZÁS:
ERÔ, EGÉSZSÉG,
EDZETTSÉG

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése
javaslattételi felhívást tesz
közzé „Nemzetiségekért” díj
2018. évi adományozására. 

A díj adományozására javaslatot te-
het – Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Jogi és Önkor-
mányzati Osztályára címezve – 2018.
november 26-án 15 óráig: a polgár-
mester, a közgyűlésben mandátum-
mal rendelkező önkormányzati kép-
viselő, párt győri szervezete, győri
székhelyű nemzetiségi civil szervezet
a legfőbb szerv döntése alapján, a
Győrben működő települési nemze-
tiségi önkormányzat képviselő-testü-
lete, valamint az önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésé-
ben lévő intézmény.

A javaslattétellel kapcsolatos részle-
tes információ és a személyes ada-
tok kezelésével kapcsolatos tájékoz-
tató megtalálható a www.gyor.hu
honlapon.
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#szarkazsófi
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Mindenkinek eljön az első ősz, amit megszeret. Hiába jelenti az
elmúlást, az átalakulást, mégiscsak meglátjuk egyszer benne a va-
rázst – ha másban nem, akkor a friss dióból készült süteményben!

Oszi varázs

Bevásárlólista
Tészta: 2 ek. búza‐ vagy mandulaliszt,
1 ek. darált dió, 1 ek. cukor/vagy eritrit,
2 db tojás (nagyméretű), csipet só
Krémhez: 3 ek. darált dió, 1 csomag vaníliás pudingpor, 
4 dl tej, 1 mokkáskanál instant kávé, 1 kk. rumaroma,
csipet só, 2 ek. cukor vagy eritrit, 1 ek. vaj (82%)
Körtezselé: 1 db körte (puha), 5‐6 szem aszalt szilva, 
8‐10 szem rumos mazsola, 1 mokkáskanál fahéj,
fél csomag átlátszó tortazselé

Elkészítés
1. A tésztához felverjük a tojásfehérjét a

cukorral vagy édesítőszerrel, majd a tojás-
sárgáját a dióval, liszttel, sóval és óvatosan
összevegyítjük. 2. Közepes méretű (kb.
20x20 cm), sütőpapíros tepsiben elegyen-
getjük és 10 percig 100 fokon, majd újabb
10 percig 180 fokon megsütjük. 3. A krém-
hez összekeverünk mindent egy vastag falú
fazékban és habverővel folyamatosan kever-
getve, kis lángon felforraljuk. Hagyjuk kihűl-
ni, majd a tepsiben hagyott tésztára simítjuk
és hűvös helyen két órán át hűtjük. 4. Kis fa-
zékban a körtepépet (akár reszelten) össze-
keverjük a zselatinnal, a rumba vagy forró
vízbe áztatott mazsolával, darabolt aszalt
szilvával, fahéjjal és fél deciliter vízzel. Fel-
forraljuk és rákanalazzuk a sütemény kré-
mes részére, hűtjük, szeleteljük.

Kiskoromban nálunk volt az udva-
ron egy hatalmas diófa, ami alatt nyá-
ron hűsöltünk, télen madarakat csá-
bítottunk az ágaira lógatott etetők-
höz, ősszel pedig sötétedésig szed-
tük mindannyian alóla a diót. Nem is
volt kérdés, hogy a fa hozzá tartozik
a házunkhoz, velünk együtt idősödik
és figyeli, hogy válunk nagyszájú köly-
kökből még nagyobb szájú tinédzse-
rekké. Aztán az egyik nyáron hatal-
mas vihar kerekedett, három napig
esett, de úgy tűnt, eláll lassan, a har-
madik napon már csak mennydör-
gött. Végül az utolsó pillanatokban

jött egy villám, ami belecsapott a fá-
ba, majd a házba egy hatalmas dur-
ranással. Minden elektronika tönkre-
ment, még a rádió sem szólt másnap,
pedig nálunk az elképzelhetetlen volt
már akkor is, de mi csak a kettéha-
sadt diófát bámultuk. Ki is vágták a
maradék csonkot gyorsan, és szépen
betakarták fűvel a helyét. Az addig
árnyékos nappalira nagy függönyök
kerültek, mert pont odatűzött a nap,
a madarak eltűntek, és már nem volt
ősszel diónk a kamrában. 

Másnap apukám már ültette a kis
diófát, de pont tíz évet kellett várni

ahhoz, hogy ehhez a süteményhez
és a karácsonyi bejglinkhez újra ele-
gendő diót teremjen. Idén megtör-
tént a csoda, és a sok kis láda újra
megtelt dióval. Így azonnal elkészült
az első adag aszalt szilvás, nagyon di-
ós süteményünk, amit majd újabb és
újabb adag követ a karácsonyi diós
bejgliig.

Sokféle csonthéjas terem meg ná-
lunk, de azok közül is talán a dió az,
amit kevés ember utasít vissza. Igen
magas ára a kereskedelemben még
értékesebbé tesz egy maroknyi ada-
got is, éppen ezért, ha lehetőségünk
van egy saját diófát ültetni, akkor ne
gondolkodjunk egy percig sem, mert
ízes termése mellett más varázs is la-
kozik benne!
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Az ősz a Mosoni-Duna partján is be-
köszöntött, mi pedig, új évszak lé-
vén, beszámolunk az Amstel Hattyú
Fogadó újdonságairól.

Ha ősz, akkor új étlap!
A fogadó őszi-téli kínálatában az év-

szakok hangulatához igazodó finomsá-
gok találhatók: ránk köszön a sütőtök,
az erdő hangulatát idézik a vadból
készült különlegességek.
Az édesszájúak kóku-
szos, illetve pisztáci-
ás desszerteket
kóstolhatnak, és
kipróbálhatják,
milyen is az a
„fordított” Gun-
del-palacsinta.
Az étterem rész-
letes étlapja meg-
található az amstel-
hattyu.eu honlapon.

„Az osz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.” Albert Camus

November 1-jétől, pénteken és
szombaton 24 óráig tartó hosszabbí-
tott nyitvatartással, élőzenével vár-
ják önöket az Amstel Hattyú Foga-
dóban, vasárnaponként pedig jó
ebédhez szól a zongora!

A libanapokhoz méltó
bevezető a november 9-én ren-
dezendő „Miklóscsabi libavacso-

ra”: Miklós Csaba móri
borász nagyszerű bo-

rai kiváló társai
lesznek az Ams-

tel Hattyú Foga-
dó séfje által
készített libasá-
goknak.

Év vége köze-
ledtén az Ams-

tel Hattyú Foga-
dóban gondolnak a

rendezvények szerve-

zőire is: változatos év végi menüaján-
lattal, karácsonyi kerti partival várják
a cégeket, családokat.

Családi rendezvényt, osztálytalálko-
zót, baráti összejövetelt tervez? Nem is
kopogtathatna jobb helyen! Személyre
szabott ajánlatokkal várják önöket,
egyéni kívánságaikat is teljesítik.

Az év végi ünnepek
elteltével máris érkezik a báli sze-

zon! Érdemes már most időpontot
foglalni. A 130 fős étterem kíváló
helyszíne a báli forgatagnak.

Bár még messze a balla-
gás, jó, ha a szülők már
most gondolnak rá, a helyek
gyorsan fogynak. A panorá-
más étterem vagy a Duna-

parti terasz ideális helyszíne a
végzős diákok köszöntésének.

Az Amstel Hattyú Fogadó méltán
népszerű esküvői helyszín. Az 50–150 fős
emeleti étterem, a 200 fős fedett Duna-
parti terasz, a gyönyörű kert, amely a pol-
gári szertartás helyszíne is lehet, várja az
ifjú párokat. A 22 szobás szálloda a nász-
nép rendelkezésére áll, az ifjú pár pedig
egy szobát ajándékba kap. Ajánlatért,
részletes információért keressék a foga-
dó tulajdonosát, Téringer Zoltánt. (x)

Részletes információk: www.amstelhattyu.eu • 96‐518‐423 • info@amstelhattyu.eu

Ne feledjék:
ha ôsz, ha tél,

az Amstel Hattyú Fogadó
önökre vár

Oszi hírek a Mosoni-Duna partjáról
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Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis-gyor.hu

Hans Christian Oersted fedezte fel,
hogy egy fém vezeték alatt, azzal párhuza-
mosan elhelyezett mágnestű elfordul, ami-
kor a vezetékben áram kezd folyni. Ezt a
tudománytörténeti jelentőségű kísérletet
mi magunk is megismételhetjük otthon!
Egy pohár alját tekerjük körbe egy-eres szi-
getelt vezetékkel körülbelül hússzor úgy,
hogy a vezeték két vége szigeteletlen le-
gyen, és könnyen hozzáérinthessük egy la-
poselemhez! Az imént készített tekercset
szigetelőszalaggal tartsuk egyben! A teker-
cset vegyük le a pohárról és függőleges
síkban rögzítsük az asztalon egy kis darab
gyurma segítségével. A tekercs tetejéről
egy vékony cérnaszállal lógassunk be egy
gombostűt a tekercs közepére úgy, hogy
az vízszintesen álljon. Ha ekkor a tekercs
két végét egy pillanatra egy laposelemhez
kapcsoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a
gombostű elfordul! A jelenség magyaráza-
ta az, hogy a vezetékben folyó áramnak
mágneses tere van, ez a mágneses tér köl-
csönhatásba tud lépni a ferromágneses
anyagból (vasból) készült gombostűvel!
Nagyon szórakoztató és érdekes kísérlet,
mindenképp próbálják ki!

Milyen nemzetiségű volt Hans Christian
Oersted?

A. Német

B. Holland

C. Dán

Három szerencsés helyes válaszadót mobilises
ajándékkal jutalmazunk. A válaszokat a
gyomorei.boglarka@mobilis‐gyor.hu e‐mail‐
címre várják.

AZ ÁRAMNAK
a mágneshez?
Próbáljuk ki!

Mi köze
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Gazdája döfött kést szuka kutyájába, amely a
mellkasa felől találta el az állatot és átszúródott a
kölyök nyakán. A rendőrségi intézkedést követően
az ebet súlyos sérülésekkel szállították a szabad-
hegyi klinikára, ahol meg is műtötték. Csodával ha-
táros módon a kutyus életben maradt, s azóta
már a Győri Állatmenhelyen lábadozik.

Horváth Patrícia menhelyi állatgondozó el-
mondta, rengeteg szörnyűséget tapasztalnak
nap mint nap – érkeznek hozzájuk kutyák, akik-
nek belenőtt a madzag vagy épp a lánc a nya-
kukba, amivel kikötötték őket, és lőszert is talál-
tak már állatban –, de talán ez a legsúlyosabb
eset, amellyel valaha találkoztak. A rábapatonai

férfi vélhetően el akarta vágni a kutya nyakát,
ám a kés csak izmot ért, artériát nem, ennek kö-
szönhető, hogy az állat még most is él.

Érdeklődtünk az esettel kapcsolatban a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon,
ahol elmondták, a győri rendőrök állatkínzás vét-
sége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki a 45 éves rábapato-
nai férfit. „A rendelkezésre álló adatok szerint rá-
bapatonai házának udvarán, egy 20 centiméter
pengehosszúságú késsel mellkas feletti
részén megszúrta saját kutyáját egy
helybéli férfi, október 16-án ko-
ra este. A gondos ellátásnak
köszönhetően a sebesült ál-
lat életben maradt” – áll a
police.hu oldalon közzé-
tett közleményben.

Információink szerint
a férfi beismerte tettét
és nem mutatott meg-
bánást a rendőri intézke-
dések alatt.

Viktória – ezt a nevet kap-
ta a túlélő kölyök – a sikeres
műtétnek hála, nem szenvedett
maradandó testi károsodást, de még
mindig nagy fájdalmai vannak, ezért csak feküd-
ni képes. Az állat lelke azonban már más kérdés.
Horváth Patrícia elmondta, látszik a kutyuson,
hogy sokat bántották, nagyon fél a hirtelen moz-
dulatoktól, de az apróságban ott él még a re-
mény is, a szeretet: a kedves szavakat és a simo-

gatást nagyon hálásan fogadja. Reméljük, minél
hamarabb felépül és valakitől ő is megkapja
majd azt a törődést, szeretetet, amelyet megér-
demel. Viktória még nem fogadható örökbe.

Az állatkínzás törvényi tényállása bűncselek-
ményi kategóriaként szerepel a Büntető Tör-
vénykönyvben (Btk.). A rendelkezés értelmében
bántalmazás, vagy olyan bánásmód esetén,

amelynek következtében az állat mara-
dandó egészségkárosodást szen-

ved vagy netán elpusztul, illet-
ve az állat elűzése, elhagyá-

sa, kitétele is vétséget va-
lósít meg – ezek bünteté-
se akár két évig terjedő
szabadságvesztés is le-
het. Súlyosbító tényező-
nek számít, ha valaki az
állatnak különös szenve-

dést okoz, illetve több ál-
lat maradandó egészségká-

rosodását vagy pusztulását
okozza. Idetartoznak a lényege-

sen nagyobb szenvedést okozó,
brutalitással elkövetett cselekmények.

A súlyosabb megítélést igényli az is, hogy az el-
követő társadalomra veszélyessége jóval nagyobb-
nak tekinthető, ha a cselekményét úgy hajtja végre,
hogy az állatnak különös szenvedést okoz. Ezen sú-
lyosabb esetekben akár három évig terjedő sza-
badságvesztéssel is büntethető a tettes.

Három hónapos kutyájába döfött kést
egy rábapatonai férfi múlt héten. Csak
a szerencsének köszönhető, hogy az ál-
lat túlélte sérüléseit. Most a Győri Állat-
menhelyen gyógyul, ott látogattuk meg.

Súlyosbító
tényezônek

számít, ha valaki 
az állatnak különös

szenvedést
okoz

MEGMENTETTÉK
a megkéselt kölyökkutyát

Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: Győri Állatmenhely
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Új, izgalmas játékkal készülünk a
gyermekeknek, Legyél te a legügye-
sebb állati nyomozó! címmel. Keresd
meg, a gyanúsított plakátok közül, ki
lehet a tettes! A bejáratnál kapott tér-
kép alapján, a hét bűnügyi helyszínen
nyomozd ki az elrejtett számokat! Ha
megvan mind a hét, akkor már isme-

16–20 óráig: állati nyomozás, rémü-
letesen izgalmas játék gyermekeknek;
11 óra: tapír-látványetetés, Aladdin és a
szellem, séta; 12 óra: csuklyásmajom-lát-
ványetetés; 13 órától 13.30-ig: Aladdin
és a szellem, séta; 14.30: ormányos
med vék látványetetése; 16 órától 16.30-
ig: „Rém-lámák” sétája; 16.30: oroszlán-
látványetetés; 17–20 óráig: Drakula gróf
hintója is az állatkertbe látogat; 18 óra:
„Lidércnyomás" lézer-show a kőszínpa-
don; 19 óra: „Lángoló Ördögök” Tűz -
zsonglőr Show; 20.30: „Lidércnyomás"
lézer-show a kőszínpadon 

Öltözz melegen, hozz magad-
dal zseblámpát, ceruzát, és
mindig nézz a lábad elé!

Természetesen a jegyek váltása fo-
lyamatosan lehetséges a rendezvény
napján is 20 óráig. A rendezvény az ál-
latkert jelenleg érvényes jegyáraival lá-
togatható. A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk! Látogasson el hozzánk és
legyen részese, az állatkerti éjszaka
„bűnügyi” kalandjainak, és a Halloween-
borzongásnak! További információk a
zoogyor.com honlapon olvasható. (x)

ProgramOK

red is a gyanúsított rab számát! Figyel-
mesen és persze óvatosan járd be az
állatkertet, találd meg az ezzel a szám-
mal lefotózott gyanúsított állatunk pla-
kátját, így már tudod is, melyik állat áll
a bűnesetek mögött. Ha elviszed a
megfejtést a célállomásra, a nyomo-
zás mellé, egy kis édes jutalomban is

részed lesz! Hozz magaddal tollat vagy
ceruzát a nyomozáshoz, de az okoste-
lefon is jó lesz jegyzetelni!

Fantasztikus bemutatókkal is készü-
lünk erre a különleges éjszakára: a lát-
ványetetések mellett, lélegzetelállító
tüzes bemutató, és két „lidérces lézer-
show” is fényesíti majd az estét. 

nyomozás

Rémületes
lesz az állati

Október 31-én este meghosszabbított nyitvatartással, 21 óráig, ismét még nagyobb-
ra tárulnak a Xantus János Állatkert kapui. Azt a bátor látogatót, aki belép a rém-
séges fogak alatt, állati nyomozás izgalmas élménye várja, ahol meglátogathatja a
bűnügyi helyszíneket és az éjszaka szörnyű teremtményeit.
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto

tetofedo–bádogos

muszaki elokészíto

komuves 

csoszerelo

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-Bér-
ügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntes-
se fel a munkakör megnevezését.

Feltétel:
C kategóriás jogosítvány

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel:
szakirányú végzettség

Feltétel:
szakirányú végzettség

Feltétel:
szakirányú végzettség

kézi úttisztító

Értesítés

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-
nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, újvárosi,
Malomsori, Koroncói úti köztemetőkben az 1993.
december 31-ig megváltott sírhelyek 25 éves bérleti
ideje 2018. december 31-én lejár.

A 2008. december 31-ig megváltott urnahelyek 10
éves bérleti ideje 2018. december 31-én szintén lejár.

A győr-nádorvárosi köztemetőben a 1918. decem-
ber 31-ig megváltott kripták 100 éves bérleti ideje
2018. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi, révfalui, Sugár úti köztemetők-
ben az 1993. december 31-ig megváltott urnakripták
25 éves bérleti ideje 2018. december 31-én lejár.

Értesítés sírhelyek bérleti idejének lejártáról
A sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták újraváltásá-

ra 2019. december 31-ig van lehetőség, a temetőgondnoki
irodákban, ügyfélszolgálati időben. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a sírhelyeknél az utolsó koporsós temetéstől számít a
25 év, a sírra rátemetett urna a sírhelyek megváltási idejét
nem hosszabbítja meg. Urnahelyeknél, kriptáknál a megvál-
tástól számít a lejárati idő, nem az utolsó temetéstől.

Kérjük, hogy akinek a tulajdonában 8 hónapnál ré-
gebben szétszedett, vagy düledező síremlék van,
2018. december 31-ig gondoskodjon a helyreállítás-
ról. A vonatkozó jogszabályok alapján ezeket a sírem-
lékeket a temető üzemeltetője elszállíttatja, melynek
költségei a tulajdonost terhelik.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja
a hozzátartozókat, hogy a győri
köztemetők november 5-ig egy-
ségesen 7 és 20 óra között láto-
gathatóak. A sírkertek téli nyit-
vatartása november 6-án lép
életbe. A Szabadi úti közteme-
tő bejáratán és a nádorvárosi
köztemető mindkét kapuján 7
és 11 óra között hajthatnak be
autóval az arra jogosultak.

A temetői autóforgalom
csökkentése, valamint a nehe-
zen mozgó látogatók helyvál-
toztatásának megkönnyítése
érdekében a Győr-Szol Zrt. térí-
tésmentesen igénybe vehető,
csendesen működő és környe-
zetbarát elektromos kisbuszt
közlekedtet november 1–4-ig 9
és 16 óra között a nádorvárosi
köztemetőben. A járatok a régi

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 helyiségcsoportját
iroda céljára, valamint Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti,
emeleti 50 nm-es helyiségcsoportját üzlet, iroda céljára.

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

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: autogén-, AWI- és bevont elektródás
hegesztővizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

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

lakatos vagy géplakatos

hegeszto

csoszerelo vagy futésszerelo

´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́

ravatalozó elől indulnak, a fel-
szállás pontos helyét Győr-Szol-
zászló jelzi. A kocsi folyamato-
san, körjáratszerűen közlekedik
a temetőn belüli főbb utakon, a
rászorulók az igényeik szerint
szállhatnak arra fel és le.

További segítség a sírkertek-
be kilátogatóknak, hogy a Győr-
Szol Zrt. minden győri közteme-
tőben november 1-jén 10 óra
és 16:20 között gondnoki szol-
gálatot működtet, ennek kö-
szönhetően a távolról érkezők
számára a sírhelyekkel kapcso-
latos ügyintézés lehetősége biz-
tosított lesz.

A régi bejárat melletti autó-
szalon parkolójából a Szauter
úttal párhuzamos részt vehetik
igénybe az autósok november
1-jén és 2-án.

A Győr-Szol Zrt. által üzemel-
tetett győri köztemetőkben a ke-
gyeleti megemlékezés időszaká-
ban várhatóan biztosított lesz a
vízvételi lehetőség a kutakból.

A köztemetőknél fokozott
rendőri jelenlétre lehet számí-
tani. A biztonság miatt fontos,
hogy senki ne hagyjon a gépko-
csiban látható helyen értéket.
Hasonlóan a sírokra, vagy a kút
mellé se tegyenek még rövid
időre sem autó- és lakáskul-
csot, mobiltelefont és hasonló
tárgyakat a látogatók.

A nádorvárosi köztemető ré-
gi bejáratánál – a körforgalom-
nál –, a felújított burkolatú pi-
actéren és a Szentlélek téri be-
járatnál koszorú- és virágárusí-
tás zajlik. A Szabadhegyi közte-
metőnél virágbolt üzemel.

A mindenszenteket és a halottak napját megelő-
zően a Győr-Szol Zrt. nagy figyelmet fordít a győri
köztemetők takarítására. Naponta több mint hat-
van fő végzi a falevelek gereblyézését, az össze-
gyűjtött avart pedig elszállítják. A szilárd burko-
latú utakat géppel, a kavicsos utakat kézi erővel
seprik, tisztítják. Ezeken túl a hulladék elszállítása
is folyamatos a temetőkből.

TEMETOI információk´́

´́

´́ ´́ ´́ ´́
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A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a
96/50-50-55-ös telefonszámon minden naptári na-
pon 0–24 órában hívható. A Győr-Szol Zrt. és a GYHG
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái november 1–4-
ig egységesen zárva lesznek, a telefonos ügyfélszol-
gálat nem működik. A Jókai és a Révai parkolóház-
ban, valamint a
Dunakapu mély-
garázsban folya-
matosan a szoká-
sos, érvényben
lévő díjakért le-
het parkolni. Győrben a felszíni fizetőparkoló hálózat
beállói november 1-jén díjfizetés nélkül, 2-án és 3-
án a szombati, 4-én díjfizetés nélkül vehetőek igény-
be. A III. díjzónában november 1–4-ig a parkolás díj-
mentes. A Bartók Béla út és a Szigethy Attila út sar-
kán kialakított ideiglenes vásárcsarnok november 1-
jén zárva lesz. A többi napon a rendes nyitvatartás
van érvényben. November 3-án a Tarcsay utcai pia-
con szombati nyitvatartás szerint 6 és 14 óra között
lesz kereskedés. A Magyar Vilmos Uszoda november
1-jén zárva tart. A további napokon a rendes nyitva-
tartás van érvényben. A Barátság Sportpark novem-
ber 1-jén korlátozott nyitvatartással üzemel. A mű-

füves pályák, a kiszolgáló létesítmény zárva lesznek,
míg a játszótér, a futópálya és a park további sport-
eszközei használhatóak. A további napokon a rendes
nyitvatartás van érvényben. A Győr-Szol Zrt. üzemel-
tetésében lévő szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui,
újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és a Ko-

roncói úti közte-
metők november
5-ig egységesen 7
és 20 óra között
lesznek nyitva. A
téli nyitvatartás

november 6-án lép életbe, ekkortól a köztemetők 8
és 17 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási mű-
ködési területén a lakossági hulladékszállítás vál-
tozatlanul, a Hulladéknaptárban meghirdetett
módon működik. A GYHG Nonprofit Kft. üzemel-
tetésében lévő hulladékudvarok november 1-jén
egységesen zárva lesznek. A többi napon a ren-
des nyitvatartás van érvényben.

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és
nyitvatartásairól gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit
Kft. tevékenységével kapcsolatban a gyhg.hu
weboldalon olvasható részletesebb információ.

ÜNNEPI tudnivalók

Óvodai és iskolai elő-
adásokkal, terepasz-
tal-bemutatóval, vi-
zes érdekességekkel
igyekszik népszerűsí-
teni az ivóvízfogyasz-
tást és a környezettu-
datos életmódot a
Pannon-Víz Zrt.

A hűvös, szeles őszi idő már
nem kedvez a vízműlátogatások-
nak, ezért szívesen vállalunk hely-
színi bemutatókat. A 96/522-
600/160-as telefonszámon,
vagy a Pannon-Víz Facebook-ol-
dalán lehet felvenni a kapcsola-
tot a szervezőkkel. Iskolák, óvo-
dák jelentkezését várjuk, ahol
egy környezetismeret-óra kereté-
ben, helyszíni bemutatón hívjuk
fel a figyelmet a vízfogyasztás

fontosságára – akár a novemberi
egészség hónapja keretében.

Az előadáson a gyerekek
megismerkedhetnek lakóhe-
lyük vizes érdekességeivel,
megtudhatják, hogyan jut el a
víz a vízcsapokba és mi lesz az
elfolyó szennyvíz sorsa. És ter-
mészetesen minden iskolás elő-
adáson lehet nyerni, néhány
szerencsés kisgyermek pannon-
vizes kulaccsal térhet haza.

A VÍZFOGYASZTÁST
Eloadások népszerusítik´́ ´́

Szöveg és fotó: 
Pannon-Víz



felvásárlás. Győr Hotel Rába
Konferencia Termében, októ-
ber 29. hétfő, 10–17-ig.

Festmények, régi pénzek, ké-
peslapok, kitüntetések, por-
celánok, Zsolnayk, mindenfé-
le felhúzós karórák, hagyaté-
kok! 06-70/381-6345

Bioptron lámpát, színterápi-
át, állványt, dobozt, légterá-
piát, Ceragem ágyat vásáro-
lok! 06-20/529-9861

Régi bútorokat, festményeket,
órákat, herendi, Zsolnay por-
celánokat, ezüsttárgyakat, ha-
gyatékot vásárolok! Németh
Csaba, 06-20/937-9671. 

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

ELADÓ

Plazánál felújított, 1+2 fél
szobás panel eladó.
19.990.000 Ft. 06-70/940-
4046

Dunakapu tér közelében 2
szobás lakás eladó.
19.990.000 Ft. 06-70/633-
5250

Kulcsrakész lakások 11,5, sor-

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

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

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06-
70/882-6590.

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

EGYÉB

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

házak 22, családi házak 25
millió Ft-ért.
www.erdoszel-lakopark.hu

KIADÓ

Jereváni úton üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 06-20/941-0316.

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 40 nm-es,
komfortos, teljesen felújított,
határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 45–80
nm-es, 2-3 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérlemény-
re. Újváros, Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 666.)

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es,
komfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 2 szobás 50–100 nm-es,
Belváros, Marcalváros I–II vá-
rosrészben levő, határozatlan
idejű bérleményre. (Hirde-
tésszám: 557.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 32
nm-es, összkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 1+fél szobás,
40–50 nm-es, határozatlan-
határozott idejű erkélyes
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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!

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
Szolgáltatásaink a www.rofe.hu oldalon elérhetőek. Időpontfoglalás: +36-96/769-196; +36-70/430-4082.

• Gyerekeknek, felnőtteknek,
kismamáknak

• Depresszió,
szorongás, pánikbetegség,
stressz kezelése

• Természetes   gyógymódok,
komplex kezelések

• „Tiszta elme, nyugodt lélek,
• Nyugodt lélek,

kiegyensúlyozott élet”

Ne dőljön be a depressziónak, irány a Rofé Naturale!

ÁLLÁS

Győri telephellyel rendelkező
vállalkozás, beton előregyár-
tó üzemébe segédmunkáso-
kat keres! A munkafolyamato-
kat betanítjuk. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal az
info@ornamentika.hu címen
lehetséges.

Gyakorlott gipszkartonszere-
lőket keresünk ausztriai
munkavégzésre. Jogosítvány
előny. Érdeklődni: 06-
20/255-9195.

Tehergépjármű-vezetőt kere-
sünk 18 tonnás Scania gép-
járműre. Hétfőtől péntekig a
Győr–(Rábapatona)–Buda-
pest között teljesítendő éj-
szakai járat feladatait kell el-
látni. C kategóriás jogosít-
vány és GKI-kártya szüksé-
ges. Érdeklődni: 06-30/754-
0456 telefonszámon.

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

SZOLGÁLTATÁS

Fáj a háta, nyaka, válla? Szük-
sége van masszázsra? Hív-
jon! 06-30/455-0869

Villanyszerelés + tanácsadás,
Győr és környékén. Rövid ha-
táridővel. Tel.: 06-20/402-
6657.

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. +36-
20/517-2701

Sövényvágás, fakivágás, gyö-
kérkivétel, fametszés, fűnyí -
rás, kaszálás, bozótirtás, kert -
ásás! 06-30/403-6810; 06-
96/826-322.

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

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

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

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

bérleményre. Sziget, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 558.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 40 nm-
es, komfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 2 vagy több szobás, hatá-
rozatlan-határozott idejű bér-
leményre. Újváros, Sziget,
Gyárváros és Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 560.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 49 nm-
es, komfortos, gázkonvekto-
ros, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne, 39–42
nm-es, 2 szobás, határozatlan-
határozott, összkomfortos,
nádorvárosi, adyvárosi bérle-
ményre. Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 561.)

Belvárosi, 1 szobás, 23 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1-
2 szobás, 26–36 nm-es, hatá-
rozatlan-határozott idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros ki-
zárva. (Hirdetésszám: 562.)

Belvárosi, 2 szobás, 64 nm-
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 3-4 szobás, leg-
alább 90 nm vagy annál na-
gyobb belvárosi, határozat-
lan idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 563.)
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyárvárosban, családi házas kör-
nyezetben 49,41 nm-es, földszinti,
nappali + 1 szobás, erkélyes lakás
eladó új építésû, liftes társasházban.
Az infrastruktúra kiváló, közelben az
AUDI és az autópálya is. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Révfaluban, új építésû társas-
házban 46, 51, 53, 55, 58, 61 és
67 nm-es modern lakások eladók.
Az 51 nm-es, erkélyes lakás a 2.
emeleten található. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 1,5 szoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Szabadhegy legszebb részén,
csendes utcában eladó 106 nm
hasznos alapterületû, amerikai kony-
hás nappali + 3 szobás + teraszos,
2002-ben épült családi ház. Az épü-
let kifogástalan mûszaki állapotú. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Ménfôcsanak új építésû ré-
szén eladó ez a 75 nm-es sorház. Ki-
válóan alkalmas nagyobb családok
számára is, az amerikai konyhás nap-
pali mellett 3 szoba kapott helyet. A
házhoz 350 nm kert tartozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Révfalu kedvelt részén, újon-
nan épülô társasházban eladó 104
nm-es, amerikai konyhás nappali +
3 szobás + teraszos, 1. emeleti la-
kás. Opcionálisan saját kertrész, tá-
roló, és gépkocsibeálló vásárolható.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Dunaszeg csendes utcájában eladó
ez a 80 nm-es, felújítandó családi
ház, amely 1954-ben épült. A telek
mérete: 2140 nm. Közmûvek a tel-
ken belül, gáz az utcában található.
A telek ikerház építésére is alkalmas!

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Ár: 20,5 M Ft

Gyôrzámoly kedvelt, csendes utcájá-
ban eladó ez a 104 nm-es, garázsos
családi ház. Alkalmas nagyobb csalá-
dok számára is, az amerikai konyhás
nappali mellett 3 hálószoba, kamra
és háztartási helyiség kapott helyet. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 37,9 M Ft Ár: 24,9 M Ft Ár: 42,6 M Ft 

Ár: 47,1 M Ft 

Ár: 21,9 M Ft 

Gyôr mellett Töltéstaván új építésû
családi házas környezetben eladó 98
nm-es, nappali + 3 szobás, 2005-
ben épült családi ház hosszabb kiköl-
tözési idôvel. Nappali + étkezô-kony-
ha, éléskamra, 3 szoba, 2 fürdôszoba. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 11,99 M Ft 

Koroncón épül ez a 98,56 nm-es
családi ház 16,65 nm-es terasz-
szal, gépkocsibeállóval, nagy telek-
kel. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 szoba + háztartási
helyiség. 

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 Ár: 28,9 M Ft 

Gyôrzámoly új építésû részén iker-
házak eladók. A 90 nm-es házhoz
tartozó telekrész 380 nm. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 szoba.
Várható átadás: 2019. május. A lát-
ványterv tájékoztató jellegû.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 37,9 M Ft 

Ár: 24,9 M Ft 

Gyôrhöz közel, minôségi, új lakáso -
kat kínálok eladásra 31—73 nm-ig.
Ez az erkélyes lakás az 2. emeleten
található, mérete: 44 nm. Elosztása:
nappali + 1 szoba. Az ár emelt
szintû fûtéskész árra vonatkozik.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 17,8 M Ft 

Gyôrszentiván központjában, zárt-
kerti részen eladó 1636 nm telken
álló, 74 nm-es, állandóan lakott csa-
ládi ház. Amerikai konyhás nappali +
2 szobás. Az ingatlan téglából épült
a 90-es évek végén. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 17,5 M Ft 

Gyôrújfalu csendes utcájában eladó
ez a 94 nm-es ikerház. Az ingatlan
kiválóan alkalmas nagyobb családok
számára is, az amerikai konyhás nap-
pali mellett 3 szoba, kamra és ház-
tartási helyiség kapott helyet. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 34,5 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban nappali + 2
szobás, 63 nm-es, igényes, felújított
földszinti, téglalakás eladó. Fûtés: sa-
ját cirkó kazán. Víz-, villanyvezetékek
cserélve lettek. A lakás tehermentes,
rendszeresen karbantartott. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 25,7 M Ft 

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

Nádorvárosban 53 nm-es, 1 + 2
fél szobás, 6. emeleti lakás eladó lif-
tes, szigetelt házban, parkra nézô ab-
lakokkal. Fûtése távhôs, egyedi mé-
rôvel. A lakás tehermentes, akár tel-
jes bútorzatával együtt eladó.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 17,9 M Ft 

KULCSRAKÉSZEN 35 M Ft! Gyôr-
Pinnyéden, 6 lakásos társasházban
eladó ez az 1. emeleti, 96 nm-es,
nappali + 3 szobás lakás, 22 nm
erkéllyel. Udvari gépkocsibeálló:
750 E Ft. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 29,9 M Ft 

2018. október 26.
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye páros mozijegy, mely beváltható bármely Cinema City
Moziban, bármely filmre a premier után két héttel. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

A négy úriember és jó barát közül
egyikük győri pályafutását kakukktojás-
nak is nevezhetnénk. Tímár Béla az
egyetlen, aki a kézilabda hőskorának
másik nagy helyi csapatában, a Textiles-
ben szerepelt és jutott a világváloga-
tottságig, míg hárman a rivális ETO-t
erősítették. „Akkoriban két élvonalbeli
női és két férfi klubja volt a városnak,
olyan kettős rangadókkal, amiknek a
hangulatára gondolva még most is bor-
sózik a hátam” – idézte fel. A börtön
melletti pályán ezeken a meccseken
nem volt ritka a négy-ötezer néző, akik
közül sokan a környező épületekről, fák-

ról szurkoltak kedvenceiknek. A két
együttes kézilabdázói jóban voltak, de
a pályán nem kímélték egymást. „Csé-
ka Lajos barátom fürge játékos volt,
száz bolhára könnyebb volt vigyázni,
mint rá, jó ütemben kellett kilépni,
hogy megszerezzem előle a labdát az
indításoknál. Egy alkalommal a levegő-
ben lerántott, a hátamra estem, azt hit-
tem megfulladok, a nézők persze tap-
soltak. A következő akciónál én raktam
fel őt a lelátó harmadik sorába. Aztán a
lefújás után már együtt nevettünk eze-
ken a keménykedéseken” – emlékezett
vissza a salakos pályán vívott ETO–Tex-
tiles rangadókra a világválogatott ka-
pus, Tímár Béla, akinek a nevéhez kap-
csolják a „szemafor” technikát. „Koráb-
ban vetődve védtek a kapusok, én vi-
szont szinte szó szerint beleugrottam a
lövésekbe a kezem és a lábam együttes
használatával. Mindez nemcsak ered-
ményes, látványos is volt, így a szurko-
lók körében hamar népszerű lettem.”
Az ETO-s dr. Dubán Dénes a városi rang -
adókon ellenfele, a válogatottban azon-
ban csapattársa volt Tímárnak, együtt
utaztak az 1964-es világbajnokságra is.
„Szerelemből kézilabdáztunk, élveztük
a játékot, közben meg szegények vol-
tunk, mint a templom egere. Látszik az
akkori fotókon is, hogy olyan „formaru-
hánk” volt, amilyen éppen otthon
akadt. Aki vasutas családból jött, az vas-
utas kabátban szállt fel a gépre a nem-
zeti csapat tagjaként. Irigykedtünk a

svédekre, akik gyönyörű öltönyben,
melegítőben virítottak. Persze örültünk
már annak is, ha külföldre kijutottunk,
én 1961-ben jártam először Bécsben.
Volt, aki azzal akart pénzt keresni, hogy
bevásárolt vagy százat az itthon kincs-
nek számító nejlonharisnyából, akkori-
ban kis túlzással egy lakás árát meg le-
hetett volna keresni ezzel. Aztán a ha-
táron kiderült, hogy a vámosok darabra
pontosan tudták, mi is utazik a vonaton.
Néhány csapattársam megúszta felfüg-
gesztett börtönnel” – mesélte moso-
lyogva az állatorvosként is elis-
mert egykori válogatott
kapus, aki bajnoki
bronzérmet is
nyert az ETO-val,
majd Budapes-
ten, a Sparta-
cusban is si-
keres volt.

A Rába
ETO 1973-
ban addigi tör-
ténete legjobb
idényét zárta, a
bajnokságban meg-
szerzett második hely
mellett, megszerezve a szak -
ág első aranyérmét, megnyerte a Ma-
gyar Népköztársasági Kupát. A csapat-
ban alapembernek számított Horváth
Lajos és Cséka Lajos is. „A külföldi utak-
ra visszatérve, nagy szó volt ez akkori-
ban, bár valutát kivinni nagyon nehéz

volt. Az én átváltott forintomnak álta-
lában szappan-, Horváth Lajosénak
uborkaszaga volt, merthogy oda rejtet-
tük” – mesélte nevetve az Ungváron
született, és a kézilabdával Győrben
megismerkedő Cséka Lajos. „Azt sem
tudtam, mi az a játék, de közel laktunk
az ETO-pályához, így én mindennap
ott voltam az edzéseken, de csak mint
labdaszedő. A legendás Duck testvérek
sokszor le is teremtettek, hogy ne játsszak
annyit a lasztival, hanem adjam már
vissza nekik. Csodáltam őket, aztán úgy
alakult, hogy 16 évesen leigazolt az
ETO, és a csapattársuk lettem. Emlék-
szem, csókolommal köszöntem, ami-
kor beléptem az öltözőbe ezek közé az
óriások közé. Duck Líviusz kezet fogott
velem, hát akkora volt a tenyere, hogy
a könyökömig ért. Hosszú pályafutás
kezdődött így, és büszke vagyok rá,
hogy mindössze két klubban, az ETO-
ban, és a főiskolai éveim alatt a TF-ben
játszottam.” Cséka Lajoshoz hasonlóan,
csapattársa, Horváth Lajos is pedagó-
gus, edző lett pályafutása befejezésé-
vel. „Olyan mestereim voltak, az ETO-
ban és a Testnevelési Főiskolán is, akik
a legnagyobb szaktekintélyek közé tar-
toztak, és egyben nagyszerű pedagó-
gusoknak számítottak. Tőlük nagyon
sokat kaptam, ennek is köszönhetem,
hogy én is ezt a pályát választottam. Ta-

nítottam, voltam klubcsapat-
nál és válogatottnál is

edző. Barátaim is so-
rolhatják büszkén

a neveket, kik-
nek egyenget-
ték karrierjü-
ket, nálam is
hosszú a név-
sor. Kocsis
Erzsébet és

Görbicz Anita
is a világ leg-

jobb játékosa
lett. Pigniczki Krisz-

tina három olimpián is
járt. A fiúk közül Iváncsik

Gergővel, Iváncsik Tamással, Tatai
Péterrel és a jelen legjobbjai közül
Bánhidi Bencével is dolgoztam
együtt. A győri utánpótlásképzés
nagyszerű volt. És az is lesz mindig”
– zárta Horváth Lajos. 

IDOUTAZÁS´́
a kézilabda gyori úttöroivel´́´́

Amikor a győri férfi kézilabdáról
beszélünk, akkor elsőként a
nyolcvanas évek háromszoros
bajnok, IHF-kupa győztes ETO-
ja jut eszünkbe, soraiban Iván-
csik Mihállyal és Csicsay Ottóval.
Az idősebb drukkerek azonban
legalább ekkora szenvedéllyel,
és tisztelettel beszélnek a sport-
ág helyi  úttörőiről, azokról a le-
gendákról, akik megszerettet-
ték a játékot a győriekkel, és si-
kert sikerre halmoztak. Egy pó-
diumbeszélgetésen dr. Dubán
Dénes, Tímár Béla, Horváth La-
jos és Cséka Lajos sztorizgatott
a '60-as, '70-es évekről.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

Az
ETO–Textiles
rangadókon
több ezren
szurkoltak

a helyszínen
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AHOL AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK!

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

EXKLUZÍV
hangulatos helyszín,
kedvezményes
szálláslehetôség,

AJÁNDÉK
nászutas 
lakosztály

Elkezdődött a katari
torna-világbajnokság, a
férfiaknál a GYAC verseny-
zője, Kardos Botond, vala-
mint Vecsernyés Dávid,
Boncsér Krisztián, Babos
Ádám és Ryan Sheppard
alkotja a magyar csapatot,
míg a nőknél a győri Fehér
Nóra mellett Böczögő Do-
rina, Kovács Zsófia, Makra
Noémi,  Péter Sára és a
tartalékos Al-Salty Dália
kapott helyet a válogatott-
ban. Az is eldőlt, hogy ki
milyen szeren indul a do-
hai világversenyen. A férfi-
aknál két hatszeres ma-
gyar induló lesz, Kardos
Botond és Ryan Sheppard
személyében, nekik az
egyéni összetett legjobb
24-es mezőnyébe lehet
esélyük bejutni. A magyar
férfi tornászcsapat tagjai

október 26-án versenyez-
nek majd, a legfontosabb,
hogy csapatban a 24 közé
kerüljenek, hiszen csak így
indulhatnak a jövő évi
olimpiai kvalifikációs világ-
bajnokságon. Európa-baj-
noki bronzérmesként Ve-
csernyés Dávidnak lehet
esélye a szerenkénti dön-
tőbe kerülni. A nők mező-
nyében Böczögő Dorina,
Kovács Zsófia és Fehér Nó-
ra mind a négy szeren in-
dul majd, és Al-Salty Dália
marad tartalék. A nőknél
ugyanaz a helyzet, mint a
férfiaknál: csapatban a
legjobb huszonnégy a cél,
hogy ezáltal indulhassa-
nak a jövő évi olimpiai kva-
lifikációs világbajnoksá-
gon, amelyet Stuttgartban
rendeznek. A vb-n a férfi-
ak kezdik előbb a selejte-
zőket, október 26-án.

Torna-világbajnokság: 
minden szeren indulnak a gyoriek´́

Kiválóan szerepeltek a Bercsényi DSE atlétái különböző iskolák színeiben az országos diákolimpia
döntőjében, Budapesten. Az aranyérmes Svarda Dóra–Tóth Virág–Simon Virág–Répássy Hanna ösz-
szeállítású svédváltó megjavította a versenyszám diákolimpiai csúcsát és megvédte a tavalyi bajnoki
címét. Ugyanez a csapat Domsi Nórával kiegészülve bronzérmet is ünnepelhetett távolugrásban.
A klub versenyzőiből álló fiú svédváltó hatodik lett. A győriek közül harmadik helyen zárt a kazinczy-
sok 4x800 méteres váltója. Értékes helyezéseket ért el a diákolimpia fináléjában a Révai Miklós
Gimnázium és az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ is. A versenyzőket Farkas Roland,
Búza László és Németh Gyöngyi készítette fel a megmérettetésre.

CSÚCSOT FUTOTTAK
a Bercsényi DSE atlétái
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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.

219 Ft/db

749 Ft/kg

Pecsenyekacsa
Akció: október 26—31.

Libacomb, fagyasztott

Pecsenyekacsacomb 1.999 Ft/kg
Pecsenykacsamáj eh. 790 Ft/kg
Pecsenykacsa far-hát 129 Ft/kg

2999 Ft/kg

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

Csirkecomb farrésszel

329 Ft/kg

Pecsenyelibamáj 1.299 Ft/kg
Pecsenyeliba far-hát 129 Ft/kg

Temetôi gyertyák, 
mécsesek széles 
választékban
kaphatók!

Magyar piros alma 
10.26.—10.28.

169 Ft/kg

A Sopron Basket amerikai születé-
sű légiósa, Yvonne Turner is helyet
kapott a sorsdöntő Európa-bajnoki
selejtező mérkőzésekre készülő női
kosárlabda-válogatottban, amelyben
négy győri játékos is ott lesz.

Székely Norbert szakvezető 15
fős keretet jelölt ki a két novemberi
mérkőzésre, amelyeken szerepet
kaphat a 2016 decemberében ho-
nosított irányító is. A játékosok no-
vember 11-én találkoznak Székesfe-
hérváron, ahol az MKOSZ edzőcsar-
nokában készülnek a két idegenbeli
összecsapásra. A nemzeti együttes
előbb 17-én Albánia vendége lesz
Tiranában, majd négy nappal ké-
sőbb Oroszország ellen lép parkett-
re Jekatyerinburgban. A magyarok
eddig a litvánokat kétszer, az albá-
nokat egyszer múlták felül, míg az
oroszoktól kikaptak, így ha Albániá-
ban nyernek, akkor minden bizony-

nyal kijutnak a 2019-es, szerb–lett
közös rendezésű kontinensviadalra,
mivel a selejtezőcsoportok győzte-
sei mellett a hat legjobb második is
résztvevő lesz. A CMB Cargo UNI
Győr csapatát a nemzeti együttes-
ben négy játékos képviseli: Raksányi
Krisztina, Nagy Dóra, Török Ágnes
és Varga Zsófia.

A válogatott kerettag játékosok
klubjukban is bizonyítottak. A CMB
Cargo UNI Győr győzelemmel kezd-
te szereplését az Európa-kupában,
ahol az F csoportban a spanyol baj-
noki ezüstérmes Girona, a portugál
bajnok Clube Uniao Sportiva, illetve
a spanyol Lointek Gernika lesz a ri-
válisa a továbbjutásért folytatott
harcban. A győri lányok az első kör-
ben a portugál együttest verték 78–
67-re az Egyetemi Csarnokban.

„Az első meccs volt az Európa-ku-
pában, és nagyon fontos volt, hogy

KIJUTHATNAK
az Európa-bajnokságra

nyerjünk, sikerrel induljunk. Gyen-
gébben kezdtünk, de aztán percről
percre lendültünk játékba. Azt gon-
dolom, megérdemeltük a győzel-
met” – értékelte a találkozót a Győr
vezetőedzője, Sandro Orlando.
„Boldog vagyok, és büszke a csapat-
ra, hogy hazai pályán sikerült győze-
lemmel kezdenünk. Ez nagy lökést
adhat a folytatáshoz. A meccs ele-
jén nem voltunk eléggé kemények,
ezért sok hárompontost ért el az el-
lenfél. Úgy érzem, mindenben lép-
tünk előre az előző meccsekhez ké-
pest, de még van hova fejlődnünk”
– tette hozzá a csapatkapitány, Rak-
sányi Krisztina.

A zöld-fehérek vasárnap bajnokit
játszanak Cegléden, majd az Euró-
pa-kupában a Gernika otthonában
lépnek pályára szerdán. A követke-
ző hazai meccs a Diósgyőr elleni ta-
lálkozó lesz november 4-én.

A Gyirmót FC Győr korábbi játékosa, a Sporting Kansas
City magyar légiósa, Sallói Dániel kiváló hetet zárt az észak-
amerikai profi labdarúgó ligában. Sallói két világklasszis le-
genda mellett bekerült az MLS-nél a forduló álomcsapa-
tának csatársorába is. A liga által hétfőn közzétett „dream
teamben” így néz ki a csatársor: Rooney, Ibrahimovic, Sal-
lói. A fiatal magyar játékos a közösségi médiában megosz-
totta az álomcsapat pályarajzát, annyi hozzászólással: „Sal-
lói, Zlatan, Rooney? Nem rossz társaság”. A 22 éves táma-
dó – aki az előző fordulóban duplázott a Vancouver White -
caps ellen – vasárnap a Dallas ellen 3–0-ra megnyert ösz-
szecsapáson nyitotta meg a gólok sorát. Sallóinak ez volt
a tizedik gólja ebben a szezonban.

LEGENDÁK
társaságában
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