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A Hangszerarzenál nem mindennapi megnyi-
tóján ugyanis találkozhattak kedvenc magyar ze-
nészeikkel, beszélgethettek velük, aláírást kér-
hettek tőlük, sőt, a szerencsésebbek akár egy
random koncertet is elcsíphettek példaképeik-
től. Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa, s egyben
az üzletlánc tulajdonosa hívta össze zenészbará-
tait a győri boltban, maradandó élményt szerez-
ve ezzel a Junkies, a Fish!, a Kowalsky meg a Ve-
ga, az Ektomorf, a Hooligans, a Dorothy, a Road,
a Ganxsta Zolee és a Kartel, az Alestorm, a Use-
me, a Leander Kills és persze a Tankcsapda ra-
jongóinak.

Az ünnepi megnyitón a Győr+ Rádió is jelen
volt, Kaszás Kornél műsorvezető izgalmas be-
szélgetésekre invitálta a zenészeket 15-től egé-
szen 17 óráig, így minket hallgatva az sem ma-
radhatott le teljesen a városba érkező magyar
zenészekről, aki nem lehetett ott az üzletben.
Aki pedig ellátogatott a hangszerboltba, annak
valóra válhatott az álma: az egyik rajongó, Buti
Nikolett a gitárjával érkezett, amelyen sikerült
is bővítenie az aláírások sorát, például Lukács

„Körülbelül egy hete észleltük először, hogy gyakorlatilag
elleptek minket a harlekinkaticák. Több száz bogár mászik
a házunk falain, az ablakokon, a terasz alatt és ahogy ajtót
nyitunk, szinte megrohamoznak minket, belerepülnek a ha-
junkba, a ruháinkba és csípnek is” – mesélte riporterünk-
nek egy Győrújbaráton élő hölgy. Tóth Nikoletta elmondta,
kétségbeesésében már különböző fórumokon keres meg-
oldást, hiszen a rovarirtó, a porszívó, a magasnyomású mo-
só sem segített a kellemetlenségeiken. Híradónk felkere-
sett egy rovarszakértőt a témával kapcsolatban, aki el-
mondta, pontosan 10 esztendővel ezelőtt jelent meg a har-
lekinkatica Magyarországon. „A nagyszámú előfordulása
egy elrontott biológiai védekezési kísérletnek a következ-
ménye. Valamikor a kétezres évek elején, Hawaii-on pró-
bálták elszaporítani takácsatkák ellen, majd elterjesztették
világszerte. A kísérlet kudarcba fulladt, a bogár viszont
megmaradt és elburjánzott. A melegebb évszakokban
azonban nem veszünk róluk tudomást, ahogy viszont hide-
gebbre fordul az idő, ’támadásuk’ tömeges” – mondta Ha-
vasréti Béla rovarszakértő.

Több kellemetlenséget is okozhatnak ezek a rovarok:
egyik az, hogy tömegesen jelennek meg, ráadásul büdös,
alkaloida váladékuk van, tipikusan invazív faj, tehát nem ős-
honos és veszélyt jelent a helyi biológiai egyensúlyra és az
itt élő fajokra, például a hétpettyes katicákra. Velük szem-
ben tipikusan agresszívek és eleszik előlük a táplálékot, sőt
más katicák lárváit is elpusztítják. „Védekezni ellenük nem
igazán lehet, a seprű és különböző takarítóeszközök csak
részmegoldást jelentenek, jó hír azonban, hogy csak telelni
jönnek ide, és tavasszal eltűnnek” – zárta a szakember.

Izgatott rajongók sorakoztak a Czuczor Ger-
gely utcai hangszerbolt előtt kedd délután,
akik alig várták, hogy bejuthassanak, és va-
lóra váljon egy álmuk.

László (a Tankcsapda alapítója, énekese) szignó-
jával. Nikolett elmondta, sokat jelent számára a
Tankcsapda és a Hooligans, hiszen ő maga is gi-
tározik, és dalaikból merít inspirációt. Titkon re-
méli, egyszer ő is olyan sikeres lehet, mint ezek
a bandák, akikkel a Hangszerarzenálban is talál-
kozhatott.

Fejes Tamás elárulta, előbb saját boltot nyitott,
s csak aztán jött a Tankcsapdában zenélés, amit
szintén a hangszerüzletének köszönhet, hiszen ott
ismerkedett meg a bandatagokkal. Az üzlettulaj-
donos tervekről is beszélt: szeretné, ha a Hang -
szer arzenál ott lenne a nemzetközi piacon, ezért
hamarosan bővítik a webáruházat.

a Hangszerarzenálban
VALÓRA VÁLT ÁLMOK

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Az elmúlt időszakban már beszámoltunk az utóbbi hetekben tapasztalható rovar -
invázióról. Akkor a poloskák kaptak főszerepet, most pedig a harlekinkaticák ke-
rülnek középpontba, hiszen az utóbbi időben, több Győrben és környékén lakó szá-
molt be a bogár okozta kellemetlenségekről. Stábunk utánajárt, mi okozza nagy-
számú megjelenésüket és hogyan lehet, egyáltalán lehet-e ellenük védekezni.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

KATICÁBÓL IS
megárt a sok
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Radnóti Ákos, városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester elmondta, az új védőburkolat esztétiku-
sabb, és a városba látogatók így télen is el tudják
képzelni, mit takar a ponyva. A Jedlik-csobogónál
egy merevítő vázszerkezet tartja az anyagot, amely
biztosítja, hogy az arra installált kép gyűrődésmen-
tesen látható legyen és ne folyjon be alá a víz. A
burkolat a medencét is takarja. Kettős előnye,
hogy fagyban, hóban védi az alkotást, ugyanakkor
a szökőkút képe látható marad. „Még idén hasonló
borítást kap a megyei kormányhivatal előtti téren
lévő zenélő szökőkút és a Hotel Rába előtti csobo-
gó” – mondta el Radnóti Ákos, aki beszélt arról is,
2015-ben a győri önkormányzat átfogó fejlesztési
tervet készített a városi vizes alkotások megújítá-
sára. Így vált újra működőképessé az adyvárosi Ku-
opio park szökőkútja, a Radó-szigeti Vénusz alko-
tás. Megújult a Megyeháza tér szökőkútja, és a Ho-
tel Rába előtti Ölelkező formák csobogó, a Bisinger
sétányon levő Faun és nimfák. Egy éve pedig Győr
egyik látványossága az a multimédiás szökőkút,
amely a Rába és a Duna találkozásánál várja a győ-
rieket és a turistákat. Idén befejeződött a Belváros-
ban a Garami László szobrászművész által készített,
Tejfölös kofát ábrázoló csobogó rendbetétele és
ugyancsak megújult a Bartók Béla úton a Bartók-
emlékműnél levő szobor. A csobogókat és szökő-
kutakat érintő beruházások várhatóan jövőre is
folytatódnak – hangsúlyozta Radnóti Ákos.

Országosan a következő hónapok-
ban több mint 4.100-an dolgoznak vál-
tott, 12 órás műszakokban. 814 sószó-
róval és hóekével felszerelt nehézgép-
járművet állít hadrendbe a közút, és
142 rakodógép, valamint 122 hómaró
is a géparzenál része idén.

A győri mérnökségen kilenc sószó-
róval és hóekével felszerelt géppel lát-
ják el a feladatokat, a szakemberek a
győri mérnökség illetékességi terüle-
tén már kihelyezték 7,2 kilométer
hosszon a hóvédműveket – hófogórá-
csokat és hálókat –, a megye területén
összesen 45,8 kilométeres szakaszon.
A síkosságmentesítést sószórással vég-
zik, a kálcium-kloridból megyénk mér-
nökségein összesen 8.654 tonna áll
rendelkezésre, ebből Győrben 1.077
tonna van raktáron. 

A csütörtök reggeli gépszemle előtt
elhangzott, az idei évtől a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. átvette a kerékpáru-
tak tisztítását is az önkormányzatok-
ból. Győr-Moson-Sopron megyében

TÉLIESÍTIK A SZÖKOKUTAKAT:

65 kilométernyi bicikliút van, ebből
összesen 12 kilométernyi, ami úgyne-
vezett hivatásos forgalmi, így ezeket a
téli időszakban is takarítani, gondozni
kell. Az előírt jogszabályok szerint az
időjárási körülmények észlelése után
12 órán belül el kell kezdenie a szak-
embereknek a síkosságmentesítést, és
legkésőbb 48 óra alatt be is kell azt fe-
jezniük. Megyénkben kiemelt útvonal-

nak számít az M1-es autópálya és az
M85-ös, M86-os autóút. A csornai
mérnökségen 13, a lébényin és a győ-
rin 9–9, míg Fertőszentmiklóson és
Mosonmagyaróváron 6–6 hóekével és
sószóróval felszerelt tehergépjármű
látja el a hóeltakarítási és síkosság-
mentesítési munkálatokat.

A csütörtöki eseményen elhangzott,
hogy a téli hóeltakarításban és síkosság-

mentesítésben részt vevő gépjárművek
fordulóköre akár 2–5 óra is lehet, így
ezen időszak alatt akár újabb 5–15 cen-
timéter hó is hullhat az útfelületre,
vagyis folyamatos beavatkozás szüksé-
ges, amíg el nem áll a havazás. Ezért a
szakemberek kérik a lakosság türelmét. 

Fontos, hogy mindenki csak a téli
időjárásnak megfelelően felkészített
járművel közlekedjen!

Az enyhe őszi idő ellenére,
november 10-től a téli idő-
számítás szerint üzemel a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
az ország teljes területén.

TÉLI ÜZEMMÓDRA

KAPCSOL A KÖZÚT

esztétikus ponyvát kapnak az alkotások
Új kezdeményezésbe kezdett a Győr-
Szol Zrt. Egyes szökőkutakra olyan
takaróponyvát helyeznek el, ame-
lyek a téli üzemszünet alatt is látha-
tóvá teszik az alkotást. Elsőként a
szódás szökőkútként ismert Jedlik-
csobogóra került fólia a Belvárosban.

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor

´́

Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gábor 
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Mielőtt részletezzük a győri pályá-
zatot, nézzük meg röviden, miként is
zajlik a kontinens kulturális főváro -
sainak kiválasztása. Az Európai Unió
2014-ben jelölte ki az országok sor-
rendjét 2020 és 2033 között, ez alap-
ján kerül a sor 2023-ban Magyaror-
szágra. Az önként jelentkező városok
közül a nyertes kiválasztása kétfordu-
lós pályázattal történik. Győr tehát
az első fordulón túl van, ahogy to-
vábbjutott Debrecen és Veszprém is. 

A döntést 12 tagú nemzetközi zsű-
ri hozza meg, akik decemberben el-
látogatnak a városokba, ezt követő-
en, december 14-én pedig nyilvános
lesz a döntésük. A három legfonto-
sabb kritérium, ami szerint meghoz-
zák a döntésüket, a hosszú távú stra-
tégiához való hozzájárulás, az euró-
pai dimenzionálás, valamint a kultu-
rális és művészeti tartalom.

Ahogy már sokszor leírtuk mi is:
Győr pályázatának központi témája
az áramlás, mint természeti jelenség,
mint az információ továbbadásának
lehetősége, és úgy is, mint a pozitív
filozófia kulcsfogalma. Győr áramlási
csomópontokban fekszik, és ez az
áramlás meghatározza újkori törté-
netét, mindennapjait és jövőjét. Az
áramlás minden esetben változás, és
a változás megismerése egyben lehe-
tőség, hogy jobbá tehessük magun-
kat és a világot, amiben élünk.

A győri pályázat készítői három
programcsomagot határoztak meg
már az első pályázatban: ez az út, a vá-
ros és a párbeszéd. Az út témaköréhez
tartozó áramlásként tekintünk minden
olyan folyamatra, ami Európa újkori
történetében jelentős szerepet ját-
szott, és szárazföldi vagy vízi utakon ke-
resztezve alakított, alakít vagy alakít-
hat a város történetén. Az út program-
csomag célja bemutatni a Győrt ke-
resztező európai utakat és összegezni
az úton szerzett tapasztalatainkat.

A város programcsomag célja a
közös gondolkodás és eszmecsere se-
gítése olyan kreatív fórumokkal, fel-
adatokkal és lehetőségekkel, amik a
városban élő összes korosztályt, de
hangsúlyosan a fiatalokat mozgatják
meg. A programcsomag az urbánus
kultúra, a városépítés és a városi fia-
talok kreatív képességeinek kiakná-
zását célozza, lehetőséget teremt a
kultúra még minőségibb és sokré-
tűbb befogadásához, új művészeti
műhelyek létrejöttéhez, művészek
győri kötődésének kialakításához,
megerősítéséhez.

Az európai kultúra bármely terü-
letén folytatott diskurzus lehetőség
arra, hogy egymás kultúráját megis-
merve, közelebb juthassunk közös
európai kultúránk megértéséhez,
mert a párbeszéd nem más, mint is-
meretek áramlása. A párbeszéd
programcsomag a 2023-as évben kü-
lönböző művészeti ágakban és álta-
lában a kultúra területén generál esz-
mecserét, teremt kereteket és fóru-
mot a beszélgetésre.

Lapzártánk után, csütörtökön dél-
után tárgyalta a győri közgyűlés az
önkormányzat 2028-ig szóló Kreatív
Győr Stratégiáját, hiszen a meglévő
kulturális koncepció 2020-ig fogalma-
zott meg irányelveket. A stratégia el-
sősorban a kultúra és a kreatív gaz-

daság szellemi, nem tárgyiasult terü-
leteire fókuszál. Az előterjesztésből
kiderül, az önkormányzat a kulturális
hagyományokat és értékeket meg-
őrizve szeretné növelni a lakók élet-
minőségét, a város hazai és nemzet-
közi idegenforgalmi elismertségét.
Bővítenék a kulturális és kreatív szek-
torok kapacitását, valamint a város
gazdasági és szociális szektorai közöt-
ti hosszú távú kapcsolatokat is fej-
lesztenék a koncepció szerint. A ter-
vezet összhangban áll az EKF-pályá-
zatunkkal, hiszen annak számos
olyan pontja van, amelyet az önkor-

mányzat abban az esetben is szeret-
ne megvalósítani, amennyiben 2023-
ra nem Győr nyeri el a címet.

A koncepció készítői nemzetközi
jó gyakorlatokat is megismertek, köz-
tük két EKF-projektet megvalósító vá-
rosét, Kassáét és Linzét. A szlovák és
osztrák települések példája is azt mu-
tatja, hogy Európa kulturális főváro-
sának lenni nem egy egyéves projekt,
hiszen a helyieket is fel kell készíteni
az év során felpezsdülő hétköznapok-
ra. Ez – azaz, hogy a város polgárai a
sajátjuknak érezzék, és ne csak elfo-
gadják, hanem meg is éljék az EKF-et

Lapunk megjelenésének
napján, pénteken  adják be
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumába a 2023-as
Európa Kulturális Fővárosa
(EKF) címért versenyben lé-
vő városok a második körös
pályázatukat, így Győr is fon-
tos mérföldkőhöz érkezett.
Ezen a napon a Dunakapu
téren programok várják a ki-
látogatókat, és elindul az óri-
áskerék is.

Ahhoz, hogy az életünket
jobbá tegyük, az élményeinket
kell jobbá tennünk

Áramlás a 100.1 MHz-en
November 12-től minden hétfőn

9:30-kor jelentkezik premier adásával 
a Győr2023 pályázat magazinja 

a Győr+ Rádióban. Az adásokban 
foglalkozunk a pályázat részleteivel, 

terveivel, megszólalnak olyan szakemberek,
akik részt vállaltak a projektben, és szóba 
kerül az is, hogy mit adna ez a lehetőség 

a városlakóknak. A magazin ebben 
a formában a december 14-i

eredményhirdetésig várja 
a hallgatókat 

a 100.1 MHz-en.

Elindult az utol
a 2023-as EKF-
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Déryné út 
Déry Istvánné, Széppataki Róza

(1793–1872) az első magyar opera-
énekesnő. A vándorszínészet korának
legismertebb népszerű színésznője.
Emlékére hozták létre a neves magyar
színészeknek adható Déryné-díjat.

Egressy Béni út 
Egressy Béni (Galambos Benjámin)

(1814–1851) zeneszerző, író, műfordí-
tó, színész. Legnagyobb sikerét Vörös-
marty Mihály Szózat című versének
megzenésítésével érte el, de sok Pe-
tőfi-vers dal-változata is az ő szerze-
ménye, és a Kossuth-nóta dallamát is
neki tulajdonítják. Részt vett az 1848–
49-es szabadságharcban, és főhad-
nagyként védte a komáromi várat.

Eisemann Mihály utca 
Eisemann Mihály (1876–1941) zene-

szerző, karmester, zongorista. Nevéhez
nem csak rengeteg sláger (Lesz maga
juszt is az enyém, Köszönöm, hogy imá-
dott) és ismert operett (Miss Amerika,
Fekete Péter, Bástyasétány 77), hanem
több sikeres filmzene is kötődik (Hyppo-
lit, a lakáj, Egy csók és más semmi).

Gólyarét utca
Győrszentiván nyugati részén ré-

gebben vizes, mocsaras terület volt,
amit a nagy számban itt vadászó gó-
lyák miatt, Gólyarétnek hívtak. Az ut-
ca kialakulásakor, 1990-ben kapta ne-
vét az egykori rétre utalva.

Kisvasúti út
A Magyar Ágyúgyár Rt. Győr, az első vi-

lágháború idején, a szentiváni erdő homo-
kos tisztásain próbálta ki az elkészült ágyú-
kat. Az odaszállításhoz egy keskeny nyom-
távú (600 mm) vasutat építettek, ami
1950-ig megmaradt, akkor bontották el. A
felszedett vágány helyén út maradt, a mai
Kisvasúti út. Elnevezése 1985-ben történt.

Kör tér
A szerteágazó utca a település köz-

pontjában van, itt található a bölcső-
de, az óvoda, a végén az iskola és a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont, igaz, Váci Mihály utcai címmel.
A település szíve, legrégibb része, erre
utal a szomszédos Ősi út neve is.

Czvikovszky Tamás

– egyben az EKF-es eredmények
fenntartásának egyik záloga is. Az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa pályázat pe-
dig lehetőség számunkra, hogy az
áramlásban szerzett évszázados ta-
pasztalatainkat összegezzük, és meg-
osszuk Európával azokat egy olyan
korban, amikor az áramlás kérdése
több területen is égetően aktuális.
Ugyanakkor lehetőség önmagunk
számára is, hogy emlékeink feltárásá-
val, történetünk összegzésével és an-
nak európai kontextusba helyezésé-
vel megismerjük közösségünket, és
jövőnket saját áramlás-hagyománya-

inkra építsük. Szükségünk van egy
erős, önmagát megtartó közösségre,
egy városra, amiben nemcsak lakni,
de élni is varázslatos, és ahhoz, hogy
az életünket jobbá tegyük, az élmé-
nyeinket kell jobbá tennünk.

Az utolsó hajrához érkeztünk tehát,
egy kicsit több, mint egy hónap múlva
kiderül, miként dönt a nemzetközi zsű-
ri. Addig is, ünnepeljük együtt az áram-
lást november 9-én, azaz most pénte-
ken: 18 órakor beszédet mond Borkai
Zsolt polgármester a Dunakapu téren,
majd 18.20-tól Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar koncertezik. Mindeköz-

ben pedig, 18.15-től elindul a hatal-
mas óriáskerék, amelyről páratlan ki-
látás nyílik a folyók találkozására, a vá-
rosrészeket összekötő hidakra, a Radó-
szigetre, a környező templomok tor-
nyaira és a belvárosi utcákra, terekre.
A pályázatunk weboldalán, a
2023gyor.hu-n látható kisfilmek Győr-
höz kötődő szereplői is ott lesznek az
óriáskerék indulásánál: Bede-Fazekas
Csaba színművész, Dallos Bogi énekes,
Dunai Csenge színésznő, Szabó Kon-
rád profi BMX-versenyző és dj Matyi,
az ország legfiatalabb rádiósa is arra
buzdít mindenkit, hogy szálljunk fel
együtt, és legyünk az áramlás részesei.
Az óriáskerék háziasszonnya pedig
Nagy Eszter Creative Chef lesz, akinek
receptjeivel kéthetente lapunk olvasói
is találkozhatnak. A rendezvényen EKF-
es kitűzőket és zászlókat osztogatnak
a szervezők, s arra kérik a győrieket,
hogy viseljék, illetve tegyék ki azokat
december 14-ig: mutassuk meg ezzel
is a városba érkező szakmai zsűrinek,
hogy büszkén viselnénk az Európa Kul-
turális Fővárosa címet.

Az 50 méter magas, 30 gondolás,
180 fő befogadására alkalmas attrakció
az újabb várakozás időszakában, ad-
ventben is a Dunakapu téren marad. S
reméljük, az idei adventi várakozás ket-
tős lehet, és Győr újabb sikert érhet el.

Összeállította: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

só hajrá 
-címért

A pályázat
pénteken 12 órától 

elérheto
a  2023gyor.hu

oldalon

´́
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„A város közlekedési infrastruktúrájának folya-
matos fejlesztése az önkormányzat egyik kiemelt
feladata” – kezdte Borkai Zsolt polgármester.
„Győr ezért az úthálózat bővítésére a saját forrás
és az állami finanszírozású beruházások mellett a
pályázati lehetőségeket is jelentős mértékben
igénybe veszi. Az elmúlt időszakban több, a forga-
lom jobb elvezetését, a városközpont tehermen-
tesítését és a városrészek közötti új közúti kapcso-
latokat teremtő fejlesztés készült el, és hamarosan
több jelentős projekt indul, amely a nagy forgal-
mú területek közlekedésének javítását szolgálja” –
fogalmazott a polgármester.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester hozzáfűzte,
ezek között az ipari területek jobb elérését, ezzel
együtt a gazdasági környezet még vonzóbbá té-
telét szolgáló, valamint a lakosság számára a ko-
rábbinál jobb közlekedést biztosító fejlesztések
is szerepelnek. Utóbbira példaként a Jókai utca
felújítását említette, amely az ott lakók számára
fontos beavatkozás. Ám hangsúlyozta, a „prog-
ramcsomagban” olyan elemek szerepelnek,

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Fontos

ÚTHÁLÓZAT

A közeljövőben ismét számos, Győr fejlődésének szempontjából kiemel-
kedő útszakasz újul meg a városban. Az összesen 2 milliárd 336 millió fo-
rintos beruházások mindegyike európai uniós forrásból valósul meg, elő-
nyeit pedig mindenki élvezheti, aki részt vesz a közlekedésben. 

újulnak meg a városban
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címmel szervez konferenciát a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara november 14-én, 9 és 14 óra között.

A program indító előadását Kürti Tamás
(Kürt Akadémia) tartja „Tradíció és innováció
a vállalatvezetésben” címmel.

Ezt követően számos hazai vállalkozás tulaj-
donosa, vezetője osztja meg tapasztalatait a
munkaerő bevonása és megtartása témában.
Mezriczky László (Pannon-Work Zrt. – Ispiro
Kft.) „Megtartóerő és a vállalati önismeret –
tudjuk, csak nem sejtjük?”, Laczi Péter (Pan-
non-Work Zrt.) pedig „Most a jó kérdésekre
van szükségünk a HR-ben – Feltett és megvá-
laszolt kérdések – gyakorlati oldal” címmel be-
szél a cég tapasztalatairól. 

Izgalmas a kérdés, amit Csóti Gábor (Ma-
gyar GameChangers Közösség) felvet: „Ho-
gyan vált a munkaerő-megtartás üzleti racio-
nalitásból fétissé? Hol a helyes fókusz a 21.
században: munkaerőt tartsunk meg vagy ver-
senyképességet tartsunk fenn?”

Majd folytatja a kérdésfelvetést és válaszo-
kat Benedek Lilla (Abesse Informatikai Zrt.)
„Mi a megtartás képlete?” előadással. 

Fluktuáció-analitika és vállalati esetek alap-
ján kaphatunk információt Benyovszky Tünde
(Bespoke Principles Kft.) „Adatokkal a fluktu-
áció ellen – diagnosztikára épülő jó gyakorla-
tok a munkavállalók megtartásáért” című elő-
adásából. 

„50–60 pluszosok a munkaerőpiacon”
címmel Ferenczi Andrea (PRenergia Kft.)
tart előadást. 

A program world café részében minden
résztvevő tapasztalatmegosztásával kerül sor
a megtartóerő feltérképezésére – válaszokra
és megoldásokra.

Minden érdeklődőt várnak a szervezők!

Dr. Konczosné
Prof. Dr. Szombathelyi Márta,
a Kamarai HR Klub és Dusza András,
a Kamarai Kommunikációs Klub
vezetői

A munkaero
megszerzése
és megtartása 

´́

Az elkészülő jelzőlámpás turbó-spirál körfor-
galom biztosítja az egysávos körforgalmaknál na-
gyobb kapacitást.

A tervek szerint a Tatai út meglévő Régi
Szentiváni úti csatlakozása megszűnik,

az új kapcsolat az Alsókert utcán ke-
resztül lesz majd lehetséges. A

Régi Szent iváni útszakasz nyuga-
ti Tatai úti végszakasza zsákut-
cává alakul, így ez már csak
célforgalomra és az Ipari Park
irányába történő kerékpáros
forgalomra lesz alkalmas. A Ta-

tai úton új autóbusz-megálló-
pár épül, és új gyalogos-átkelő-

hely kialakítása is tervben van kö-
zépsziget beiktatásával. Fontos

megjegyezni, hogy a beruházás min-
den közlekedési formát figyelembe vesz.

Az Ipari Park felé haladva a Tibormajori cso-
mópont is megújul. Új kanyarodó sávokat alakí-
tanak ki, ezzel dinamikusabbá téve azt. Ide kap-
csolódik majd az új ipari parki területekhez ve-
zető kiszolgálóút. A beruházás keretében autó-
buszöblök is épülnek, s a gyalogosok és a kerék-
párosok biztonságának érdekében, az útsávok
között forgalomterelő szigeteket helyeznek el.
Ehhez a fejlesztéshez szorosan kapcsolódik a He-
csei út és a Tibormajori út összeköttetését biz-
tosító Juharfa utca kopott, töredezett, foltokban
pótolt, néhol kátyúsodott aszfaltburkolatának
cseréje is, amely már megtörtént. Csakúgy,
ahogy a Hecsei út és Gesztenyefa utca összeköt-
tetését biztosító Berkenyefa sor elhasználódott
burkolatának cseréje is lezajlott.

Térjünk vissza egészen a Szent Imre útig,
ahol a Mónus Illés út és Vasvári Pál utca közötti
szakasz újul meg a jövőben. Az útszakasz álla-
pota műszakilag leromlott a nagy terhelés mi-
att. Kicserélik majd a meglévő kopóréteget, és
ahol indokolt, a szegélyeket is. Új csatornafed-
lapokat helyeznek el, valamint a járda akadály-
mentesítésére és az autóbusz-megállók korsze-
rűsítésére is figyelmet fordítanak. Jövőbe mu-
tató igény, hogy a felújított parkolóhelyeknél
elektromos járművekhez szükséges töltőket is
elhelyeznek majd.

Győrben a Jókai út a város egyik fő tömegköz-
lekedési ütőere, valamint ez az utca biztosítja a
Belváros, azon keresztül az Ipari Park, az Audi
gyárkomplexum és a dinamikusan fejlődő Sziget,
illetve Újváros városrészek közlekedési kapcso-
latát. A város 66 menetrend szerinti autóbusz-
vonalából 14 érinti a Jókai utcát, amely fontos a
kerékpáros közlekedés szempontjából is, és az
egyik parkolóház is itt található. A mostani fel-
újítás a Zechmeister út és Szent István út közötti
útszakaszt érinti, amely a teljes pályatest cseré-
jét jelenti. A kétoldali járdákat is korszerűsítik, s
a csapadékvíz-elvezető rendszert is modernizál-
ják. Az egyirányú utcán jelenleg is 17 gépkocsi
számára van parkolóhely, amely a felújítás után
is megmarad.

mint a Szigethy Attila út, az Ipar út, a Szent Imre
út, vagy éppen a Régi Szentiváni út fejlesztése,
amelyek az egész város közlekedésére pozitív
hatást jelentenek.

Hamarosan tehát három lépésben megújul a
Szigethy Attila út Ipar út felé eső szakasza. Az út-
burkolat itt elhasználódott a nagy terheléstől. A
munkák a Kodály Zoltán utca és az Ifjúság körút
közötti szakaszon kezdődnek, ahol a szegélyek kö-
zötti burkolatot cserélik ki. Második lépésben az
Ipar út felújítása a Fehérvári úti körforgalom és az
Ipar úti felüljáró közötti szakaszon történik majd,
hasonlóan az első lépéshez. Itt a buszöblök között
középszigettel ellátott gyalogos átkelőhelyet is épí-
tenek. A felüljáró és a Mártírok úti csomópont kö-
zötti szakaszon záródik majd a beruházás. 

Szintén több lépcsőben újul meg a 81-es számú
főút–Tatai út–József Attila utca találkozásánál lévő
körforgalomtól kezdve egészen az Ipari Parkig tartó
útszakasz. Ennek eredményeként a Belváros felől a
81. számú főútról a Tatai út irányába a balra kanya-
rodó forgalmat két forgalmi sáv indítja és fogadja a
jövőben. A Tatai út felől a Belváros irányába haladó,
jobbra kanyarodó forgalmat szinten két-két forgalmi
sáv biztosítja majd. Két sáv építése tervezett a főút
Székesfehérvár felőli és a József Attila úti ágon is.
Megszűnik az ötödik csomóponti ág, csak bejárat
lesz a benzinkút irányába és a Banai utcába. A Banai
utca új kijárati forgalma a főút Fehérvári csomópon-
ti ágához kapcsolódik majd. A Tatai úton a benzin-
kútról kihajtó út és a volt házgyári terület csomó-
pontja jelzőlámpás irányítást kap, megkönnyítve a
csúcsidőszaki forgalom eloszlását. 

TOK

Az
egész város 

közlekedésére 
pozitív hatást

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

„Az Újkapu utcában a vízvezetéket kicseréltük, to-
vábbi vízelzárásra nem kell számítani” – tudtuk meg
Biczó Lászlótól, a Pannon-Víz Zrt. műszaki ellenőré-
től. Ottjártunkkor az Apáca utcai csomópontnál dol-
gozott a markológép. A belvárosi szakaszon itt a leg-
mélyebb a csatorna, 5,5 méteres mélységben húzó-
dik a vezeték. A régi betoncsatornát korszerű kő -
agyag csatornacsövek váltják fel. Néhány napig a já-
rókelők is láthatják az úton sorakozó új, porcelán fi-
nomságú, mégis sziklakemény csöveket. 2011-ben
ugyanilyenek kerültek az Apáca utcába is, ez a mai
csőanyagok közül a legjobb választás. „A szokatlanul
nagy mélység miatt nem tudunk gyorsan haladni,
így november végére fogunk elérni a Liszt Ferenc ut-
cai csomóponthoz” – mondta el Biczó László. 

A Pusztaszeri úton fordított a helyzet. Itt a kő -
agyag csatornacsövek már a föld alatt vannak, a
csatorna kész és jól működik. A vízvezeték építése
jelenleg zajlik. A közeli üzemek, vállalkozások nö-
vekvő vízigénye miatt 200 mm-es főnyomó-vezeték
épül, műanyag (KPE) csövekből. Előbb az árokban
összehegesztik az új vezetéket, majd nyomáspróba
és fertőtlenítés után következnek a rákötések.

Ezután az Audi Aréna melletti Tóth László utcába
látogatnak el a vizesek: az új forgalmi csomópont épí-
téséhez át kell helyezni az ivóvíz-főnyomócsövet,
ezen jutnak majd vízhez az Ipar utca és a Nagysándor
utca társasházai. A főútvonal alatt,  védőcsövet hasz-
nálnak, ez dupla biztonságot jelent. Még október-
ben, a Tóth László utcai munkálatok előkészítésénél,
egy vízelzáró meghibásodása miatt nyomáscsökke-
néssel és vízhiánnyal találkozhattak a környéken la-
kók. A sérült elzárót is kicserélték a szakemberek, így
a környék vízellátásának üzembiztonsága is javult.

FOLYTATÓDNAK
a víziközmu-felújítások´́

A házasságkötéseknek helyet biztosító ter-
mekben, évtizedek óta nem történt komolyabb
rekonstrukció, most azonban, 40 millió forintot
költenek a felújításra. Többek között fűtéskorsze-
rűsítés, nyílászáró- és parkettacsere történik, va-
lamint a hangtechnikát is modernizálják. Egy ide-
ig tehát nem az igenektől lesz hangos a Zichy-pa-
lota első emelete, ahol csak tavaly, 769 polgári
esküvő zajlott. A felújítás teljes költségét az ön-
kormányzat biztosítja. „Célunk, hogy azok, akik
itt kötnek házasságot, méltó körülmények között

méltó körülmények között

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter

FOGADÓÓRA

SZABÓ JENŐ önkormányzati képviselő november
15-én 15.30–16.30-ig fogadóórát tart, a Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, ménfőcsa-
naki lakossági információs irodán. (Szertári utca 4.)

Legyen életre szóló élmény az es-
küvő, amit méltó körülmények
között köthetnek meg a házasu-
landók – ezt a célt szolgálja a
Zichy-palotában, a napokban in-
dult nagyszabású fejlesztés.

tehessék ezt meg, mert az esküvő egy életre
szól, nem mindegy, milyen miliőben hangoznak
el az igenek” – mondta dr. Somogyi Tivadar.

„Mivel az épület műemléki védettség alatt áll,
háromnegyed évig egyeztettünk a hatósággal a
munkák megkezdése előtt, hogy minden az elő-
írások szerint történjen” – hangsúlyozta Tóthné
dr. Kardos Krisztina, a Győri Művészeti, Fesztivál-
és Művelődési Központ igazgatója.

A beruházás munkálatai a napokban kezdőd-
tek és a tervek szerint öt hétig tartanak.

ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY,

DILIGENS TIBOR önkormányzati képviselő szin-
tén november 15-én, 15 órától tart fogadóórát a
Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskolában.
(Konini u. 2-4.)
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A győri származású miniszter az
érintett polgármesterek véleményét
kérte a magyar–osztrák határon lévő
átkelők átjárhatóságával és az oszt-
rák szigorításokkal kapcsolatban.

Szijjártó Péter lapunknak elmond-
ta, a határok legális átjárhatósága a
mai Európai Unió egyik legfontosabb
értéke, de ennek gazdasági jelentő-
sége is van. Hiszen minél átjárhatóbb
egy határ legálisan, annál jobb
együttműködési lehetőséget kínál a
határ két oldalának. „Ezért kifejezet-

ten barátságtalan és rossz döntés-
ként minősítjük, amit az osztrák ba-
rátaink megléptek, hogy a Magyaror-
szág és Ausztria közötti átlépési lehe-
tőségek egy részét korlátozták. Ez
gondot okoz helyben, a magyarok-
nak és az osztrákoknak egyaránt, hi-
szen jelentős kerülőket tesz szüksé-
gessé” – fejtette ki és hozzátette, az-
zal, hogy a schengeni tagság ellenére
fenntartják az osztrákok a nagy for-
galmú határátkelőhelyeken az ellen-
őrzést, azzal európai szerződéseket

is sértenek, és visszahoznak egy
olyan életérzést, amit nem gondol-
tunk, így 28 évvel a rendszerváltozta-
tás után, hogy még egyszer találko-
zunk vele. „Emlékszem még arra,
amikor Ausztriába menet hosszú ki-
lométereken keresztül kellett sorban
állni. Ezt nem szeretnénk visszalátni.
Ráadásul nagy versenyhátrányunk
van Nyugat-Európával szemben, ahol
a határátlépési lehetőségek átlagos
2,5–3 kilométerre vannak egymástól.
Ez Kelet- és Közép-Európában a 40 ki-
lométert is meghaladja. Az osztrák–
magyar határon most tíz kilométer
az átlagos távolság a határátkelési
pontok között, és mi előre szeret-
nénk lépni, nem hátra. Jelenleg öt
helyen fejlesztjük az osztrákokkal kö-

zösen európai uniós forrásból a ha-
tárátlépési kapacitást. Ezzel ellenté-
tes irányú mozgásokat nem tartunk
szerencsésnek. Úgyhogy most össze-
gyűlt az összes polgármester, akinek
a települése érintett, velük egyen-
ként végigbeszéltem ezeket a kérdé-
seket” – mondta el a külgazdasági és
külügyminiszter, aki azt szeretné el-
érni, hogy ezeken a kis forgalmú ha-
tárátlépési pontokon ne korlátozzák
a személygépkocsival történő áthala-
dást. Van olyan település, amely la-
kóinak 40 kilométert kell kerülniük,
ha az adott korlátozás érvényben
marad. „Ez teljesen ellentétes a ma-
gyar–osztrák viszony minőségével, a
gazdasági együttműködés intenzitá-
sával és az érdekekkel. Van olyan ha-
tárátlépési pont, ahol kiderült, hogy
az osztrákok nagyobb arányban hasz-
nálják, mint a magyarok. Megpróbál-
juk tehát ezt a kérdést rendezni” –
hangsúlyozta Szijjártó Péter, aki az
egyeztetést követően Kismartonba
utazott, ahol Hans Niessl burgenlan-
di tartományfőnökkel tárgyalt a kér-
désről. A Magyarország és Ausztria
közötti – autóforgalomra alkalmas –
39 határátkelőből 29-en továbbra is
zavartalanul haladhatnak át a sze-
mélygépjárművek, tíz sorsa tisztázat-
lan, ezekről a határátkelési pontokról
közös munkacsoport fog dönteni –
jelentette ki a külgazdasági és kül-
ügyminiszter az ott tartott sajtótájé-
koztatón. Ugyanezen a napon Szijjár-
tó Pétert Bécsben fogadta Heinz-
Christian Strache alkancellár és Karin
Kneissl külügyminiszter is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán
Borkai Zsolt polgármester társaságában a győri Városházán
tárgyalt a határ menti települések vezetőivel a magyar részről
elfogadhatatlan határzár ügyében.

Akár hárommillió forintos bírságot is kiszabhat
a katasztrófavédelem, ha valaki megszegi az előírt
szabályokat. Leggyakrabban a közlekedőfolyosók
túlzsúfolása, illetve a közös helységekben való tá-
rolási és raktározási problémák merülnek fel sza-
bálytalanságként.

Háromnapos konzultációra várták november el-
ső hetében a társasházak lakóit, közös képviselőit
a katasztrófavédelmi kirendeltségeken. A „Társas-
házak napja” elnevezésű programsorozat sikerét
mutatja, hogy az elmúlt években egyre kevesebb
házban követtek el szabálysértést. 

Bakcsányi Péter tűzoltó alezredes a győri tapasz-
talatokról elmondta: kirívó szabálytalanságokat nem
tapasztaltak, egyre több közös képviselő saját felelős-
ségét is érzi, hogy betartassa a szabályokat. „Akadnak
még javítandó területek, több helyen találhatók még
folyosóra kitett tárgyak, amelyek akadályozzák egy
esetleges tűz esetén a menekülést, illetve a tűzoltói
beavatkozást is” – mondta el a szakember.

Nem a szankcionálás,
hanem a megelőzés a
célja a katasztrófavéde-
lemnek. Egész évben szi-
gorúan ellenőrzik a szak-
emberek a társasháza-
kat, hogy betartják-e a
tűzvédelmi előírásokat. 

A MEGELOZÉS A CÉL ´́

Városunkban tárgyaltak
az osztrák–magyar határzárról

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

a társasházakban
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Az érettségi eredmények és a kompetenciafel-
mérés alapján a szakgimnáziumok között az első
helyen idén a Győri Műszaki Szakképzési Centrum
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma végzett.
Győr népszerű középiskolája nyitott és eredmé-
nyes szellemi műhelye annak a korszerű tudásnak,
mely a készülődő új ipari forradalom sikerének ta-
lán a legfontosabb feltétele és garanciája.

„Tavaly ötszáz jelentkező közül vettük fel az öt
osztályban tanuló 170 diákot a végzős nyolcadiko-
sok közül” – utal a Jedlik iránti érdeklődésre Mó-
dos Gábor igazgató, aki egykoron rábaközi kisdiák-
ként megismerkedett az iskola, s azon belül a Jed-
lik-kollégisták életével. Gépésznek tanult, össze-
sen három évtizedet pedig pedagógusként töltött
már a patinás épület falai között.  

„A tizennégy éves gyerekek helyett többségében
a szülők döntenek, ők ismerik jobban a lehetősége-
ket, a szakmák jövőjét, jó esetben ezeket összehan-
golják a gyerekek érdeklődési körével” – avat be az
igazgató az iskolaválasztás hátterébe. „Hozzánk a jó
képességű gyerekek kerülnek, akik tanulni akarnak,
többségükben ég a tudásvágy, érdeklődőek, fogéko-
nyak az újra. Győrön és környékén túl különösen
Veszprém megyében örvend nagy népszerűségnek
a Jedlik, de sokan jelentkeznek Vasból, Komárom-
Esztergomból, s vannak például budapesti vagy szek-
szárdi tanulóink is” – sorolja Módos Gábor.

Az iskola informatikai, valamint gépész szakma-
csoportban indít képzéseket. Az informatikai szak-
macsoport szoftverfejlesztő osztályában angol
nyelvet tanulnak a diákok, s elsajátítják a szoftver-
készítéshez szükséges ismereteket, a számítógé-
pes rendszerek felügyeletét, az internetes felüle-
tek tervezését, a multimédia alkalmazások fejlesz-
tését, adatbázisok létrehozását, felügyeletét.

Egy másik osztályt alkot két szakterület: a gaz-
dasági informatikus, és az informatikai rendszer-
üzemeltető. Mindkét csoportot nyelvi előkészítő-
ként indítják, a gazdasági informatikusok németet,
a rendszerüzemeltetők angolt tanulnak.

Az informatikai szakmacsoport még két osz-
tályt foglal magába: a cad-cam informatikus osz-
tály tanulói két tanítási nyelvű képzést kapnak, a
másik osztály diákjai nem, de ők is tanulnak ango-
lul vagy németül. 

A gépész szakmacsoportban gépgyártástechno-
lógiai technikusokat képeznek. Megtanítják velük
a műszakirajz-készítés klasszikus és modern válto-
zatait. Komplex gépészeti ismereteket kapnak, ta-
nulnak – többek között – gyártástervezést, gyár-
tásirányítást, karbantartást, mérést. Gyakorlatot
szereznek a CNC fémmegmunkáló berendezések
működéséből is.

A Jedlikben érettségiző diákok 90 százaléka fő-
iskolán, egyetemen tanul tovább. Kétszer is rákér-
dezek, jól hallom-e, hogy 90 százalékuk diplomá-
zik, de nincs tévedés: a legtöbben a győri Széche-
nyi István Egyetemre járnak, utána a budapesti
Műszaki Egyetem következik a népszerűségi rang-
sorban. Néhányan minden évben külföldi egyete-
met választanak. 

Az új ipari forradalom-
nak képeznek szakem-
bereket

Jedlik Ányos több terem, iroda, folyosó faláról néz rá a diákok-
ra a róla elnevezett győri szakgimnáziumban. Néhol fegyelme-
zően, de mindig barátságosan, bátorítóan, sőt már-már hun-
cutul. Figyel az utódaira, a diákok mellett a tanárokra is, s va-
lószínűleg büszke is volna rájuk a 95 éves koráig élő, dolgozó,
utazó, kutató tudós.

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor

szakgimnáziuma 
AZ ORSZÁG  



112018. november 9.

„Közös öröm, elismerés, hogy a diákjaink meg-
állják a helyüket a legjobb külföldi egyetemeken,
ugyanakkor kissé bánkódunk is, hiszen közülük so-
kan elvesznek a hazai ipar számára” – osztja meg
tapasztalatait Módos Gábor. 

A Jedlikbe összesen 850 nappali és 250 esti ta-
gozatos tanuló jár, ez utóbbiak már felnőttek. Az
iskola kollégiuma száz férőhelyes, van, akinek csak
másik diákszállón tudnak helyet adni. A szakgim-
náziumban az óraadókkal együtt alig több mint
nyolcvan tanár dolgozik. Az igazgató szerint nem
csupán naprakész tudásukkal, hanem személyisé-
gükkel, saját példájukkal hatnak a diákokra. „Régi
és sikeres törekvés a Jedlikben, hogy minden per-
cet élményként éljenek meg a diákok” – fogalmaz
az igazgató. 

Manapság nem könnyű tanárként megtartani
az olyan ismeretek szakembereit, amelyekkel az
iparban sokkal több pénzt tudnának keresni. Szak-
mai munkájuk mellett olyan feladatokat ró rájuk
a tanári pálya, amelyekkel a gyárakban nem kelle-
ne foglalkozniuk. Nem kellene törődniük például
a gyerekek lelkével, előmenetelével, a szülők ké-
réseivel. Ők mégis maradnak, megszerették ezt a
légkört, s látják munkájuk értelmét. 

Az igazgató szerint kiemelkedően tehetséges a
matematikusok munkaközössége, versenyeket
szerveznek és nyernek a diákjaikkal, feladatsoro-
kat, könyveket írnak. Az idegen nyelvi munkakö-
zösség is országosan elismert, számítanak rájuk
például az érettségi tételsorok kialakításánál, vagy
jelentős nemzetközi konferenciák szervezésében.
Az informatikusok is átlagon felüli munkát végez-
nek. Az ő tudományuk ismeretanyaga szinte perc-
ről percre változik, frissül, mire egy könyvet ki-
nyomtatnak, az információk egy része már túlha-
ladott, felülírt. Ezért ők főleg elektronikus jegyze-
tekkel, s gyors problémamegoldó képességükkel
tűnnek ki. 

Az igazgatóval végigjárjuk az iskolát, melynek a
főépülete 1901-ben eredetileg is szakmai képző-
nek épült. Az iskola honlapján Baksa Péter jóvol-
tából nyomon követhető a története. A Győri Hir-
lap 1900. december 16-i számában az olvasható:
„Az ipari szakiskola tervezése. A kereskedelmi mi-
niszter Pártos műépítészt bízta meg a győri ipari
szakiskola épületének tervezésével. Ezzel ezt az
ügyet a legjobb és legzseniálisabb kezekbe tette
le, úgyhogy érdekes, impozáns és a célnak tökéle-
tesen megfelelő épületre lehet kilátásunk. Pártos
műépítész a napokban meg is érkezett Győrbe és
Schlichter Lajos kamarai alelnök, valamint Odor
István városi főmérnök kalauzolásával megtekin-
tette a beépítendő területet és skiccet készített az
építkezésről.”

Az iskola épületének korszerűsítésére nemrég
200 millió forintot költöttek. Többek között kicse-
rélték a nyílászárókat, s napelemeket is felszerel-
tek oda, ahová a műemléki védettség ezt lehetővé
tette. A hagyomány és a korszerűség egymást
nem kizáró, hanem fölerősítő érték a Jedlikben.
Többek között ettől érzik magukat otthonosan a
diákok az ország legjobb szakgimnáziumában.

 lett a Jedlik
LEGJOBB 
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A 39 éves Győri Balett társulata több mint száz
bemutatón van túl, az épület, amelyben a kezdetek-
től játszanak pedig éppen 40 éves. „A színház meg-
nyitó ünnepségére Budapestről egy ‘bogárhátúval’
jöttünk négyen – Gombár Judit vezetett, Markó
Iván, Krámer György és én –, olyan hatalmas köd
volt, hogy nem láttuk az épületet, csak amikor köze-
lebb értünk, vettük észre gyönyörűen kivilágítva.
Egészen furcsa érzés volt. Az eltelt 39 évben pedig
annyi gyönyörűség, küzdelem, szenvedés, szépség
és szeretet volt itt, amiért nagyon hálás vagyok” –
elevenítette fel emlékeit Kiss János.

A nézők, akik ’79 óta nyomon követik a társulat
munkáját, tudják, hogy mindig valamilyen izgal-
mas, érdekes történetet táncolnak el a művészek.
A történet pedig a Bibliából, az irodalomból, a ze-
néből vagy a képzőművészetből merítkezik. „Fon-
tosnak tartjuk az emlékezést, a megemlékezést is,
hiszen a művészet erejével felhívhatjuk bizonyos

A Győri Balett novemberi bemutatója igazi
táncköltészet lesz, mellyel az első világháború
áldozatainak állítanak emléket. A Black to Say
Silence – Sötét, csönd című előadás üzenete:
van jövő egy nehéz időszak után is – mondta
Kiss János, a Győri Balett igazgatója a premier
alkalmából készült beszélgetésen. 

Táncköltés

dolgokra a figyelmet.” Így van ez a mostani bemu-
tató kapcsán is.

A Black to Say Silence című darabot Angel Rod-
ríguez eredetileg a TanzCompany Innsbruck társu-
lata számára készítette. Az első világháború befe-
jezésének 100 éves évfordulója alkalmából ennek
adaptációja kerül színpadra a győri premieren. 

Kiss Jánosnak személyes indíttatása is volt,
hogy a háborúra emlékeztető darabot bemutas-
sák. Két évtizeddel ezelőtt Bedécs Gyula tanár úr
idegenvezetésével ismerte meg az első világhábo-
rús emlékhelyeket Goriziában, Nova Goricában,
amelynek képe a mai napig mélyen benne él.

Angel Rodríguez koreográfust pedig azért vá-
lasztotta, mert nagyon európai, kifinomult és ér-
zékeny, amit ő csinál, az „táncköltészet”. „Minden-
féle teatralitástól mentes, egy hatalmas lélegzet
az egész mű. Dramatikus darab, de mégis költé-
szet” – mondta az igazgató az előadásról.
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A történet egy kis falu lakóiról szól, ahol a ha-
talomvágyból fakadó pusztító szenvedés kettétöri
a boldog pillanatokat, de a közösség tagjai – sze-
retetre és békére vágyó férfiak és nők – a háború
borzalmai közben sem veszítik el a reményt. „Szá-
momra ez a remény balettje” – hangsúlyozta Kiss
János. „A közönséget kényeztetni kell, és néha fel-
rázni, ez a feladatunk. Nem elég szórakoztatni, né-
ha gondolkodtatni is kell! Ez a darab ilyen lesz” –
árulta el a balettigazgató.

A Black to Say Silence nemzetközi produkció-
nak is mondható, hiszen a spanyol koreográfus és
asszisztense mellett az osztrák Andrea Kuprian a
díszlettervező. 

A darabban az egész társulat játszik, a fősze-
repeket ezúttal is kettős szereposztásban táncol-
ják. A pár: Tatjana Shipilova és Gémesi Máté, va-
lamint Guti Gerda és Daichi Uematsu, az Angyal
szerepében pedig Engelbrecht Patrikot és Jekli
Zoltánt láthatjuk.

A kétfelvonásos balett bemutatója november
10-én lesz a Győri Nemzeti Színházban, november
21-én pedig a fővárosi Müpa Fesztivál Színházban
láthatja a fővárosi közönség a Győri Balett leg -
újabb produkcióját. 

A remény balettje

szet a háborúról
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Orosz Sándor
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A TÁRSASJÁTÉK
Az ötletgazda dr. Bukovics

Ádám a díj átvétele kapcsán el-
mondta: nagyon büszke, hogy
ilyen elismerést kapott a játék,
hiszen ez is segíti abban, hogy
minél többen megismerjék
Győr értékeit.

A társasjáték újszerűsége,
hogy játszva ismerteti meg a
város történelmét, látnivalóit,
kultúráját, híres személyiségeit
és legendáit. A város és környé-
kének lakói számára is sok új-
donságot tartogat a társasjáték,
hiszen játék közben az ismert
tények mellett sok kevésbé is-
mert érdekességgel is megis-
merkedhetünk. A Városszere-
tők Győr egyik újdonsága, hogy
a hagyományos társasjátékot a

digitális világgal ötvözi, hiszen
QR-kódok segítségével, okoste-
lefon használatával rengeteg
fénykép és video teszi az él-
ményt még teljesebbé. A fej-
lesztők gondoltak arra is, hogy
a játék okos eszközök használa-
tával és azok nélkül egyaránt
teljes értékűen élvezhető le-
gyen. Minden korosztály renge-
teg érdekességet ismerhet
meg a városról, rövid idő alatt
szórakozva juthatunk akár egy
útikönyvnyi élményhez. A díj-
nyertes győri társasjátékot
mindenki megnézheti a Ba-
ross úti Látogatóközpontban
és sok érdekesség fedezhető
fel a társasjáték honlapján
(varosszeretok.hu) is.

A XXI. Szakmai Elit díjátadó gá-
lán, ahogy a korábbi években,
most is az újszerű gazdasági meg-
oldások és üzleti modellek mel-
lett a művészet, a közélet, a pe-
dagógia, a sport területén adtak
át elismeréseket. A szombathelyi
díjátadó gála védnöke, dr. Hende
Csaba országgyűlési képviselő
beszédében kiemelte: nagyon jó
látni, hogy ilyen sok újszerű ötlet-
tel rukkolnak elő a hazai vállalko-
zások. A győri társasjáték mellett
többek között strucctojáslámpa,
kézműves nyalóka- vagy őska-
lácskészítő is a díjazottak között
volt, a csúcsborok között pedig
az év TOP fehér borának a pan-
nonhalmi Tar Pincészet olaszriz-
lingjét választották.

ÉV TERMÉKE DÍJAT KAPOTT

Huszonegyedik alkalommal rendezték meg a Szakmai Elit dí-
játadó gálát, amely győri sikert is hozott. Az Év Kiváló Termé-
ke 2018 díjat a város értékeit bemutató Városszeretők Győr
helyismereti társasjáték nyerte el.

A különleges eseményen a zenekar mellett
közreműködik a The King’s Singers énekegyüttes
is, amely szintén fennállásának fél évszázados év-
fordulóját ünnepli. Az izgalmasnak ígérkező
hangversenyen a zene mellett természetesen
megemlékezések és a jeles évfordulót méltató
köszöntések is elhangzanak. 

Az est karmestere Berkes Kálmán Liszt-díjas,
érdemes művész, a zenekar művészeti vezetője,
a gálakoncert házigazdája a közismert rádiós mű-
sorvezető, Bősze Ádám.

A koncert november 14-én 19 órakor kez-
dődik az Olimpiai Sportparkban (Radnóti Mik-
lós u. 46.).

Gálakoncert a  jubileumra
Ahogy már mi is többször hírt adtunk
róla, a Győri Filharmonikus Zenekar
idén ünnepli hivatásos zenekarrá válá-
sának 50. évfordulóját. A jubileumi ren-
dezvények sorában kiemelkedő a no-
vember 14-i gálaest, amellyel az elmúlt
fél évszázadnak állítanak emléket. 
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AZ ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁS
A LEGSZILÁRDABB ALAP
Nincs annál bosszantóbb, amikor az elvégzett

munka, a nyújtott szolgáltatás, a teljesített vállalás
ellenértékét nem fizetik ki. S ha ez többször vagy
nagyobb volumenben történik meg, az már nem
csak bosszúságot jelent, egy-egy vállalkozás emiatt
komoly válságba is kerülhet. A Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara égisze alatt működő Teljesítésiga-
zolási Szakértői Szerv (TSZSZ) az építőiparban dol-
gozó vállalkozóknak, vállalkozásoknak nyújt segítsé-
get az ilyen jellegű viták rendezésében, szakértői
vélemények kiadásában. Az egyik legfontosabb ta-
nulság, hogy a dokumentáltság hiánya okozza a leg-
több esetben a kivitelezők veszteségét. 

MILYEN DOKUMENTÁLTSÁG
A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES?
Egyebek mellett ezekről a kérdésekről, a vitás

helyzetek megelőzéséről, a problémák lehetséges
megoldási módszereiről lesz szó azon az építőipari
szakmai napon, melyet november 16-án tartanak
Győrben, a kamarában. Csermely Gábor, a Teljesí-
tésigazolási Szakértői Szerv elnökhelyettese is meg-
osztja gyakorlati tapasztalatait a résztvevőkkel. 

A rendezvényen a részvétel ingyenes,
az érdeklődők regisztrációját 
a www.gymskik.hu/rendezvenyek 
oldalon várják a szervezők. (x)

a kamarában

Építoipari

SZAKMAI NAP
´́

Szakmai előadás‐sorozat vállalkozók, 

magánépítkezők, közös képviselők részére. 

Időpont: november 16. (péntek) 

10 órától 13:45‐ig

Helyszín: GYMSM KIK

(Győr, Szent István út 10/A),

Baross Terem

Bővebb információ: 

gymskik.hu/rendezvenyek
Az évfordulók alkalmából az

eltelt három évtized alkotásaiból
mutat be egy válogatást, 70 fo-
tográfiát tár a közönség elé.
Emellett a szerző eddig megje-
lent 25 könyvét is megismerhe-
tik az érdeklődők. A tárlat egy
újabb reprezentatív válogatás az
alkotói munkásság gazdag ter-
méséből. A különböző témakö-
rökre felfűzött retrospektív be-
mutató lényegében időrendet
követ, bizonyos, belső logika sze-
rinti önálló hangsúlyokkal. 

Szabó Béla így vall önmagá-

Visszatekintés a fotós szemével

Két évszám: 55 (LV) és 33 – ezek fémjelzik Szabó Béla győri fotográfus, fotóművész
kiállítását. Az alkotó idén 55 éves és 33 éve hivatásos fotográfus.

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Szabó Béla

ról:„Számomra a fotográfia se
nem munka, se nem hobbi, se
nem kikapcsolódás, hanem élet-
forma. Hivatásos fotográfus és
autonóm művész vagyok.” 

Alkotói pályája kezdetén na-
pi- és hetilapok számára készí-
tett fotókat, majd sokrétű mun-
kássága során elsősorban a kul-
túra területén és a természet-
ben fényképezett. Alkotásai
megtalálhatók hazai és külföldi
közgyűjteményekben egyaránt.
Több mint kétszáz csoportos és
mintegy százötven önálló kiállí-

tása volt Magyarországon és vi-
lágszerte. 

Az LV Visszatekintés című kiál-
lítás a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum Magyar Ispita
épületében (Nefelejcs köz 3.)
szombaton 17 órakor nyílik. A tár-
latot Pápai Emese művészettörté-
nész és Dezső László erdélyi fotó-
művész ajánlja a közönség figyel-
mébe. Közreműködnek Villányi
László és Juhász Attila költők.

A tárlat december 31-ig,
hétfő kivételével 10–18 óra kö-
zött látogatható.

A gránitból készült, három méter magas, nyolc
méter széles emlékművön 224 név olvasható.  Du-
naszerdahelyen hat évvel ezelőtt nyilvánították no-
vember 2-át a világháborúban elesett dunaszer-
dahelyi hősök emléknapjává, és idén ezen a napon
avatták fel a két világháború katonaáldozatainak
emlékművét, Lebó Ferenc alkotását.

„Dunaszerdahely önkormányzata régi adóssá-
gát törlesztette azzal, hogy a város hőseinek em-
léket állított, ugyanis mostanáig nem volt olyan
emlékhely, ahol a város világháborús katonaál-
dozatai előtt leróhatták volna kegyeletüket a la-
kók. Már a helyszín is szimbolikus, a vasútállo-

más előtti téren állították fel a „síremléket”,
ahonnan annak idején elindultak a katonák, és
ahová sokan már nem térhettek vissza” – tájé-
koztatta lapunkat Lebó Ferenc.

A szobrászművész elmondta, az emlékmű,
mely három halmot formáz, az állam címerére
utal, a kettős kereszt alatti világgömbön a tövis-
koszorú pedig a világháborúkban felállított szö-
gesdrótra, arra a szenvedésre, ami a katonákra
várt a harctereken. Az alkotó már több háborús
emlékművet készített, de ilyen méretűt még
nem. A tervezés két évbe telt, a kivitelezés pedig
bő fél évbe.

Emlékmuvet állítottak

A 224 FELVIDÉKI ÁLDOZATNAK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Lebó Ferenc´́

Lebó Ferenc győri szob-
rászművész készítette
azt a monumentális, a
világháborúk dunaszer-
dahelyi katonaáldoza-
tainak nevét felsoroló
emlékművet, amelyet
november 2-án avattak
fel a felvidéki városban.
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Eine aus siebzig wertvollen Land-
karten bestehende Sammlung in
englischer und deutscher Sprache
zeigen die Entwicklung der Kartie-
rung der Gegend entlang der Donau.
Die Sammlung „Veränderliche Räu-
me” öffnet am 15. November um 14
Uhr in der Kisfaludy Károly Bibliothek
(Baross G. u. 4.). Die Ausstellung ist
bis 15. Januar 2019 zu sehen.

50 Jahre Győrer Philharmo-
nieorchester – zu diesem An-
lass gibt es am 14. November ab
19 Uhr ein Jubileums-Galakonzert
mit Weltstars im Olympischen
Sportpark (Radnóti M. u. 46.).

Vom 16.-18. November erwartet der XVIII. Győrer
Buchsalon alle Buchliebhaber. Mehr als 100 ver -
schiedene Veranstaltungen an mehreren Schaup-
lätzen, darunter Buchpräsentation, Konzert, Theater -
aufführung, Spielhaus und Konferenz, werden wäh-
rend der drei Tage angeboten. 

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Antiquitätenmarkt
auf dem Marktplatz der

Győrer Tarcsay strasse am
18. November von 7-14
Uhr. Auch weiterhin kann
unter diversen alten Ge-
genständen ausgewählt
werden, vielleicht auch mit
dem Ziel sich schon ein

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

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A Rómer Ház mozijában november 11-én 18 órától a Nyitva című
magyar romantikus komédiát, 20 órától A tanú című digitálisan fel-
újított magyar filmszatírát láthatják a mozirajongók. 

Géczi János kiállítása nyílik Roncsolt plakátok, dekollázsok cím-
mel november 16-án 16 órától a Magyar Ispitában (Nefelejcs
köz 3.). A tárlat december 31-ig látogatható, hétfő kivételével
naponta 10 és 18 óra között.

Hetven értékes térképből álló, angol és német nyelvű gyűjteményt mutatnak be a Duna menti
térség térképészetének fejlődéséről. A Változó terek című tárlat november 15-én 14 órakor nyílik a
Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross G. út 4.). A kiállítás 2019. január 15-ig látogatható.

Képek az ország vasútjairól
címmel fotókiállítás nyílik az

Arany János Művelődési Ház galé-
riájában (Szárnyaskerék épülete,
Révai u. 5.), november 9-én 17
órakor. A tárlat november 26-ig lá-
togatható, naponta 10–18 óráig.

Kórushangversenyt tarta-
nak Halmos László zene-
szerző emlékére novem-
ber 11-én 17 órától az
Egyetemi Hangversenyte-
remben (zsinagóga). Köz-
reműködik a győri Palest-
rina Kórus, a Liszt Ferenc
Vegyeskar és a mosonma-
gyaróvári Halmos László
énekegyüttes.

Hegedülnek, szépen mu-
zsikálnak címmel cigány-
zenés nótadélutánt tarta-
nak november 18-án 15
órától a Kovács Margit
Iparművészeti-iskolában
(Répce u. 2.). Krasznai Ta-
más mellett fellépnek a
megyei Nóta Egyesület
tagjai, kísér Németh Ru-
dolf és cigányzenekara.

Győr egykori polgármesteréről, Zechmeister Károlyról hallhatnak vetített képes előadást
Orbánné dr. Horváth Márta helytörténésztől, november 15-én 15 órakor a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér Marcalvárosi Fiókkönyvtárárában (Lajta u. 27/a). 

A 6. Filozófusok Éjszakáját rendezik november 17-én 17 órától a FILO-Pontban (Kálóczy
tér 15.). A program középpontjában a játék áll, amelyet filozófiai szempontból vizsgálnak
meg elméletben és gyakorlatban egyaránt.

Séta a tüdőgyulladás világnapján. A tüdőgyulladás világnapján, november 12-én
Győrben sétával kívánják felhívni a figyelmet  a tünetek felismerésének és az idejében
megkezdett kezelés fontosságára. Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület hétfőn 14
óra 30-tól a Megyeháza térről induló, egyórás belvárosi sétára hívja mindazokat, akik
tenni szeretnének az egészségükért. A rendezvény fővédnöke dr. Czompó Márta tü-
dőgyógyász főorvos.
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A végrehajtó az állami kényszerha-
talom letéteményese, jogerős követe-
lés (például jogerőre emelkedett fize-
tési meghagyás) esetén jut szerephez,
tehát a jogi eljárás egyik szereplője. Ki-
zárólag a végrehajtó alkalmazhat bizo-
nyos kényszereszközöket (letiltás, in-
kasszó, ingó és ingatlan árverés stb.),
hiszen erre a törvény felhatalmazza,
sőt, kötelezi is. Ezzel szemben a behaj-
tó (követeléskezelő cég) „csak” egy
gazdasági szereplő, nem rendelkezik
hatalmi jogosítványokkal, semmilyen
kényszert nem alkalmazhat, tevékeny-
sége „kereskedelmi gyakorlatnak” mi-
nősül, szűk körben és igen korlátozott
formában jogosult „pressziót” alkal-

Tapasztalataink szerint so-
kak számára a végrehajtó és
a behajtó (követeléskezelő)
cég közötti különbség nem
egyértelmű, sokan keverik a
két fogalmat, noha igen je-
lentős különbség van közöt-
tük. Fizetési nehézségek ese-
tén az egyes szereplők jogai-
nak és kötelezettségeinek
pontos ismerete sokat segít-
het az adós helyzetén.

mazni az adóssal szemben. Gyakran
kérdezik ügyfeleink, hogy velük szem-
ben a követeléskezelő jogszerűen járt-e
el, illetve milyen jogorvoslati lehető-
ségük van panasz esetén. A behajtó
köteles tartózkodni az erőszakos, zak-
lató és félrevezető magatartásoktól,
és nem alkalmazhat pszichikai nyo-
mást. Az adóst védő szabály
továbbá, hogy a köve-
teléskezelők hét-
köznapokon 8
és 20 óra kö-
zött, illetve

szombaton 8 és 12 óra között kezde-
ményezhetnek kapcsolatfelvételt az
adóssal, de szerződésenként legfel-
jebb hetente három alkalommal. Kö-
telesek továbbá fokozott figyelemmel
lenni az ügyfél banktitokhoz fűződő
jogaira, és ennek megfelelően kell ki-
alakítani a kapcsolatfelvételi formákat.

Az adós fizetési ké-
sedelme esetén

a késedelem
kezdetétől
számított
30 napon

belül igazolha-
tó módon ér-
tesítő levelet
kell küldeni
számára. A követeléskezelőkkel ér-
demes az adósság rendezése céljá-
ból aktívan együttműködni. Az eset-
leges viták, méltányossági kérelmek
esetén ma már a Pénzügyi Békélte-
tő Testület eljárása is igénybe vehe-
tő, amely eljárás megindításához a
győri Pénzügyi Navigátor Tanács -
adó Iroda ingyenes és szakértő se-
gítséget nyújt. (x)

követeléskezelo?
Mit tehet, és mit nem egy

´́
Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208-as iroda
(az ITC székházban), telefon: 06-30/923-4942 (ügyfélfogadási időben), 
e-mail: gyor@penzugyifogyaszto.hu, web: www.penzugyifogyaszto.hu,
facebook.com/penzugyifogyaszto

Végrehajtó vagy
behajtó?

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

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
KERES AZONNALI KEZDÉSSEL.

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

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

tapasztalat

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

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

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

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

Pálya-

kezdôk

jelentkezését

is várjuk!

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

TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt

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

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

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

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

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

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

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

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

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

Mesterlevél-átadó ünnepség a kamarában

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
kedden a szervezet győri szék-
házában köszöntötte azokat a
szakembereket, akik az esemé-
nyen vehették át mesterlevelü-
ket. A mester cím a szakmai ké-
pesítések csúcsa, melyhez
nem csak sikeres vizsga szüksé-
geltetik, hanem megfelelő gya-
korlati tapasztalat is. Az ünnep-
ségen ezúttal 48-an kapták
meg díszes oklevelüket.

A kamara egyik legfontosabb, a
szakmai utánpótlást segítő, a szakmák
presztízsét emelő tevékenysége azon
mesterek képzése, akik a fiatalokat
hozzásegítik egy-egy mesterség gya-
korlatának átfogó megismeréséhez. A
képzés komoly felkészülést kíván meg
a mesterjelöltek részéről, de az okta-
tók, vizsgáztatók, vizsgabizottsági el-
nökök részéről is, s a folyamat tető-
pontja, amikor egy szakemberből
mester lehet. A mestervizsga célja,
hogy a szakemberek számára biztosít-
sa a szakmai fejlődés és egzisztenciá-
lis életpályamodell, karrier kialakításá-
nak lehetőségét, valamint a tanuló-

képzéshez és vállalkozásvezetéshez
szükséges ismeretek elsajátítását. 

Molnár Gábor, a jánossomorjai
Geszterédi Piac Kft. ügyvezető igazga-
tója kereskedő mesterlevelet vehetett
át az ünnepségen: „A mesterlevél meg-
szerzésére a szakma szeretete, a mes-
terségbeli tudás magasabb szintre
emelésének vágya ösztönzött. Egyfelől
a szakmai munka megkoronázásának
tekintem, másfelől úgy gondolom, a fo-
gyasztók is szívesebben keresik azokat
a vállalkozókat, akik megszerzik ezt a
rangot. A kamara rendkívül magas szín-
vonalon szervezi ezt a képzést, egyfajta
kapcsolódást biztosítva a múltban meg-

szerzett tapasztalatok, a jelen ismeretei
és a jövő nemzedékének képzése kö-
zött” – mondta Molnár Gábor a mes-
terlevél átvétele kapcsán.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara az NFA-KA-
NGM - 3/2017/TK/08 pályázat támoga-
tásának köszönhetően kereskedő szak-
mában 20 mesterjelölt, valamint ön-
költséges finanszírozással 7 egyéb szak-
mában 28 mesterjelölt részére szerve-
zett mestervizsgát az elmúlt év során.
A keddi mesterlevél-átadó ünnepségre
meghívást kaptak a sikeres mestervizs-
gát tett hallgatók és kísérőik, a vizsga-
bizottság elnökei, valamint a város, az
oktatás és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara prominens képviselői.

A vendéglátásszervező-vendéglős
mestereknek Pető István, a kereskedők-
nek Kulacs Zoltán, a gázfogyasztó-beren-
dezés- és csőhálózat-szerelőknek Ne-
mes Ferenc, a gépi forgácsolóknak Mátis
Norbert,  a kézápolás és műkörömépí-
tés, valamint a lábápolás kiválóságainak
Kovács Zsuzsa, a fogtechnikus mester-
nek Kardos Károly, a burkoló szakma
mesterének Pintér Ferenc vizsgabizott-
sági elnökök adták át hivatalos mester-
levelüket. Az ünnepségen a Mestervizs-
ga Elnöki Kinevezéseket is átadták. (x)A szakmai karrier 

MEGKORONÁZÁSA
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Röviden
Menopauza könnyedén
Egy oxfordi kutatás szerint a középkorú brit

nők boldogabbak a változókor beköszönte után.
A magyarok azonban még mindig szükséges

rosszként élik meg ezt az időszakot, és nem tö-
rődnek a tünetekkel sem. A hátterében több té-
nyező áll: minden második nő sikeresebb a
munkában, az önmegvalósítás lehetőségei job-
bak, ahogy a baráti kapcsolataik és párkapcso-
lataik is. A szexuális élet romlásáról 15 százalé-
kuk számolt be, míg annak javulásáról közel egy-
harmaduk. A háttérben az állhat, hogy ma már
sikeresen enyhíthetők a klimaxos tünetek, és a
várható élettartam jelentősen megnövekedett.

A gyomorégés vagy reflux egy olyan betegség, amely kapcsán a gyomortartalom vissza-
jut a nyelőcsőbe, sőt, akár a garatba, szájüregbe is felkerül. A magyar felnőttek több
mint fele különböző gyakorisággal, de küzd a refluxszal. A rizikót növeli az elhízottak, a
légúti betegségek megléte, a túlzott alkoholfogyasztás, a terhesség és a dohányzás.

A migrén okai
A migrén visszatérő,

lüktető, nagyfokú fájda-
lom, amely általában a
fej egyik oldalát érinti. A
fájdalom hirtelen kezdő-
dik. A tény, hogy a migré-
nes betegek több mint
felének a családjában

előfordul a migrén, azt sugallja, hogy a betegség
örökletes lehet. A migrénes fájdalom rendszerint
erősebb, mint a tenziós fejfájás. A migrénes fejfá-
jás oka, az agyhoz vezető artériák beszűkülése
majd kitágulása, mely ingerli a közeli fájdalomérző
receptorokat. Ritkán érfejlődési rendellenesség le-
het az ok, ilyenkor a fájdalom mindig azonos olda-
lon jelentkezik. A fejfájás kezdete előtt a betegek
20 százalékánál látótérkiesés, depresszió, ingerlé-
kenység, nyugtalanság, hányinger és étvágytalan-
ság jelentkeznek. Ha a tünetek súlyosak, gyakran
visszatérnek, ki kell zárni egyéb betegségeket!

Ősszel és tavasszal 
gyakoribb
A gasztroenterológusok régi

megfigyelése, hogy ősszel és ta-
vasszal többen fordulnak hozzájuk
hasfájással, gyomorégéssel, felté-
telezett fekélybetegségekkel. Az
időzítés oka nem ismert, valószí-
nűleg hozzájárul az ilyenkor foko-
zódó munkahelyi, iskolai nyomás,
a nehezebb ételek fogyasztása és
a kevesebb mozgás. A fekélyek ki-
alakulásában a már ismert rizikó-
faktorokon túl szerepet játszik bi-
zonyos gyulladásgátló, fájdalom-
csillapító gyógyszerek szedése és
egy helicobacter pylori nevezetű
baktérium is. Ez utóbbi elsősor-
ban a nyombélfekély kockázatát
növeli, míg a fájdalomcsillapító
szerek kontrollálatlan szedése a
gyomorfekély kialakulásának koc-
kázatát emeli negyvenszeresére.
A stressz is önálló rizikófaktor.

Tünetei
A gyomorégés a mellkasban

(a szegycsont mögött) kialakuló,
majd onnan akár a torokig felfe-
lé terjedő maró, égő érzés, amit
a gyomorsav-visszaáramlás okoz
a nyelőcsőbe. Általában hullá-
mokban tapasztalható, a gyo-
morszájon át visszaáramló gyo-
morsav következményeként. Az
égő érzés vagy fájdalom oka leg-
többször az, hogy a gyomorsav
irritálja a nyelőcső nyálkahártyá-
ját. A gyomorégés rendszerint
étkezések után, lefekvéskor
vagy éjjel jelentkezik, és több
órán át fennállhat. Sokaknak
okoz álmatlan éjszakákat, mivel
a fekvő testhelyzet elősegíti a fo-
lyamatot. Terhesség alatt a gyo-
morégés gyakoribb lehet.

Fontos a kivizsgálás
A hasfájást, gyomorégést so-

kan a gyomorfekéllyel azonosítják,
holott a fekélybetegségeknek csu-
pán 10 százaléka gyomorfekély, a
döntő többség nyombél- vagy pat-
kóbélfekély. A diagnózis felállításá-
hoz fontos a gyomortükrözés, a
szövettani mintavétel, gyomorfe-
kély esetén 3–6 hónap múlva a
kontrollvizsgálat. A nyombélfekély
eredője gyakran a reflux: a tartó-

san erős savas maró hatás  káro-
síthatja a gyomornyálkahártyát, és
kialakulhat a gyomorfekély, illetve
a nyombélfekély.

Megelőzés
Ha nem túl súlyosak a tünetek,

elég lehet, ha kiiktatjuk az étrend-
ből a túl savanyú, fűszeres étele-
ket, az alkoholt, a kávét, a csoko-
ládét és a dohányzást. A növényi
zsiradékokkal és a vajjal is mérték-
letesen kell bánni. A szénhidrátok
közül a keményítők – pékáru,
keksz, rizs, tészta, burgonya –
ajánlottak, mert bár rövidebb ide-
ig tartózkodnak a gyomorban, jó
savkötők. A zöldség- és főzelékfé-
lék, gyümölcsök egyéni érzékeny-
ség szerint ajánlottak, főként a
rosttartalmuk miatt.

Életveszélyes is lehet!
Veszélyes állapotot jelent,

hogy a fekély sok esetben, legin-
kább idős korban nem jár panasz-
szal, így figyelmeztető tünetek nél-
kül is bekövetkezhet akár a vérzés,
akár az átfúródás. Amennyiben
késszúrásszerű hasi fájdalmat, sza-
pora pulzust érzékel, esetleg vér-
hányással vagy véres, fekete szék-
lettel együtt, azonnal forduljon or-
voshoz, hívja a mentőket!

A GYOMOR-
égésrol´́
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A nátriumhiány
veszélyei
Érdekes, hogy ha minél inkább

sózzuk az ételeket, annál inkább kí-
vánjuk annak sós ízét, ami egy olyan
ördögi kör, amiből csak komoly elha-
tározással lehet kikecmeregni. Szá-
mos esetben például az ujjak meg-
duzzadása is a túlzott sóbevitel első
jele lehet. A másik oldalról viszont a
szervezetben kialakuló nátriumhiány
(laboratóriumi leleten: Na) is jelen-
tős egészségügyi problémákhoz ve-
zethet. Amennyiben a szérum nátri-
um értéke tartósan 135 mmol/l alá
esik, levertség, majd zavartság, illet-
ve izomrángások jelentkezhetnek.
Ha lassan esik a nátriumszint, akkor
ezek a tünetek fokozatosan jelentkez-
nek. 120 mmol/l alatti szérum nátri-
umszint alatt fejfájás, hányinger, az
agynyomás-fokozódás jelei észlelhe-
tők és súlyos esetben epileptikus
görcsrohamokkal, végül halállal is
végződhet. Ennek oka általában a je-
lentősen eltúlzott sómentes folya-
dékbevitel, illetve hányás, hasmenés
lehet, de egyéb, a szervezet vízvissza-
tartásával járó konkrét kórállapotok,
mint a veseelégtelenség, szívelégte-
lenség, mellékvese-elégtelenség, a
pajzsmirigy alulműködése is állhat a
háttérben. Az ész nélkül végzett lé-

böjtkúrák is vezethetnek súlyos, akár
halált okozó hiponatrémiához, vagyis
nátriumhiányhoz. Tanulmányainkból
még emlékezhetünk arra, hogy pél-
dául a nagy fizikai terhelésnek kitett
dolgozók, vagy akik melegben dol-
goznak, védőitalként sózott vizet kap-
nak. Na, hát ezért.

Az élelmiszerek
sótartalma
A kenyérben, a tartósított hú-

sokban, az öntetekben, a sajtok-
ban és még hosszasan sorolhat-
nám, hogy hányféle ételben van
hozzáadott só. Ezért annak, aki a

klasszikus táplálkozás híve,
nem kell külön megsózni az
ételt, van abban általában
elég. A diétázók és a sósze-
gény étrenden élők eseté-
ben sem kell megijedni, csak
időnként ellenőriztetni kell a
vérből a nátrium, a kálium és a
magnézium szintjét, valamint a
vese és a májfunkció értékeit. Ez
hatványozottan fontos azok eseté-
ben, akiknél hányással, hasmenés-
sel együtt járó kórállapot jelentke-
zik, vagy például vízhajtót szednek,
esetleg napi 3-4 liternél több vizet
fogyasztanak.

Szerző:
Prof. dr. Dézsi Csaba András 

belgyógyász, kardiológus 
osztályvezető főorvos

Nap mint nap hallhatunk
vagy olvashatunk arról,
hogy milyen veszélyes a
konyhasó, vagyis a nátrium-
klorid fogyasztása. Emeli a
vérnyomást, fokozza a szív-
koszorúér-betegség és a
stroke kockázatát. A magas
sótartalmú étrend állítólag
felelős lehet az időskori szel-
lemi, kognitív hanyatlásért
is és hosszabb távon a vese
működését is károsíthatja.

JÓ TUDNI

A természetes, kiegyensúlyozott étkezés általában biztosítja a napi
megfelelő sóbevitelt. Mondhatjuk, hogy ez optimális esetben napi 6-
8 gramm körüli lehet. Ezzel persze nem állítunk semmi praktikusat,
hiszen nem tudjuk pontosan lemérni a hétköznapokban a NaCl-fo-
gyasztásunkat. Ugyanis a só számos ételben, néha a kelleténél na-
gyobb mértékben is benne van. Az biztos, hogy egyes gyorséttermek
„túlsózzák” az ételeket. Egyszerűen azért, mert sokan így „ízletesebb-
nek” érzik, pedig csak az történik, hogy az étel igazi, talán kevéssé
markáns íze helyett a sót érzik. Másik oldalról viszont szomjasabbak
is lesznek tőle, ami szépen megnöveli az italfogyasztásukat.

Annak, aki 
a klasszikus

táplálkozás híve, nem
kell külön megsózni 
az ételt, van abban 

általában elég

Fontos az egyensúly
Fontos tehát az egyensúly ezen a

téren is. Szervezetünk sérülékeny, és
hosszú távon nem bírja a szélsőséges
helyzeteket. Ezért ne kezdjünk példá-
ul orvosi felügyelet nélkül drasztikus,
gyors fogyást ígérő egyoldalú diétá-
ba. Figyeljünk az idős hozzátartozó-
inkra, mert a nagyfokú enerváltság,
kedvetlenség vagy akár a meglepő
zavartságot sem biztos, hogy „hangu-
latjavító” gyógyszerekkel kell mindig
kezelni. A sportolók vagy például sza-
unázók, akik jelentősebb mennyisé-
gű folyadékot isznak, figyeljenek arra,
hogy az optimális sótartalmú legyen.

A hét orvosi témája

Sózzunk, 
vagy ne sózzunk?
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Volt panasza, ami miatt orvos-
hoz kellett fordulnia?

Valójában nem sok. Amióta abba-
hagytam a sportolást, felszedtem né-
hány felesleges kilót. Ebben nyilván
közrejátszott az is, hogy szeretem a há-
zias ételeket. Időnként megmérem ott-
hon a vérnyomásomat és egyre gyak-
rabban észleltem magasabb értékeket.
Ezért mentem el először orvoshoz.

Diétát és mozgást írtak elő?
Azt is, de a 24 órás vérnyomásmé-

rés óta gyógyszereket is kell szednem.
Szervi eltérést nem találtak, csak a hasi
ultrahang vizsgálat mutatta: kicsit na-
gyobb a májam, vagyis zsírmájam van.

Napi 1-2 üveg sört az orvosom szerint továbbra is nyugodtan megihatok

Zsolt: Három hónap alatt 

a májfunkciós értékeim
a felére csökkentek

Zsolt fiatalon súlyemelőként versenyzett, a nyugdíjazásáig rendőrnyo-
mozóként dolgozott, majd ezt követően biztonsági őrként. Mivel falun,
nagy kertes házban laknak, a napi mozgásra nem lehet panasza, min-
dig akad a ház körül tennivaló. Rendszeresen jár szűrővizsgálatokra,
vigyáz az egészségére.

Akkor az alkoholtól is eltiltották?
Addig sem ittam többet az átlagos-

nál. Napi 2-3 üveg sört, esetleg társa-
ságban egy kis házi pálinkát. Megemel-
kedtek a májenzim értékeim is. Emel-
lett a koleszterinszintem is magasabb
volt. Az alkoholfogyasztás mérséklését
javasolták, ami jelenleg napi 1-2 üveg
sört jelent.

Kaptam vérnyomáscsökkentőt és
koleszterincsökkentő sztatin készít-
ményt és szilimarint. Ezek mellett a
vérnyomásom és a vérzsírszintem is
rendeződött, de a májfunkcióim rom-
lottak, és a vádlimban, a hátamon
izomgörcsök is jelentkeztek.

Abbahagyta a gyógyszereket?
Nem őrültem meg! Nem szeret-

nék sem gutaütést, sem szívinfark-
tust kapni. 53 éves vagyok, ez a leg-
veszélyeztetettebb kor. Egy barátom
javasolta a Dr. Dézsi-tablettákat. Az
egyik a MagneQ10, amit az izomgör-
csök miatt, a Natúr Hepar Mixet pe-
dig a májamra. Azóta is szedem mind-
kettőt napi kétszer. Kellemesen csa-
lódtam bennük. Korábban ugyanis
nem hittem az ilyen „vitamintablet-
tákban”. Ezek azonban speciálisan
összeállított készítmények. Három
hónap után a májfunkciós értékeim
a felére csökkentek, az izomgörcsök

pedig csak ritkán és enyhébben je-
lentkeznek. Kiderült, a vérnyomás-
csökkentőmben egy kis vízhajtó is
van, ami mellé ajánlott a MagneQ10
szedése. A patikában időnként aján-
lanak olcsóbb készítményeket, de
ugyanilyen összetételben nem lehet
egyiket sem helyettesíteni, s ha külön
vásárolom az összetevőit, akkor sem
jönnék ki olcsóbban, ezért maradtam
a bevált Dr. Dézsi-tablettáknál. Vi-
szont a legolcsóbban akkor jövök ki,
ha az interneten veszem meg, és on-
nan még házhoz is szállítják. A napi 1-2
üveg sört pedig az orvosom szerint is
nyugodtan megihatom. (x)

Debreczeny Zsolt saját tapasztalatai miatt ajánlja a Dr. Dézsi‐tablettákat

Az ÁNTSZ honlapja szerint ebben az idő-
szakban 100 ezer főre vetítve országosan 43-
an, Győr-Moson-Sopronban 74-en keresték
fel orvosukat influenzaszerű tünetekkel. Egyik
betegnél sem lehetett azonban influenzaví-
rust kimutatni.

A Nemzetközi Oltásközpont azonban arra
hívja fel a figyelmet: oltassuk be magunkat a
jövő héttől már rendelkezésre álló vakcinával.
A betegség kockázata ugyanis sokkal nagyobb,
mint a védőoltásé. A Magyarországon forga-
lomba hozott oltóanyag kizárólag inaktivált ví-
rust, vagy annak csupán egy meghatározott ré-
szét tartalmazzák. Ezek pedig nem okoznak be-
tegséget, hanem felkészítik az immunrendszert
az influenza elleni védekezésre.

Az oltás után előfordulhat néhány kelle-
metlen tünet – gyengeség, rossz közérzet, láz
–, de ezek átmenetiek, s pár napon belül ön-
maguktól javulnak. 

Nem kaphat viszont oltást, akinél tojásfo-
gyasztás következtében súlyos allergia alakult
ki. A Nemzetközi Oltásközpont arra is felhívja a
figyelmet: minél korábban érdemes kérni az ol-
tást, mert a védelem 2-3 hét múlva alakul ki.  

Az ÁNTSZ honlapja részletesen felsorolja,
hogy idén kinek jár térítésmentes védőoltás:
mindenekelőtt a veszélyeztetett csoportok-
nak. A 60 éven felülieket egészségi állapotuk-
tól függetlenül ingyen oltják be. Ugyanígy

Magyarországon egyelőre nincs „influenzaaktivitás”
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
figyelő szolgálatának legfrissebb tájékoztatása sze-
rint. Influenzaszerű megbetegedéssel azonban már
október közepén Győr-Moson-Sopronból jóval az
országos átlag felett fordultak orvoshoz.

nem kell fizetniük a krónikus légzőszervi be-
tegségben szenvedőknek, az asztmásoknak,
a szív- és érrendszeri betegeknek. (Kivételt
képeznek a kezelt vérnyomásbetegek.) Az im-
munhiányos betegségben szenvedők (bele-
értve a HIV-pozitív személyeket, s a dagana-
tosokat is), a krónikus vese- és májbetegek is
ingyen kapják a vakcinát, a várandós nőknek
is térítés nélkül jár, s azoknak a nőknek sem
kell fizetniük érte, akik a gyerekvállalást az inf-
luenza szezonális időszakára tervezik.

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények-
ben, lakásotthonokban vagy egészségügyi in-
tézményekben huzamosabb ideig ápolt, gon-
dozott személyeknek, s a tartós szalicilát-ke-
zelésben részesülő gyermekeknek és serdü-
lőknek sem kerül pénzbe a megelőző oltás. 

Rajtuk kívül a fertőzés átvitele révén ve-
szélyeztető személyek, például az egészség-
ügyben dolgozók számára ingyenes a vakci-
na. A hat hónaposnál idősebb, de három év
alatti csecsemők és gyerekek, akik megha-
tározott betegségben szenvednek, ugyan-
csak térítés nélkül kapják az oltást. Az állat-
tenyésztésben dolgozóknak sem kell fizetni-
ük az oltóanyagért. 

Magyarországon 1 millió 300 ezer térítés-
mentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócso-
portokba tartozók influenza elleni védőoltá-
sához – közölte az ÁNTSZ.

de már beoltathatjuk magunkat

MÉG NINCS

INFLUENZA, 



Az otthoni rendszeres fogápolás
mellett az esztétikai fogászat az, ami
segíteni tud, hogy önnek is magabiz-
tosságot sugározzon a mosolya. Az
esztétikai fogászat olyan típusú tech-
nikák alkalmazását jelenti, amellyel a
fogakat egyedi vagy természetes
megjelenési formájukra alakítjuk esz-
tétikus tömésekkel, héjakkal (vene-
er), fémmentes koronák készítésével.
Odafigyelünk az ép fogazatra jellem-
ző anatómiai formákra, a természe-
tes fogszínre, a harmonikus megjele-
nésre, a páciensek igényeire. Az esz-
tétikai fogászat is speciális technikát,
precizitást és a pácienssel való foko-
zott együttműködést igényel.

Tömések
A fogak eredeti színével megegye-

ző tömőanyaggal dolgozunk. Az esz-
tétikus, fényre kötő, fehér tömőanya-
gok kerámiaszemcsékkel megerősí-
tett műanyagok. A fog anatómiai for-
mája ezzel jól visszaadható, így élet-
hű töméseket készíthetünk. Stabil,
esztétikus anyagokról van szó. Az elő-

zőleg kialakított üregbe rétegezve
helyezzük be. Jól alkalmazható ki-
sebb és közepes szuvasságok esetén.
Mélyebb szuvasságok, nagyobb mér-
tékű foganyagveszteség esetén a rá-
gófogakba a tömés nem a legjobb vá-
lasztás. Ezekben az esetekben a fog-
orvos teljes mértékű, odafigyelő
munkája ellenére sem köt elég precí-
zen a foghoz. Ilyenkor célszerű na-
gyobb teherbírású betéteket, inlaye-
ket készíteni. Az inlayt egy speciáli-
san előkészített üregbe ragasztással
helyezzük be a fogorvosi rendelőben,

A héjak erre nyújtanak megol-
dást! Nagyon vékony esztétikai kiegé-
szítés, legfeljebb 0,5 mm vastagságú-
ak. Kíméletes, a saját fogakat csak mi-
nimális mértékben kell előkészíteni.
Az érzéstelenítőnek köszönhetően a
beavatkozás fájdalommentes.

A héjak segítségével lehetőséget
adunk a fogak elszíneződésének vagy
kedvezőtlen formájának a korrigálásá-
ra, illetve alkalmasak a fogak közti nagy
rések eltüntetésére vagy a sérült fogak
koronai részének helyreállítására.

Anyaga: préskerámia

Fémmentes koronák
Nagyobb foganyagveszteség, alaki

hibák esetén fémmentes koronákat
készíthetünk. Ezzel elérhető, hogy az
elkészített fogpótlás alakja, színe, il-
letve fényáteresztő képessége révén
megkülönböztethetetlen a természe-
tes fogaktól.

Anyaga lehet cirkon-kerámia vagy
préskerámia.

A cirkon-vázas koronák úgynevezett
CAD/CAM technológiával készülnek. Ez

azt jelenti, hogy számítógépes tervezés-
sel és számítógép által vezérelt beren-
dezés segítségével alakítja ki a fogtech-
nikus a koronákat. A természetes fog
színével tökéletesen harmonizál.

A fogsorunk állapota, a moso-
lyunk természetessége tükrözi, mi-
ként állunk az élethez. 

„Ami a virágnak a napfény, az az embereknek a mosoly” – sokszor találkoz-
tunk már ilyen és ehhez hasonló idézetekkel, amelyek azt bizonyítják, mek-
kora jelentősége és ereje van egy mosolynak. De mit ér mindez szép, ápolt
fogsor nélkül?! A tiszta, csillogó, fehér fogak nem csupán vonzó külsőt köl-
csönöznek, hanem a magabiztosság szimbólumai is.

amit előzőleg a fogtechnikus nagy
precizitással készít el a fogtechnikai
laborban. Az inlay anyaga lehet gra-
dia és préskerámia.

Héjak
Elszíneződtek a fogai? Nem elége-

dett a formájával? Talán nagy a rés a
fogai között?

Miért jobb az inlay, mint a
tömés, ha a fog nagy része
hiányzik?
• biztonságosan rögzíthető
• védi az ép fogszövetet
• sokkal kisebb a szuvasság ki-

alakulása megfelelő szájhigi-
énia mellett

• esztétikusabb, a fogtechni-
kus még nagyobb precizitás-
sal tudja a csücsköket, ba-
rázdákat kialakítani

• tökéletesen visszaállítható a
fog eredeti formája

• a szomszédos fogak közötti
kontakt sokkal pontosabban
alakítható ki, ami biztosítja,
hogy ne maradjon étel a fo-
gak között, illetve a rágóerő
eloszlását az összes fogon

Mikor javasoljuk a héjakat?
• a frontfogból letört egy da-

rab és töméssel nem lehet
helyreállítani

• nincs megelégedve a moso-
lyával

• a frontfogak között rés van
• veleszületett zománc- és

dentin-fejlődési rendelle-
nesség van

• nem megfelelő a frontfogak
alakja

• nem hatékony a fogfehérí-
tés az elszíneződött, elszür-
kült fogak esetében

„Semmi sem olyan hatalmas, mint

Cím: 9022. Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A 1/6.
Telefon +36 30 609 9252 • www.colordent.hu

Szép, egészséges fogakat
és sugárzó mosolyt kívánok

mindenkinek!

A MOSOLY EREJE”

előtte utána előtte utána

Dr. Deák Henrietta fogszakorvos
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#szarkazsófi

Amennyiben nem szeretnénk
nagy felhajtást Márton-napra,
de mégis féltjük a szerencsén-
ket, azoknak hoztam el a mi
régi töpörtyűkrém-receptün-
ket, aminél jobb nincsen!

LIBAVACSORADiszkrét 

Bevásárlólista
250 g libatöpörtyű, 1 kis fej lila hagyma/póréhagyma
1 kiskanál bors, fél kiskanál őrölt kömény
1 kiskanál só, 2 kiskanál mustár
2 ek. tejföl (púpozott), 2 ek. majonéz (púpozott)
2 db főtt tojás, 2 db eltett csemegeuborka

Tipp: 
Az uborka levéből
egy evőkanálnyit

csurgassunk még hozzá,
és hagyjuk egy éjszakát

pihenni 
a hűtőben. 

Hangulatos kis ünnepi vacsorát rity-
tyenthetünk bármilyen kis finomsággal,
mint például ezzel a libatöpörtyűkrém-
mel Márton-napra, amennyiben nem
csatlakozunk az idei libasültevőkhöz.
Azt mondják, hogy aki Márton-napkor
libát nem eszik, az egész évben éhezik.
Kár volna ennek esélyét is meghagyni,
így legfőképpen azoknak a házaknak
hoztam el ezt a variációt, akik gyorsab-
ban védenék a szerencséjüket. Kevés
embernek árultuk el ezt a receptet, de
az ünnep kedvéért most felfedem.
Meglepő módon, akik eddig kifejezet-
ten ódzkodtak ettől a zsírpéptől, azok
ezt imádják és nem csak ünnepekkor,
hanem a hétköznapi szendvicsekbe is
ezt gyártják. Sok szerencsét hozzá!

Elkészítés
1. Az aprítógépbe beleteszem a tö-

pörtyűt, a majonézt, a tejfölt, a mus-
tárt, a kockázott hagymát és minden
fűszert, majd krémesre mixelem.
Amennyiben nincs késes aprító, akkor
vagy daráljunk, vagy vegyünk krémet,
és úgy keverjünk hozzá mindent. 2. A
főtt tojást, uborkát és esetleg még egy
pici hagymát nagyon apróra kockáz-
zunk fel, és utólag keverjük hozzá,
hogy legyen mire ráharapnunk. 



Sütemény- és kávéillat csábít
kóstolásra az 1700-ban épült,
gyönyörűen felújított műem-
lék épületből, amely a Széche-
nyi tér sarkán található a Ka-
zinczy utca 18. szám alatt. A vá-
rosunkban élő emberek és az
idelátogató turisták kedvenc
helyévé vált a tulajdonosok ál-
tal megálmodott hangulatot
idéző Kuglóf Cukrászda.

Győr történelmi belvárosában im-
már három éve várja – leendő és a világ
minden tájáról mára már visszatérő –
vendégeit a Kuglóf Cukrászda. Béres Já-
nos és felesége, Andrea olyan helyet ra-
kott a győri és az országos gasztronó-
miai térképre, amely a régmúlt cuk-
rászdáinak világát idézi, de mégis
professzionális, ezt kínálják a vendé-
geiknek mind a sütemények, mind
a kiszolgálás terén. A Kuglófban a
legfontosabb az ember, vallja a há-
zaspár, legyen szó a hozzájuk beté-
rő vendégről vagy a velük együtt
dolgozó kollégáikról. „Azokkal dol-
gozunk együtt, értem itt a cukrász-
tanulóinkat is – mondja Béres János
–, akiknek vannak álmaik, életcéljuk,
szeretik az életet és a munkájukat,
mert így tudunk együtt egy egészet al-
kotni. Megtérül a befektetett szeretet,
és az általunk kínált minőség is azt iga-
zolja, a vendégkörünk igényes a valódi
jóra és az udvarias kiszolgálásra. Az élet
túl rövid ahhoz, hogy rossz dolgokra pa-
zaroljuk, ezért süteményeink a nyitás
óta a legjobb minőségű, gondosan vá-
logatott alapanyagokból, saját készítésű
lekvárokkal készülnek.” 

Az év 360 napján 10 és 20 óra kö-
zött várják a vendégeket a télen-nyá-
ron üzemelő, fűtött-hűtött terasszal és
két nagy teremmel. Már a bejáratnál
rendhagyó a berendezés, kis papíro-
kon a távozó vendégek köszönő szavait
olvashatjuk, igazolva a cukrászda által
kínált profizmust és szeretetet. Csodá-
latos sütemények és torták csábítanak
a vásárlásra, kóstolásra, a klasszikus fi-
nomságok mellett hihetetlen válasz-
tékban találhatók csodafinom laktóz-
és gluténmentes, paleo vagy szénhid-
rátcsökkentett sütemények is. Különle-
ges ízeket minőségi hozzávalókból ké-
szít a cukrászcsapat Kristóf Lászlóné

és ajándék minikuglóf várja a csöppsé-
geket. Érdemes elidőzni ebben a te-

remben már csak azért is, mert a
cukrászda „lelke” is itt van, hi-

szen minden, a tortáktól a pi-
téken át a sajtos-túrós pogá-
csáig, itt helyben készül, a
„mennyei sütiillat” innen
árad szét az egész épület-
ben. Az állatokat is szere-
tik ebben a cukrászdá-
ban, a kutyák is betérhet-
nek gazdáikkal együtt
egy finomságra. 

Nagyon büszkék arra,
hogy náluk minden ter-

méknek „története” van,
hónapokig kísérleteznek az

ízekkel, receptekkel, és mint
kiemelik, a legfontosabbal, az

alapanyagok kiválasztásával, mire
azokat a vendégek is megkóstolhat-

ják. Jövőre indulnak az Országtorta-
versenyen is a saját, de a Győr és a Kis -

alföld értékeit alapanyagul vevő tortá-
jukkal. „Az tesz bennünket elége-

detté minden nap végén, ha
süteményeinket azért viszik,

mert finom, és ha a ven-
dégeink visszatérnek

hozzánk. A névválasz-
tásnál azt a szót keres-
tük, ami a fenti érzé-
seket és gondolato-
kat adja vissza, ami
az egyediséget és a
régmúltat is jelenti.
Minden kuglófnak

van egyfajta különle-
ges bája, izgalmas,

ezer módon készülhet,
a belseje pedig csodás

ízeket rejteget, és mi ezt a
csodát szeretnénk adni min-

denkinek.” (x)

cuk-
r á s z -
mester irá-
nyításával, aki
mára szinte család-
taggá vált. Állandó finomsá-
gaik mellett folyamato-
san figyelnek a szezoná-
lis kínálatra is, amely
követi az évszakok
változása mellett a
hagyományos ün-
nepi sütemények
készítésének idő-
szakait is.

Bárki betérhet a
Kuglóf Cukrászdába,
aki igazi élményre vá-
gyik, a műemlék épü-
let egyedien kialakított
nagy pincehelyisége iga-
zán gyermekbarát, ahol játé-
kok, kisszékek, puha szőnyegek

KUGLÓF ART CUKRÁSZDA
Győr, Kazinczy utca 18.

Telefonszám: +36 70 885 7779

Nyitva
a hét minden napján

10–20 óráig

Megtérül a befektetett szeretet

A KUGLÓFBAN
Békebeli hangulat és süteményillat 

Fotó: Marcali Gábor
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A boston terrier 
hasonlít a francia bulldogra, azon-

ban kecsesebb annál, gyakran össze is
tévesztik vele. 1930-as évek végén is-
merték el önálló fajként. Kistermetű,
zömök, négyzetes, terrieres lábú, ará-
nyos felépítésű és izmos kutya. Felis-
merhetők rajta a bulldog- és a terrier-
jegyek is, azonban lábai hosszúkásak.
Koponyája lapos, arcorri része rövid,
szögletes, széles és mély. Orrtükre fe-
kete és széles, orrnyílása tág. Rövid or-
ra miatt gyakran horkolhat. Fo-
gai csukott szájában
nem látszanak.
Szeme kerek,
sötét, vi-
dám, intel-
ligens kife-
jezésű. Fü-
le kicsi, fel-

álló. Nyaka közepesen hosszú. Háta
egyenes, erős; ágyéka rövid és izmos.
Fara kissé lejtős. Farka rövid, mert kur-
títják. Mellső lábai egyenesek, jó cson-
tozatúak, akár csak a hátsók is. Man-
csa kicsi, kerek, tömör. Szőre sima, rö-
vid és fényes. A szőrápolás nem prob-
lémás ennél a szőrtípusnál. Színe: csí-
kos, fehér jelekkel, illetve fekete-fehér

tarka. A boston terri-
er játékos és ele-

ven, de nem
zajos kutya.
Vidám ter-
mészetű ,
m a ga b i z -

tos, és ne-
héz kihozni a

sodrából. Kima-
gaslóan magas fokú in-

telligenciája van. Nagyon jó az
alkalmazkodóképessége.

A gazdájával
szemben kedves, de nem válik

túlzottan függővé tőle. Figyel-
mes és éber, de csak akkor ugat,

ha az valóban szükséges. A boston
terrier könnyen és szívesen barátko-

zik emberekkel, kutyákkal és más álla -
tokkal is. Erősen ragaszkodik a család-
hoz és a helyéhez. Kiegyensúlyozott,
békés és vidám természetének kö-

szönhetően, a gyerekeknek nagyszerű
társa, és kisgyermekes családoknak is
bátran ajánlható. Valóságos kis bohóc,
folyton valami kis csínyen töri a fejét.
Többnyire az idegenekkel is barátságo-
san viselkedik. A boston terrier moz-
gásigénye alacsony, általában nem iga-
zán vágyik hosszabb kiruccanásokra.
Többnyire elég számára a napi rövid
séta is, ha emellett van lehetősége
egy kis játékra, hancúrozásra a kert-
ben vagy a lakásban. A fajta egyéb-
ként is igen alkalmas a la-
kásban tartásra, hiszen
rendszerint nyugodtan
viselkedik. A meleg nyá-
ri napokon szeret az ár-
nyékban hűsölni; ilyen-
kor ne erőltessük az ug-
rándozós játékokat és a
hosszabb sétákat. A nyári forró-
ságban egyébként is ellenjavallt bár-
mely mozgatásuk. Tartása igazán
könnyű, tenyésztése azonban nehéz,
mert sok esetben szinte minden kis-
kutyát császármetszéssel kell világra
segíteni, ugyanis nagy fejjel szület-
nek. A kölykök nagyon mókás kis te-
remtmények. Velük is intenzíven kell
foglalkozni a szocializálódás időszaká-
ban, mert terrier őseik miatt, egy kis
makacskodásért nem kell a szom-
szédba menniük. Ilyenkor kell megta-

nítani az alapvető vezényszavakat,
megismertetni őt a veszélyforrások-
kal és a korlátaival.

A kicsik,
megfelelő foglalkozás esetén gyor-

san tanulnak, és egymással versenyez-
ve végzik el feladataikat, persze a sok
dicséret, meg némi jutalomfalatka is se-
gítségünkre lehet ebben a folyamat-
ban. A városi, vagy a kerti élet szabálya-

ival is ekkor találkoznak
először. Sok kutyaked-
velő szívét megdobog-

tatják ezek a csodálatos
kis állatok, azonban meg-

lehetősen ritkán talál-
kozunk velük a hét-

köznapokban.

Valóságos kis bohóc, 
folyton valami csínyen 

töri a fejét
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SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

Szöveg és fotó:
Nagy FerencBOSTON TERRIER

Mai vendégünk bemutatására sokat kellett várnunk, ugyanis ez a miniatűr amerikai ku-
tyus meglehetősen ritka jószág. A feltételezések szerint a bullterrier és az angol bulldog
keresztezésével tenyésztették ki Amerikában, Boston városban. Ősei tehát harci ku-

tyák voltak, sőt kezdetben őt is használták viadalokra. Ez a kutyafajta azonban túl-
ságosan kedves és barátságos lett ahhoz, hogy harci kutyaként megállja a helyét.
Kialakulásáról bizonyosan csupán annyit tudunk, hogy 1870-ben kezdődött a ki-
tenyésztése egy, valószínűleg Angliából származó bulldoggal.

ANGOL GENTLEMAN
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Szöveg és fotó:
Nagy Ferenc

Novemberben nagyot változik az
élet az állatkertben: a Zoo Show az
őszi-téli időszakban pihenőre vonul, a
bemutató sztárjai a jól megérdemelt
szabadságukat töltik. Tengerimalac-
vonatunk is „menetrendi változáson”
esett át, az állatok egészsége érdeké-
ben a hűvös idő beálltával már nem
közlekedik a szerelvény. Ne csügged-
jünk, hiszen mindkét program vissza-
tér tavasszal, a szezon kezdetével. Ter-
mészetesen az állatkert vár minden lá-
togatót ebben az időszakban is. Álla-
taink a kifutójukban vagy a fűtött ál-
latházakban látogathatók, hiszen pá-
ran közülük ugyanúgy nem szeretik a
csípős hideget, mint mi, emberek. No-
vember 30-ig állatkertünk 17 óráig
tart nyitva, a pénztár zárása egy órá-
val korábban történik. 

Érdemes még így késő ősszel is ki-
látogatni hozzánk, hiszen itt mindig
történik valami: jaguárjaink jó-
kedvűen játszadoznak a kifutó-
jukban, Csilla, a kis drome-
dárhölgyünk pedig igyekszik
minél több látogatót elcsábí-
tani óriási karizmájával. Ha
szeretnének egy kis békessé-
get is, akkor az utolsó napsugara-

kat, tárt karokkal magukba szívó gyű-
rűsfarkú makik csoportja is nagyon

vidám látványt nyújt a kifutójuk-
ban megpihenők számára. Ha a
centrumban szeretnének ma-
radni, akkor a belvárosi terrári-
umházunkban, a Füles Bástyá-

ban találhatnak érdekes elfoglalt-
ságot. November végén ismét izgal-

mas családi délutánt szerveznek,
ahol rengeteg különleges program

és állati találkozás várja az érdeklődő-
ket. Erről bővebben majd a www.fules-
bastya.hu oldalon lehet tájékozódni.
Gondoljunk előre az ünnepekre is, bér-
letünk nagy örömet okozhat, minden a
természetet és állatokat szerető kicsi-
nek és nagynak egyaránt, sőt hatalmas
vagy inkább aprócska meglepetéssel
készülünk a most bérletet vásárlóknak.
Hamarosan jönnek a részletek. (x)

Szeretettel vár az állatkert!

Szezon végi változások

az állatkertben

További információkért
keressék fel: 

www.zoogyor.com 

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

2018. november 9.



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
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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

´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́

Tájékoztatom a lakosságot, hogy november 17-
től változik a fogorvosi ügyeleti ellátás működési
rendje az alábbiak szerint: Hétfőtől péntekig: 20–
22 óráig. Szombat, vasárnap, munkaszüneti  és ün-
nepnap: 9–15 óráig. Az ellátás helye változatlan:
Győr, Liezen-Mayer u. 57. Az ellátás zavartalansága
és a győri fogászati sürgősségi ellátást igénybe ve-
vők elégedettsége fontos számunkra, ezért kérem
a Tisztelt Lakosság együttműködését.

Tisztelettel: Kányai Róbert igazgató, Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

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

´́

´́ ´́ ´́ ´́

Az enyhe őszi idő továbbra is kedvez a sza-
badtéri munkákhoz, sokan szépítgetik, takarítják
udvarukat, gondozzák, ápolják a növényeiket. Az
ilyenkor megszokottnál kellemesebb időjárás és
az egymás utáni több hosszú hétvége a GYHG
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő hulladék-
udvarokban is érezteti hatását. Az előbbiek mi-
att a szezonalitáson túli emelkedést mutat a hul-

ladékudvarokba beszállítható fás szárú zöld hul-
ladékok mennyisége. Ezek a lebomló hulladékok
az esetek nagyobb többségében metszésből
származó ágak, gallyak és vesszők. A hulladékud-
varok a jogosultság igazolását követően tovább-
ra is térítésmentesen vehetőek igénybe. A léte-
sítmények nyitvatartása a www.gyhg.hu webol-
dalon olvasható.

Álláshirdetés

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy stabil,
kiszámítható munkahelyen? Akkor nálunk jó helyen
kopogtat! A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő Üzletága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettsé-
gű, számítógépes ismeretekkel rendelkező, könyvelési
feladatokat szerető egyéniség. (Lehet pályakezdő is.) Fő
feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban
könyvelési, számlázási tevékenység ellátása. A felvétel-
nél előnyt jelent a mérlegképes könyvelői végzettség,
vagy könyvelési gyakorlat.

Jelentkezési határidő: 2018. november 16.

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

könyveló́

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő Üzletága egyéni
vállalkozókat és/vagy vállalkozásokat keres társashá-
zakban végzendő javítási, karbantartási, felújítási fel-
adatok elvégzésére az alábbi szakterületekre:

• vízvezeték-szerelő
• panelhézag-szigetelő
• tetőfedő, bádogos 
• lakatos
• asztalos
• kőműves
• villanyszerelő

Elvárások: számlaképesség, kamarai regisztráció

Kiemelt díjazásért hétvégi ügyelet 
vállalására is van lehetőség!

A jelentkezéseket a 96/505-095-ös telefonszámon várjuk
munkanapokon 7 és 15 óra között.

Egyéni vállalkozókat,
vállalkozásokat keresünk

Népszeruek a hulladékudvarok´́

A Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség értesíti
a lakosságot, hogy november 13-án és 14-én 9
órától a város területén található polgári védelmi
lakossági riasztó és tájékoztató eszközök (szirénák)
hangos üzempróbáját végzik, melynek során (30
másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú
szirénahang, 30 másodperc szünet, majd újból 30
másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú

Szirénapróbát tartanak
szirénahang) riadó elmúlt jelzést adnak le. A han-
gos próba kizárólagos célja, hogy ellenőrizzék a
riasztó eszközök működőképességét és a telepü-
lés lefedettségét. A jelzéseket ellenőrzés kereté-
ben adják le, semmilyen veszély bekövetkeztét
nem jelzik. Kérik, a szabadban lévő állatokat a ri-
asztás idejére zárják el, ezenkívül a lakosság ré-
széről semmiféle teendő nem szükséges.

A közszolgáltató által üzemelte-
tett győri és vidéki hulladékudva-
rok a megszokott napokon, de a
téli nyitvatartásnak megfelelően
8 és 16 óra között üzemelnek.
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A Győr-Szol Zrt. koordinálásában
teljes kapacitással zajlik a falevél
gyűjtése Győrben. A szolgáltató a ke-
gyeleti megemlékezés időszaka előtt
a köztemetőkben kezdte meg a mun-
kát, jelenleg már a városi közterüle-
teken is dolgoznak az emberek és a
gépek. A lombgyűjtés során elsőbb-

séget élveznek a tömegközlekedési
útvonalak, a nagy forgalmat bonyolí-
tó utak és azok környezete, valamint
a fizetőparkoló beállóhelyekkel fel-
festett belvárosi utcák. A Győr-Szol
Zrt. kiemelt figyelmet fordít a faso-
rokkal beültetett – például Bartók

GYUJTIK A LOMBOT
Béla, Nagysándor József, Táncsics Mi-
hály, Damjanich – utak takarítására.
A munkában több mint harminc dol-
gozó, két seprőgép és négy nagy tel-
jesítményű lombszívó traktor vesz
részt. A napokban zajló tizedik fűnyí -
rási kör során a gépek falevelet is
gyűjtenek. A falevélgyűjtés progra-

mozott, minden városrészt érint, és
egyes helyszínekre többször is vissza-
térnek a gereblyézők és a gépek.

A köztisztaság fenntartását a
GYHG Nonprofit Kft. Győr közigazga-
tási területén zöldhulladék elszállít-
tatására rendszeresített, a társaság

logójával ellátott, 60 literes zsákok
forgalmazásával támogatja. Az emlí-
tett zsákokba a lakosság által közte-
rületen összegyűjtött fű, falevél,
gally, zöldhulladék, valamint saját in-
gatlanon belüli nagyobb mennyisé-
gű bio-, biológiailag lebomló hulla-
dék elhelyezésére van lehetőség. A
zsákok 177 Ft+áfa/db áron vehetők
át a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Orgona
utcai (Győr, Orgona u. 10.) és Jókai
utcai (Győr, Jókai u. 7–9.) közös
ügyfélszolgálati irodáiban. A zsákok
ellenértékét utólagosan, a szemétdíj-
számlában tünteti fel a szolgáltató, s
a szemétdíjjal együtt kell megfizetni.
A családi házas környezetben a zsá-
kokat a barna, úgynevezett biokukák
mellé kell kihelyezni, és a zsákokat a
társaság a szokásos gyűjtési napokon
szállítja el. Társasházak esetében az
összegyűjtés utáni elszállítási igényt
a közös képviselőnek kell bejelente-
nie e-mailen (info@gyhg.hu), vagy a
96/50-50-50-es telefonszámon vagy
személyesen az ügyfélszolgálati iro-
dákban. Társasházak esetében az el-
szállítás péntekre kérhető.

Teljes kapacitással

´́

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a 96/50-
50-55-ös telefonszámon minden naptári napon 0–24 órá-
ban hívható. November 10-én a Győr-Szol Zrt. és a GYHG
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái közül a Jókai úti iroda
lesz nyitva 8 és 12 óra között. Ugyanezen a napon az Or-
gona utcai ügyfélszolgálati iroda zárva lesz. A 96/50-50-50-
es számon hívható telefonos ügyfélszolgálat 8 és 12 óra
között lesz elérhető. A Jókai és a Révai parkolóházban, va-
lamint a Dunakapu mélygarázsban folyamatosan a szoká-
sos, érvényben lévő díjakért lehet parkolni. November 10-
én Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat beállói a szom-
bati díjfizetési rend szerint vehetőek igénybe. Az I. és a II.
övezetben 8 és 14 óra között díjköteles a parkolás, a III.
övezetben díjmentes. November 10-én a Bartók Béla út
és a Szigethy Attila út sarkán kialakított Ideiglenes piac a

A lombgyűjtés terén a városüzemeltetési feladatokat ellátó társaságon
kívül az ingatlanok tulajdonosainak és használóinak is vannak feladatai.
Ezt Győr önkormányzata közgyűlésének 68/2003. (XII. 19.) önkormány-
zati rendelete szabályozza. A köztisztaságról szóló jogszabály kimondja:
„A tulajdonos, használó gondoskodik az ingatlannal határos járdasza-
kasz, továbbá ha a járda mellett területsáv is van, az úttestig terjedő
teljes terület gondozásáról és tisztán tartásáról, a járdaszakasz melletti
kiépített vagy kiépítetlen nyílt árok gondozásáról és tisztán tartásáról.”
Ahol tehát a kerítésen kívül, az útig terjedő területen növények van-
nak, azok leveleinek összegyűjtése az ott élők feladata.

Újdonság idén, hogy a zöldhulladék
gyűjtésére rendszeresített zsákok
megvásárlásának mennyiségi korláto-
zásait a szolgáltató november 5-től
feloldotta, így azokból az eddig meg-
szokott mennyiségeken túl is lehet
beszerezni, amennyire az ingatlantu-
lajdonosnak vagy társasházi közös-
ségnek szüksége van.

Tudnivalók a szombati munkanapra
szombati nyitvatartási rend szerint 6 és 14 óra között üze-
mel, a Tarcsay úti piacon szombati nyitvatartás szerint 6
és 14 óra között lesz kereskedés. A Magyar Vilmos Uszoda
és a Barátság Sportpark a rendes nyitvatartás szerint láto-
gatható. A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Su-
gár úti, Templom úti, Malomsori és a Koroncói úti közte-
metők egységesen 8 és 17 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő hulladék-
udvarok egységesen a rendes nyitvatartás szerint működ-
nek, a lakossági hulladékszállítás pedig változatlanul, a
Hulladéknaptárban meghirdetett módon. 

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



SZOLGÁLTATÁS

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

Sövényvágás, fakivágás, gyö-
kérkivétel, fametszés, fű -
nyírás, 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

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, elta-
karítom limlomját, ingyen el-

csai úton, ritka 23 m széles
1445 nm nagy telekkel, 39
millió forint irányáron. Ingat-
lanügynökök ne írjanak. Ér-
deklődés: irasban@gmail.com

Beltelek eladó Ménfőcsana-
kon. Érdeklődni az esti órák-
ban. 06-96/810-749

Győr/szentiván/ Vasút sor
családi ház 28,8 M-ért, vagy
elcserélhető kétgenerációs
győri házra vagy Marcalvá-
ros II-n lakásra, értékegyez-
tetéssel. 06-20/919-8156

Győrságon 682 nm-es, panorá-
más építési telek eladó.
1.990.000 Ft. 06-20/276-1706

Plazánál felújított 1+2 fél szo-
bás panel eladó. 17.900.000
Ft. 06-70/940-4046

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, komfortos, határozott
idejű, bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3–5 szobás leg-
alább 53 nm-es vagy annál
nagyobb belvárosi, határo-
zatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán

gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Érdeklődés az
alábbi telefonszámon: 06-
70/640-5101. Kérésre díjta-
lanul házhoz megyünk!

Robi 55 rotációs kapa eladó.
06-30/312-2395

Dióbél-felvásárlás. Győr, Ná-
dor utca 21. Hétfő, szerda,
péntek 9:00–13:00. 06-
20/979-5105.

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

Eladó, vagy elcserélhető Ba-
latonfüredi, Tihanyi ingatlan-
ra Győri 100 nm-es régi, de
jó állapotú családi ház, az
Audi-iskola közelében, a Bá-

szállítom felesleges holmiját.
06-20/996-7268

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

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

OKTATÁS

MASSZŐRKÉPZÉS indul Győr-
ben november 25-től, Kapu-
váron november 24-től. 3
nyelvű munkavállalásra alkal-
mas tanúsítvánnyal. Svéd
frissítőmasszázs: 39.000 Ft.
Nyirokmasszázs: 42.000 Ft.
Reflex talpmasszázs: 42.000
Ft. Részletfizetés+kedvezmé-
nyek. Tel.: 06-70/369-8655.

EGYÉB

Készpénzért magas áron an-
tik bútort, festményt, heren-
di porcelánt, eozinos Zsol-
nayt, kristályokat, ezüsttár-

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

ÁLLÁS

Győr legújabb konditermébe
recepciós hölgy munkatársat
keresünk, napi 4 órába. An-
gol és német nyelvtudás
előny. Bérezés megegyezés
szerint. Érdeklődés: 06-
70/315-4154

Győri telephellyel rendel-
kező vállalkozás, beton-
előregyártó üzemébe se-
gédmunkásokat keres! A
munkafolyamatokat beta-
nítjuk. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal az
info@ornamentika.hu cí-
men lehetséges.

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

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

A Péterfy Sándor Gimnázium
2018. november 13-án, kedden, 17 órakor
felvételi tájékoztatót tart a 8 és 4 osztályos 
gimnázium iránt érdeklôdôknek.

Ezen a napon 8 órától tanítási órákat is 
megtekinthetnek az érdeklôdôk.

2018. november 9.34

Info: www.rofe.hu •  Tel.: +36-96/769-196 • +36-70/430-4082

Nincs ötlete, mivel lephetné meg szeretteit? 

• Vásároljon Rofé Naturale ajándékkártyát!
• Egészségügyi, kozmetikai, kényeztető 

szolgáltatások széles választéka a Rofé-ban.
• 2018. november 10-én, szombaton rendhagyó

nyitvatartással várunk Mindenkit.

AJÁNDÉKOZZON
egészséget, szépséget

KARÁCSONYRA!

Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 564.) 

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2
szobás, legalább 45–70 nm, ha-
tározatlan-határozott idejű bér-
leményre. Tartozás kizárva. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár utca
kizárva.  (Hirdetésszám: 565.) 

Adyvárosi,  2 szobás + hallos,
55 nm-es, összkomfortos, ha-
tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–100 nm-es,
3-4 szobás, határozatlan bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. Tartozás
átvállalása lehetséges. (Hirde-
tésszám: 567.) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nm-es, összkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 60-70 nm-es, 3
szobás, határozott-határozat-
lan, idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 568.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-
es, összkomfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50-60 nm-es,
1+2 fél szobás, erkélyes, ha-
tározatlan idejű bérlemény-
re. Sziget, Újváros, Gyárvá-
ros, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 569.)

• 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!



352018. november 9.

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Szabadhegyen eladó 2000-
ben épült, 1. emeleti, téglaépítésû,
59 nm-es lakás. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 hálószoba, kü-
lön fürdô, WC. A lakás fû tés rend -
szere egyedi, radiátoros rendszerû. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôrzámoly új építésû részén minô-
ségi ikerházak eladók. A 102 nm-es
házhoz tartozó telekrész 700 nm. El-
osztása: amerikai konyhás nappali +
4 hálószoba. Az ingatlan 30-as tég-
lából épül, 12 cm szigetelést kap. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôrhöz közel, minôségi, új laká -
sokat kínálok eladásra 31—73 nm-ig.
Ez a 56 nm-es lakás a földszinten ta-
lálható, az erkély 10 nm-es. Elosztá-
sa: nappali + 2 szoba. A társasházat
magas színvonalú kivitelezés jellemzi.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Révfalu kedvelt utcájában lakások el-
adók. Ez a 46 nm-es lakás a földszin-
ten található. A lakáshoz 7,34 nm és
5,7 nm terasz, valamint 38 nm saját
kertkapcsolat tartozik. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 1 szoba.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Pinnyéden, 6 lakásos társas-
házban eladó ez az elsô emeleti,
100 nm-es, nappali + 3 szobás la-
kás, 19 nm erkéllyel. A ház 30-as
téglából épül, 15 cm szigetelést kap.
Várható átadás: 2019. május.

Budai Mónika:
30/640-8794 

Gyôr-Ménfôcsanakon 40—55 nm
közötti társasházi lakások eladók. Ez
az amerikai konyhás nappali + 1 há-
lószobás, 46,2 nm-es lakás az I.
emeleten helyezkedik el. A fûtéskész
átadás: 2019. március 31.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 24,99 M Ft

Utolsó lehetôség! Gyôrújbarát és
Ménfôcsanak határán épülô 15 + 15
lakásos társasházban minôségi laká -
sok korlátozott számban még eladók.
Ez a 62 nm-es lakás az elsô emeleten
található, elosztása: nappali + 2 szoba.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 20,5 M Ft Ár: 20,9 M Ft Ár: 30,9 M Ft 

Ár: 21,6 M Ft 

Ár: 29,9 M Ft 

UTOLSÓ ÜTEM A SZÁZSZORSZÉP-
BEN! 15 + 15 lakásos házban eladó
ez a nettó 44,43 nm-es lakás, mely-
nek elosztása: 2 szoba + nappali. Ha
szereti a kertvárosi hangulatot és a ma-
dárcsicsergést, ez az ingatlan Önre vár! 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 18,6 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon 40—55 nm
közötti lakások eladók. Ez a kiváló
elosztású, amerikai konyhás nap-
pali + 1 hálószobás, 40 nm-es,
kertkapcsolatos lakás a földszin-
ten található.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 16,6 M Ft 

Gyárvárosban, családi házas környe-
zetben 66,65 nm-es (bruttó 93,77
nm), negyedik emeleti, nappali + 3
szobás, erkélyes lakás eladó új építésû,
liftes társasházban. Jellemzôk: 30 cm-
es téglafalak, grafit hôszigeteléssel.  

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 16,9 M Ft 

Ár: 29,9 M Ft 

Gyôrújbarát csendes utcájában el-
adó 137 nm-es, garázsos családi
ház. A ház 1212 nm telken helyezke-
dik el, elosztása: nappali + 3 szoba.
Az ingatlan 1996-ban épült, 30-as
téglából, 5 cm szigeteléssel.  

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 39,9 M Ft 

Abdán, új építésû, 91,76 nm-es,
nappali + 3 szobás, garázsos ikerház
eladó 426,8 nm telekrésszel. A 30
cm-es téglafalakra 15 cm hôszigete-
lés kerül. Az ár emelt szintû fûtéskész
ár, várható átadás: 2019. nyár.

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 29,5 M Ft 

Gyôr-Révfalun lakások eladók. Az
58 nm-es lakás a földszinten találha-
tó, 9,5 nm terasszal és saját kertkap-
csolattal rendelkezik. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 2 hálószoba.
Emelt szintû fûtéskész ár. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 24,9 M Ft 

Gyôr-Belvárosban minôségi társas-
házi lakások eladók. Ez a 61 nm-es
lakás az 1. emeleten található. Elosz-
tása: nappali + 2 szoba. A liftes tár-
sasházban 42—141 nm alapterületû
lakások közül választhat. 

Budai Mónika:
30/640-8794 

Ár: 29,5 M Ft 

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

MÁR CSAK PÁR LAKÁS MARADT!
Marcalváros II-n eladó ez a 65 nm-es,
3. emeleti lakás. Elosztása: 2 szoba +
nappali. A lakáshoz tartozik még 4 nm
erkély is. Az ingatlan nyugati fekvésû.
Várható átadás: 2019. 05. 31. 

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 24,5 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a második emele-
ti, 42 nm-es, nappali + 1 szobás, 7
nm erkéllyel rendelkezô lakás. Az ár
emelt szintû fûtéskész állapotra vonat-
kozik. Várható átadás: 2019. év vége.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 18,5 M Ft 
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A Federal-Mogul Powertrain minôségi termékek, megbízható márkák
és kreatív megoldások legszélesebb skáláját nyújtja a gépjármûiparnak
és más iparágaknak. Az amerikai Federal-Mogul Powertrain Kunszi-
geten található két leányvállalatának fô profilja a gumi és gumi-fém
tömítések, valamint védôtextíliák, textilcsövek elôállítása. Mûszaki
megoldásainkat olyan iparágakban hasznosítják, ahol fontos a haté-
kony üzemanyag felhasználás, az emisszió csökkentése, valamint a
biztonság és teljesítmény növelése.

Nyitott pozíciók:
Gépkezelô | Készregyártó | Gépbeállító | Mérnöki lehetôségek |
Gyakornoki lehetôségek

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónusz rendszer | In-
gyenes buszjárat (Gyôr, Pápa, Bôsárkány, Szlovákia - Ekecs irányából) |
Útiköltség térítés | Vállalati élet-, baleset-, és betegbiztosítás | Külföldi
karrierlehetôség | Stabil, hosszú távú munkalehetôség | Szakmai lehe-
tôség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett munkakörnyezet, minô-
ségi munkaeszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetôség | Ked-
vezményes vállalati flotta csomag | Vállalati rendezvények

Érdeklôdni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat
a kunsziget.job@federalmogul.com e-mail elérhetôségre várjuk!

Tesztírási és interjú lehetôség minden csütörtökön 9 órakor,
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fô út 51.

Téged is várunk csapatunkba! 

federalmogul.com/powertrain

Az ultimate frizbi, vagyis a
repülő korong Európa-bajnok-
ságot négyévente rendezik,

Jövő nyáron, június 29.
és július 6. között Győr
ad otthont az Ultimate
Frizbi Európa-bajnokság-
nak. A szervezők három
divízióban csaknem hat-
van válogatottat várnak,
és nyolc napon keresztül
nagyjából kétezer spor-
toló küzd majd 14 labda-
rúgópályán. 

ezek a kontinensviadalok a leg-
több versenyzőt felvonultató
sportesemények közé tartoz-
nak. A 2019-es Eb rendezésére
Győr mellett az olaszországi Ve-
lence pályázott. A mérkőzése-
ket labdarúgópályákon játsszák,
egy Európa-bajnokság lebonyo-
lításához 14 ilyen játéktérre
van szükség.

„A Gyirmót FC létesítménye,
és az ETO Park pályái adnak ott-
hont a kontinensviadalnak. Az
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válra (EYOF) épült infrastruktúra
kihasználtsága szinte maximális,
de fontos, hogy ne csak ezek a

helyszínek működjenek így, ha-
nem a többi is. Ez jó a tulajdono-
soknak, az üzemeltetőknek és a
városban lakóknak is, hiszen
még több programon vehetnek
részt, és adott esetben megis-
merkedhetnek olyan sportággal
is, amiről eddig talán nem is hal-
lottak” – mondta az Európa-baj-
nokság sajtótájékoztatóján dr.
Csörgits Lajos aljegyző.

A sportágban a női és férfi
mezőny mellett mixed divízió,
vagyis vegyes férfi-női csapat is
létezik, és az európai sportági
szövetség a három kategóriában
egy időben és egy helyszínen hir-
deti meg a kontinensviadalt. 

„Huszonhat nemzet összesen
ötvenhat válogatottja nevezett
az Eb-re. Egy csapatnál átlago-
san huszonöt fős kerettel és a kí-
sérőkkel kell számolni. Nagyjából
ezerötszázan lesznek itt nyolc na-
pon keresztül. Ez turizmus szem-
pontjából is számottevő, az Eu-
rópa-bajnokság az itt töltött ven-
dégéjszakák számában közelít az
EYOF adataihoz. Csapatsportok-
ban nehéz ennél nagyobb lét-
számmal rendezett viadalt talál-
ni” – mondta Erdősi Zoltán, a
szövetség elnöke.

A hétvégén rendezték meg először az Aiko
Ashihara Karate Világbajnokságot, amelynek
a győri Olimpiai Sportpark adott otthon. A
győri Antalics Máté aranyérmes, ikertestvére,
Viktor pedig bronzérmes lett saját kategóriá-
jában. A testvérek klubtársai is kimagaslóan
szerepeltek, Horváth Emília és Káldi Eliza is a
dobogó tetejére állhatott fel. 

„Remekül megszervezett és lebonyolított
világbajnokság volt a győri, amit ezúton is kö-
szönünk a rendezőknek. Rengeteg ismerős,
tanítvány jött ki szurkolni nekünk, így még
jobban bizonyítani szerettünk volna” – mond-
ták a vb-ről az Antalics testvérek. 

A győriek közül az aranyérmes Horváth
Emília a legtechnikásabb magyar női ver-
senyző különdíjat is átvehette. A likócsi
egyesület versenyzői közül Fazekas Zsa-
nett, Bögi Zsolt és Füleki Ciprián második,
Bóka Regina, Felső Levente és Vadászi Já-
nos harmadik helyen végzett. A vb-re 14
országból több mint 200 versenyző érke-
zett. Több stílus – aiko, niko, enshin, josui,
kyokushin – karatékái alkották a mezőnyt,
hiszen nyílt világbajnokságról volt szó.

Európa legjobb frizbisei
ÉRKEZNEK

GYORI VILÁGBAJNOKOK karatéban´́
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A Győri Audi ETO hazai pá-
lyán 31–28-ra legyőzte a né-
met Thüringer HC-t a női kézi-
labda Bajnokok Ligája csoport-
körében, ezzel egyedüliként a
mezőnyben továbbra is hibát-
lan, ráadásul két körrel a vége
előtt biztosította továbbjutását
a középdöntőbe. 

„Nem tudtuk azt a nívót hozni,
mint eddig, bár hozzáteszem,
elég magasra raktuk a mércét, fő-
leg támadásban. Ma ilyen na-
punk volt, de a csapat hozzáállá-
sa példaértékű. Tudomásul kell

venni, hogy nekünk is van olyan
napunk, amikor nem megy, de ez
is a mi csapatunk természete-
sen” – értékelte a meccset a Győ-
ri Audi ETO KC vezetőedzője, Da-
nyi Gábor. „Az utóbbi időben
mindenki megszokta, hogy sok
góllal győzünk, ezért most a szur-
kolóink nem lehetnek annyira
boldogok, mi viszont azok va-
gyunk, mert végig küzdöttünk,
mindig volt egy-egy játékos, aki
tudott egy kis lendületet adni a
csapatnak” – mondta az ETO vá-
logatott szélsője, Bódi Bernadett. 

A női BL lebonyolítása nem
változott a legutóbbi szezon-
hoz képest. A négy négyes cso-
portból az első három jut to-
vább, az így állva maradó 12
együttes két hatos csoportban
folytatja a küzdelmeket a kö-
zépdöntőben. Innen nyolc csa-
pat jut tovább a negyeddöntő-
be, ahol oda-visszavágós pár-
harcokban találkoznak a felek,
és a győztesek bejutnak a bu-
dapesti négyes döntőbe, ame-
lyet 2019. május 11-én és 12-
én rendeznek.

TOVÁBBJUTOTT az Audi ETO

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub • 9026 Gyôr, Kálóczy tér 6.
•  Esti Egyenleg zenekar • Web: www.estiegyenleg.hu • E-mail: esti-

egyenleg@estiegyenleg.hu
• Facebook: http://www.facebook.com/EstiEgyenleg 

Infó: +36-20/9278-678

A rendezvény támogatója:

Ladies
Night

Csak noi világslágerek´́

A magyar tornászok elérték, ami-
ért kiutaztak a katari világbajnokságra.
A női és férfi együttes is bejutott a leg-
jobb 24 közé, ezzel eldőlt, hogy a
2019-es stuttgarti olimpiai kvalifikáci-
ós vb-n is indíthat Magyarország csa-
patot. A női válogatott nem került be
a nyolcas döntőbe, a 17. lett a selejte-
zőben, ezzel megmaradt az esélye ar-
ra, hogy ott legyen 2020-ban Tokió-
ban az olimpián. A csapatban a GYAC
tornásza, Fehér Nóra minden szeren
versenyzett. A győri tehetség mellett
Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Péter
Sára és Makra Noémi alkotta a nem-
zeti együttest. A férfi válogatott a hu-
szadik lett a selejtezőben, de a höl-
gyekhez hasonlóan kiharcolta az indu-
lási jogot a világbajnokságra. Ebben a
csapatban Kardos Botond képviselte
a győri színeket Ryan Sheppard, Ve-
csernyés Dávid, Babos Ádám és Bon-
csér Krisztián társaként. „Botondnak
volt egy rontása korláton, lovon pedig
a bírók egy elemet nem fogadtak el.

Ezzel együtt azt gondolom, nagy hasz-
nára volt a csapatnak a teljesítményé-
vel. Tanulságos vb volt, rengeteget ta-
nultunk belőle, és bebizonyítottuk,
hogy ott a helyünk a világ középmező-
nyében” – mondta Kardos Botond ed-
zője, Reszeli Péter.

A legjobb magyar tornászok nem
sokat pihenhetnek, hiszen hamaro-
san a Mesterfokú Bajnokságon indul-
nak. A rangos viadalnak ezúttal is
Győr, és az Olimpiai Sportpark multi-
csarnoka ad otthont november 16.
és 18. között. Változás az előző évek-
hez képest, hogy idén először után-
pótlás korosztályokban is rendeznek
mesterfokú bajnokságot, amelyen az
OB-n legjobb helyezéseket elért fia-
talok indulhatnak, csaknem ötven te-
hetség mutathatja meg tudását. A
pénteki versenynap főleg róluk szól
majd. Szombaton és vasárnap a fel-
nőttek szerenkénti döntőit rendezik.
A program mindegyik napon 11 óra-
kor kezdődik.

Ismét színre lép 

A TORNA-ELIT



39

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

Pecsenyeliba,
egész

Akció: november 9—15.

Orsi libazsír 200 g, 2245 Ft/kg

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

449 Ft/db

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

Hamé kacsamáj- és libamáj-
pástétom 105 g

159 Ft/db

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

Kartonos ár

159 Ft/db

Márton-napi ajánlatunk

Libamell 2.800 Ft/kg
Libacomb 2.999 Ft/kg
Libamáj 1.299 Ft/kg
Libaháj 599 Ft/kg
Liba far-hát 129 Ft/kg

319 Ft/kg

Mandarin nov. 9—11.

1599 Ft/kg

„Egymás után négy vereséget
szenvedett a csapat a bajnokságban,
ami korábban nem fordult még elő
nálunk, ezért egyeztettünk vezetőed-
zőnkkel, aki elismerte, az ő munkájá-
nak megítélését nagyban befolyásol-
ják az eredmények. Az új edzőtől el-
sősorban azt várjuk, hogy a csapat hi-
tét adja vissza. Ez a játékosállomány
jobb teljesítményre hivatott, sokkal
többre képes. Úgy véljük, fizikálisan
nincs rossz állapotban a csapat, ha
hitben és akaratban előre tudunk
lépni, akkor elérhetjük a szezon előtt
kitűzött célokat, melyek nem változ-
tak: a bajnokságban és a Magyar Ku-
pában is döntőt szeretnénk játszani"

A Győri U23-as judo Európa-baj-
nokságra negyven ország több mint
háromszáz judósát nevezték, a ma-
gyar színeket kilenc férfi és kilenc
női versenyző képviselte az Audi
Arénában. A válogatottban olyan
versenyzők is szerepeltek, akik jóval
fiatalabbak ennél a korosztálynál,
és a tavalyi EYOF-on is szép sikere-
ket értek el Győrben. Ez a generáció
a 2024-es olimpiára érhet be. Közé-
jük tartozott az ifjúsági olimpiai baj-
nok, mindössze tizenhét éves Öz-

Három éremmel zárta a győri U23-as ju-
do Európa-bajnokságot a magyar válo-
gatott. A hazai csapat nagy részét azok
a sportolók alkották, akik a jövő olimpi-
konjai lehetnek, és a 2024-es olimpián
képviselhetik Magyarországot.

ÁLLHATOTT DOBOGÓRA
bas Szofi, valamint Tóth Benedek is.
A győri SZESE versenyzője, az EYOF-
bajnok Sipőcz Richárd ezúttal a lelá-
tóról szurkolt a magyaroknak.

„Sajnos sérülések is hátráltattak
az utóbbi időben, és három világ-
versenyem lett volna zsinórban, így
ezt a megmérettetést kihagytuk” –
árulta el az okot.

Ebben a korosztályban két utolsó
aranyérmünket Gercsák Szabina sze-
rezte, a miskolciak csillaga 2015-ben
Pozsonyban, és 2016-ban Tel-Aviv-

ban sem talált legyőzőre, sőt a felnőt-
tek között is szerzett már Eb-bronzot.
Ezúttal is a harmadik helyen zárt. A
válogatott éremkollekciója még egy
bronz- és egy ezüstéremmel lett tel-
jes Győrben. A nyitónapon az idei fel-
nőtt Európa-bajnokságon ötödik he-
lyezett, junior Európa-bajnok Pupp
Réka állhatott fel a dobogó második
fokára az 52 kg-os súlycsoportban,
míg vasárnap a +78 kg-os mezőny-
ben a korábbi fjúsági Eb-bronzérmes,
Kárpáti Emese lett harmadik.

Három magyar

Az együttes újabb bajnoki vereségét követően a Győr női kosár-
labdacsapata menesztette az együttest március óta irányító
olasz Sandro Orlando vezetőedzőt és a helyére Milos Pavlovicot
nevezte ki. Az együttes játékoskeretében is történt változás.

– mondta Fűzy András, a CMB Cargo
UNI Győr elnöke. 

Az új trénerrel, a szerb Milos Pav-
loviccsal egy plusz kétéves szerződést
kötött a Győr. A 34 éves szakember a
szerb női válogatott másodedzője, s
ott volt a 2015-ös Európa-bajnok és
a 2016-os olimpiai bronzérmes csa-
pat szakmai stábjában.

Az együttes játékoskeretében is
történt változás. Nem utazott el a
szerdai Európa-kupa-mérkőzésre a
korábbi csapatkapitány, Laklóth Anna.
A nyolcadik szezonját Győrben kezdő
játékos maga kérte, hogy a szezon
hátralévő részében a klub tekintsen
el a játékától. „Sajnos olyan lelkiálla-

potba kerültem, mely megakadályoz,
hogy segítsem a csapatot. Minden ko-
sárlabdával kapcsolatos pozitív érzé-
sem elveszett. Ez a helyzet pedig sen-
kinek sem jó. Ezért a Cegléd-meccs
után kértem a szerződésem szünetel-
tetését. Ebben partner volt az egye-
sület. Egyelőre magam sem tudom,
hogyan tovább, lesz-e kedvem egyál-
talán még kosárlabdázni, de az biztos,
máshol kell felépítenem magam. Na-
gyon sajnálom, hogy így alakult, nem
így szerettem volna lezárni győri pá-
lyafutásomat. Szívem egy része itt
marad, szurkolok a lányoknak, hogy
elérjék a céljaikat, s ha levághatják a
szezon végén a hálót, én ott leszek” –
mondta a győri csapattal 2012-ben
magyar bajnokságot nyert játékos. A
klub annyit tett hozzá a történtekhez,
hogy mindenben támogatják a játé-
kost, akárhogyan is dönt, mellette áll-
nak, segítik a jövőjét.

LAKLÓTH ANNA: „Nem tudom, lesz-e 
kedvem még kosarazni”
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