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A betegségből kigyógyulni nem,
csak szabadulni lehet, és még azok
is alkoholistának hívják magukat,
akik több tíz éve nem fogyasztottak
egy korty szeszes italt sem. A Ma-
gyar Kékkereszt Egyesület, a győri
önkormányzat, a Győr Városi Kábí-
tószerügyi Fórum és a Győri Járási
Egészségfejlesztési Iroda közös
programján sokan kaphattak segít-
séget. A rendezvény előtt az egyik
főszervezővel, Molnár Zoltánné Zsu-
zsával beszélgetett Bajzát Zsuzsi a
Győr+ Estében.

„Debreceni minta adta az alapöt-
letet a programhoz, és az összeállí-
tás során igyekeztünk olyan előadó-
kat meghívni, akik hitelesek tudnak

Az alkoholizmus csapdája
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Az alkoholizmus nem csak hazánkban, az egész világon ha-
talmas probléma. Ez egy olyan betegség, amely az egész csa-
ládot érinti, és amely által érintett személy szinte minden
családban található.

Mindig van kiút

lenni a témában” – emelte ki Zsuzsa,
aki több mint tíz éve nem fogyaszt
alkoholt. Aktív résztvevője lett a Kék-
kereszt Egyesületnek, sőt a győri
csoportot is ő vezeti már évek óta.
„Szociális ivóból lettem beteg, és a
végén már teljesen az alkohol rabja
voltam. Nekem senki nem tudott
megállj!-t parancsolni, sem az édes-
anyám, sem a férjem, sem a gyerme-
keim. A Jóisten kellett hozzá” – fogal-
mazott a nyugdíjas aktivista, akinek
életében a hit visszatérése után a
sorstársakon való segítés szenvedé-
lye vette át a főszerepet.

A Józanság Napja című rendez-
vény szólt a már önmagukat felválla-
ló betegeknek, családtagjaiknak, és

szabadult alkoholistáknak egyaránt.
Zsuzsa szerint a gyógyuláshoz elen-
gedhetetlen a támogató közeg, és
náluk a Kékkereszt Egyesületnél ez
fokozottan jelen van. Senkinek nem
engedik el a kezét a rehabilitáció
után, mindig van kihez szólni, ha kí-

noz a vágy, és semmit sem kell szé-
gyellni, hiszen a sorstársak között
szinte azonnal őszinte, mély emberi
kapcsolatok alakulnak ki. A Kékke-
reszt Egyesület munkájáról bőveb-
ben olvashatnak a kekkereszt.org
weboldalon.

Nem csak társasházak épülnek egymás után a folyamatosan fej-
lődő Marcalváros II-n, de most már parkolók is. Két ingatlanfejlesztő
cég, az önkormányzattal egyeztetve és együttműködve vállalta,
hogy 110 új parkolót épít a városrészben. A társaságok több mint
30 millió forintot költenek a fejlesztésre, amelynek tervezett befe-
jezési határideje jövő év eleje. Az új parkolók a marcalvárosi kiserdő
mögött, az új társasházak tövében valósulnak meg. „Nem csak Győr,
de Marcalváros is rohamosan fejlődik, ez beköltözőket is jelent a
városrészbe, akik modern, 21. századi társasházakban találhatnak
otthonra, de az is fontos, hogy a lakóövezetben elegendő számú
parkoló is legyen” – mondta a városrész önkormányzati képviselője,
Rózsavölgyi László és hozzátette, az ingatlanokhoz egy parkoló alap-
ból jár, de a most épülő 110 megállóhely nem az ide költözőknek,
hanem a környéken lakóknak vagy az ide érkezőknek jelent majd
nagy segítséget. A kiserdő mögött társasházakat építő cégek fon-
tosnak tartják, hogy ne csak a beköltözők számára létesítsenek par-
kolókat, ezzel pedig évekre megoldhatják az egész környék parkolási
gondjait. „Cégünk figyel arra, hogy ne csak házakat húzzunk fel, de
méltó környezetet is teremtsünk az új ingatlanok környékén, ezért
döntöttünk, a várossal együttműködésben, a 110 új parkoló kiala-
kításáról” – hangsúlyozta Ballai Tibor. „Eddig jól haladtunk a mun-
kával, de az egyre hidegebb időjárás miatt valószínűleg jövő év ele-
jére csúszik az átadás” – emelte ki a BJB-System Kft. ügyvezetője.
„A közlekedési és parkolási feltételek javítása mellett a közeli zöld-
területet, a kiserdőt is szeretnénk tovább fejleszteni a közeljövőben”
– erősítette meg Rózsavölgyi László.
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SZÁZTÍZ ÚJ
parkoló épül
Marcalvárosban
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Rekord mennyiségű facsemete és cserje került
2017-ben Győr közterületeire, ám ebben az év-
ben még erre is sikerül „rátenni egy lapáttal”: az
önkormányzat kezdeményezésére a Győr-Szol
Zrt. idén 1.125 fát, 308 cserjét és 365 évelő nö-
vényt ültet el. Az idei programot Borkai Zsolt
polgármester a városrészek egyéni önkormány-
zati képviselőivel kezdte meg Marcalvárosban.

Borkai Zsolt polgármester elmondta, hogy az
idei faültetési kampány szimbolikus indítására a
Bakonyi (volt 821-es) úttal párhuzamosan, a Mó-
nus Illés utca és Lajta utca közötti területen kerül
sor. Hozzátette, a közös faültetés kifejezi, hogy az
önkormányzat számára kiemelten fontos a város
fásítása. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a növé-
nyek jelentette balesetveszély elhárítására is oda-
figyelnek, hogy ne történhessen baleset. A szol-
gáltató folyamatosan ellenőrzi az egyedek állapo-
tát, a száraz, sérült lombkoronát karban tartják,
ahol szükséges, a beteg, veszélyt jelentő fákat ki-
vágják. A beteg növények azonosítása minden
esetben külsős szakértők bevonásával történik.
Ahol szükséges fakivágás történik akár közterüle-
ten, akár felújításra szoruló járdák mentén, min-
den esetben megtörténik az állomány pótlása is.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester kiemelte, a fásítási program mellett az
önkormányzat számos eszközzel szépíti a várost,
öntözőrendszereket telepít, megszépítik a körfor-
galmakat, míg a Győr-Szol Zrt. az idén 110 ezer
egynyári virágot ültetett a közterületeken. Mint
mondta, a környezetszépítésből a lakosság is kive-
szi a részét, a lakók ötezer palántát igényeltek az
önkormányzat akciója keretében, és idén is szép
számmal vettek részt a Virágos Városunk Győr kör-
nyezetszépítő versenyen is.

A program indításának helyszínén egyébként
összesen 76 facsemete kapott helyet, 36 perzsa-
fából álló új fasort telepítettek, míg a többi növénnyel
a már meglévő két fasor hiányait pótolták. A terü-
leten található játszótér mellé is ültettek két hárs-
csemetét. A marcalvárosihoz hasonló kiserdő ala-
kul majd ki a Szauter út és Jereváni út csomópont-
jában összesen 32 fa – 12 oszlopos kis levelű hárs
és 20 keskeny levelű kőris – telepítésével. A kiser-
dő-telepítéseken túl fennmaradó 1.017 ül-
tetésre váró fából 469 a határozati
fakivágások pótlásait szolgálja,
548 pedig lakossági és kép-
viselői kéréseket figye-
lembe véve kerül a köz-
területekre.

A fatelepítés az el-
múlt évekhez hasonló-
an valamennyi városrészt
érinti. Ménfőcsanak 69, Mar-
calváros I 55 (a Bakonyi úti 76 dara-
bon felül), Gyirmót 45, Marcalváros II 53, Kisme-
gyer 25, Nádorváros 130, a Belváros 69, Bácsa–
Sárás 133, Révfalu 36, Szabadhegy 115, Adyvá-
ros 61 (a Szauter úti 32 darabon felül),
Győrszent iván 86, Sziget–Újváros–Pinnyéd 69,
Gyárváros–Likócs 56 facsemetével lesz gazda-
gabb. Ezt egészíti ki a 308 cserje és 365 évelő

növény ültetése. Ezenkívül jó néhány egyed ke-
rül a közparkokba, terekre, illetve a Győr-Szol
Zrt. kezelésében lévő temetőkbe.

Az ültetésre kiválasztott növényfajok között
idén is főként a keskeny, szűk utcákban és a lég-
vezetékekkel határolt területeken is ültethető
fajok domináltak, például a gömbkőris, gömb -
akác, gömbmeggy, oszlopos juhar, oszlopos
gyertyán, oszlopos csörgőfa. Emellett persze a

nagyobb terek és parkok zöld-
területeire olyan terebélye-

sebb lombkoronájú park-
fák is kerülnek, mint a
magas és virágos kőris,
az ostorfa, a júdásfa, a
gesztenye és a különbö-

ző juharfajok. A frissen
ültetett fák karójára idén

is egy szalag kerül a „A jövő-
ért ültetjük!” felirattal, így az

egész városban jól nyomon követhető
lesz, hol találhatóak a frissen ültetett fák.

Borkai Zsolt polgármester még 2014-ben, a
Bercsényi ligetben jelentette be a faültetési-fapót-
lási program elindítását, azóta a kezdeményezés-
nek köszönhetően, a kötelező fapótlásokkal
együtt több ezer fát ültettek el a Győr-Szol Zrt. Vá-
rosüzemeltetési Igazgatóságának munkatársai. 

Csaknem
ezernyolcszáz növényt 

ültetnek el

RÁTETTEK MÉG EGY LAPÁTTAL!
Fatelepítési program:

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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„A költségvetés jelentős hányadát
városfejlesztésre fordítjuk, hiszen,
mindent egybevetve, 20 milliárdos
nagyságrendű fejlesztés várható az
előttünk álló időszakban” – fogalma-
zott Borkai Zsolt polgármester a költ-
ségvetés év eleji elfogadásakor. Az év
végéhez közeledve, a novemberi köz-
gyűlés előterjesztéséből azt is láthat-
tuk, hogyan állnak ezek a saját forrás-
ból, állami támogatással és uniós pá-
lyázatok segítségével megvalósuló fej-
lesztések. A Modern Városok Prog-
ram keretében a Xantus János Állat-
kert bővítése az új főbejárat és foga-
dótér, valamint az orrszarvúház kiala-
kításával kezdődött. Lapunkban koráb-
ban már beszámoltunk többek között
a színházépület, a II. János Pál tér vagy
éppen a vízi élménypark terveiről is.
A kórház mellett megépülő parkolóle-
mez esetében a kivitelező kiválasztása
zajlik uniós nyílt közbeszerzési eljárás
keretében, s a közgyűlés arról is dön-
tött, hogy átadását követően, a hár-
mas díjzónába tartozik majd a közel
kétszáz új parkolóhely.

A jelentősebb útfejlesztések kö-
zül már elkészült a Szauter utca–82.
számú főút körforgalmi csomópont-
ja és a két körforgalmat összekötő út
kapacitásbővítése, valamint a Rad-
nóti Miklós utca kikötése az 1. szá-
mú főútig. A beruházási beszámoló
természetesen azokat az úthálózati
fejlesztéseket is tartalmazza, ame-
lyekről november 9-i lapszámunk-
ban kétoldalas összeállítást közöl-
tünk „Fontos úthálózatok újulnak
meg a városban” címmel.

Az Árpád út 44. szám alatti, kétszáz
férőhelyes parkolóház és az épület-
ben kialakítandó balett-próbaterem
építése is előrehaladott állapotban
van, a kivitelezési munkák befejezése
ez év végéig várható. Ennek kapcsán
átalakul a Teleki László utca–Árpád út
csomópontja is, amely biztosítja majd
a Teleki László utcai fő irány felől a bal-
ra fordulás lehetőségét az Árpád út,
vagyis a parkolóház irányába. Az ellen-
irányt az Árpád út rövid szakaszának
kétirányúsításával alakítják ki. A pro-
jekt keretében több kerékpáros közle-
kedésfejlesztési elem mellett elkészül
a belvárosi gyalogoszóna fizikai zárása
is az Aradi vértanúk útja, a Virágpiac,
valamint a Baross Gábor utca felől
összesen öt helyszínen, amely tényle-
ges védelmet nyújt majd a jogosulat-
lan behajtások ellen.

Új szociális bérlakásokkal is bővült
a város. Még 2014-ben alakították ki

Közel 24 milliárd forintot fordít az önkormányzat idén vá-
rosfejlesztésre, amelyben többek között úthálózat-, par-
koló- és intézményfejlesztések szerepelnek. Egy nagysza-
bású beruházás pedig a végéhez közeledik: a jövő héten
átadják a Bécsi kapu teret.



52018. november 23.

azt a hat telket Sáráson, melyből né-
gyen összesen 18 lakás készült el
2016-ban. Ezúttal a további két tel-
ken nyolc lakás kivitelezése történt
meg és került a Győr-Szol Zrt. kezelé-
sébe. Az ötven négyzetméteres, 1,5
szobás lakásokhoz terasz és zöldterü-
let is kapcsolódik. A szociális terület-
nél maradva rögzítjük, hogy az újvá-
rosi rehabilitáció keretében is több
épület újul meg, a Bercsényi liget 57–
59. számú épület átalakításával pe-
dig egy komplex szolgáltatóház és kö-
zösségi tér jön létre, amelynek segít-
ségével jelentősen nő a városrész-
ben elérhető szociális szolgáltatások
köre (erről részletesen október 19-i
számunkban olvashattak).

Ahogy arról többször is beszámol-
tunk, a hárommilliárd forintos „Zöld
város” projekt keretében épül egy
korszerű, 21. századi vásárcsarnok a
régi helyén, amely közvetlen kapcso-
latban áll a szomszédságában felépü-
lő, 299 jármű befogadására alkalmas
parkolólemezzel. Az ide érkező vásár-
lók tehát a parkolóból közvetlenül is
meg tudják közelíteni a vásárcsarnok
területét. Az építkezés ideje alatt a
kereskedőket és a vásárlókat a Győr-
Szol Zrt. az ideiglenes piac-sátorral
szolgálja.

Az idén számos intézményi felújí-
tás valósult meg, illetve zajlik. Közel
400 millió forintból újult meg az Er-
zsébet Ligeti Óvoda, mintegy 167
millióból a Kör téri orvosi rendelő, 77
millióból a Kiskúti Úti Bölcsőde, és
több további intézmény felújítása kö-
vetkezik, mint a Zöld utcai, a Kisdo-
bos utcai, valamint a Cuha utcai böl-
csőde fejlesztése.

A megújuló energia is egyre na-
gyobb hangsúlyt kap Győrben, en-
nek jegyében zajlik több önkormány-
zati tulajdonú intézmény épületener-
getikai korszerűsítése, valamint a
napelempark kialakítása is.

A városban összességében 182 ka-
mera figyeli a közterületet, amelyből
98 forgatható és 84 fix. Az idén a köz-
területi kamerarendszert közel húsz
kamerával bővítették, ahogy tovább
bővítik a GyőrBike rendszert is.

Befejezéséhez közeledik a Bécsi
kapu tér felújítása is, amelynek kere-
tében a tér burkolata és a környező
utcák felújítása mellett a Kisfaludy-
és a Nimród-szobrot is restaurálták.
A másfél milliárdos beruházás átadá-
sát november 28-án 17 órától tartja
a város, többek között a Hot Jazz
Band fellépésével.

Intézményfelújítások, úthálózatok,
új szociális bérlakások

Fejlesztési 
NAGYÜZEMSzerző: Papp Zsolt

Fotó: Marcali Gábor
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Az Age-friendly Region (Idősbarát
Régió) nevet viselő projekt kiemelt cél-
ja, hogy olyan intézkedéseket és mód-
szertanokat dolgozzanak ki a megvaló-
sításban részt vevő szervezetek,
amelynek segítségével a két ország
szomszédos régióiban lakó idősek ma-
gas színvonalú életkörülmények kö-
zött, a lehető legtovább önállóan, a
megszokott környezetükben marad-
hassanak. A határon átnyúló együtt-
működés lehetővé teszi, hogy a két or-
szág tudását és tapasztalatait alapul
véve, közös modellt dolgozzanak ki. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
kiemelte, az időskor és a növekvő ápo-
lási, gondozási szükségletek egyre na-

A győri Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény (EESZI)
meghívására Ausztriából érke-
zett szakemberek ismerkedtek
a magyar, azon belül a győri
szociális ellátórendszerrel, idős-
ellátással. A határ menti térség-
ben működő ellátó szervezetek
közös pályázaton nyertek tá-
mogatást az Európai Unió IN-
TERREG programjában, amely-
nek célja az időskori magas
életminőség biztosítása.

gyobb kihívást jelentenek a társadal-
mak számára. Ugyanazon alapelvek
szerint gondolkodik a két ország az idő-
sek gondozásáról, a legfontosabb, hogy
saját környezetükben élhessenek a
szépkorúak, és olyan lehetőségeket kell
teremteni, amelyben az idősek aktívan
tudnak részt venni a mindennapi élet-
ben és a szabadidő eltöltésében. 

Kányai Róbert, az EESZI igazgatója
arról beszélt, hogy a projektben hár-
mas célkitűzést tettek a részt vevő

partnerek. Szeretnék javítani a két
térségben élő idősek életminőségét,
megfelelő és összehangolt kommuni-
kációs stratégia alkalmazásával nö-
veljék az általános társadalmi tuda-
tosságot az időskorra vonatkozóan,
és a döntéshozókat is megismertes-
sék a probléma jelentőségével. „Foly-
nak a kutatások, dolgoznak az eset-
menedzserek, haladunk a bilaterális
modell fejlesztésében. Egy átfogó ta-
nulmánysorozatot szeretnénk leten-

ni az asztalra, hogy az idősek, a szak-
emberek és a politikusok számára is
elérhetővé váljanak a projekt ered-
ményei. Ennek megvalósításában se-
gít az osztrák partnerek győri látoga-
tása” – összegezte az igazgató. (x)

Az időpontot és a helyszínt direkt
nem nevezzük meg, a bajbajutott
személyiségi jogainak megóvása mi-
att, illetve nem is ez a lényeg. Sokkal
inkább a gyorsaság, az azonnali be -
avatkozás és az egymáson való segít-
ség. Ám erről már Bélafalvi Péter fő-
törzszászlós, a Győri Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztályá -
nak baleseti helyszínelője mesélt.
„Szabadnapos voltam, kisfiam sza-
ladt haza, hogy siessek, egy bácsit
vettek észre összeesve pár utcával
lejjebb, én kellek. Futottam, ahogy
csak tudtam. A férfinak nem volt ta-
pintható pulzusa, így azonnal el kel-
lett kezdeni az újraélesztést. Szeren-
csére ott lakik egy háziorvos, aki ta-
karítás közben hallotta meg a segély-
kérést, s ő is rögtön rohant segíteni.”

A doktornő indította a szabályos
mellkaskompressziót, majd azt vette
át a főtörzszászlós, egészen addig,
amíg a mentők a helyszínre nem ér-
tek, akiket már telefonon tájékoztat-
tak: megkezdett életmentés zajlik. A

szakszerű és folyamatos szívmasz-
százsnak köszönhetően, a férfi vissza-
tért az életbe, a mentők átvették, a
további ellátásáról gondoskodtak, s
azonnal kórházba szállították. 

Ahogy Péter mesélte, pillanatok
alatt zajlott le az egész, nem is ma-
radt ideje gondolkodni, csak tudta,
be kell avatkoznia. „Szerencsére tud-
tam, hogy mit kell tenni, ami köszön-
hető annak is, hogy rendőr vagyok.
Dolgoznak nálunk szakképzett Police
Medic tanfolyamot végzett rendőr
kollégák, akik épp nemrég tartottak
nekünk foglalkozást. A doktornő is
sokat segített. Ez volt a legtöbb, amit
abban a pillanatban megtehettünk.”

A baleseti helyszínelő az esetből
megtanulta: az életmentő tudásra
bármikor szükség lehet, szolgálatban
és azon kívül is. Még akkor elhatároz-
ta: rendel több olyan speciális kulcs-
tartót, amelyben egy sürgősségi,
életmentésre alkalmas AMBU maszk
van elrejtve, amellyel könnyebben el-
kezdhető a lélegeztetés.

ÉLETET MENTETT
a szabadnapos rendor

Az életét köszönheti egy idős férfi elsősorban Bélafalvi Péter
főtörzszászlósnak, aki szabadnapján élesztette újra. Fontos
volt a gyors helyzetfelismerés és az életmentési ismeretek
tudása. Az eset példa lehet mindenki előtt.

´́

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Rendőrség 

GONDOSKODÁS határok nélkül

IDOSBARÁT RÉGIÓ´́
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„A megyei rendőr-főkapitányság
nyár elején indított prevenciós prog-
ramjához csatlakozott az Idősügyi Ta-
nács, amelynek támogatásával most
több ezer győri idős emberhez juttat-
juk el a figyelemfelhívó matricát” –
mondta el Radnóti Ákos alpolgár-
mester, az Idősügyi Tanács alelnöke.
Hozzátette, a csalók a szépkorúak jó-
hiszeműségét kihasználva lopják
meg őket, a megelőző program pe-
dig ezt szeretné megakadályozni. A
tanács csütörtöki ülésén több, időse-
ket tömörítő szervezetnek is átadtak
a matricából, akik tagjaik között oszt-
ják majd szét, de aki nem jut hozzá,
az a Városháza portájáról is beszerez-
heti ingyenesen, letöltheti a gyor.hu
és a gyorplusz.hu weboldalról és ki-
vághatja újságunkból.

Ahogy arról korábban már lapunkban
is beszámoltunk, a Gy-M-S Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-
tálya prevenciós programját a szépkorú-
ak sértetté válásának megelőzése érde-
kében hirdette meg, mivel az év első fe-
lében több, úgynevezett trükkös mód-
szerrel elkövetett bűncselekmény tör-
tént, amelyekben kifejezetten időseket
vertek át. Ilyen trükkös módszer például,
amikor közüzemi szolgáltatók nevével
visszaélő „áldíjbeszedők, álszerelők” óra-
leolvasás, javítás ürügyén jutnak be a la-
kásba, ahonnan – a figyelmet elterelve –
értékeket lopnak el, vagy az „ellenőrzé-
sért” pénzt kérnek. Előfordult már, hogy
valamely családtagjukra hivatkozva csal-
tak ki pénzt a nyugdíjasokból, vagy ked-
vező ablakcsere-lehetőséget kínáltak, de
a szerződés nem volt valós.

A megyei prevenciós program lé-
nyege, hogy a célcsoport, vagyis az
idősek számára fontos üzeneteket
tartalmazó matricát osztanak, ame-
lyet az ajtó belső részére lehet fel-
ragasztani, és ha ismeretlen csen-
getne be, arra rápillantva, átgondol-
hatják, hogy kinyissák-e az ajtót az
idegennek. 

A tanácsülésen Bőhm Szilárd, a
megyei főkapitányság bűnmegelőzé-
si osztályának kiemelt főelőadója ki-
fejtette, a hatvan év feletti korosztály
fokozottan veszélyeztetett, nemcsak
jóhiszeműségüket használják ki, de

Matricákat is 
BEVETNEK, 

hogy az idosek se
váljanak áldozattá

bizalmukba férkőznek, ez a korosz-
tály pedig sokszor szívesen fogadja,
hogy beszélgetnek velük, így a laká -
sukba engedik a meggyőző modorú
csalókat. Sajnos, ha megtörtént a baj,
sok idős ember szégyelli, hogy át tud-
ták verni, ezért nem, vagy csak késle-
kedve tesznek bejelentést, ami nehe-
zíti a felderítést. A csalás mellett a lo-
pás, a közterületen elsősorban a
zseblopás fordul elő. Ez persze nem
csak az időseket érinti, fontos tehát,
hogy figyeljünk értékeinkre, főként a
zsúfolt bevásárlóhelyeken, táskánkat
soha ne hagyjuk nyitva.

Kétezer darab bűnmegelőzési matricát oszt ki az önkormány-
zat Idősügyi Tanácsa, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság a közbiztonság megőrzése és az idősek
védelme érdekében. A tájékoztató lapunkból is kivágható.

´́

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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„A riói olimpiáról tartottam haza-
felé, és a bécsi reptéren elkevered-
tek a csomagjaim. Az ügyintéző úr
kérdezte, hogy honnan jöttem, s
amikor elmondtam, hogy Győrből,
nagyon megörült. Mint mondta, ő
minden évben részt vesz a győri ad-
venten és a karácsonyi vásáron. Ez
egy bécsitől nagy elismerés” – me-
sélte Borkai Zsolt polgármester az
esemény hivatalos sajtótájékoztató-
ján. A polgármester hozzátette, az
év legszentebb ünnepére várva, sze-
retnének az idén is meghitt hangu-
lattal, felemelő és vidám programok-
kal hozzájárulni a készülődéshez. Az
ünnepi fényekbe burkolózó gyönyö-
rű belvárosi utcák méltó helyszínt
biztosítanak mindehhez. A Széche-
nyi téren természetesen ezúttal is áll
majd a jótékonysági faház, ahol ado-
mányainkkal a nehéz sorsú ember-
társainknak is szebbé tehetjük az ün-
nepeket.

Tóthné dr. Kardos Krisztinától, a
Győri Művészeti, Fesztivál- és Műve-
lődési Központ igazgatójától azt is
megtudtuk, a fényjáték idén is
megújul, ezúttal óránkénti
váltásban láthatják az ér-
deklődők a kivetített
homokanimációt és
a fényfestést a Szé-
chenyi téren. No-
vember 30-án,
pénteken ünne-
pélyes keretek kö-
zött gyúlnak fel a
városban advent
fényei. Ismét felállít-
ják az elmaradhatat-
lan mindenki karácsony-
fáját, az óriás adventi koszo-
rút, a Mikulás szánját és a Betle-
hemet is a Széchenyi téren. A meg-
hitt hangulatot olyan produkciók
erősítik, mint Veréb Tamás, Tabáni
István, Dallos Bogi, Szarka Tamás és
a Ghymes, Wolf Kati, Kozma Orsi és
Cseke Gábor előadása. Utóbbi két
előadó a sajtótájékoztatóra egy íze-
lítőt is hozott, Kozma Orsi pedig el-
mondta, nagyon szereti Győrt, aho-
vá már szinte hazajár. Legutóbb a Ró-
mer Házban lépett fel, de az adventi
programban még nem szerepelt.
December 21-i koncertjükre ünnepi
hangulatú dalokkal készülnek.

A nagy népszerűségnek örvendő
koripálya újra vár mindenkit a Du-
nakapu téren, ahol négy alkalom-
mal láthatjuk az idei jégrevüt. Var-
ga-Horváth Adrienn, a Győri Ne-

közeleg

m a k -
D a n a
E T O

HC Mű-
k o r c s o -

lya Szak-
osztályának

elnöke elmond-
ta, ezúttal egy kará-

csonyi álomutazás részesei lehe-
tünk egy kisfiú történetén keresztül,
ötven ifjú sportoló előadásával. A
korcsolyapálya egyébként hétfőtől
csütörtökig 10 órától 20 óráig, hét-
végén 22 óráig tart nyitva.

A Dunakapu téren az Európa Kul-
turális Fővárosa pályázatunk be-
nyújtása napján megnyílt óriáske-
rék egészen a jégpálya üzemelteté-
sének végéig – ami az időjárás függ-
vénye – nyitva tart. Németh Károly,
a győri óriáskereket üzemeltető Kar-
ma Production Kft. ügyvezetője ki -
emelte, advent idejére az eddigi
nyitvatartást meghosszabbítják,
hétfőtől csütörtökig 11-től 20 óráig,
péntektől vasárnapig 10–22 óráig.
Az óriáskerék plusz hangulatvilágí-

tást kap, míg a tövében egy do -
dzsempálya is üzemel majd.

Bozsoky Zoltán, a Győri Vásár Kft.
ügyvezetője arról adott tájékoztatást,
hogy az idei vásárra összesen 132 fa-
házzal és a tavaly bevezetett, egysé-
ges, ünnepi hangulatú bögrével ké-
szülnek. A Megyeháza téren a meg-
szokott vásári hangulat, a Baross
úton a gasztronómia, a Széchenyi té-
ren a meghittebb programok és a
kézműves vásár kap helyet, míg a Du-
nakapu téren a szórakoztató attrak -
cióké lesz a főszerep.

A sajtótájékoztatót Dániel Balázs
előadása zárta, aki a boogie-woogie
műfajából adott ízelítőt. Az idén 11. al-
kalommal sorra kerülő Boogiefest visz-
szatér a Richter Terembe, ahol decem-
ber 7-én és 8-án is fergeteges előadá-
sokat élvezhet a közönség a műfaj ha-
zai és nemzetközi kiválóságaival, 6-án
pedig nyitányként az Árkádban ingye-
nes koncerten ismerkedhetünk a boo-
gie-woogie rejtelmeivel.

Az adventi időszakban a belvárosi
üzletek meghosszabbított nyitvatar-
tással várják a vásárlókat, ahogy a Ba-

ross úti Látogatóközpont is hosszabb
nyitvatartás szerint működik. Megje-
lent az adventi programokat bemu-
tató kiadvány is, amely szintén elér-
hető a Látogatóközpontban, és letölt-
hető a gyor.hu és a hellogyor.hu hon-
lapról.

ADVENT

Óriáskerék, korcsolyapálya, fényfestés, rengeteg meghitt program, és Közép-Európa
egyik leghangulatosabb karácsonyi vására szerepel az Advent Győrben programján.

Csodás Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Karácsonyi
álomutazás

részesei 
lehetünk
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Az év utolsó napján ezúttal is
együtt búcsúztathatjuk az óévet és
köszönthetjük az újat a Széchenyi té-
ren, ahol a Starmachine Zenekar, a
Club 54 Zenekar és Vastag Tamás
koncertje mellett a tűzijátékot is él-
vezhetjük.

Jövő pénteken, november 30-
án fénybe borul Győr, ünnepi
hangulatot varázsolva az itt
lakók és a turisták számára.
Már elkezdődött a karácsonyi
díszkivilágítás kiépítése, új-
donságokra is számíthatunk.

„Az adventi időszak a fényekről
is szól” – mondta el dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester a szerdai
sajtótájékoztatón. Az alpolgár-
mester kifejtette, ilyenkor azzal,
hogy kivilágítjuk a várost, a sötét-
séget világossá tesszük, s ezt pár-
huzamba hozhatjuk Krisztus szü-
letésével, akivel a  fény jött el.
Hozzátette, kevés olyan város van,
amelyet ilyen szépen öltöztetnek
ünnepi fényköntösbe.

„Az ünnepi hangulathoz ünne-
pi világítás is kell”– kezdte beszé-
dét Prédl Antal, a győri Útkezelő
Szervezet intézményvezetője. Az-
zal folytatta, több változásra is szá-
míthatunk idén. Fénypiramist állí-
tanak a Dunakapu téren, a jégpá-
lya mellett díszgömböket helyez-
nek el, a  Széchenyi téren pedig a
szokásos girlandkapu helyett ez-
úttal kivilágított fénykapu alatt ha-
ladhatnak át a járókelők. 

Nagy Csaba, a Győr-Szol Zrt.
kommunikációs menedzsere ar-
ról számolt be, idén is lesznek
Mindenki karácsonyfái, amelyek
a városrészek központjaiban, il-
letve a köztemetőkben szimbo-
lizálják az ünnepet. Negyvenkét
fényfüzérrel díszített fával ké-
szülnek: húsz helyen a meglévő
fákat öltöztetik ünnepi ruhába,
huszonkét helyen pedig a Győr-
Szol Zrt. állított fát, amelyeket a
lakosság ajánlott fel a közterüle-
tek ékesítésére.

Ódor Tamás, a Vill-Korr Hun-
gária Kft. építésvezetője el-
mondta, hosszú tervezési folya-
matot igényel, hogy Győr ünne-
pi fényben pompázzon, már ta-
vasszal elkezdték a munkát, a
dekorálás  pedig négy hétig tart.

Az összes ünnepi fény elhelye-
zése – 4000 darab LED izzósor,
3.500 méter fénykábel, 14 kilo-
méter fényfüzér –, üzemeltetése
mintegy 65 millió forintba kerül.
A költségkeretet az önkormányzat
az Útkezelő Szervezet költségve-
tésében biztosítja.

Már készül a város ünnepi fényköntöse

Piramis és

díszgömbök
Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor
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A Győr album első kiadása 2012-ben készült
azzal a céllal, hogy átfogóan bemutassa a város
értékeit, épített és természeti szépségeit, kultú -
ráját, sportját, gazdaságát, miközben ismert köz -
életi személyiségek foglalták össze, miért is sze-
retik annyira városukat.

A Könyvszalon keretében a Győri Nemzeti Szín-
házban megtartott könyvbemutatón Borkai Zsolt
polgármester elmondta, az első kiadás óta hat év
telt el, és ez alatt a több mint fél évtized alatt any-
nyi minden történt Győrben, annyit változott, fej-
lődött a város, amely megkívánta a könyv megújí-
tását. „Mivel az első könyvre büszkék vagyunk,
ezért semmiképp sem szerettünk volna egy telje-
sen új kiadványt alkotni, hanem egy felújított, bő-
vített kiadást készítettünk.” A polgármester példa-
ként említette a megújult folyóparto-
kat, az új fesztiválokat, a megépült léte-
sítményeket, megszépült közterülete-
ket és a tavalyi Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált (EYOF).

Új megszólalóként győri kötődéséről
beszél dr. Veres András megyés püspök,
Görbicz Anita kézilabda-legenda, Jaka-
bos Zsuzsanna úszó olimpikon és edző
férje, Petrov Iván, a Széchenyi István
Egyetem rektora, dr. Földesi Péter,
Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt.
igazgatóságának elnöke, valamint dr. Dé-
zsi Csaba András osztályvezető főorvos.
A könyvbemutatón dr. Földesi Péter úgy
fogalmazott, lassan negyed évszázada ér-
kezett Győrbe, és hamar a szívébe zárta
a várost, mert a város is befogadta őt.
„Hogy mit szeretek Győrben? A szépsé-
gén és az értékein túl azt, hogy itt nem
csak beszélnek a dolgokról, hanem meg
is valósítják azokat. Ez a város biztonsá-
got ad a lakóinak, mert egy olyan közös-
ségben élünk, amelynek tagjai számíthat-
nak egymásra” – fogalmazott. Hozzátet-
te, egyre több fiatal választja a Széchenyi
István Egyetemet, ezzel együtt Győrt, és
nem csak itthonról, de szerte a nagyvilágból.

„Öt nappal Győrbe költözésem után egy férfi meg-
állított a parkolóban, és elmondta, hogy mennyire
hasonlítok egy úszónőre. Miután tisztáztuk, hogy
rám gondolt, és elmondtam neki, hogy Győrt válasz-
tottam otthonomnak, majd kiugrott a bőréből. A
győriek rögtön befogadtak, és ma is ezt a szerete-
tet érzem mindenhol” – mesélte Jakabos Zsu-
zsanna. Petrov Iván hozzátette, 2013-ban,
amikor Borkai Zsolttal megállapodtak Győrbe

A MI

UTCÁNK
GYŐRSZENTIVÁN (9011) 4. RÉSZ

Kedves olvasóink! A 45. és 46. számban,
ABC-sorrendben megjelent győrszentiváni ut-
cák felsorolásából kimaradt az alábbi négy. Eze-
ket most pótoljuk.

Hérics utca A hérics (Adonis) a boglárkafé-
lék családjába tartozó növénynemzetség. Ma-
gyarországon mindegyik fajuk védett.

Huszka Jenő út Huszka Jenő (1875–1960)
zeneszerző, a magyar operettmuzsika kiváló út-
törője és klasszikusa. Híresebb művei: Bob her-
ceg, Gül Baba, Lili bárónő, Mária főhadnagy.

Jacobi Viktor utca Jacobi Viktor (1883–1921)
zeneszerző. Műveiben a XX. század eleji osztrák–
magyar operett irányától eltérve, dzsesszes ele-
meket kezdett használni. Legnagyobb sikereit a Le-
ányvásár és a Szibill című darabjaival érte el.

Kálmán Imre út Kálmán Imre (1882–1953)
operettzene-szerző és karmester. Legismertebb
művei a Csárdáskirálynő, a Cigányprímás és a
Marica grófnő. 1970-től hívják így az utat.

Czvikovszky Tamás

Még több látványos fotóval, új meg-
szólalókkal és az első kiadás óta tör-
tént változásokkal kiegészülve jelent
meg a városunkat bemutató exkluzív
kötet a 18. Győri Könyvszalonra. Be-
mutatóján az új Győr-filmet, a Győri
Meséskönyvem sorozat hatodik részét
és a 2019-es év legfontosabb esemé-
nyeit is megismerhettük.

szerződésükről, tulajdonképpen három perc alatt
egymás kezébe csaptak, és ez a kézfogás a mai napig
érvényes, mert a győri úszósport azóta is mindent
megkap, ami a sportág fejlődéséhez szükséges, és
ez a hozzáállás nem csak a sportra, de az élet számos
területére igaz. Kiemelte, amikor az EYOF-ra megér-
keztek a nyugat-európai sportvezetők, szinte döb-
benten kérdezték, hogy itt este tíz után is szabadon
sétálhatnak a sportolók? „Bizony, Győr egy biztonsá-
gos város, és Magyarország ékköve.” 

A kiadvány létrehozásában ezúttal is oroszlán-
részt vállaltak a Polgármesteri Hivatal Városmar-
keting és Programszervezési Osztályának, vala-
mint a Győr+ Média Zrt. kollégái. A kötet 3.990
forintért vásárolható meg a Baross úti Látogató-
központban és a Lokálpatrióta Könyvesboltban.

A bemutatón először vetítették le a város új
bemutatkozó filmjét. A Next Production egész
évben forgatott, sőt az adventi időszakban to-
vább forgat, így a bemutatott film még nem a
teljes alkotás, viszont úgy készül, hogy az több
önállóan is értelmezhető egységből áll, amik kü-
lön is tudják majd népszerűsíteni városunkat. A
klipszerű film célja, bemutatni azokat az élmé-
nyeket, melyekben a győrieknek és a Győrbe lá-
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Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A hétvégén a könyv, a kultúra, az információ és
a zene helyszíne volt a színház épülete, amely a
Győri Könyvszalonnak adott otthont ismét.

A Könyvszalon múlt pénteki megnyitóján dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester a könyvet egy utazás-
hoz, mesés kalandhoz hasonlította, amelyet a kiadvá-
nyok nélkül soha nem élhetnénk át. „Büszkén mond-
hatjuk, hogy a Győri Könyvszalon minden évben óri-
ási siker. Nem véletlenül, hiszen kitűnő programokkal,
nagyszerű szerzőkkel, és a legfrissebb könyvújdonsá-
gokkal találkozhatunk itt” – hangsúlyozta.

A 18. Győri Könyvszalon Alkotói díját életművéért
Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító, a Nem-
zet Művésze vehette át az alpolgármestertől. Jánosi
Zoltán irodalomtörténész laudációjában elevenítette
fel az alkotó életútját, irodalmi munkásságát. „Buda
Ferenc a ’konok hit nélkül nem megy’ axiomáját írta
fel minden versében, minden meséjében, minden
dramatizált munkájában és műfordításában az idő
homlokára” – emelte ki az irodalomtörténész. A dí-
jazott megköszönve az elismerést, bevallotta: megil-
letődött. „Felvetődött bennem, mi a csudával érde-
meltem ki? Vajon mindent jól csináltam-e? Csak-
ugyan rászolgáltam-e? Azzal nyugtattam magam: leg-
alábbis törekedem rá.” Versben összegezte azt az
időt, amelyet ceruzaforgatással töltött:

„Küszködvén egy élethosszat, láttam sok jót és
néha rosszat,/lelket soha nem cseréltem, mulasz-
tás a legfőbb vétkem.”

Horváth Sándor Domonkos, a rendező Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója az eseményt
követő értékelésében elmondta: mintegy 25 ezren
vettek részt a hétvégi programokon, valamivel keve-
sebben, mint az elmúlt években. Ennek oka lehet,
hogy a nagyszínpadi koncertek helyett író-olvasó ta-
lálkozókat rendeztek. A legnépszerűbb író Kepes And-
rás volt, több mint hatszázan voltak kíváncsiak a vele
folytatott beszélgetésre, de általában elmondható,
hogy telt házasak voltak az események. Sajnos Görög
Ibolya előadása helyszínéül a Kisfaludy Termet válasz-
tották a szervezők, miközben a 120 férőhelyes terem-
be háromszor annyian szerettek volna bejutni.

könyvszalonoztak
Huszonötezren 

togatóknak része lehet. A filmben kiemelt figyel-
met kap a szabadidő, a kultúra, a sport és az in-
nováció, mint városunk fontos erősségei, s fel-
villannak az értékek, amelyekre oly büszkék va-
gyunk. Ahogy a polgármester fogalmazott, a
készítőknek nem volt könnyű dolguk,
annyi értéket rejt ez a pezsgő
életű város, de a film tökélete-
sen visszaadja azt a lendüle-
tet és rengeteg lehetősé-
get, ami Győr sajátja.

Évek óta hagyomány,
hogy a Polgármesteri Hiva-
tal Városmarketing és Prog-
ramszervezési Osztályának
kollégái minden évben egy
új Győri Meséskönyvvel aján-
dékozzák meg a győri gyereke-
ket. Ez olyan játékos verses foglal-
koztató füzet, amelyből a legkiseb-
bek vidáman ismerhetik meg a város ér-
tékeit. Az eseményen a Győri Meséskönyvem
most elkészült, hatodik részét is bemutatták. Volt
már fesztiváljainkat, látnivalóinkat, gyermekprog-
ramjainkat, sőt az EYOF-ot bemutató kiadvány is,
ezúttal pedig a vízhez kapcsolódó érdekességeket
gyűjtötték csokorba az alkotók. Mint megtudtuk,
ennek több oka is van: Egyrészt Győr a folyók vá-
rosa, másrészt a 2023-as Európa Kulturális Főváro-
sa pályázat vezérfonala az áramlás.

Elkészült a város jövő évi eseménynaptára is,
amelyből kiderül, 2019-ben is sok izgalmas prog-
ram vár bennünket. Természetesen jövőre is talál-
kozhatunk népszerű fesztiváljainkkal, a hagyomá-

nyos programok mellett az idén útjára indí-
tott, és nagy sikert aratott Stílusos

Art Piknik, a  31! – 3 folyó, 1 szi-
get összművészeti fesztivál és

Győri Filmnapok is folyta-
tódnak. A naptárból az is
kiderül, hogy 2019. feb-
ruár 16-án az Olimpiai
Sportpark ad otthont a
Győri Sportbálnak, már-
cius 6–10. között itt ren-

dezik az Erőemelő Eb-t,
június 3–5. között a XII. Ju-

do Európa-kupát. 2019. jú-
nius 24–30. között Győr lesz a

helyszíne a Junior Tornász Világ-
bajnokságnak, június 29–július 6. kö-

zött pedig Ultimate Frizbi Eb-nek. 2019. július 11–
21. között az U19-es Junior Kézilabda Európa-baj-
nokság is Győrben lesz. Rendez a város Mazsorett
Eb-t, WAKO utánpótlás Kick-Boksz Európa-bajnok-
ságot, Judo Ifjúsági Kupát, Scitec Győr Open úszó-
versenyt is, a 2019. november 8–10. közötti XVI.
World Robot Olympiad™ (WRO) Világdöntő pedig
a magyar oktatástörténet legnagyobb, legrango-
sabb világversenye lesz.

Látványos fotók,
új megszólalók

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Bovített kiadásban jelent meg a Gyor könyv´́ ´́

Átfogóan
bemutatja a város
értékeit, szépségeit,
kultúráját, sportját,

gazdaságát
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A negyven évvel ezelőtt befejezett építkezésről
vetítettek elsőként filmet a színház gáláján, amelyből
kiderült, az első bemutatott darab, a Fáklyaláng írója,
Illyés Gyula is ellátogatott Győrbe, hogy megnézze,
miként halad az ország legmonumentálisabb színpa-
dával rendelkező teátrumának építése. Az ezt követő
Művészhimnusz közben pedig az 1978-as csoport-
képet idézték fel a szervezők, e mögül lépett elő a je-
lenlegi társulat, akik aztán időrendben haladva szto-
riztak és adtak elő a színpadon, az elmúlt negyven
év számos momentumát felidézve.

A város akkori vezetése 1975-ben fontos dön-
tést hozott azzal, hogy felépíti a régóta dédelge-
tett álmot, egy új színházat. 1978-ban elkészült a
mai teátrum, amely méreteivel közép-európai vi-
szonylatban is korszerűen megépített volt. A ko-
rábbi társulat létszáma megduplázódott, zenészek,
táncosok, énekesek szegődtek Győrbe.

A keddi gálán először négyen maradtak a színpa-
don, akik már előtte is a nemzeti elődjében, a Kisfa-
ludy Színházban játszottak: Bede Fazekas Csaba
1969, Bende Ildikó 1974, Rupnik Károly 1976,
Györgyfi József pedig 1977 óta játszik a győri közön-
ség előtt. Miután köszöntötték őket a műsorvezetők,
Forgács Péter igazgató és Agócs Judit színésznő, Bor-
kai Zsolt polgármester ünnepi beszéde következett.
Úgy fogalmazott, a negyven év során olyan közössé-
gi tér jött létre, ahová a közönség és a színészek, a
háttérdolgozók is szívesen járnak. Utalt arra, hogy a
társulat jól teljesít, évről évre egyre több a bérlete-
sek száma. Az épület megérett a felújításra, a
2020/21-es évadot már az Olimpiai Sportparkban
kezdik, amely átmeneti otthona lesz a társulatnak a
munkálatok alatt. A Modern Városok Program kere-
tében megújul a teátrum környezete a II. János Pál
térrel együtt. „Remélem, hogy amikor aztán vissza-
költöznek az épületbe, már javában dolgozunk azon,
hogy fogadjuk a kontinenst, mert elnyertük az Euró-
pa Kulturális Fővárosa címet 2023-ra. Ez idén de -

A negyvenéves
színházépületet ünnepelték

Szerző: Zoljánszky Alexandra  / Fotó: Fehér Alexandra, Marcali Gábor

cemberben kiderül” – mutatott rá a polgármester,
majd emléklapot adományozott a társulat számára.

A múltidéző gálára eljött Cserhalmi Imre is, az
épület első igazgatója, aki 1975–1980-ig vezette a
színházat. A nézők sorában ült Tordai Hajnal, aki
már a Fáklyaláng jelmezeit is tervezte,
azóta pedig mintegy 170 győri da-
rab kosztümje fűződik a nevé-
hez. Cserhalmi György, a Nem-
zet Színésze 1981-ből mesél-
te el a Hamlet-sztorit. Fő-
szerepet játszott, amikor is
kigyulladt valami a színpa-
don, amiből óriási kala-
majka kerekedett. „Ilyen
emlékezetes Hamlet-elő-
adás azóta sem volt az or-
szágban” – idézte fel, megne-
vettetve a közönséget. Részt

vett a gálán Korcsmáros György is, aki 1992–2007-
ig irányította a Győri Nemzeti Színházat, s még Gáti
Oszkár is színpadra lépett, és elmondott egy mesét.
Bor József egykori igazgatóra (1983–92) kivetítéssel
emlékeztek. Az 1999-ben bemutatott Hello, Dolly!

musicalt elevenítette fel Szulák Andrea,
az itteni szereplésük óta pedig tele-

víziós és mozis sikereket is elérő
Horváth Lajos Ottó és Balsai

Mónika is levelet küldött.
Mónikát a Portugál Masnija-
ként zárta szívébe a győri
közönség, mozgóképen pe-
dig olyan produkciókban
láthattuk, mint a Liza, a ró-
katündér, az X – A rendszer-

ből törölve, a Válótársak, a
Terápia és az Aranyélet. Hor-

váth Lajos Ottó pedig az ország

A ma már retrónak számító, építkezésről szóló vi-
deóval kezdődött el a múltidézés a Győri Nemzeti
Színházban kedden, az egykori és jelenlegi társulat
ugyanis ezen az estén ünnepelte rengeteg tapssal,
mosollyal és könnyekkel, hogy negyven éve avat-
ták fel a kultikus épületet.

Az épület
megérett a felújításra, 
a 2020/21-es évadot

már az Olimpiai
Sportparkban

kezdik

A színház két „nyugdíjas Don Juanja”, Györgyfi József
és Krasznai Tamás együtt érkeztek a színpadra
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Sanyija lett az Üvegtigris-filmekből. A győri színház-
ban 11 évig játszott főszerepeket.

A Kossuth-díjas Bede Fazekas Csaba csaknem
háromszáz szerepet játszott el Győrben. Voltak
visszatérő darabok, ilyen az először 1978-ban be-
mutatott János vitéz is, amelyben négyszer szere-
pelt: fiatalon Jancsit alakította, 2013-ban pedig Ba-
gót. Az ő dala az Egy rózsaszál is, amit a gálán elő-
adott a közönségnek. A színház két „nyugdíjas Don
Juanja”, Györgyfi József és Krasznai Tamás pedig
együtt érkeztek a színpadra és sztoriztak, szintén
az előbb említett darabból, például Kukorica Jan-
csi élő juhairól, akiknek aztán gyorsan felmondtak.

Természetesen a színpadra lépett Forgács Péter
örökösen „élettársának” nevezett Kiss János is, a Győri
Balett igazgatója. „Nagyon szeretem ezt a színházat”
– kezdte a beszédét, amiben elmondta, 39 éve a tár-
sulat tagja. Előbb alapítóként, táncosként, 1991-től pe-
dig igazgatóként. Felidézte, a színház megnyitó ünnep-

ségére Budapestről egy „bogárhátúval” érkeztek né-
gyen – Gombár Judit vezetett, Markó Iván, Krámer
György és ő –, olyan hatalmas köd volt, hogy nem lát-
ták az épületet, csak amikor közelebb értek, vették ész-
re gyönyörűen kivilágítva. „Ez az emlék azóta is meg-
határozza az életemet” – hangsúlyozta.

Az egész újságot teleírhatnánk a rengeteg anek-
dotával, ami a gálaesten elhangzott, ami pedig a
negyven év alatt történt a falak között, arra több év-
folyam is kevés lenne. Az este érezni lehetett az ösz-
szetartozást, ami a színészeket és a színfalak mögött
dolgozókat jellemzi, s azt a szeretetet, amit a színház
iránt éreznek. Mert ahogy azt oly sokszor hallani tő-
lük, ezt a hivatást csak szerelemből lehet végezni, hi-
szen olykor elég strapás, és a családnak is meg kell
értenie, hogy még karácsonyeste is dolgoznak. De –
Moldvai György írótól idézve –, „akit a mozdony füst-
je megcsapott”, az itt marad élete végéig. Meg sem
lehet fogalmazni ezt az érzést, miliőt.

Szina Kinga felidézte a Portugált, amiben
magassarkúban egyensúlyozva nevettette meg 

a közönséget, miközben kért két kisfröccsöt 
„Lajoskámtól”, ha már ott volt

Bede Fazekas Csabától
az Egy rózsaszál című dalt hallhattuk

A nagy sikerű, 2013-as Sakk musical
egyik jelenetét is újra bemutatták
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„A színház világából az iroda világá-
ba átigazolt ember számára a minden-
napi pecsételések, aláírások, döntések
után igazi megmerítkezés egy ilyen
előadás. Én most itt színpadillatot
éreztem, ezt az élményt a következő
hetekre is el tudom tenni” – mondta
a Black to Say Silence / Sötét, csönd cí-
mű darab győri, november 10-i
premierje után Fekete
Péter kultúráért fe-
lelős államtitkár,
aki szerint az
I. világhábo-
rú befeje-
z é s é n e k
századik év-
fordulóján
bemutatott da-
rab azért is fontos,
mert a száz évvel ezelőtti események
nagymértékben meghatározták Ma-
gyarország jelenlegi helyét a világban,
Európában. „Komoly kérdés volt, ho-
gyan lehet erről érvényesen, hitele-
sen, élményszerűen megemlékezni.
Ez a darab megválaszolta a kérdést.

Csillogó szemű fiatalok tiszta, érthető,
szépen megkomponált képekben be-
szélik el a történetet. A nyitóképben a
felszabadult hadba indulással, majd a
háború borzalmaival, s az utána meg-
rajzolt jövőképpel, reménnyel. A két-
szer negyven perc alatt nem volt olyan
másodperc, amit untam volna. Remé-

lem, minél többen
megnézik, és azt

kérem a pe-
dagógusok-
tól, hogy
ne mulasz-
szák el el-
hozni ide

középiskolás
diákjaikat. Gra-

tulálok Győrnek,
hogy ilyen társulata van,

és gratulálok az országnak ahhoz,
hogy ilyen városa van, mint Győr” –
hangsúlyozta az államtitkár.

„Ami számunkra fontos volt, hogy új-
ra és újra átéljük, még akkor is, ha nem
akarunk emlékezni. Megpróbáljuk le-
győzni a pusztító szenvedést, megnyit-

juk magunkat a remény felé, így talán
építhetünk egy jobb világot” – olvasha-
tó a Győri Balett táncköltészetként de-
finiálható darabjának leírásában. A két-
felvonásos művet a héten, szerdán a fő-
városi Müpa Fesztivál Színházban is be-
mutatta a társulat. A Black to Say Silen-
ce című darabot a spanyol Angel Rod-
ríguez koreografálta, eredetileg a Tanz-
Company Innsbruck társulata számára.
A győri társulatnak az első világháború
befejezésének századik évfordulója al-
kalmából adaptálta színpadra.

S ahogy a bevezetőnkben is jelez-
tük, a Győri Balettnek számos oka van
az ünneplésre. „A múltunkra és a jele-
nünkre is büszke vagyok” – mondta el
Kiss János igazgató annak kapcsán,
hogy őt is Prima Primissima díjra jelöl-
ték magyar népművészet és közműve-
lődés kategóriában. A megyei Príma-dí-
jas igazgató hozzátette, megtisztelő a
jelölés, amely a társulatnak és a város-
nak is szól, amely befogadta az együt-
test. Kiss Jánosra a közönség is szavaz-
hat, ennek részleteiről a primaprimis-
sima.hu oldalon olvashatnak.

A Győri Balett idén felújítja a Forgó-
szél, avagy a képzelet csodája című da-
rabot, amelyet 2012-ben mutattak be
L. F. Baum: Óz, a csodák csodája című
műve alapján, Velekei László koreográ-
fiájával. A darabbal a kaposvári Csiky
Gergely Színház az „Élményt élménnyel
– előadó-művészeti összefogás a bol-
dog gyermekekért!” elnevezésű akció-
jához is csatlakoznak. A művészeti intéz-
mények adventi időszakban közzétett
felhívásának célja, hogy rászoruló kis-
gyermekeken segítsenek. A győriek
örömmel csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez és meghirdették a „Tégy boldog-
gá egy gyermeket a Győri Balett előadá-
sával! Ajándékozz élményt a rászorulók-
nak!” szlogenű kampányát, melyhez
pártfogókat vár a civil és a vállalati szfé-
rából is. A felhívás úgy szól: december
10-ig váltson jegyet a Győri Balett jegy-
pénztárában a december 18-i Forgó-
szél, avagy a képzelet csodája című me-
sebalett egyik előadására, ők pedig el-
juttatják azt egy rászoruló kisgyermek-
nek. Az élményjegyek ára egységesen
1.800 forint. Információ: gyoribalett.hu

Építhetünk
egy jobb világot

A remény felé
NYITOTTAK

Ünnepelnek a táncosok is

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

A negyvenedik évadát kezdte a Győri Balett a
színházépületben – természetesen erről is szó
esett a teátrum negyvenéves keddi gáláján.
(Cikkünket a 12–13. oldalon találják.) Ünnep-
lésre más oka is van a táncosoknak, hiszen leg -
újabb bemutatójuk óriási siker, ráadásul igazga-
tójukat Prima Primissima díjra jelölték.
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A gyerekek szeretik a Vaskakas
Bábszínházat, a Mikulás pedig szereti
a gyerekeket. Talán ebből következ-
het az is, hogy a Mikulás szereti a
Vaskakas Bábszínházat. Talán?

Mindenesetre a tények magukért
beszélnek. Az elmúlt évekhez hason-
lóan, a Mikulás idén is beköltözik a
Vaskakas Bábszínházba, sőt már egé-
szen december 1-től itt készül fel,

majd december 6. után is nálunk pi-
heni ki fáradalmait egészen 23-ig, hi-
szen a sok-sok csizmát dióval, mo-
gyoróval és egyéb finomságokkal
megtölteni, valljuk be, nem lehet kis
feladat.

Aki ezekben a napokban benéz
hozzánk, a Mikulásházban sok érde-
kességet megtudhat az öregapóról.
Találkozhatunk két kis manójával is,

akik sok fontos elfoglaltságuk mellett
szintén idelátogatnak, hogy a Miku-
lás segítségére legyenek.

A Mikulásházban meg lehet kós-
tolni a Mikulás kekszét és teáját, de
az is előfordulhat, hogy még a gyere-
kek segítségére is szükség lehet. Eb-
ben az időszakban nagy a sürgés-for-
gás a Mikulásnál, néha nagy rendet-
lenség is előfordulhat, de egy játékos

rendrakással könnyen orvosolható a
felfordulás.

Az adventi időszakban az első eme-
leten a Marcali Múzeum Betlehem ki-
állítása is várja az érdeklődőket. A Mi-
kulásház megtekinthető december 1.
és 23. között, előzetes bejelentkezés
alapján. Bejelentkezni a 96/512-690-es
telefonszámon vagy személyesen a Vas-
kakas Bábszínházban lehet!

Idén is lesz 

Mikulásház
a Vaskakas Bábszínházban

Néhány mondatban foglaljuk
össze, miről szól a darab!

A Manógyár című előadás Lázár Er-
vin két novellájából, a Manógyár és A
zöld lific című művekből született. Zsu-
zsikát egy délután a kicsit félelmetes-
nek tűnő szomszédra, Murmura néni-
re bízzák a szülei. A kislány itt tanul
meg leszámolni félelmeivel, amiben se-
gítsége is akad a manók személyében.
Zsuzsika egyre ügyesebb lesz félelmei
legyőzésében. Végül eljut oda, hogy
meg tudja nevezni a legbensőbb félel-
mét. Ez hatalmas dolog egy gyereknél. 

Milyen volt foglalkozni egy ilyen
nehéz témával? 

Valóban nehéz terület, de hálás. Fé-
lelmei mindenkinek vannak. Azt sze-
rettük volna, hogy ne úgy kezeljük ezt
az érzést, mintha nem is lenne. Fon-
tos, hogy tudatosítsuk a gyerekekben,
hogy a félelem természetes része az
életnek. Az, hogy mit kezdünk vele,
már csak rajtunk áll. Mi a félelmekkel
való szembenézést helyeztük fókusz-
ba, olyan eszközökkel megmutatva,
ami akár egy négyévesnek is kézzelfog-
hatóbbá teszi ezt a problémakört.

Rendezőként hogyan kezdte fel-
dolgozni a témát?

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Marcali Gábor

Félelmei mindenkinek vannak. Gyer-
mekként azonban nehéz szembenéz-
ni velük, sokszor még a megfogalma-
zásuk is gondot okoz. A Vaskakas Báb-
színház Manógyár című darabja segít
a gyerekeknek helyén kezelni ezt a
különös érzést. A rendezővel, Nagy
Orsolyával beszélgettünk.

Készült az előadáshoz két dal. Ezek
megírásához különböző barátokkal és
színészekkel interjúztam, az ő gyerekkori
és jelenlegi félelmeikről, illetve arról, ho-
gyan dolgozták fel ezeket. Gyereksegít-
ségem is volt. Náluk az a különbség,
hogy nem kezelik olyan tudatosan a fé-
lelmeket, mint mondjuk egy felnőtt. Ne-
kik sokszor még a félelem verbalizálása
is gondot okoz. Sok interjúalanyunk em-

lítette a sötétséget és az ismeretlen, be-
azonosítatlan hangokat, mint legfőbb
gyerekkori félelemforrást.

Kik profitálhatnak abból, ha
megnézik a Manógyárat? Kiknek
szól a darab?

Akár már négyéves kortól ajánlható
az előadás. Lázár Ervin meséi könnyed
játékossággal mutatják be a félelemmel
kapcsolatos helyzeteket. A manók meg-

jelenése sokat segít abban, hogy a té-
mát mindenki könnyen feldolgozhassa.
A felnőtteknek is érdekes lehet az elő-
adás, bár ők nem biztos, hogy manó-
ként definiálják magukban az őket segí-
tő erőket. Ezen felül a Manógyár párbe-
szédet indíthat a szülő és a gyerek kö-
zött: a kicsinek segít megfogalmazni a
félelmeit, a szülő pedig stratégiát tud
mutatni annak kezelésében.

a félelmek leküzdésében
Manók segítenek
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Dr. Veres András miséjében kie-
melte: „a legnagyobb öröm, ha azt
adjuk, amire nekünk is szükségünk
van, hiszen mindenkinek van valami-
lyen értéke, akár tudás, jellembeli sa-
játosság, vagy mosoly, ami másnak
ajándékul szolgálhat.”

A szentmisét Kiss Zoltán igazgató
ünnepi beszéde követte, amelyben
megköszönte a tanárok, szülők, diá-
kok negyedszázados együttműködé-
sét, az elmúlt időszak igazgatóinak
munkáját, a fenntartó Győri Megyés
Püspökség, az Apor Alapítvány és a
jószándékú támogatók segítségét. Dr.
Madarász Hedvig köznevelés-igazga-
tási főosztályvezető, az Emberi Erő-
források Minisztériumát képviselve,
megnyitotta Platthy György festőmű-
vész alkotásaiból és a művészeti isko-
la diákjainak munkáiból álló jubileu-

mi kiállítást. Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő biztató és kö-
szönő szavakkal méltatta az iskola
eredményeit, Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő pedig emlék-
lappal ismerte el az iskolában folyó
nevelő-oktató munkát.

Az intézményben gazdag kulturá-
lis programmal folytatódik a jubileu-
mi ünnepségsorozat, vetélkedőt ren-
deznek a katolikus iskolákban tanuló
diákok számra, Gospel-koncertet ad
a Szentlélek-templom Családi Ének-
és Zenekara, a diákok szereplésével
bemutatják a Két Lotti című musicalt.
Emellett hamarosan megjelenik az
Apor Művészeti Iskola növendékei ál-
tal készített Apor Vilmos püspök éle -
tét bemutató képregény, és már el-
készült az iskolaközpont 25 évét is-
mertető emlékkönyv.

A győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont felszentelésének
25. évfordulóját ünnepelte a közelmúltban a Szentlélek-temp-
lomban, ahol Benkovich Ferenc atya köszöntőjét követően dr.
Veres András megyés püspök celebrálta a szentmisét.

iskolaközpont

százados
Negyed-

az Apor-

A hatodik születésnapját ünnepelő „Arra-
bona évszázadai” városismereti vetélkedő
februárban ismét elindul. A Molnár Vid Ber-
talan Művelődési Központ és a Győr+ Média
szervezésében megvalósuló játék a 6–7. osz-
tályos diákok százait mozgatta meg az elmúlt
években. A vetélkedőn részt vevő gyerekek
sok ismerettel, szép ajándékokkal, maradan-
dó élményekkel gazdagodtak. A cél továbbra
is az, hogy erősödjön a gyermekekben a la-
kóhelyhez való kötődés, és hogy a játék a mű-
emlékek, a helyi szellemi, tárgyi, természeti
értékek megbecsülésére, védelmére nevel-
jen. A négyfős csapatoknak 13+1 kérdéses to-
tót kell kitölteniük, amely kéthetente más-
más témakörhöz kapcsolódik. A feladatok a
február 1-jei megnyitót követően, pénteken-
ként jelennek meg a Győr+ Hetilap hasábjain.
Néhány feladat megoldásához könyvtári vagy
helyszíni kutatómunka szükséges. A totók és
az elődöntő alapján, a legügyesebbek dön-
tőn mérik össze tudásukat.

A játékkal kapcsolatos információk az
mvbmk.hu weboldalon érhetők el.

ÚJRA INDUL a városismereti vetélkedó́
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Budapest mellett idén a második
legnagyobb helyszín Győr lesz, ahol az
Öt Templom Advent fesztivál kereté-
ben november 29. és december 2. kö-
zött négy napon át hat különleges fil-
met, a Zsidó és Izraeli Filmfesztivál kí-
nálatának legjobb alkotásait nézhetik
meg az érdeklődők a Menházban. A 7.
budapesti fesztivál filmjeiből, Borgula
András, a fesztivál főszervezője váloga-
tott a győri közönségnek.

November 29. 19 óra 
Jómadarak (1)
A forgatókönyveket és verseket író

Assi élete holtpontra kerül, tele van
kétségekkel a múltját, jelenét és jövő-
jét illetően. Ráadásul egy kisebb bak-
lövést követően közösségi szolgálatra
ítélik, mely során fiatalkorú elítélteket
kell tanítania. A két világ találkozása
mindkét oldalon új energiákat szaba-
dít fel és új perspektívákat mutat.

A megtörtént esetet feldolgozó
film a Jeruzsálemi Filmfesztivál leg-
jobb első filmnek és legjobb opera-
tőri munkának járó elismerését kap-
ta 2017-ben.

November 30. 19 óra
Ben Gurion – epilógus (2)
Néhány évvel ezelőtt hatórányi,

eddig ismeretlen interjúanyag került
elő, mely a modern kor egyik legis-
mertebb politikusával, David Ben
Gurionnal készült. 1968-ban járunk,
öt évvel a halála előtt. Ekkoriban egy
mindentől távoli helyen élt, messze
a napi politika eseményeitől. Az in-
terjúból készült dokumentumfilm
Ben Gurion belső utazását mutatja
be, egy olyan ember visszaemlékezé-
sét, aki a mai Izraellel és annak jövő-
jével kapcsolatban is meghökkentő-
en tisztán látónak bizonyul.

December 1. 16 óra
Abulele (3)
A tízéves, bátyja halála óta bűntu-

dattal élő és magányos Adam egy
nap különleges teremtménnyel talál-
kozik: Abulele, a furcsa szörny sze-
mélyében nem mindennapi társra
tesz szert, s kalandos barátságuk ré-
vén rájön: ha igazán szeret valakit,
sohasem marad egyedül. A filmes és
animációs elemeket vegyítő alkotás
igazi családi mozi a szeretetről.

December 1. 19 óra
Apánk (4)
Ovadia a tel-avivi szórakozóhelyek

legmarkosabb kidobóembere. Álma,

hogy apa legyen, viszont felesége, Ra-
chel már közel öt éve sikertelenül pró-
bál teherbe esni. Amikor Shalom, egy
kisstílű gengszter munkát ajánl neki,
Ovadia nagy lehetőséget lát az ötletben,
mivel így biztosíthatja feleségének a drá-
ga magánkezelést. Amint Rachel teher-
be esik, férje úgy dönt, hogy nem dol-
gozik többet Shalomnak, viszont ez ko-
rántsem olyan egyszerű, mint gondolta.

December 2. 16 óra
Nagyi Projekt (5)
A film három fiatalember felnőtté

válásának és nagymamáik múltjának
története – egy tényleges és egy szim-

bolikus utazás formájában. Ahogyan a
fiúk bebarangolják Európát, a nagyik –
egy angol kém, egy náci németországi
táncosnő és egy magyar kommunista
holokauszt-túlélő – felelevenítik élmé-
nyeiket, s egy virtuális utazásba csöppe-
nünk, a huszadik század történelmébe.
Révész Bálint szellemes és friss hangvé-
telű dokumentumfilmje sikerrel szere-
pelt a nemzetközi filmfesztiválokon, és
elnyerte a magyar filmkritikusok leg-
jobb dokumentumfilmnek járó díját.

December 2. 19 óra 
Szimon és Teodor (6)
Szimon rövidesen apa lesz. Va-

jon hogyan tud belekezdeni élete új
szakaszába az érzelmileg instabil,
éretlen férfi? Az apját nem ismerő
tinédzser Teodorral való találkozása
és az azt követő képtelen kalandjaik
Párizsban, talán megadják a választ
a kérdésre. Egy lehetetlen páros
egy fordulatos és érzelmekkel teli
vígjátékban.

A 7. Budapesti Zsidó és Izraeli Film-
fesztivál főszervezője a Magyarországi
Zsidó Szociális Segély Alapítvány (JDC-
MAZS) és a Bálint Ház, kiemelt partne-
re Izrael Állam Nagykövetsége és az Iz-
raeli Kulturális Intézet. (x)

A fesztiválon az elmúlt évek legjobb, a zsidó kultúrát, élet-
módot, emlékezetet bemutató filmjei láthatók, egyebek
mellett az Egyesült Államokból, Németországból, Olaszor-
szágból, Izraelből és Magyarországról, november utolsó,
december első napjaiban.

Eloször rendezik meg Gyorben

a Zsidó és Izraeli 
Filmfesztivált

´́´́

(3)
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(5) (1)



Im Rahmen der Programmreihe
"Szabadhegyer Adventslichter"
geben am 26. November um 19
Uhr Friends Big Band und Mihályi
Réka ihr gemeinsames Advents-
konzert József Attila Bildungs-

haus (Móra F. tér 1.).
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Der Advent in Győr in yauberhafter Umgebung und
einem besonderen kulturellen und gastronomischen
Angebot heisst alle Besucher willkommen. Die Eröff-
nungsfeier am 30. November beginnt um 17 Uhr auf
dem  Széchenyi-Platz. Ein Teil der Festbeleuchtung
wird auch in diesem Jahr aus Lichtmalerei und San-
danimationen auf dem Széchenyi-Platz bestehen, un-
ser aller Weihnachtsbaum wird aufgestellt, wieder
transportiert die Kleineisenbahn die Kinder, öffnet
das Riesenmärchenbuch seine Seiten. Ebenso gibt es
die Eislaufbahn und das Karusell und auch das Krip-
penspiel, welches an das annahende Weihnachten
erinnern soll. Und dann gibt es noch die neueste Se-
henswürdigkeit der Stadt: ein auf dem Dunakapu-
Platz aufgestelltes 50 Meter hohes Riesenrad.

Vernissage von Nádler Istváns Ausstel-
lung „Nie endende grafische Retrospektive” im

Esterházy-Palast (Király u. 17.) am 24. November
um 18 Uhr. Die Sammlung kann bis 13. Januar 2019

täglich ausser montags von 10-18 Uhr besichtigt
werden.

Im RómerJazz Klub gibt am 28. November um 19 Uhr 19 die
Ras Q ein Konzert im Rómer Ház (Teleki László u. 21.).  RAS Q
– Eine Jazzband aus einer aussergewöhnlichen Fusion aus der
zeitgenössischen ungarischen Musikerwelt. Das Konzert wird
durch Projektion und Lichtmalerei bereichert. Die Mitglieder:
Rosta S. Csaba,  Rosta Bendegúz,  Sebestyén Bálint,  Tóth Ta-
más Ferenc,  Kovács Ferenc
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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  

@gymskik #gymskik

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

www.gymskik.hu

Szeretettel meghívjuk a Kamarai Szalon
rendezvényére, amely november 28-án,
szerdán 17 órakor kezdődik.

A Kamarai Szalonban
a testi-lelki harmónia
megteremtését célzó
előadások jellemzőek –
mondta el lapunknak a
Kamarai Szalon háziasz-
szonya, Büss Zsuzsa, a Szol-
gáltatási Tagozat elnökségi tagja. Hozzátette,
a novemberi szalon ünnepi hangulatban,
meglepetés vendéggel várja az érdeklődőket.

A 2019-ben 15. évfordulóját ünneplő sza-
lon eddigi legfontosabb üzenetei: 

• Nyitottan minden pozitív gondolatra…
• Alkossunk maradandót! 
• Értékközvetítés
• Életmód-tanácsadás
• Önismeret
• Környezetkultúra
• Egészség

Novemberi programunk középpontjában
az értékteremtés és értékmegőrzés áll,
amelyek minden vállalkozás kulcsfontossá-
gú pillérei. Az előadás keretében gondolat -
ébresztő témakörök között szerepel a pozi-
tív gondolkodás, melynek fontosságát sze-
retnénk hangsúlyozni, többek között ennek
köszönhetjük sikereinket is. Mindezzel sze-
retnénk hozzájárulni a vállalkozók feltöltő-
déséhez.

A Kamarai Szalon által szervezett elő -
adások célja:

• Közösségépítés
• A kamara tevékenységének népszerűsítése
• Taglétszám bővítése

A rendezvény dátuma:
november 28. (szerda) 17 óra
Helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara székháza
(Győr, Szent István út 10/A)

A rendezvény térítésmentes, de regiszt-
rációhoz kötött. Bővebb információ a kama-
ra honlapján olvasható:

A Pannonhalmi Főapátság december 1-jén 17.30-kor tartja el-
ső adventi gyertyagyújtását, a főapátság előtti téren. Az ünne-
pen a Szent Benedek Iskola Pannonhalmi Tagintézményének di-
ákjai műsorral kedveskednek a vendégeknek. 19 órától a Joe
Fritz Band és az Á la cARTe kvintett ad koncertet a gimnázium
dísztermében.  

Bagonyi Imre zenész és Mohay
Gábor újságíró lesz a Rímes Ká-
vé vendége november 27-én
18 órakor a Hotel Rába Baross
Termében. 

Kövi Szabolcs meditatív koncertet
tart november 28-án 18 órakor a me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara
dísztermében (Szent István út 10/A.).

A Kiss család hagyományos adventi koncertjén klasszikus zene-
szerzők művei, magyar és nemzetközi karácsonyi dalok, valamint
saját ünnepi szerzemények szólalnak meg a családi kórus, illetve
a család énekes és hangszeres szólistái előadásában a Szenthá-
romság-templomban (Kálóczy tér 3.) december 1-jén 19 órától.  

Biztosan arról vitatkozunk, amiről
gondoljuk, hogy vitatkozunk? cím-
mel Mihalec Gábor párterapeuta
előadását hallgathatják meg az ér-
deklődők november 27-én 18 órá-
tól a győri Városházán.

A Szitakötő Táncegyüttes 15 éves ju-
bileumi műsorát nézhetik meg az ér-
deklődők a József Attila Művelődési
Házban (Móra tér 1.) november 24-
én 17 órától. Fellép a Madocsai Ha-
gyományőrző Néptáncegyüttes, a
Baracs Néptáncegyüttes. Zenél a
csornai Tulipánt Népzenekar.

Soha nem szűnő grafikai
retrospektív címmel nyílik
Nádler István kiállítása az
Esterházy-palotában (Ki-
rály u. 17.) november 24-
én 18 órakor. A tárlat
2019. január 13-ig, hétfő
kivételével naponta 10–
18 óra között látogatható.

A RómerJazz Klubban november 28-
án 19 órakor a Ras Q ad koncertet a
Rómer Házban (Teleki László u. 21.).
A koncertet vetítés és fényfestés is
gazdagítja. A tagok: Rosta S. Csaba,
Rosta Bendegúz, Sebestyén Bálint,
Tóth Tamás Ferenc és Kovács Ferenc.

A Friends Big Band és Mihályi Ré-
ka közös adventi koncertjére kerül
sor november 26-án 19 órakor a
József Attila Művelődési Házban
(Móra F. tér 1.).

A Himalájában tett kalandozásairól
tart élménybeszámolót Kertics Dia,
Dvorszky Barbara és Kertics Herbert
november 27-én 17 órától a Rómer
Házban (Teleki L. u. 21.).

Féner Tamás fotóművész
Jákob létrája című kiállítá-
sa nyílik november 29-én
17 órakor a zsinagógában,
az Öt Templom Advent ke-
retében. A tárlat január
végéig látogatható.

Adventi jótékonysági koncertet rendez az üzemeltető alapít-
vány a nyúli Márton Lakóotthon javára november 30-án 18.30-
kor a ménfőcsanaki Szent Kereszt Templomban (Hegyalja u. –
Horgas u. sarok). Vendég: Pál Dénes Akusztik. A részvételhez
előzetes regisztráció szükséges: 30/937-2645, 30/242-4692. Az
otthon fenntartását célzó adományokat a koncert helyszínén fo-
gadják, és a lakók által készített kézműves termékek megvásár-
lásával is támogathatják az intézményt.
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Tizennegyedszer adta át a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetségének Győr-Moson-
Sopron Megyei Szervezete a Pri-
ma-díjakat, amelyeket idén ma-
gyar oktatás és köznevelés, ma-
gyar képzőművészet, és magyar
sport kategóriában osztották ki.

A 2001-ben alapított díjat olyan személyiség-
nek adományozzák Szent Márton napja alkalmá-
ból, aki az előző évben, években a legtöbbet tet-
te a valamikori Pannónia területén lévő kulturá-
lis és turisztikai, valamint térségfejlesztő progra-
mok megvalósításáért.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát a díja-
zottat méltatva úgy fogalmazott, Rolla János sze-
mélyében nemcsak egy világhírű művésszel, ha-
nem igaz baráttal is gazdagodott a főapátság. Rolla
János kapcsolata Pannonhalmával több évtizedes,
és amikor a főapátság húsz éve arról döntött, hogy
megújítja a Szent Márton-ünnepet, elindítottak
egy ma is élő hagyományt a hangversennyel. Hoz-
zátette, hogy Rolla János vezetésével a Liszt Ferenc
Kamarazenekar világhírűvé vált, az első hangver-
senyüket követő első két évtizedben ők voltak a
magyar klasszikus zene első számú nagykövetei.
Hortobágyi T. Cirill kiemelte, a főapátság kulturális-
spirituális küldetésének középpontjában évek óta

A PÉLDAMUTATÁST DÍJAZTÁK
Hefter László üvegművész,
Jakabos Zsuzsanna úszó és
Lelkes Géza fizikus kapta
múlt pénteken a Győr-Mo-
son-Sopron megyei Prima-dí-
jat a zsinagógában.

Lelkes Géza okleveles fizikus,
fizika szakos tanár, villamosmér-
nök, a győri Lukács-szakközépis-
kola tanára oktatás és köznevelés
kategóriában érdemelte ki a díjat.
Hangsúlyozta, „az ipar elvárja,
hogy versenyképes tudással ren-
delkező szakembereket küldje-
nek. „Ezért nekünk is folyamato-
san képeznünk kell magunkat.”
Képzőművészet kategóriában
Hefter László, Ferenczy Noémi-dí-
jas üvegművész vehette át az el-
ismerést. Munkái közül kiemelte
a fiával közösen készített, a nádor-
városi temetőben található Lélek-

kaput és a Belvárosban található,
szódásszifont formázó csobogót.
Jakabos Zsuzsanna Európa-baj-
nok úszó sportteljesítménye mi-
att kaphatta meg a díjat. „Akkor
vagyok nyugodt, ha amikor felál-
lok a rajtkőre, tudom, hogy a leg-
jobb tudásom szerint készültem
fel, és ezt valószínűleg a verse-
nyen is meg tudom mutatni.”

A rendezvényt Sragner Lász-
ló, a VOSZ megyei elnöke nyi-
totta meg, majd az arra érde-
mes vállalkozásoknak átadták a
Győr-Moson-Sopron Megye Év
Vállalkozója okleveleket is.

ROLLA JÁNOS az idei Szent Márton-díjas

Rolla János Kossuth-díjas hegedűművész, a
Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertmestere
kapta múlt pénteken a Pannonhalmi Főapát-
ság, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és
a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által alapí-
tott Szent Márton-díjat.

a dialógus áll, amelynek idei központi gondolata a
kibékülésről szólt. Jövőre a csendet szeretnék kö-
zéppontba állítani. Létezik a szemlélődés csendje,
a megnyugvásé, a letisztulásé, a megvilágosodásé.
Létezik cinikus, elhallgató és megalkuvó csend, de
létezik a szolidaritás csendje is, amikor szavak nél-
kül állunk a másik mellett, tettre készen, ha a hely-
zet azt kívánja – sorolta a főapát.

Forrás: MTI
Fotó: Marcali Gábor

A nyugdíj- és a balesetbiztosítás is hatalmas segítség
lehet — a Gyôr+ Rádióban erre hívta fel a figyelmet
Varga László, a Megoldások Fiókja Kft. ügyvezetôje,
a Generali Biztosító Zrt. hivatalos partnere.

Varga László és kollégái tovább-
ra is mindenkinek javasolják a
különbözô Nyugdíjmegtakarí-
tásokat, melyek akár 130 000
Ft-os adójóváírást is jelenthet-
nek. Érdemes a már meglévô
szerzôdéseket is optimalizálni, hogy
a maximális kedvezményeket kiaknázzuk.

A beszélgetésben kitért a balesetmegelôzés fontosságá-
ra is. Gyôrben sok helyen felfestették már a kerékpáros
nyomot. Bár sokan nem tudják, ez nem egyenlô a ke-
rékpársávval, hiszen a nyomra autóval is rá lehet haj-
tani — a jel tulajdonképpen csak tájékoztató jellegû,
hogy ott közlekedhetnek biciklisek is. Varga László el-
mondta,  a kerékpárosok nagyon védtelenek, komoly
sérülések érhetik ôket, elég egy pici figyelmetlenség
akár az ô, akár a többi közlekedô részérôl, ha pedig
kórházi kezelés miatt nem dolgozhatnak, az kiesést je-
lenthet a jövedelmükbôl. Varga László javaslata, hogy
használjanak védôfelszerelést — sisak, kesztyû, fényvisz-
szaverô mellény, világítás, prizmák stb. — illetve rendel-
kezzenek megfelelô szintû balestbiztosítással, mely segít
a kiesô jövedelem pótlásában! (x)

MINDIG JÓL JÖN
EGY BIZTOSÍTÁS

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., a Generali
hivatalos partnere támogatásával.

Személyre szabott, optimális megoldásért
keressen bennünket:

30/936-1957

Gyôr, Bajcsy-Zs. út 44.

www.vlaci61-generalibiztosito.com

Keresse a Megoldások Fiókját
a Facebook-on is!



2018. november 23. 21

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.

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

TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt

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

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

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

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

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

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

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

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

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



Az olaszok december 8-án ülik a
szeplőtlen fogantatás ünnepét, ami
egyszersmind a karácsonyi előkészü-
letek kezdőnapja is. Sok családban
már ilyenkor feldíszítik a fát és ez a
betlehem-állítás napja is, melynek
Itáliában nagyon komoly hagyomá-
nyai vannak. Az olasz betlehem szí-
nes és sokszereplős, ráadásul folya-
matosan bővül egészen karácsonyig,
amikor is megérkezik minijászolába
a Kis Jézus figurája is.

A közterületeken szintén decem-
ber elején indul az ünnepi szezon,
azaz felgyúlnak a fények, nyitnak az
adventi vásárok és Róma ünnepi dísz-
be öltözik. A belvárosban ilyenkor
bárhol találkozhatunk adventi díszki-
világítással, a legpazarabb fények
azonban minden évben a fő bevásár-
lóutcát, a via del Corsót díszítik.

Betlehemek és vásárok
Nemcsak a rómaiak otthonaiban

találunk persze betlehemeket, ha-
nem a templomaikban is, me-
lyek közül, szó szerint és átvitt
értelemben is kiemelkedik az
Esquilinus-domb tetején álló
Santa Maria Maggiore bazili-
ka. Ahol is díszes ereklyetartó-
ban őrzik Krisztus eredeti jászolá-

nak darabjait, melyeket még Nagy
Konstantin császár édesanyja hozott el
a Szentföldről 326-ban. Ugyanitt talál-
juk a világ legrégebbi betlehemét is –
ennek figuráit a kor talán leghíresebb
szobrásza, Arnolfo di Cambio faragta
ki a 13. század derekán.

Látványos ünnepi életkép várja a
látogatót a Fórumtól egy sarokra, a
Szent Kozma és Damján-templom-

ban is. A színes, sokfi-
gurás, jellegzetesen
nápolyi stílusú betle-
hem külön érdekessé-
ge, hogy azt annak idején II. Károly
magyar király rendelte meg. Károly
ugyanis egyszersmind Nápoly uralko-
dója is volt. Ha pedig megcsodáltuk
a betlehemet, akkor nézzünk szét ki-
csit magában az ókeresztény baziliká-
ban is, ami bárhol a világon kiemelt
látványosságnak számítana. Rómá-

ban viszont csak egy a sok káprá-
zatos egyházi épület közül.

Szerencsés egybeesés, hogy
Róma legnépszerűbb adventi vá-
sára a város talán legszebb terén,

a Piazza Navonán működik. A kéz-
műves termékeket, ajándékokat és

Tavaly decemberben bejárták a világsaj-
tót egy csúnyácska köztéri karácsonyfa
képei, ami már az ünnep előtt ledobta
az összes tűlevelét. Ne tessék azonban
beugrani! Ez csak a kivétel, ami erősíti
a szabályt. Rómában ugyanis nagyon
komolyan veszik a karácsonyt és a kará-
csonyi előkészületeket. Hiszen mégis-
csak ez a katolikus világ fővárosa!

RÓMAI
vakáció... 

Szerző: Kisté

adventkor is!

@napolytoldelre
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karácsonyi díszeket áruló standok
mellett bábelőadások, utcaszínház
és hatalmas körhinta várja az ideláto-
gatót. Ha viszont nem annyira a turis-
tákkal, hanem inkább a helyiekkel to-
longanánk együtt szívesen, akkor vá-
lasszuk a Re di Roma-téren működő
vásárt. Ez ugyan kicsit kijjebb esik a
belvárostól, de metróval ez is köny-
nyen megközelíthető.

Randevú Ferenc pápával
Róma talán legnépszerűbb turista -

célpontja, a spanyol lépcső tőszom-
szédságában áll a Szeplőtlen Szűz -
anya szobra, egy cirka 12 méteres ko-
rinthoszi oszlop tetején. A pápa rend-
re ellátogat ide december 8-án, hogy
a szobor tövében mondjon el egy
imát. A szentatya érkezése az idén 16
órára várható, saját érkezésünket
azonban érdemes ennél jóval ko-
rábbra időzíteni. A pápai látogatásra
ugyanis messze nem csak mi leszünk
kíváncsiak.

A közös ima után szálljunk metró-
ra és keressük fel a vatikáni Szent Pé-
ter-teret, melynek közepén hatalmas
karácsonyfa áll. Meg persze itt is egy
betlehem – méghozzá nem is akár-
milyen! Az idén, rendhagyó módon,
Jesolóból érkezett egy szobrászcsa-
pat, akik homokból faragják ki a ke-
resztény világ legnagyobb ünnepi
születés-jelenetét.

Felgyúlnak a fények, 
a fôváros ünnepi díszbe

öltözik
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez a lakás a 1.
emeleten található, melynek mérete:
69,23 nm, 2 erkélyes. Elosztása:
nappali + 3 szoba. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Szitásdombon minôségi iker -
házak eladók. A 90 nm-es házhoz tar-
tozó telekrész 400 nm. A ház kiválóan
alkalmas nagyobb családok számára is,
hiszen az amerikai konyhás nappali
mellett 3 hálószoba kapott helyet. 

Budai Mónika:
30/640-8794

MÁR CSAK PÁR LAKÁS MARADT!
Marcalváros II-n eladó ez a 65 nm-
es lakás, mely a 3. emeleten he-
lyezkedik el. Elosztása: 2 szoba +
nappali + erkély. Várható átadás:
2019. május. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr Belvárosában impozáns, 55 la-
kásos, liftes társasház épül, melyben
42—140 nm-ig lakások, penthouse-
ok és irodák leköthetôk. Ez az I—III.
emeleti lakás 54,24 nm + 7,5 nm fe-
dett erkélyes, nappali + 2 szobás. 

Venczel-Tóth Anita:
30/376-3718

Ár: 24,1 M Ft Ár: 24 M Ft

Ár: 30,9 M Ft 

Abdán új építésû, 91,76 nm-es,
nappali + 3 szobás, garázsos ikerház
eladó 497,4 nm-es telekrésszel. Az
ár emelt szintû fûtéskész ár, várható
átadás: 2019. nyár.

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 25,5 M Ft 

Gyôr-Révfalu kedvelt részén, 38 laká -
sos társasházban 35—71 nm-ig új épí -
tésû lakások eladók. Ez a lakás az eme-
leten található, 41 nm-es, erkélyes. El-
osztása: nappali + 1 szoba. Az ár
emelt szintû fûtéskész árra vonatkozik. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 18,7 M Ft 

Gyárvárosban 54,31 nm-es (brut-
tó: 78,53 nm), 4. emeleti, nappali
+ 2 szobás, erkélyes lakás eladó új
építésû, liftes társasházban. Mély-
garázsi beállók 2,89 M Ft-tól vásá-
rolhatók.  

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 29,5 M Ft 

Ár: 24,99 M Ft 

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez a tetôtéri, bruttó 80 nm-es lakás,
új építésû társasházban. Elosztása:
nappali + 3 szoba + erkély. Az ár
emelt szintû fûtéskész árra vonatkozik,
de kulcsrakész befejezés is kérhetô. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 23,9 M Ft 

Gyôrhöz közel minôségi, új laká -
sokat kínálok eladásra 31—73 nm-
ig. Ez a lakás a földszinten található,
35 nm-es, az erkély mérete: 26
nm. A lakás elosztása: nappali + 1
szoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 15,9 M Ft 

Jövô tavasszal átveheti új otthoná-
nak kulcsait! Gyôr-Ménfôcsanakon
40—55 nm közötti lakások eladók kis
lakásszámú társasházban. Ez az ame-
rikai konyhás nappali + 1 szobás, in-
gatlan az 1. emeleten helyezkedik el. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 18,5 M Ft 

Révfalu kedvelt utcájában, a Belvá-
ros közelében új építésû társasházi
lakások eladók. Ez az 54 nm-es la-
kás a 2. emeleten található. A lakás-
hoz 7 nm erkély tartozik. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 szoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 22,9 M Ft 

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

KÖLTÖZZÖN TAVASSZAL! Gyôr-
Pinnyéden 6 lakásos társasházban
eladó ez az elsô emeleti, 96 nm-es,
nappali + 3 szobás lakás, 22 nm
erkéllyel. Az ár kulcsrakész állapotra
vonatkozik.

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

Gyôrzámoly központi részén leköthetô
ez a 94,72 nm-es, önálló családi ház
17,52 nm-es terasszal, gépkocsibeál-
lóval, 650 nm-es telken. Elosztása:
amerikai konyha, nappali + 3 szoba
+ háztartási helyiség, gardrób, kamra. 

Venczel-Tóth Anita:
30/376-3718

0Gyôr-Ménfôcsanak új építésû ré-
szén eladó ez a 75 nm-es sorház. Az
amerikai konyhás nappali mellett 3
szoba kapott helyet. A házhoz 2 te-
rasz és 350 nm-es kert kapcsolódik.
Várható átadás: 2019. tavasz.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújbarát
határán, zöldövezeti  lakóparkban el-
adó új építésû, elsô emeleti, 61 nm-
es, nappali + 2 szobás lakás. Az ár
emelt szintû fûtéskész állapotra vo-
natkozik. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 20,5 M Ft Ár: 24,9 M Ft 

Ár: 28,2 M Ft 

Gyôr Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 87
nm-es, nappali + 3 szobás, dupla
erkélyes lakás. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 35,8 M Ft 

*     *     *    EZEKET MÉG GARANTÁLTAN 5% ÁFÁVAL VEHETI MEG!    *     *     *
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Azonnal költözhetô, tehermentes,
sorházi ingatlan várja lakóit! Gyôr-Szi-
get csendes utcájában 4 lakásos sor-
házban eladó belsô kétszintes, 92
nm-es, nappali + 3 szobás sorházi
ingatlan. Állapota újszerû. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Adyvárosban, frekventált he-
lyen eladó ez az 53 nm-es, másfél szo-
bás,  3. emeleti panellakás, 4 eme -
letes házban. A nyílászárók mû anya -
gok, redônnyel felszereltek. A lakás te-
hermentes, bútorokkal együtt eladó.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôrszentiván központjában, zártkerti
részen eladó 1636 nm telken álló, 74
nm-es, állandóan lakott családi ház.
Amerikai konyhás nappali + 2 há -
lószobás. Téglából épült a 90-es évek
végén, kifogástalan mûszaki állapotú. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôrben, a Góré-dûlôben, Marcal-
város II közelében, 725 nm telken
30 nm-es, fûthetô, szoba-konyhás
ház eladó, kertes mezôgazdasági
övezetben. Villany, fúrt kút van. A te-
lek beépíthetôsége 3%-os.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 29,9 M Ft Ár: 17,5 M Ft

Ár: 16,99 M Ft 

Gyôr-Szigetben 2001-ben épült
téglaépítésû társasházban eladó szép
állapotú, földszinti, 64,5 nm-es nappa-
li + 2 szobás lakás. Elosztása: 3 szoba,
külön konyha, éléskamra. A  lakáshoz
zárt udvari gépkocsibeálló tartozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 6,5 M Ft 

Gyôr-Marcalváros II-n eladó ez a 72
nm-es, nagy erkélyes, 3. emeleti pa-
nellakás. Elosztása: nappali + 2 szo-
ba. A villanyvezetékeket kicserélték, új
konyhabútor, indukciós fôzôlap, és
mosogatógép került beépítésre.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 22,9 M Ft 

Gyôr-Kisbácsán eladó egy azonnal
birtokba vehetô, 70 nm-es, 2 szo-
bás, nagy konyhás, tégla családi ház.
Az ingatlanban mûszaki felújítás tör-
tént, beleértve a villany-, víz-, gázcsô-
rendszer teljes cseréjét. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 24,8 M Ft 

Ár: 20 M Ft 

Gyôr-Sziget csendes részén 2010-
ben épült, belsô kétszintes, 82 nm-
es, nappali + 3 szobás ikerház eladó
saját kerttel, garázzsal, télikerttel,
újszerû állapotban. A ház szigetelt,
hûtô-fûtô klímával ellátott.  

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 33,4 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban eladó ez a 65
nm-es a földszinti panellakás. Az in-
gatlan elosztása: nappali + 2 szoba
+ hall. A lakás fûtés-korszerûsített
társasházban található, új mûanyag
ablakokkal rendelkezik. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 18,7 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy családi házas
övezetében eladó 2000-ben épült, I.
emeleti, téglaépítésû, 59 nm-es la-
kás. Elosztása: tágas amerikai kony-
hás nappalija mellett 2 hálószoba,
külön fürdô, WC került kialakításra. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 24,99 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt utcájában
kínálom eladásra ezt a 65 nm-es, 2.
emeleti,  újszerû lakást. A ház 2015-
ben épült, 30 cm-es téglából, 10 cm-
es külsô hôszigeteléssel. Elosztása: nap -
pali + 3 szoba, erkély mérete: 6 nm.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Ár: 28,9 M Ft 

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

Gyôrzámoly csendes utcájában eladó
ez az igényesen kialakított családi ház.
A 90 nm-es ház 2007-ben épült, 370
nm telken helyezkedik el. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 szoba.
A ház 7 cm szigetelést kapott.  

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 35,6 M Ft 

karácsonyi 

Az Édes Otthon Gyôr Ingatlaniroda csapata a cipôsdobozokat 
a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztô Iskola, Kollégium részére juttatja el. 

1. Végy egy cipôsdobozt!
2. Töltsd meg édességgel, játékkal,

mesekönyvvel!
3. Csomagold be a színes

papírba a dobozt!
4. Írd rá, hány éves fiúnak

vagy lánynak szánod
az ajándékot!

5. Hozd el
az Édes Otthonba 
december 10-ig!

JÓTÉKONYSÁGI

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

Elkészítés
1. A tejet és a tejszínt egy vastag

falú edénybe töltjük, beletesszük a
narancs megmosott, levágott héját
(gyümölcsöt ne!), a szegfűszeget, a
fahéjat, a vaníliarúd egyik felének ki-
kapart belsejét, a rumot és a kávét.
2. Alacsony lángon kezdjük felforral-
ni, így szépen kiolvadnak az ízek. 3. A
csokoládét felkockázva két pohárba
daraboljuk, megszórjuk egy csipet só-
val, mert ez kihozza az édességét,
majd kétfelé osztva, szűrőn keresztül
ráöntjük a már illatos forró tejet. 4.
Addig keverjük, míg csomómentessé
nem válik, majd önmagában vagy dí-
szítve fogyasztjuk!

Az igazi forró 

A superfood kiváló minőségű,
nagy tápértékű élelmiszer, ami nem
csupán tökéletes ízekkel rendelkezik,
de olyan vitaminokkal is, amire való-
ban szüksége van a szervezetnek nap
mint nap. Olyannyira, hogy ha na-
ponta bekapnánk két-három szem
kakaóbabot, bevinnénk a napi szük-
ségleteink jelentős részét.

Kevés új dolog lát már napvilágot a
gasztronómiában, de mindig izgalmas
visszatekinteni arra, hogy honnan is in-
dult egy-egy felfedezés, azaz ez eset-
ben a forró csoki receptje. Az aztékok
nagyon régóta vitaminbombaként
használták a kakaóbabot, de csupán
attól kezdve tudják számon tartani a
létezését, amikor a spanyolok 1519-
ben elvitték Mexikóba. Cortes, a mai
Mexikó elődjének számító Új-Spanyol-
ország első kormányzója, az azték bi-
rodalmat pont a saját csodaszerével
döntötte meg, hiszen katonáinak min-
dennap darált kakaóbabos vizet adott,
amitől rengeteg energiához jutottak,

Az első számú superfoodként tartják szá-
mon a kakaóbabot, ami nem mást jelent,
mint hogy a jó minőségű csokoládé fo-
gyasztása szinte kötelező!CSOKOLÁDÉ

és harcolni tudtak. Később felfigyeltek
rá a kereskedelemben is, és elkezdték
ízesíteni fahéjjal, vaníliával, az 1600-as
évektől pedig egészen divatos ital vált
belőle. Később a Nestlé fivérek, majd
többek között Rodolphe Lindt válasz-
totta fő tevékenységének a csokoládé
finomítását. Úgy gondolom, egészen
maradandó munkát végeztek, amiért
sokan maradunk hálásak nekik. Az iga-
zán finom forró csokoládé receptje pe-

dig a La Cuisine nagy szakácskönyvben
található, ami a fűszerek és az alkohol
mellett a chilire helyezi a hangsúlyt,
miszerint így lesz teljes, egy kis pikan-
tériával, a csokoládé íze. Én több
nemzet, szakács és recept alapján al-
kottam meg a számomra igazi forró
csokoládét, amiben éppen annyi kré-
messég és édesség van, ami nem
nyomja el, viszont hangsúlyozza a
csokoládé csodálatos ízét.

Bevásárlólista (két személyre)
2 dl habtejszín, 3 dl tej (min. 2,8%)
3 tábla 70–84%‐os étcsokoládé
Fűszerek: 1 narancs héja, 3 db szegfűszeg,
1 db csillagánizs, 2 rúd egész fahéj, 1 vaníliarúd,
2 ek. rum, 2 ek. feketekávé
A tetejére, amennyiben kedveljük: tejszínhab
(felvert habtejszínből), csokoládégolyók, csokimorzsák.
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Az idén ötéves győrújbaráti E-Kart Ringen
tavasszal adják át azt a KRESZ-pályáját, amin
a gyerekek elsajátíthatják a közlekedés alap-
jait. Múlt héten több mint száz fiatal már ki-
próbálhatta elektromos kisautóval a mobil
KRESZ-pályát. Az óvodások nagy élvezettel
tekerték a kormányt és figyelték a közlekedé-
si táblákat. Willisits Vilmos tulajdonos el-
mondta, fontosnak tartják, hogy már fiatalon
elkezdjék a felelős és tudatos oktatást, hiszen
ilyenkor játékosan már meg lehet tanítani az
alapokat a kicsiknek. „Családosok és gyerme-
kes szülők vagyunk mindannyian, így az el-
múlt évek sikerén felbuzdulva, álmodtunk
egy nagyot és létrehoztunk egy KRESZ-par-
kot, ami gyermekeink jövőjét szolgálja, felké-
szítve őket a biztonságos közlekedésre” –
hangsúlyozta.

A telepített tanpályára tavasztól min-
denkit várnak majd, de lesz egy mobilpark
is, amivel iskolákba és óvodákba tudnak el-
látogatni, ezzel színesítve a kicsik tanulását
és fejlődését. A mobil KRESZ-park része
egy közlekedési táblákkal és útburkolati je-
lekkel ellátott speciális pálya, amelyen 6-8
elektromos kisautó teljesít szolgálatot.

Természetesen a gyakorlati képzés előtt a
fiatalok egy elméleti oktatásban is részesül-
nek. A foglalkozások végén pedig a résztve-
vők kapnak egy játékos jogosítványt, így már
papírjuk is lesz róla, hogy ismerik és alkalmaz-
ni is tudják a KRESZ-szabályokat.

Új KRESZ-parkot nyitnak
Győrújbaráton, hogy már a
legapróbbak is megismer-
kedjenek a közlekedés sza-
bályaival, játékosan.

ELEKTROMOS KISAUTÓK 
suhannak a KRESZ-pályán

Szerző: Rozmán László  /  Fotó: Marcali Gábor
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SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

Szöveg és fotó:
Nagy FerencTÜSKÉSFARKÚ GYÍK

Első találkozásom ezzel a miniatűr t.rex-szel egy kiállításon történt.
Hatalmas tömeg vette körül. Egyrészt impozáns alakja, másrészt
csillogó fekete-narancssárga színe, valamint tüskés farka teszi kü-
lönlegessé ezt a kis állatot. Eleinte idegenkedve vettem kézbe, de
rövid idő alatt megkedveltem őkelmét. Barátságos viselkedése és
érdeklődése megkönnyítette a munkámat, ennek ellenére, idegőr-
lő mulatság egy ilyen izgága, folyton mozgó állatka fotózása.

VELÜNK ÉLO DÍNÓK´́

Az uromastyx, másnéven tüskés-
farkú gyík, az agámafélék családjába
tartozó faj. Az észak-afrikai köves-si-
vatagos régió lakója, 1.500 méteres
tengerszint feletti magasságokig is
megtalálható ezen a területen. Üre-
geket ás a homokba, és onnan indul
táplálékszerző útjára. Elsősorban kis
növénykékkel és magvakkal táplálko-

zik, de a rovarcsemegét sem veti
meg. Sok faja és alfaja ismeretes.
Ezek elsősorban méretükben és szí-
nezetükben térnek el egymástól,
azonban rendkívül hasonló testfel-
építésűek. A tenyérnyi példányok a
legkedveltebbek a terraristák köré-
ben, de a legnagyobbak a fél métert
is meghaladhatják. Ivarérettségüket
négyévesen érik el, és általában ti-
zenöt évig élnek, de beszámoltak

már harmincéves állatról is.
Nappal aktívak, és ilyen-

kor a hőmérséklet emelke-

désével a legélénkebb a színezetük.
Imádják a pitypangot és a színes vi-
rágokat, magvakat. Ritkán kínáljuk ro-
varokkal, mert gyakori fogyasztásuk
emésztőszervi problémákat okozhat!
Orrukban egy speciális mirigy választ-
ja ki az ásványi sókat a benne tárolt
vízből. Ritkán isznak, mivel folyadék-
igényüket az elfogyasztott növények-
ből pótolják. Gazdájukhoz meglepő
módon ragaszkodnak. Rendkívül ba-
rátságosak, nagyon ritkán harapnak.
Nappal a 30 Celsius-fokos hőmérsék-
letet, éjjel a 20 Celsius-fokot kedvelik.
Napozásra a 40 Celsius-fok a legide-
álisabb. Ha megijesztik őket, testük

hátsó felét magasra emelve, tüs-
kés farkukkal hevesen csapkod-
nak. Napközben látni, amint kar-

jaikra támaszkodva fejüket
magasra emelve, sütkérez-
nek a sziklákon. Különösen
kedvező helyeken, neveze-
tesen ott, ahol hozzáférhe-
tetlen búvóhelyek vannak,
gyakran nagyobb szám-
ban tanyáznak. Ha meg-

ijednek, kígyózó mozdulatok-
kal sietnek búvóhelyükre, s ez

a mozgás, testük rövid és vaskos vol-
ta, valamint farkuk merevsége miatt,
nagyon sajátos. Haladásuk azonban
meglepően gyors. Farkuk segítségé-

vel futásuk irányát villámgyorsan
meg tudják változtatni. Járás közben
a testük nem, legfeljebb farkuk he-
gye érinti a földet. Egyébként lassan,
ingadozva bandukolnak, s eközben
jobbra-balra forgatják fejüket, mint-
ha a legnagyobb óvatosságra szorul-
nának. Rejtekhelyükre érve teljesen
nyugodtak lesznek, feltéve, hogy bi-
zonyos mélységig lehatolhattak. Ha
riválissal találkoznak, szembefordul-
nak az ellenséggel, tompa sziszegést
hallatnak, s támadásra készülnek. Fő
fegyverük a farkuk, amellyel erős és
érzékeny csapásokat tudnak oszto-
gatni. Mint már írtuk, harapásra csak
ritkán szánják rá magukat, de ha
megteszik, nem egykönnyen engedik
el, amit megfogtak.

Néhány egzotikus vidéken a benn-
szülöttek felhizlalják ezeket a gyíkokat,
és a húsukat elfogyasztják. (Fene a
gusztusukat!) Mindenesetre a nyugati
világban kedvelt terráriumi állatként
közismertek. Védettek, azonban a
megfelelő szabályok betartásával be-
foghatók, és fogságban tarthatók, sza-
poríthatók. Manapság szaporodik a
hüllőkedvelők száma, azonban néhá-
nyan idegenkednek ezektől a kedves
kis állatoktól. Reméljük, hogy cikkünk-
kel sikerült eloszlatnunk félelmeiket,
fenntartásaikat ettől a gyíkocskától.

A hômérséklet
emelkedésével 
a legélénkebb 
a színezetük
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Hihetetlen meglepetést ajánlunk
az állatimádók részére, akár a kará-
csonyfa alá. Az érvényes állatkerti
bérlet mellé adunk egy életre szóló
élményt is ajándékba: részese lehet
a kistigrisek tréningjének. Egyedülál-
ló lehetőségként, december 1-től,
bérleteseink bepillantást nyerhetnek
a kis fehér tigriseink hétköznapjaiba.
Előzetes regisztrációt követően meg-
élhetik, milyen csodálatos érzés test-
közelből megcsodálni, az apró raga-
dozó négyes ikreket. Ha egy tigriskö-
lyök cuki, akkor próbálják elképzelni
milyen lehet, egyszerre négyet látni,
főleg ilyen közelről! A találkozáskor,
természetesen, a tigriseket nem le-
het megérinteni. A programunk ad-
dig tart, amíg ez a kölykök életét
nem zavarja. A kicsik egyelőre még a
tigrisházban töltik mindennapjaikat,
így a nagyközönség által nem látha-
tók. A hideg időjárás miatt, ta-
vasszal lesznek csak megtekint-
hetők a kifutóban.

A tigristréning egy speci-
ális képzési program része,
ami lehetővé teszi, hogy
az állataink szorosabb
kapcsolatot építsenek
gondozóikkal és az embe -
rekkel. Ez a módszer a ki-
csik érdekeit is szolgálja, mi-
vel így később kevesebb
stresszel jár számukra egy állat-
orvosi vizsgálat is.

Nehéz lenne tartalmasabb és sze-
mélyesebb meglepetést kitalálni,
mint egyévnyi „állati élményt” aján-
dékozni szeretteinknek. Így nyomon
követhetik állatkerti kedvenceik éle -

tét,
és ál-

landó ré-
szesei lehet-

nek a rendezvényeinknek, a fősze-
zon programjai közé tartozó Zoo
Show-nak és a KalandoZoo-nak. A
bérletes látogatóink várakozás és

sorban állás nélkül léphetnek be
állatkertünkbe, akár az év minden
napján, valamint elsőként értesül-
hetnek az állatkerti hírlevélen ke-
resztül a park friss eseményeiről
és rendezvényeiről.

Az akció legfeljebb két alkalomra
szól, minden érvényes bérlettel.

Elsősorban a kistigrisek egészsé-
gét és kiegyensúlyozott fejlődését
vesszük figyelembe, ezért korláto-
zott számban és ideig, látogatási
szabályzat betartása mellett lesz-
nek látogathatóak. 

Legyen velünk fehér a karácsonya,
mindenkit vár az állatkert! (x)

Ha egy különleges ajándékot szeretne karácsonyra, ne keressen
tovább, a győri Xantus János Állatkert most sem hagyja cserben
látogatóit.

A bérlet mellé életre szóló élmény ajándékba

„Velünk igazán

FEHÉR LESZ 
a karácsony!”

Szerző: Xantus-állatkert  /  Fotó: Marcali Gábor

További
információért kattintsanak 

a zoogyor.com-ra! 
Tíz órától 15.30-ig a következő

regisztrációs telefonon is 
érdeklődhetnek:

Zoo Győr jegypénztár: 
06-96/618-367 
(16-os mellék)

ÉRTÉKESÍTÉS: 06-30/2017-111

SZENT ANNA HÁZAK ÚJABB GYÖNGYSZEME A RÓZSÁK TERE MELLETT RÓZSALIGET
TÁRSASHÁZ

• garzontól a nagyméretû penthouse lakásokig • áraink bruttó árak • magas mûszaki tartalom



30 2018. november 23.

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

´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́

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

´́

´́ ´́ ´́ ´́

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

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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÔ

Fôbb feladatok: A beérkezô számlák teljes körû kezelése (pénzügyi nyilvántartásba-vétel, pénzügyi tartalmi-
formai szempontból való ellenôrzés, ÁFA-kódolás, átadás igazoltatásra), • a jóváhagyott, fizetésre engedé-
lyezett, esedékes számlák utalásra rögzítése, • a számlák napi szinten történô átadása könyvelésre, • egyéb
utalási megbízások rögzítése, • bevételi-kiadási jelentések és elôrejelzések készítése, • szállítói egyenlegközlôk
készítése, • egyéb adminisztrációs feladatok.

Feltétel: min. középfokú végzettség • számviteli, pénzügyi végzettség • analitikus gondolkodásmód • MS
Office magas szintû ismerete • magas fokú precizitás, önálló munkavégzés • jó kommunikációs és kiváló
problémamegoldó készség

Elônyt jelent: mérlegképes könyvelôi végzettség

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint a végzettséget igazoló bizonyítványokat az
alábbi e-mail címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: Pénz-
ügyi ügyintézô pozíció.

Az önkormányzat anyagi támogatásával 144 da-
rab közterületi kukát helyezett ki a Győr-Szol Zrt. a
Belvárosban. A mai kor igényeinek minden tekintet-
ben megfelelő, modern megjelenésű, fémből ké-
szült, csikktartóval is felszerelt utcai hulladékgyűjtő
edényeket a terekre, a parkokba, a sétálóutcákba és
felújított vízparti sétány Rába-parti szakaszára helyez-
ték ki. Utóbbi, rendkívül népszerű helyen a kapacitás

bővítése érdekében egy tartóoszlopra kettő, azaz
dupla kukát szereltek. A Győr-Szol Zrt. munkatársai
a köztisztasági feladatok ellátása során – az egyéb-
ként nagy számban lévő régi utcai hulladékgyűjtő
edényekkel együtt – a most kihelyezett 144 darab
kukát naponta ürítik. A szolgáltató kéri, hogy az új ut-
cabútorok állapotát őrizzük meg együtt. 

Fotónk a Honvéd ligetben készült.

HULLADÉK-
gyujtovel 

Közel százötven 

több a Belvárosban

´́ ´́
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Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis-gyor.hu

A.  Robotok viadala

B. Nemak-mobilis robotverseny –
FLL Győr regionális forduló

C. Robotika Világkiállítás

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

Több mint

Napjainkban egyre többet olvasni a szak-
mák jövőjéről, a munka világának átalakulá-
sáról, arról, hogy a felnövekvő nemzedék jó
része olyan szakmákban fog tevékenykedni,
amelyeket nem ismerünk, hiszen még nem
is léteznek. Vajon hogyan lehet felkészülni
a jövőre, mit és hogyan érdemes tanulni-ta-
nítani a soha nem látott sebességgel válto-
zó, fejlődő világunkban? A választ egyrészt
az alapkompetenciák, mint például az anya-
nyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, vala-
mint a matematikai, technológiai és digitális
kompetenciák fejlesztése; másrészt az úgy-
nevezett „21. századi kompetenciák” fejlesz-
tése jelenti. Utóbbiak közé tartozik egyebek
mellett a problémamegoldás és az együtt-
működési készség, a csapatmunkára való al-
kalmasság.

Ezeket teszteli, fejleszti a FIRST LEGO Lea-
gue nemzetközi robotverseny-sorozat, amely
győri regionális fordulóját 14 csapat részvéte-
lével rendezik a Mobilisben, december 8-án.
A 9–16 éves diákokból álló csapatok versenye
a kívülállók, a rendezvény látogatói számára is
rengeteg izgalmat tartogat. A program leglát-
ványosabb mozzanata ezúttal is az előre prog-
ramozott robotok különleges párviadala lesz,
a speciális terepasztalokon.

Mi a Mobilis robotversenyének neve?

2018. december 17-én:
• Győr, Szitásdomb utca; beépítetlen terület;

hrsz.: 11153/6; teleknagyság: 1685 m2.
Kikiáltási ár: 32.600.000 Ft + 27% ÁFA

• Győr, Hűtőház u. mögötti beépítetlen terület;
hrsz.: 5446/9; teleknagyság: 762 m2.
Kikiáltási ár: 2.840.000 Ft.

• Győr, Achim András u. 7.; lakóház, udvar;
hrsz.: 9177; teleknagyság: 782 m2.
Kikiáltási ár: 22.300.000 Ft.

• Győr, zártkert; zártkerti művelés alól kivett te-
rület; hrsz.: 43239, teleknagyság: 2435 m2.
Kikiáltási ár: 2.100.000 Ft.

• Győr, zártkert; zártkerti művelés alól kivett te-
rület; hrsz.: 43370; teleknagyság: 3547 m2.
Kikiáltási ár: 3.250.000 Ft.

2018. december 18-án:
• Győr, Kör tér; beépítetlen terület; hrsz.:

42212/1, 42212/2; teleknagyság: 591 m2; 378
m2. Kikiáltási ár: 7.150.000 Ft + 27% ÁFA;
4.550.000 Ft + 27% ÁFA.

• Győr, Külső Vasút sor; beépítetlen terület;
hrsz.: 41657/8, 41657/12; teleknagyság: 2027
m2, 1777 m2. Kikiáltási ár: 4.940.000 Ft + 27%
ÁFA; 4.340.000 Ft + 27% ÁFA.

• Győr-Ménfőcsanak, Krúdy Gyula és a Csanaki
utca közötti területek: beépítetlen terület, mo-
csár, közforg. elől elzárt magánút; hrsz.:
25162/1, 25165/2, 25180/3; teleknagyság:
781, 3412 és 190 m². Kikiáltási ár: 23.250.000
Ft + 242.136 Ft (ÁFA).

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

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján értékesíti 

Kovács Tamás önkormányzati képviselő november 27-én a Kovács Margit-iskolában (Rép-
ce utca 2.) 16 órától év végi fogadóórát tart, amelyre várja az érdeklődőket, illetve várja
továbbra is a megkereséseket a megszokott módon, a 30/997-0401-es telefonszámon, il-
letve a kovacstamas9@freemail.hu e-mail-címen is.
November 29-én, csütörtökönön pedig 17.30–18.30-ig Szeles Szabolcs önkormányzati
képviselő tart fogadóórát a Semmelweis Idősek Klubjában (Semmelweis u. 8.). FO
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Nem kell mást tenned, mint megkérni szüleidet,
hogy a lerajzolt, vagy az igazi kismarkolóról készített
fényképet küldjék el nekünk a kviz@pannon-viz.hu
címre. Beérkezési határidő december 3-án, hétfőn
12 óra. A nyertes képet aznap 14 óráig közzétesszük,
a nyertest értesítjük. Részvételi szabályzatunk a
www.pannon-viz.hu oldalon olvasható. Kérjük, ve-
gyék figyelembe, hogy a nyereményként felajánlott
játék 5 től 12 éves korú gyermekeknek ajánlott! 

Az igazi kismarkolóról Csekő Rolanddal, a Pannon-
Víz Zrt. gépkezelőjével beszélgettünk. „Szeretjük,
mert nagyon mozgékony, szűk helyeken, akár kapu-

aljakban is könnyedén elfér. A gumis lánctalp nem
tesz kár a burkolatokban, a Győrkőcfesztivál idején
például gond nélkül zajlott a bemutató a Széchenyi
téren. Hosszú árkok ásására, nagy mélységű munkák-
hoz természetesen nem ez a legmegfelelőbb, erre va-
lók a nagyobb gépek. A hibaelhárítási feladatok döntő
többségére viszont ezzel a géppel vonulunk ki. Vizes
bemutatókon mindig hosszú sor kígyózik a kismarko-
lónál, a csöppségek alig várják, hogy beülhessenek a
vezető ölébe. Ha van valamelyikőtöknek a bemutató-
kon készült fényképe, küldjétek el, mert most nyerő
lehet!” – tanácsolta a kismarkoló kezelője is.

Vizes bemutatóink legnépszerűbb darabjához
hasonló Lego játékot nyerhetsz, ha kapunk tőled
a pannon-vizes kismarkolóról készített rajzot
vagy fényképet! Bemutatóinkon rengeteg fotó
készült a markolóval ismerkedő gyerekekről. Ha
ezekből most kapunk egyet, az nyerő lehet!

hozzon a Mikulás?

verseny!
ROBOT

Szeretnéd, hogy egy

KISMARKOLÓT 



ÁLLÁS

Dániában évek óta működő
építőipari és szolgáltató cég
keres kőműves, burkolót 8
órás főállásban. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal
e-mailben:
goldtrans.dk@gmail.com

Azonnali belépéssel győri
gépipari cég munkavállaló-
kat keres: betanított munká-
ra – hengerfejek végellenőr-
zésére nettó 170.000 Ft elér-
hető keresettel, valamint kar-
bantartókat – CNC megmun-
káló és mérőgépek karban-
tartására nettó 200.000 Ft
feletti bérezéssel. Érdeklő-
dés: 06-30/266-4549 (ingye-
nes).

Azonnali belépéssel győri
gépipari cég munkavállaló-
kat keres: CNC esztergályos
munkára –egyedi alkatrészek
rajz alapján történő gyártá-
sára. Elérhető bruttó órabér:
2.000 Ft–2.300 Ft. Érdeklő-
dés: 06-30/266-4549 (ingye-
nes).

Keresünk munkájára igényes,
önállóan dolgozni tudó, ta-
pasztalt bútorasztalost, győri
munkahelyre, teljes munka-
időben, Győrből, vagy kör-

nyékéről. Jogosítvány szüksé-
ges. Fényképes önéletrajzo-
kat várunk az
asztalos2016@gmail.com e-
mail-címre.

Keresünk asztalosipari gépek
használatában is jártas kar-
bantartót, győri munkahely-
re, Győrből, vagy környéké-
ről. Jogosítvány szükséges.
Fényképes önéletrajzokat vá-
runk az
asztalos2016@gmail.com 
e-mail-címre.

Cégünk keres győri munka-
helyre villanyszerelőket és
CNC-gépkezelőket. Kiemelt
kereseti lehetőség (nettó
2000–2100 Ft/óra). Utazás
biztosított. Érdeklődni: 06-
70/206-2621 és 06-20/265-
2969 telefonszámokon.

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. 

kert ásás! 06-30/403-6810;
06-96/826-322.

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

Kárpitozás! Ülő, fekvő búto-
rok javítása, áthúzása,
anyagválasztással. Ingyenes
felmérés – szállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítá-
sa, áthúzása. 06-70/884-
6838

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom limlomját, ingyen el-
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

SZOLGÁLTATÁS

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, fotótapéták felragasz-
tását, laminált padlók leraká-
sát vállaljuk. Tel.: 06-70/245-
8931.

Kisebb kőművesmunkákat,
térkövezést vállalok Győr és
vonzáskörzetében. 06-
70/532-5060

Szobafestés-mázolás, hunga-
rocelles hőszigetelés, hom-
lokzatfestés. 06-70/532-
5060

Régi bútorokat, festménye-
ket, órákat, herendi, Zsolnay
porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, hagyatékokat vásárolok!
Németh Csaba 06-20/937-
9671. 

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

Sövényvágás, fakivágás, gyö-
kérkivétel, fametszés, fűny-
írás, kaszálás, bozótirtás,

2018. november 23.32

Egy helyen az összes fogászati szolgáltatás!

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A I/6 • www.colordent.hu • info@colordent.hu

HÍVJON BÁTRAN! • TELEFONSZÁM: +36-30/609-9252

Dr. Deák Henrietta

SZÉP EGÉSZSÉGES FOGAKAT ÉS SUGÁRZÓ MOSOLYT
KÍVÁNOK MINDENKINEK!

Esztétikai fogászat
Konzerváló fogászat

Gyermekfogászat
Fogpótlás

Fogfehérítés
Implantáció

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

Exkluzív kozmetikai kezelések Egészségcentrumunkban

• Bőrfiatalító kezelések
orvos-esztétikai eszközökkel

• 100%-ban természetes
hatóanyagok

• Azonnali, látványos
és tartós hatás

Személyre szabott
kezelésekkel és
tanácsadással várjuk Önt.

ZÁR-KA BOLT Gyôr, Lajta u. 12. (Marcalváros I)
70/249-6930 Tel./fax: 96/804-155 • zarkabolt@gmail.com

ÁFAMENTES
NAP 

CSAPTELEPEKRE 
csak november 27-én 
a hirdetés felmutatójának!

• kilincsek
• többpontos zárak

• postaládák
• ablak- és ajtó

szigetelôanyagok

zárak,
zárbetétek

csaptelepek, 
szerelvények

fényforrások

bukó- nyíló 
vasalatok

• 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!

Gyôri Szolgáltatási SZC
Móra Ferenc

Sportiskolai Általános Iskolája
és Szakgimnáziuma

Képzéseink

Idegen nyelv
Digitális és vizuális kultúra

Sport

Nyílt nap leendô elsô osztályos gyermekeknek és szüleiknek

www.moraferenciskola.hu 9023 Gyôr, Kodály Z. u. 20–24.

2018. november 27. kedd 
NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK 8–12 ÓRA

Tájékoztató értekezlet 17 óra
A tájékoztató ideje alatt játszóház



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-
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Érdeklődés az
alábbi telefonszámon: 06-

70/640-5101. Kérésre díjta-
lanul házhoz megyünk!
Idősgondozást vagy gyer-
mekfelügyeletet, korrepetá-
lást vállalok. Ugyanitt albér-
leti szoba kiadó. 06-30/976-
6688

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! Telefonszám: 06-20/529-
9861

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

ELADÓ

Árkád közelében 2 szobás
téglalakás eladó. 16.890.000
Ft. 06-70/940-4046

Győrszentivánon, 1.200 nm-
es telken, 3 szobás családi
ház eladó. 21.890.000 Ft. 06-
70/633-5250

Győrben, panelprogramos,
53 nm-es, felújított, azonnal
költözhető lakás eladó.
17.200.000 Ft. 06-20/996-
9413

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

Győr(szentiván), Vasút sor, csa-
ládi ház 28,8 M Ft-ért eladó,
vagy elcserélhető kétgeneráci-

ós győri házra vagy Marcalvá-
ros II-n lakásra, értékegyezte-
téssel. 06-20/919-8156

LAKÁSCSERE

96/505-050

Nádorvárosi, 2 szobás, 52
nm-es, komfortos, felújított,
határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne tégla-
építésű, 3-4 szobás, határo-
zatlan idejű, nádorvárosi,
belvárosi bérleményre. (Hir-
detésszám: 667.)

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-es,
összkomfortos, határozott,
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 36–50 nm-es, 2 szobás,
határozott-határozatlan idejű
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

2018. november 23.

A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm 
között igény szerinti nagyságú telkeket
ajánlunk. A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással
értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-30/948-4701 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

BUDAPESTRÔL ÉRKEZÔ SZAKBECSÜS FELVÁSÁRLÁST VÉGEZ

2018. NOVEMBER 28. (SZERDA) 13—17 ÓRÁIG • RÁBA HOTEL (Duna Terem), Gyôr, Árpád út 34.

Arany,
fazon arany

20.000 Ft/g-tól 
(briliánssal

díszített 1 karáttól)

Herendi, 
Zsolnay

porcelánok

Ezüst
dísztárgyak
100 Ft/g-tól
800 Ft/g-ig 

Régi ezüst-,
aranypénzek,
papírpénzek
(forgalomból
kivont valuta)

ELÉRHETÔSÉGEK : 06-1/209-42-45 • 06-20/200-60-84 • DINASZTIAGALERIA11@GMAIL.COM

Ékszerek
aukciós áron,
antik arany,

gyémánt,
b riliáns

+36-20/408-8010

Gyôr-Likócs, KELTA-PART LAKÓPARK

+36-20/552-66-77

ELADÓ
ÖSSZ-

KÖZMÛVES
CSALÁDI-

HÁZAS
ÉPÍTÉSI
TELEK

700 m2-TÔL

bérleményre. Gyárváros, Ná-
dorváros, Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 668.) 

Belvárosi, 2 szobás, 59 nm-
es, összkomfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kást cserélne. 2-3 szobás,
58–80 nm-es, határozott-ha-
tározatlan idejű bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 571.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 50-60 nm-es, 2-3 szobás,
határozott-határozatlan, belvá-
rosi, nádorvárosi, adyvárosi
bérleményre. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 572.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 63 nm-
es, komfortos, teljesen felújí-
tott, határozatlan idejű bér-

leti szerződéses lakást cserél-
ne 55–85 nm-es, 3 szobás,
határozott-határozatlan ide-
jű bérleményre. Marcalváros
I. és Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 574.)
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Az egészségügyben és termé-
szetgyógyászati rendelőkben vizs-
gáló és vezető asszisztensként el-
töltött hosszú idő és képzések után
Edvy Tímea megnyitotta Relax
Time elnevezésű egészségközpont-
ját, ahol kiegészítő kezelési lehető-
ségeket vehetnek igénybe a vendé-
gek, s nem csupán a test, hanem a
lélek is középpontban áll.

„Talpreflexológiával foglalkozom
már húsz éve. Korábbi munkahelye-
men évente háromezer beteget vizs-
gáltam. Ha ránézek egy talpra, sok-
szor már abból tudom, mi a gond.
Azért választottam ezt a gyógymó-
dot, mert a gyógyulás feltételeit te-
remti meg a szervezet számára,
mindezt biztonságosan, egyénre sza-
bottan. A talpreflexológia egyébként
az idegvégződések szakszerű stimu-
lálásával segít a szervezetnek az ön-
gyógyító folyamatok beindulásában.
Sokan akkor keresnek meg, amikor
már minden reményük elveszett” –
fogalmazott Edvy Tímea.

Számos panaszra gyógyírt biztosít
a kezelés. Megnyugtat, feltölt, energe-
tizál. Javul a vérkeringés a  végtagok-
ban, elősegíti a salakanyagok távozá-
sát, a belső szervek működését javítja,
fokozza a gyógyszerek hasznosulását
is. Méregtelenítő, immunrendszer-
erősítő, stresszoldó hatású. Számos
panaszra gyógyír, sőt többen bizonyít-

Relax Time Egészségközpont

Ahol jó kezekbe kerül
az egészséged!

„Talán nincs is még egy ilyen komplex áldásos kezelési mód-
szer, ami ennyi jótékony változást eredményezhet egészségi
állapotunkban”

Relax Time Egészségközpont
Győr, Árpád út 93., II. emelet, 1 ajtó
www.egeszsegrehangolva.hu
Bejelentkezés: 06‐30/486‐4710 
facebook.com/egeszsegrehangolva.hu
facebook.com/spiritualislelkitanacsadas

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.

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.

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

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.

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

Kiket vár a Relax Time? 
• Akik szeretnék javítani az ellen-
álló képességüket. • Akik meg-
szabadulnának a szervezetük-
ben felgyülemlett méreganya-
goktól. • Akik mozgásszervi, ér-
rendszeri, vizelet kiválasztási,
női-férfi hormonális, fogantatá-
si, változókori, emésztési pana-
szokkal küzdenek.  • Akik stresz-
szesek, fáradtak, kimerültek, tes-
tileg- lelkileg is szeretnének fel-
töltődni. • Akik a kémiai anya-
gok nélküli kezelési lehetősége-
ket részesítik előnyben.

ják, hogy a gyermekáldást is a kezelés-
nek köszönhetik. Az egeszsegrehan-
golva.hu oldalon sok hiteles véle-
ményt is olvashatunk bizonyítékul.

„Az visz előre a hivatásomban,
hogy minden esetnek utánamegyek.
Minden vendégre kiemelten odafi-
gyelek, örömmel tapasztalom a jóté-
kony változásokat. Dr. Máté Csongor
belgyógyásszal dolgozom együtt, így
ha jelez a talp, segítek hozzá gyorsan
bekerülni. Belvárosi kezelőmben – az
Árkád körforgalomnál, előzetes beje-
lentkezés alapján –  szeretettel várok
mindenkit.” (x)

Zsolt: Három hónap alatt 

a májfunkciós
értékeim
a felére csökkentek
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Magyarország legjobb úszóklubjá-
nak sportolói az elmúlt napokat sem pi-
henéssel töltötték, hiszen a csehországi
Plzenben egy rangos nemzetközi meg-
mérettetésen versenycsúcsokat döntöt-
tek Lobanovszkij Maxim, Szabó Szebasz-
tián és a váltók révén. Ebből a sorból Ja-
kabos Zsuzsanna sem maradhatott ki. A
klub olimpikonjának sűrű volt a prog-
ramja, az OB-n 13 bajnoki címet szer-
zett, majd részt vett a Győr könyv bemu-
tatóján (erről beszámolónkat a 10–11.
oldalon olvashatják), nem sokkal ké-
sőbb átvehette megyei Prima-díját (cik-
künk a 20. oldalon), és még aznap este
elindult Csehországba, ahol 400 vegye-
sen szintén versenycsúccsal és a vele já-
ró arannyal segítette a csapatot. A plze-
ni viadal Csehországban a rövidpályás
világbajnoki válogató is volt egyben, a
legjobb csapatok indulhattak, és a győ-
riek zártak az éremtáblázat élén. A klub

Győri Úszó SE a két hete Százha-
lombattán rendezett XV. rövidpá-
lyás országos bajnokságon elért si-
kereivel a viadal legeredménye-
sebb klubja lett. A győriek meg-
nyerték az év összesített csapat-
versenyét is, amelybe a felnőtt és
az utánpótlás korosztály vala-
mennyi bajnokságának eredmé-
nyei beleszámítanak.

legjobb versenyzői és edzőik díszvacso-
rán ünnepelték a közös sikereket, töb-
bek között Borkai Zsolt polgármester,
prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis
Egyetem rektora és Turi György, a Ma-
gyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke
társaságában, de velük ünnepelt Petrov
Árpád, Hosszú Katinka edzője is.

„Gyakran kávézom együtt Danyi
Gábor barátommal, az ETO kézilab-

dázóinak edzőjével, aki hozzám ha-
sonlóan, pécsi gyökerekkel rendelke-
zik, és mindig megállapítjuk, Győr kü-
lönleges város, itt működnek a dol-
gok. Amikor a díszvacsorán körbenéz-
tem, nem igazán tudtam, kinek is kö-
szönjem meg azt, hogy ilyen lehető-
séget kapott Győrben az úszósport.
Nem azért, mert nincs ilyen személy,
hanem azért, mert végtelen a felso-

rolás. Nagyon sok ember van a város-
ban, aki szurkolt nekünk és támoga-
tott minket az elmúlt öt évben. Hadd
osszak meg valamit, ami hazai, és
bölcs: ’Egyetlen ismeret van, a többi
csak toldás: Alattad a föld, feletted
az ég, benned a létra.’ Hogyha valaki
úszóbajnok akar lenni, Győrben meg-
találja azt a bizonyos létrát” – állapí-
totta meg Petrov Iván.

A GYORI LETT AZ ORSZÁG´́
a legeredményesebb úszóklubja
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A GYORI 

Győrben tavaly rendeztek először
az ifjúsági korosztálynak Európa-ku-
pát, már akkor is több száz résztve-
vővel, most még ezt is túlszárnyalta
az utánpótlás torna mezőnye: hu-
szonhét ország 422 judósa lépett ta-
tamira, köztük kilencvenegy magyar
judoka. A verseny róluk, egyes szak-
emberek szerint a jövő magyar
aranygenerációjáról szólt. A magyar

válogatott négy arany-, két ezüst- és
nyolc bronzéremmel az éremtáblá-
zat első helyén végzett. A dobogós
helyek mellé a csapat begyűjtött
még három ötödik és hét hetedik he-
lyezést is.

Szatmári György, Nerpel Gergely
és Varga Brigitta is a dobogó legfelső
fokára állhatott, sőt a közönség leg-
nagyobb örömére, a 2017-es EYOF
aranyérmese, Sipőcz Richárd is meg-
nyerte döntőjét a +90 kg-osok között.

„Nagyon jól éreztem magam a ver-
seny alatt, hiszen nekem ez a hely-
szín örök élményeket idéz fel, első-
sorban az EYOF-aranyérem, és a fan-
tasztikus hangulat miatt. Örülök,
hogy a teljesítményem is hasonló
volt, mint tavaly nyáron ugyanitt. A
fő versenyem idén az Európa-bajnok-
ság volt, de szerettem volna edzőm-
mel, Gyimes Nikolettel méltóképpen
búcsúzni az ifi korosztálytól és újabb
sikerrel lezárni ezt az időszakot a pá-
lyafutásomban” – mondta Sipőcz Ri-
chárd.

Ugyancsak a döntőig verekedte ma-
gát, végül ezüstérmet szerzett Tóth Bo-
tond és Kardos Tímea. A bronzérmese-
ket hosszabb felsorolni, hiszen nyolcan
is dobogóra állhattak: Kovács Bence,
Máthé Bence, Ócsai Sándor, Turánszki
Zalán, Vaska Fanni, Kriza Anna, Czerlau
Jennifer és Faragó Petra is a harmadik
helyen zárt Győrben.

A kontinens kiemelkedő tehetségű ifjúsá-
gi judósai versenyeztek a hétvégén Győr-
ben az Olimpiai Sportparkban. A tavalyi
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
hazai cselgáncssikereinek helyszínén töb-
bek között az akkori aranyérmes Sipőcz Ri-
chárd is a dobogó tetejére állhatott.

EYOF-hangulatot varázsolt 

„aranyfiú”
´́

Fotó: Rózsa Tamás

Fotó: Lakatos Krisztián



2018. november 23.38

www.vidrauszoiskola.hu

2018 UTOLSÓ

ÚSZÁS-
OKTATÁSAI! 

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

kezdőknek és haladóknak.

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

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

illetve szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra.

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

Az első alkalom
MINDENKINEK

INGYENES!

ÚSZÁS:
ERÔ, EGÉSZSÉG,
EDZETTSÉG

Az ETO augusztus végén előselejtezővel kezdte
a sorozatot, akkor az Alba gárdáját győzte le, majd
az Ajka és a Pécs elleni siker következett. „A fiúk gya-
korlatilag munkából jöttek a meccsre, és nagyon
motiváltan, fegyelmezetten játszottak. A Vecsés já-
tékosai talán azt gondolták, hogy ők NB I-esek, si-
mán továbbjutnak, de ez nem ilyen egyszerű” – ér-
tékelte a találkozót Deáki István, az ETO edzője.

A Magyar Kupa 3. fordulójából nyolc csapat ju-
tott tovább. Hozzájuk a következő körben csatlako-
zik a Tatabánya, a Csurgó, a Komló és a Balatonfü-
red, míg a Veszprém és a Szeged az 5. fordulóban
száll be a küzdelmekbe. „Jó lenne még egy kört
menni a kupában, erre úgy van esélyünk, ha a Me-
zőkövesd, Cegléd, Eger hármasból kapunk ellenfe-

BRAVÚR A KUPÁBAN, 
továbbjutott az ETO-SZESE

let. Ha nem így lesz, akkor leginkább a Tatabányá-
nak vagy a Fradinak örülnék, hiszen azokra a mecs-
csekre biztosan megtelne a csarnok” – mondta
Auer Károly, az ETO-SZESE elnöke.

Bejutott a férfi kézilabda Magyar Kupa
4. fordulójába az Agrofeed ETO-SZESE,
miután hazai pályán 25–15-re legyőzte
az élvonalbeli Vecsés együttesét. A
győriek egyedüli NB I/B-s csapatként
lesznek ott a következő körben.

A GYAC evezősei Bázelben vettek részt egy
rangos nemzetközi versenyen. A fiatal győri női
nyolcas a sprintversenyben két csapatot is meg-
előzve a 13. helyen végzett, majd a 6,4 kilomé-
teres távon nyolcadikként evezett a célba. A
klub edzői szerint a csapatra szép jövő vár, és
komoly eredményeket érhet el, hiszen viadalon
az idősebbek között indultak, és így is helytáll-

Szép jövo elott állnak 
a GYAC-os evezos lányok

A GYAC súlyemelő szakosztálya pedig bajnoki
címet ünnepelhetett, hiszen a szombathelyi OB-n
korosztályának a dobogó legfelső fokára állhatott
Koncz Kristóf. A 17 éves győri tehetség a legköny-
nyebbek között,  -56 kg-ban szerezte meg az arany-
érmet, 181 kg-os összeteljesítménnyel. Koncz Kris-
tóf szakításban 83, lökésben 98 kg-ot teljesített.

tak. A szakosztályvezetés a csapat teljesítmé-
nyét külön is díjazta. Az versenyhétvégén Sön-
feld Judit vezette csapatkapitányként a lányokat,
a nyolcasban pedig ott volt a hajóban Holpert
Eszter, Varga Éva Emese, Csernák Csenge, Bíró
Kata, Csiba Brenda, Bagó Zsófia és Kálmán Eni-
kő. A kormányos a düsseldorfi evezős klub nyol-
cas specialistája, Sven Breitenbach volt.

Súlyemelo
bajnokunk lett

´́´́ ´́
´́
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: augusztus 17—23.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Sertéslapocka

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

209 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 17.—08. 19.

199 Ft/kg

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

199 Ft/db

899 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel

Akció: november 23—29.

Mesés tejföl 20%-os
330 g, 603,03 Ft/kg

329 Ft/kg

Sertéslapocka

Mesés túró
450 g, 842,22 Ft/kg

Jägermeister 1 l

379 Ft/db

2599 Ft/kg

5099 Ft/db

Hagyományos
eljárással készült
szívsonka

A mezőnyben sérülése miatt
nem találkozhattunk Balázs Kriszti-
án nevével. A Ferencváros tehetsé-
ge, a Buenos Aires-i ifjúsági olimpi-

Az Olimpiai Sportpark multicsarnokában
rendezték a tornászok mesterfokú bajnoksá-
gát, amely egyben a fiú utánpótlás mester-
fokú egyéni bajnoksága, valamint a lány ifi
csapatbajnokság második fordulója is volt. 

án egy arany, egy ezüst és egy bronz -
érmet szerzett, kiemelkedően sike-
res évet zárt, ám ezúttal a lelátóról
szurkolt a többieknek. „Ez az ered-
mény nem változtat sem rajtam,
sem a munkámon, ugyanúgy edzek
tovább, keményen dolgozom, gya-
korlom az új elemeket, hogy meg
tudjam mutatni mindezt a felnőtt
olimpián is. Most sajnos nem indul-
hattam, mert eltört a bokám, a tel-
jes felépüléshez türelem kell. Szere-
tem a győri versenyeket, a rendezés
mindig tökéletes, és a helyszín is” –
nyilatkozta az FTC tehetsége.

A nők egyéni összetett versenyé-
ben a Dunaferr SE színeiben induló
Eb-ezüstérmes Kovács Zsófia győ-
zött, megelőzve a GYAC klasszisát,
Fehér Nórát.

„Eredményes versenyen vagyunk
túl. A saját teljesítményemmel elége-
dett vagyok, ugráson nem döntőztem,
de talajon második lettem, gerendán
és felemás korláton pedig nyerni tud-
tam. Jó hétvége volt” – összegezte
győri szereplését Kovács Zsófia. 

A férfiaknál a győri Kardos Bo-
tond nyerte meg az egyéni össze-

tettet, itt klubtársa, Mészáros
Krisztofer harmadik lett. A szeren-
kénti döntőkben is Kardos volt a
legeredményesebb, lólengésben,
gyűrűn és korláton első, talajon és
nyújtón második, ugrásban bronz -
érmes lett. Mészáros Krisztofer ló-
lengésben és gyűrűn is a dobogó
második fokára állhatott. Fehér
Nóra felemás korláton és geren-
dán végzett bronzérmes helyen.
„Nagyon jó volt ez a hétvége. Igye-
keztem minél lazábban, könnye-
dén tornázni, hiszen ez volt szá-
momra az év utolsó versenye. Kü-
lön öröm számomra, hogy én let-
tem a mesterfokú bajnokság leg-
eredményesebb versenyzője, így a
Csányi Rajmund-díjat is én kap-
tam” – mondta a GYAC tornásza,
Kardos Botond. A szerenkénti dön-
tőkben a nőknél ugrásban és tala-
jon Böczögő Dorina, felemás korlá-
ton és gerendán Kovács Zsófia
nyert. A férfiaknál Kardos Botond
három sikere mellett ugrásban és
talajon Boncsér Krisztiánnak, Ve-
csernyés Dávidnak pedig nyújtón
jutott aranyérem.

Mesterfokú bajnokság:
három hazai versenyzo szerzett érmet

Fotó: O. Jakócs Péter
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