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Nem is akármilyen társat választott magának.
A fixi, vagyis örökhajtós kerékpár már a '70-es
évek óta ismert, Magyarországon a '90-es évek-
ben terjedt el.

„Az egyik budapesti cimborám mutatta anno a
TeCare jótékonysági alleycatet, majd utána hallot-
tam, hogy létezik hasonló esemény Debrecenben
és Szegeden is. Innen jött az ötlet, hogy kellene
egyet csinálni Győrben is” – mesélte a Győr+ Rá-
dióban András, aki azóta minden év decemberé-
ben megszervezi a Vacogó Angyalok Alleycat nevű
jótékonysági kerékpárversenyt.

A program fő célja a támogatás. Apró édessé-
gekkel, gyümölcsökkel segíthetjük minden évben
a kitűzött célt, de azért van benne egy kis csavar.
A startnál – ahol egy müzliszelet a nevezési díj –

Világszerte háromból egy nő szenved el élete során fizikai vagy szexuális bán-
talmazást. Az erőszak olyannyira a mindennapok részévé vált, hogy sokszor fel
sem ismerjük. Globális probléma a munkahelyi erőszak is, és ez alól sajnos Ma-
gyarország sem kivétel. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozata a világ-
nap kapcsán tartott konferenciát Győrben, ahol arra hívták fel a figyelmet, hogy
a munkahelyeken bekövetkező erőszak elviselése nem „része” a munkavállaló fi-
zetésének. „Akik közvetlenül emberekkel dolgoznak, gondolok itt például a vasúti
jegyvizsgálókra, áruházi eladókra, sajnos napi szinten ki vannak téve a zaklatásnak”
– mondta Hercegh Mária tagozatvezető. „Ki ne találkozott volna a beosztottjaival
ordibáló főnökkel vagy szépet tevő és a titkárnő fenekére csak úgy viccből oda-
csapó felettessel; ezek is a munkahelyi zaklatás kategóriájába tartoznak” – tette
hozzá az érdekvédő szakember. „A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nőtagozata
egyértelműen nemet mond az erőszak minden formájára, minden eszközzel har-
colni fogunk, hogy az erőszak ne költözzön be a munkahelyekre” – hangsúlyozta
a nőtagozat vezetője, és beszélt arról is, a férfiakat szintén érinti a probléma, de
felméréseik és az élet azt mutatja, hogy a nőket sokkal gyakrabban éri inzultus
munka közben. „A legfontosabb, hogy az érintettek felismerjék, legyenek tuda-
tában, hogy minek vannak kitéve, illetve hogy merjenek róla beszélni, mert ha
csendben maradunk, semmi sem fog változni” – zárta Hercegh Mária.

Zaklatás, pofon, megalázás és fenyegetőzés – hosszan lehetne sorolni az
erőszak különböző megnyilvánulásait, amiket sok nőnek nap mint nap át
kell élnie a munkahelyén. November 25. a „Nők elleni erőszak megszün-
tetésének” napja, amelynek célja felhívni a figyelmet a szomorú jelenségre
és cselekvésre motiválni a társadalmat az erőszak felszámolására.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

A MUNKAHELYI EROSZAK ELVISELÉSE
nem „része” a fizetésnek

Karácsony környékén valahogy mindannyian
úgy érezzük, itt az ideje tenni rászoruló em-
bertársainkért. Nem csoda hát, hogy sorra hal-
lani a jótékonysági rendezvényekről, így kitűn-
ni a sok lehetőség közül egyre nehezebb. Öt
évvel ezelőtt járt nálunk először Czafit András,
aki kis kihagyás után tíz éve esett újra szere-
lembe a biciklikkel.

ÚJRA AKCIÓBA LENDÜLNEK

mindenki kap egy bevásárlólistát, rajta a megvá-
sárolandó termékekkel és a boltok listájával, ame-
lyet útba kell ejteniünk. Akik ismerik a várost, sok
időt nyerhetnek, ha végiggondolják az útvonalat.

Mivel ez nem egy vérre menő verseny, a szabá-
lyok is lazábbak. Például a csapatoknak nem kell bi-
zonyítania, hogy együtt tekertek végig a boltokig, és

természetesen lehet többet is vásárolni az előírtnál.
A lényeg az adakozás. A kezdeményezéssel az elmúlt
öt évben segítettek már a Lurkó Alapítványnak, a
győri mentőállomásnak és a Családok Átmeneti Ott-
honának is. Idén újra a Lurkó Alapítványnak gyűjte-
nek a résztvevők. A verseny december 8-án lesz, 14
órakor rajtolnak a biciklisek a városháza elől.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

a Vacogó Angyalok
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Munkatársakat felveszünk – hirde-
ti a Graboplast falán egy nagy moli-
nó. Nem a győri vállalat az egyetlen,
amely folyamatosan küzd a munka -
erő megtartásáért és megszerzéséért.

„A magyar gazdaság egyik fő prob-
lémája, hogy a cégek nem hatékony-
ságból, hanem kényszerből emelik a
munkabéreket, csak úgy tudnak mun-
kaerőhöz jutni, ha magasabb bért fi-
zetnek” – mondta megke-
resésünkre Jancsó Pé-
ter elnök-vezérigaz-
gató. A tapasztalt
gazdasági szak-
ember nem
titkolja azt
sem, mindez
sok veszélyt
rejt magában.
A folyamatos
béremelkedés-
nek leginkább
azok a kkv-k lehet-
nek a vesztesei, akik
előbb vagy utóbb nem
bírják a bérversenyt, s elindul-
nak a lejtőn. Közülük jó pár el fog vé-
rezni. A kis- és középvállalkozások fog-
lalkoztatják a dolgozók háromnegye-
dét, ez is jelzi a probléma súlyát.

Mi a helyzet a külföldi tulajdonú
cégekkel? Jancsó Péter szerint azok,
akik az olcsó munkabérért jöttek Ma-
gyarországra, előbb-utóbb elmennek
például Moldáviába vagy Kelet-Ukraj-
nába. A többiek rákényszerülnek a

bérversenyre, amiben kri-
tikus pont van, de ha-

tár nincs.
„Verseny van,

határok nin-
csenek, a
helyzet foko-
zódik” – fo-
galmazott a
Graboplast
vezetője.

A magyar
munkás szeret-

ne minél többet
keresni, mert egy

élete van. Ugyanakkor a
hosszú távú versenyképesség

fenntartása is fontos, hogy a jövőben
is legyen munkája. Magyarország és
Győr alapvetően a járműiparra ren-
dezkedett be. Néhány nemzetközi

példa azonban intő jelként szolgál,
hogy a bérek elszabadulása komoly
problémákat okozhat.

Spanyolország a járműbeszállítók
paradicsoma volt a nyolcvanas-ki-
lencvenes években. Az ottani bérek
meglódulása miatt azonban a kilenc-
venes évek közepétől Spanyolország
helyett Közép-Európa lett a befekte-
tők fellegvára. Az USA-ban egy évti-
zed alatt az amerikai járműipar fővá-
rosa, Detroit szinte megsemmisült, a
magas észak-amerikai bérek miatt a
gyárak az USA déli vidékeire költöz-
tek. S akkor nem szóltunk még Mexi-
kóról és Kínáról, ahol a magyar bé-
reknél is olcsóbb a munkaerő, s e két
országban sorra nyílnak a gyárak.

„A szakszervezetek nyomják a ma-
gasabb béreket, a kormány érdeke is
az, hogy emelkedjen az életszínvo-
nal, ami fogyasztást generál, s nő az
elégedettség” – fogalmazott Rechni -
tzer János, a Széchenyi István Egye-
tem professzora, aki úgy véli: van kri-
tikus pont minden vállalat életében,
ha a bérek nagyon meglódulnak.

Erre azonban nincs közgazdasági lo-
gika, mindig egyedi, hogy mikor érke-
zik el az a bizonyos pont.

Rechnitzer professzor úgy véleke-
dik, sok tartalék van a magyar jármű-
iparban, mert magas technológia-
szintet képvisel. A robotizáció terje-
désével munkaerőt váltanak ki és
bért tudnak spórolni, amit a meglé-
vők megtartására és ösztönzésére
fordíthatnak.

„Magyarországra az Audi, a Merce-
des és a Suzuki sem levetett ruhát ho-
zott, hanem újat” – mondta Rechni -
 t zer János és hozzátette, a probléma
az USA gazdaságpolitikája lehet, s per-
sze Kína, amely irdatlanul jön fel.

A nyugat-európainál alacso-
nyabb munkabérek továbbra is ko-
moly versenyelőnyt jelentenek Ma-
gyarországnak és Győrnek a befek-
tetők megtartásában és újabbak
idecsábításában. Nem véletlen,
hogy a közelmúltban a BMW is be-
jelentette, hogy több mint negyed
századdal később, mint az Audi, de
gyárat épít Magyarországon.

Nem sokkal a rendszerváltás után a Magyar-
országon megtelepedő nyugati cégek az anya-
országbeli munkabér hetedét fizették magyar
munkatársaiknak. Az elmúlt két és fél évtized-
ben ez a mutató 1:3,5-re változott a szakmun-
kásoknál, a magyar fizetések közelítettek a
nyugati bérekhez, de jelentősen elmaradnak.
Meddig nőhetnek a magyar bérek? Van-e kri-
tikus pont, amikor egy ország vagy régió ver-
senyképessége veszélybe kerül?

VAN KRITIKUS PONT,
ameddig emelkedhetnek a magyar munkabérek

A robotizáció
terjedésével 
spórolhatnak

a cégek

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor 



4 2018. november 30.

„Elhatároztuk 2006-ban, hogy
olyan tereket hozunk létre városszer-
te, amelyeken igazi közösségi élet zaj-
lik. Arra törekedtünk, hogy egyszerre
fejlesszük és szépítsük meg a Belvá-
rost és a többi városrészt” – fogalma-
zott Borkai Zsolt polgármester, aki ki-
emelte, büszkék lehetünk gyönyörű
városunkra, amely az országban a
harmadik legtöbb műemléket rejti,
és ahol a történelem találkozik a mo-
dernitással. Kiemelte, az elmúlt tizen-
két évben szinte a teljes Belváros
megújult már, két nagyobb terület
maradt ki máig, az egyik a Bécsi kapu
tér, a másik pedig a Modern Városok
Program keretében az előttünk álló
időszakban megújuló Győri Nemzeti
Színház előtti II. János Pál tér. A pol-
gármester köszönetet mondott a győ-
ri országgyűlési képviselőknek, a te-
rület önkormányzati képviselőjének,
a tervezőknek és kivitelezőknek, és
mindenkinek, aki támogatásával vagy
munkájával hozzájárult ahhoz, hogy
advent előtt elkészülhetett a beruhá-
zás. „Külön köszönöm a győriek türel-
mét, amit a munkálatok ideje alatt ta-
núsítottak, és akik most egy megszé-
pült teret vehetnek birtokba.”

A Kisfaludy- és a Nimród-szobrot restaurálták, és egy
különleges szökőkút is díszíti a teret, amely új, termé-
szetes kőburkolatot kapott. A téravatón a Kossuth-dí-
jas Hot Jazz Band szórakoztatta az érdeklődőket.

A munkálatok során egyébként
5.500 négyzetméternyi felületet bur-
koltak le gránitból, bazaltból és ande-
zitből a kivitelezők. A Bécsi kapu tér
és a környező utcák természetes kő-
burkolatot kaptak: a Sarkantyú köz, a
Szabadsajtó utca, a Sarló köz és az
Aradi vértanúk útja félbefűrészelt
nagykockakő burkolatot, míg a Bécsi
kapu tér a Dunakapu téren is megta-
lálható, barna-sárga-szürke árnyala-
tokat tartalmazó gránitburkolatot. A
sugaras és körvonalas kombinációjú
mintázat egyedi megjelenést kölcsö-
nöz a térnek, amelynek hangulatát
tovább emeli az új szökőkút és a tér-
világítás is. 

„Igazi ünnep a mai, hiszen Győr
egyik leghistorikusabb tere újult
meg” – kezdte köszöntőjét Kara Ákos
államtitkár, győri országgyűlési képvi-
selő, aki visszatekintett a tér történel-
mi múltjára, a Bécsi kapu szerepére,
annak 1850-es évekbeli elbontására,
a mai utcakép kialakulására, amely
Magyarország egyik legszebb barokk
tereként és számos szakrális és világi
érték őrzőjeként Győr egyik gyöngy-
szeme. Kiemelte, a tér megújítása is-
mét egy jó példája a magyar állam és

A város 
egyik

leghistorikusabb
tere 

újult meg
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Bécsi kapu tér
Adventre új pompában a 

Dr. Fekete Dávid alpolgármester, a
terület önkormányzati képviselője a
gondolatmenetet folytatva rámuta-
tott, az Európa Kulturális Fővárosa
pályázati döntéshez közeledve szim-
bolikus jelentéssel is bír a felújított
Bécsi kapu tér átadása, hiszen a győri
pályamű vezérgondolata az áramlás,
ami ezen a helyen többszörösen is
megjelenik. A történelem során min-
dig jellemző volt a térre az emberek,
az információ, a kultúra áramlása,
miközben a tér alatt a folyó ténylege-
sen is megtestesíti az áramlást. 

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet intézményvezetője a szakmai
részletekről beszélt. Kiemelte, a de -

a győri önkormányzat együttműkö-
désének.

Simon Róbert Balázs győri ország-
gyűlési képviselő visszatekintett az el-
múlt évtized legjelentősebb belváro-
si fejlesztéseire, amelynek során
megújult többek között a Széchenyi
tér, a Dunakapu tér, a sétálóutcák
burkolata, és számos műemlék jelle-
gű épület homlokzata is. Hozzátette,
a város nagy lehetőség előtt áll a
2023-as Európa Kulturális Fővárosa-
pályázat révén, amelyre Győr méltó
is lenne, ismerve színes kultúráját.
Ennek kapcsán kiemelte a Győri
Nemzeti Színház és az előtte lévő tér
jövőbeni megújítását is. 

cember 1-jén 30 éves intézmény leg-
nagyobb megbízatása volt ez a beru-
házás, amely 2015-ben indult el a
tervezéssel, és amely teljes közműát-
építéssel, majd a környező utcák fel-
újításával folytatódott, végül a tér
burkolása következett.

A beszédek végéig a restaurált
Kisfaludy-szobrot egy lepel takarta,
amely végül lehullt, és eredeti
pompájában, különleges megvilágí-
tásban csodálhatták meg a művet
a győriek. 

Az összességében 1,6 milliárd fo-
rintos beruházáshoz a magyar állam
900 millió forintos támogatást nyúj-
tott. A beruházó a győri Útkezelő

Szervezet, a tervező a Teatro Építész
Műterem Kft., a Hidro-Plan Kft. és az
Electro-Age Kft. volt, míg a kivitele-
zést a Strabag Általános Építő Kft. és
a Vill-Korr Hungária Kft., a műszaki el-
lenőrzést az SPL Hungária Kft. végez-
te. A Nimród-szobor felújítója a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem, a Kis-
faludy-szobor restaurátora Szórádi
Zsigmond szobrászművész, míg a
szökőkút üvegkompozíció készítője
Botos Péter üvegművész volt. A tér -
avatón a Kossuth-díjas Hot Jazz Band
tette fel az i-re a pontot, amely fer-
geteges hangulatot varázsolt a fa-
gyos idő ellenére szép számmal kilá-
togatók számára.

Szerző: Papp Zsolt  /   Fotó: O. Jakócs Péter
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Az „Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás
minőségének és hozzáférhetőségének együttes ja-
vítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen”
nevet viselő, több mint 1,2 milliárd forint teljes
költségvetésű projekt tavaly márciusban startolt,
s négy évet ölel fel. A fejlesztésekben és a projekt-
feladatok ellátásában eddig 130 egyetemi oktató
és munkatárs vett részt.

Az e-learning és a VR-tér fejlesztéséhez több
mint félszáz tananyag kapcsolódott, meghaladja a
hatszázat az elkészült videopéldatárak száma 122

AZ OKTATÁS FEJLESZTÉSÉT SEGÍTI a nagyívu projekt
A mesterséges intelligencia és a 3D virtuális ok-
tatási terek is szerepet kapnak a Széchenyi Ist-
ván Egyetem futó projektjében, aminek célja,
hogy csökkenjen a főleg műszaki képzésekre Eu-
rópa-szerte jellemző hallgatói lemorzsolódás. 

órányi hosszúságban, a tananyagokba építhető
micro-learning animációs filmekből eddig hatvan
készült, nyolcvan oktatói tanulmányút, konferen-
cialátogatás valósult meg, és 223 számítógép se-
gíti többek között a VR-tananyagfejlesztést.

„A közvetlen felsőoktatási részvételt növelő
beavatkozások, az oktatási innováció, a nemzet-
köziesítés háttértámogatása, a Kárpát-medence
oktatási terének fejlesztése, a pedagógusjelöltek
felkészítése a szociálisan hátrányos helyzetű diá-
kok gondjaira, a sportszolgáltatások fejlesztése,
valamint az egészségügyi, agrár és gazdasági te-
rületen a szakirányú szakképesítést adó piaci kép-
zések fejlesztése egyaránt a projekt hatósugará-
ba tartozik” – tájékoztatott Ivánné Szabó Tímea
projektmenedzser.

Ablonczyné prof. dr. Mihályka Lívia, a projekt
szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy

a projekt során az egyetemi karok, osztályok, iro-
dák munkatársai közötti aktív, kiváló együttműkö-
dés is hozzájárul az egyetem stratégiai céljainak
hallgatóközpontú megvalósulásához. (x)

´́

A kerekasztal-beszélgetés résztvevő-
it Borkai Zsolt polgármester köszöntöt-
te a városházán, s üdvözölte a kezde-
ményezést, amely szerint a Brit Nagy-
követség fontosnak tartja a konzultáci-
ót a nagy horderejű témában a győri
önkormányzattal, nagyvállalatokkal, kul-
turális és oktatási intézményekkel. A
polgármester reményét fejezte ki, hogy
a két ország közötti kapcsolatokat nem
befolyásolja a 2019. március 29-i kilé-
pés, és a még nyitott kérdések megol-
dása is mindkét fél megelégedésére, a
kapcsolatok további építésére és a jó vi-
szony erősítésére szolgálnak.

„Ez a nyitottság az, amely miatt
előremutató és hasznos tapasztala-
tokat szereztünk a megbeszélés so-
rán” – nyilatkozta lapunknak Tom
Whitehead, a Brit Nagykövetség po-
litikai osztályának vezetője. Kérdé-
sünkre elmondta, bár még tartanak
a tárgyalások, az Egyesült Királyság
számára fontos, hogy már most lé-
péseket tegyen a kétoldalú kapcsola-
tok erősítéséért szerte Európában. 

„A magyarországi rendezvénysoro-
zat első állomásaként azért választot-
tuk Győrt, mert egy dinamikusan fejlő-
dő, erős gazdasággal, kultúrával, sport-
tal és kitűnő egyetemmel rendelkező,
meghatározó városról van szó. Borkai
Zsolt polgármester és a többi résztve-
vő is nyitottan, és a kapcsolatok erősí-
tésének szándékával folytatta a meg-
beszélést.” Hozzátette, a kerekasztal-
beszélgetés során számos konkrét ja-
vaslat érkezett az együttműködésre vo-
natkozóan, például partnervárosi lehe-

tőség, oktatási együttműködések és
gazdasági kapcsolatok terén.

Mint tudjuk, november 25-én a kilé-
pési folyamat két fontos dokumentu-
ma született meg. Az egyik a jogi kere-
teket adja meg a kilépéshez, míg a má-
sik egy politikai nyilatkozat, amely épp
a jövőbeni kapcsolatok alakulását vetíti
előre, ide értve állampolgáraink jövő-
beni lehetőségeit is. Ebből a szempont-
ból a legfontosabb, hogy a jelenleg
Nagy-Britanniában élő, tanuló vagy dol-
gozó, illetve 2020 végéig megérkező
magyarok számára minden marad a ré-
giben, és az eredeti feltételek mellett
folytathatják tanulmányaikat, munkáju-
kat. Mindehhez csupán egy dokumen-
tumot kell kitölteniük a letelepedésük
érdekében. 2020 után azonban új be-
vándorlási szabályok lépnek életbe, és
a kérelmeket új szempontrendszer sze-
rint bírálják majd el. Ez a szempont-
rendszer elsősorban a képességekre, a
képzettségre, a kvalitásra helyezi majd
a hangsúlyt – nyilatkozta lapunknak
Tom Whitehead.

Beszélgetésünk zárásaként azt is
megtudtuk, hogy a Győrben megkez-
dett országos rendezvénysorozat vé-
geztével a tapasztalatokat, konkrét
javaslatokat összesítik, feldolgozzák,
mert azokat a gyakorlatban is szeret-
nék hasznosítani. A Brit Nagykövet-
ség munkatársi állománya a 2016-os
kilépési népszavazás óta egyébként
csaknem negyven százalékkal bővült,
a többletfeladatokat pedig egyfajta
befektetésnek tekintik a kétoldalú
kapcsolatok erősítése érdekében.

A jó kapcsolat megtartása közös szándék és érdek – hang-
zott el a Brit Nagykövetség kezdeményezésére rendezett
győri kerekasztal-beszélgetésen, amelyen a két ország ki-
lépés utáni együttműködési lehetőségeiről tárgyaltak.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A BREXITROL 
tanácskoztak városunkban
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Sikeresen leküzdötték a 2008-ban
kitört gazdasági világválságot, s túl
vannak a generációváltáson is – hang-
zott el az átadón. Az egykori Jankovits
Hidraulika nevet is változtatott: újab-
ban a külföldön jól értelmezhető En-
gineering társul a család neve mellé.
A cég a kilencvenes években egy
ménfőcsanaki garázsból indult el, ma
világcégek beszállítója. Egyedi gyártó-
berendezéseket, automatizálási rend-
szereket gyárt, s hidraulikus alkatré-
szek kereskedelmével is foglalkozik. 

Jankovits Richárd ügyvezető igazga-
tó az avatón mérföldkőnek nevezte az
új csarnok felépítését, amelyről már
akkor megszületett a döntés, amikor
előjele sem volt a későbbi megrende-
léseknek. Úgy fogalmazott, bíztak ab-
ban, hogy a komplex mérnöki munka,
a magas hozzáadott érték meghozza
gyümölcsét, és a következő negyed
században is sikeresek lehetnek.

A Kulturális és Kreatív Városok Figyelője egy ku-
tatási projekt eredményeként jött létre, amely 30
európai ország 168 városát vizsgálta. Ezzel kapcso-
latban Valentina Montalto, az Európai Bizottság
egyik kutatója tartott workshopot a városházán.
Előadásán Győrre fókuszálva mutatta be az érté-
kelő rendszert. Ugyanerre a témakörre figyelt a
november 28-i konferencia a Széchenyi István
Egyetemen, amelyen Valentina Montalto mellett
dr. Fekete Dávid alpolgármester és dr. Csörgits La-
jos aljegyző is előadást tartott.

A kulturális és kreatív iparág az Európai Unió gaz-
daságának egyik legdinamikusabb ága, amely ösz-
tönzi az innovációt, a növekedést és a munkahely-
teremtést – hangzott el Valentina Montalto ismer-
tetőjében, aki bemutatta, milyen elvek alapján rang-
sorolták a városokat. A legkisebb lélekszámú váro-
sok között Pécs a 38., Győr a 41., míg Szeged a 42.
helyen áll a listán. „Azt látom, Győrben fontos té-
nyező a kreativitás és a kultúra. Nagyon erős a gaz-

FIGYELNEK Gyor kreatív, kulturális életére
A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó városok közül csak Győr került be a kul-
turális és kreatív városokat figyelő rendszerbe. Ezt a monitorozó hálózatot járták körül kedden
a városházán, illetve szerdán a Széchenyi István Egyetemen is.

daság, ami jót tesz a kultúra fejlődésének. Több in-
dikátor alapján mondhatom, a lehetőségek az itt
élők számára folyamatosan bővülnek” – nyilatkozta
Valentina Montalto a Győr+ Televíziónak.

„A város, a gazdaság és az egyetem együttmű-
ködik” – fogalmazott dr. Csörgits Lajos aljegyző.
Hozzátette, az egyetem Műszaki, illetve Művészeti
Karának összekapcsolódásával, a gazdaság és a vá-
ros támogatásával nagyon sok újdonság forrhat ki
a jövőben.

„Egy következő szintre léptünk a nemzetköziesí-
tésben: ha kimegyünk az utcára, látjuk a külföldi tu-
ristákat, a hotelek tele vannak, a vendégéjszakák
számát sikerült tíz év alatt megduplázni. Én azt hi-
szem, hogy jó irányba tartunk, és hangsúlyozom,
hogy a kulturális gazdaság, a kreatív gazdaság egy
következő olyan fontos lába a város gazdasági éle -
tének, amelyből profitálni is tudunk ” – foglalta ösz-
sze dr. Fekete Dávid alpolgármester a város ered-
ményeit, amelyre – úgy véli – büszkék lehetünk.

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Bővített az ipari parkban a Janko-
vits Engineering Kft. A már meglé-
vő csarnok mellett egy másikat is
felhúztak, a 750 négyzetméteres
épülethez háromszintes, szinten-
ként 300 négyzetméteres iroda-
épület is tartozik. 

Borkai Zsolt polgármester úgy fo-
galmazott, az önkormányzat tovább-
ra is azon dolgozik, hogy vonzó gazda-
sági keretfeltételeket teremtsen a le-
telepedett vállalkozásoknak. Ezt szol-
gálta az oktatás átalakítása és az ipar -
űzési adó mértékének folyamatos
csökkentése. „A vállalkozást bátorság
és merészség jellemezte mindig,

ezért tudtak sikeresek lenni és marad-
ni” – fogalmazott a polgármester. 

Simon Róbert Balázs győri ország-
gyűlési képviselő ugyancsak köszöntöt-
te a családi tulajdonban levő céget, si-
kerük titkaként a kitartást, a megfon-
toltságot és a magas szintű szakmai tu-
dást nevezte meg. Ott volt a csarnok -
avatón az Exim Bank vezérigazgató-he-

lyettese is. Szabó István Attila elmond-
ta, a csarnok az Exim és az Oberbank
közreműködésével felvett, 1,5 millió
eurós, versenyképességet javító belföl-
di hitelből valósult meg.

A Jankovits Engineering Kft. nyolc-
van embert foglalkoztat, éves árbe-
vétele pedig az idén meghaladja a
kétmilliárd forintot.

Új üzemcsarnokot avatott

a Jankovits Kft.

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter

´́



8 2018. november 30.

Decembertől élesítik az állami lakástámogatási
rendszer új elemeit: a kétgyermekes családok szá-
mára is elérhetővé válik a maximum 10 millió fo-
rintos, új lakás vásárlására fordítható kedvezmé-
nyes kamatozású lakáshitel. A háromgyermekesek
esetében pedig az eddigi 10 millióról 15 millióra
emelkedik a maximális hitelösszeg. A szakértők
úgy számolnak, hogy a kedvezményes hitellel a
legkedvezőbb húszéves piaci hitelkonstrukcióhoz
képest évi mintegy 120 ezer forintot spórolhatnak
meg az érintett családok.

Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci szakértője
szerint a CSOK-hoz kapcsolódó kedvezményes ka-
mattámogatású hiteleket feltehetően sok kétgye-
rekes család igénybe fogja venni, hiszen a CSOK-
ot igénybe vevők nagy része vesz fel lakáshitelt is.
A kamattámogatás összege azonban eltörpül a la-
kásárak növekedéséből adódó többletköltségek
mellett, így ez az intézkedés önmagában nem fog-
ja érdemben könnyíteni a lakáshoz jutást.

Azon kérdésünkre, hogy emel-e az intézkedés
a jelenleg is magas árakon, Futó Péter így reagált:
„bár a CSOK bevezetése egyes ingatlantípusok ese-
tében – új építésű lakások, építési telkek – való-
ban szerepet játszott az árak hirtelen megemelke-
désében, a mostani bővítés feltehetően már nem
lesz a korábbihoz hasonló hatással az árakra. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy az áremelke-
dés véget érne, de ebben ma főként olyan ténye-
zők játszanak szerepet, mint a munkaerőhiány
vagy az építőanyagok folyamatos drágulása. A la-
kásárak emelkedésével kapcsolatban úgy tűnik,
hogy nem értük még el a plafont, de a következő
években az áremelkedés ütemének fokozatos
csökkenésére számítunk.”

Az ingatlanpiacra a CSOK mellett az áfa-törvény
változásai gyakorolják a másik nagy hatást. Ezzel
kapcsolatban a szakértő elmondta: a korábbi ter-
vek szerint a kedvezményes, 5 százalékos lakásáfát
2019. december 31-e után kivezetik a piacról,
azonban az áfatörvény legújabb változása értel-
mében a kedvezményes adómérték a változtatást
követően is érvényben maradhat azon projektek
esetében, amelyek 2018. november 1-je előtt
már rendelkeztek építési engedéllyel és 2023. de -
cember 31-ig megtörténik az elkészült lakások ér-
tékesítése. Az intézkedés eredményeként az eddi-
gi szoros határidő miatti nyomás enyhülni fog a
fejlesztőkön, aminek következtében kényelmeseb-
ben, nagyobb valószínűséggel és feltehetően jobb
minőségben készülhetnek el a már engedéllyel
rendelkező új lakások.

Sokakban felmerül a kérdés, ki tudják-e szolgál-
ni az ingatlanforgalmazók a keresletet. Búza Tí-
mea, az Édes Otthon Győr Ingatlan ügyvezető-tu-
lajdonosa kifejtette: most még igen, de biztos,

Mire felépül egy társasház, szinte biztos, hogy nincs benne eladó lakás.
Pedig az árak négy év alatt megduplázódtak. A plafont még nem értük
el, de a szakértők egyetértettek abban, hogy az állami lakástámogatási
rendszer új elemei nem lesznek a korábbihoz hasonló hatással az árakra.

Népszeruek lehetnek az állami lakástámo

Az elmúlt néhány évben Magyarországon a szü-
letett gyermekek száma stagnált, miközben a gyer-
mekvállalási kedv növekedett – olvasható a De-
mográfiai Portré 2018 kiadvány Gyermekvállalás
című tanulmányában, amit Kapitány Balázs és Spé-
der Zsolt jegyez. A teljes termékenységi arányszám
a 2011-es 1,24-ről 2017-re 1,5-öt csaknem elérő
értékre emelkedett. Ez az elmúlt két évtized leg-
magasabb értéke, ugyanakkor még mindig nagyon
messze van a népesség újratermelődéséhez szük-
séges, kettőt meghaladó értéktől.

A gyermekvállalási kor kitolódása az elmúlt bő
fél évtizedben megállt, de sajnos meghaladja a
szakemberek szerint ideálisnak tartott életkort. A
halogatás miatt nőtt a tervezett gyerekszám és a
tényleges gyerekszám közötti eltérés. Akik későbbi
életkorban vállalják az első gyermeküket, gyakran
a tervezett második vagy harmadik gyermeket
már nem szülik meg. Megyénkre az a jellemző,
hogy 25 és 34 éves kor között vállalják első gyer-
meküket, elenyésző azok száma, akik 19 éves kor
alatt vagy a 40 éves kor fölött vágnak bele ebbe. 

A gyermekvállalási kedv növekedésének ellené-
re Magyarország népessége fogy. Ennek oka, hogy
nyugat-európai viszonylatban alacsony nálunk az
átlagélettartam és kevés gyerek születik.

NEM SZÜLETIK 
ELÉG GYERMEK
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hogy 2020 után kevesebb lakás fog épülni. Hozzá-
tette, Győrött nem könnyű ingatlanhoz jutni, az ő
irodájukban a projektek 80 százalékát tervrajzról
értékesítik; mire a ház felépül, szinte biztos, hogy
nincs benne eladó lakás. Megyeszékhelyünkön mi-
nél közelebb van az ingatlan a belvároshoz, annál
kapósabb, viszont drágább is, mint ha valaki távo-
labb választ. A legalacsonyabb négyzetméterárak
320-330 ezer forint körül vannak, de a belvárosi
ingatlanok négyzetméteréért akár 480 ezer forin-
tot is elkérnek. Nagyon sok beruházás indul most
Szabadhegyen, Marcalvárosban és a belvárosban,
illetve Sziget is nagyon felkapott. Nagyon népsze-
rű még mindig Ménfőcsanak, Győrújbarát és a szi-
getközi települések, árban viszonylag kedvezőek
és nagyon jó az infrastruktúra – osztotta meg ta-
pasztalatait Búza Tímea.

Sokan nem saját használatra, hanem befekte-
tésnek vásárolnak ingatlant. Budapesten a vásár-
lók közel fele vesz ilyen céllal lakást, míg a vidéki
városokban ennek aránya 25-30 százalék körül
van – mutatott rá Futó Péter. 

Közel 200 milliárd forintot kaptak 
a CSOK-ot igénylő családok
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény új la-

kás vásárlásához vagy építéséhez, valamint hasz-
nált lakás vásárlásához vagy bővítéséhez igényel-
hető vissza nem térítendő támogatás. A kedvez-
ményt a jogszabályban rögzített feltételek teljesü-

lése esetén az arra jogosult támogatott személyek
vehetik igénybe, legalább egy – meglévő és/vagy
vállalt – gyermek után.

A CSOK felpezsdítette az ingatlanpiacot, és
nagy hatást gyakorolt az ingatlan- és telekárakra.
Futó Péter megosztotta lapunkkal a Portfolio sta-
tisztikáját: az első két évében, 2017 végéig nagy-
jából 50 ezer család igényelte a támogatást, mely-
nek összege elérte a 153 milliárd forintot. Az idei
első féléves adatok alapján nyár közepén már 195
milliárd forintnál jártunk, ami enyhe növekedés a
tavalyi évhez képest. Az összes igénylés 68 száza-
lékát új építésű, 31 százalékát használt lakásra, 1
százalékát pedig bővítésre vették igénybe.

A lakásárak emelkedési üteme országos átlagban
még mindig 10 százalék felett van, amivel továbbra
is Európa élmezőnyébe tartozunk, de az árváltozás
mögött nagy területi különbségek állnak. A legna-
gyobb ütemű áremelkedés Budapestet jellemezte,
ott több kerületben négy év alatt megduplázódtak
az árak. Ezt követték a kedvezőbb gazdasági helyzet-
ben lévő megyeszékhelyeink, például Győr is.

A lakásárakkal együtt a telekárak is emelkedő
tendenciát mutatnak, különösen a társasházak fej-
lesztésére alkalmas nagyvárosi telkek iránt nőtt
meg a kereslet. Budapesten például a külsőbb ke-
rületekben 30-40 ezer forint között van az építési
telkek négyzetméterára. A megyeszékhelyek közül
a legdrágább telkek Győrben vannak, ott a főváros
külső kerületeit közelítik az árak.

gatási rendszer új elemei

A LAKÁSÁRAK 
még nincsenek 
A PLAFONON

Szerző: Szigethy Teodóra  /  Fotó: Marcali Gábor
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Tisztelt Szolgáltatási Tagozati tagtársam!
Kedves kamarai tagunk!
A tagozat elnökségé-
nek nevében tisztelet-
tel meghívom a Szol-
gáltatási Tagozat év-
záró ünnepi gálaren-
dezvényére, és az azt
követő állófogadásra,
melyet december 10-
én, hétfőn 17 órai kezdettel tartunk a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara székházában.
Kamaránk Szolgáltatási Tagozata ismét egy
színvonalas szórakoztató évzáró műsorral
szeretné zárni üzleti évét. A rendezvényen
idén is garantált a fergeteges hangulat, az
estet meglepetés produkciók színesítik –
mondta el Szabó László, a Szolgáltatási Ta-
gozat elnöke. Hozzátette, a program során
magyaros étel- és italspecialitásokkal vár-
ják a vendégeket.

Ünnepeljük együtt a Szolgáltatási
Tagozat 2018-as üzleti évét!
Idén is számítunk részvételére!

Időpont: december 10. (hétfő) 17 óra
Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara székháza
(9021 Győr, Szent István út 10/a)

A gálarendezvényen történő részvétel térítés-
mentes, de előzetes regisztrációhoz kötött,
melyet az online jelentkezési lap kitöltésével
december 9. (vasárnap) 12 óráig várunk! 

Szeretettel várom a Szolgáltatási Tagozat 
elnöksége nevében!

A Szolgáltatási Tagozat

ÉVZÁRÓ ÜNNEPI 
GÁLAMUSORA´́

Szabó László

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
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A szeretet minden évben központi
témája az eseménynek, idén a határo-
kat elemzi ki részletesen a szakember,
és választ keres a szülők által legtöbb-
ször feltett kérdésre: „Hol rontjuk el?”.
Ahhoz ugyanis, hogy egy gyermekben
egészséges énfejlődés menjen végbe,
meg kell tanulnia, hogy hol vannak a
határok és mik ezek a határok. Külön-
ben kontrollhiányban, önállótlanság-
ban fognak szenvedni. Állandóvá válik
a frusztráció, melynek következménye
az agresszió vagy éppen a szorongás.

során. Ilyenek például a foglalkoztató és egyéni fej-
lesztő szobák, amelyek révén a sajátos nevelési igé-
nyű gyerekek fejlesztését még jobban tudják szol-
gálni. Megújult a tornaterem, az udvar, az új építé-
sű részt minden fogyatékosságra kiterjedően komp-
lex akadálymentesítéssel látták el. Az eszközbeszer-
zés az óvodai nevelést segíti, a projekt hozzájárul a
településen élő hátrányos helyzetű, valamint hal-
mozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési
igényű gyermekek megkülönböztető elhelyezésé-
nek megszüntetéséhez, az integrált oktatás megva-
lósításához is. 

A Magyar Utcai Tagóvoda korábban a Győri Mo-
solyvár Óvoda tagóvodájaként működött. Az átszer-
vezés után a Magyar utca 1. számú épület óvodai
feladatellátási hely funkciója megszűnt, az itt műkö-
dő három óvodai csoport az Erzsébet Ligeti Óvodá-
ba került át. Az Erzsébet Ligeti Óvodában végzett
kétszintes épületbővítésnek köszönhetően a férőhe-
lyek száma kilencvennel (254-ről 344-re) nőtt, cso-
portjainak száma hárommal (9-ről 12-re) bővült.

Az átszervezést az indokolta, hogy
a Magyar Utcai Tagóvoda épülete

és udvara nem biztosított opti-
mális feltételeket az óvodai
nevelés magas színvonalú el-
látására. A játszóudvar mére-
te és minősége sem volt

megfelelő. A Magyar Utcai
Tagóvodába járó gyerme kek és

szüleik számára a költözés nem
okozott nagy terhet, hiszen az Erzsébet

Ligeti Óvoda a Magyar Utcai Tagóvoda épüle-
tével szemben található. Az átszervezés során a Ma-
gyar Utcai Tagóvoda valamennyi óvodapedagógusa
és nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottja az Er-
zsébet Ligeti Óvodába került át, tehát a gyermekeket
szeptember 1-jén a megszokott nevelőik fogadták a
felújított Erzsébet Ligeti Óvodában. A beruházás közel
375 millió forint TOP-os támogatást élvezett, az ön-
kormányzati forrás közel 40 millió forint volt.

„Az intézményeink folyamatos felújításával igyek-
szünk a gyermekeknek és a felnőtteknek is huszon-
egyedik századi körülményeket teremteni” – fogal-
mazott az átadó ünnepségen Borkai Zsolt polgármes-
ter. Hozzáfűzte, a saját forrás mellett állami segítség-
gel és uniós pályázati lehetőséggel zajlik ez a folya-
mat, amit az önkormányzat a jövőben is folytat.

„Gyermekek és szülők egyaránt nagyon szeretik
ezt az óvodát, amely az itt folyó szakmai munkát
dicséri. A felújítás révén ez a szakmai munka vált
még magasabb színvonalúvá, a környezet a gyere-
kek számára még otthonosabbá” – emelte ki Kara
Ákos államtitkár, győri országgyűlési képviselő.
Mint mondta, az önkormányzat nagyon jó utat vá-
lasztott, amikor az intézményei megújítása mellett
döntött.

„A város ezen ré-
szén számos közintéz-
mény működik, köz-
tük bölcsődék, óvo-
dák, iskolák, orvosi
rendelők, ezért a felújí-
tási program nemcsak a vá-
rosrészben élők, de általában véve
a győriek számára is fontos” – tette hozzá Kovács
Tamás, a terület önkormányzati képviselője. Az óvo-
dában dolgozók nevében Kántor Istvánné óvodave-
zető köszönte meg a fejlesztést. Mint mondta, a ter-
vezés és a kivitelezés során is sok segítséget kaptak,
és kéréseiket beépítették a megvalósításba. Az új
épület nemcsak szebb lett, de olyan funkciókkal bő-
vült, amely nagy segítséget nyújt nevelő munkájuk

Nemcsak megújult, de kilencven férőhely-
lyel bővült is az óvoda, amely így a Magyar
utcai tagóvoda épületét is kiváltotta.

ÁTADTÁK Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A férôhelyek száma
kilencvennel nôtt

az Erzsébet Ligeti Óvodát

Jótékonysági eloadásra készül a Gyerkocökkel Suttogó

Harmadik alkalommal rendezi
meg Pribránszki Marianna,
Gyerkőcökkel Suttogó a kará-
csony előtti jótékonysági elő-
adását december 16-án, 17
órától az ETO Park Hotelben.

SZERETET határok nélkül
Az előadás – mint minden évben

– ingyenes, csupán előzetes regiszt-
ráció szükséges, amit a regisztra-
cio@gyerkocokkelsuttogo.hu e-mail
címen lehet megtenni. 

A helyszínen a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Családi Kör intéz-
ménye számára gyűjtenek adomá-
nyokat, hiszen a szervezők is vall-
ják: áldozatos munkájuk a gyerme -
ket váró és kisgyermekes családok
segítésében minden tiszteletet
megérdemel.

´́ ´́
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Szerdán este, ünnepélyes keretek
között Radnóti Ákos alpolgármester,
a városrész önkormányzati képviselő-
je adta át a betlehemet, Adyváros-
ban idén először.

„Azért vagyunk most itt, hogy egy
kicsit készülődjünk az ünnepre. Úgy
gondoltam, itt a tó partján – ahol
minden évben valamit fejlesztünk, s
egyre szebb lesz a környezet – méltó
helye lesz a karácsony végéig látható
betlehemnek. Az advent a várako-
zást jelenti, s talán mindenkinek egy
kis nyugalmat adhat a látvány, aki el-
sétál mellette, vagy éppen megáll
megnézni a csodás szobrokat. Segít-
ségével kicsit elmélyülhetünk, s meg-
érthetjük azt is, hogy a karácsony
előtti négy hét nem csak az ajándé-
kok vásárlásáról szól, hiszen annál
sokkal mélyebb és meghittebb ün-
nep közeleg. Próbáljunk egy kicsit
egymásra figyelni, és lélekben is ké-
szülni az ünnepre” – zárta gondola-
tait az alpolgármester.

Betlehemet kaptak
az adyvárosiak

A győri Móra Ferenc Általános Is-
kola és Szakgimnázium énekkara ka-
rácsonyi dalokkal tette emlékezete-
sebbé az ünnepséget, csakúgy,
ahogy Kovácsovics Fruzsina is, aki
nemcsak énekelt, hanem gitárjátéká-
val is megörvendeztette a kicsiket és
nagyokat. Ahogy Fruzsi fogalmazott:
„Jó volt látni, hogy mindenki együtt
énekelte a dalokat, s már most re-
mek ünnepi hangulat uralkodott, a
nagy hideg ellenére is!”

A betlehem Pusztai Csaba kép-
zőművész és a Kovács Margit Kép-
zőművészeti Iskola diákjainak mun-
káját dicséri. A szobrok kerámiából
készültek, gipsz és propiletilén ve-
gyületéből, a tanár tervei alapján.
A tehetséges diákok lelkesen és jó
szívvel dolgoztak ezekkel a szob-
rokkal, amelyeket korábban a Szé-
chenyi téren láthattak a győriek.
Pusztai Csaba érdeklődésünkre el-
mondta: „Az alpolgármester úr fel-
kért, hogy készítsünk egy külön

A városrészben élők az egyik központi helyen, az Adyváros óri-
ásfelirat mellett, a tóparton csodálhatják meg azt a betlehe-
met, amely az ünnepre való készülődést hivatott segíteni.

betlehemet az adyvárosiaknak.
Azonban ez körülbelül egyéves
munkafolyamat, így a véglegesen
ide szánt szobrokkal jövőre készü-

lünk el. Addig is reméljük, ez is
örömmel tölti el az embereket, hi-
szen mi nagyon szerettük őket, s
sokat dolgoztunk velük.”

Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: Marcali Gábor
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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• KONYHAI KISEGÍTÔ •

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •

• ÉLELMEZÉSVEZETÔ •

munkakörökben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu

Az adventre hangolódás
egyik kiemelkedő helyszíne lesz
idén is a Karácsony kiállítás,
ahol megcsodálhatjuk a szent -
endrei Hubay Ház, Karácsony
Kiállítás és Szalontól kölcsönö-
zött, kézzel készített egyedi ka-
rácsonyfadíszeket és egyéb ün-
nepi kollekciókat. Idén dr. Ladó
Mária és dr. Tóth Ferenc Imre
hintalógyűjteménye is Győrbe
érkezik. A nem mindennapi
szenvedélynek hódolva a szege-

Kocsis Tibor, a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány
alelnöke az eseményt beharangozó keddi sajtótá-
jékoztatón elmondta: a kampány lényege, hogy no-
vember 29. és december 23. között adománygyűj-
tő „perselyeket” helyeznek el az akcióhoz csatlako-
zott közel húsz üzletben. A jó szándékú vásárlók pe-
dig bedobhatják a visszajárót, vagy ha módjukban
áll, a jótékonyságra szánt adományukat.

Az így befolyt összegből az alapítvány rászoruló,
szakmát tanuló diákokat kíván támogatni, pályázat
útján. Idén rengeteg pályázat érkezett, ezért a ku-
ratórium úgy döntött, négy diákot is támogatni
fog. Elsősorban azt a nehéz sorsú, fodrásznak ta-
nuló 15 éves lányt, aki a Győri Szolgáltatási SZC
Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma növen-
déke. Kallóné Mikola Éva, az intézmény nevelési-
igazgató-helyettese lapunknak elmondta, hogy a
kislányt a nevelőszülei most adták vissza állami
gondozásba, ami nagyon megviselte, de elkötele-
zett, hogy szakmát szerezzen. Az alapítvány a szak-
mai munkájához szükséges eszközök beszerzésé-
vel szeretné támogatni a kislányt.

„Ezenkívül még három iskola pályázatát támogat-
juk további társszervezetek bevonásával és a kap-
csolati tőkénk kihasználásával, hogy segíthessünk a
pályázatokból megismert, nehéz körülmények kö-
zött élő diákoknak” – hangsúlyozta Kocsis Tibor.

Az adakozó vásárlókat az alapítvány egy an-
gyalkafigurával ajándékozza meg az üzletben,
ezzel köszönve meg a segítséget.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor 

di egyetemi tanárok három év-
tizede gyűjtik a hintalovakat, de
nem csupán a játékszereket
gyűjtik, érdeklődésük kiterjed
minden olyan művészeti ágra,
amelyben témává váltak gyer-
mekkori kedvenceik. A hintalo-
vak egy részét a gyerekek ki is
próbálhatják.

A Győri Egyházmegye gyűj-
teményéből pedig a környé-
künkre jellemző betlehemeket
ismerhetjük meg kiállítva és fo-

tók segítségével is. A tárlaton a
Kisalföldi Népművészek Egyesü-
letének karácsonyi kézműves
alkotásai is láthatók.   

A kiállítás december 1-jén
17 órakor nyílik az Egyházme-
gyei Kincstárban (bejárat a Gu-
tenberg tér felől). A tárlat janu-
ár 6-ig, hétfőtől csütörtökig 10
és 18 óra között, pénteken és
szombaton 10 órától 20 óráig,
vasárnap 10 órától 18 óráig lá-
togatható.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Angyalok a Belvárosban elnevezéssel idén
is jótékonysági kampányt indít a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara által alapított Győri Bevásárló Ut-
cák Alapítvány.

KARÁCSONY a Káptalandombon

ANGYALOK
szálltak a Belvárosba

Hintalovak, betlehemek és persze
meghitt hangulat várja a látogatókat
a Karácsony kiállításon a Káptalan-
dombon, az Egyházmegyei Kincstár ki-
állítótermében december elsejétől.
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A tervekről, és az indíttatásról
Roby Lakatost kérdeztük.

Miért döntött úgy, hogy a művé-
szi munka mellett a tehetséggondo-
zás felé is fordul?

Ez a családomra vezethető vissza.
Amennyire az elfoglaltságaim engedik,
megpróbálok sok időt tölteni az unoká-
immal, Natival és Misikével. A zene min-
dig központi témakör nálunk. Sokat gya-
korolunk, muzsikálunk együtt. Talán
emiatt sokkal nyitottabb szemmel moz-
gok a világban, és szinte keresem a te-
hetségeket. Próbálok segíteni és taná-
csokat adni nekik. Úgy gon-
dolom, hogy most már
ez a feladatom.
Ezért is gondoltuk
úgy, hogy alapít-
ványi keretek
között sokkal
hatékonyab-
bak lehetünk
ezen a téren

is. Szeretnék visszaadni minél többet ab-
ból a rengeteg jóból és áldásból, amit
én kaptam a sorstól és Istentől.

Miért pont Győr?
A vejemmel – Farkas Misivel – közö-

sen hoztuk létre az alapítványt, aki régi
jó barátságot ápol Borsa Katával és Pál
Kálmánnal, akik Győr kulturális vérkerin-
gésében nagymértékben jelen vannak.
A családunk győri, és innentől nem is
volt kérdés a miért. Nagy öröm szá-
momra, hogy az alapítvány és a prog-
ram terve nemcsak kedvező fogadtatás-
ra talált Győrben, de bekerülhetett a vá-

ros Európa Kulturális Fővá-
rosa pályázatába is. Re-

méljük, hogy a kö-
zös munka meg-

hozza gyümöl-
csét, és a mun-
ka egy nyer-
tes, kulturális
fővárosnak
készülő város-

ban indulhat meg tavasszal. De termé-
szetesen a pályázati programban sze-
replő tervek, köztük ez a mentorprog-
ram is, akkor is érdemesek a megvaló-
sításra, ha esetleg nem Győr lesz 2023-
ban Európa Kulturális Fővárosa.

Mire számíthat a közönség a decem -
ber 3-i koncerten a zsinagógában?

A koncertet az Öt Templom Ad-
vent keretei között rendezzük a győri
zsinagógában, egészen közel ahhoz a
helyhez, ahol a családom élt. Szeret-
ném, hogy a koncerten a saját prog-
ramomon kívül különleges dalok is
elhangozzanak, ezért is hívtunk el két
kiváló zenészt: Szakcsi Lakatos Béla
Juniort és Ferenczi Györgyöt. Feszte-
len örömzenére készülünk.

A Roby Lakatos Mentorprogram-
ról Győr Európa Kulturális Fővárosa
pályázatában részletesebben olvas-
hatnak a 2023gyor.hu oldalon, ahol
a november 9-én beadott pályázat
teljes terjedelmében elérhető.

Roby Lakatost családi szálak fűzik
Győr-Újvároshoz. A klasszikus zenében,
cigányzenében, jazzben, sőt a flamenco,
a tangó, a boleró és a klezmer birodal-
mában egyaránt a legnagyobb termé-
szetességgel mozgó hegedűművészt 18
évesen egy szerződés hívta Brüsszelbe,
ahol többek között Yehudi Menuhin
mentorálása mellett vált világhírűvé. Be-
járta a világot, olyan művészekkel dol-
gozott együtt, mint Maxim Vengerov,
Vadim Repin, Anne-Sophie Mutter,
Stéphane Grappelli, Randy Brecker, Gi-
ora Feidman, illetve Herbie Hancock.

A közelmúltban bejegyzett Roby
Lakatos Alapítvány a jövőben, a név-
adó hitvallása szerint segíteni, támo-
gatni kívánja a tehetséges gyereke-
ket, hogy képességeiket kibontakoz-
tatva, felnőve hasznos tagjai lehesse-
nek a társadalomnak. Az alapítvány
országos, sőt akár határon túli tevé-
kenységet is tervez, de az induló ál-
lomás és a tervek szerint az egyik bá-
zis a jövőben Győr lesz.

Az
alapítvány

programterve
bekerült az Európa
Kulturális Fôvárosa

pályázatunkba
is

alapítványát Roby Lakatos

Gyorben indítja el
a tehetséges gyerekeket támogató

´́
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Lesz Jóság Süti Vásár, ahol gasztro-
termékekkel készülnek. A befolyt ösz-
szeggel a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház Gyermekaneszteziológiai és In-
tenzív Terápiás Osztályát támogatják. A
Vakok és Gyengénlátók megyei egyesü-
letével is találkozhatnak, akik a helyszí-
nen rehabilitációra, gyöngyfűzésre vár-
ják az érdeklődőket. Angyalkás medá-
lokat és horgolt ruhás hóembereket is
kínálnak. A Kovács Margit Iparművésze-
ti Szakközépiskola és Szakiskola diákjai
saját készítésű karácsonyi díszekkel, be-
rendezési tárgyakkal kedveskednek. A
Méhecske Közhasznú Alapítvány ön-
kéntesek által készített tárgyakat kínál,
a befolyt összeget a hátrányos helyzetű

Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: O. Jakócs Péter

családok kapják, akiknek tartós élelmi-
szereket is gyűjtenek. A gyermekeknek
egy cipősdoboznyi szeretetet: könyve-
ket, játékokat várnak. A Győri Egyház-
megyei Karitász adventi kínálatát – dísz-
gyertyát, karácsonyfadíszt és egyéb ap-
ró ajándékokat – megváltozott munka-
képességűek készítik. Az SOS Gyermek-
falu Magyarországi Alapítványa utcai
adománygyűjtő csapatával is találkoz-
hatnak, akik bemutatják, milyen a gyer-
mekek élete az SOS Gyermekfalvakban.
Ott lesz a téren a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Intézmény és Gyermekott-
hon is: tanulók által készített rongysző-
nyegekkel és lábtörlőkkel, karácsonyi
díszekkel várják az érdeklődőket. Ők az

Értelmi Fogyatékosok Fejlesztéséért
Közhasznú Alapítványnak gyűjtenek. A
Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos
Középiskolája és Kollégiuma női szabó
tanulói a szakoktatók támogatásával ké-
szítenek textilből karácsonyi ajándék-
tárgyakat, valamint lakástextíliákat. A
termékekért az iskola alapítványa várja
a támogatást. A Győri Műszaki SZC Sza-
bóky Adolf Szakiskola tanműhelyeiben
az adventi ünnepkörre készült tanulói
alkotásokat is bemutatják, ezek megvá-

sárlásával az iskola alapítványát támo-
gathatják. A Győri Műszaki Szakképzési
Centrum munkatársai a jótékony fel-
ajánláson túl felnőttképzésük széles
szakmai kínálatának népszerűsítésére
is készülnek a „Szakmát Karácsonyra!”
szlogen keretében.

A vásáron további szervezetekkel is
találkozhatnak. A pénteki megnyitón
dr. Fekete Dávid alpolgármester 100
ezer forintot adományoz a Hajléktala-
nokat Segítő Szolgálatnak.

A nemes hagyomány idén is folytatódik Győrben:
tizenkettedik alkalommal nyílik meg az Adventi Jó-
tékonysági Faház a Széchenyi téren pénteken, ahol
a szervezetek egymást váltják jó ügyekért.

ISMÉT MEGNYÍLIK
a faház a jótékonykodók elott

Pénteken 
17 órakor nyílik 

az Advent Győrben
rendezvénysorozat 
a Széchenyi téren.
Ekkor gyúlnak fel 

a belvárosi adventi
fények is.

´́
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Provokatív tárlat nyílt
Mátyás királyról

A kiállítás anyagát az igazságos királyról, a
reneszánsz uralkodóról Merényi Zoltán és
Somodi András állították össze, hogy bemu-
tassák a humanista uralkodót, aki megvédte
Európát a török hadaktól.

Dr. Veres András megyés püspök kö-
szöntőjében arra utalt, hogy Mátyásról
mindenki fejében szép, dicséretes kép él
az igazságos királyról. A megyés püspök
szerint a tárlat címe provokáló, ezek a sza-
vak (mecénás és katona) túlzóak. „Ismere-
teim szerint Mátyás király saját hatalmá-
nak erősítése és vagyonának növelése ér-
dekében igyekezett olyan politikai és egy-
házpolitikai lépéseket tenni, amivel az egy-
házi javadalmakat a saját pénztárának gaz-
dagítására fordította” – mondta dr. Veres
András. „Igaz, hogy békés, nyugalmas idő-
szakot teremtett az országban, de inkább
hódítani akart, mint védeni az országot” –
idézte fel tanulmányait a megyés püspök.

Dr. Reisner Ferenc, a Győri Hittudomá-
nyi Főiskola rektora Mátyás király életútját
elevenítette fel, többek között arról be-
szélt, hogy mi határozta meg életét, politi-
káját.

Csibi Krisztina, a Mátyás király-emlékévet
lebonyolító Magyarság Háza igazgatója arra
hívta fel a látogatók figyelmét, hogy a Kárpát-
medencét bejáró tárlat méretét tekintve és
anyagválasztásában is különleges. A szöve-
gét illetően pedig nem a lexikális tudásra tá-
maszkodik, hanem a tizenkilencedik század-
tól máig tartó időszakot reprezentáló, mos-
tanáig együtt ritkán emlegetett szerzők –
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Berzeviczy Albert,
Fraknói Vilmos, Kardos Tibor, Kubinyi András,
Szathmáry László – történeteivel jeleníti meg
Mátyás életének főbb motívumait.

A tárlat december 12-ig, ingyenesen lá-
togatható a Káptalan-házban (Káptalan-
domb 11.).

Mátyás király – mecénás és katona címmel nyílt kiál-
lítás a győri Káptalandombon a napokban, a Mátyás-
emlékév keretében, melyet Hunyadi Mátyás születé-
sének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója
alkalmából hirdettek meg.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió



18 2018. november 30.

Karussellpferde, Krippenspiel, festlicher Weih-
nachtsschmuck und echte Atmosphäre erwarten
den Besucher auf der diesjährigen Weihnachtsa-
usstellung auf dem Káptalandomb, in der Schatz-
kammer und Bibliothek des Kirchenkomitats

(Eingang über den Gutenberg-Platz) auf hun-
dert Quadratmetern, von 1. Dezem-

ber bis zum 6. Januar.

Zum 1. Adventsonntag gibt
es ab 15.30 Uhr auf dem  Széche-

nyi-Platz „Zimankós Zauberlieder”
– das Kinderkonzert der Band „Csi-
cseri és Borsó” für alle Besucher des
Platzes. Ab 17 Uhr wird dann die erste
Kerze an dem auf dem Széchenyi-Platz
aufgestellten Adventskranz angezündet.
Ab 18 Uhr gibt es auf der Eislaufbahn
auf dem Dunakapu-Platz die Eiszau -

bershow „Weihnachts-Traumrei-
se” zu sehen.

Am 6. Dezember um 19 Uhr ertönen im Richter-Saal (Aradi vérta-
núk útja 16.) klassische und moderne Weihnachtslieder aus Amerika
und Ungarn/Mitteleuropa unter Begleitung des Synphonieorches-
ters. Es spielt das Győrer Philharmonieorchester, es dirigiert: Rácz
Márton, unter Mitwirkung von Wolf Kati, Vastag Tamás und dem
Knabenchor des Győrer Czuczor Gergely Benediktinergymnasiums.

Das Győrer Internationale Boo-
gie-Woogie-Festival und das Da-
niel Balázs Trio mit zahlreichen
Gästen aus dem In- und Ausland
warten auch in diesem Jahr zwis-
chen 6. und 8. Dezember im Rich-
ter-Saal auf ihre Fans.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Das Weihnachtsprogramm der Rába Koncert Blas-
kapelle kann sich das Publikum am 7. Dezember um
18 Uhr im József Attila Bildungshaus (Móra F. tér 1.)
zu Gemüte führen.
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Kertész Endre (cselló) – Móser
Ádám (harmonika, accodina):
Zenei társasutazás New York-
tól Odesszáig címmel hallható
koncert december 5-én 19 órá-
tól a görögkatolikus templom-
ban (Bálint Mihály u. 54.) az Öt
Templom Advent keretében.

„Köpenyem az egész világ – Képekbe
álmodott végtelen” címmel a Hang-
raforgó klub vendége Malasits Zsolt
festőművész lesz december 7-én 17
órakor a Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér klubhelyiségében
(Herman O. u. 22.). 

„Flóra – a Lét misztériuma” címmel
nyílik kiállítás Fülöp Péter fotográfus
képeiből a gyárvárosi Jézus Szíve-
templomban december 2-án 9 óra-
kor. A képek mellett Győri Imre kano-
nok által válogatott bibliai idézetek
olvashatók.

Advent Győrben: december 1-jén 17 órakor Veréb Tamás tart koncer-
tet a Széchenyi téren. December 2-án 15.30-tól a Csicseri és Borsó ze-
nekar gyermekkoncertje, 17 órától adventi gyertyagyújtás várja az ér-
deklődőket. 18 órától a Dunakapu téren Karácsonyi álomutazás cím-
mel jégvarázslat-show-t láthatnak a térre kilátogatók.

A Rába Koncert Fúvószenekar karácsonyi műsorát hallhatja a közön-
ség december 7-én 18 órakor a József Attila Művelődési Házban (Móra
F. tér 1.)  A program 100 forintos regisztrációs jeggyel látogatható.

Koncz Nóra zoológus ad tippe-
ket a Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér klubhelyiségében
(Herman Ottó u. 22.) december
6-án 17 órakor arra, hogy mi-
ként tegyük az ünnepet kreatí-
van környezetbaráttá.

„Hétköznapi varázslatok”
címmel Barna Borbála művé-
szetpedagógus kiállítása nyí-
lik a József Attila Művelődési
Házban (Móra F. tér 1.) de -
cember 3-án 17 órakor. A tár-
lat 2019. január 11-ig látogat-
ható, hétköznap 10–16 óráig.

Játékvarrás egy mosolyért címmel jótékony célú textilfigura-
varrásra, tündérkekészítésre várják az érdeklődőket a FILO-
Pontba (Kálóczy tér 15.) december 7-én 17 órától. Regisztrálni
és érdeklődni a gyor@ujakropolisz.hu e-mail címen lehet.

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!
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Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

A Range Rover 2011-ben mutatta be az Evoque
modelljét. Ez a formabontó és kategóriateremtő luxus
SUV három- és ötajtós, később kabrió változatban is
megjelent. A friss Evoque első ránézésre elődjét má-
solja, de részletei sokat fejlődtek. Minden vonala lá-
gyabb, kidolgozottabb, kilincsei süllyesztettek, lámpái
LED-esek. Tizenhárom százalékkal merevebb a karosz-
szériája, miközben 33 kg újrahasznosított anyagot épí-
tettek bele. A magas övvonal mögött a beltér sem
okoz meglepetést, hiszen stílusa nem változott, de
több az érintőképernyő és naprakész a biztonsági és
kényelmi felszerelése. Motorok terén a 2 literes tur-
bós benzines, 48 voltos mild-hibrid rendszerrel kiegé-
szítve lesz az ász a maga 296 lóerejével, amit 9 sebes-
séges ZF automata váltó továbbít a négy kerékhez. A
dízel 246 lóerős, de várható olcsóbb, első kerekes vál-
tozat is. Elsődleges cél volt most is, hogy terepen is
használható legyen az Evoque – annak ellenére, hogy
a legtöben ezt nem fogják kihasználni –, ezért Clear-
Sight Ground View négykamerás rendszerrel szerelték
fel, illetve a terepszögek is nagyok.

HÍREK
E-pick-up

Mióta a Rivian nevű cég
néhány éve megvette a Mitsu-
bishi illinois-i gyárát, azóta vár-
juk, mi készül majd ott. Most
mutatták be az első modellt
R1T néven. Csak villamos haj-
tású, nagyméretű autókat kí-
vánnak készíteni, így egy pick-
up lesz az első típus, majd ezt
egy zárt utasterű terepes kö-
vet. Miért éppen ilyen behe-
mótokra esett a választásuk?
Mivel az USA-ban nagyon
népszerű ez a kategória, ezért
nagy eséllyel lesz érdeklődés
a közel 5,5 méteres platósra.
A teljesítményre biztosan
nem lesz panasz, hiszen maxi-
málisan 754 lóerős össztelje-
sítményt ígér a négy villany-
motor. Persze a hatótávolsá-
gon sok múlhat. A 135 kWh-s

pakkal 483 km, a 180 kWh-sal
pedig 644 km körüli hatótávot
ígér a gyártó, ami biztató.
Egyébként a legkorszerűbb el-
vek szerint „gördeszka-alváz-
ra” építik a kocsit, így az akku-
mulátorok, elektronika és haj-
tás egy kompakt egységben
lesz. A felépítmény pedig sza-
badon variálható, ennek elle-
nére az első Rivian klasszikus
vonalakkal megáldott jószág,
melynek méretes motorház-
teteje alatt egy 330 literes
csomagtér lapul – a szokásos
V8-as blokk helyett. Az ára
ugyan 70 ezer dollár, azaz 20
millió forint körül indul majd,
ezért cserébe a zöld működé-
sen kívül várhatóan prémium
minőség is jár. 1000 dollárért
előrendelhető…

Evoque-lúció



Harmonikus
A közel tíz éve indult, új, lágy vonal-

vezetésű, harmonikus formanyelv elér-
te az A Mercit. A több mint 4,4 méte-
res, ötajtós – ami szedánként is kapha-
tó – arányait jól eltalálták, oldalvonala
lágyan lefelé ível, a kocsi szinte rásimul
az úttestre. Orra markáns, élekkel vá-
gott fényszórókat kapott, a hátsó trak-
tus pedig zömök, de elegáns. Az kis-
merci kiállása olyan, mintha alapból
hot-hatchnek, azaz egy extraerős kom-
paktnak tervezték volna. A tesztautó
AMG csomagot kapott, ennek megfe-
lelően sportos lökhárítók és fekete-
ezüst felnik kerültek rá. A polár-fehér
fényezés és a kontrasztos, feketére fé-
nyezett tükrök és ablakkeretek kiemelik
az autó dinamikus vonalait.

A csoda
Ha kívülről nem varázsolna el az A-

osztály, a belső mindenkit meggyőz ar-
ról, hogy ez a prémiumautók új gene-
rációja. Az utca embere meglátja a mű-
szerfalat vagy annak részleteit, és má-
ris les be az oldalablakon. Két óriási
kép ernyő uralja a műszerfalat. A 10,25
colos monitorok a sofőr elé a legfonto-
sabb műszereket vetítik – ami lehet
klasszikus sebességmérő, analóg óra,
vagy akár a navigáció képe –, míg közé-

pen a teljes fedélzeti rendszer kezelő-
felületét látjuk. Egy szinttel lejjebb a
turbina-hatású légbeömlők eszmélet-
len jól néznek ki. Ez alatt pedig az
egyetlen gombsort láthatjuk, ami egy
fémsín képében jelenik meg. Érdekes
még az első ülések közötti kardánalag-
út, mert ott egy touchpad és a gyors-
gombok, a hangerőszabályzó és a „drive
select” kapcsoló található. Az egész
belső tér hangulatában és térérzeté-
ben a jövőt hozza el nekünk. Minden
érintéssel, kapcsolással, forgatással
megtapasztaljuk a minőséget. A légbe-
ömlő finom mozgása, elfordításakor a
levegő elzárása olyan érzés, mintha
egy kézmozdulattal az autóipar min-
den eddigi tudását érezhetnénk.

Kezelés
A start gombot megnyomva min-

den életre kel, és már állíthatjuk is
be a hangulatunknak megfelelő – fel-
áras – hangulatfényeket, testre szab-
hatjuk minden képernyő tartalmát.

A kormányon kis érintőpanelek segí-
tenek ebben – így a kormányt menet
közben nem kell elengednünk –, de
használhatjuk a középső „tenyérbe-
mászó” tapipadot, vagy akár közvet-
lenül a kijelzőt is nyomkodhatjuk. In-
dulás előtt érdemes szétnéznünk,
hogy a fontos karok hol vannak a kor-
mány körül. Igen, a Mercikben szoká-
sos módon minden a bal oldali ba-
juszkapcsolóra került (index, távfény,
ablaktörlő), jobb oldalon pedig a „vál-
tókar” található. A kényelmesen ke-
zelhető karral a hétsebességes auto-
mata váltót tudjuk irányítani.

Hajtás
Indulhatunk is. Az 1,4 literes, ben-

zines alapmotor legerősebb, 163 ló -
erős változata van az A200-ban. Gyor-
san erőre kap a kis erőforrás, és bele-
passzíroz az AMG ihletésű, integrált
fejtámlás bőrfotelekbe – főleg a Sport
programmódban. Stílusosan hátul is
ilyen kiképzésűek az ülések, és LED-ek

világítanak a fejtámlák réseiben. A
négyhengeres hangja sportosra han-
golt. A váltó gyorsan és finoman kap-
csol, ahogy kell. Pedig a kétliteres ben-
zinesek és dízelek nyolcsebességese a
komolyabb szerkezet. A teljesítmény
csúcsát a 306 lóerős AMG A35 verzió
jelenti, amit csak 4MATIC összkerék-
hajtással kínálnak. Nem csoda! Van
még másfél literes belépő dízelmotor

(116 LE), és 150–224 lóerő között to-
vább válogathatunk a teljesítményfo-
kozatok között. A kérdés az A-osztály-
nál nem is annyira a motor, mert a leg-
több jól megy vagy brutálisan, inkább
a kiválasztott extrák vagy csomagok
sora. Teljesen egyedi autót tudunk
összeállítani és eszméletlen sok tétel
és csomag közül válogathatunk: pano-
ráma tolótető, állófűtés, szellőztethe-
tő memóriás ülések gerinctámasszal,
head up display, multibeam LED fény-
szórók. Az induló listaár 8 millió forint,
az AMG pedig közel 16 milliót kóstál.
A kocsira könnyedén rákölthetjük az
alapárát. Így viszont szinte csak a

mérete fogja megkülön-
böztetni a legen-

dás S-osz-
tálytól.

Az alsó-középkategória egy
zsúfolt szegmens. De ki le-
het tűnni a tömegből, ha
például egy luxusautókat
gyártó cég mindent bele-
tesz kompaktjába, amit a
nagyautókba. A Mercedes
A-osztály megújulása ezt,
tágas belsőt, és a családjá-
ban is egyedülálló újdonsá-
gokat hozott.
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A 
10,25 colos monitorok
a fontosabb mûszereket

vetítik, míg középen a fedél-
zeti rendszer kezelôjét

láthatjuk

Teszt: Mercedes A200

Belépo a luxusba´́
Szerző: Nagy Viktor
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A motorsport és a motorfejlesztés világelitjével
találkozhattak a Formula Student (FS) csapatok
tagjai, egyetemi hallgatók szerte Európából, akik-
nek szenvedélyükké vált a versenyautó-építés, a
versenyzés, és tudásukat, felkészültségüket az
egyetemi motorsporton keresztül is gyarapítani
szeretnék. A két Formula Student csapatot is mű-
ködtető Széchenyi István Egyetem volt a házigaz-
dája a kis világtalálkozónak a hétvégén Győrben. 

Sajnos Magyarországon össznépi
sport lett a kilométeróra-visszateke-
rés. Külföldön megveszik a használt
autót, visszatekerik az órát, s jóval
drágábban adják el a kiszemelt vevő-
nek, aki sok esetben csak az első
szervizen szembesül azzal, hogy át-
vágták. Mit lehet tenni? Sokat, ha tu-
datosan vásárolunk használt autót is.

A minap egy győri kereskedésben
megbízható és tapasztalt szakembe-
rek hívták fel a figyelmet a legfonto-
sabb teendőkre, ha használt autót
akarunk venni.

A legfontosabb, hogy
előtte, s ne utána
egy szakszerviz-
ben végeztes-
sünk állapot-
fe l m é r é s t .
Ennek költ-
sége 15-20
ezer forint,
de jóval töb-
bet bukha-
tunk, ha ezt el-
m u l a s z t j u k .
Vannak kereske-
dők, akik nem enge-

A MOTORSPORT VILÁGELITJE ÉRKEZETT 

Európa minden részéből tizenkét FS-csapat
tagjai jöttek el a Formula Student Symposium-
ra, százhatvan tehetséges hallgató töltötte meg
a Széchenyi-egyetem auláját. Olyan szaktekin-
télyek előadásait hallgathatták meg, mint Luca
Marmorini, aki csaknem húsz éven át volt mo-
torfejlesztési vezető a F1-ben a Ferrarinál és a
Toyotánál. Vagy Ulrich Baretzky, aki tucatnyi Le
Mans-győztes motort tervezett az Audinak, és

most az Audi Motorsport motorfejlesztési ve-
zetője. Itt volt a legendás Norbert Gatzka, ko-
rábbi BMW F1-motorfejlesztő, aki workshopja-
in a nulláról megtervez és felépít egy verseny-
motort a hallgatók előtt, vagy éppen Pat Clarke,
a Formula Student mozgalom lelke, mentora.
Tizennégy kiváló előadótól tanulhattak, és le-
hettek az általuk tartott workshopok részesei a
hallgatók.

a Formula Student Symposiumra

dik, hogy az autót szakszervizben ál-
lapotfelmérésnek vessük alá.

Ezt a kereskedőt azonnal
ott kell hagyni. Az át-

vizsgálás nem-
csak a jármű

műszaki álla-
potára, ha-
nem előéle-
tére is fon-
tos informá-
ciókkal szol-

gál. 
A megbíz-

ható kereskedő
mellett fontos,

hogy ne dőljünk be a

gyanúsan alacsony árnak. Ha ilyen-
nel találkozunk, joggal feltételezhet-
jük, hogy az adott kereskedő áfa-
csalt autót árul, netán totálkáros-
ként külföldön megvette, s itthon ki-
pofoztatta, s ezt próbálja ránk sózni. 

További fontos szempont, hogy
vizsgáljuk meg az adásvételi szerző-
dést. Elterjedt a nepperek körében,
hogy biankó szerződést íratnak alá,
ahol az eladó hivatalosan nem maga
a kereskedő, hanem az a külföldi sze-
mély vagy cég, akitől az autó erede-
tileg származik. Ebben az esetben
azonnal álljunk el a szerződéstől, hi-
szen probléma esetén nem tudjuk
utolérni az eladót, s nem tudjuk ér-

vényesíteni jogainkat. Vagyis csak az
adott kereskedővel szerződjünk és ki-
zárólag magyar nyelvű szerződést ír-
junk alá.

A külföldről behozott járművek
esetében vagy egy másik buktató is.
Hiába esik át itthon eredetiségvizsgá-
laton forgalomba helyezés előtt, utó-
lag kiderülhet, hogy sötét a múltja, s
a NAV vagy a rendőrség is lefoglalhat-
ja. Erre is volt már sok példa, ezt egy-
féleképpen kerülhetjük el, ha olyan
autót veszünk, amelyet újkorában
Magyarországon helyeztek üzembe,
így a jármű teljes életútja nyomon
követhető anélkül, hogy utólag vas-
kos meglepetések derülnének ki.

Az év első háromnegyed évé-
ben közel 600 ezer járműátírás
történt Magyarországon, 120
ezer autó pedig külföldről került
hazánkba. 2010 óta folyamato-
san növekszik a használtautó-pi-
ac. Sok vásárló azonban utólag
fogja a fejét, mert átverték, s
nem azt kapta, amit ígértek ne-
ki. A megyében eddig közel 24
ezer autóátírás történt, 15 száza-
lékkal több, mint az elmúlt év
azonos időszakában.

Ne dôljünk be
a gyanúsan
alacsony
árnak

Visszatekert kilométerórák, becsapott vásárlók

DÜBÖRÖG
a használtautó-piac

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor



2018. november 30. 23

A Kutyareform című előadást a ku-
tyatréner és coach, nemzetközi ver-
senybíró, rendőrségi kutyakiképző
Nyakas Gábor tartja, aki egyébként a
National Geographic A csodálatos
kutyadoki című műsorából világhírű-
vé vált Cesar Millan szakmai referen-
se is. Egészen fiatal kora óta kölcsö-
nösen a kutyák bűvkörében él, külön-
leges képességei és a kutyákkal való

KUTYAREFORM
Egy eloadás a hatásos és muködo praktikákról

A Kutyareform című előadás végére min-
denki érteni fogja nemcsak a saját kutyáját,

hanem általában az ebek viselkedését, jel-
zéseit. A külföldön csak a magyar

kutyasuttogóként emlegetett
Nyakas Gábor ugyanis január 6-án 

Győrben tart előadást.

kapcsolata
már ekkor
legendás-
sá vált kör-
nyezetében.
Idővel ez a képes-
ség a hivatásává és munkájává vált.
Folyamatosan vendége a világ leg-
jobb kutyatrénereinek, Bárth Bellon-
nak, Ivan Balabanovnak, dr. Helmut

Reisernek
és Fred

Hassennek
az előadásai-

kon.
A kutyák nevelésé-

nek területén elért módszerei egy-
szerre forradalmiak, egyedülállóak,
de mindenekelőtt: hatásosak. Inter-
aktív, filmekkel dokumetált és a szín-

padon  is – random módon kiválasz-
tott idegen kutyákkal – bemutatott
gyakorlatai és élő helyzetei a hétköz-
napi kutyanevelési problémákra
nyújtanak megoldást. Az előadás
alatt bemutatja, hogyan tudja min-
denki egyszerűen, könnyen és gyor-
san elérni, amit szeretne a kutyájától.

Az előadás alatt a következő prob-
lémás témakörökre kapunk választ
és megoldást: felugrálás, ásás, rágás,
a póráz húzása, szökés, folyamatos
ugatás. Szó lesz azokról a kutyákról
is, akik mindent összeszednek a föld-
ről, ellopják a dolgokat, nem jönnek
vissza, amikor hívjuk őket, rátámad-
nak más kutyákra, emberekre.

Nyakas Gábor bemutatja, miként
csinálja ő, kutyákkal a színpadon.
Megmutatja a helyes kommunikáci-
ót, és azt is, hogyan érdemes moti-
válni, egyből működő, hatásos meg-
oldásokat ad a nézőknek. A Kutyare-
form módszerével nincsenek hosszú
gyakorlási folyamatok, csak az első
pillanattól fogva működő praktikák.

Az előadás 2019. január 6-án Győr-
ben, az Egyetemi Csarnokban látha-
tó. Jegyek a Győr+ Média Pavilonban,
a Baross úti Látogatóközpontban, il-
letve a www.jegy.hu-n kaphatók. (x)

A
hétköznapi nevelési 

problémákra ad 
megoldást

´́ ´́ ´́
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Élőhelyén, Tényőn a Külső-sor utcá-
ban lévő magántelken a növény jelen-
tősen túlnőtte az életterét. Az ingatlan
tulajdonosa emiatt úgy döntött, szíve-
sen látná közterületen, Mindenki kará-
csonyfájaként az időközben megked-
velt fát. Az egyeztetéseket követően a
Győr-Szol Zrt. koordinálásában, alpin-
technika bevonásával hétfőn reggel
szakszerűen kivágták a fenyőt. A fát pla-
tós teherautón szállították a Széchenyi
térre, ahol befaragták, majd beállítot-
ták a tér korábbi fejlesztésekor erre a
célra kialakított karácsonyfatartóba. Az
óriásfenyőt az eldőlés ellen acélsodro-
nyok védik az esetleges szélben.

A hagyományoknak megfelelően
Győr városrészeinek központjaiban, il-
letve a városi köztemetőkben is lesz-
nek Mindenki karácsonyfái november
30-tól, összesen 42 helyszínen. Húsz
helyen meglévő, élő fa az ünnep szim-
bóluma, huszonkét helyszínen pedig
fát állítottak. Az égősorok felszerelését
a győri Útkezelő Szervezet koordinálja.

A Győr-Szol Zrt. szervezésében fe-
nyőgirlandok kerülnek a városháza
főbejáratára, a kormányhivatal épü-
letére, valamint a Jókai és a Révai
parkolóházak homlokzatára.

A GYÖNYÖRU NORDMANN-FENYO
Mindenki karácsonyfái Győrben: 1.

Adyváros: Ifjúság krt. 77. sz. előtt, 2.
Ifjúság krt. 38. sz. mellett, 3. Adyvá-
ros: Kuopio park, 4-5. Szigethy Attila
út–Szabolcska u. sarok, 6. Nővérszál-
lóval szembeni zöldterület, Tihanyi Ár-
pád út mellett, 7. Bácsa: Új Bácsai út–
Szabadrév utca kereszteződése, 8. Bá-
csai út–Votinszky u. sarok, 9. István ki-
rály út– Fenyőszer u. sarok, 10. Belvá-
ros: Széchenyi tér, 11. Városrét lakó-
park: Gyóni Géza sétány, 12. Gyárvá -
ros: Mátyás tér, 13. Gyirmót: Zúgó ut-
ca, 14. Győrszentiván: Váci Mihály út–
Déryné út kereszteződése, 15. Mol-

nár Vid Bertalan Művelődési Központ
udvara, 16. Jancsifalu: Ipar u. OMV-
kúttal szembeni „Papagáj-ltp.”, 17. Jó-
zsef Attila-ltp.: ABC előtt, 18. Kisme-
gyer: Sági út–Arató utca kereszteződé-
se, 19. Likócs: Pesti út–Kövecses u. ját-
szótér, 20. Marcalváros I.: Aluljáró, 21.
Nagy Imre út–Lajta út sarok, 22. Mar-
calváros II.: Tesco–OTP–gyógyszertár,
23. Ménfőcsanak: Győri út–Győzelem
úti park 24. Sokorópátkai út–Győri út
körforgalom, 25. Nádorváros: Bem
tér, 26. vásárcsarnok előtti tér, 27.
Pinnyéd: művelődési ház mellett, 28.
Révfalu: révfalui híd szennyvízáteme-

Közmeghallgatás
December 5-én 10 órakor Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzata 16. alkalommal rendezi meg Mikulás-ünnepségét.
A székhelyükön tartott rendezvényen részt vesznek a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon, a Győrzámolyi Petőfi
Sándor Általános Iskola és a Darnózseli Általános Iskola és Zeneiskola
gyermekei. A rendezvényen való részvétel ingyenes.

Mikulás-ünnepség
Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata decem-
ber 5-én, szerdán 13.30-kor közmeghallgatást tart a Baross út 29. szám
alatt, amelyre minden érdeklődőt várnak. • Győr Megyei Jogú Város
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata pedig december 7-én, pénteken
10:30-kor közmeghallgatást tart az Örmény Nemzetiségi Önkormány-
zat hivatalos helyiségében (Liszt Ferenc u. 1.)

lő melletti zöldterület, 29. Sárás: 14-
es sz. főút–kerékpárút közötti zöldte-
rület, 30. Szabadhegy: Rózsák tere,
31. Sziget: Kígyó utca–Radnóti Miklós
utca kereszteződése, 32. Újváros: Li-
get utcai emlékkereszt, 33. Kossuth-
szobor mellett.

Mindenki karácsonyfái a győri köz-
temetőkben: 1. Koroncói úti temető,
2. Malomsori temető, 3. Nádorvárosi
köztemető régi bejáratánál, 4. Nádor-
városi köztemető új bejáratánál, 5.
Révfalui temető, 6. Sugár úti temető,
7. Szabadhegyi új temető, 8. Templom
úti temető, 9. Újvárosi temető.

Hétfőn állították fel a Széchenyi téren azt a
tíz méter magas, mintegy húszéves Nord-
mann-fenyőt, amely a város karácsonyfája
lesz idén. A különösen szép fenyőfa lakossági
felajánlásból származik.

TÉNYOROL ÉRKEZETT 
´́ ´́

´́

Köszönjük a felajánlásokat!
A Győr-Szol Zrt. köszöni azoknak,
akik saját fenyőfájukat ajánlották fel
a városi közterületek adventi díszí-
tésére. Idei felajánlók: Bodnárné
Bodor Ibolya, Bóka Zsigmond, Bo-
ros Róbertné, Brányi Árpád, dr. Luk-
sics Balázs, Ecker Gyula, Fazék Bélá-
né, Fodor József, Garami Éva Katalin,
Herold Tamás, ifj. Szaló Ferenc, Ká-
nai Katalin, Király László, Konczos
Márta, Langex Kft., Mitring Tibor,
Molnár Gábor, Molnár Mária, Mor-
vay család, Nagy István, Németh
Andrea, Németh Jánosné, Szeles Ta-
más, Tóth Margit, Varga Istvánné

´́
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Szikes út, Szikes köz
A területet a sziksóban gazdag

(szénsavas nátrium) talaj jellemzi,
ezért az elnevezés. Az út 1970-ben, a
belőle kiágazó keskenyebb köz 2016-
ban kapta a nevét.

Szkíta utca
Győrszentiván legkeletibb, 2017-

ben elnevezett utcája az ókori Európa
és Ázsia füves pusztáin, és a honfogla-
lás előtt hazánk területén is élt, lovas
nomád népről kapta nevét.

Tölös utca
A tölös a Dunántúlon használt táj-

szó, ami tölgyest jelent. 

Törökverő út
Győrszentiván 1970-es Győrhöz va-

ló csatolása előtt Hunyadi János útnak
hívták. Mivel 1900-tól Győrben is volt
és van egy Hunyadiról elnevezett utca,
így meghagyva emlékét, a „törökverő”
nevet kapta. 

Váci Mihály utca
Váci Mihály (1924–1970) Kos-

suth- és kétszeres József Attila-díjas
költő, műfordító. A hatvanas évek
közepétől a nyolcvanas évek elejéig
Magyarország ünnepelt és legtöb-
bet szavalt kortárs költője. Győr-
szentiván talán leghosszabb utcája,
ahol nevét viseli az egyik általános
iskola is. 

Vajda János utca
Vajda János (1827–1897) költő, új-

ságíró. Versei összekötik a Petőfi-féle
stílust a modern magyar költészettel.
Ismertebb művei: A Nádas tavon, A
vaáli erdőben, Az üstökös.

Vonal út
Bár hivatalosan ezt a győrszentivá-

niak számára fontos közlekedési utat
csak 2013-ban nevezték el – amikor is
a Győrrel összekötő kerékpárutat au-
tóforgalomra is kiépítették –, a köz-
nyelv és néhány térkép régóta így hív-
ta. A településrészből sokan jártak,
járnak kerékpárral, és most már autó-
val a városba ezen az úton.

Czvikovszky Tamás

Szalai Attila A szőlőskerttől a fejlő-
dő városrészig című helytörténeti
előadásán beszélt arról, hogy írásos
emlékek hiányában mostanáig nem
lehetett pontosan tudni, mikor egye-
sült Győr Szabadheggyel. Az eddigi
ismeretek szerint a szakértők az
1800-as évek közepére datálták az
összeolvadást. Ezzel szemben Szalai
Attila kutatásai során, közvetett bizo-
nyítékokkal arra jutott, hogy ez az
időpont 1713 és 1715 közé tehető.
Mivel semmilyen írásos nyoma nincs
a csatlakozási tárgyalásoknak, a szer-
ződésnek, így a szakember azt való-
színűsíti, hogy természetes módon
olvadt össze a két település, mégpe-
dig az 1711-es pestisjárványt követő-
en. Vélhetően közös karanténnal vé-

dekeztek a járvány ellen, de így is
több ezerre tehető az áldozatok szá-
ma, jelentős volt a népességcsökke-
nés, ezért is vált szükségessé az egye-
sülés az előadó szerint.

Szabadhegyről egyébként 1221-ből
származnak az első írásos források, ek-
kor mintegy kétszázan lakták, és szőlő-
műveléssel foglalkoztak. Pontosan azt
sem lehet tudni, hogy maga a Szabad-
hegy elnevezés honnan származik –
vetette fel az előadó. A legendák sze-
rint Győrből szökött
jobbágyok alapí-
tották. Az
valószínű-
síthető,
h o g y
az ott

élők valamilyen privilégiumot kaptak,
vélhetően adómentességet élveztek.

Szabadhegy fejlődésében nagy
szerepet játszott a vasútépítés, vala-
mint 1884-ben a huszárlaktanya fel-
építése. Jelentős történés volt a te-
lepülés életében, amikor az első vi-
lágháborút követően felhúzták a
Rokkant Kertváros Lakótelepet 31
házzal a Templom utca és Isaszeg ut-
ca környékén, ahol a háborús sebe-
sülteket helyezték el. Három házon

látható még az erre em-
lékeztető emlék-

tábla – hívta fel
a figyelmet a
szakember.

Végül az
előadó a József

Attila-lakótelep
1975–76-os, le-

gendás építéséről
mesélt, felelevenítve, hogy

a véletlennek köszönhető annak meg-
születése. Ugyanis Adyváros után kö-
vetkezett volna Marcalváros, annak
építészeti tervei azonban még nem
készültek el, a panelelemeit viszont
már legyártották. A megoldás az volt,
hogy gyorsan terveztek egy új, kisebb
lakótelepet Szabadhegyre. A Jáki-la-
pos mocsaras terület volt, ezért ide
csak ötemeletes házakat húzhattak fel
– mutatott rá Szalai Attila.

Az előadáson Kozma Endre, a Régi
Győr közösségi oldal szerkesztője is
bemutatta ritka gyűjteményét Sza-
badhegyről.

Győr szempontjából fontos várostörténeti bejelentést
tett Szalai Attila tanár, történész egy helytörténeti elő-
adáson a Kisfaludy-könyvtárban, az Életünk utcái, terei
sorozat keretében.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Régi Győr

Gyorsan terveztek
egy új,

kisebb lakótelepet

SZABADHEGY:Szoloskertbol kertváros´́ ´́ ´́
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A lakások75%-amár elkelt!

LAKÁSOK

Az ingatlanokkal kapcsolatban érdeklôdni lehet:
Szabó Máté: +36 70 930 4677 • Lakiné Varga Boglárka: +36 70 779 7705

www.gadorkft.hu

355.000 Ft/m2-tôl

55—101 m2-ig

Tervezett átadás: 2019 tavasza

Az édesburgonyát kockákra vágom és a cukorral, valamint a va-
nília kikapart magjaival együtt felteszem főni. Mikor az egész meg-
puhult, vajjal alaposan összeturmixolom és utólag sózom. A szűz-
pecsenyét lehártyázom, az inakat eltávolítom, majd enyhén besó-
zom. Tűzforró, enyhén olajozott serpenyőben alaposan körbesütöm,
majd további 8 percre 160 fokos sütőbe helyezem. Felvágás előtt 5
percet pihentetem és a selymes burgonyakrémmel tálalom.

Az édesburgonya, más néven batáta mosta-
nában rendkívül népszerű és felkapott lett.

Neve ellenére rendszertanilag nem roko-
na a burgonyának, csak a gumójának
alakja hasonlít rá. Íze hasonlít a sütő-
tökére, viszont nem annyira vizes, így
stabilabb krémet lehet belőle készí-
teni. Keményítőtartalma alacso-

nyabb a sima burgonyáénál, így
ha megfelelő módon készítünk
belőle chipset, akár napokig is
ropogós maradhat. Közkedvelt a

diétázók, illetve a paleolit diétát
követők körében.

ÉDES, KRÉMES 

BURGONYA

Hozzávalók: 
800 g szűzpecsenye, só, olaj a sütéshez
1 kg édesburgonya, 200 g vaj, 1 rúd vanília, só, 50 g cukor

´́
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
UTOLSÓ! Gyôr-Szitásdombon mi-
nôségi ikerház eladó. A 90 nm-es
házhoz tartozó telekrész 400 nm. El-
osztása: amerikai konyhás nappali+
3 szoba. Az ár fûtéskész ár, a kulcs-
rakész befejezés is kérhetô.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez a lakás az
1. emeleten található, 69,23 nm-
es, 2 erkélyes. Elosztása: nappali+
3 szoba. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

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

Korszerû, modern, új építésû laká -
sok Gyôr-Szabadhegyen 42—100 nm
közötti alapterülettel eladók. A föld-
szinten található, saját kertkapcsolat-
tal rendelkezô lakás nappali+2 szo-
bás, 60 nm-es, 2 teraszos. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 30,9 M Ft Ár: 24,99 M Ft

Ár: 24,1 M Ft 

Ménfôcsanakon új építésû, 15 la-
kásos társasházban 50—75 nm-ig la-
kások eladók. Ez a lakás az emeleten
található, 54,65 nm-es, 9,56 nm-es
erkély tartozik hozzá. Az ár emelt
szintû fûtéskész árra vonatkozik.

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

Gyôr-Ménfôcsanakon 40—55
nm-es lakások eladók kis lakásszá-
mú társasházban. Ez az amerikai
konyhás nappali+1 szobás, 46,2
nm-es ingatlan az 1. emeleten he-
lyezkedik el. 

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

Gyôr-Pinnyéden, 4 lakásos sorház-
ban 118 nm-es, nappali-étkezô-
konyha+4 hálószobás, belsô kétszin-
tes lakás eladó, 154 nm saját kerttel.
Az ár emelt szintû fûtéskész ár, az át-
adás 2019 nyarán lesz. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 19,4 M Ft 

Ár: 42,4 M Ft 

Gyôr-Révfalu kedvelt részén, 38 la-
kásos társasházban 35—71 nm-ig új
építésû lakások eladók. Ez a lakás az
emeleten található, 41 nm-es, 5 nm-
es erkély tartozik hozzá. Elosztása:
nappali+1 szoba.

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

Gyôr-Révfalu új építésû részén 46—
67 nm-es, modern, korszerû lakások
eladók. A 46 nm-es lakás az 1.
emeleten található, 7 nm erkéllyel
rendelkezik. Elosztása: amerikai
konyhás nappali+1 félszoba.

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

Gyôrújfalu csendes utcájában el-
adó ez a 94 nm-es ikerház. A ház-
hoz tartozó telekrész: 535 nm. El-
osztása: amerikai konyhás nappali
+ 3 hálószoba, kamra és háztartási
helyiség.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 34,5 M Ft 

Gyôr-Belvárosban, 55 lakásos, lif-
tes társasházban 1. emeleti, 60,56
nm-es, nappali + 2 szobás, erkélyes
lakás eladó. Fûtése házközponti
egyedi mérôkkel, radiátorral, de pad -
ló fû téssel is kérhetô.  

Horváth Edina: 
70/587-4020

Ár: 29,15 M Ft 

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

Gyôr-Szigetben, a belváros szomszéd-
ságában új építésû, 30 nm-es, földszin-
ti, utcafronti üzlethelyiség eladó 6 laká -
sos társasházban. A belsô tér alakítha-
tó! Fedett, zárt udvari kocsibeálló is vá-
sárolható. Átadás: 2019. április.

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 14,5 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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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

´́

´́ ´́ ´́ ´́

A bejelentésen Radnóti Ákos
városüzemeltetésért felelős al-
polgármester elmondta, azért
kezdeményezték a fejlesztést,
hogy a díj a mai kor igényeinek
megfelelően könnyen és kényel-
mesen rendezhető legyen. To-
vábbi előnye az új rendszernek,
hogy csökkenti az érmepénzfor-
galmat, ezáltal a jegykiadó auto-
maták üzemeltetési terhei opti-
malizálódnak. Természetesen az
érmepénz-fizetési lehetőség
megmaradt az öt helyszínen.

Mind az öt, bankkártyás fize-
tést megengedő parkolójegy-ki-

A Győr-Szol Zrt. szakemberei a közelmúlt-
ban félpályás útlezárás mellett felépítették,
majd elbontották azt a mobilgátat, amelyet
korábban a folyóparti és útfejlesztések so-
rán hoztak létre az esetleges árvízi védeke-
zés érdekében a Móricz Zsigmond rakpart
és az Újkapu utca kereszteződésében. Az
évente megismételt gyakorlat során a dolgo-
zók felfrissítik, a társasághoz újonnan belé-
pők pedig elsajátítják azokat a gyakorlati is-
mereteket, amelyek a mobilgát gyors össze-
szereléséhez szükségesek. A próba arra is jó
alkalom, hogy a szolgáltató dolgozói ellen-
őrizzék a mobilgát fémlemezei között lévő,
a vízzárását biztosító gumiprofilok meglétét
és azok állapotát. 

gyakorlatot tartottak
Mobilgát-építési

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Számlázási és Díjbeszedési cso-
portja felvételt hirdet az alábbi munkakör be-
töltésére:

Fő feladatok: kimenő számlák elkészítése egyedi és
tömeges számlázórendszerben • számlák ellenőrzése
• költségosztós számlákhoz legyűjtések elvégzése, a
számlák elkészítése • díjfizető-változások rögzítése
integrált számlázási rendszerben • csoportos besze-
dési megbízások kezelése, utalások előkészítése, fel-
dolgozása • ügyféllevelezések lebonyolítása • kap-
csolattartás ügyfelekkel • egyéb adminisztrációs fel-
adatok ellátása

Feltétel: minimum középfokú végzettség • Word,
Excel magas szintű ismerete • önálló, megbízható,
pontos munkavégzés • jó kommunikációs és problé-
mamegoldó készség

Előnyt jelent: mérlegképes könyvelői végzettség, tö-
meges számlázórendszer ismerete

Munkavégzés helye: 9024 Győr, Orgona u. 10.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Számlázási és Díjbeszedési csoport, 9024
GyŐr, Orgona u. 10. vagy varga.a@gyorszol.hu. A borítékra
kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel: Szám-
lázási ügyintézŐ pozíció

számlázási ügyintézó́

fizetheto a parkolás öt automatánál

Újabb kényelmi szol-
gáltatást vezetett be
a Győr-Szol Zrt., ami a
parkolójegyváltást
érinti: a város öt for-
galmas automatájá-
nál már bankkártyá-
val is váltható jegy.

BANKKÁRTYÁVAL IS
´́

adó automata rendszámköteles,
ami azt jelenti, hogy a parkolási
díj számolásának indításakor el-
sőként a rendszámot kell beütni
a billentyűzeten, majd ezt köve-
tően választható ki a fizetés
módja. Radnóti Ákos megjegyez-
te, ennek bevezetésére a renge-
teg visszaélés miatt volt szükség,
a közgyűlés teljes támogatás
mellett fogadta el a javaslatot.

Nagy Csaba, a Győr-Szol Zrt. kom-
munikációs menedzsere hangsú-
lyozta, tervezik a hálózat bővítését, a
jövőben további automatáknál is fi-
zethetünk majd bankkártyával.

Érintett automaták:
1. Bajcsy-Zsilinszky út,
Győri Nemzeti Színház ol-
dalánál a postával szem-
ben, 2. Czuczor Gergely
utca, színház főbejáratával
szemben, 3. Arrabona-ud-
var, 4. Zechmeister utca,
buszmegálló mögötti par-
kolóöböl, 5. Zechmeister
utca, Jókai utca és Virágpi-
ac közötti szakasz
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A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
a 96/50-50-55-ös telefonszámon mindennap 0–
24 órában hívható. A Győr-Szol Zrt. és a GYHG
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái közül de -
cember 1-jén, szombaton a Jókai utcai iroda
lesz nyitva 8 és 12 óra között, az Orgona utcai
ügyfélszolgálati iroda zárva tart. A 96/50-50-50-
es számon hívható telefonos ügyfélszolgálat 8
és 12 óra között lesz elérhető. A Jókai és a Révai
parkolóházban, valamint a Dunakapu mélyga-
rázsban folyamatosan a szokásos, érvényben lé-
vő díjakért lehet parkolni. December 1-jén Győr-
ben a felszíni fizetőparkoló-hálózat beállói a
szombati díjfizetési rend szerint vehetőek igény-
be. Az I. és a II. övezetben 8 és 14 óra között díj-
köteles a parkolás, a III. övezetben díjmentes. A
Bartók Béla út és a Szigethy Attila út sarkán ki-
alakított ideiglenes piac és a piactéren működő
karácsonyi vásár a szombati nyitvatartási rend
szerint 6 és 14 óra között üzemel. A Tarcsay ut-
cai piacon szombati nyitvatartás szerint 6 és 14
óra között lesz kereskedés. A Magyar Vilmos
Uszoda szombati (medencék 6 és 19 óra között,
a szauna 8 és 20 óra között), a Barátság Sport-
park a rendes (6 és 22 óra között) nyitvatartási
rend szerint látogatható. A nádorvárosi, szabad-
hegyi (Szabadi úti), Templom úti, Malomsori,
révfalui, újvárosi, Sugár úti, Koroncói úti közte-
metők december 1-jén egységesen 8 és 17 óra
között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
győri és vidéki hulladékudvarok szombati nyitva-
tartási rend szerint üzemelnek. A GYHG Nonprofit
Kft. hulladékszállítási működési területén a lakos-
sági hulladékszállítás változatlanul, a Hulladéknap-
tárban meghirdetett módon működik.

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és
nyitvatartásairól a www.gyorszol.hu webolda-
lon, a GYHG Nonprofit Kft. tevékenységével kap-
csolatban www.gyhg.hu weboldalon olvasható
információ.

A legújabb sláger a popsikendő,
amely gyakorlatilag eltéphetetle-
nül erős textilszálakkal megerősí-
tett. Legtöbbször ilyen textilszála-
kat találunk a szivattyúk járókere-
kére tekeredve. Gyakori még a fel-
mosórongy, az alsónadrág vagy az
eldobható pelenka is – illetve az,
ami megmarad belőle. A gép
ugyanis egy ideig birkózik vele, ap-
ró szálakra tépi. Az eldobható pe-
lenkáknak, toalett- és popsiken-
dőknek nem a csatornában, ha-
nem a szeméttárolóban a helyük!

A hatályos rendeletek szerint
azoknak a dugulásoknak az elhá-
rítása, melyek a ház telekhatá -
rán belül vannak, a tulajdonos
pénztárcáját (és idegeit) terhelik. 

Lakótelepi vagy zárt sorú be-
építésnél az épület falsíkja képe-
zi a határt. Ha a házon belül van
gond, akkor a lakó/lakóközösség
hív szerelőt, ha pedig az utcán
dugul el a csatorna, mi küldünk
hibaelhárítókat. A házi csatorna-
dugulás „csak” a házon belül

TÁJÉKOZTATÓ
a szombati munkanapra

A csatornadugulásokat leg-
gyakrabban az okozza, hogy
nem megfelelő minőségű
szennyvíz jut a csatornába –
tudtuk meg Zalka Csabától,
a Pannon-Víz Zrt. szennyvíz-
ágazat-vezetőjétől.

A DUGULÁSOK 

okoz kellemetlenséget, az utcai
csatornadugulásnál jóval töb-
ben érintettek. 

Érdemes tehát a lefolyókat
rendeltetésszerűen használni,
hiszen a belekerülő popsiken-
dők, pelenkák vagy más oda
nem való anyagok már a házi
szennyvízhálózatban is nagy gon-
dot okozhatnak. 

A zsírdugók kialakulását meg-
előzhetjük, ha havonta egy vödör
meleg vízzel leöblítjük a WC-t és a
padlóösszefolyót. A rendszeres
meleg vizes öblítés feloldja a házi
szennyvízhálózatban lerakódott
zsírokat. Az erőteljes áramlású me-
leg víz minden lefolyónak jót tesz,
használjuk bátran ott is, ahova a
mosogatógép-kifolyó vize kerül.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz

nagy része megelozheto´́ ´́

Bárány István, Révfalu, Kisbácsa, Bácsa és Sárás önkormányzati képviselője december 3-án
az Audi-iskolában (Körtöltés utca felől megközelíthetően), 4-én a bácsai Nyugdíjas Klub he-
lyiségében (Vámosi u. 2.), 5-én a Tulipános Iskola Kisbácsai Tagiskolájában (Sövény u. 15.) 17
órától fogadóórára várja az érdeklődőket. • Dr. Gancz Tamás önkormányzati képviselő de -
cember 6-án, csütörtökön 18 órától tart fogadóórát a Fekete István Általános Iskolában (Ko-
dály Zoltán utca 31.). • Dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő szintén december 6-án 16–
18 óráig fogadóórát tart a Győrszentiváni Lakossági Információs Irodán (Déryné u. 50.).
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SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom 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.

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

Villanyszerelés + tanácsadás
Győrben és környékén. Rö-
vid határidővel. Tel.: 06-
20/402-6657.

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

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

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-

70/640-5101. Kérésre díjta-
lanul házhoz megyünk!

Figyelem! Figyelem! Arany-
ezüst-borostyán-régiség
felvásárlása. Győr, Hotel
Rába konferenciatermé-
ben, december 6., csütör-
tök 10–17-ig.

Festmények, régi pénzek,
képeslapok, kitüntetések,
porcelánok, Zsolnayk, min-
denféle felhúzós karórák,
hagyatékok! 06-70/381-
6345

Idősgondozást vagy gyer-
mekfelügyeletet, korrepetá-
lást vállalok. Ugyanitt albér-
leti szoba kiadó. 06-30/976-
6688

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

Nádorvárosban földszinti,

választással. Ingyenes felmé-
rés – szállítás. Autók, robo-
gók kárpitjainak javítása, át-
húzása. 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

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-

ÁLLÁS

Viola-Hús Kft. álláshirdeté-
sek: csomagoló/termékle-
szedő. Üzemi takarító. C-
kategóriás gépkocsivezető.
Érdeklődni: tel.: 06-
96/511-720, e-mail: in-
fo@viola-hus.hu

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 környékéről.
Jogosítvány szükséges. Fény-
képes önéletrajzokat várunk
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.

2018. november 30.32

régi fényképezőgépet, filmfelvevőt, 
vetítőt, objektívet JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975
KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

Nincs ötlete, mivel lephetné meg szeretteit?

• Vásároljon Rofé Naturale ajándékkártyát! 
• Egészségügyi, kozmetikai, kényeztető
szolgáltatások széles választéka a Rofé-ban.
• DECEMBER 1-ÉN, SZOMBATON is nyitva!
LEIER CITY CENTER – Wesselényi u. 6.

Ajándékozzon egészséget,
szépséget karácsonyra!

A hetilapba feladott
hirdetése már 
a gyorplusz.hu
oldalon is 
megjelenik!

Apróhirdetések

MÁR

ONLINE
IS!



kertkapcsolatos, 86 nm-es la-
kás garázzsal eladó.
35.400.000 Ft. 06-70/633-5250

Marcal II-n extrán felújított,
55 nm-es lakás szigetelt
tömbben eladó. 21.700.000
Ft. 06-70/940-4046

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,
családi ház 28,8 M Ft-ért el-
adó, vagy elcserélhető kétge-
nerációs győri házra vagy
Marcalváros II-n lakásra, ér-
tékegyeztetéssel. 06-20/919-
8156

KIADÓ

Győrben, a Körkemence
úton garázs kiadó. 12.000
Ft/hó. Telefonszám: 
06-20/448-6037

Győr, Ifjúság körúton 2 szo-
bás, bútorozott lakás kiadó.
Tel.: 06-30/413-3477

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, határo-
zott, bérleti szerződéses la-

kást cserélne 36–50 nm-es,
2 szobás, határozott-határo-
zatlan idejű bérleményre.
Gyárváros, Nádorváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 668.) 

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

Adyvárosi, 2 szobás, 36
nm-es, összkomfortos, ha-
tározott bérleti szerződé-
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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 30.

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!

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

–20%

• kilincsek
• többpontos zárak

• postaládák
• ablak- és ajtó

szigetelôanyagok

zárak,
zárbetétek

csaptelepek, 
szerelvények

fényforrások

bukó- nyíló 
vasalatok

rozettás beltéri
AJTÓKILINCSEKRE

csak december 4-én
a hirdetés felmutatójának!

KEDVEZMÉNY 

ses lakást cserélne 50-60
nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan, belváro-
si, nádorvárosi, adyvárosi
bérleményre. Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdeté s -
szám: 572.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 63
nm-es, komfortos, teljesen
felújított, határozatlan ide-
jű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 55–85 nm-es,
3 szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérlemény-
re. Marcalváros I. és Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 574.)
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Dr. Horváth Zoltán és dr. Mika Péter alapítók a
Lumena Orvosi és Esztétikai Lézerközpontot első-
sorban azért hozták létre, hogy olyan területeken
is megbízható, gyors és hatékony gyógyulási lehe-
tőséget kínáljanak, amelyek eddig még nem vol-
tak elérhetőek a régióban. Több területen végez-
nek lézeres kezeléseket: a nőgyógyászat, a bőrgyó-
gyászat, az esztétika és az urológia területén.

Mindezen szolgáltatások Győr központjában,
könnyen megközelíthető helyen, a Dunapart Re-
zidencia földszintjén kialakított elegáns, barát-
ságos és jól felszerelt orvosi centrumban vehe-
tők igénybe.

Az ünnepek közeledtével a központ alapítói sze-
retnék minél szélesebb körben elérhetővé tenni a
lézer gyógyító és szépítő erejét.

A december 8-ra, szombatra meghirdetett in-
gyenes konzultáción túl a lézeres kezelések
iránt érdeklődők 20 százalékos kedvezményt is
igénybe vehetnek Lumena ajándékkártya vásár-
lása esetén. Így karácsonykor akár szeretteinket
is meglephetjük egy lézeres esztétikai vagy or-

vosi kezeléssel. Az ajándékkártya felhasználásá-
ra fél év áll rendelkezésre, így a megajándéko-
zottak a számukra legmegfelelőbb időpontban
vehetik igénybe a választott szépészeti vagy
gyógyító lézeres kezelést. (x)

December 8-án 9 és 15 óra között ingyenes konzultációs lehetőséggel
várják a lézeres kezelések iránt érdeklődőket a győri Dunapart Rezi-
denciában található Lumena Lézerközpontban. A részvételhez előze-
tes időpont-egyeztetés szükséges.

További információért keressék fel a
www.lumenalezer.hu weboldalt, 
vagy kövessék a Lézerközpont 
Facebook-, illetve Instagram-oldalát: 
facebook.com/lumenalezer

Cím: 9022 Győr,
Móricz Zsigmond rakpart 1. Fszt. 11.
IDŐPONTFOGLALÁS: 
Telefon: +36-70/335-8721
E-mail: info@lumenalezer.hu

LUMENA:

NYÍLT NAP 

AZ EGÉSZSÉG ÉS SZÉPSÉG HULLÁMHOSSZÁN

Biztosan talál a Xantus János Állat-
kert örökbe fogadható állatai közül is
egyet, ami rabul ejti szerettei szívét!
Az örökbefogadás természetesen csak
jelképes, az állat itt marad a saját kifu-
tójában, ám az új nevelőszülő ajándék-
ba kap róla egy emléklapot, a pártfo-
goltja életrajzát, illetve ha engedélyezi,
a neve felkerül az állatkert honlapjára,
az örökbefogadó szülők közé. A neve-
lőszülőknek minden év őszén tartunk
egy „szülői értekezletet”, ahol az állat-
kert munkatársai mesélnek az örökbe
fogadott állatokról, majd szakvezetés
keretében tesznek egy sétát az állat-
kertben, és néhány állattal közelebbi
kapcsolatba is kerülnek.  

Sokféle állatot lehet örökbe fogad-
ni. Ha egy séta alkalmával beleszere-
tett Gyurciba, a bóbitás gibbonba, az
ő bohóckodásába, ugrándozásába,

Itt az advent, és még nincs meg minden ajándék? Van egy kedves
ötletünk! Ajándékozás és jótékonykodás egyszerre! Lepje meg ál-
latkerti örökbefogadással családtagjait! A befizetett összegből az
örökbe fogadott állatot is támogatja, annak takarmányozását,
egészségügyi gondozását.

válassza őt! Ha inkább a ragadozók
nyűgözik le, akkor nálunk igazán cso-
dálatos példányokat találhat. Rault, a
fehér tigrist és párját, Jázmint, vagy
Zoiát, a sárga jaguárlány és párját,
Chicót, a gyönyörű fekete jaguárt is
pártfogolhatja. A kedvenc állataink
közé tartozik a cuki csimpánzkislány,
Zahira, és a legkedvesebb zsiráf, So-
longó. De itt van még Zizi és Tripi is,
a kíváncsi ormányosmedve-pár, vagy
Julien király, a gyűrűsfarkú maki vezér.

Kérünk minden látogatót, hogy az
örökbefogadás előtt telefonon is ér-
deklődjön kollégáinknál! Az iroda ka-
rácsonyi nyitvatartása miatt szeret-
nénk elkerülni, hogy esetleg felesle-
gesen kifáradnak hozzánk.

Az örökbefogadás idei utolsó dátu-
ma: december 19. 12 óra. A részletes
információkért keresse fel honlapunkat!

Ajándék  
ÖRÖKBEFOGADÁS KARÁCSONYRA

jótékonyság
és

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

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

A kínai
orvoslás szerint

ez már
„álegészség”.

Ha
kezeletlenül 

marad, kialakul
maga a

betegség.

Hosszú
távon a máj,
lép és szív
funkcióit 
károsítja!

Találj rá
MEGOLDÁST

nálunk!

A GYAC evezőseinek veztőedzőjét, Al-
földi Zoltánt válaszották az év felnőtted-
zőjének. A díjat Baján, a sportág szakmai
konferenciáján vehette át a szakember.
Rangos elismerésben részesült az év ne-
velőedzőjeként Lakó Szandra. A 2018-as
versenyidény para-pontversenyét, az év
utánpótlás-, valamint felnőtt-pontverse-
nyét is a GYAC nyerte. A díjazott edzőkön
kívül Vaczula István és Nagy Gábor készí-
tette fel a klub evezőseit.

A GYAC torna szakosztályának legki-
sebb tehetségei is szép sikereket ünnepel-
hettek. A lányok a „Zsebi baba” korosztály-
ban az országos csapatbajnokságban má-
sodik és negyedik helyezést értek el, vala-
mint elhódították a vidékbajnoki címet. Az
országos csapatbajnokság „gyerek kezdő”
kategóriában a 10. hely, valamint a vidék-
bajnoki 6. hely lett a győrieké.

Díjakkal és érmekkel 

A Győri Atlétikai Club közép-hosszú-
távfutó csoportja két helyszínen is ver-
senyzett a hétvégén. Salgótarjánban a
mezei futó Magyar liga 3. fordulóján
álltak rajthoz a fiatalok, ahol Zatykó Lu-
ca a 4. helyen ért célba az ifjúsági lá-
nyok mezőnyében, míg a fiúknál 7. he-
lyen futott be Marx Balázs, testvére,
Bálint 18. lett. Pozsonyban fedett pá-
lyás viadalon, az Elán atlétikai csarnok-
ban 300, 600 és 1000 méteren indul-
tak a győriek. Jó Alíz, Zatykó Panka és
Gyimóthy Réka arany-, Marx Bence és
Magyar Flóra ezüst-, Szalai Nándor és
Szabó Gellért bronzérmet szerzett,
Zatykó Sára, Szalai Barna és Paplogó
Milán negyedik helyen ért célba a kü-
lönböző futamokban. A versenyzőket
Hollósi László készítette fel.

zárták az évet

A Gyirmót FC Győr csapata és vezetősége mindent elkövet azért,
hogy jövőre a megyének és Győrnek újra NB I-es csapata legyen. Az el-
ső osztályhoz a klub nemcsak a pályán, hanem a lelátói nézőszámban
is fel szeretne nőni, ezért a szurkolókat szeretettel és ajándék forró ita-
lokkal várják a vasárnap 13.30 órakor kezdődő, Nyíregyháza elleni hazai
mérkőzésükre. Az ellenfél messze várakozáson alul teljesít, a tizenötödik
helyen várja a találkozót. Ez a forma nyilván óriási csalódás a Szpari-
szurkolók számára, a Gyirmót ellen győzelmet remélnek. 

Jó hír a Gyirmót háza tájáról, hogy tehetséges fiatal játékosuk, Bes-
senyei Dominik egyre jobban van. A focistára a válogatottban is felfi-
gyeltek, ám sajnos az orvosi beavatkozás miatt nem tudott Telkibe
utaz ni, hogy csatlakozzon a kerethez. A sikeres műtét után már jobban
van, s a lábadozó játékosnak Klement István utánpótlás-igazgató adta
át Vörösbaranyi József gáláns felajánlását, egy pár futballcipőt.

FORRÓ ITALLAL VÁR
mindenkit a Gyirmót
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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

„Az idei szezonnak rutinos, jó képességű já-
tékosokkal és bő kerettel vágott neki az ETO. Az
elmúlt hetek sikertelensége miatt azonban lé-
péseket kellett tenni a sikeresebb jövő érdeké-
ben, ezért öt játékossal közös megegyezéssel
szerződést bontott a klub” – áll az ETO FC köz-
leményében.

A csapat 18 fordulót követően hat-hat győze-
lemmel, döntetlennel és vereséggel a 10. helyen
áll a húszcsapatos másodosztályban és kevés esé-
lye van arra, hogy feljutást érő pozícióban végez-
zen. Az idényben már egy edzőváltás is volt a klub-
nál, Mészöly Géza helyére Király József került a kis-
padra. A zöld-fehérek hátránya 14 pont a jelenleg
második Zalaegerszeggel szemben.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
egy elitakadémiát üzemeltet klubunk, így sok te-
hetséges, fiatal játékos várja, hogy bizonyíthasson
a felnőttbajnokságban. Az elkövetkező időszakban
a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia tehetségei-
vel kiegészülve szeretnénk készülni a ránk váró ki-
hívásokra, bízunk benne, hogy ETO-nevelésű, ETO-
szívű játékosok segítségével újra szép eredménye-
ket érhetünk el” – áll az együttes honlapján.

Ugyan szoros meccsen három
ponttal, 56–53-ra kikapott a ma-
gyar női kosárlabda-válogatott
Oroszországban az Európa-bajno-
ki selejtezőmérkőzésen, de az
előző fordulóban az albánok fe-
lett aratott 139–27-es győzelem-
mel biztosította helyét a csapat a
jövő évi szerb–lett közös rendezé-
sű kontinensviadalon. A váloga-
tottban a CMB Cargo UNI Győr
együtteséből Raksányi Krisztina,
Nagy Dóra és Varga Zsófia kapott
szerepet a két meccsen, a bő-
vebb keret tagja volt Török Ágnes,
míg az előző három idényt Győr-
ben töltő, jelenleg az olasz Vene-
zia játékosa, Goree Cyesha is ré-
szese volt a sikernek.

„Nagyon örülök, hogy sikerült
kijutni az EB-re. Albániába úgy

öt játékossal bontott
szerzodést az ETO

A labdarúgó NB II-ben szereplő ETO FC Győr
öt játékosával, Debreceni Andrással, Koltai Ta-
mással, Magasföldi Józseffel, valamint Hamar
Ádámmal és Baracskai Rolanddal is szerző-
dést bontott. Ezen futballisták már biztosan
nem lépnek pályára az őszi szezonból hátralé-
vő három fordulóban.

GYORIEKKEL HARCOLTA KI
a válogatott az Eb-részvételt 
´́

utaztunk, hogy a lehető legna-
gyobb különbséggel akarunk
nyerni. Azt gondolom, ez sikerült
is, végig koncentráltan játszot-
tunk. Oroszországban nagyon fizi-
kális és jó meccset játszottunk a
házigazdákkal, majdnem megle-
petést tudtunk okozni, de sajnos
az első félidőben sok hibával ko-
sárlabdáztunk, a külső dobásaink
sem ültek. Ami a klubcsapatot il-
leti, sosem könnyű egy edzőváltá-
son túlesni, de az eddig látottak
alapján ez pozitív hatással van a
csapatra, a legutolsó bajnokin a
Szekszárd ellen a második félidő-
ben mutatott játékunk minden-
képpen biztató volt, ezen az úton
kell továbbmenni. Nagyon sok
munka vár meg ránk, sok fontos
meccsünk lesz a karácsonyi szü-

netig, ezeket meg kell nyernünk,
hogy sikerüljön előbbre lépni a ta-
bellán” – nyilatkozta a válogatott-
ról és a Győr együtteséről a csa-
patkapitány, Raksányi Krisztina.

A 2019-es Európa-bajnoksá-
got 16 csapat részvételével rende-
zik június 27-től július 7-ig Belg-
rádban, Nisben, Nagybecskere-
ken és Rigában. A két házigazdá-
hoz tizennégy együttes selejtező
útján csatlakozott. Csoportgyőz-
tesként kvalifikálta magát Csehor-
szág, Franciaország, Montenegró,
Nagy-Britannia, Olaszország,
Oroszország, Spanyolország és Tö-
rökország. A szintén Eb-résztvevő
legjobb csoportmásodik között
pedig ott van Magyarország, Bel-
gium, Fehéroroszország, Szlové-
nia, Svédország és Ukrajna.

Nagytakarítás: 

´́
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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

KÖZÉPDÖNTOBE
A középdöntőbe jutás sem ígérkezik könnyű fel-

adatnak női kézilabda-válogatottunk számára a  fran-
ciaországi Európa-bajnokságon. A magyar csapat a
C-csoportban szombaton Hollandiával, hétfőn Hor-
vátországgal, szerdán Spanyolországgal találkozik. 

A csapat múlt héten a norvégiai Möbelringen
Kupán készült a kontinenstornára, és csütörtökön
az Európa-bajnok Norvégiától 25–19-re, szomba-
ton a világbajnok Franciaországtól 19–18-ra, va-
sárnap Dániától pedig 23–16-ra kapott ki. Kim Ras-
mussen szövetségi kapitány – aki mindezek elle-
nére elégedett volt a látottakkal – az Európa-baj-
nokságon Hornyák Dóra, Szöllősi-Zácsik Szandra,
Szucsánszki Zita és Szekeres Klára játékára család-
alapítás, Kisfaludy Anett, a győri Tomori Zsuzsanna
és Klivinyi Kinga szereplésére sérülés miatt nem
számíthat, az ETO szélsője, Bódi Bernadett pedig
ideiglenesen lemondta a válogatottságot. A Baj-

nokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC a kapus
Kiss Éva személyében csupán egy játékossal kép-
viselteti magát a magyar keretben.

A Möbelringen Kupa egyik pozitívuma Kim Ras-
mussen szövetségi kapitány szerint a kapusok ki -
egyensúlyozott teljesítménye, a másik pedig az
ETO-nevelésű Planéta Szimonetta játéka volt. A
magyar keret egyetlen légiósa – a francia Chamb-
ray Touraine jobbátlövője – védekezésben reme-
kül megoldotta a feladatát, amikor támadnia kel-
lett, akkor is feltalálta magát, a hétmétereseket
pedig magabiztosan értékesítette. Az Európa-baj-
nokságon minden csoportból három válogatott
jut tovább, és a másik két továbbjutó csapattal
szembeni eredményeit magával viszi a középdön-
tőbe. A magyarok Nancyban játszanának, és a nor-
vég, román, cseh, német négyesből hárommal ta-
lálkoznának.

MÖRK ISMÉT
a világ legjobbja
akar lenni

A Győri Audi ETO jobbátlövője
csak a nézőtérről követhette a
mérkőzéseket, mert előbb febru-
árban szenvedett keresztszalag-
szakadást, majd augusztusban is-

mét műteni kellett a lábát, és az
újabb beavatkozás után nemrég
kezdte el a rehabilitációt.

„Az elmúlt néhány hét nagyon
kemény volt, de tudom, hogy a vi-
lág legjobbja leszek ismét. Még
sok címet szeretnék nyerni a pá-
lyán, és tudom, hogy még szép
évek várnak rám. Ez az, ami a foly-
tatásra ösztönöz. Az első hetek-
ben nagyon nehéz volt persze
erőt meríteni, de most már jó
úton vagyok. Most sokat segít,

hogy látom a pályán Theát, az
ikertestvérem az egyetlen ok,
amiért itt vagyok a meccsen, sze-
retem őt nézni a norvég váloga-
tottban” – nyilatkozta a tornát
közvetítő norvég tévécsatornának
a Győr világbajnok átlövője. Mörk
hozzátette, a célja, hogy február-
ban visszatérhessen az edzések-
hez, márciusban már néhány
mérkőzésen is játsszon, és a Final
Fourban már teljes erővel segít-
hesse csapatát a BL-címvédéshez.

Ismét a világ legjobb kézi-
labdázója akar lenni a két
súlyos térdműtétje után lá-
badozó norvég átlövő, No-
ra Mörk. Az Audi ETO KC já-
tékosa a helyszínen nézte
meg az Eb előtti utolsó fel-
készülési tornát, a norvé-
giai Möbelringen Kupát.

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

Akció: augusztus 17—23.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Sertéslapocka

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

209 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 17.—08. 19.

199 Ft/kg

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

690 Ft/kg

1899 Ft/kg

Bécsi virsli vf. 1 kg
Gyártó: Darnó Hús Kft.

Akció: november 30—december 6.

Sertés bôrös Quartino comb
(Pácolásra, füstölésre)

Marhalábszár

799 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Pecsenyekacsacomb 1.999 Ft/kg
Pecsenyekacsamáj 790 Ft/kg
Libacomb 2.999 Ft/kg
Libafarhát 129 Ft/kg

199 Ft/db

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

Banán 11.30.—12.02. 

1599 Ft/kg

Narancs 11.30.—12.02. 

289 Ft/kg

289 Ft/kg

Az ETO-SZESE bejutott a Magyar
Kupa 4. fordulójába, miután hazai
pályán 25–15-re legyőzte az élvonal-
beli Vecsést. A győriek egyedüli NB
I/B-s csapatként lesznek ott a követ-
kező körben. Az ETO augusztus vé-
gén előselejtezővel kezdte a soroza-
tot, akkor az Alba gárdáját győzte le,

Ughy Balázs főtörzsőrmester a MH.
6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred,
19. Szalontai Ferenc Területvédelmi
Zászlóalj Kiképző Századának kiképző
altisztje, aki a katonáknak elsősorban
katonai testnevelést és közelharcot
oktat. Szereti a hivatását, 2002 óta ér-
deklik a küzdősportok. 

„A TEK által szervezett küzdősport-
gálán a fegyveres és rendvédelmi szer-
vek mérhetik össze tudásukat, a Terror
Elhárítási Központ, a rendőrség, az or-
szággyűlési őrség, a honvédség és az
OMSZ is ad versenyzőket” – kezdte
Ughy Balázs főtörzsőrmester. „Az idei
viadalt pont a születésnapomon tartot-
ták. A felkészülést nagyban támogatták
elöljáróim is, akiknek ezúton is köszö-
nöm, hogy mellettem álltak.”

Választott kategóriája a kyokushin
karate volt, a +80 kilogrammos ver-

Soha nem adja fel
A GYORI KATONA

senyzők között. Ez a küzdelem teljes
erővel bevitt támadásokat tartalmaz,
test a test ellen. A győri katona a kez-
detektől komolyan vette a felkészü-
lést, amelyben segítségére volt mes-
tere, sensei Kocka László, a győri
Shinju-Kai karate egyesület vezetője.
Ráadásul Balázs életmódváltásba is
belekezdett, így nem volt ritka a napi
kettő, egyenként akár másfél órás ed-
zés sem, amelyet futással és súlyzó-
zással egészített ki. 

„A kemény edzés és felkészülés
meghozta az eredményét, mentáli-
san és fizikailag is rengeteget erősöd-
tem a TEK Gálára. A mesterem úgy
készített fel a küzdelemre, hogy ott
bizony visszaütnek. Ezt éreztem is,
igaz, hogy csak másnap, mert a via-
dal közben és utána is dolgozott még
az adrenalin. Vasárnap már jöttek

elő a fájdalmak testszerte, de ez csak
még szebbé teszi az emléket. Igazi
harcosként küzdöttem, úgy érzem,
méltó voltam a Kyokushin legfőbb
jelmondatára: „Soha ne add fel”.

Ughy főtörzsőrmestert hivatásá-
ban is megerősítette az eredménye,
hiszen – ahogy fogalmazott – a kato-
nái és a kollégái is látják: minden le-
hetséges, ha az ember dolgozik a
céljaiért.

Az idei TEK BUDO és Küzdősport Gálán nemcsak győri rendőrök, ha-
nem győri katona is elindult, életében először, és rögtön éremmel
tért haza. Ughy Balázs főtörzsőrmester, kiképző altiszt szívesen be-
szélt a versenyről és hogy miért is fontos számára a harcművészet. 

´́

majd az Ajka és a Pécs elleni siker
következett, végül a Vecsés ellen
nyertek a zöld-fehérek. Az ETO mel-
lett még hét csapat jutott tovább.
Hozzájuk most csatlakozott a Tata-
bánya, a Csurgó, a Komló és a Bala-
tonfüred, míg a Veszprém és a Sze-
ged az 5. fordulóban száll be a küz-

delmekbe. A következő forduló sor-
solását kedden tartották, az ETO az
NB I-es tabella 10. helyét elfoglaló
Budakalász csapatát kapta ellenfél-
nek. A továbbjutásról döntő egyet-
len találkozót december 12-én ren-
dezik a Magvassy Mihály Sportcsar-
nokban 18 órakor.

A BUDAKALÁSSZAL JÁTSZIK

az ETO-SZESE a kupában
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