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Színházba menni ünnep. Ünnepel-
ni pedig szépen, szép öltözetben szok-
tunk. A gyermekeket is illik megtaníta-
ni arra, hogy a szakadt farmert, lógós
pulcsit ilyen alkalmakkor hagyja a szek-
rényben, helyette egy klasszikusabb
darabot válasszon. Nem kell nagyesté-
lyiben gondolkozni, az is megteszi, ha
egy fiú galléros pólót, lazább inget vá-
laszt, lányoknak egy szép blúz, felső is
éppen elég. A nézőtérre nem szép do-
log ropit, rágcsálnivalót vinni, bizony
ezzel is találkoznak a színészek, a zacs-
kók hangja pedig zavarja őket és a né-
zőket is. Ha egy gyermek nem tud vé-
gigülni egy előadást, tanítsuk türelem-
re, s ne rágcsálnivalóval kössük le a fi-
gyelmét. 

Lapunk harmadik oldalán részletesebben is olvasható, kétéves,
8-8 százalékos bérmegállapodást fogadtak el múlt év végén, amellyel
kapcsolatban Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte, 2010-hez
képest megduplázódott a minimálbér bruttó értéke. A béremelés
mértékét szinte mindenki elfogadta, a Munkaadók és Gyáriparosok
Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is üdvözölte a megállapodást.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség nem támogatta az emelést, két
számjegyű bővülést szerettek volna. „13 és 15 százalékos emelést
tűztünk ki célul, amit kompromisszumként mindkét esetben 10 szá-
zalékosra módosítottunk, ennél alacsonyabb értéket azonban nem
tudtunk támogatni” – mondta Potyondi Antal, a MaSZSZ megyei
képviselője. „A 8 százalékos emeléssel a minimálbér nettó összege
még mindig nem éri el a 100 ezer forintot” – tette hozzá a győri ér-
dekvédő. Potyondi Antal, aki egyben a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezetének országos alelnöke is, a Győr+ Televíziónak el-
mondta, a kereskedelemben dolgozók még reménykedhetnek a két
számjegyű fizetésemelésben. Az elmúlt évben legalább egyszer min-
den hazai áruházláncnál emelték a béreket, de volt, ahol többször
is, ami komoly eredmény a szakszervezet és a munkavállalók számá-
ra is. „Nagy dolog, hogy például itt a megyében bruttó 200 ezer fo-
rint alatt már nem keres bolti alkalmazott, ezt szeretnénk idén még
feljebb tornászni” – emelte ki a KASZ alelnöke és hozzátette, a tár-
gyalások már zajlanak, és jó esély van arra, hogy a kisboltokban és
nagyáruházakban dolgozók, az árufeltöltőtől egészen a pénztárosig,
még több fizetést vihessenek haza. „A forgalom nőtt, miközben al-
kalmazottból egyre kevesebb van. Nem szeretnénk, ha a vásárlók
látnák a kárát annak, hogy a kereskedelemben dolgozók nincsenek
megfizetve” – mondta a szakszervezeti vezető.

öltözz ünneplobe!
A Győr+ Rádió hallgatóinak Frida azt

is elmondja, hogy miért érdemes elvin-
ni a gyermekeket színházi előadásra. El-
sősorban azért, mert hatalmas ereje
van a látott darabnak. A gyermekek
problémamegoldó képessége fejlődik,

a képzelőerő működésbe lendül, a szín-
ház ablakot nyit a világ megértéséhez.
Ezenfelül közösségi élményt ad. Frida
egy kérést is intéz a szülők, pedagógu-
sok felé: ha vicces a jelenet, hagyják a
gyermekeket nevetni a nézőtéren, ne

csitítgassák őket, engedjék nekik meg-
élni a pillanatot, a szívből jövő kacajnak
igenis van helye a színházban! 

A Pöttyös Klubot minden szomba-
ton 16 órától, vasárnap pedig 7 órá-
tól hallhatják a Győr+ Rádióban.

Szaggatott farmer, pulcsi, zacskózörgés – ezek
nem illenek a színház nézőterére. Mégis, mosta-
nában sokszor látunk, hallunk ilyet. Sík Frida, a
Győri Nemzeti Színház színésze, drámapedagó-
gus a Győr+ Rádió Pöttyös Klub műsorában be-
szél arról, hogy mit illik és mit nem, ha színházba
megy az ember, vagy az ember gyermeke.

Tisztelet a színháznak: 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ
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A TÖBBSÉG ELÉGEDETT 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

a béremeléssel

Fotó: Győri Nemzeti Színház
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A tavalyi év utolsó napjaiban két-
éves bérmegállapodást fogadtak el a
Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fórumának résztvevői: e
szerint 2019. január 1-jétől és 2020. ja-
nuár 1-jétől is 8-8 százalékkal emelke-
dik a minimálbér és a garantált bérmi-
nimum összege. 2019-ben így a mini-
málbér bruttó 149 ezer forint, a garan-
tált bérminimum 195 ezer forint lesz.

Fontos változás, hogy idén január
1-jétől bevezették a gyermekek ott-
hongondozási díját, vagyis a gyodot.
Ez bruttó 100 ezer forintos támogatást
jelent a tartósan beteg gyereket ápoló
szülőknek. A gyermekgondozási díj
(gyed) maximális összege 2019-ben el-
éri a bruttó 208.600 forintot, míg a
diplomás gyed az alapképzésben részt
vevő egyetemi hallgatóknál 104.300
forintra, a mesterképzésben részt ve-
vők esetében 136.500 forintra nő. 

Az otthonteremtő fiataloknak jó hír,
hogy már a kétgyerekes családok is fel-
vehetik a 10 millió forint támogatott
lakáshitelt új ingatlan vásárlására vagy

építésére. A háromgyerekes családok-
nál 15 millió forintra emelték a támo-
gatott lakáshitel nagyságát. 

Különböző könnyítések is hatályba
léptek a CSOK-ot igénylők számára. Kö-
zülük talán a leglényegesebb változás,
hogy használt ingatlan vásárlása esetén
már nem kell vizsgálni, hogy az igény-
lőknek van-e ingatlan a tulajdonukban.
Már meglevő két ingatlan mellé a har-
madiknak is megvásárolhatják CSOK-
kal a kiszemelt házat. Ha azonban volt
öt éven belül értékesített ingatlanuk,
akkor ennek az eladási árát ezek után
is be kell forgatni a CSOK-kal vásárolt
újabb használt ingatlan vételárába –
hívják fel a figyelmet a szakemberek.

Átalakult a cafeteria, vagyis a bé-
ren kívüli juttatások rendszere. Ez-
után is adómentesen fizethetik azon-
ban a munkaadók dolgozóik gyerme-
keinek bölcsődei, óvodai ellátását,
valamint a kulturális és sportrendez-
vényekre szóló belépőjegyeket. 

Az adózók számára kedvező hír, hogy
2019-től 8 millió forintról 12 millió fo-

rintra emelkedik az alanyi adómentes-
ség határa, ezzel az alanyi áfamentesség
értékhatára megegyezik majd a kata vá-
laszthatóságának értékhatárával (to-
vábbra is marad azonban az a szabály,
hogy az év közben kezdő vállalkozások
esetén az értékhatárt napra kell számol-
ni, míg a kata értékhatárát hónapra!)

2019-ben az 1955-ben született
személyek igényelhetik majd az öreg-
ségi nyugdíjukat. Mellettük továbbra
is beadhatják a kedvezményes nyug-
díj iránti igényüket az annak feltéte-
leit teljesítő hölgyek. 

Némi vihart kavartak a nyugdíjasok
körében az időskori ellátás
mellett munkát vállalók
egészségügyi ellá-
tásával kapcso-
latban nem-
rég megje-
lentek. Az
adóható-
ság (NAV) a
helyzet tisztá-
zása, pontosítása
érdekében információs
füzetben tájékoztat a szabályokról, en-
nek a lényegét közöljük. A pénzügymi-
niszter helyettese, Tállai András egy in-
terjúban arról beszél, hogy a dolgozó
nyugdíjasoknak is jár a kórházi és a há-
ziorvosi ellátás, felkereshetik a szakren-

delést is. Sokan meghökkentek attól,
hogy egyáltalán felmerülhet ez a kér-
dés. A NAV közleménye szerint a nyug-
díjasok ugyan valóban nem számíta-
nak biztosítottaknak, de ez csak azt je-
lenti, hogy nem kaphatnak táppénzt. 

A leendő autóvezetők figyelmébe
ajánljuk, hogy az idei évtől kezdve már
nem a közlekedési hatóság, hanem az
állam által alapított, Közlekedési Alkal-
massági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. intézi a vizsgáztatásokat. A változta-
tás célja, hogy csökkenjen a többhetes,
akár több mint egy hónapos várakozási
idő, amíg vizsgaidőponthoz jut egy ta-

nulóvezető, illetve le-
hetőség adódhat

hétvégi, vagy
a munka-
időn kívüli,
esti vizsgá-
zásra.

Érdemi
lépés törté-

nik annak érde-
kében, hogy a hasz-

náltkocsi-vásárlókat ne érje
meglepetés, az eladók ne tudják be-
csapni őket. Januártól indul ugyanis
az úgynevezett járműszolgáltatási
platform, a rendszerben ingyen le-
kérdezhetőek lesznek a gépjárművek
adatai.

Változások az új esztendoben
Az idei év legtöbb embert érintő változásait foglaljuk ösz-
sze. Olvashatnak a minimálbér növekedéséről, a CSOK-kal
kapcsolatos módosításokról, s az adózásról is. Fontos
azonban, hogy minden konkrét ügyben alaposan tájéko-
zódjanak az illetékes forrásból.

No a minimálbér, kedvezobb a CSOK, érkezik a gyod´́ ´́

Könnyítések is 
hatályba léptek 

a CSOK-ot igénylôk 
számára

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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fagyásnak, csúszásveszélynek legin-
kább kitett hidak, felüljárók élveznek
elsőbbséget, majd a nagy forgalmú
utak következnek. Ezeken az utakon
nagy teljesítményű járművek juttat-
ják ki a szóróanyagot, illetve ha a le-
hullott hó vastagsága eléri az 5-7
centimétert, ezzel együtt megkezdik
a hótolást is. A gépi munkák mellett
kézzel is takarítjuk a havat, elsősor-
ban a buszmegállók megközelíthető-
ségét igyekszünk biztosítani, és per-
sze a nagyobb forgalmú gyalogos
utak síkosságmentesítése a másik
fontos feladat.

Valamennyi járda megtisztítása
a Győr-Szol feladata?

Korántsem. Hogy a gyalogosok
biztonságosan közlekedhessenek, a
lakóknak is el kell végezniük bizonyos
feladatokat. Ezt helyi önkormányzati
rendelet szabályozza, amely szerint:
a magántulajdonú lakóingatlanok
vagy üzlethelyiségek, intézmények
előtt a járda takarítása a tulajdonos,
illetve a bérlő feladata, ezeken a te-

Hogyan működik a Győr-Szol
rendszere a téli időszakban, mi-
lyen elvek szerint történik a hóel-
takarítás?

Minden év decemberének elejé-
től fokozottan figyeljük az időjárási
előrejelzéseket. Ekkorra már a gé-
peknek műszakilag megfelelő álla-
potban kell lenniük, s ezt a kataszt-
rófavédelem felé jogszabályi kötele-
zettség is dokumentáltan bemutatni.
A hóeltakarítási feladatokban részt
vevő munkatársaknak ismerniük kell
a beosztásukat, a vezénylések rend-
jét, hogy amikor az időjárás megkö-
veteli, azonnal megkezdhessék a be-
avatkozást. Gyakran már a havazás
előtt megkezdődik a síkosságmente-
sítés, hiszen amikor előre látható,
már a csapadék érkezése előtt kijut-
tatjuk a szóróanyagot az utakra,
hogy megelőzzük a lefagyásokat, il-
letve hogy rögtön el is olvadjon a le-
hulló hó. Ez körülbelül –5 Celsius-fo-
kig hatékony eljárás, ha hidegebb az
idő, a szóróanyag hatékonysága je-
lentősen romlik.

A munkánkról szóló, rendszeresen
kiadott közleményekben is hangsú-
lyozzuk: a hóeltakarítási munkáknak
meghatározott rendje van, hiszen
egyszerre, egy időben nem indulhat
a város valamennyi utcájában egy-
egy gép. Először a tömegközlekedési
útvonalakon haladnak a gépek, a le-

Az elmúlt napok téli időjárása próbára tette a Győr-Szol Zrt. Városüze-
meltetési Igazgatóságának munkatársait. A készenlétnek és a folya-
matos erőfeszítéseknek köszönhetően azonban a város útjai járhatóak
voltak, a havazás megnehezítette ugyan, de nem akadályozta a jármű-
forgalmat. A hóeltakarítási munka néhány szakmai részletére is kitér-
tünk a szolgáltató kommunikációs vezetőjével, Ozsvárt Tamással ké-
szült interjúnkban.
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a városi utak járhatóságának biztosítása

rületeken nekik kell a síkosságmente-
sítést elvégezniük. Ekkora városban,
mint Győr, csak összefogással lehet
belátható időn belül biztosítani a jár-
dákon a közlekedést.

Mennyi járművet és munkatár-
sat tudnak mozgósítani?

A hóeltakarítást 35 géppel és
szükség szerint 100-130 munka-
társ mozgósításával végezzük. A
feladatok ellátásába, különö-
sen a peremkerületekben, al-
vállalkozókat is bevonunk, ők
szerződéses kötelezettség sze-
rint dolgoznak a meghatáro-
zott útvonalakon.

A város minden útján a Győr-
Szol végzi a síkosságmentesítést?

A főutak egy jelentős részének
takarítása – a városon átvezető
szakaszokat is beleértve – az Álla-
mi Közútkezelő feladata. Ezek kö-
zött vannak igencsak forgalmas,
frekventált utak, melyekről talán a
közlekedők nagy része sem gon-

dolná, hogy nem a városi szolgál-
tatóhoz tartoznak. Nagy általános-
ságban úgy szoktuk emlegetni eze-
ket, hogy a „számozott főutak”.
Nehéz is lenne most itt valameny-

nyi szakaszt felsorolni, de talán ér-
demes néhányra felhívni a figyel-
met. Például az Állami Közútkeze-
lő takarítja a havat az 1-es főúton

végig, beleértve a Szent István úti
részt. De ilyen a Baross híd is, vagy
az ugyancsak kritikus helynek szá-
mító, az 1-es főutat a 83-as főúttal
összekötő 821-es, Bakonyi út né-
ven ismert út is hasonló, melyen
viszonylag meredek felüljáró nehe-
zíti a közlekedést. Az Állami Közút-
kezelő gondozza a Baross út kifelé
vezető teljes szakaszát, a 81-es

(bizonyos szakaszon Fehérvári
út) utat, a 82-es (bizonyos sza-
kaszon Szent Imre út) utat és a
Ménfőcsanak és Gyirmót kö-
zött futó 83-as utat, valamint a
Hegyalja út egy szakaszát. Győr

északi részén a Bácsai út és a
813-as elkerülő, a nemrég épült,

úgynevezett Audi út is hozzájuk
tartozik, és még nem teljes a felso-
rolás… Az Állami Közútkezelővel
egyébként folyamatos a kapcsolat-
tartás, ahol tudjuk, segítjük, támo-
gatjuk egymás munkáját. 

Persze azért jócskán marad fel-
adat a Győr-Szol Zrt. számára is, hi-
szen a város közigazgatási területén

összesen közel 760 kilométeren –
ezen belül 380 kilométer fő és tö-
megközlekedési útvonal – kell helyt -
állnunk a téli időszakban is: a koráb-
ban említett utakon kívüli terület jár-
hatóságát a városi szolgáltató bizto-
sítja. Ez körülbelül olyan hosszú út-
szakasz, mintha Győrtől Debrecenig
oda-vissza kellene síkosságmentesí-
teni az utat, mégpedig néhány óra
alatt. Hiszen egy hajnalban kezdődő
hóesés után már mindenki tiszta
úton szeretne eljutni a munkahelyé -
re, az iskolába. 

Amennyiben a fő és tömegközle-
kedési utak már járhatóak, mi kö-
vetkezik?

A lakótelepeken, a peremkerüle-
tek forgalmasabb útjain is intenzív
munka zajlik, ezek jó részét is nagy-
gépekkel takarítjuk. Fontos feladat
még a lakóutak járhatóságának bizto-
sítása. Itt a járhatóság biztosítására
helyezném a hangsúlyt: a teljes hóel-
takarítás a gépek szűk mozgástere, a
parkoló autók miatt szinte lehetet-
len. Ha nagyobb mennyiségű hó esik,
a szolgáltató a hó eltolásával biztosít-
ja, hogy megfelelően felkészített jár-
művel, óvatos, a körülményeknek
megfelelő vezetéssel járhatóvá válja-
nak ezek az utak, a közlekedők képe-
sek legyenek elérni a főbb útszaka-
szokat.

Hogyan értékeli, eddig sikerült a
hóeltakarítással kapcsolatban vál-
lalt feladatokat teljesíteni?

Az elmúlt napokban jelentős
mennyiségű hó esett és kijutott a
mínuszokból is. Ennek ellenére a
tömegközlekedési eszközök menet-
rend szerint jártak, a fő utakon a
személygépjárműveknek sem oko-
zott jelentős problémát a közleke-
dés. A kisebb utcák, ha havasak ma-
radtak is, óvatos vezetéssel közle-
kedhetőek voltak. A belváros járdá-
in, terein a gyalogosok legalább
egy útvonalat figyelmesen, de biz-
tonsággal használhattak, a busz -
meg állókat zavartalanul meg tud-
ták közelíteni. 

A téli körülmények között mindig
nehezebb a közlekedés a szokásos-
nál. Ezért most is fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a közlekedők megfelelően
felkészített és téli gumival felszerelt
járművel induljanak útnak. A speciá-
lis körülmények között hosszabb me-
netidővel kell számolni, ezért célsze-
rű hamarabb elindulni.

Csak 
összefogással 

lehet biztosítani 
a járdákon 

a közlekedést

Küzdelmes munka
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor
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Mik voltak a tünetei?
Először csak azt éreztem, hogy fá-

radékonyabb vagyok. Aztán időnként
fájdalom jelentkezett a hátamban és
a mellkasomban is, ha lépcsőn felfelé
mentem. Rögtön orvoshoz fordultam.

És már a szívkatéteres műtőasz-
talon is találta magát?

Majdhogynem. Előtte készült rólam
egy EKG és vérvételem is volt, de azok
nem mutattak ki semmi különösebbet,
ahogy a szívultrahang sem. Ekkor küld-
tek el terheléses EKG-vizsgálatra, s utá-
na már haza sem engedtek a kórházból.
Másnap megtörtént a szívkatéterezés.
Az egyik fő ágamon volt egy jelentős
szűkület, amit ballonkatéterrel kitágí-
tottak és beültettek egy tágító dróthá-

szed, mellékhatások nélkül

Mihály már túl van egy koszorúér-tágításon

lót, amit szaknyelven sztentnek hívnak.
Az eredmény nagyon jó lett, hiszen si-
került a szívinfarktust megelőzni.

Ön nem túlsúlyos ember. Milyen
rizikófaktorok okozhatták a bajt?

Valóban nem vagyok elhízott, és
csak régebben dohányoztam. Ugyan-
akkor édesapámnak súlyos érszűkü-
lete volt, s ez számomra genetikailag
rizikót jelent. A beavatkozás után asz-
pirint és koleszterincsökkentő szta-
tinkészítményt kellett szednem.

Annyi rosszat lehet hallani a szta-
tintartalmú koleszterincsökkentők-
ről. Ön nem hallott ezekről?

Dehogynem, néhány szakember ve-
szélyesnek tartja a szedését. Azonban,
ha jól megfigyeli, akkor ez általában

Mihálynak erős mellkasi fájdalmai voltak, amikor néhány éve bekerült a győri szívkatéteres műtőbe,
és tágító dróthálót, sztentet ültettek be egyik koszorúerébe. Azóta szednie kell a koleszterincsök-
kentő sztatintablettát. Kezdettől szedi mellette a Dr. Dézsi MagneQ10 tablettákat is.

Tompa Mihály mérnök szerint
a Dr. Dézsi‐tabletták jól kiegészítik 
a gyógyszeres kezelését

koleszterincsökkentotÉvek óta ´́

mindig ugyanaz az egy-két ember. Utá-
nanéztem alaposan és minden szakmai
protokoll Amerikától kezdve az európai
szakmai ajánlásokig feltétlenül ajánlja
a sztatinok szedését a koszorúérbete-
gek számára és magas koleszterinszint
esetén az érelmeszesedés megelőzésé-
re. Nekem eddig nem volt rossz tapasz-
talatom. Emellett szedem a Dr. Dézsi-fé-
le MagneQ10 tablettát is, amiben a
Q10 és a magnézium mellett E-vitamin
is van, mely szintén védelmet nyújt az
erek számára. Jó kis kombináció ez, di-
rekt a szívbetegeknek készült. A sztati-
nok ugyanis gátolják a szervezetben a
Q10 előállítását, ezért jobb, ha pótoljuk
azt is. A magnézium pedig csökkenti a
szívritmuszavar esélyét.

A máját nem félti a sok gyógy-
szertől, amiket a szívére szed?

Dehogynem, kezdettől szedtem
szilimarint. Néhány éve azonban
megjelent a szilimarin mellett még
több más hatóanyagot is tartalmazó
Dr. Dézsi Natur Hepar Mix májvédő
tabletta. Azóta ezt is szedem. Semmi
gondom a májfunkciómmal. (x)
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Mi az a kiberbűnözés?
Egy részüknél a számítógép a bűn-

tett eszköze, és az internetet felhasz-
nálva csalást, hamisítást követnek el.
A cselekmények másik része a számí-
tógép, illetve az azon vagy az ahhoz
kapcsolódó eszközön tárolt adatok
ellen irányul. A kiberbűnözők folya-
matosan keresik a módját, hogy má-

sokat megkárosítva pénzhez jussa-
nak, aminek egyik formája a pszicho-
lógiai manipuláció. Ebben az eset-
ben az információkat egy adott sze-
mélytől csalják ki: bizalmas cégtitko-
kat, de akár személyes adatokat is.
Ezeket jogosulatlanul használva fel-
becsülhetetlen károkat okozhatnak a
tulajdonosnak.

Védekezzen a kibercsalások ellen!
Felkészültséggel, odafigyeléssel

és előrelátással csökkenthető az esé-
lye, hogy ilyen bűncselekmény áldo-
zatává váljon. Ellenőrizze rendszere-
sen online fiókjait, bankszámláját. Az
interneten csak biztonságos webhe-
lyeken fizessen! Ellenőrizze, hogy a
webhely címének beírására szolgáló
mezőben látható-e a lakat, illetve fi-
gyeljen arra, hogy a webcím ele-
je https legyen. Nyilvá-
nos wifi helyett sa-
ját mobilinter-
netre csatla-
k o z z o n !
Bankja so-
ha nem kér-
dez bizal-
mas informá-
ciókat telefonon
vagy e-mailben. Ha
ilyen jellegű felszólítást kap, mielőbb
jelentse bankjánál! Ha egy ajánlat túl
jónak tűnik, szinte minden esetben
csalás. Mindig ügyeljen személyes
adatai biztonságára és biztonságos
tárolásukra! Gondolja át, mennyi sze-

mélyes információt oszt meg a közös-
ségimédia-oldalakon! A csalók az
adatai és fényképei felhasználásával
hamis személyazonosságot hozhat-
nak létre, vagy megpróbálhatják át-
verni. Ha megpróbálták megkárosíta-
ni, tegyen bejelentést a rendőrségen,
akkor is, ha a kísérlet nem volt sike-
res! A kibercsalások legtipikusabb
formáiról a Magyar Nemzeti Bank

Pénzügyi Fogyasz-
tóvédelmi Köz-

pontjának
h o n l a p -
ján olvas-
hat bő-
vebben.
Érdemes

tájékozódni
a biztonságos

bankkártyahasz-
nálatról és a bankkár-

tyás csalásokról is.
A Pénzügyi Fogyasztóvédők győri

irodájában a pénzügyi szolgáltatások
teljes spektrumát érintő kérdés vagy
panasz esetén ingyenes segítséget
kérhet. (x)

Elérhetőségek: Cím: Győr, Szent István út 10/a., II. emelet 208-as iroda (ITC-székház), telefon: 06-30/923-4942 (ügyfélfogadási időben),
e-mail: gyor@penzugyifogyaszto.hu, web: penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Az internet segítségével megoldhatjuk otthonról a nagybe-
vásárlást,  értesülhetünk akciókról és leárazásokról, de egy
átutalásért vagy szerződéskötésért sem kell személyesen
befáradni a bankfiókba, s mindezt akár mobiltelefonnal is
elvégezhetjük. A kényelem azonban veszélyekkel jár: az
óvatlan online ügyintézés a kiberbűnözés melegágya!

Ne váljon számítógépes csalás

ÁLDOZATÁVÁ!

A kiberbûnözés 
egy gyûjtôfogalom

A Patent Security főállású személy- és vagyon -
őre, Ágoston Balázs január 4-én is szolgálatban
volt, amikor pihenőidejét töltve elindult a sétáló-
utcán. „Egy óra körül éppen a könyvtárnál voltam,
amikor egy kétségbeesett hölgy futott oda hoz-
zám, hogy segítsek, mert a férje meg fog halni –
kezdte Balázs. – Akkor már én is láttam, hogy a
könyvtár ajtajában egy idősebb, élettelennek tűnő
férfi fekszik. A felesége elmondta, hogy szívbeteg
és epilepsziás is, műtétre vártak. Már több fiatal
is ott volt, akik tárcsázták a segélyhívót.”

A vagyonőr próbálta a férfi pulzusát kitapintani,
életfunkciók után kutatott. Közben az Országos Men-
tőszolgálat ügyeletes diszpécsere már vonalban volt,
aki Balázs tájékoztatása után már pontos instrukció-
kat tudott adni, míg kollégái a helyszínre érkeznek.
„Mondtam az ügyeletesnek, hogy nagy lehet a baj,
mert nincs pulzusa, és a férfi ajka is lila, nem lélegzik,
szívinfarktusnak tűnik. Stabil oldalfekvésbe tettem,
majd a fejét az utasításnak megfelelően kicsit hátra-
emeltem. Ekkor hirtelen magához tért és a pulzusá-
val együtt a színe is kezdett visszatérni.”

Balázs lélekjelenlétét mutatja, hogy a férfi felesé-
gét is nyugtatgatta. A mentők percek alatt kiértek
és átvették a férfi ellátását. „Rengeteget segítettek
telefonon, köszönöm nekik! Meg a fiataloknak is,
akik egyből hívták a segítséget, majd a fülemhez tar-
tották a telefont. Személy- és vagyonőrként komo-
lyabb egészségügyi képzést is kaptunk, de élesben
azért teljesen más a szituáció. Nagyon fontos, hogy

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Rózsa Tamás

ha ilyen helyzetbe kerülünk, minél több információt
tudjunk megosztani a mentőkkel, s pontosan azt csi-
náljuk, amit mondanak. Jó, hogy a feleség azt is el-
mondta, milyen gyógyszereket szed a férje, mik a
betegségei” – mutatott rá a vagyonőr, aki az eset

után folytatta a munkát, s csak este tudatosult ben-
ne, hogy életet mentett. „Jó érzés, hogy segíthet-
tem, bármikor megtenném újra. Ám ez nemcsak
rám igaz, hanem az összes kollégámra is”  – zárta
szerényen Ágoston Balázs. 

ÉLETET MENTETT
a vagyonor´́

A győri személy- és vagyon -
őr Ágoston Balázs nem ma
kezdte a szakmát, ám ilyen
kihívás elé még egyetlen
szolgálat során sem állította
az élet: egy utcán fekvő férfi
életét mentette meg ráter-
mettségével.

Fo
tó

: P
én

zü
gy

i F
og

ya
sz

tó
vé

dő
k



8 2019. január 11.

„Szüleim a közelmúltban hunytak el.
Nagy szerepük volt a művésszé válá-
somban, ezért az ő tiszteletükre rende-
zem a kiállítást” – mondta lapunknak
a győri művész, akinek édesapja, Szük
Ödön városszerte ismert fotóriporter.
„Gyerekkoromban sok művészhez el-
vitt magával, ez is hatással volt rám. Ha-
téves koromtól festek és rajzolok. A
szüleim támogatták a pályafutásomat,
imádták a munkáimat, szinte a saját-
juknak érezték az alkotásaimat.” Nor-
bertnek mára háromezer képe van,
most a kedvenceit mutatja meg, egy
válogatást a különböző korszakaiból, stí-
lusaiból. „Újító, kísérletező vagyok,
ezért is nevezem a művészetemet
„Szükrealistának”, mert saját egyedi „iz-
mos izmusok” vannak benne. Az ihletet
a szerelem, a boldogság, a szomorúság,
az utazások által kiváltott érzések ad-
ják” – hangsúlyozta Norbert. 

A feleség, Dorottya pedig Baliról ké-
szült fotóit mutatja meg a tárlaton.

„Bali, Indonézia az a hely, ahol egymás-
ra találtunk, szerelembe estünk, meg-
házasodtunk, éltünk és ott fogant meg
kisfiunk, Dezséry Szük Szimon. Bali
egyébként is meghatározó a művésze-
temre, a szín- és érzésvilágomra. A szi-
get leírhatatlanul művészi és derűs,
amelyet új képeimen próbálok bemu-
tatni” – meséli a művész.

Norbert harmincéves koráig Győr-
ben több tucat kiállítást és művészeti
szabadtéri tárlatot rendezett.  Az általa
szervezett művészeti megmozdulások-
ban több ezer művésznek adott lehe-
tőséget a bemutatkozásra, tanulásra.
„Vannak időszakaim, amikor visszavo-
nulok, és utána, mint a vulkán, kitörök.
Remélem, 2019-ben is ilyen vulkanikus
időszakom lesz, mert szinte minden
hónapban két kiállítást is szervezek
egyszerre itthon és külföldön. Édes-
apámnak is szeretnék rendezni egy
emlékkiállítást Győrben, május köze-
pén” – ígérte Szük Norbert.

Szükrealista Győrület címmel nyílik Szük Norbert festőművész és
Dezséry Szük Dorottya fotóművész házaspár közös kiállítása január
18-án 17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtárban.

Bali és az izmos izmusok 
a muvész házaspár kiállításán´́

Szerző: Földvári Gabriella
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Lehetséges, hogy csak rejtve, de
a jelentősebb bálok esetében szere-
pel a meghívón a dress code. Ez az
üzenet segít nekünk eligazodni, mit
kell felvennünk, hogyan kell öltözköd-
nünk. Ha nem ismerjük ezeket az an-
gol rövidítéseket, pontos jelenté -
süket keressük meg a www.dress -
code.hu oldalon. Ha nem szerepel a
dress code a meghívón, akkor is fi-
gyelnünk kell, hogy viseletünk az al-
kalomhoz illő legyen. A báli toalett
férfiak esetében sötét (sötétkék vagy
fekete) öltöny, lehetőleg szmoking, a
nyakkendő kötelező, szmoking eseté-
ben kizárólag csokornyakkendő a
megfelelő, valamint fekete cipő és fe-
hér ing. Az ing ujja kizárólag hosszú

„Fontos, hogy alkalomhoz illően, a
különleges eseményt megtisztelve
öltözzünk fel. Ne vigyük túlzásba toa -
lettünket, maradjunk mindig a jó íz-
lés határain belül. Örök igazság: a ke-
vesebb néha több” – kezdte a szak-
ember.  Nem mindegy, hogy bálba
vagy farsangi mulatságba megyünk.
A bálba, például a média- vagy a
sportbálba hosszú, sötét színű esté-
lyi ruhát illik felvenni a hölgyeknek,
kortól függetlenül. „Azt mutassuk
meg magunkon, ami szép. Így válasz-
szuk ki a ruhánkat és a sminkünket
is” – hangsúlyozta Tímea. A hosszú,
sötét estélyi ruhához körömcipő illik,
ebben vonuljunk be és ebben is va-
csorázzunk, de ha nem bírjuk a ma-
gas sarkút, akkor a tánchoz lecserél-
hetjük a cipőnket. Régen íratlan sza-
bály volt, hogy a táskának a cipővel
harmonizálnia kell, ma az a trendi,
ha a táskán visszaköszön a ruha, akár
egy kiegészítő, ékszer segítségével.
Apropó ékszer, a sötét színű estélyi
ruha önmagában is elegáns, csillogó,
nem kell magunkra aggatnunk hozzá
az ékszeresládikánk kincseit. Töre-
kedjünk a harmóniára!

Báli etikett

TÍZBOL TÍZ FÉRFI 
lehet, a derékszíjé a cipő színével, a
zoknié pedig a nadrág színével le-
gyen megegyező. Hölgyek esetében
elvárt a hosszú estélyi ruha kesztyű
nélkül, melyet viselhetnek stólával,
de lehet rövid koktélruha is, attól füg-
gően, hogy mennyire formális a ren-
dezvény. Elvárt a fülbevaló és a nyak-
lánc; a cipő zárt orrú és magas sarkú
legyen! A harisnya kötelező! A toa-
lett minden apró részletében legyen
mértékletes. Az estélyi ruhakölte-
mény, az ékszerek mennyisége és
mérete, a frizura és a smink ne lép-
jék túl a jó ízlés határát. Itt is nagyon
igaz: a kevesebb több!

Ami pedig tilos: urak esetében sö-
tétkék, illetve fekete színű öltönyön kí-

AMI SZÉP

túlélte!

vüli színösszeállítást, sötét vagy rövid
ujjú inget, pulóvert (a kötött mellény
is ide tartozik), csak mellényt viselni,
vagy elhagyni a nyakkendőt. A báli ru-
házat kiérdemelte az egész estén át vi-
selhető jelzőt, higgyék el, uraim, tízből
tíz férfi túlélte! Hölgyek esetében tilos
a csizma és a pulóver viselése.

Mindenképpen pontosan érkez-
zünk, minden esetben a férfi segítse
ki partnerét az autó jobb hátsó ülésé-
ből, majd partnere előtt lépjen be a
helyszínre, ahol mutassa be a meghí-
vóját, ezt követően pedig a ruhatár-
ban segítse le a hölgy kabátját. Visel-
kedjünk könnyedén és természetesen,
visszatetsző a modoros, erőltetett, a
harsány, magamutogató viselkedés.

A bál lényege a tánc, itt is van né-
hány betartandó szabály. Az uraknak
illik az asztaluknál ülő valamennyi höl-
gyet felkérni. Ha egy hölgy visszautasít
egy táncot, arra a táncra már nem
mondhat igent másnak. A táncparket-
ten a párok kizárólag egymásra figyel-
jenek, és miután a hölgy jelezte, hogy
elfáradt, partnere kísérje vissza az asz-
talukhoz. Mielőtt bálba mennénk, ha
kell, vegyünk táncleckét, és bármeny-
nyire is elfáradtunk, az éjfélt várjuk
meg, előtte nem illik távozni.

Jó szórakozást kívánunk!

Itt a báli, a farsangi szezon, a győri hölgyek is izgatottan keresgélik a legmegfelelőbb ruhát, kiegészítőket
az alkalomra. Az idei trendekről Obertolné Horváth Tímeát, győri belvárosi kereskedőt kérdeztük.

A jótékonysági, a szakmai, a farsangi
bálokra fényes, csillogó, könnyű anyag-
ból készült ruhákat, overallokat, de akár
miniruhát is felvehetünk, és színében is
választhatunk az ízlésünknek megfele-
lőt. Természetesen figyelnünk kell a
partnerünk ruházatára is, legyen valami
közös, akár színben, akár apró kiegészí-
tőben, ami mutatja: együtt vagyunk. 

A sminknél fontos, hogy eldöntsük,
mit szeretnénk kihangsúlyozni, a sze-
münket vagy az ajkainkat. A szemhéj
színe harmonizáljon a ruhánkkal. Diva-
tos a bronz, a sötétszürke füstös szem,
de a csillogó bronz, arany is jó választás
lehet. A száj esetében divat az élénkvö-
rös rúzs, aki kevésbé bátor, az csillogó
szájfénnyel dobhatja fel a bordó, a sö-
tétlila vagy éppen a rózsaszín rúzsát. Ar-
ra ügyeljünk, hogy az egyéniségünkhöz
passzoljon a rúzsunk, amit éjszaka több-
ször is frissítsünk fel.

Az alkalmi frizura elkészítését érde-
mes fodrászra bízni, lehet az akár egy
gyönyörű konty vagy éppen feltűzött tin-
csek sokasága, de egy elegánsan kivasalt
hosszú haj is megkívánja a szakértő ke-
zeket, hogy a báli éjszakán igazán „egy-
ben” legyünk, jól érezzük magunkat.

Azt mutassuk meg magunkon,
Szerző: Földvári Gabriella

Fotó: Marcali Gábor

´́ Szerző: Heim Gábor



10 2019. január 11.

Újabb remek, közösségépítő kezdeményezésre
bukkantunk, ezúttal a győri Generációk Házában.
Az épület aulájában áll egy kék szekrény tele
könyvvel. A Nyitott Könyvespolcra bárki beteheti
megunt vagy nem szeretett könyvét és választhat
onnan egy számára tetszőt.

Kokas Éva, az intézmény igazgatója azt mondja, egy
hónappal ezelőtt kereste meg a Csillagút Gyerme -
kekért Közhasznú Egyesület képviselője azzal a kérés-
sel, hogy létrehozna egy Nyitott Könyvespolcot a Ge-
nerációk Házában. Az intézmény munkatársai öröm-
mel fogadták a felkérést, a régi szekrényt lefestették,
majd a szervezet fel is töltötte a kezdőkészlettel.

Azóta nagy népszerűségnek örvend a kék szek-
rény. A Generációk Házában naponta több mint
ötszázan fordulnak meg a gyerekektől a nyugdíja-
sokig, körükben hatalmas a kereslet a könyvekre.
A kezdeményezés lényege, hogy „Tégy egyet, végy
egyet!”– ezzel a módszerrel folyamatosan cseré-
lődhetnek a könyvek, így naponta találhatunk szá-
munkra új olvasnivalót és feltehetjük a könyves-
polcra a már kiolvasott kötetet.

A szekrényben megtalálható a mesekönyvektől
kezdve az ismeretterjesztő kiadványokon át a szép-
irodalomig minden műfajú könyv. A Nyitott Köny-
vespolc elérhető a Generációk Háza (Győr, Aradi
vértanúk útja 23.) nyitvatartási idejében.

HÍDJAIGYOR ´́ III. rész

Szerző: Czvikovszky Tamás
Fotó: Marcali Gábor

Aluljárók
Győr, vasútállomás, gyalogos aluljáró 
Az Eszperantó út (vidéki autóbusz-

pályaudvar) és a Révai Miklós utca
között, a személypályaudvar vágá-
nyai alatt, a peronokhoz vezető vas-
úti aluljáró meghosszabbításával hoz-
ták létre. Nádor aluljáró A Tihanyi
Árpád út elején, 2006-ban készült
közúti, gyalogos és  kerékpáros köz-
lekedésre alkalmas aluljáró a Baross
hidat tehermentesíti elsősorban. Ná-
dorváros, illetve a város déli terüle-
tének forgalmát hivatott ellátni a bel-
város irányába. Gyárvárosi gyalogos

aluljáró A Győr-Gyárváros vasúti
megállóhelyre érkezők biztonságos
közlekedésére létesült. Jereváni úti
gyalogos aluljáró Adyváros és a Sza-
badhegyet kettészelő Győr–Szombat-
hely vasútvonal alatt épült. Marcal-
városi gyalogos aluljáró A Bakonyi
út, valamint a GySEV teherpályaud-
var kihúzó vágánya alatt létesített
aluljáró köti össze a Lajta utat és a
Déry Tibor utcát, azaz Marcalváros I-
et a II-vel. Ménfőcsanak vasút alatti
gyalogos aluljáró A Kisdobos utca és
Új élet út között, a Győr–Szombat-
hely vasútvonal alatt készült.

Tégy egyet, végy egyet!

A kék szekrény
TITKA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Befejező részéhez érkeztünk a hi-
dakról és aluljárókról szóló bemuta-
tó anyagunknak, jövő héttől ismét
városunk utcái következnek.



Gyurkovics Tamás Mengele bőröndje – Josef  M.
két halála című regényének színpadi változatát
láthatja a közönség Perjés János előadásában ja-
nuár 17-én 19 órától a Generációk Házában (Ara-
di vértanúk útja 23.).

Vernissage der gemeinsamen
Ausstellung „SZÜKrealista GYŐRület„

des Ehepaares Szük Norbert (Maler) und
Dezséry Szük Dorottya (Fotographin) am 18.

Januar um 17 Uhr 17 in der Kisfaludy Károly
Bibliothek (Baross Gábor u. 4.).

Vom 19–20. Januar findet
an beiden Tagem von 10-18 Uhr die 25.
Hochzeitsausstellung im Zichy-Palast
(Liszt F. u. 20.) statt. Alle Besucher kön-
nen sich hier mit den neuesten Hoch -
zeitstrends, -dienstleitungen vetraut ma-
chen, alles kann auch vor Ort und Stel-

le bestellt werden.

112019. január 11.

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

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Kellnereibegehung zum Vin-
cenz-Tag von 18–20. Januar
im Pannonhalmer Weingebiet.
Die Teilnahme an den Kellne -
reibesichtigungen und Wein-
verkostungen ist an eine zuvo-
rige Anmeldung, bzw, Regist-
ration gebunden. Registratio-
nen werden bis spätestens 16.
Januar angenommen. E-mail:
sandor.borbely@borp.

A Beszélgess Velem! program
keretében január 15-én 17
órakor érkezik a Széchenyi Ist-
ván Egyetemre dr. Lőrincz
György, a St. Andrea birtok
igazgató borásza. A beszélge-
tés témája: „Életöröm”.

Xantus Géza, Maler aus Erdély: Seine Ausstellung „Der Weg
Richtung Unendlichkeit" wird am 18. Januar um 17 Uhr in der
Győrer Kirchenkomitatsbibliothek mit Schatzkammer (Guten-
berg tér 2.) im Ausstellungsraum eröffnet.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

A rendes lányok csendben
sírnak című könyv bemutató-
ját tartják január 16-án 18
órakor a győri Hotel Rába Ba-
ross termében. A Rímes Kávé,
Baksa Kálmánné művészeti
vezető vendégei Durica Kata-
rina írónő és Szőcs Henriette,
aki a beszélgetést vezeti.

Az Alaine – Ideje a meghalásnak című előadást láthatja a közönség
a KL Színház előadásában a Vaskakas Bábszínházban január 18-án
19 órától. Az előadást Polcz Alaine szövegeiből összeállította és játssza
Markó-Valentyik Anna.

Xantus Géza erdélyi festőművész Út a végtelen
felé című kiállítása nyílik január 18-án 17 órakor
a Győri Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár (Gu-
tenberg tér 2.) kiállítótermében.

Barangolás Délkelet-Erdély-
ben címmel Pintye Tamás, a
Győri Erdélyi Kör vezetőjének
előadását hallgathatják meg az
érdeklődők január 15-én 16.30-
tól a TIT Pannon Egyesülete
székházában (Munkácsy út 6.). 



Röviden
A szívnek is jó a dió
Az érelmesze-

sedés különle-
ges, lassú gyulla-
dás, amely foko-
zatosan beszűkíti
az ereket. Szá-
mos vizsgálat bi-
zonyította, hogy a különböző antioxidánsok ezt a
kóros folyamatot hatásosan gátolják. Amerikai ku-
tatók új tanulmánya igazolta, hogy a csonthéjas
gyümölcsök közül akár nyersen, akár pörkölt for-
mában a dió tartalmazza a legtöbb növényi anti-
oxidánst. Azt már számos vizsgálat bizonyította,
hogy a rendszeres dióevés a vér „rossz” LDL ko-
leszterinszintjét csökkenti, javítja a véráramlást
és lassítja az érelmeszesedést folyamatát. Az is
rendkívüli előny, hogy a sütés-főzés, a meleg nem
rontja lényegesen a dióban található polifenolok
biológiai hatékonyságát. A mérések azt is bizonyí-
tották, hogy a dióban lévő polifenolok erélyesen
kötődnek a zsírhoz kapcsolt fehérjékhez és ezzel
gátolják az érelmeszesedést.

A téli balesetek

Változások a sürgősségi osztályon
Ha ellátást nem is egyből, de az első döntést a

sorsáról öt percen belül megkapja a beteg január
elsejétől a sürgősségi osztályokon – ígéri a kabinet
által már tárgyalt javaslat. A koncepció szerint a
gyors ellátásra érkezők adatait mielőbb rögzíteni
kell az intézmény informatikai rendszerében. Az
adminisztráción túlesettek közül a mentővel ho-
zottaknak öt percen, a saját lábukon érkezőknek
10 percen belül túl kell esniük az osztályozáson.
Ezt a feladatot az úgynevezett triázs szakemberek
(speciálisan képzett diplomás ápolók) végeznék.
A sürgősségi osztályokon az akut alapellátókon kí-
vül még egy új szakemberrel találkozhatnak majd
a betegek. A tervek szerint a váróban lesz egy disz-
pécser is, aki fogadja és informálja az érkezőket a
várható ellátással kapcsolatban.

izzadás, melegségérzet), azon-
ban valójában az alkohol értágító
hatása miatt éppen a kihűléshez
kerülünk közelebb. Téli hóesés-
ben forralt borozni tehát jó, de
semmiképpen sem helyettesíti a
sok alkohol a meleg öltözetet.

Idősebb korban
A téli időjárással együtt járó

másik nagy általános baleseti for-
rás az utak síkossága. Főleg az idő-
sebb korosztályra jelentenek ve-
szélyt a jeges, havas, latyakos jár-

dák, utak. A kor előrehaladtával az
ember egyensúlyérzéke, reflexei
romlanak, így az idősek gyakrab-
ban esnek áldozatául az ilyen típu-
sú sérüléseknek, helyzetükön csak
ront, hogy a magasabb életévekre
jellemző a csontritkulás. Az elesés-
kor leggyakrabban előforduló sé-
rülések a csuklótáj, a könyök, a
váll, a csípőtáj (combnyak) és a bo-
katáj törései. A téli síkos időben
használjunk megfelelő, minél ke-
vésbé csúszó, recés talpú lábbelit.
A zord időjárási viszonyok között
az utcán mindig viseljünk kesztyűt,
jó, ha ezek viszonylag hosszabb
szárúak, és a csuklónál is párnázot-
tak (hasonlóan a síkesztyűhöz).

lunk” biztos lábakon. A nedves ru-
hától pedig minél hamarabb sza-
baduljunk meg!

Előzzük meg a kihűlést!
Magyarországon az éghajlati

sajátosságoknak köszönhetően a
fagyhalálok száma elenyésző,
azonban a kisebb végtagelfagyáso-
ké, kihűlésé, meg- és felfázásoké
nem. Éppen ezért, ha sportolni,
túrázni, szánkózni, korcsolyázni in-
dulunk, vagy akár csak kilépünk a
lakásból, fontos, hogy rétegesen

öltözködjünk, egyrészt, hogy óv-
juk testhőmérsékletünket, más-
részt a meleg helyiségekben egyet-
len vastag darabban megizzadunk,
majd ha kimegyünk a hidegbe,
nagy eséllyel fázunk meg, sőt ka-
punk tüdőgyulladást. Fontos az is,
hogy lábbelink ne szorítsa el vér-
keringésünket, és mindig legyen
rá lehetőségünk, hogy lábujjainkat
megmozgathassuk benne.

Az alkohol nem melegít
Elterjedt és gyakran hangozta-

tott tévhit, hogy az alkohol felme-
legít minket a hidegben. Érzetre
talán így van, sőt külső fizikai jelei
is lehetnek a folyamatnak (arcpír,

Autóval
Kanyarban a szokásosnál is las-

sabban forduljunk. Nedves, csú-
szós, havas útviszonyok között ke-
rülni kell a gyors fékezést, és min-
dig az útviszonyokhoz mérten vá-
lasszunk sebességet, hiszen egy
gyakorlatlan vezető nemcsak sa-
ját, de utastársai és a közlekedés-
ben részt vevő többi autós életét
is veszélyeztetheti már egy fele-
lőtlen mozdulattal is.

Gyalogosként
A gyalogosok számára nem el-

hanyagolható baleseti tényező-
ként kell megemlíteni a rossz lá-
tást, a rossz láthatóságot. Sokan
magától értetődőnek veszik, ami-
kor bekapcsolódnak a közleke-
désbe, hogy mindenki látja őket,
azonban megfelelő kivilágítás, lát-
hatósági mellény nélkül az úton
vagy az út mentén gyalogosként
nem nehéz a szürkeségbe veszni,
amiben pedig a leggyakorlottabb
vezető sem biztos, hogy meg tud
minket menteni.

Figyeljünk az öltözködésre!
Az időjáráshoz igazodó öltözet

kiválasztása szintén életmentő le-
het. Autóba ülve mit sem ér a jó
vezetéstechnika, ha cipőnk a la-
tyaktól csúszik a pedálon, vagy ha
ruhánk nem teszi lehetővé a
gyors reagálást és a szabad moz-
gást. Már a házból kilépve figyel-
jünk, hogy lábunkon a megfelelő
cipő legyen, hiszen akár a pedálra,
akár csúszós járdára lépünk, fon-
tos, hogy rajta is tudjunk maradni.
Egy esés következménye súlyos
csonttörés, agyrázkódás és több-
hetes ágyhoz kötöttség is lehet,
autóban ülve pedig akár ember-
életekbe is kerülhet, ha nem „ál-

A rossz idővel megérkeztek azok a balesetek is, amelyek kellő óva-
tossággal és körültekintéssel akár elkerülhetőek is lehetnének. A sá-
ros, vizes, fagyos utak, az eső, a hó és a köd, a korai szürkület és a jö-
vő-menő frontok mind olyan tényezők, amelyek fokozott figyelmet
követelnek az autósoktól és a gyalogosan közlekedőktől egyaránt.

MEGELOZÉSE´́

12 2019. január 11.



Újévi fogadalmak
Az évek fordulónapja alkalmas lehet

a fogadalomtételekre. A „jövőre új em-
ber leszek” kijelentésekre, melynek szá-
mos formája létezik. Ez a nagy nekibuz-
dulások időszaka. Szeretjük valamihez
kötni az új dolgok kezdetét. Onnantól új
időszámítás kezdődhet nemcsak a nap-
tárban, de az életünkben is. Gondoljuk…
Ahhoz, hogy sikerüljön életmódot válta-
nunk, a tervnek reálisnak, hosszan tart-
hatónak és új örömforrásokat is biztosí-
tónak kell lennie. Mert a dohányzás, az
evés, az ivás bizony örömforrások is le-
hetnek. Sokan a mindennapi feszültsé-
geiket vezetik le ezáltal.

Más pótcselekvést kell keresni
Tehát az egyik pótcselekvés helyett

egy másikat kell keresnünk. Olyat, ami
örömöt és kikapcsolódást okoz. Érdekes
élmény azoknak, akik leteszik a cigaret-
tát, hogy hamarosan megváltozik szá-
mukra az ételek íze. Pontosabban, elkez-
dik érezni a valós, a finom ízeket. Ilyen-
kor szokott az történni, hogy a kilók hir-
telen felugranak, s csalódottan tapasz-
talják, hogy a dohányzásról leszokás egy-
ben kellemetlen hízással járhat együtt.

Mit tegyünk, hogy sikeresen
változtassunk? 
Ehhez a környezet segítsége elen-

gedhetetlen. A biztatás, a kezdetben
igenis szenvedéssel és komolynak tűnő

lemondásokkal járó folyamatban a ba-
rátok és a család sokat segíthet egy-egy
jó szóval, pozitív visszacsatolással. Ami-
kor dicsérik a kitartásunkat, az eredmé-
nyeinket, az öröm további erőt adhat a
folytatáshoz. Az étel, cigaretta vagy al-
kohol tukmálása pedig gonosz és tiszte-
letlen dolog. Akkor is, ha rutinból törté-
nik. Amellett, hogy változtatunk az étke-
zési szokásainkon, próbáljuk meg, hogy
megválogatjuk azt, hogy mit eszünk
meg és mit nem. Vagy miből többet,
miből kevesebbet. A legalább napi
háromszori étkezést érdemes tar-
tani, mert a túl szigorú, koplalással
járó diéta nemcsak lélekölő, de
egészségtelen is. Igyunk sok folya-
dékot, természetesen kalóriában
szegény formában. Nem ördöngös-
ség, a csapvíz kifejezetten egészsé-
ges. Óránként egy pohár vizet meg kell
inni az ébredéstől a lefekvésig. A gyü-
mölcsökkel a cukortartalmuk miatt vi-
gyázni kell egy kicsit, de az alma például
kiváló egy-egy olyan időszakban, amikor
az emberre rátör a nassolhatnék.

A mozgás fontossága
A mozgás viszont elengedhetetlen.

Ilyenkor persze már hallom azokat a
hangokat, hogy hány kilométert kell
futnunk egy szendvics ledolgozásáért.

JÓ TUDNI

Élvezzük az ízeket!
Nincsen abszolút tiltott étel. Mert ha lenne, akkor előbb vagy utóbb
úgyis megszegnénk a fogadalmunkat. Csak mindig előre meg kell ha-
tároznunk a mértéket. Fontos, hogy együnk lassan. Rágjuk meg ala-
posan az ételt. Forgassuk meg a szánkban és élvezzük az ízeket.
Ugyanígy beleférhet a diétába egy-egy pohár bor. Sör már kevésbé.
Bár minden relatív. Mert fogyni fogunk akkor is, ha csupán mindenből
a felét esszük meg, mint addig, a hétköznapok során. 

Na igen, ha így működne az emberi
szervezet, akkor elég nehéz lenne a
dolgunk. Ugyanakkor a napi rendsze-
res, de legalább heti háromszori in-
tenzív testmozgásnak nem csupán a
kalóriaégetés a szerepe. Sokkal in-
kább az, hogy kellemesen, vagy néha

akár kellemetlenül elfáradjunk. Újra
érezzük, hogy vannak izmaink és él-
ményt jelent, hogy hétről hétre köny-
nyebben megy és olyan gyakorlatokat
is meg tudunk csinálni, amit csak di-
ákkorunkban. Ehhez nem árt szakem-
ber segítségét kérni, mert egy jól fel-
épített mozgásprogram elengedhe-
tetlen az eredményes diétához. De
legalább ennyire segítheti a dohány-
zásról leszokást is. Nem hiszem, hogy
mindez lehetetlen lenne bárki számá-
ra is. Egyébként meg van egy régi
bölcs mondás, ami nekem többször
bevált: „ha nem próbálod meg a lehe-
tetlent, akkor a lehetségest sem fo-
god elérni”. Sok sikert kívánok hozzá!

Szerző:
Prof. dr. Dézsi Csaba András

belgyógyász, kardiológus
osztályvezető főorvos

A hét orvosi témája

Új év, új ember

Még karácsony másnapján, amikor este lefekvés előtt is két
kézzel tömtük magunkba a bejglit, de már valahol a nagy
családi ebéd- és vacsoratúra vége felé jártunk, biztosan
megfogadtuk, hogy jövőre, azaz néhány nap múlva véget
vetünk a kevés mozgásra és sok evésre alapozott testépí-
tésnek. Ilyenkor már jólesne az embernek legalább egy kis
séta és a szervezetünk is jelzi, hogy picit visszafogottabban
kell étkeznünk. S ha már az egészségesebb életmódon gon-
dolkodunk, akkor gyakran a dohányosok elgondolkodnak
azon, hogy mi a bánatnak szívják azt a büdös cigarettát, a
kidobott, illetve elfüstölt pénzről nem is beszélve.

Szeretjük
valamihez kötni

az új dolgok kezdetét,
onnantól új
idôszámítás 
kezdôdhet
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A Monarchia
konyhájából

Nos, ez egy nagyon megosztó étel. Van, aki ra-
jong érte, van, aki az illatát sem bírja – középút
nem nagyon létezik, ha szalontüdőről, más néven
pájsliról van szó. A téli disznóvágásos időszakban
könnyebb friss hozzávalóhoz jutni, így az elkészült sza-
kácskönyvemből ajánlom a szalontüdő elkészítését.

A nyelvet és a szívet a borral, fokhagymával,
a lila hagymával körülbelül két liter sós vízben
egy éjszakán át abáljuk. 

A zsírt felolvasztjuk és a liszttel rántást ké-
szítünk alapul. Fontos, hogy a liszt szépen
megpiruljon, barna legyen, de fontos az is,
hogy ne égjen meg. Hozzáadjuk a finomra vá-
gott salottát, a gyufaszálra vágott csemege -
uborkát, a babérlevelet, borsot, zúzott fok-
hagymát, az uborkalevet, és felöntjük a hús-
levessel. A nyelvet megtisztítjuk, a szívvel
együtt vékony csíkokra vágjuk és a forró alap-
ba tesszük. A pájslit körülbelül 20 percig
gyöngyözve főzzük, majd hozzáadjuk a sóban
érlelt citromhéjat és a friss citromlevet.

A tésztához a gombákat 20 percre forró
vízbe áztatjuk, majd leszűrjük és körülbelül
1-2 mm-es kockákra vágjuk. A lisztet a tojá-
sokkal, a sóval és a gombával összedolgozzuk
(ha ragad, adjunk még hozzá kevés lisztet),
majd minimum fél óra pihentetés után vé-
konyra nyújtjuk és felcsíkozzuk. A friss tész-

tát 3 perc alatt lobogó vízben készre főzzük
és az olvasztott vajban enyhén megpirítjuk.

A pájslit a feltekert tészta mellé halmozzuk
és kikevert tejföllel díszítjük.

Abálás: 100 fok alatt, hosszú időn át tör-
ténő gyöngyözve főzés. Az abálandó húsré-
szeket hagymákkal és a többi hozzávalóval
együtt egy edénybe tesszük és felöntjük
annyi vízzel, hogy bőven ellepje, és mini-
mum 4-5 óráig gyöngyözve főzzük. A folya-
dékot folyamatosan pótoljuk. Az így előké-
szített húsok ízesek, igazán puhák lesznek.

Sóban érlelt citrom: Kezeletlen héjú cit-
romokat kissé bevagdosunk és szorosan
egy dunsztosüvegbe helyezünk. A citromok
közé sót szórunk és az egészet felöntjük fris-
sen facsart citromlével. Az üveget lezárjuk
és 1-2 hónapig fejjel lefele érni hagyjuk.
Kuszkusz, rizsfélék, raguk, tatárok, halételek
pikánssá tételére kiváló.

A pájsli – hasonlóan sok más ételhez – a Monarchia konyháin
kezdett el rotyogni. A csehekkel és az osztrákokkal egyetemben va-
lahol mi is a magunkénak tartjuk. Mint ahogy a neve is mutatja, a
szalontüdőt eredetileg borjútüdőből készítették. Én is megpróbál-
koztam vele egyszer, de rendkívül macerás volt és nem is ízlett igazán,
így borjú- vagy sertésnyelvből és szívből készítem. 

Hozzávalók a pájslihoz: 40 g zsír, 40 g finomliszt, 500 ml húsleves/erőleves, 300 g nyelv
(borjú vagy sertés is lehet), 400 g szív (borjú vagy sertés), 200 g salottahagyma, 20 g zúzott
fokhagyma, 100 g csemegeuborka, 20 ml csemegeuborka‐lé, 2 db babérlevél, 20 ml citromlé,
10 g sóban érlelt citrom héja, frissen őrölt bors. 80 g fokhagyma és 200 g lila hagyma,
só, 100 ml fehérbor az abáláshoz, 200 g tejföl a tálaláshoz

A tésztához: 400 g liszt, 4 db tojás, só, 30 g szárított vargánya. 100 g vaj a pirításhoz.

PÁJSLI vargányás szélesmetélttel
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TAKARÍTÁSI
CSOPORTVEZETÔ-t

keresünk

teljes munkaidôbe, a különbözô takarítási területeken dolgozó
takarítóink munkájának szervezésére és koordinálására.

Kiemelt bérezés, hosszú távú, biztos munkahely

Munkavégzés helye: Gyôr Ipari Park
Jelentkezni a 06-30/990-8934-es telefonszámon,
vagy az info@cubefm.hu e-mail címre küldött 
önéletrajzzal lehet.

ÁLLÁS

Rofé Naturale Egészségköz-
pont gyógytornász, manuál-
terapeuta munkatársat keres
megbízási szerződéses jogvi-
szonnyal. Jelentkezési határ-
idő: 2019. 01. 21. Részletek:
www.rofe.hu.

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.

SZOLGÁLTATÁS

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

Zárszerviz, zárjavítás, zárcse-
re, ajtójavítás, Győr! 06-
70/223-7957

Vízvezeték-szerelést, radiáto-
rok cseréjét, társasházakban
alapvezeték, strangok teljes
körű felújítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.:
06-30/520-8875.

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

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

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

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

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés – szállítás. Autók, robo-
gók kárpitjainak javítása, át-
húzása. Érdeklődni lehet te-
lefonon: 06-70/884-6838.

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

OKTATÁS

Matematika-érettségire fel-
készítés és korrepetálás kis
létszámú csoportokban.
www.gordiuszmatek.hu

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 telefonon: 06-70/640-

5101. Kérésre díjtalanul ház-
hoz megyünk!

Figyelem! Figyelem! Arany,
ezüst, borostyán, régiség fel-
vásárlása. Győr, Hotel Rába
földszinti termében, január
17-én, csütörtökön 10–16-ig.
Festmények, régi pénzek, ké-
peslapok, kitüntetések, por-
celánok, Zsolnayk, mindenfé-
le felhúzós karórák, hagyaté-
kok! 06-70/381-6345

Saját részre vásárolok régi-
séget, hagyatékot. Festmé-
nyeket, órákat, bútorokat, bi-
zsut, pénzeket, szerszámo-
kat. 06-70/42970-280

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

Régi bútorokat, festménye-
ket, faliórát, herendi, Zsol-
nay porcelánokat, könyve-
ket, ezüsttárgyakat, ékszere-
ket, hagyatékokat vásáro-
lok! Németh Csaba, 06-
20/937-9671. 

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

LAKÁSCSERE

Elcserélném győr-szigeti, 3.
emeleti, 55 nm-es, határo-
zott bérleti szerződéses, klí-
más lakásomat 3 szobás, er-
kélyesre. Minden megoldás
érdekel. Ráfizetek. Érd.: 06-
30/284-8956, 96/820-479.

96/505-050

Szigeti, 1 szobás, 33 nm-es, fél-
komfortos, szilárd tüzelésű, tel-
jesen felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 szobás, 50 nm-es, hatá-
rozatlan idejű bérleményre.
Tartozás átvállalása lehetséges.
Adyváros, Bán Aladár u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 670)

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-
es, összkomfortos, felújított,

határozott, bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 36–55
nm-es, 2 kisebb lakású, hatá-
rozott-határozatlan idejű
bérleményre.  (Hirdeté s -
szám: 671) 

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

Gyárvárosi, 2 szobás, 63 nm-
es, komfortos, határozatlan,
teljesen felújított bérleti

szerződéses lakást cserélne
55–85 nm-es, 3 szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű
bérleményre. Marcalváros I.
és Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 574)

Gyárvárosi, 2 szobás, 44
nm-es, komfortos, határo-
zott, teljes felújítás alatt lé-
vő lakást cserélne 44–64
nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bér-
leményre. Gyárváros, Újvá-
ros kizárva. (Hirdetésszám:
575) 

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 2-3 szobás, belváro-
si, szigeti, nádorvárosi, 50-
55 nm-es, 2-3 szobás,  hatá-
rozott-határozatlan idejű
bérleményre . Földszinti és
panellakás kizárva. (Hirde-
tésszám: 576) 

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
KULCSRAKÉSZEN BOMBA ÁRON!
Gyôr-Révfaluban 46, 61 és 67 nm-
es, modern, korszerû lakások eladók.
A 46 nm-es lakás az 1. emeleten ta-
lálható. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+1 fél szoba.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Adyvárosban eladó ez az 55
nm-es, erkélyes, 2 szoba+hallos, 4.
emeleti panellakás, 10 emeletes, lif-
tes házban. A nyílászárók mû anya -
gok, redônnyel felszereltek. A lakás-
ban a vízvezetékek ki lettek cserélve.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyôr-Szigetben, 2001-ben épült,
téglaépítésû társasházban eladó föld-
szinti, 64,5 nm-es, nappali+2 szo-
bás lakás. Elosztása: 3 szoba, külön
konyha, éléskamra. A fürdô, WC szin-
tén külön helyiségben található.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Marcalváros II-n eladó ez a 65 nm-
es lakás, mely a 3. emeleten helyez-
kedik el. Elosztása: 2 szo ba+nappali.
A lakáshoz tartozik még egy 4 nm-es
erkély is. EZT MÉG 5% ÁFÁVAL TUD-
JA MEGVÁSÁROLNI.

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 24,9 M Ft Ár: 24,6 M Ft

Ár: 16,99 M Ft 

Azonnal költözhetô, tehermentes
sorházi ingatlan várja lakóit! Gyôr-
Sziget csendes utcájában, 4 laká -
sos sorházban eladó belsô kétszin-
tes, 92 nm-es, nappali+3 szobás
sorházi ingatlan. 

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

Gyôr-Nádorvárosban, a Bem tér kö-
zelében eladó nappali+3 szobás,
konyha-étkezôs, 93 nm hasznos
alap területû, erkélyes, téglaépítésû
lakás. Az ingatlan kitûnô mûszaki ál-
lapotú, 2014-ben felújításon esett át. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 34,9 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban nappali+2
szobás, 63 nm-es, felújított, földszin-
ti, téglaépítésû lakás eladó saját
kamrával, zárt udvari kocsibeállóval.
Az ablakok a belsô udvarra néznek.
Víz-, villanyvezetékek cserélve lettek.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 29,9 M Ft 

Ár: 25,8 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó elsô
emeleti, nappali+1 hálószobás, ame-
rikai konyhás, 38 nm-es, tég la épí té -
sû lakás. A nappaliban klíma áll ren-
delkezésre. A földszinten tároló és sa-
ját gépkocsibeálló tartozik a lakáshoz.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 19,1 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez az elsô emeleti, 47
nm-es, nappali+1 szobás lakás. Fû -
tése házközponti, lakásonként egye di
mérôórával, padlófûtéssel. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 23 M Ft 

Gyôrzámolyon eladó ez a 93 nm-es
családi ház. A ház 716 nm telken he-
lyezkedik el. Az ingatlan kiválóan alkal-
mas nagyobb családok számára is, az
amerikai konyhás nappali mellett 3 há-
lószoba kapott helyet. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 32,9 M Ft 

Marcalváros I-en, liftes házban el-
adó 49 nm-es, kétszobás panella-
kás. Az ingatlanban az ablakcsere
már megtörtént, a két szoba kivéte-
lével a burkolatokat is kicserélték. A
konyha komplett felújításon esett át.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 16,5 M Ft 

Gyôr-Belvárosban, 55 lakásos, lif-
tes társasházban harmadik emeleti,
60,25 nm-es, nappali+2 szobás, er-
kélyes lakás eladó. A mélygarázsban
kocsibeállót és tárolót is vásárolhat.
Az ár emelt szintû fûtéskész ár. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 29,5 M Ft 

Marcalváros II-n, közkedvelt utcában
kínálom eladásra ezt a 68 nm-es, 2.
emeleti, erkélyes panellakást, 10 eme-
letes, liftes házban. Elosztása: 3 szo-
ba+tároló. A ház szigetelése, nyílászá-
rók, radiátorok cseréje megtörtént.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôrújfalu új építésû részén minôségi
ikerházak eladók. A 70 nm-es házhoz
tartozó telekrész 300 nm. A ház kivá-
lóan alkalmas nagyobb családok szá-
mára is, az amerikai konyhás nappali
mellett 3 hálószoba kapott helyet. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 26,9 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 

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

INDUL A 4. ÜTEM! VÁSÁROLJON LA-
KÁST MÉG 5%-OS ÁFÁVAL! Gyôrhöz
közel minôségi, új lakásokat kínálok
eladásra 31—73 nm-ig. Ez a lakás a
2. emeleten található, 49 nm-es, az
erkély mérete: 26 nm.

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

Ár: 20,9 M Ft 
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Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

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: szakirányú végzettség

Feltétel:
szakirányú végzettség

´́ ´́

´́ ´́

Álláshirdetés

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

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

lakatos vagy géplakatos

hegeszto

csoszerelo vagy futésszerelo

´́

´́ ´́ ´́ ´́

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

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

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

A hagyományok szerint leg-
többen vízkeresztkor szedik le a
díszeket a karácsonyfáról, a fe-
nyők ebben az időszakban jelen-
nek meg tömegesen a depók-
ban. A Győr-Szol Zrt. már kará-
csony előtt kijelölte a fenyőgyűj-

Túl vagyunk egy erős decem-
beri hideghullámon, most újabb
következik. Fogyasztóink túlnyo-
mó része megfogadta tanácsain-
kat, szigetelték a vízmérőket,
vízvezetéket. Decemberben,
egy győri építkezésen fagyott el
az első vízmérő. Győrzámolyon
egy elfagyott kerti csap okozott
gondot, sem víztelenítve, sem
szigetelve nem volt. Itt a vízóra
még nem fagyott szét, sikerült a
jégdugót kimelegíteni és a kerti
csapot az aknában elzárni. 

Egy rutinos házigazda már
rég túl van a vízakna és a kerti
csap téliesítésén, de nincs min-
denhol így. Ha a közelmúltban
üressé vált egy lakás vagy családi
ház, akkor érdemes átgondolni:
megtettünk-e mindent a vízmé-
rők, vízvezetékek fagyvédelmé-
ért. Még nem késő beavatkozni,
sok tízezer forintos kárt előzhe-
tünk meg vele. Fagyvédelmi ta-

Újabb hideghullám érkezik,

nácsaink a pannon-viz.hu olda-
lon olvashatók. Ha egy téli reg-
gelen vízcsapjainkból nem folyik
víz, lehet, hogy megtörtént a baj.
Ha még nincs szilánkosra törve
a vízmérő üvegje, próbálkozha-
tunk a kimelegítéssel. Ne közvet-
lenül a vízcsövet vagy a mérőt
melegítsük, inkább az akna lég-
terét. De ha széttört a vízmérő
üvege, akkor  már menthetetlen,
ilyenkor a 96/311-753-as szá-
mon hívhatják ügyeletünket.

Ameddig az időjárás engedi,
tovább dolgoznak a csatornaépí-
tők a győri Újkapu utcában. A
Liszt Ferenc és a Rákóczi utca kö-
zött a nagy mélység és az omlás-
veszély miatt a vártnál sokkal las-
sabban lehet haladni. Nádorvá-
rosban a Mester utca–Szabolcska
utca csomópontban a csatorna-
építés átvágását ideiglenes, fagy -
álló betonnal megerősítettük a
forgalom miatt. A Pusztaszeri

utat is igyekszünk jó állapotban
tartani, amíg az útépítés el nem
kezdődhet. Az év első vízvezeték-
felújítása pedig a nádorvárosi Le-
hel utcában kezdődik. Egyelőre a
tervezők dolgoznak rajta, de
ahogy az időjárás engedi, meg-
kezdik az építkezést is.

A hótoló gépek megrongál-
hatnak néhány csatornafedelet.
A tolólap beleakad és kibillenti
vagy eltolja azokat, s lehet, hogy
a gép sofőrje ezt észre sem ve-
szi. Szeretnénk, ha ezekről a bal-
esetveszélyes helyzetekről mi-
nél hamarabb értesülhetnénk,
hogy intézkedhessünk. Most is
számítunk a jó szándékú, közös-
ségért tenni akaró bejelentőkre.
Aki hiányzó csatornafedéllel ta-
lálkozik, kérjük, jelezze a 06-
80/20-40-86-os zöld számon. Éj-
jel-nappali ügyeletünk rövid
időn belül a helyszínre ér és
megszünteti a balesetveszélyt.

FÉLIDOBEN
tő helyeket, amelyekből idén
102 áll a lakosság részére Győr-
ben. A gyűjtőhelyek listája a ta-
valyihoz képest nyolc új helyszín-
nel bővült. A fenyőfák újrahasz-
nosíthatósága érdekében kéri a
szolgáltató, hogy a volt kará-

csonyfáról kidobás előtt min-
denki szedje le a dekorációt.
Ugyancsak fontos, hogy a fenyő-
fák a kijelölt helyekre kerülje-
nek, és a depókba más hulladé-
kot ne rakjon senki.

A GYHG Győri Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. közszolgál-
tatási hulladékszállítási működési
területén a családi házas öveze-
tekben, illetve a bio hulladékgyűj-
tővel rendelkező ingatlanok ese-
tében a díszek nélküli fenyőfa
apróra aprítva a barna fedeles ku-
kában is elhelyezhető. A volt ka-
rácsonyfák a díszek nélkül, a jogo-
sultság igazolása után a hulladék-
udvarokba is beszállíthatóak. 

a fenyogyujtés´́ ´́´́

óvjuk a vízméroket!´́ Szöveg: Pannon-Víz

Szöveg: Győr-Szol
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Kedves Álláskeresôk!
Kedves leendô Munkatársunk!

Cégünk, az Erbslöh Hungária Kft.
gyôri székhelyû, 100%-os német tulaj-
donban lévô autóipari beszállító cég, a
WKW Automotive cégcsoport tagja.
Alumíniumprofilok mechanikai meg-
munkálásával, mûanyag fröccsöntéssel
foglalkozunk, illetve dugattyúszerelést
végzünk, elsôsorban prémium autómár-
kák részére. 

Amit kínálunk:
• Családias légkör
• 13. havi fizetés
• Cafeteria juttatás (havi+éves)
• 100%-os bérlettámogatás 

Jelentkezését várjuk
az alábbi elérhetôségeink egyikén:
Erbslöh Hungária Kft.
9027 Gyôr, Ipari Park, Nyírfa sor, vagy
a palyazat@erbsloeh.hu e-mail címen.
Munkatársunkkal telefonon
a +36-96/510-441-es telefonszámon
tudja felvenni a kapcsolatot. 

Bízunk benne, hogy hamarosan szemé-
lyesen találkozhatunk!

Az elôttünk álló további feladatokhoz 
jó megfigyelôkészséggel

és pontossággal rendelkezô

munkatársakat keresünk

OPERÁTOR
MUNKAKÖRBE, 

3 mûszakos munkarendbe.
Nôk és férfiak jelentkezését

egyaránt várjuk! 

Gyönyörű fehér napokat ho-
zott az új év! Ennél még szebb
és egzotikusabb fehéreket is tu-
dunk ajánlani, ha eljönnek hoz-
zánk, a Xantus János Állatkertbe.
A négy kistigris nagyot nőtt az
ünnepek alatt, lassan három hó-
naposak, már igazi játékos raga-
dozók. Erejük, ügyességük nap-
ról napra fejlődik. Boldogan ját-
szanak, rohangálnak együtt a
házban, sőt néha már a belső,
elzárt kifutóba is kimerészked-
nek az anyjukkal. Vidám hancú-
rozásukat egyre nagyobb hang-
erő is kíséri, szeretik hallatni a
hangjukat. Hangos morgolódá-
sokkal egymás előtt fitogtatják

A január a lakossági parkolóbérletek megújításá-
nak és vásárlásának időszaka az arra jogosult győri-
eknek. A Győr-Szol Zrt. szeretné, ha ez minél egysze-
rűbb lenne – a vonatkozó szabályok keretein belül.
A Jókai utcai ügyfélszolgálati irodában plusz egy mun-
kaállomás kialakításával gyorsítják a kiszolgálást. Ta-
valyhoz képest változás, hogy nyilatkozni kell a bér-
lettel használt jármű hosszáról az igénylőlapon. Aki-
nek a járműve egy parkolóhelynél hosszabb, de csak
egy helyre szóló bérletet vált, ellenőrzés során pót-
díjfizetésre kötelezhetik. Nem módosult az éves la-
kossági parkolási bérlet ára, 2019-re is 3900 forint.
A tavaly megváltott bérleteket a Győr-Szol Zrt. 2019.
január 31-ig figyelembe veszi.

Az értékesítés első két hetének tapasztalata
alapján a szolgáltató kéri a bérletet igénylőket, hogy
a tavaly is jogosultsággal rendelkezők számára pos-
tán megküldött igénylőlapot figyelmesen olvassák
el, majd töltsék ki és írják alá. Aki jogosult a lakos-
sági parkolási bérletre, de nem kapott igénylőlapot,
letöltheti a www.gyorszol.hu weboldalról vagy be-
szerezheti a Győr-Szol Zrt. Jókai utcai és Orgona ut-
cai ügyfélszolgálati irodájában. Azok a jogosultak,
akik tavaly rendelkeztek lakossági parkolóbérlettel,
és a korábbiakhoz képest nem történt változás az
adataikban, az új bérletet postán is kérhetik. 

Postai kézbesítéssel is igényelheto 

Aki a bérlet postai kézbesítését kéri, annak ezt
a kitöltött adatlapot kell aláírnia, majd visszajut-
tatni a Győr-Szol Zrt.-hez. Ez történhet postán a
Győr-Szol Zrt. 9024 Győr, Orgona utca 10. szám
alatti székhelyére címezve, vagy leadható az
ügyfélszolgálati irodákban (Jókai utca 7–9. vagy
Orgona utca 10.). Ezek külső homlokzatán erre a
célra kihelyezett postaládák állnak rendelkezésre,
az igénylőlapokat csak be kell dobni ezekbe.

A postai kézbesítés díja 1500 forint, melyet a
bérlet átvételekor a bérlet árával együtt kell meg-
fizetni. A postai kézbesítést januárban lehet kérni.

Aki az utánvéttel járó pluszköltséget nem kíván-
ja megfizetni, személyesen jogosult a bérlet kivál-
tására. Ebben az esetben sem kell a korábban be-
mutatott igazolásokat újra benyújtani azoknak,
akiknek adataiban változás nem történt, csak az
aláírt igénylőlappal kell személyesen a Győr-Szol
Zrt. Jókai utcai vagy Orgona utcai irodájába pénz-
tári nyitvatartási időben befáradni.

Azok, akik nem rendelkeztek lakossági parkolóbér-
lettel, vagy időközben valamely adatukban változás
történt, továbbra is csak személyesen intézhetik a ki-
váltást, a szükséges igazolások bemutatásával. A bér-
letigényléssel kapcsolatos részletes információk meg-
találhatóak a www. gyorszol.hu internetes oldalon.

A LAKOSSÁGI PARKOLÓBÉRLET
´́

erejüket, próbálgatva, ki az erő-
sebb, bátrabb. Játékos „testvér-
harcuk” nagyon szórakoztató és
vidám látvány. Ha ilyen iramban
fejlődnek, akkor sajnos már
nem sokáig lehet őket látogatni
– a programunk addig tart, amíg
a kölykök életét nem zavarja.

Ha szeretnének tigris-közeli él-
ményeket, akkor még itt a lehe-
tőség a bérlettel rendelkező láto-
gatóink számára: bepillantást
nyerhetnek a kis fehér tigriseink
hétköznapjaiba. Előzetes regiszt-
rációt követően megélhetik, mi-
lyen csodálatos érzés testközel-
ből megcsodálni a ragadozó né-
gyes ikreket. A találkozáskor ter-

mészetesen a tigriseket nem le-
het megérinteni. Az akció legfel-
jebb két alkalomra szól, minden
érvényes bérlettel. A találkozás
mellett ráadásként a bérletünk
korlátlan számú belépést biztosít
az állatkertbe a megváltását köve-
tő egy éven keresztül. 

A tigristréning egy speciális
képzési program része, ami lehe-
tővé teszi, hogy az állataink szo-
rosabb kapcsolatot építsenek
gondozóikkal és az emberekkel.
Ez a módszer a kicsik érdekeit is
szolgálja, mivel így később keve-
sebb stresszel jár majd számuk-
ra egy állatorvosi vizsgálat. 

A nagyközönség csak tavasz -
szal láthatja a tigriseket, mivel a
téli időszakban fűtött helyiségre
van szükségük.

További részletes információ-
kért figyeljék honlapunkat:
www.zoogyor.com

Természetesen elérhetősége-
inken és a regisztrációs telefon-
számon is érdeklődhetnek: Zoo
Győr jegypénztár: 06-96/618-
367/16-os mellék.

Mindenkit vár az állatkert!

Tigris-közeli élmények

AZ ÁLLATKERTBEN

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

Szöveg: Győr-Szol
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye egy exkluzív határidőnapló a Győr+ Médiától.  Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben,
illetve postán értesítjük.
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Az IMPERIAL Logistics Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô, a világ 14 országában
jelen lévô IMPERIAL Holdings tagjaként Gyôr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt

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

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

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

vidéki munkavállalóknak
• Teljesítmény utáni prémium
• Cafeteria
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

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

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

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

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

Az IMPERIAL Logistics Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô, a világ 14 országában
jelen lévô IMPERIAL Holdings tagjaként Gyôr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT/
RENDSZERADMINISZTRÁTOROKAT
keres azonnali kezdéssel

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szintû számító-

gépes ismeretek (MS Office)
• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka, felelôsségtudat,

elkötelezettség, megbízhatóság
• Elôny: SAP vállalatirányítási rendszer

ismerete
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál

szerzett tapasztalat

Fôbb feladatok:
• Anyagmozgások leképezése

SAP vállalatirányítási rendszerben
• Raktári folyamatokhoz tartozó

adminisztrációs feladatok
elvégzése

• Raktárkészletekkel kapcsolatos
ellenôrzések

• Dokumentáció kezelése
• Belsô kommunikáció más területekkel
• Munkavégzés több mûszakos

munkarendben

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása vidéki
munkavállalóknak 93%-ban térítve

• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria
• Szállás biztosítása vidéki

dolgozóinknak

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

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

Pálya-

kezdôk

jelentkezését

is várjuk!

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

úszásoktatás, kondicionáló úszás, edzés
óvodások, gyermekek, diákok, felnőttek

számára, kezdőknek és haladóknak.

A foglalkozások a győri Aqua, Magyar Vilmos,
Móra és Sátoros Uszodákban történnek.

Uszodánként különböző beosztásban
(részletek a honlapon).

Kezdés: 2019. január 14-től

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
06-70/947-9409 Kovács Aliz szervező manager
06-30/272-2064 Rákosfalvy Ferenc ügyvezető

BEIRATKOZÁS:
2019. január 11-én, pénteken, 15–17, Sátoros Uszodában

Jelentkezés a későbbiekben is folyamatosan!

ELSŐ
alkalommal

mindenkinek

INGYENES!

A VIDRA ÚSZÓISKOLA ÉS A
GYŐRI ÚSZÓ SPORTEGYESÜLET

SZERVEZÉSÉBEN

„Miután Lipták Zoltán szabad-
dá vált, felvettük vele a kapcso-
latot. Nagy örömünkre szolgál,
hogy sikerült szerződést kötni.
Az elmúlt héten egy alkalommal
edzett velünk – amely természe-
tesen nem próbajáték volt, mi-
vel a labdarúgó képességeivel
tisztában vagyunk –, majd a si-
keres orvosi teszteket követően
aláírtuk a szerződést. Bízunk
benne, hogy hozzásegíti csapa-
tunkat céljaink eléréséhez” –
mondta Hannich Péter sport-
igazgató.

„Január 2-át, a Fradi elleni rang -
adót azt hiszem, nálam jobban sen-
ki nem várta, de sajnos akkor az inf-
luenza miatt a visszatérés nem jött
össze. Így is jó érzés, hogy tudtam
játszani, de a hazai pálya hangulata
lett volna az igazi. Bízom benne,
hogy erre sem kell sokáig várni” –
nyilatkozta Tomori a meccs után.

LIPTÁK GYIRMÓTON,
Stark nem kellett az ETO-nak

Lipták Zoltán másfél éves szerződést kötött a Gyirmót FC Győr-
rel, így tavasszal az NB II-ben listavezető labdarúgócsapatban
szerepel. A Diósgyőrtől távozó tizennyolcszoros válogatott Lip-
ták szabadon igazolható volt. A 34 éves védő játékjogának
meghosszabbítására további egyéves opciója van az NB II. je-
lenlegi listavezetőjének.

Lipták pályafutása során fut-
ballozott Pápán, Újpesten, az
ETO-ban és a DVTK-ban, illetve lé-
gióskodott az akkoriban másod-
osztályú angol Southamptonban.
Korábban két NB I-es bajnoki
aranyat szerzett – egyet a Video-
tonnal, egyet a Győri ETO-val.

Az NB II. tabellájának 10. he-
lyén álló ETO FC Győr is elkezdte
a felkészülést a tavaszi idényre,
de már Stark Péter nélkül. A
klub anyagi okokra hivatkozva
szerződést bontott a másoded-
zővel. A tizenkilencszeres válo-
gatott játékos korábban éveken
át futballistaként szolgálta a ne-
velőklubját, aztán előbb után-
pótlásedzőnek nevezték ki,
majd pedig Király József vezető-
edző segítője lett az NB II-ben
szereplő csapatnál.

LEYNAUD MARAD
Tomori visszatért,

Kilenc hónap kihagyás
után visszatért a pályára
Tomori Zsuzsanna, a Győ-
ri Audi ETO válogatott át-
lövője, aki negyedórát ka-
pott az Eger elleni bajnoki
mérkőzésen, amelyet a
Győr nyert 35–20-ra.

A mérkőzést követő napon
Amandine Leynaud, az ETO világ-
és Európa-bajnok kapusa 2020
nyaráig meghosszabbította szer-
ződését a zöld-fehérekkel. „Na-
gyon elégedett vagyok a Győrben
töltött időszak alatt tapasztaltak-
kal. Biztos vagyok benne, hogy
együtt nagy sikereket érhetünk
el” – nyilatkozta Leynaud. A tavaly
nyáron szerződtetett olimpiai
ezüstérmes kézilabdázót a de -
cemberi, franciaországi Európa-
bajnokság legjobb kapusának vá-
lasztották, a házigazdák csapatá-
val pedig aranyérmet nyert.

A Győri Audi ETO KC ugyan-
csak a héten jelentette be, hogy
19 éves beállója, Varga Emőke

az idény végéig az Alba Fehér-
vár KC együttesénél szerepel
kölcsönben. A junior válogatott,
EYOF-bajnok és ifjúsági Eb-bronz -
érmes játékos a felnőttkeret tag-
jaként BL-győzelmet, kétszer
magyar bajnoki címet és Ma-
gyar Kupa-győzelmet is ünnepel-
hetett. „Szeretnék egyénileg fej-
lődni és minél több játéktapasz-
talatot szerezni, úgy gondolom,
ehhez az Alba Fehérvár KC
együttese a megfelelő állomás
számomra. Bízom benne, hogy
gyorsan sikerül beilleszkednem
a csapatba. Köszönöm nevelő -
egyesületem, a Győri Audi ETO
KC támogatását és pozitív hozzá-
állását” – mondta Varga Emőke.

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1–5 év futamidô
• Törvényes ÁFA-

visszaigénylési
lehetôség

• Akár 0% kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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Unicum
0,5 l, 5898 Ft/l

Füstölt hátsó csülök

Fa tusfürdô
250 ml, 1596 Ft/l

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.

Akció: január 11—17.
Bôrös sertéslapocka,
bôrös sertéscomb

1099 Ft/kg

Mesés tejföl
330 g, 663,64 Ft/kg

159 Ft/l

Alföldi UHT tej
1,5%-os, 1 l

áfacsökkenés

2949 Ft/db

15% kedvezmény

399 Ft/db

17% kedvezmény

219 Ft/db

16% kedvezmény

799 Ft/kg

20% kedvezmény

Kulcsár Katalin játékvezető napra
lebontott edzésterv alapján készül a
nyári, franciaországi női labdarúgó-vi-
lágbajnokságra. A 34 éves bíró decem-
berben Dohában, a klubvilágbajnok-
ság helyszínén már részt vett egy to-
vábbképzésen, és a június 7-én kezdő-
dő világbajnokság előtt még két szemi-
nárium vár rá fizikai és elméleti tesz-
tekkel. A győri játékvezető a 2015-ös
torna után másodszor tevékenyked-
het női vb-n. Európa-bajnokságon
ugyancsak kétszer szerepelt, 2016-
ban pedig ő dirigálta a női Bajnokok Li-
gája-döntőt, majd a világ legjobb női
játékvezetőjének választották. 

A franciaországi torna kapcsán Kul-
csár Katalin azt mondta, különösen
nagy öröm számára, hogy Török Kata-
lin személyében első alkalommal egy
magyar asszisztens is szerephez jut a
világ legjobbjai között, hiszen a labda-
rúgókhoz hasonlóan az ő pályafutá-
sukban is a vb-részvétel a csúcs.

A bíró elárulta, sosem úgy gondol-
kodik, hány mérkőzés várhat rá egy
nagy nemzetközi tornán, mert ezt

a gyori bíró

nem is tudhatja előre, inkább az a
célja, hogy a lehető legjobb teljesít-
ményt nyújtsa azokon a mérkőzése-
ken, amelyeken szerephez jut.

„Nagyjából húsz évvel ezelőtt, ami-
kor a karrieremet kezdtem, kuriózum-
nak számítottak a női játékvezetők. Ak-
kor még nem volt lehetősége egy kis-
lánynak, hogy futballozzon. Ma bárhol
lehet a labdát rúgni, akkor viszont ez
volt az egyetlen lehetőség, hogy a lab-
darúgópályán legyek, és ne a lelátóról
vagy a televízión keresztül nézzem a

mérkőzéseket” – mutatott rá a játék-
vezető, akinek tapasztalatai szerint a
hazai férfimérkőzéseken már hozzá-
szoktak a női játékvezetők közreműkö-
déséhez, és a sportág női változata is
egyre népszerűbb.

„Az év a női labdarúgás szempont-
jából is fontos, hiszen tavasszal a
Grou pama Arénában rendezik a BL-
döntőt, ez nagy lökést adhat idehaza
a szakágnak” – tette hozzá Kulcsár
Katalin, aki kilenc év alatt jutott el az
európai elitbe.

világbajnokságára készül
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A férfi kosárlabdázók Ma-
gyar Kupájáért február 14. és
16. között mérkőznek a csapa-
tok Győrben, ahol a bajnokság
első nyolc helyezettje küzd az
érmekért. A negyeddöntőket
rendezik 14-én, február 15-én
lesznek az elődöntők, 16-án
pedig a bronzmeccs és a finálé.
A nyitónapon a Falco az Atom-
erőmű csapatával, a JKSE a Kör-
menddel, a PVSK a Szolnokkal,
a DEAC pedig a Zalaegerszeg-
gel találkozik. 

A női kosárlabda Magyar Ku-
pa idei küzdelmeit március 1. és
3. között rendezik az Egyetemi
Csarnokban. A nyolcasdöntő-
ben külön ágra került a tavalyi fi-
nálé két résztvevője, a címvédő
Szekszárd és a Sopron. Az egy
éve nagy meglepetésre kupa-
győztes Szekszárd az NKE Csata
ellen kezd, míg a soproniak a
házigazda győri együttessel
csapnak össze az első körben,
március 1-jén. A ZTE a BEAC-cal,
a PEAC pedig a DVTK-val játszik
a továbbjutásért. Az elődöntő-
ket másodikán, míg a finálét har-
madikán 15.30-tól rendezik.

Február közepén a férfi, március elején a női kosárlabda Magyar Kupa
küzdelmeinek házigazdája lesz Győr. A hölgyek az Egyetemi Csarnokban
játszanak majd, míg a férfiak a két évvel ezelőtti nyolcasdöntőhöz ha-
sonlóan az Audi Arénában lépnek pályára.
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