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„A spirit kategóriában indulunk el most is Orbán Marianna
barátnőmmel, egy húszéves Suzuki fedélzetén, de eredetileg
én nem készültem erre a versenyre” – kezdte a beszélgetést
Zsófi, akinek egyik napról a másikra kellett meghoznia a nagy
döntést. „Láttam, hogy Marcsa barátnőm újra benevezett a fu
tamra, de egy másik lánnyal. Neki azonban sajnos idő előtt ki
kellett lépnie a csapatból, és a Facebookbejegyzéssel szinte
egy időben meg is csörrent a telefonom. Erre a kalandra pedig
nem mondhattam nemet!”

Volt azonban mit mérlegelni Zsófinak a döntés előtti éjsza
kán, hiszen a kint töltött idő alatt szabadságot kell kivennie, itt
hon kell hagynia a megkezdett építkezését, illetve szeretett kis
kutyáját, Maffiát is. A verseny a szervezők szerint is nagy kihívás
lesz, ugyanis 2020ban a legambiciózusabb Budapest–Bamakót
rendezik meg. A futam történetében először halad át Guineán
a mezőny és ér majd célba Sierra Leonéban.

A hölgyek a felkészülés időszakában járnak, most a felszere
lés, az adományok és az ajándékok összegyűjtése zajlik. Utóbbi
kis csecsebecsék, nem túlzás, sokszor a továbbhaladásban is
segíthetnek nekik, hiszen azokban az országokban, ahol halad
a mezőny, rengeteget ér egyegy reklámtoll vagy világítós kulcs
tartó. Ha szeretnék nyomon követni, vagy segíteni a lánycsapat
versenyét, akkor kövessék őket a Marry Carry – Budapest–Ba
mako Rally Csapat Facebookoldalán.

Garai Zsófi rutinos vendég a Győr+ Rádióban, elsősor
ban az utazásai kapcsán. Beszélgettünk már Indiáról,
a Himalájáról és Afrikáról is. Utóbbi kontinens volt ta
lán az egyik legizgalmasabb a sorban, hiszen a Buda
pest–Bamako Rally versenyzőjeként járta meg a sok
szor veszélyekkel is tarkított vidéket. Az élményeknek,
a kalandvágynak, és egy véletlen szituációnak köszön
hetően, Zsófi jövőre ismét nekivág a nagy útnak.
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„A szokásosnál melegebbek az elmúlt na
pok, ez pedig az Észak és NyugatEurópa fö 
lött örvénylő ciklonoknak köszönhető. Utób
bi hosszan elnyúló frontrendszere kettészel
te Európát. Az elmúlt időszakban rendkívüli
meleg levegő árasztotta el a Kárpátmeden
cét is” – ezzel magyarázta a szokatlan időjá
rást Fischer Imre, az Országos Meteorológiai
Szolgálat társadalmi észlelője.

Kedden és szerdán a szél gyengülése
miatt több helyen ködfoltok képződtek,
de ezek a hét második felére eltűntek, to
vábbra is marad a tavaszhoz hasonló, sze
rethető ősz.

„Jövő héttől viszont komoly lehűlés ér
kezhet Magyarországra, az északi szél
erősen jelen lesz a mindennapokban. A
hónap utolsó napjaiban várhatóan a 10
15 fokot sem fogja elérni a nappali hő
mérséklet. Mondhatjuk, hogy ha nem is
sokat, de kapunk majd az igazi őszből” –
fogalmazott az elemző.

A Győr+ Televízió stábja arra is kíván
csi volt, hogy a szélsőséges változások
milyen hatással lehetnek szervezetünk
re. „A szokatlanul meleg hőmérséklet
szociális és egészségügyi hatásai is jelen
tősen érezhetők a mindennapokban,
ami az orvosokat is meglepte” – véleke
dett dr. Schmidt Péter. „Leginkább a túl
hajszolt életmódot folytató, instabil
idegállapotú, gyengébb fizikumú, idős,
vagy betegségekben szenvedő felnőttek
esetében jelent problémát a szélsősé
ges időjárás. Fontos a megfelelő öltöz
ködés és a kellő folyadékbevitel, hiszen
a szélsőséges időjárás a megszokottnál
nagyobb mértékben viseli meg a szerve
zetet. Kiemelten figyeljen magára, aki
nek vérnyomásproblémái vannak, fon
tos a rendszeres vérnyomásmérés, vala
mint az előírtak szerinti gyógyszeradago
lás, az altatóval pedig vigyázzanak” – ta
nácsolta a szakember.

Alig egy hét és itt az ősz utolsó hónapja, a tél hírnö
ke, ám a heti időjárás nem erről árulkodik. Sorra dől
nek meg a melegrekordok az országban, előfordult,
hogy 10 fokkal volt melegebb az ilyenkor megszo
kottnál. Ez pedig igénybe veszi a szervezetünket. 

ŐSZ
A SZERETHETŐ

A hétvégén még marad
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Villányi Tiboréknál a holokauszt
után cékla és kerékrépa soha nem le
hetett az étkezőasztalon. A Győri Zsi
dó Hitközség elnökének édesanyja a
kevés túlélő egyikeként hazatért a
haláltáborból, ahol embertelen kö
rülmények között éltek, az élelmet is
nélkülözték. Amikor munkába hajtot
ták őket, titkon legfeljebb céklához
és répához jutottak, akkor is életük
kockáztatásával. Ezeken vészelték át
a sorsukba (sorstalanságukba?) örök
re beleparázslott borzalmakat.

Hetvenöt évvel ezelőtt a győri la
kosság 12 százaléka zsidó volt. A
zsidóság az ókor óta földművelés
ből, állattartásból élt, bár a köztu
dat főleg kereskedőként tartja szá
mon ezt a népességet – oszlat el
egy tévhitet Villányi Tibor. A kiűze
tés, a szétszórattatás időszakában
vándorolni kényszerültek, alkalmaz
kodtak a sorshoz, ahogy lehetett. A
gyerekeket már hároméves koruk
ban elkezdték tanítani a héderben,
az elemi iskolákban a rabbik. Hat 
évesen írtak, olvastak a gyerekek,
felnőttként sokan így tudtak beke
rülni a legnagyobb presztízsű egye
temekre, s az országos számará
nyukhoz mérten nagyobb arány
ban lettek orvosok, ügyvédek, ban
károk, művészek – avat be kult ú 
rájukba a hitközség elnöke. A ma
gyar numerus clausus törvény
azért született, hogy korlátozza szá
mukat a minőségi felsőoktatásban.

„A holokausztig is gyötrelmes, bor
zalmakkal teli út vezetett a zsidóság
történetében” – mondja Bana József
kutató, levéltárigazgató, a Nyugat
Dunántúli Magyar–Izraeli Baráti Tár
saság alelnöke. A zsidótörvények fo
kozatosan kiszorították a zsidókat a
közéletből, a tudományból, a kultú 
rából, megfosztották őket tanult
szakmájuk, hivatásuk gyakorlásától,
nincstelenné tették őket. Előbb a
megélhetésüktől, aztán vagyonuktól,
majd szabadságuktól és az életüktől
fosztottak meg ezreket, asszonyokat
és gyerekeket, életerőseket és maga
tehetetleneket. Győrben sokakat a
Dunába lőttek a nyilasok, a leghír
hedtebb volt közülük Szakállas Báró
és Forradásos Kovács. 

„Az első intézkedéseknél még úgy
gondolta a zsidó ember: Le kell adni
a rádiót? Istenem, megleszünk rádió
nélkül is. Később azt mondtuk, elve
szik ugyan a biciklit, de közlekedni
anélkül is lehet, csak rosszabb világ
ne jöjjön. Ilyen, az elhurcoláshoz ké

pest jelentéktelennek látszó, egyre
megalázóbb és kirekesztőbb intézke
dések sora vezetett el egészen a ho
lokausztig” – idézi vissza kirekeszté
sük ördögien felépített folyamatát
Villányi Tibor.

A győri zsidóság jelentős része
asszimilálódott, sok volt a vegyes há
zasság. Győr ipara érdekében sokat
tettek a zsidók, gyárakat, cégeket ala
pítottak, működtettek, a város fejlő
déséhez nagymértékben járultak
hozzá – mondja egybehangzóan Vil
lányi Tibor és Bana József.

A vidéki zsidóságot 1944. au
gusztus 1ig elhurcolták Magyaror
szágról. A győrieket májusban elő
ször a szigeti gettóba vitték, majd a
város másik szélén kialakított budai
barakkba. A győri belvároson haj
tották őket keresztül. Sokan össze
gyűltek az út szélén. Volt, aki tap
solt és nevetett. Előfordult, hogy
egy asszony egyik karján a kisbabá
jával letette maga mellé a csomag
ját, hogy megpihenjen. Valaki azon
nal fölkapta a bőröndöt és elrohant
vele. Miközben voltak olyan győri
ek, akik saját életük kockáztatásával
bújtattak, mentettek zsidókat. Apor
Vilmos püspök is élelmet vitt ki a
barakkba, de őt sem engedték be a
keretlegények és a nyilasok.

„Soha nem szabad általánosítani,
amikor arról beszélünk, ki segítette a
zsidók elhurcolását, s ki próbálta
megmenteni az életüket” – szűri le a
tanulságot a hitközség elnöke. Az ő
feleségének az édesanyját 12 éves
korában hurcolták el. A táborban
akadt olyan ember, aki őt 18 évesnek
írta be, hogy dolgozhasson, és ha
szontalannak tartott gyerekként ne
kerüljön azonnal a gázkamrába. „Sze
rencse kellett ahhoz, hogy jó embe 
rekre találjunk” – állapítja meg Vil
lányiné.

Győrből közel ötezer zsidó soha
többé nem ment haza. Hétszáznyolc
vanan élték túl a haláltáborokat –
gyerek egyetlen sem –, közülük töb
ben külföldön telepedtek le. Aki ha
zatért, annak már széthordták az ér
tékeit, elfoglalták a lakását.

A győri hitközségnek nemrég két
harmonikát adott át egy férfi, akinek
a nagymamája ereklyeként vigyázott
rájuk. Zsidó szomszédjainak a gyere
kei bízták rá, hogy őrizze meg a hang
szereket, míg hazaérnek. Eddig várta
őket, de már nincs remény.

A klezmerzene hangjai örökre be
leszorultak a harmonikákba.

Győr és környékéről hatezer zsidó embert – köztük gyerekeket
– hurcoltak el a haláltáborokba 75 évvel ezelőtt. A legújabb tör
ténelmi, levéltári kutatások eredményei is elhangoznak azon
a Holokausztkonferencián, melyet a győri zsinagógában tarta
nak október 30án 10 órakor. Az ingyenes, nyilvános eseményt
a NyugatDunántúli Magyar–Izraeli Baráti Társaság szervezi.

HETVENÖT ÉVE 
HURCOLTÁK EL 
a győri zsidókat

Új kutatási eredményeket mutatnak be 
egy konferencián

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor
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Játék határok nélkül is lehetne az
elnevezése a rendezvénynek, ahová
a Dunántúl 15 városából 22 csapat
érkezett: 200 fogyatékossággal élő
versenyző, 60 kísérő, 60 önkéntes
tette össze erejét és tudását a csa
patversenyeken. A fogyatékkal élőket
ellátó intézményekből érkező csapa
tokhoz ép társak csatlakoztak, ver
senyzőként és segítőként szerepeltek
általános és középiskolások, egyete
misták és tanárok, a Máltai Szeretet
szolgálat önkéntesei.

„Ez már a második alkalom, hogy
a csapatversenyeken egészségesek
és fogyatékossággal élők közösen in
dulnak a csapatversenyeken” –
mondta Bognár Erzsébet, a Máltai
Szeretetszolgálat GyőrMosonSop
ron Megyei Család, Esélyteremtő és
Önkéntes Házának munkatársa.

A pályán találkozhattunk az UNI
Győr MélyÚt női kosárlabdacsapat
tagjaival, Patkás Tamás nyílt vízi para
úszóval, Nagy Balázs színművésszel,
aki fiával, Máté Gergellyel érkezett. A
győri színház művésze rendszeres
résztvevője a sérültséggel élők rendez
vényeinek, ismertsége révén próbálja

A Budapesti Víz Világtalálkozón a szakemberek a klímatuda
tosság jegyében a politikai, a gazdasági, a tudományos és egyéb
szempontok szerint keresték a megoldást a vízválság megelő
zésére. Azért, hogy a fővároson kívül a vidéki nagyvárosokban
is teret kapjon a téma, kiállításokat szerveztek a Nemzeti Fotó
tár gyűjteményéből. 

A sajtóbejáráson Répászky Lipót, az MTVA Archívum osztályve
zetője elmondta: a fotótár képeinek segítségével szeretnék az él
tető erőforrásunkra, a víz kérdéskörére, az ezzel kapcsolatos prob
lémákra felhívni a figyelmet. Arra, hogy mennyire nélkülözhetetlen
eleme létezésünknek a víz. Az archívumukban rengeteg olyan fo
tónegatív található, amelyek bemutatják, hogy Magyarország ho
gyan viszonyult a vízhez az elmúlt 50–100 évben: a mezőgazda
ságban, a mindennapi életben, a háború alatt, szórakozás közben
és az élet különböző területein hogyan használtuk és használjuk a
vizet. A kiállításon győri fotókat is láthatunk, többek mellett a 2013
júniusi árvízkor, a Radószigeten készültet. 

Répászky Lipót kiemelte, a gyűjtemény 13 millió negatívot
tartalmaz, melyből már 260 ezret digitalizáltak és elérhetővé
tettek online.

A kiállítás október 31ig tekinthető meg a Megyeháza téren.

ráirányítani a figyelmet a mozgásra, a
sportolásra és az esélyteremtés fon
tosságára. „A sérültséggel élők, legyen
szó testi vagy értelmi sérültségről, egy
formán értékes tagjai a társadalmunk
nak, csak alkalmak kellenek, hogy
megismerjük egymást. Ezért is hoz
tam magammal a nagyfiamat, hogy ő
is megtapasztalja, az életben közösen
vagyunk erősek” – hangsúlyozta.

Panker Mihály, az önkormányzat
Humánszolgáltató Főosztályának ve

zetője kiemelte, mindig jó érzéssel ér
kezik, és örömteli pillanatokat visz ma
gával az olyan rendezvényekről, ame
lyek a sérült és egészséges fiatalok kö
zös játékából fakadnak, és ahol meg
mutathatják, hogy az egyéni értéke
ket összeadva, csapatokká formálód
va sikerek születnek. „Az elfogadás és
kapcsolódás révén közösen együtt
még jobbá válhatunk” – összegezte. 

Kovács Gábor, a Máltai fogyatékos
sággal foglalkozó programok szervező

je szerint ez az Esély Sportnap a szol
gálat legnagyobb rendezvénye, amely
lyel érzékenyíteni szeretnék a társadal
mat, segítve az integrációt, megmutat
ni az egészséges embereknek, milyen
értékeket képviselnek a fogyatékkal
élők. „Vigyázzanak egymásra, élvezzék
a játékot, és tartsák szem előtt min
denkor, nem csak a győzelem, hanem
a részvétel a legfontosabb a versenye
ken és a hasonló rendezvényeken!” –
biztatta a megjelenteket a megnyitón. 

Az idei, október 15–17ig tartó Budapesti Víz Világtalálkozó mottója a
„Megelőzni a vízválságot” volt. A rendezvény alkalmából Éltető ele
münk a víz címmel látható fotókiállítás Győrben, a Megyeháza téren,
a Nemzeti Fotótár archívumából.

MEG KELL ELŐZNÜNK a vízválságot! 

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter

ESÉLYT ADTAK,
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Esély Sportnapot tartottak az Olimpiai Sportparkban, ahol
a 22. játékos versenyre 22 csapat adta össze erejét. A fo
gyatékkal élők és ép társaik közös rendezvényét a Máltai
Szeretetszolgálat GyőrMosonSopron Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Háza szervezte.

esélyt kaptak
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Hétfőn tartotta a GyőrMosonSopron Megyei
Közgyűlés alakuló ülését. Dr. Mester László, a Győr
MosonSopron Megyei Területi Választási Bizott
ság elnöke ismertette, az október 13án megtar
tott önkormányzati választásokon 109.554 válasz
tópolgár adott le érvényes szavazatot, melyből a
választási törvénynek megfelelően, a FideszKDNP
15 fő, a Jobbik 2 fő, a DK 2 fő és a Momentum 2
fő képviselőjelöltet delegálhatott a megyei közgyű

lésbe. Az ismertető után dr. Mester László átadta
a képviselők megbízólevelét, majd a megyei köz
gyűlés tagjai letették az esküt.

A közgyűlés elnökének a 2019–2024es cik
lusra a megyei közgyűlés újraválasztotta Né
meth Zoltánt, aki dr. Pető Pétert és Ivanics Fe
rencet bízta meg alelnöki feladataik folytatásá
val. „Munkámat mind a 183 önkormányzattal
megkezdett partnerségben szeretném folytatni,

hiszen beigazolódott, a megyei önkormányzat
hatékony kapocs a lakosok, a polgármesterek és
a kormány között, mely kézzelfogható eredmé
nye minden településen az ott élők javára lát
ható fejlesztésekben valósult meg. Ezt a tevé
kenységet folytatva határainkon belül és azokon
túli kapcsolataink erősítésével szeretném to
vább növelni GyőrMosonSopron megye szere
pét” – hangsúlyozta Németh Zoltán.

A megemlékezés a Városházán
kezdődött Szigethy Attila emléktáb
lájának koszorúzásával, majd az
1957ben elhunyt politikus Szent Ist
ván út 5. számnál látható dombor
művénél folytatódott. Ezt az ünnepi
műsor és koszorúzás követte a Gol
gota emlékműnél. 

„Azoknak, akik a szabad világba
beleszülettek, a szabadság olyan ter
mészetes, mint ahogy a levegőt vesz
szük. Azok azonban, akik nem voltak
ilyen szerencsések, és a szabadság
csak vágyálomként élt a szívükben,
másként értékelték azt. A hosszas ful
doklás után 1956. október 23án is
mét levegőt tudtak venni” – kezdte
beszédét Radnóti Ákos a győri önkor
mányzat képviseletében, s az esemé
nyeket felelevenítve elmondta, a pes
ti srácok irányt mutattak, és bátor ki
állásuk révén felcsillant a remény. Az
ország számos pontján, így Győrben
is követték őket a forradalmárok a
nemzet szabadságáért. Egy időre si
került megtapasztalni a szabadság ér
zését, de aztán az álom rémálommá
vált, hiszen, amit a magyarok tettek,
az a diktatúra számára megbocsátha
tatlan bűn volt. A nagy levegővétel
ből vérbe fojtott forradalom lett, a
szabadság jelképeivé váló utcákat új
ra lánctalpak rótták, dörögtek a fegy
verek, és egyre többen estek el, míg
végül a forradalom is elesett.

„Közeli még az emlék október 6ról,
amikor az 1848–49es forradalom és

MEGALAKULT a megyei közgyűlés

szabadságharc leverésére és áldozatai 
ra emlékeztünk. Az a szabadságharc is
vértelen forradalommal, a magyarok
hegyetvölgyet megrengető felkiáltá
sával kezdődött: Rabok tovább nem le
szünk! Végül az a harc is elbukott, ak
kor is a túlerő győzött, és akkor sem
maradt el a kegyetlen megtorlás. A
történelem ismétli önmagát, mond
hatjuk, de mindez nem véletlen. Mert
a márciusi ifjak és a szabadságharc hő
seinek bátorsága beleivódott a magya
rokba, és erőt adott 1956ban is. A
pesti utcákon lélekben ott voltak Pető
fiék, tudat alatt ott munkálkodtak az
Aradon kivégzett honvédtisztek, mert
a leigázott nemzet a szívében őrizte to
vább a szabadság lángját” – fejtette ki
Radnóti Ákos.

Emlékeztetett: Több mint három
évtizedet kellett várni az újabb nagy
lélegzetvételre, hogy aztán az '56os
forradalom után 33 évvel, 1989. ok
tóber 23án kikiáltsák a köztársasá
got. Végül győzött tehát '56 szellemi
sége, és elégtételt kaptak az álta
lunk ismert és ismeretlen hősök is.
„Éppen harminc éve történt, hogy
Magyarország ismét szabad, függet
len ország lehet. Harminc év egy
ember életében nagy idő, de a tör
ténelem fonalán aprócska szakasz,
amit ma is óvnunk kell” – hangsú
lyozta, majd a helyi eseményekre
térve elmondta, városunkban is a
magasba emelték a lyukas zászlót, a
győriek is csatlakoztak a forradalom
hoz. Többek mellett Földes Gábor,

Szigethy Attila, Tihanyi Árpád, Török
István, Máté Mária, Halász Ödön és
Szabó Béla tetteikkel hősökké váltak.
„Szerencsére vannak olyan '56osok
is, akik még köztünk élnek, és el tud
ják mondani fiataljainknak, mi tör
tént 63 évvel ezelőtt. El tudják mon
dani azoknak, akik örökségbe kap
ták, hogy milyen nagy dolog a sza
badság. Bátor kiállásukért tisztelet
tel és köszönettel tartozunk nekik. A
mi dolgunk és felelősségünk éppen
ezért: emlékezni hőseinkre, soha
nem feledni, amit értünk tettek, to
vább őrizni a szívünkben a lángot, és
továbbadni azt az utánunk jövők
nek!” – zárta szavait Márai Sándor
Mennyből az angyal című versére
utalva Radnóti Ákos.

„Éppen harminc éve történt, hogy Magyarország is
mét szabad, független ország lehet. Harminc év egy
ember életében nagy idő, de a történelem fonalán
aprócska szakasz, amit ma is óvnunk kell” – hangsú
lyozta beszédében a győri önkormányzatot képviselő
Radnóti Ákos, az 1956os forradalom és szabadság
harc eseményeire és hőseire emlékező ünnepségen
szerdán, a Golgota emlékműnél, utalva arra: a rend
szerváltáskor győzött '56 szellemisége.

Szerző: Zoljánzky Alexandra  /  Fotó: O. Jakócs Péter

HARMINC ÉVE GYŐZÖTT
'56 szellemisége
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@gymskik #gymskik

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

www.gymskik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

Csapatépítés, képzések, home office, kiégés,
fluktuáció – ezekre a HRszakmához kapcsoló
dó kulcsszavakra épül konferenciánk témakö
re. Közel tíz előadó – köztük dr. Mérő László
matematikus, pszichológus  – tolmácsolásá
ban hallhatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Október 30. szerda 13–18 óra
Kamara székháza: 

Győr, Szent István út 10/A

• Mi viszi a munkavállalót egy vállalkozáshoz,
és mi viszi el onnan?

• Hogyan előzi meg a kiégést
egy igazán jó vezető? 

• Melyek a home office előnyei 
és hátrányai? 

• Milyen összefüggések vannak a képzett
munkaerő és a versenyképesség között? 

• Hogyan végezzünk intenzív munkát 
kimerültség nélkül?

Várjuk Önt is szeretettel a kamara KKV és HR
klubja szervezésében megvalósuló konferen
cia izgalmas előadásain és szekcióülésein!

Horváth Szabolcs, 
a GYMSM KIK KKV Klubjának elnöke

Online jelentkezés és további információ:
www.gymskik.hu. Részvételi díj: önkéntes ka‐
marai tagoknak 1.000 forint+áfa/fő, regiszt‐
rált vállalkozásoknak 3.000 forint+ áfa/fő, egye‐
temistáknak ingyenes.

KKV és HR
KONFERENCIA
Miért mennek, miért maradnak?

A Segíts, nemsokára iskola! elnevezésű rendez
vényre az iskolát jövő szeptemberben kezdő, spe
ciális nevelési igényű (sni) gyermekek hozzátarto
zóit várták, ahol előadásokkal, gyakorlati tanácsok
kal, a felmerülő kérdések megválaszolásával, játék
bemutatóval és könyvajánlóval készültek a Sün Ba
lázs Óvoda Gyógypedagógiai Hálózat szakemberei.
Olyan családok kaptak meghívót az ötletbörzére,
akiket a hálózat segít az sni gyerekek nevelésében.

„Az iskolai nyílt napok előtt szerettük volna bemu
tatni a szülőknek, milyen apró, egyszerű tevékenysé
gekkel tudják segíteni gyermekük fejlődését az iskoláig
vezető úton – foglalta össze Jelencsics Beáta, a gyógy
pedagógiai hálózat vezetője. – Az sni gyerekek számá
ra szakértői javaslatok állnak rendelkezésre az egyéni
fejlesztésekhez, ehhez segítettünk még a szülőknek.”

Az első előadáson a Gyógypedagógiai Hálózat
munkatársa, Flaskár Ildikó mesterpedagógus sok
hasznos példán keresztül mutatta be az otthoni
fejlesztési, gyakorlási lehetőségeket az egyes rész
képességek mentén. Olyan ötletek hangzottak el,

amelyek a mindennapi élethelyzetben is könnyen
kivitelezhetőek. Pár példa ezekre: a finommotori
ka fejlesztésénél kupakok csavarása, teregetésnél
csipeszek használata, hallási figyelem és emléke
zetfejlesztéshez hangok keresése és visszaidézése
nyitott ablak mellett, testsémafejlesztéshez a
gyermek vagy kedvenc alvókájának körülrajzolása,
majd testrészek jelölése, mozgásfejlesztéshez jár
daszegélyen egyensúlyozás, mászókázások.

Ezt követően a Radó Tibor Általános Iskola és
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Egymi)
intézményegységvezetője, Erdősné Tóth Ágnes
és Peterka Kinga mutatták be, hogyan segítik az
sni gyerekeket a többségi általános iskolákban az
iskolai utazó gyógypedagógusok, és milyen speci
ális iskolai csoportokban foglalkoznak velük. A
szervezők az ötletbörzét hagyományteremtő szán
dékkal hozták létre, és a megjelent szülők érdek
lődése is bizonyította, van igény az iskolakezdés
előtt az otthoni felkészüléshez, fejlesztéshez nyúj
tott gyakorlati útmutatóra.

Október 27én, vasárnap kezdődik a téli időszámítás. Az órákat
hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani. Az Európai Unió ta
valy döntött arról – a lakosság megkérdezését követően –, hogy
várhatóan 2021től eltörlik az évi kétszeri óraátállítást.

VASÁRNAP órát állítunk

A téma iránti nagy érdek
lődést mutatta, hogy alig
fértek be a terembe a
szülők szombaton a Sün
Balázs Óvoda Gyógype
dagógiai Hálózata által
első alkalommal rende
zett, iskolaválasztáshoz
kapcsolódó ötletbörzén. 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Segíts, nemsokára iskola!

ÖTLETBÖRZE
a jó választáshoz
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Több mint ötezer macit vittek ha
za tavaly a megye kórházaiból a gyer
mekosztályok kis betegei. A macik
mostanra elfogytak, így újra indult a
gyűjtés, karácsonyra ismét feltölte
nék a győri és Győr környéki kórháza
kat a kezdeményezők. Idén is várják
a Maci Kórház adománygyűjtő akció
ra a plüssmackókat, amelyekkel a be
teg gyerekeknek segítenek átvészelni
a nehéz pillanatokat a mentőautók
ban és a kórházakban. 

A mackógyűjtő akció több évtized
re nyúlik vissza, a kezdeményezés
egyre több embert ösztönzött gyűj
tésre, több Győr környéki egyesü
let és klub kapcsolódott
be a nemes kezde
ményezésbe .
Molnár Gá
bor szerve
ző szerint
az akció so
kakat meg
mozgatott,
külföldről is ér
keztek plüssmacik a
magyar kórházakba. A gyűjtőpontok
nak idén ládákat készítettek, ame
lyekbe a beérkezett plüssállatok he
lyezhetők el az akció ideje alatt. Bár
milyen plüssmaci jó, a tisztításról a
szervezők gondoskodnak. 

Az akcióhoz már tavaly is csatla
koztak sportegyesületek, idén a
győri WKW ETO vállalta a regionális

A Maci Kórház – Menjünk együtt haza! kezdeményezés célja a gyer
mekek megnyugtatása a kórházi ellátás alatt, valamint a hazatérés
még szebbé tétele egy plüssmacival.

gyűjtőközpont megtisztelő szere
pét. Soós Imre ügyvezető elmondta,
remélik, ismét meg tudják mozgat
ni a győrieket úgy, mint tavaly, ami
kor az ETO Család 646 macit gyűj
tött össze a beteg gyermekeknek.
„Nagyon fontos minden olyan kez
deményezés, amely jótékony ügyet
támogat” – tette hozzá Boér Gábor,
az ETO NB IIes csapatának vezető
edzője. Lovrencsics Balázs, az ETO
csatára és Horváth Tamás kapus is
úgy véli, az akcióban a gyerekek a
legfontosabbak, és a jótékonyság
erős kapocs lehet szurkoló és játé

kos között is. Az ETO
a november 3i,

Budafok elle
ni hazai
meccsre
hirdeti a
szurkolók
kal közös

a k c i ó t ,
ahol gyűjtik

majd a felaján
lott plüssmackókat.

Az Munkaerőpiacon Maradás
Egyesület (MPME) győri irodája is
Macigyűjtő pontként várja azokat,
akiknek van felesleges plüssmackó
ja, és szeretnének jót tenni. A mac
kókat nyitvatartási időben, hétfőtől
péntekig 8 és 16 óra között lehet be
vinni a Bartók B. u. 7. szám alatt ta
lálható irodába.

Maci Kórház
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Pixabay

Gyűjtőpontokon várják
A PLÜSSÖKET

Segítenek
átvészelni a nehéz 

pillanatokat
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A Hetven vagy Hatvan címet viselő
kiállítás a Rómermúzeum gazdag kép
zőművészeti gyűjteményéből válogat.
A korszakot meghatározó ge
ometrikus és nonfigura
tív alkotások között
látható Vera Mol
nár Love stories
sorozata, vala
mint Kovács At
tila, Konok Ta
más, Bak Imre,
Keserü Ilona,
Nádler István és
Fajó János művei.
A kiállításon szerepel
nek az 1970es években
Győrben működő fémszob
rász művésztelep kisplasztikái, Csiky Ti
bor, Hefter László, Misch Ádám és Lux
Antal munkái – ismertette a csütörtöki

megnyitón dr. Rechnitzer János mű
gyűjtő. Érdemes megnézni Maurer Dó
ra két korai munkáját is a tárlaton – hív

ta fel a figyelmet a ma méltán
felkapott művésznő alko

tásaira a szakember. 
A másik tárlat a

„Plakáttörténetek
1969 – Válogatás
a PestBudai Ár
verezőház gyűj
te m é nyé b ő l ”
címmel azt mesé

li el, hogy milyen
volt az az év, mi fog

lalkoztatta 50 éve az
embereket, milyen filme

ket vetítettek a mozikban, mi
lyen termékeket árultak a boltokban. A
kiállított darabok között olyan filmek
plakátjai láthatók, mint a Bacsó Péter

által rendezett A tanú és Révész
Györgytől az Oroszlán ugrani készül –
mutatta be a tárlatot Grászli Bernadett
múzeumigazgató. Több, mára elfele
dett film, például az Ismered a Szandi
Mandit? is újra megelevenedik a közön
ség előtt a plakátokon. Láthatók még
az 1969ben Magyarországon forga
lomba került külföldi filmek, magyar
művészek által tervezett plakátjai is,
például Micheangelo Antonioni Nagyí
tás vagy Lee Thompson által rendezett
amerikai western, a Mackenna (Mek
kena) aranya című filmek plakátjai. 

A plakátok mellett a korra jellemző
használati tárgyakat is felfedezhetünk,
többek mellett a kávézás korabeli eszkö
zeit: elektromos kávéfőző, kávépörkölő,
kávéscsészék, vagy az élénk színű mű
anyag kínáló tálak, az emblematikus ha
lacskás hőmérő, fényképezőgép, SOKOL
táskarádió, hajszárító és egy hordozha
tó írógép is a tárgyak között szerepel.

A plakátok december 31ig, a kép
zőművészeti alkotások pedig decem
ber 1ig látogathatók, hétfő kivételé
vel naponta 10 és 18 óra között, az
Esterházypalotában. 

Időutazásra hív a Rómer Flóris Művésze
ti és Történeti Múzeum két új kiállítása:
az egyik tárlat az 1969es év hangulatát
idézi meg plakátokon, a másik a '60as,
'70es évek művészeinek munkáiból ad
válogatást az Esterházypalotában.

Mi
foglalkoztatta

ötven éve
az embereket?

IDŐUTAZÁS
az Esterházy-palotában

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Fukuyamán kezdte és Tokióban fejezte be három
hetes keletázsiai turnéját a Győri Filharmonikus Ze
nekar. Magyarország és Japán között 150 éve él és
virágzik a kulturális, gazdasági és diplomáciai kapcso
lat. A csütörtöki, ünnepi záróhangversenyt a tokiói
Musashino Zeneakadémián tartották, a világhírű in
tézménynek 25 évig volt vendégprofesszora Berkes
Kálmán, a győri együttes művészeti vezetője és a tur
né karmestere. A hangverseny előtt leleplezték a
Győri Filharmonikus Zenekar ajándékát, Lebó Ferenc
szobrászművész Liszt Ferencről készített alkotását. A
japán zenei intézményben eddig is helyet kaptak vi

A Korok és történetek címet
viseli a Győri Nemzeti Színház
ban futó évad, amibe tréfásan
illik bele a VillKorr Sulibérlet ke
retében látható La Fontaine,
avagy a csodák éjszakája. A szín
padon 1656ot írnak, s egy
olyan éjszakát, amiről a feljegy
zések úgy tartják: az aznapi csil
lagállás különösen kedvez a va
rázslatoknak. De mily veszedel
mes a tudás, ha rossz kezekbe
kerül! – kiállt fel La Fontaine,
akinek inasa „aranycsinálás” he
lyett egy kaput nyit téren és
időn át, méghozzá az író padlá 
sára. Így eshet meg, hogy
együtt játszik az állatmesék
francia legendája a kánkán aty
jával, vagyis a 19. századbeli
Jacques Offenbachhal és az

lághírű magyarjaink, a Bartók Bélát és Kodály Zol
tánt mintázó művek mellé kerül a zongoristát és
zeneszerzőt megörökítő győri szobor is. 

A zenekar idei keletázsiai turnéjának fontos ál
lomása volt még a keddi koncert is, amit a szöuli
Lotte Hallban rendeztek meg. Hazánk a győri tár
sulat fellépésével ünnepelte a DélKoreával fenn
álló 30 éves diplomáciai kapcsolatát, és egyben
tisztelgett az 1956os forradalom és szabadság
harc emléke előtt.

A szöuli és a tokiói koncertet a Külgazdasági és
Külügyminisztérium is támogatta. 

TOKIÓBAN ZÁRULT a turné

Olyan korok és történetek
elevenednek meg a La
Fontaine, avagy a csodák
éjszakája című ifjúsági da
rabban, amiket talán csak
merész képzeletünkben,
még gyerekkorunkban, el
alvás előtt láttunk, miköz
ben mesét olvastak ne
künk. Ezért, és a több
mint egy órán át tartó ne
vetésért is érdemes meg
nézni a múlt szombaton,
a Kisfaludy Teremben be
mutatott zenés színmű
vet, felnőtteknek is.

EMBERI ÁLLATOK,
állati emberek a csodák nyomában

1944es születésű George
Lucasszal, aki a Csillagok hábo
rúja sorozat és az Indiana Jones
trilógia sikere okán vált ismert
té. Hozzájuk csatlakozik még
Csenge néni, a győrszentiváni is
kolások tanárnője, hogy aztán
bemutassák a legismertebb La
Fontainemeséket, A holló és a
rókát, A teknős és a nyulat, illet
ve A tücsök és a hangyát.

Kszel Attila rendező egy kö
zel tizenöt évvel ezelőtt írt da
rabját újította fel, egy köny
nyed, időutazós keretjátékkal
meséli el azokat a népszerű fa
bulákat, amikben éles iróniá
val beszélt az emberi gyarlósá
gokról La Fontaine, egyébként
görög elődei, Aiszóposz és
Phaedrus nyomán.

Radnóti Miklós költőnk 1943
augusztusában így írt La Fontaine
ről: „Nem bíró ő, hogy itéljen.
Nem akarja megjavítani a vilá
got, nem rójja meg az embe 
reket. Ábrázol. És elnéző mo
sollyal, vagy gyöngédséggel teli
szórakozik közben. (…) Erkölcsös
tanulságok a La Fontainemesék
tanulságai? Szabad vizsgálódás
ra nevelő tanulságok. Tehát er
kölcsösek is. A mesékben embe
ri állatok szerepelnek, ahogy a
társadalomban állati emberek.
S ne gondoljuk mindezt rossz ér
telemben.”

Az előadás arra ugyancsak
emlékeztet: a csodák fontos sa
játossága, hogy ritkán történnek
meg. Ezért is érdemes nekik
örülni, a legkisebbeknek is.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Fehér Alexandra
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

In dem Kulturhaus von Pinnyéd (Napfény u. 1.) wird am 25. Oktober
ab 17.00 Uhr Kürbistag veranstaltet. Wettkampf um die schönste Kür
bisfratze für Familien, Feuermachen, Speckbraten und heißer Tee er
wartet alle Interessenten. Zum Kürbisschnitzen soll jeder die nötigen
Mittel und dena Kürbis selbst bringen.

Schauerliches Halloween im Zoo – wartet
am 31. Oktober alle mutigen Besucher zu
einem Nachtabenteuer. Öffentlichen Fütte
rungen, HundeShow, atemberaubender
FeuerShow und zwei "Sumpflicht"Laser 
shows machen das Programm bunter.

Tomkins Énekegyüttes gibt ein Konzert am 28. Oktober um 19 Uhr in der Evan
gelischen Altkirche (Petőfi tér 2.). Es wirkt Mészáros Zsolt Máté Orgel, mit. Am
Programm wird eine Auswahl aus den Werken von Th. Tomkins, J. S. Bach, W.
A. Mozart, F. MendelssohnBartholdy, Sz. Rahmanyinov, Liszt F., Kodály Z., Szo
kolay S. gespielt bzw. man kann auch NegerSpiritualen hören.

Am 27. Oktober findet von 813
Uhr das 48. Internationale Numisma

tikerTreffen statt, dies in der Veres Pé
ter Fachmittel und Fachbildungsschu

le für Agrarwirtschaft (Régi Veszprémi
út 13.). Münzentausch, Metall und Pa
piergeld, Auszeichnungen, Medaille
und Plaketten, Abzeichen, alte Postkar

ten, Stempel, Stiche, Aktien, Telefon
karten und sonstige alte Waren wer

den getauscht und verkauft.



132019. október 25.

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A Tony Pusztai–Stummer Márton
gitárduó és Orbán György (bőgő)
ad koncertet a Rómer JazzKlubban
október 30án 19 órától, a Rómer
Házban (Teleki u. 17.). A koncerten
saját kompozíciók mellett jazzstan
dardek is felcsendülnek. 

A 48. Nemzetközi Éremgyűjtő Találkozót szervezik október
27én 8–13óráig a Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép
és Szakképző Iskolában (Régi Veszprémi út 1–3.). Éremcse
re, fém és papírpénzek, kitüntetések, érmék és plakettek,
jelvények, régi képeslapok, bélyegek, metszetek, részvé
nyek, telefonkártyák, egyéb régiségek cseréje, adásvétele.

Tökös napot rendeznek a Pinnyédi
Művelődési Házban (Napfény u. 1.)
október 25én 17 órától. Lesz tökfa
ragó verseny családoknak, tűzrakás,
szalonnasütés, tea. A faragáshoz
szükséges eszközöket és tököt min
denki maga viszi.

Kismamaklubot tart Bognár Bianka
védőnő október 29én 16 órától, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
nagy előadótermében (Vasvári P. u. 2–
4.). A vendég dr. Szabó Viktória gyer
mekgyógyász. 

Irány: Firtos tündérvára! cím
mel Balla Ede, szakrális földrajz
kutató tart előadást október 31
én 18 órától a SZE Apáczai Ka
rán (Liszt F. u. 42.), a Magyar
Évezredek sorozatban.

A győri ToSoDa Projekt együttes tart
handpan hangszerbemutatót és ad kon
certet október 30án 17 órakor, a Kisfa
ludy Károly Könyvtárban (Baross út 4.). 

Őszhöz kapcsolódó dekorációkat készíthet
nek és ügyességi játékokat játszhatnak a szün
időző diákok október 28–31ig, naponta 10
és 12 óra között a Generációk Házában (Aradi
vértanúk útja 21.).  

Az időjárás és hatásai a magyar királyságban a
16. és 17. században címmel tartják a 8. Levél
tári délutánt. Dr. Bagi Zoltán Péter főlevéltáros
előadását október 29én 17 órakor hallgathat
ják meg az érdekelődők, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross út 4.). 

A Tomkins Énekegyüttes ad
koncertet október 28án 19
órakor, az evangélikus öreg
templomban (Petőfi tér 2.).
Közreműködik: Mészáros
Zsolt Máté orgonán. 

Őszi lámpást készíthetnek a
gyerekek október 30án 10 órá
tól és 10.45től a Gyermek
könyvtárban (Herman O. u.
22.). Regisztráció szükséges a
Gyermekkönyvtárban vagy a
96/516677es telefonszámon. 
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Az első O az októbert jelenti, a második O pedig az Osternt,
vagyis a húsvétot. A sógorok osztrák lapbeszámolók szerint eleget
is tesznek ennek, ugyanis Magyarországgal ellentétben, ott már
hosszú sorok várakoznak abroncscserére. Ennek is megvan persze
az oka: nyugati szomszédunknál november 1től április 15ig köte
lező a téli gumi használata, ezt azonban csak télies útviszonyok
esetén kérik számon. Vagyis azok, akik Ausztriába gyakran járnak,
netán ott dolgoznak, jobb, ha már most lecserélik a nyárit télire.

Itthon nem vagyunk elkésve. Az időjárás egyelőre amúgy is a
nyarat idézi, és sokkal kevésbé az őszt. Szép lassan azonban rászán
hatjuk magunkat a cserére. Egyrészt novemberben biztosan hide
gebb lesz, másrészt pedig elkerülhetjük a kínos sorbaállást. A ta
pasztalatok szerint ugyanis mi magyarok akkor rohanjuk meg a gu
miszervizeket, amikor az első hópihék megjelennek az aszfalton.

S bár Magyarországon továbbra sem kötelező a téli abroncs
használata, a józan ész azt diktálja, hogy saját magunk és mások
biztonságának érdekében váltsunk téli abroncsra. A leggyakrabban
hangoztatott érv, hogy ha megcsúszik az autónk, s törik a ka
rosszéria, a javítás jóval többe kerül, mint egy szett téli abroncs.

S hogy miért fontos a jó téli gumi? A járművek kerekenként
megközelítőleg egyetlen tenyérnyi felületen érintkeznek a ta
lajjal, így ezen a hozzávetőleg kétszáz négyzetcentiméter felü
leten kell kialakítani az irányítás és a sebességváltozás minden
szükséges erőhatásának a legideálisabb feltételeit – világít rá
a Magyar Gumiabroncs Szövetség a fizikai tényre. 

Magyarországon egyre elterjedtebbek a négy évszakos ab
roncsok. Szakemberek állítják, ez is jobb, mintha télen is nyári
gumit használunk. Havas, téli útviszonyok esetén az igazi meg
oldás a téli abroncs. Kérdés persze, lesze ilyen, a hó ugyanis
egyre ritkább vendég Magyarországon.

Az autósok Magyarországon álmukból felébredve is fújják, hogy ha hét fok alá
esik a hőmérséklet, ideje a nyári abroncsot télire cserélni. Ezzel szemben Auszt
riában azt állítják: ez a szabály elavult, s kitaláltak egy újat, náluk Otól Oig
tart a téli gumi szezonja.

Ausztriában az új szabály:

O-tól O-ig Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter
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Tv premier
NOVEMBER 1-JÉN

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv linktr.ee/gazfroccs

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

gyor+´́

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Eljött az idő, hogy az Audi is beszáll
jon a teljes villamosításba. Vannak
már hibridek a kínálatban, de a tisz
tán elektromos modell csak nemrég
érkezett a palettára. Kipróbáltuk az
Audi eTron 55 quattrót. Semmi két
ség, érdemes volt várni néhány évet
az első eautók után, hogy most egy
szinte kompromisszummentes prémi
umautóban ülhessünk. A Q5nél hosz
szabb, a Q7nél kisebb, minkettőnél
alacsonyabb – majdnem „csak” egy
emelt kombi. Ez előny a légellenállás
ban, mégis kényelmes beszállni, és
nagy a beltér. Aztán indul a csoda. A
start gomb benyomására készenlétbe
vált az eTron, majd a különleges, de
könnyen kezelhető váltókart Dbe
húzzuk és felszállásra felkészülünk. Az
összesen 408 lóerőt adó dupla villany
motoros quattro hajtás tökéletes
csendben és vehemensen gyorsul, és
nem pihen, nem vált, nem gondolko
dik. A padlóba épített 96 kWhs akku
pakk pedig akár 400 kilométeren át
adja hozzá az energiát. Természete

sen gyorstöltéssel (150 Wh) akár 40
perc alatt „teletankolhatjuk”. A futó
mű légrugós, és mivel az akkumuláto
rok a padlóban vannak, a súlypont na
gyon alacsonyan van. Ha nem is go
kartosan, de méreteit meghazudtoló
an kanyarodik az eTron.

A jó légellenállásért felel a feláras
kamerás külső tükör is. Az ajtókra, az
Aoszlopok tövébe kerültek az OLED
kijelzők, amiken követhetjük a mögöt
tünk történő eseményeket. Ez már a
jövő technológiája. A „minitükrök”
elvileg sötétben és mostoha időjárási
körülmények között is jól teljesítenek,
akár jobban, mint hagyományos tár
saik. Nemcsak a két tükörhelyettesítő
kijelző dolgozik értünk, van a kor
mány mögött is egy, és a középkonzo
lon kettő. A felső a szórakoztató elekt
ronika, alul pedig a klímakezelő tró
nol. A nyomkodás pedig minden eset
ben kattanást imitáló visszacsatolás
sal történik – akár egy fizikai gomb
nál. Találtam a kormány mögött „vál
tófüleket”, amik az eTron esetén a

villamos motorfék, azaz a visszatöltés
intenzitásának szabályozására való.
Ha kell, kiguríthatjuk a 2,5 tonnás tö
meget, ha lassítanánk, vagy hegyről
lefelé hajtunk, akkor azt az akku töl

tésével tehetjük meg – kímélve a tár
csafékeket. A néma suhanás akár 200
km/h tempóban is történhet, így az
eTron a német autópályán sem ma
rad szégyenben.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

GYORSTESZT: 
Audi e-Tron 55 quattro

E-TRON harcos



A Volvo mindig óriási tervekkel áll elő, és egyben ki
hívásokat állít maga elé, ezzel kis gyártóként – vélhe
tően – biztosítva előkelő helyét az autóiparban. Az
újabb cél, hogy 2040re szénsemleges vállalat lesz,
ami azzal jár, hogy kizárólag elektromos járműveket
fog gyártani. 2025re már az eladásaik felét adják ki a
villamos motorral szerelt Volvo változatok Hakan Sa
muelsson, a cég vezetője szerint. A komoly tervek mö
gött gyakorlati lépések is vannak, hiszen nemrégiben
a Polestar márka önállósításával elkezdődött a villamo
sítás. Most pedig itt a Volvo XC40 elektromos hajtású
verziója. Recharge lesz a neve az új modellnek, és mos
tantól minden elektromos Volvo ezt az elnevezést kap
ja. A vagány XC40 zöld variánsa összkerékhajtással, 408
lóerős teljesítménnyel, 660 Nm maximális nyomaték
kal és 400 kilométeres hatótávval érkezik. Érdekesség,
hogy az infotainment rendszer Android alapú, és to
vábbra is extrém biztonságos lesz a kocsi. Várhatóan
az induló ára ennek ellenére 20 millió forint alatt lesz.
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HÍREK EGY MINDENKINEK
jó lehet. A LEDes fényszóró opciós,
viszont a többi fényforrás alapáron
diódás. Kérhető elektrokróm nap
fénytető, fűthető szélvédő és ülésfű
tés. Alapáras a színes hangulatvilágí
tás, az Android alapú multimédia
rendszer, a három kijelző a minima
lista műszerfalon és a két hátsó Isofix
gyerekülésrögzítés. A másik lemon
dást a teljesítmény terén kell tenni,
mivel az egy villanymotor 68 lóerős
és 85 Nmt tud leadni maximálisan.
Így a 600 kgos járgány 9,9 mp alatt
van százon és 120 km/h a végsebes
sége. Fontosabb, hogy 12 vagy 24
kWh kapacitású akkucsomaggal kap
ható, így 150–300 kilométer a ható
távja. A teljes töltés pedig akár 9,
vagy 17 perc alatt megoldható – ak
kumérettől függően. A gyártó három 
éves vagy 95 ezer kilométeres garan
ciát ad termékére.

A svéd Uniti One törpeautó gazda
ságos megoldást kínál az egyéni köz
lekedésre, ha városban, 0 emisszió
val szeretnénk azt megvalósítani.
Volt már több próbálkozása nagy
gyártóknak is hasonló kategóriában,
de lehet, az aktualitása miatt több si
kerrel jár a friss kezdeményezés.
Ugyanis alig 6 millió forintnak megfe
lelő euróért, tehát egy kompakt autó
áráért fogják árulni. Persze néhány
dologban meg kell alkudnia a leendő
tulajdonosoknak. Csak háromszemé
lyes. A sofőr elöl, középen ül, mögöt
te pedig ketten férnek el, a rövid au
tóban elégséges lábtérrel – hiszen a
vezető mellett marad még szabad
tér mindkét oldalon. A 3,2 méteres
méretnek hála, csak 7 méteres a for
dulókör, a csomagtér 122 literes – de
a hátsó ülések lehajtásával 760 liter
re bővíthető, így akár áruszállításra is

VOLVO TERVEK és valóság

UTOLSÓ 

A Subaru sok mindenben egyedülálló gyártó.
Ragaszkodik az állandó összkerékhajtáshoz, a bo
xermotorhoz és a hibátlan minőséghez. A japán
gyártó legismertebb modellje az STI jelölést kap
ja. Az Impreza modellre épülő sportverzió időköz
ben elhagyta az Impreza nevet, és csak STI néven
érhető el. A kihalófélben lévő sportszedánok kö
zött most egy különleges széria jelent meg. Az
S209 jelöléssel érkező 340 lóerős erőgép valószí
nűleg a gyűjtők garázsában fog landolni. A 2,5 li
teres boxermotorból az 1,3 bar töltésű HKS turbó
által előcsalt 447 Nm nyomaték mind a négy ke
rékre hat. Mindkét tengelyen van sperrdiffi és
nyomatékvektorozás, mindemellett 6 sebessé
ges kézi váltóval szerelik. A csupán 209 példány
ban gyártott különleges STI külsejét is felpapri
kázták, szélesebb lett, nagyobb a hátsó szárnya,
szénszálas a tetőpanel. A 19 colos kovácsolt BBS
felnik mögött hatdugattyús Brembo fékek bújnak
meg. Az autó egyedi Bilstein lengéscsillapítókat,
erősített első keresztmerevítőt és hátsó segédvá
zat kapott. A nyomtáv másfél centivel nőtt.

MOHIKÁN
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A hagyomány
Közel 80 éve, az amerikai hadsereg

megrendelésére készítették el az első
Willys dzsipet. Az egyszerű és elnyű
hetetlen konstrukció és egyes licen
celt változatai a kilencvenes évekig élt.
A Jeep 1986ban kezdte el a polgári
változat gyártását, Wrangler néven.
Most a negyedik generációnál tart a
típus, de azonnal felimerhető, korta
lan formája ma is ugyanazt sugallja.
Széles sárvédők, kerek első lámpák,
hetes osztású hűtőmaszk, látható zsa
nérok minden ajtónál és a dobozfor
ma. Sík az első szélvédő, kerekek me
rev hidakhoz csatlakoznak. A Wrang
ler egy célszerűen megépített jármű.
A motorháztetőt kézzel nyitható leszo
rító pántok rögzítik, a pótkerék az ol
dalra nyíló hátsó ajtón van. A mai ut
caképben igazán feltűnő jelenség a
leg eredetibb Jeep. Annál is inkább,
mert méreteiben, arányaiban minde
nen felülemelkedik.

A technika
A SUVok korában, amikor az ideális

magasságba tervezett ülésekbe extra
könnyű beszállni, a Wrangler Rubicon
ba kortól függetlenül kihívás a bejutás.
Indokolt az „utcai” változatok (Sport és
Sahara) fellépője – hacsak nem számít
az a néhány centi plusz a terepezés
ben. Ha már bemásztunk, akkor a múlt
és jelen találkozásának érdekes elegyét
tapasztalhatjuk meg. A függőleges mű
szerfalba integrált központi LCDkijelző
és fedélzeti szórakoztató központ egy
kiváló Alpine hifit hajt meg bluetooth
kapcsolattal, de ez vetíti ki a tolatóka
mera képét is. A 8sebességes automa
ta váltó karját egy Willys piktogram dí
szíti, mellette a terepváltó karja. Ez vál
toztatja az alapesetben hátsókerékhaj
tású Jeepet igazi terepjáróvá. Automa
tikus vagy állandó összkerékhajtás, és
felező fokozat választható. Ezenkívül a
Rubicon ROCKTrack erősített hajtás

AUTÓFÓRUM RIEGLER KFT. – JEEP
Győr, Pesti út 4. • www.autoforumriegler.hu
riegler@autoforumriegler.hu

lánca külön első és hátsó diffizárral is
felszerelt. Sőt, gombnyomásra tudjuk
oldani az első tengely stabilizátor rúd
ját – extrém terepen bizonyos helyze
tekben ez biztosíthat tapadást a kere
keknek. A hajtás persze motor nélkül
mit sem érne. A 2 literes turbómotor
Alfa Romeo származék, 272 lóereje és
400 Nm nyomatéka több, mint elég –
pedig üresen 2 tonnás a Wrangler. Pad
lógáznál ágaskodva akarja kilökni maga
alól a Dana hátsóhidat, kanyarban pe
dig úgy indul meg a fara, akár pehely
könnyű roadsteré. Itt az elektronika
másodlagos, az erő és a brutális me
chanika hajtja.

Az élvezet
Beröffentve a gépet kiderül, hogy

a motorhang visszafogott, majd az el

ső méterek után mondhatjuk, hogy a
zajkomfort sem rossz. A Rubicon ver
zió terepgumikkal érkezett hozzánk,
ami aszfalton használva minden mé
teren azért sír, hogy elhagyjuk vele az
épített utat és hódítsuk meg a termé
szetet. Ettől függetlenül – vagy pont
ezért – a Wranglerrel közleked
ni olyan érzés, mint mi
kor egy messziről
jött hódító ele
fántjával be
sétál a lova
sok közé,
megállítha
t a t l a n u l .
Nincs igazi el
lenfele a gépnek!
Nem közvetlen a kor
mányzás, dől a kasztni rendesen, de
nincs olyan padka, töltés, traktor
nyom vagy meredély, ami kihívást je
lentene neki.  Egy hepehupás földút,
ahol egy városi crossoverrel 30cal
döcögünk, ott a Jeep 90nel gond nél
kül vágtat. A diffizárakat csak igazán
laza talajon, sárban kell kapcsolni,
egyébként a 4x4 és a terepgumi min
denre megoldás. Minden terepen
megtett méter biztonságos és élveze
tes, a tükörben látható utasok fülig

érő mosolya és hangos sikolya pedig
csak fokozza az érzést.

A szabadság ára
A Wrangler egyedülálló, kultikus

megjelenése, és terepes képességei
kiemelik a mai 4x4 palettából. Egy

kétajtós induló
modell, 2.2 lite

res dízel
motorral
(200 LE,
450 Nm),
automa
ta váltó

val 15 mil
lió forintnál

kezdődik. A hosszú
tengelytáv és plusz két aj

tó felára egymillió forint, egy benzi
nes Rubicon 18 millió körül alakul. A
felszereltségi listán légzsákok, LED
lámpák, vészfékező és holttérfigyelő
rendszer, adaptív tempomat is szere
pel. Mindegyik változat kompozit te
teje lebontható, így bukókeretes kab
rió varázsolható belőle. Az ajtók is le
szedhetők és a szélvédő is előre
dönthető. Akár a Willysnél. Ez is
egy legenda, ami elmegy mindenhol,
átmegy mindenen, túlél mindent!

Nincs olyan 
padka, töltés, traktornyom 

vagy meredély, ami 
kihívást jelentene
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TESZT: JEEP WRANGLER UNLIMITED 2.0 GME RUBICON
Minden autós ember álma, hogy vezessen egy dzsipet. A Wrangler, a Jeep. Nem városi
terepjáró, mégis divatcikk. Kultikus munkagép minden földi jóval felszerelve. A túl
élő, amiben utasa is mindent túlél…

TÚLÉLŐAPOKALIPTIKUS
Szöveg és fotó: Nagy Viktor
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

Jakus Lászlónak szeptemberben, az
egyesület gyömörei önkormányzattal
közös rendezvényén, a III. Toronyiránt
Vásári Forgatagon, Németh Zoltán, a
GyőrMosonSopron Megyei Önkor
mányzat elnöke adta át a GyőrMoson
Sopron Megye Szolgálatáért Díj Nem
zetiségi Tagozata kitüntetést. „Nagyon
köszönöm elnök úrnak és a Nemzeti
ségi Bizottságnak is, hogy rám gondol
tak. Felemelő érzés, ami nagy felelős
séggel is jár” – mondja az egyesület el
nöke, majd hozzáteszi: „a kollégáim
nak és a partnereimnek is ajánlom ezt
a díjat, nélkülük nem sikerülne valóra
váltani az elképzeléseinket. Most, né
hány hét elteltével kezdem érezni,
hogy mekkora erőt és lendületet ad ez
az elismerés.” 

A lassan másfél évtizede működő
Czinka Panna Roma Kulturális Egye
sület, a hazai romák társadalmi és
munkaerőpiaci integrációjával foglal
kozik. Az egyesület nem segélyszer
vezet, hanem különféle projektek és
programok útján próbál segíteni.
„Annak vagyok a híve, hogy kínáljunk
fel lehetőséget, keressünk munkát,
de ne pénzt adjunk. Úgy segítünk,
hogy közben nem vesszük el a másik
önbecsülését” – hangsúlyozza Jakus
László. Az egyesület az ország szá
mos pontján valósít meg projekteket,
ennek pedig az összeszokott csapat
az alapja. „Nagyon büszke vagyok a
munkatársaimra, mert bármerre já
runk az országban, sokszor megjegy
zik, hogy milyen jó közösséget alko
tunk. Többségük fiatal pályakezdő
volt, amikor az egyesülethez került,
így sok mindent itt tanult meg” –
emeli ki a szervezet vezetője. 

Jakus László fontosnak tartja,
hogy amit lehet, együttműködésben

valósítsanak meg. Ilyen együttműkö
dés eredménye, a Gyömörével közö
sen megrendezett Toronyiránt Vásári
Forgatag. „Nagyon befogadó és tá
mogató a település, Nagy Beáta pol
gármesterrel hamar megtaláltuk a
közös hangot. A közös ren
dezvényünkön szep
temberben pedig
újabb csodát él
hettünk át, hi
szen hátrá
nyos helyze
tű gyerekek
és családjaik
közreműkö
désével gyűj
töttünk ado
mányt egy ná
luk nehezebb sor
sú, szívbeteg kisfiú
javára” – meséli Jakus
László. A Czinka Panna Roma
Kulturális Egyesület Gyömörén Tano
dát is működtet, csakúgy, mint Győr
szemerén, Újrónafőn és a Nógrád

megyében található Mohorán. A Ta
noda olyan iskolán kívüli programot
kínál, amely célja a matematikai, szö
vegértési, nyelvi és szociális kompe
tenciák fejlesztése. A Tanoda kereté
ben évente tanszercsomagot is bizto

sítanak a tanulóknak, és ki
rándulásokat, táboro

kat is szerveznek
nekik. „A mosta

ni időszakban
a szülőket is
jobban be
vonjuk, hi
szen a csalá
di háttér ki 
emelten fon

tos, emellett
pedig egy moti

vációs pontrend
szert is kidolgoz

tunk, amivel a tanuló
kat ösztönözzük arra, hogy

még jobban teljesítsenek” – hangsú
lyozza az egyesület elnöke. 

A szervezet jövőre ünnepli alapítá

Már gyerekkorunkban megtanultuk, hogy adni jó,
hogy segítsünk embertársainkon. Vagy magunkkal
visszük ezt az útravalót felnőttkorunkba is, vagy le
rakjuk valahol félúton. Jakus László, a Czinka Panna
Roma Kulturális Egyesület elnöke megfogadta a ta
nácsokat, és arra tette fel az életét, hogy hátrányos
helyzetű embereken segítsen. 

Miközben
segítenek, 

nem veszik el 
a másik 

önbecsülését

sának tizenötödik évfordulóját, ami
jelentős életkor egy ilyen civil társa
ság életében. „Csinálom az egyesüle
tet és ő is alakít engem. Egymás ré
szei vagyunk” – mondja Jakus László
az egyesülethez fűződő viszonyáról,
majd hozzáteszi: „olyan, mint egy
gyerek, akit nevelgetünk, nődögél,
és már kamaszkorban van.” 

Jakus László a Czinka Panna Roma
Kulturális Egyesület mellett, a Roma
Koordinációs Tanácsban, valamint az
Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi
Kerekasztalának Romaügyekkel Foglal
kozó Munkacsoportjában is azért dol
gozik, hogy a hátrányos helyzetű em
bereknek segíthessen. „A vélemény
cserében hiszek, tapasztalatokból, visz
szajelzésekből tudunk tanulni és to
vábbfejlődni” – emeli ki az egyesület
elnöke. „Arról nem beszélve, hogy a
hátrányos helyzetűek problémája
mindannyiunk problémája, ezért
együtt kellene megoldást megtalál
nunk. Közösek a problémáink, közös a
múltunk, legyen közös a jövőnk is.”

MINDANNYIUNKÉ

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

A hátrányos helyzetűek problémája 
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creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

10 dkg füstölt szalonna
2 kg harcsafej, illetve halcsont
50 dkg tv és kápia paprika vegyesen
30 dkg paradicsom, 
30 dkg vöröshagyma,
2 dkg fokhagyma, 3 dkg pirospaprika, 
só, bors, 20 dkg erdei sonka
80 dkg harcsafilé
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Nagy Eszter creative chef két főételt kínál azoknak, akik a régi, hagyományos ízeket
kedvelik. A néprajzi irodalom szerint a halászlé azonos a hosszú lére eresztett
halpaprikással. A klasszikus receptek szerint a halászlé főzését akkor kell be
fejezni, ha a hüvelyk és mutatóujj összeragad az étel gőzében, majd a
passzírozás is elengedhetetlen mozzanata az elkészítésnek. A konfitálás
pedig most nagyon trendinek számít a gasztronómiában, pedig való
jában egy több évszázados tartósítási és tárolási módja az ételeknek,
lassú főzést jelent lehetőleg zsírban. 

trendi, ami régi 

A szalonnát és a hagymát nagyobb kockákra vágjuk és kevés zsíron el
kezdjük pirítani. A halfejeket hozzáadjuk és jól lesütjük, majd a fazékba
tesszük a csumázott (nem aprított!) paprikákat és az egész paradicso
mokat, sózzuk, borsozzuk és bő vízzel felengedjük. Amikor felforrt, a pap
rikát a víz felszínén „úszkáló” zsírba szórjuk, hiszen abban oldódik ki és
így nem is ég meg. A halléalapot 23 órán keresztül főzzük, majd a szét
ment csontokat és halfejeket kiemelve, a maradék alapot botmixerrel

vagy turmixgéppel alaposan összeturmixoljuk, és az egészet szitán át
passzírozzuk. A filét nagyobb darabokra vágjuk, sonkába csomagol

juk, majd egy serpenyőben kevés olajon körbesütjük. A „csoma
gokat” tányérba tesszük és a halászlével felöntve kínáljuk.

TARJA ÉS HARCSA:

Halászlé harcsafilével

A tarját egy órára besózzuk, majd egy mélyebb
tepsibe téve zsírral teljesen ellepve 67 órára 90 fo
kos sütőbe tesszük. A burgonyát vékonyra szeljük
és a tejszínnel, tejjel megrottyantjuk. Amikor lan
gyosra hűlt, a spenóttal, felvert tojásokkal, sóval és
a reszelt sajttal összekeverjük. Tepsibe öntve 140

fokon körülbelül egy óra alatt készre sütjük. A tarját
az idő leteltével óvatosan kiemeljük a zsírból, majd
szobahőmérsékleten nagyobb darabokra vágjuk és
tálalás előtt serpenyőben körbesütjük.

Konfitált tarja spenótos 
gratin burgonyával

1 kg tarja
80 dkg burgonya
2 dl tej
2 dl habtejszín
30 dkg füstölt sajt
10 dkg spenót
4 db tojás
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Ha szép diófát szeretnénk, arról pedig egész
séges diót, akkor bizony van a fával tennivalónk.
Ez a kérdés foglalkoztatja a kertbarátokat az or
szágban mindenhol, ezért a Kertészek és Kertba
rátok Győr Városi Egyesülete ingyenes előadást
szervez október 29én, hogy válaszoljon a felme
rült kérdésekre.

A következőkről lesz szó dióhéjban: 
„Tavasszal a baktériumos és a gombás beteg

ségeitől, nyáron az aszálytól, most pedig a dió
buroklégy támadásától szenvednek a diófáink.
Hat év alatt lerohanta az országot a dióburok
légy, teljes nevén a nyugati dióburokfúrólégy
(Rhagoletis completa). Először 2012ben talál
ták meg Kőszegen. Hónapokig rajzanak, párza
nak és rakják le a zöld termésre a tojásaikat a
szárnyas legyek.

Folyamatosan permetezni kellene
ellenük, ami már csak a fák mérete miatt sem

lehetséges. A terméshéj alatt fejlődő nyüvek rágá
sa nyomán, a nyílt sebeken keresztül fertőznek a
baktériumok és a gombák. Ettől lesznek feketék
és bűzösen rothadók a szemek. Most is megtalál
juk a lárvákat a már elfeketedett, nyálkás burok
alatt. Többször vedlenek, majd a teljes kifejlődé
sük után levetik magukat a talajra és abban bábo
zódnak be, így telelnek át. Jövőre nyár közepétől
újra számíthatunk a károsításukra.

Most a legfontosabb teendőnk
a beteg diótermés összegyűjtése és megsem

misítése. Ne hagyjunk a fákon és alatta sem feke
tén foltos diószemeket. Minél gyorsabban, akár
naponta gyűjtsük össze a „termést”, mert ezekből
folyamatosan másznak ki a lárvák és vonulnak a
téli búvóhelyükre. 

Ha már lehajoltunk, akkor a száradt, könnyű „ci
negés” szemeket is válogassuk ki és ezeket is tün
tessék el a kertből. Ezekről a levélfoltosodást és a
tavaszinyári hullást okozó kórokozók indíthatják
a fertőzésüket. Ellenük van megoldás, réztartalmú
gombaölő szerekkel kell permetezni tavasszal
rügypattanáskor, és ha úgy kívánja a helyzet, nyá
ron többször is.

HULL A DIÓ
Nem csak a dalt, a népszerű mondókát
is átírhatnák, az „erre csörög a dió” he
lyett mondhatnánk: erre is, arra is feke
tedik a dió. A tankönyvekben leírt ta
nács úgy tűnik, érvényét veszti, misze
rint a dió nem igényel növényvédelmet,
nem kell permetezni.   

Egyik legkedvesebb kerti fánk a dió
Hozzászoktunk, hogy csak ültetni kellett (az

unokáknak) és várni. Biztosak lehettünk, hogy
meghozza a termését. Sajnos ma már egyre in
tenzívebb növényvédelmet kíván. A több hektá
ros ültetvényekben már 79 alkalommal is per
metezik évente.

De van remény a dióburoklégy ellen, folyamat
ban van ugyanis egy fehérje alapú készítmény en

gedélyeztetése. Ne vágják ki a fákat! Jövőre talán
újra a saját kertből szedhetjük a karácsonyi bejgli
be valót.” A fentiekben Zsigó György növényorvos
szavait idéztem. Aki még ennél is többre kíváncsi,
mit, mikor, mivel és hogyan permetezzünk, azokat
várjuk az előadásra.

A Kertészek és Kertbarátok 
Győr Városi Egyesületének vezetősége

a fáról
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Azt a bátor látogatót, aki belép a rémséges kapuk alatt, a „Horrorozó” izgal
mas élménye várja, ahol besétálhat és rémüldözhet horrorisztikus helyszíneken:
várnak a ZooFűrész – ZooSikoly – Zombi expressz – ZooKör – A kriptaállomás,
Drakula gróf, a zombik és az éjszaka borzasztó teremtményei!

Új, izgalmas játékkal is készülünk a gyerekeknek: Legyél te a legügyesebb
rémrejtvényfejtő! Ezen túl pedig természetesen fantasztikus bemutatókkal
is készülünk erre a különleges éjszakára: 

16–20 óra Rémrejtvényfejtés:
rémületesen izgalmas játék gyermekeknek.

11 óra Vidra látványetetése
12 óra Csuklyásmajom látványetetése
14.30 Ormányos medvék látványetetése
15.30 Vadkutya látványetetése
16 óra Oroszlán látványetetése
16.30 „Zombivadászat” kutyás bemutató
17–20.30 Drakula gróf hintója az állatkertbe látogat
18 óra Lidércnyomás lézershow a kőszínpadon
19 óra Lángoló Ördögök Tűzzsonglőr Show
20.30 Lidércnyomás lézershow a kőszínpadon

Öltözz melegen, hozz magaddal zseblámpát, ceruzát, és mindig nézz a lá
bad elé!

Az állatkert nyitvatartását egy órával meghosszabbítottuk, így október 31
én a park 10–21 óráig tart nyitva. A jegypénztárak 20 órakor zárnak, belé
pőjegy váltása és a belépés eddig lehetséges. Jegyek elővételben online a
shop.zoogyor.com és az állatkert jegypénztárában vásárolhatóak! A megvá
sárolt jegyek egy évig, egyszeri belépésre érvényesek. A rendezvény az ál
latkert jelenleg érvényes jegyáraival látogatható.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A BajcsyZsilinszky út elején keddtől megválto
zott a forgalmi rend. Nem lehet közvetlenül kihaj
tani a Munkácsy úti körforgalomba, csak a Zech
meister utca felé. Munkagépek és teherautók is
lassítják a forgalmat. Az autósoknak érdemes más
útvonalat választani.

A második ütem jóval nagyobb forgalmi változás
sal jár majd, átalakul a Munkácsy úti körforgalmi cso
mópont közlekedési rendje. Erre várhatóan novem
ber első felében kerül sor. A pontos menetrend csak
az első szakasz feltárása után határozható meg. A
szakemberek igyekeznek a legrövidebb ideig akadá
lyozni a forgalmat. A forgalmi változásról a következő
lapszámban pontos információkkal jelentkezünk.

Gyárvárosban, a Tompa utcai csatorna kivezető
ágán is csatornacsere kezdődik. A régi betoncsövek
állapota miatt még a tél beállta előtt kicserélik a
szakemberek a Kölcsey utcai csomópontig húzódó
vezetéket. Egyszerre mindig csak 1012 méteres sza
kaszon dolgozunk, a Tompa utca irányából kezdve a
Kölcsey utca felé haladva. A környező társasházak,
az autóklub és autókereskedés továbbra is a meg
szokott módon, a Külső Árpád úton közelíthető meg.
Kérjük, vezessenek óvatosan, ne megszokásból köz
lekedjenek és parkoljanak! 

A munkák állásáról a legfrissebb információk a
pannonviz.hu weblapon érhetők el.

Két nagyszabású csatornacsere kezdődött a napok
ban Győrben, amelyek miatt kisebb forgalmi vál
tozásokra kell számítaniuk a közlekedőknek.

CSATORNACSERÉK 
miatt

Forgalmi változások 

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

Október 31én meghosszabbított nyitva
tartással, 21 óráig, ismét nagyra tárulnak
a Xantus János Állatkert kapui.

AZ ÁLLATKERTBEN
„HorroroZoo” borzongató éjszakai kalandtúra

Halloween 



24 2019. október 25.

A GyőrSzol Zrt. hiba és kárbejelen
tő vonala a 96/505055ös telefonszá
mon minden naptári napon 0–24 órá
ban hívható. A GyőrSzol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati
irodái november 1–3ig egységesen
zárva tartanak, a telefonos ügyfélszol
gálat nem működik. A Jókai, a Révai, az
Árpád és a Vásárcsarnok parkolóház
ban, valamint a Dunakapu mélygarázs
ban folyamatosan a szokásos, érvény
ben lévő díjakért lehet parkolni. Győr
ben a felszíni fizetőparkoló
hálózat beállói novem
ber 1jén díjfizetés
nélkül vehetőek
igénybe. No
vember 2án
a szombati
d í j f i ze té s i
rend szerint
az I. és a II.
övezetben 8
és 14 óra kö
zött díjköteles a
parkolás, a III. öve
zetben díjmentes.
November 3án a felszí
ni fizetőparkolóhálózat beállói
díjfizetés nélkül vehetőek igénybe. A
Bartók Béla út és a Szigethy Attila út
sarkán kialakított ideiglenes vásárcsar
nok november 1jén zárva lesz. No
vember 2án a Tarcsay utcai piacon
szombati nyitvatartás szerint 6 és 14
óra között lesz kereskedés. A Magyar

A győri köztemetők november 5
ig egységesen 7 és 20 óra között lá
togathatóak. A sírkertek téli nyitva
tartása november 6án lép életbe. A
Szabadi úti köztemető bejáratán és a
nádorvárosi köztemető mindkét ka
puján 7 és 11 óra között hajthatnak
be autóval az arra jogosultak.

A temetői autóforgalom csökken
tése, valamint a nehezen mozgó láto
gatók helyváltoztatásának megkönnyí
tése érdekében térítésmentesen
igénybe vehető, csendesen működő
és környezetbarát elektromos kisbusz
közlekedik október 31én, november
1jén, november 2án és november 3
án 9 és 16 óra között a nádorvárosi
köztemetőben. A járatok a régi rava
talozó elől indulnak, a felszállás pon
tos helyét GyőrSzol zászló jelzi. A ko
csi folyamatosan, körjáratszerűen köz
lekedik a temetőn belüli főbb utakon,
a rászorulók az igényeik szerint száll
hatnak arra fel és le.

További segítség a sírkertekbe lá
togatóknak, hogy minden győri köz
temetőben november 1jén 10 és

Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.

16:20 óra között gondnoki szolgálat
működik, ennek köszönhetően a tá
volról érkezők számára a sírhelyekkel
kapcsolatos ügyintézés lehetősége
biztosított lesz.

A régi bejárat melletti autószalon
parkolójából a Szauter úttal párhuza
mos részt vehetik igénybe az autósok
november 1jén és november 2án.

A győri köztemetőkben a kegyele
ti megemlékezés időszakában várha
tóan biztosított lesz a vízvételi lehe
tőség a kutakból.

A köztemetőknél fokozott rendőri
jelenlétre lehet számítani. A bizton
ság miatt fontos, hogy senki ne hagy
jon a gépkocsiban látható helyen ér
téket. Hasonlóan a sírokra, vagy a
kút mellé se tegyenek még rövid idő
re sem autó és lakáskulcsot, mobil
telefont és hasonló tárgyakat.

A nádorvárosi köztemető régi be
járatánál – a körforgalomnál –, a fel
újított burkolatú piactéren és a
Szentlélek téri bejáratnál koszorú és
virágárusítás zajlik. A szabadhegyi
köztemetőnél virágbolt üzemel.

Temetői információk
A KEGYELETI 
MEGEMLÉKEZÉSRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi el-
látási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöl-
tésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formá-
ban történő működtetésre.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben megtekinthetŐ a www.gyor.hu
és www.eeszi.hu honlapokon.

ÜNNEPI információk
Vilmos Uszoda november 1jén zárva
tart, a Barátság Sportpark korlátozott
nyitvatartással üzemel. A műfüves pá
lyák, a kiszolgáló létesítmény zárva lesz
nek, míg a játszótér, a futópálya és a
park további sporteszközei használha
tóak. A szabadhegyi, nádorvárosi, rév
falui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti,
Malomsori és a Koroncói úti közte
metők november 5ig egységesen 7
és 20 óra között lesznek nyitva. A téli
nyitvatartás november 6án lép élet

be, ekkortól a köztemetők 8
és 17 óra között tarta

nak nyitva.
A GYHG Non

profit Kft. hulla
dékszállítási
működési te
rületén a la
kossági hul
ladékszáll í
tás változatla

nul, a Hulla
déknaptárban

m e g h i r d e t e t t
módon működik. A

GYHG Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő hulla

dékudvarok november 1jén egysé
gesen zárva lesznek. 

A GyőrSzol Zrt. ünnepi szolgálta
tásairól és nyitvatartásairól a gyor
szol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. tevé
kenységével kapcsolatban a gyhg.hu
weboldalon olvasható információ.

A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

feltétel: autogén, AWI és bevont
elektródás hegesztő vizsga, előnyt
jelent: hegesztő minősítő vizsga

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát várjuk: 

Győr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály

9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy

munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra, kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör

megnevezését!

´´
´´
´´

´´ ´´

A hiba-
és kárbejelentô

vonal
0–24 órában

hívható

A kegyeleti megemlékezést megelőzően a GyőrSzol Zrt. nagy
figyelmet fordít a köztemetők takarítására. Naponta több
mint hatvanan végzik a falevél gereblyézését, az avart pedig
elszállítják. A szilárd burkolatú utakat géppel, a kavicsos uta
kat kézi erővel tisztítják. 
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Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongaz-
dálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi
iroda megnevezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Lajta utca 1–3.
Hrsz.: 2672/37/A/194
Terület: 179 m2

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110
m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi in-
gatlan két bejáratról is megközelíthető, összkomfort fo-
kozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és
egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg az
ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapterületű
üzletrészre vonatkozóan 2019. december 31. napjáig
tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű ingatlan-
részre határozatlan időtartamú bérleti szerződés van ha-
tályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyilatkozni
köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenntartásával vagy
anélkül kívánja-e az ingatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni,
mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megküldeni,
vagy a Társaság székhelyén személyesen leadni a következők
szerint: Sági Géza Elnök-vezérigazgató Úr részére, Győr,
Lajta u. 1–3. vételi ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10. 

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ
meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási
Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-96/505-008,
e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben
8 és 16 óra között.

Várjuk önéletrajzát:

GYŐR-SZOL ZRT. 
MUNKA-BÉRÜGYI OSZTÁLY 
9024 Győr, Orgona utca 10. 
vagy munkaugy@gyorszol.hu

A borítékra, kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel 

a munkakör megnevezését.

A GYOR-SZOL-NÁL!
VÁRJUK 

´́

GÉPI 
parkgondozó

CSOSZERELO´́ ´́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSI-
VEZETO

TETOFEDO–BÁDOGOS´́ ´́

´́

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos

munkarend

NYUGDÍJASOK
jelentkezését is várjuk!

bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés

versenyképes fizetés
+ cafeteria

vidékieknek bejárási 
költségtérítés

szakmai képzések támogatása

hosszú távú munkalehetőség

munkavédelmi eszközöket,
kéziszerszámokat, gépeket

biztosítunk











Értesítés

Értesítés SÍRHELYEK
bérleti idejének lejáratáról

A győr-nádorvárosi, Szabadi úti, révfalui, Templom úti,
Sugár úti, újvárosi, Malomsori, Koroncói úti köztemetők-
ben 2009. december 31-ig megváltott urnahelyek 10
éves bérleti ideje 2019. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi köztemetőben 1919. december 31-
ig megváltott kripták 100 éves bérleti ideje 2019. decem -
ber 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi, révfalui, Sugár úti köztemetőkben az
1994. december 31-ig megváltott urnakripták és urnaosz-
lopok 25 éves bérleti ideje 2019. december 31-én lejár.

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, újvárosi,
Malomsori, Koroncói úti köztemetőkben az 1994. december 31-ig megváltott sírhelyek 25 éves bérleti
ideje 2019. december 31-én lejár.

A sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták, urna-
oszlopok újraváltására 2020. december 31-ig van le-
hetőség a temetőgondnoki irodákban, ügyfélszolgá-
lati időben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a sírhelyeknél az utolsó ko-
porsós temetéstől számít a 25 év, az urnatemetés a sír-
helyet nem hosszabbítja meg.

Urnahelyeknél, kriptáknál a megváltástól számít a lejárati
idő, nem az utolsó temetéstől.

Kérjük, hogy akinek a tulajdonában 8 hónapnál régebben szétszedett, vagy düledezŐ síremlék van, 2019. december
31-ig gondoskodjon a helyreállításról. A vonatkozó jogszabályok alapján ezeket a síremlékeket a temetŐ üzemelte-
tŐje elszállíttatja, melynek költségei a tulajdonost terhelik.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési
Üzletága felvételt hirdet 

az alábbi munkakör betöltésére:

PIA
CFELÜ

GY
ELÓ́

Jelentkezési határidő: 
2019. október 31.

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

Feladat: Piacok és vásárcsarnok üzemel-
tetésében való közreműködés, az azzal
kapcsolatos rendszeres és eseti felada-
tok szervezése, ellátása, a piacüzemelte-
tésre vonatkozó jogszabályok és belső
szabályzatok betartása és betartatása, a
vásárlókkal, bérlőkkel és helyhasználók-
kal való közvetlen kapcsolattartás.

Feltétel: érettségi • büntetlen előélet,
cselekvőképesség • felhasználói szintű
számítógépes ismeretek • jó kommuniká-
ciós készség • empatikus személyiség •
szociális érzékenység • együttműködési
és konfliktuskezelési készség • pontosság

Előnyt jelent: kereskedelemben szer-
zett gyakorlat • B kategóriás jogosítvány
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SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá
dogos és lapos tetők, szige
telési munkák készítése. Ér
deklődni lehet telefonon: 06
30/3556991.

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr

ben és környékén. Érd.: 06
70/3846557.

Vállalom tetők, lapos tetők
javítását, szigetelését. Eresz
csatorna takarítását, kikené
sét. Tel.: 0630/4382919.

Gyepfelújítás, gyepszőnyeg
vagy felülvetés, kertrende

zés szakembertől, garanciá
val. 0670/3848217

Vízvezetékszerelést, radiáto
rok cseréjét, társasházakban
alapvezeték, strangok teljes
körű felújítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.:
0630/5208875.

Társasházkezelés, közös kép
viselet teljes szakiparral. 06
30/5208875, 0630/600
7190.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, faültetés, kert 
ásás, rotálás, fametszés, bo
zótirtás. 0630/4036810;
0696/826322.

Bontás és ablakcsere nélkül
is feljavíthatja régi faablakai
nak szigetelő képességét, ha
dupla falú hőszigetelő üvege
ket építtet be. Fele költség.
További infó: 0620/924
5185.

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdeklőd
ni lehet telefonszámon: 06
20/2399198.

Kertek rendezését, fűkaszá
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. +36
20/5172701régi fényképező-

gépet, filmfelvevőt, 
vetítőt, objektívet

JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

Apróhirdetések

MÁR

ONLINE
IS!

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 +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!



AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvéte
livel, azonnali készpénzfizetés
sel! Öreg, sérült, műszaki hi
bás, feleslegessé vált autóját
megvásároljuk hivatalos szerző
déssel! Érdeklődni lehet telefo
non: 0630/5275563, email: 
dcarkft81@gmail.com. 1 órán
belül válaszolunk levelére!

Lomtalanítást vállalok teher
autóval. Hívjon bizalommal.
Kőszegi Tibor. Tel.: 06
20/5513865.

Lomtalanítást vállalnék, laká sok,
pincék ürítését, takarítását
megegyezés szerint. Érdeklőd
ni telefonon: 0670/5835145.

Vállalom limlomjának elszállí
tását, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal, ár
megegyezés szerint. 06
70/5146990

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig, Hívjon bizalom
mal! 0670/7075812

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen el
szállítom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.

Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is vál
lalom. Tel.: 0670/8826590.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 0670/6750654.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere, re
dőnyjavítás. Ingyenes felmé
rés! Tel.: 0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Tel.: 0670/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, herendi por
celánt, Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá
kat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Régi bútorokat, festménye
ket, aranyat, ezüstöt, boros

tyánt, órákat, porcelánokat,
kristályokat, könyveket, ha
gyatékot vásárolok! Németh
Csaba, 0620/9379671.

Könyveket, útinaplókat, jegy
zeteket és térképeket kere
sek Északi és Délisarki ex
pedíciókról, földrajzi felfede
zésekről. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0620/9225716. 

Kéziszerszámokat, kalapácso
kat, kulcsokat, fogókat, satu
kat, kisgépeket, kerti szerszá
mokat, komplett műhelyeket
vásárolok. Érdeklődés telefo
non: 0620/4153873.

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! Te
lefonszám: 0620/5299861.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Tel.: 0670/5642280.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 1 szobás, 35 nmes,
összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
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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

Mikor: minden szerdán 16—18 óráig.
Hol: a kórház C1 épületében, I. emeleten, 

a 1033 szobában.

ELKEZDÔDIK
A MAGÁNRENDELÉS

Dr. Sayour Amer kardiológus, 
szívkatéterezô fôorvos

novembertôl megkezdi 
kardiológiai magánrendelését.

Telefonos 
idôpontegyeztetés

szükséges: 

20/777-
7228

35 órás számítógép-kezelôi
tanfolyamok indulnak uniós
támogatással kezdôk (IKER 1) 
és nem teljesen kezdôk (IKER 2)
számára november 4-én és 5-én.

16 és 65 év közöttiek
jelentkezését várjuk.

Információ és jelentkezés: 
30/157-9447, 30/831-2315.

Jelentkezési határidő: 
2019. november 1.

Öveges Kálmán Gyakorló Általános
Iskola (Gyôr, Gárdonyi Géza út 2—4.) 

GINOP-6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése”

INGYENES számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Győrben

rélne 35–70 nmig lévő 12
szobás, határozatlan idejű,
megvásárolható bérleményre.
(Hirdetésszám: 714) 

Szigeti 2 szobás, 56 nmes,
komfortos, udvaros, határo
zatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne 50–63 nmes,
1–3 szobás, határozotthatá
rozatlan bérleményre. (Hir
detésszám: 652)

Szigeti 1 szobás, 33 nmes,
összkomfortos, részben felújí
tott, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 45–55
nmes, határozotthatározat
lan, 2 vagy 1+2 fél szobás bér
leményre. Bán Aladár utca ki
zárva. (Hirdetésszám: 653)

Gyárvárosi 1 szobás, 46 nmes,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1
2 szobás, 45–55 nmes, hatá
rozotthatározatlan idejű, bel
városi, gyárvárosi bérlemény
re. (Hirdetésszám: 654) 

Adyvárosi 2 szobás, 54 nmes,
összkomfortos, határozott,
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 55–68 nmes, 3 szobás,
határozotthatározatlan idejű,
Marcalváros I, Sziget, Újváros,
Bán Aladár u. kizárva. (Hirde
tésszám: 655.) 

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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Elérhetôség: 9024 Gyôr, Baráti út 1. +36 70 677 0687

Európai Quality Award gyôztes konyhabútora Gyôrben elérhetô.

Túl rövid az élet ahhoz, hogy annak jelentôs
részét silány minôségû konyhában töltsd.

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi
egyeztetés és rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt folyama-
tosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük
a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figye-
lemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály lakossági fórum keretében bemutatja a rendezésiterv-módosítások terv-
anyagait.

A lakossági fórum időpontja: 2019. november 4., 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala,

Díszterem
A lakossági fórum tárgya: a fenti közleményben megjelölt 

rendezésiterv-módosítási eljárások

A lakossági fórumon való részvétel előtt, kérjük, a város internetes oldalán,
a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” alatt „A
partnerségi egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megis-
merni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabá-
lyok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk a város internetes oldalán, a
www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés vagy rendezési-
terv-módosítási eljárások címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észre-
vételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek vala-
melyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Település-
fejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési
terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt folyamato-
san tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kér-
jük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísér-
jék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök.
rendelettel elfogadott rendezési tervének:

1) Teljes eljárás véleményezés
TSZTM, SZTM 2019-051 Győr – Likócs, Szittya utcától keletre

01853, 01854, 01856 és 04248 sz. 
övezetek újraosztása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti egyszerűsített eljárás előzetes
tájékoztatás tervanyagát.

A módosítás megtekinthetŐ a város internetes oldalán, a
www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárá-
sok” címszó alatt vagy személyesen, a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Pol-
gármesteri Hivatalában, a 231-es szobában. A megjelenés napjától ja-
vaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. cí-
men vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail-címen.

LAKOSSÁGI FÓRUM
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JUTALÉKFELEZÔ AKCIÓ!

INGATLANKÖZVETÍTÉS • HITELKÖZVETÍTÉS • ÉRTÉKBECSLÉS • ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

„Nagyon boldog vagyok, hogy
megszereztem a huszadik világbajno
ki címemet, hittem benne, hogy sike
rülni fog. Szeretek kajakozni, azt hi
szem, ennyi a titkom” – nyilatkozta
minden idők legeredményesebb ma
ratoni kajakozója, aki az 1999es győ
ri vbsiker miatt folytatta pályafutá
sát, pedig a korábbi nem ez volt a ter
ve. „Az a világbajnoki cím megváltoz
tatott mindent. Egészen addig úgy
voltam vele, hogy ha egyszer arany
érmes leszek, abbahagyom a csú
cson, de az a verseny óriási élmény
volt számomra, olyan lökést adott,
hogy újra és újra át akartam ezt élni.
Sok emlékezetes vbm volt, de elsőre
a győri mellett a 2005ös jut eszem
be. Brunó fiam születése után páros
ban győztünk Szonda Kornéliával. So
káig a harmadik helyen mentünk, biz
tosak voltunk benne, hogy marad is
a végéig ez a helyezés, aztán jött va
lami földöntúli erő, rápakoltunk még
egy lapáttal és előztünk. Büszke va
gyok arra, hogy választottak már a vi
lág legjobb kajakosának, rengeteg ér
met szereztem, de legalább ennyire
fontos, hogy amikor lemegyek a győ
ri vízitelepre, a gyerekek megállíta
nak, beszélgetnek velem, és talán
példaképként néznek rám.”

Csay Renáta 42 évesen a mara
toni szakág történetének legered
ményesebb versenyzője a világon,
és szeretne ott lenni a következő
vbn is. „Ahogy közeledik a pályafu
tásom vége, egyre jobban ragaszko
dom a kajakozáshoz. Korábban,
amikor véget ért a versenyszezon,
eszembe sem jutott vízre menni.
Most, ha sétálok a Dunaparton, és
érzem, hogy nem fagyok bele a ha
jóba, már indulok is a folyóra. Az
egész életem ide köt, 12 éves ko
rom óta szinte minden a kajakozás
ról szól. Nem tervezek már éveket
előre, és ha egyszer véget és a ver
senyzés, akkor sem akarok eltávo
lodni a sportágtól. Szívesen edze
nék gyerekeket.” 

Csay Renáta páros társa a világbaj
nokságon egy olyan fiatal volt, aki gye
rekkora óta testközelből követhette
végig a hússzoros aranyérmes sikereit.
„Nagyon örülök, hogy Reni
velem szerezte a hu
szadik vbarany
érmét, ugyan
is emlék
szem rá,
hogy 2007
ben, ami
kor Győrben
v i l á g b a j n o k
lett, akkor én 12
évesen önkéntesként dolgoztam a vbn.
Amint célba ért, rohantam, hogy a ha
jóját átvegyem, és vigyem ellenőrzés
re. Akkor még álmaimban sem gon
doltam, hogy egyszer vele fogok

együtt evezni. Maga a verseny na
gyon kemény csatát hozott. Elkövet
tünk néhány hibát, de tisztában vol
tunk vele, hogy el tudjuk kapni a spa

nyol párost, és ez si
került is” –

mondta a
v e r s e n y
után Czél
laiVörös
Zsófia, aki

az idei Eu
rópabajnok

ság után ismét
ezüstérmes lett egyes

ben Kiszli Vanda mögött.
A szövetségi kapitány, a Győri

Graboplast VSE edzője, Weisz Ró
bert csak szuperlatívuszokban tu
dott beszélni Csay Renáta teljesít

ményéről. „Jó volt látni, hogy a
nemzetközi maratonélet is mennyi
re elismeri és tiszteli őt, a díjkiosz
tón is levetítették a róla szóló kisfil
met, ami nem csoda, hiszen ő a ma
raton kajakkenu legnagyobb ikon
ja.” A szövetségi kapitány szerint
minden dicséretet megérdemel az
utánpótlás is, hiszen az érmek nagy
részét ők szerezték, mivel ott több
korosztályban rendeztek versenye
ket. Az U23asok között kajak páros
ban a győri Erdélyi Tamás a lágymá
nyosi Őry Zsomborral egy hajóban
az első helyen ért célba 22 kilomé
teren. A magyar csapat megkapta a
legeredményesebb nemzetnek járó
díjat, ugyanis 21 érmével több mint
kétszer annyi dobogós helyet gyűj
tött, mint a második helyezett.

A magyar csapat 
bizonyult a leg-

eredményesebbnek 

A magyar küldöttség kilenc arany, hét ezüst és öt bronz 
éremmel zárta a kínai Saohszingben, múlt hétvégén ren
dezett maratoni kajakkenu világbajnokságot. A női kajak
párosok versenyében a győri CzéllaiVörös Zsófia, Csay
Renáta kettős megvédte címét. A sportág legendájának,
Csay Renátának ez volt a huszadik vbaranya, az elsőt
húsz évvel ezelőtt, 1999ben nyerte Győrben.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

a riválisok
HÚSZ ÉVE
csak a hátát nézhetik
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www.vidrauszoiskola.hu

SOHA NEM KÉSŐ! Vágjon bele, úszni fog! 

FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS, 
KONDICIONÁLÓ ÚSZÁS,

ÚSZÓEDZÉS!
• A tanfolyamok 16 alkalmasak.

• Az úszásoktatást hétfőn, szerdán, pénteken 19 óra-
kor a győri Sátoros fedett uszodában, kedden és csü-
törtökön 19 órakor az Aqua Uszodában, 100%-os ga-
ranciával tartjuk.

• A régi rossz élményekből fakadó félelmek 2-3 alkalom
után elmúlnak. • Kondicionáló úszás, technikacsiszolás,
erőnléti felkészítés, új úszásnemek tanulása. • Verseny -
sportolók felkészítése: pl. triatlonver  senyzőknek az úszó-
szám kiváló teljesítésére, Balaton- és öbölátúszásra. •
Gyógyúszás ízületi és gerincbántalmakra, idegi relaxáció.
• Rehabilitációs úszás műtétek után, fizikai roborálás.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc, 06-30/272-2064

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
60—70 nm-es, 3-4 szobás

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

Értékesítés a beruházónál:
20/269-3234 • 20/966-1750 

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

Sipőcz Richárd, a győri SZE
SE cselgáncsozója bronzérmet
szerzett a sportág marrakesi
junior világbajnokságán, a
+100 kgos súlycsoportban.
Sipőcz, aki júliusban meglepe
tésre harmadik lett a buda
pesti felnőtt Grand Prixviada
lon, három győztes küzdelem
után az elődöntőben kikapott
egy német dzsúdóstól. A
bronzcsatában aztán a belga
riválisnál bizonyult jobbnak. A
tizennyolc éves versenyző, így
két ifjúsági Európabajnoki cí
me, illetve a szeptemberben
begyűjtött junior Ebbronzér
me mellé egy világbajnoki
bronzérmet is szerzett. Sipőcz
sikerének értékét növeli, hogy
a negyeddöntőbe jutásért azt

Koller Dániel 641 fás kiváló eredménye is kevés
volt ahhoz, hogy a GyőrSzol TC tekecsapata le
győzze a Zalaegerszeg alakulatát a teke szuperligá
ban. A tavalyi bronzérmes zalaiak október 19én
1:7 arányban, megérdemelten nyertek Győrben.

GYŐZÖTT
A GyőrSzol TC csapata október 26án Répcelakon
lép pályára, a következő hazai mérkőzés novem
ber 2án 13 órakor lesz, az Orgona utcai tekepá
lyán, ekkor a GyőrSzol TC a Kazincbarcikát fogadja.
A belépés díjtalan.

a Zalaegerszeg

a koreai Kim Ming Jongot
győzte le, aki az augusztusi
felnőtt vb harmadik helyezett
je volt. Sipőcz Richárd ered
ményével egy különleges bra
vúrt is összehozott a magyar
csapat, és „lemásolta” a szep
temberi korosztályos konti
nensbajnokságon elért ered
ményeket. Akkor és most is
Özbas Szofi nyert aranyérmet,
Gőz Roland ezüst, Vég Zsom
bor és Sipőcz Richárd pedig
bronzérmes lett.

„Az előzmények, a felkészü
lés, és a korábbi versenyek
alapján számítottam arra,
hogy jó eredményt érhetek el.
Kemény sorsolásom volt,
mert velem azonos ágra ke
rült a felnőtt vbn harmadik

SIPŐCZ
bronzérmes lett a junior vb-n

helyezett koreai judós, akit
megvertem. Jól éreztem ma
gam verseny közben, nagyon
jó formában voltam fizikálisan
és mentálisan is. A következő
versenyem az U23as Európa
bajnokság lesz, nálam idő
sebb versenyzők között. Ott is
szeretnék dobogóra állni” –
mondta a Győr+ Hetilapnak
Sipőcz Richárd.

Az olimpiai kvalifikációba is
beszámító marrakesi junior vi
lágbajnokságon nyolcvanegy or
szág ötszáztizenhárom judósa
lépett tatamira. A legeredmé
nyesebben Japán küldöttsége
szerepelt 7 arany, 2 ezüst és 3
bronzéremmel, a 14 fős magyar
csapat az éremtáblázat negye
dik helyén zárt.
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Az első győri élmények megerő
sítettek abban, hogy jó ötlet volt
csapotpapot Pécsen hagyni, és
Győrbe költözni?

Sokan mondták, hogy csak akkor
jöjjünk Győrbe, ha már minden ké
szen áll, de beleülni a tutiba, minden
kockázat nélkül, nem nagy kunszt,
olyat bárki tud. Sokkal jobb volt úgy
elindulni, hogy a sátrasban edzet
tünk, és hogy az Európabajnokságra
például a Czirákimedencében ké
szültünk fel. Reggelente nyitás előtt
beengedtek bennünket. Edzettünk
már előtte máshol igazán mostoha
körülmények között, Győrben ahhoz
képest a kezdet is könnyű volt. Mikor
először láttam az Aqua Sportközpont
és az Olimpiai Sportpark helyét, azt
hittem, hogy egy Kusturicafilm for
gatásán vagyok. Kicsit más volt a kör
nyék, nevezzük színes forgatagnak.
Az, ami itt felépült, valami csoda. 

Milyen volt az első nap az új
uszodában?

Az uszodába én vettem az első
jegyet, megvan otthon, vigyázok rá,
féltve őrzöm. És egy történeti ese
mény is a nevemhez fűződik, én ug
rottam az első csobbanós bombát a
medencébe, ezt már senki nem ve
heti el tőlem. 

Azért az eredményekre sem kel
lett sokáig várni. Előbb Jakabos Zsu
zsanna megszerezte a győri
úszósport történetének első orszá

gos bajnoki címeit, majd ezt követ
ték az Ebérmek, olimpiai indulók.

Voltak kész versenyzőink, Jakabos,
Balog Gábor, Takács Krisztián. Gyárfás
Bence, ők képviselték a várost a riói
olimpián. Aztán voltak olyanok is, akik
itt „készültek el”, mint Lobanovszkij
Maxim, Szentes Bence, Szabó Sze
basztián. A legbüszkébb én mégsem

az ilyenolyan érmekre vagyok. Akit
mindenki elé példaként állítanék, ő a
18 éves Albert Soma, aki pocakos kis
fiúként, ranglista negyvenedikként
kezdett nálunk hat éve, és ma már
egy intelligens, érett, stramm fiatal
ember. Idén országos bajnoki döntős
volt, és szeptembertől az Egyesült Ál
lamokban ösztöndíjjal folytatja pálya
futását. Lehet utánacsinálni, és sokan
követik a példáját.

Több dologban rendhagyó a klub
élete, remek közösség alakult ki.
Három versenyző például a vezető
edzőnél lakik.

Egyengetem a fiatalok életét, de
túlzottan nem szólok bele. Hárman
laknak nálam, a ház egy külön részé
ben, két vajdasági és egy felvidéki fiú.
Számíthatnak rám, teljes a szabadsá
guk, intézzék a saját életüket, de ha
20 fok fölé állítják a termosztátot, el

beszélgetek velük. Vettem is egy
ásót, amolyan erődemonstrálónak.
Bár Szebasztián sűrű gyerek, vele
meggyűlne a bajom.

Az ország legjobb klubjai között
van a Győri Úszó SE?

Tavaly a pontverseny első helyén
zártunk az országos bajnokságok
alapján, úgy, hogy nincs például
nyílt vízi szakágunk. Azt hiszem, ez
zel megválaszoltam a kérdést. Fon
tos az olimpia, már most van az
olimpiára három „A”szintesünk, és
biztos, hogy lesz még. A jövő év To
kióról szól majd.

Hat éve, 2013 októberének egyik szerdáján Petrov Iván
Százhalombattán edzőtáborozott tanítványaival, amikor dr.
Szabó Tünde, korábbi olimpiai és világbajnoki ezüstérmes
úszó, a Magyar Úszó Szövetség akkori főtitkára hívta. A kö
szönés után rögtön a következő kérdés hangzott el: „Iván,
a most alakuló győri klub keres egy jó vezetőedzőt, azonnal
kezdeni kellene. Érdekel?” A Győri Úszó SE elmúlt hat évé
ről Petrov Ivánnal beszélgettünk.

Hat év alatt a legjobbak közé:

úszósportot
megismerte a világ a győri 

Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: Marcali Gábor

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, 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: október 25—31.

Pecsenyelibacomb 1 kg

2599 Ft/kg

Pecsenyelibamáj 1 kg

1299 Ft/kg

Pecsenyekacsacomb
1 kg

Magyar Idared 
piros alma
1 kg

199 Ft/kg

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

CBA fonott kalács
250 g, 836 Ft/kg

209 Ft/db

1699 Ft/kg

1999 Ft/kg helyett
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