
IX. évfolyam 46. szám  /  2019. november 15., péntek  /  Megjelenik 63.550 példányban



A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát és Győrújfalu köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve. Ki ad ja: Győr+ Média Zrt. Fe le lős ki adó:
Endrődi Péter vezérigazgató. A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511620. Fax: 96/511621. Email: szerkesztoseg@gy orplusz.hu.
Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Hir de tés fel adás: 96/511620. Nyom dai előké szí tés: Kon rád Kiadványszerkesztő Kft. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr,
Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504444. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 20627912

2 2019. november 15.

GyőrMosonSopron megyé
ben összesen 63 speciális gép
vár bevetésre, ha valóban téli
esre fordul az időjárás. Kecske
méti Attila a Győr+ Híradónak
azt mondta, mindent megtesz
nek majd azért, hogy „feketék”
maradjanak az utak. „Novem
ber 10től valóban megkezdő
dött nálunk a téli időszámítás,
ez azt jelenti, hogy 24 órás
ügyeleti szolgálatra álltunk át,
minden emberünk és gépünk
ugrásra készen várja, hogy az
utakat takarítsa” – mondta a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megyei igazgatója és hozzátet
te, átlagos télre készülnek, de
nehézséget jelent, ha 24 óra
alatt legalább 20 centiméter hó
hull, ha mínusz 8 foknál hide
gebb van, illetve ha 30 kilomé
teresnél erősebb szél fúj, ezek
re a havária helyzetekre sajnos
ők sincsenek felkészülve. „Közel
50 kilométer hosszan hófogó
kat telepítettünk a megyében
és sok helyen vannak úgyneve
zett hófogó erdősávok is, de

Who I am? – Fröccs a léleknek címmel új sorozat in
dul a Rómer Házban vasárnap. Az előadásokon
olyan mindannyiunk életében felmerülő kérdéseket
járnak körbe a meghívott előadók, mint a férfinői
szerepek, a párkapcsolati konfliktuskezelés, a gyer
mekvállalás, a gyász, a munkahelyi problémák, az
önismeret szerepe életünkben vagy éppen a mester
séges intelligencia hatása a mindennapjainkra. Első
alkalommal az urak kerülnek terítékre.

A Győr+ Estében a két ötletgazda, Fispán Évi és Merényi Luca
meséltek a sorozatról. „Mi magunk is sok előadásra, workshopra
járunk, és már jó ideje beszélgettünk egymás között arról, hogy mi
lyen jó lenne ilyen beszélgetéseket szervezni. Olyan szakembereket
kerestünk és keresünk, akik a saját területeiken igazán hitelesek, és
általuk olyan információkat adhatunk át a közönségnek, amelyek
hatására mindannyian fejlődhetünk” – fogalmazott Luca.

Évi azt is kiemelte, szerintük olyan a jó előadás, ami utána be
szélgetésre sarkallja a közönséget, éppen ezért interaktív délutá
nokra készülnek. Az első alkalom rögtön egy nehéz vállalás lesz, hi
szen a férfiszerepekről lesz majd szó dr. Czire Szabolcs segítségével.
A szociológus, teológiai tanár olyan kérdésekre keresi majd a vá
laszt, hogy hogyan vált a férfi szitokszóvá? Mikén született meg a
modern férfi(ideál), és milyen ellenreakciókat váltott ki? Vagy ép
pen, hogy milyen a sokarcú, húsvér férfi a sztereotípiák mögött?

A Who I am? – Fröccs a léleknek című sorozat első állomása
vasárnap lesz, a folytatásban pedig a nőkről, a pályaelhagyásról,
és többek között a mozaikcsaládokról is hallhatunk előadáso
kat. Aki nem szeretne lemaradni a programokról, az kövesse a
Rómer Házat a Facebookon. 
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Még csak november van, de máris téli üzemmódba kapcsolt a Ma
gyar Közút Nonprofit Zrt. Erről látványos gépbemutatón számolt be
Kecskeméti Attila, a társaság megyei igazgatója múlt pénteken, a
csornai mérnökségen.

ezek is csak kisebb szél esetén
hatékonyak, afelett már nem” –
tette hozzá Kecskeméti Attila.

A szakemberek, mint mindig,
az előzetes ütemtervnek megfe
lelően végzik majd a síkosság
mentesítést és a hóeltakarítást a
megyében. Ez azt jelenti, hogy
először az autópályákon, autóuta
kon és főutakon, utána a felüljá
rókon és hidakon avatkoznak be.
Ezután következik a településeket
összekötő utak, illetve az ala
csony forgalmú bekötőutak taka
rítása. „A kerékpárutakra is ki 
emelt figyelmet fordítunk, ezek sí
kosságmentesítésére ezen a té
len már új gépet vethetnek be a
kollégáink” – hangsúlyozta a me
gyei igazgató.

Az aktuális útviszonyokról a
közút megyei diszpécserszolgála
tán, illetve az utinform.hu olda
lon tájékozódhatnak az autósok.
Emellett a közútnál is azt javasol
ják, hogy téli gumi nélkül semmi
esetre sem induljanak útnak,
mert anélkül esélyük sincs a biz
tonságos közlekedésre.

ajánló

ajánló

mindent megtesznek
ÍGÉRTÉK, 
A FEKETE UTAKÉRT
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Az ellenzéki képviselőkkel érkező mintegy ötven tüntető ordítoz
va, felfújt gumióvszereket dobálva, az ajtót ököllel püfölve és sí
polva próbált betörni a városháza dísztermébe, a győri képvise
lőtestület alakuló ülésére múlt csütörtökön. Viselkedésük miatt
nem engedték be őket. Az ülésteremben az elmúlt évekre nem
jellemzően, szintén feszült volt a hangulat. Az alakuló közgyűlést
soha nem látott médiaérdeklődés kísérte.

Az alakuló ülés napirendjén hat
pont szerepelt. Elsőként Borkai Zsolt
köszöntötte a megjelenteket, nem
minden szavát lehetett azonban ér
teni, mert a kint rekedt csoport kö
zönséges, obszcén üvöltözéssel jelez
te jelenlétét. Ez így is maradt az ülés
végéig, az ajtón dörömböltek, kiabál
tak és sípoltak a csoportosulás tagjai.

Pollreisz Balázs, az MSZP elnöke a
teljes testületet le akarta mondatni, de
erre irányuló napirendi javaslatát csak
a polgármesterválasztáson alulmaradt
Glázer Tímea szavazta meg. Ő pedig az
zal az ötlettel állt elő, hogy az időközi
választásokig külsős alpolgármester ve
zesse Győrt, mégpedig valamiféle párt 
egyezség alapján. Borsi Róbert, a Fi
desz frakcióvezetője a szervezeti és
működési szabályzat felidézésével mu
tatott rá, hogy a két képviselő javaslata
eleve jogellenes, hiszen a választás
után fél évvel lehet feloszlatni egy köz
gyűlést, illetve külsős alpolgármester
ilyen esetben tisztséget nem tölthet
be. Aki nem tagja a képviselőtestület
nek, a polgármestert nem helyettesít
heti. „A FideszKDNP frakció felszólítja
a DK és az MSZP egyegy jelöltjét, hogy
legyenek szívesek a cirkusszal és a hisz
tériakeltéssel felhagyni, és innentől a
város érdekében dolgozni. Kedves kép
viselő asszony, önök beszélnek itt bé
kéről és szeretetről – mutatott az ajtó
felé Borsi Róbert, ahol két biztonsági
őr igyekezett az ajtót támasztani, hogy
ne nyomuljanak be az ülést megzava
rók. – A demokrácia bajnokai számára
szeretném világossá tenni, hogy a vá
lasztók akaratából és bizalmából faka
dóan Győrben a FideszKDNP képvise
lőcsoportja kapott felhatalmazást az
önkormányzati választáson” – hangsú
lyozta a frakcióvezető.

Az új, győri közgyűlésbe 15 Fidesz
KDNPs és egy baloldali Összefogást
képviselő politikus jutott be, listán
pedig további hatan kerültek a testü
letbe. A Helyi Választási Bizottság el
nökének beszámolóját követően a
polgármester és a képviselők ünne
pélyes keretek között tettek esküt. 

Napirenden szerepelt az alpolgár
mesterek megválasztása, illetve illetmé

nyük megszavazása is. Borkai Zsolt, a
következő napra időzített felmondását
már korábban bejelentő polgármester
javaslatára dr. Fekete Dávidot és Radnó
ti Ákost titkos szavazással főállású alpol
gármesternek választotta a közgyűlés,
mindössze két tartózkodással.

A közgyűlésen aztán szópárbaj ala
kult ki a polgármester és az ellenzék
között. Borkai Zsolt azt mondta töb
bek között, hogy a „csürhemódra vi
selkedő” tüntetőket Glázer Tímea to
borozta. „A lemondásom azért tör
tént meg, mert ilyen morális helyzet
ben azt gondoltam, nem kell, hogy
polgármester legyek” – fejtette ki
Borkai Zsolt és hangsúlyozta, nem
büszke arra, amit tett, viszont az volt
a célja, hogy megalakuljon a képvise
lőtestület annak érdekében, hogy
Győr továbbra is jól működhessen.
Felháborítónak nevezte a tüntetők
viselkedését, s emlékeztette az ellen
zéki képviselőket, hogy „erre a város
ra mindig is jellemző volt, hogy a po
litikától igyekeztük távol tartani”. Szó
esett arról is, hogy Glázer Tímea az
önkormányzati választást követően
kétszer is újraszámoltatta a polgár

mesterjelöltekre leadott szavazato
kat, amivel az időt húzták, hogy ne
állhasson munkába a testület. „A
sportban azt tapasztaltam, hogy aki
nek nem sikerült győztesként kikerül
ni – megfelelő személyiség esetén –,
az is büszkén odaáll, és gratulál a
győztesnek. Ez egy fontos emberi tu
lajdonság. Azt javaslom, tisztelt kép
viselő asszony, hogy ezt tanulja meg
ön is” – mondta Glázer Tímeának,
majd így búcsúzott az ülés végén
Borkai Zsolt: „Köszönöm, Győr!”

A közgyűlés után is a díszterem
előtt maradt a nagyjából ötven em

berből álló csoportosulás, s nemcsak
a kormánypárti képviselőket szidták,
hanem az ellenzék színeiben beju
tott Bárány Istvánt kezdték el árulóz
ni, majd az ellenzéki együttműködés
ből kilépő jobbikosokat gyalázták. A
távozó Borkai Zsoltot fölfújt óvszerek
kel dobálták. Ő mindenkinek jó pihe
nést kívánt, másnap pedig, a múlt
heti bejelentése szerint lemondott a
polgármesteri címről, így 120 napon
belül új városvezetőt választanak a
győriek. Addig pedig a megválasztott
két alpolgármester, dr. Fekete Dávid
és Radnóti Ákos irányítják a várost.

GYŐRHÖZ MÉLTATLAN 
botrány az alakuló közgyűlésen

Szerző: Győr+  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió



jogi feltételek az autonóm járművek
tesztelésére a magukat járműfejlesz
tőként regisztrálók számára, s szintén
ezt segíti elő a ZalaZone tesztpálya, va
lamint az épülő M76os okosút.

A konferencia a Magyar Tudomány
Ünnepéhez kapcsolódott, amelyet he
tedik alkalommal szervezett meg dr. La
katos István, a Közúti és Vasúti Jármű
vek Tanszék vezetője. Az eseményen
dr. Földesi Péter rektor és dr. Szalay
Zsolt, a Mobilitás Platform elnöke
együttműködési megállapodást írt alá.
Az állam kezdeményezésére létrejött
platform olyan szakmaitudományos
fórum, amelynek feladata, hogy össze
hangolja a jövő mobilitásában érintett
állami, vállalati, oktatási és kutatásfej
lesztési szereplők munkáját.
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Az Országos Rendőrfőkapitány
ság tudatta: a vörös kód egyfajta fi
gyelemfelhívás, hogy a „közleke
dők legalább egy pillanatra megáll
janak és elgondolkozzanak: min
denkit várnak haza és a balesetek
ben érintett lehet bárkinek a hoz
zátartozója”.

A rendőrség, ahogy eddig is, ez
után is határozottan fellép a jogsér
tésekkel szemben, és minden olyan
eszközt alkalmazni fog, ami gátat
szabhat a kedvezőtlen folyamatok
nak. Példaként említették, hogy ta
valy óta nem jelentik be előre az el
lenőrzések helyét és idejét. Ennek

Vajon mikor jelennek meg a sofőr nél
küli, a célba GPS technológiával közleke
dő járművek? – kérdeztük dr. Lakatos Ist
ván professzortól, a Széchenyi István
Egyetem tanszékvezetőjétől azon az eu
rópai uniós támogatásból megvalósult
konferencián, amely az Autonóm jármű
vek – a jövő közlekedése címet viselte.

Korai pontos dátumot mondani – vá
laszolta a konferencia főszervezője. „Az
önvezető járműveknek több fokozata
van, a fejlett vezetőasszisztens rendsze
rek fontos lépést jelentenek az önveze
tő irányba. Fokozatosan egyre több

Úgynevezett vörös kódot adott
ki a rendőrség az elmúlt idő
szak baleseti adatai miatt.
Szeptembertől rohamos ha
nyatlásnak indult a közlekedési
morál, két hónap alatt 127en
haltak meg az ország közútjain
– közölték múlt héten az MTI
megkeresésére.
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hatására a baleseti adatok kedvező
irányba változtak. A tendencia azon
ban eddig tartott: idén szeptember
től rohamos hanyatlásnak indult a

közlekedési morál – tették hozzá.
2019 szeptemberében 56an, októ
berben 71en vesztették életüket
közúti közlekedési balesetben. „Min

den balesetmegelőzési kampány,
erőfeszítés kevés, ha a közlekedők a
negatív folyamat megfékezésében
nem partnerek” – hangsúlyozták.

127-EN HALTAK MEG két hónap alatt

ilyen autó lesz. Az új Audi A8 már na
gyon közel van az önvezető autóhoz. Ar
ra kell felkészülni, hogy sokáig jelen lesz
mindkettő, a hagyományos járművek és
az önvezető autók is” – fejtette ki.

Kérdés persze, hogy jogilag hogyan
férnek meg egymás mellett? Erre is
utalt előadásában dr. Földesi Péter rek
tor, aki egyebek mellett elmondta: A
közlekedés veszélyes üzem, mindig
lesznek balesetek. Az autonóm jármű
vek esetében is történni fognak ilye
nek, s akkor is el kell dönteni, ki a fele
lős: aki benne ült,  a gyártó vagy a be

szállító? A Széchenyiegyetemen a Fel
sőoktatási és Ipari Együttműködési
Központ (FIEK) keretében zajlik
egy projekt, amely ezeket a
jogi kérdéseket vizsgálja.

A konferencián Ér
sek István közlekedé
si hatósági ügye
kért felelős he
lyettes államtit
kár hangsúlyoz
ta: Magyaror
szágon 2017
óta adottak a

Az elektromos mobilitás mellett az önvezető járművekről cikkez évek óta a világsajtó. euromilli
árdokat költenek a nagy cégek fejlesztésre. Miközben a tisztán akkumulátorral működő autókból
már Győrben is akad jó pár, az önvezető járművek még a távoli jövőbe visznek.

Mikor lesznek Győrben 

ÖNVEZETŐ AUTÓK?
Szerző: Koloszár Tamás



Ahogy egy igazi olimpián, látványos
megnyitóval kezdődött a vetélkedés
pénteken este, az Egyetemi Csarnok
ban. A csapatok képviselői nemzeti
zászlajukkal vonultak be a színpadra, a
közönség lelkes ovációja közepette. A
sort Afganisztán nyitotta, majd Auszt
rália, Ausztria és Azerbajdzsán követ
kezett. Az angol ABC szerinti bevonu
lás miatt viszonylag hamar a magyar
zászló is bekerült a nemzetek zászlói
közé. Japán, Kína, DélKorea, DélAfri
ka, Bolívia, Ghana, El Salvador követ
kezett, és persze a többi nemzet.

A csarnokot óriási zsibongás töltöt
te meg, a fiatalok mint egy igazi olim
pián, fesztiválhangulatot teremtettek
Győrben. A kormány nevében Palko
vics László innovációs és technológiai
miniszter üdvözölte a jövő iparának jö
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Múlt hétvégén három napon át
74 ország 2700 résztvevője ver
sengett a Kisalföld megyeszék
helyén. A World Robot Olympi
ad (WRO) névre keresztelt ver
senyt először rendezték meg Eu
rópában. Nem lejtett a hazai pá
lya a magyaroknak, két ötödik
hely jutott fiataljainknak.

EURÓPÁBAN ELŐSZÖR 

vendő képviselőit. Angolul mondott
ünnepi beszédében elmondta, hogy
Magyarország a jövő évi világverseny
döntőjére felajánlja támogatását egy
olyan országnak, amely anyagi okok mi
att nem tud részt venni a megméreté
sen. A következő évi verseny döntőjét
Kanada rendezi. „Ezzel Magyarország
példát szeretne mutatni, mert minden
ki nyertes, aki részt vesz a versenyen”
– hangsúlyozta Palkovics László.

A verseny egyik célja, hogy a reál
tárgyaktól idegenkedő fiatalok figyel
mét felkeltsék a természettudomá
nyos ismeretek iránt, s ösztönözzék
őket a mérnöki, informatikai szakma
választására. A versenyen 8 és 25 év
közötti fiatalok vehettek részt, 23
fős csapatokban, négy kategóriában,
hat korosztályban. A verseny ötvözi

egy sportesemény izgalmát a Lego
robotok tervezésének, építésének és
programozásának kihívásaival. 

Az első magyar versenyt 2014
ben rendezték meg, akkor tizenegy
csapat indult. Tavaly már több mint
száz, az idén pedig 170 csapat mér
kőzött meg azért, hogy ott lehessen
a győri világdöntőn. Ide a regionális
és országos döntőről vezetett az út. 

A robotépítésnek az Olimpiai Sport
park adott otthont, amely az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) idején
épült, s akkor is a versenyek központja
volt. Népes közönség kísérte a verse
nyeket, a robotok gyermeket és felnőt
tet egyaránt lázba hoztak.

A győri WRO eredményhirdetésén –
ugyancsak az Egyetemi Csarnokban –
először a verseny különdíját osztották

ki, amit egyiptomi fiatalok nyertek el. A
dobogón sokszor álltak még az oroszok,
görögök, tajvaniak, malájok és a Fülöp
szigetek fiataljai. Nekünk, magyaroknak
is jutott a sikerből: két 5. helyet bezsebel
tünk, Open Senior kategóriában a Má
sodik emelet nevű csapat, míg Advan
ced Robotics Challenge kategóriában a
BiThunterz csapat volt eredményes.

A város nevében dr. Fekete Dávid al
polgármester búcsúzott a versenyzők
től. Elmondta, örül, hogy egy ilyen fan
tasztikus eseménynek adhatott ott
hont Győr, ami ötvözi a kreativitást, a
technológiát, az innovációt és az okta
tást. Ezek jellemzik a győri Széchenyi
István Egyetemet is, ahol magas szintű
mérnökoktatás van. Reméli, hogy min
denki jól érezte magát Győrben és visz
szatérnek ebbe a gyönyörű városba.

Győr adott otthont

A ROBOTÉPÍTŐK
OLIMPIÁJÁNAK

Szerző: Koloszár Tamás, Rozmán László  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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A Nemzeti Nyomozó Iroda fél éve
nyomoz a győri, akkor még a megye
fennhatósága alá tartozó Xántus János
Múzeumból ellopott érmék ügyében.
A megyei főügyészség pedig az uniós
jogsegélykapcsolatok keretében kért
adatokat, információkat Ausztriából. 

A történteket Grászli Bernadett, a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum mostani igazgatója közle
ményben foglalta össze, a nyomozás
érdekeire való tekintettel több rész
letet nem árulhatott el. 

„A Rómer Flóris Művészeti és Törté
neti Múzeum megerősíti, hogy érme
gyűjteménye kapcsán különösen nagy
értékre elkövetett lopás gyanújának
bűntette miatt ismeretlen tettes ellen
nyomozás folyik. A műtárgyak Az érctől

Schima Bandi iparművész a Kárpáti őrség megalkotásáért érdemelte
ki az aranykoszorús mesteri címet 1932ben. A monumentális mű a
háborúban megsemmisült, de a mai digitális technikával újjáalkották
a Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeumban. 

A napokban jelent meg a hír: az
évekkel ezelőtt, Győrből ellopott
érmék némelyikét már 2011
ben, a kiállítás ideje alatt aukci
ón kínálták Bécsben. Az érctől az
aranypénzig című tárlat eredeti
darabjainak egy részét ugyanis
kilophatták a múzeumból.

az aranypénzig című időszaki tárlaton
2011ben, a GyőrMosonSopron Me
gyei Önkormányzat fenntartásában lé
vő Xántus János Múzeumban kerültek
a nyilvánosság elé, ezt megelőzően és
azt követően nem szerepeltek kiállítá
son. Az idei évben új, állandó régészeti
kiállítás előkészítése során, eddig isme
retlen archív múzeumi fotódokumen

táció segítségével derült fény arra,
hogy az eredeti műtárgyakat másola
tokra, illetve kisebb értékű variánsaikra
cserélték, és hogy az eltulajdonított
műtárgyak egy részét már a nevezett
kiállítás időtartama alatt, 2011ben,
aukciós tételként kínálták Bécsben. Mi
után az állami tulajdonban álló érmek
tekintetében felmerült a lopás alapos

gyanúja, a múzeum igazgatója azonnal
feljelentést tett. A nyomozás sikeressé
gének érdekében, annak időtartama
alatt további információkat nem áll
módjában megosztani” – áll a közle
ményben.

A rendőrség lefoglalta a mintegy
ötszázmillió forint értékű, másolato
kat tartalmazó éremgyűjteményt.

MUZEÁLIS ÉRMÉKET
Bécsben árulták a Győrből lopott 

Ne félj, hazám! Művészet és reto
rika a két világháború között címmel
nyílt kiállítás az Esterházypalotában
múlt csütörtökön. Pápai Emese mű
vészettörténész, a kiállítás kurátora
elmondta: a korszakot bemutatva az
első teremben plakátokat, újságokat,
könyveket láthatunk, a következőben
a Schima Bandi hagyatékából szár
mazó rajzolt levelezőlapokat, képes
lapokat. A hátsó teremben nézhetjük
meg a Horváth Ákos grafikusművész

által készített animációt, mely a 21.
század eszközeivel kelt életre egy ma
már nem létező tárgyat. A Schima
Bandi által 1915ben Pozsonyban ké
szített Kárpáti őrség című művét, me
lyet 1922ben mutattak be Győrben,
majd 1932ben a fővárosban.

A „Kárpáti őrség” egy három képből
álló, csiszolt üveglapok közé helyezett,
180 centiméter hosszúságú, 95 centi
méter magasságú vörösréz relief, ami
nek a súlya hat mázsa volt. A képsorozat

a magyar katonai fejlődést, a fegyverne
mek kialakulását, és a Kárpátoknak, mint
Magyarország természetes védvonalá
nak együttesét ábrázolta szuggesztív
erővel. „A magyar honvédség vitézségé
nek és az ország védőpajzsának, a Kár
pátoknak művészi apoteózisa” – emelte
ki a művészettörténész. Az alkotást a
Hadtörténeti Múzeum őrizte, amíg az
1945ös bombázáskor megsemmisült.

Az animáció a művész eredeti ter
vei, grafikái, fényképei felhasználásával
készült. A kiállításmegnyitón dr. Fekete
Dávid alpolgármester utalva városunk

katonai hagyományaira és szerepére
elmondta: „Győr mindig is katonaváros
volt, ezt többször is bizonyította a tör
ténelemben. Büszkék vagyunk a kato
navárosi rangra, amelyet az elmúlt év
századokban kivívtunk magunknak.
Ma sincs ez másképp, hiszen városunk
ban található az ország egyetlen légvé
delmi rakétaezrede.”

A kiállításhoz tudományos konferen
cia is kapcsolódott, este pedig felavat
ták Schima Bandi emléktábláját egykori
otthona és műhelye falán Janicsifalu
ban, a Zombor u. 44–46. szám alatt.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Életre kelt

a Kárpáti
ŐRSÉG

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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A szakember megerősítette, a vá
ros alatt máig található néhány alag
út, valamint óvóhelyek is, ez utóbbi
ból az önkormányzat kezelésében hat
darab van. A '60as évekig életben lé
vő jogszabály szerint a lakóházak, a

közintézmények alatt légoltalmi pin
céket kellett kialakítani, majd úgy mó
dosult a törvény, hogy a 350 négyzet
méternél kisebb pince nem minősül
légópincének. A megmaradtakat
évente egyszer felülvizsgálják, „hely

zetben” 24 óra alatt kell fogadóképes
sé tenni őket. „Azonban, ha reálisan
felmérjük a mai haderőt, ezek a bun
kerek elvesztették létjogosultságu
kat” – hangsúlyozta Csepi László. 

Az Árpád út 38. számú ház alatt
két pincét nyitottak össze, itt rende
zett be egy bemutató légópincét a
megyei Polgári Védelmi Szövetség.
Az egykori óvóhelyen látható kiállítás
érdekes, és nem mindennapi bete
kintést nyújt a világháború és a hi
degháború korszakában a lakosság
védelme érdekében alkalmazott esz
közökről és módszerekről. A beren
dezés, a régi tárgyak az egykori Rába
gyár, Kekszgyár, Olajgyár légópincéi
ből származnak, de régiségvásáron,
piacon, neten is vásárolnak tárgyakat
a civil szervezet tagjai. 

A hatalmas vasajtón belépve úgy
nevezett zsiliprendszeren át jutunk
a belső térbe, ahol szemben rögtön
feltűnik egy régi telefonközpont,
amely egykor a Rábagyár óvóhe
lyén teljesített szolgálatot. A pa
rancsnoki sarok falán Győr bombá
zási térképe látható. A legenda sze
rint ez az a térkép, amelyet az ame

rikai pilóta nem tudott „leolvasni”,
ezért a Vagongyár helyett Révfalut
bombázta. Tovább nézelődve külön
böző gázálarcokat, védőruhákat, író
gépeket, telefonokat, szirénákat néz
hetünk meg. A vitrinekben korbeli
újságok, kiadványok, háborús jegyek
emlékeztetnek a sötét időkre. A kö
vetkező helyiségben azt láthatjuk,
milyen körülmények között tölthet
ték az időt az óvóhelyen a polgárok
és a személyzet. Található egészség
ügyi sarok is, a Rábagyárból érke
zett a műtőfelszerelés egy „sérülttel”
és egy „ápolóval”. Itt különböző
egészségügyi, elsősegélynyújtó tár
gyakat is elhelyeztek. A legrégebbi
darab egy 1917es plakát, amely a
légitámadások idejére ad tanácso
kat. A legújabb szerzemény pedig
egy piros karszalag, amelyet egy he
te fel is tettek a katonabábú karjára.

Végül a menekülőalagutat mutat
ja Csepi Lászó, amely az épület udva
rába vezet. Igaz, ezt a kijáratot nem
régiben lezárta egy vaslemezzel, mert
korábban egy macska ezen az útvona
lon közlekedve költözött be és hat kis
cicát kölykezett az óvóhelyen.

Egy városi legenda szerint Győr alatt számos alagút, pincerendszer,
óvóhely található. Néhányról biztosan tudtunk, ilyen az Árpád úton
lévő légvédelmi pince is, amely tíz éve bemutatótérként funkcionál.
Itt találkoztunk Csepi László tűzoltó ezredessel, a győri katasztrófa
védelmi kirendeltség polgári védelmi felügyelőjével.

A legsötétebb időkre emlékeztet 

AZ ÁRPÁD ÚTI PINCE

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor
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A WSZL a korábbi logisztikai partnercég vala
mennyi, az átvett tevékenységekben foglalkozta
tott logisztikai dolgozóját átveszi. A munkatársak
számára a változást mindössze a munkáltatójuk új
neve jelenti. A kedvező munkakörülményeket és
a juttatási csomagot az új munkaadó továbbra is
biztosítja, a jövőben pedig a WSZL a munkafelté
telek fejlesztésére törekszik.

A WSZL neve nem ismeretlen Győrben és kör
nyékén, hiszen már 2016 óta támogatja az alkat
részekre szerelt motorok kezelését és csomagolá
sát (Audi CKD). A vállalat decembertől a motor
gyárban is jelen lesz, ahol házon belüli logisztikai
szolgáltatásokat nyújt, emellett egy külső logiszti
kai központ (LOC2) üzemeltetése is hozzá kerül.

„Az itt dolgozó munkavállalók tapasztalata és
tudása garanciát jelent, hogy az általunk átvett te
vékenységeket kiemelkedő színvonalon végezhes
sük. Minden jelenlegi kollégára számítunk, célunk,
hogy vonzó munkakörülményeket teremtsünk. Az
átmenetről személyesen is tájékoztatást adunk:

munkatársaink már szeptembertől várják a kérdé
seket a motorgyárban és az LOC2 épületében” –
mondta Barna Zsolt, a WSZL ügyvezetője.

A WSZL a közúti fuvarozó Waberer’s cégcso
port belföldi logisztikai leányvállalata. A teljes cég
csoport több mint 7600 főt foglalkoztat, és továb
bi 1500 fő vesz részt az operációban alvállalkozó
kon keresztül. Az ügyfelek nemzetközi és belföldi
kiszolgálását több mint 4200 kamionból álló flotta
biztosítja. A cégcsoport közel 220 ezer négyzetmé

ter korszerű raktárterülettel és 370 targoncával
rendelkezik.

A WSZL Magyarország piacvezető logisztikai szol
gáltatója, megbízói számára komplex logisztikai meg
oldásokat nyújt, amely magába foglalja az áruk disz
tribúcióját és fuvarozását, raktári készletezését, illet
ve a raktári hozzáadott értékű tevékenységeket. (x)

A nyitott pozíciókra itt lehet jelentkezni:
www.waberersszemerey.hu

135.000 m2 raktárterület és 345 targonca vár Rátok! 

FIGYELEM!
Raktárosok és targoncakezelők, 

2019 decemberétől a Waberer’s–Szemerey Logisztika Kft.
(WSZL) szélesíti az Audi Hungaria Zrt.nek nyújtott belső
logisztikai szolgáltatásainak körét. A mintegy 1400 mun
katársat foglalkoztató operáció Magyarország legna
gyobb szerződéses logisztikai projektje. Az Audi motor
gyárának alkatrészraktározásában dolgozókat, illetve a
gyártósori kiszolgálást végző kollégákat a WSZL változat
lan feltételekkel veszi át.

Török István az 1956os forradalom győri eseményeinek kiemelkedő
alakja volt. Az emigrációból az amnesztia reményében tért haza, ehe
lyett letartóztatták, majd kivégezték. Születésének 89. évfordulóján
emlékezett rá a város kedden.

Török István 1930. november
12én, Sárváron született. A
győri Vagongyárban 1956ban,
mint vasesztergályos helyezke
dett el. Itt érte őt a forradalom,
amihez maga is lelkesen csatla
kozott, sőt rövid idő alatt a győri
tüntetők élére állt. A Győri
Nemzeti Tanács elnökétől, Szi
gethy Attilától több fontos fel
adatot is kapott. 1956. novem
ber 4. után menekülnie kellett,
s végül New Yorkba került. A
honvágya viszont olyan erős
volt, hogy végül elhitte az am
nesztia ígéretét és hazatért. Itt
hon azonban nem kegyelmet,
hanem halálos ítéletet kapott,
amit 1958. december 2án vég
re is hajtottak.

„Török István mindössze 28
esztendőt töltött a földi pályán,
tetteivel mégis a történelem nagy
alakjai közé emelkedett. Ifjú kora
ellenére is vezető szerepet vállalt
a forradalom győri eseményei
ben, sőt a küzdelmet még akkor
sem adta fel, amikor már nyilván
valóvá vált, hogy a szabadságvágy
felett a lánctalpak aratnak fájó

győzelmet” – mondta emlékező
beszédében Radnóti Ákos alpol
gármester Török István emléktáb
lájánál. Hangsúlyozta, Győr fon
tos forradalmi helyszín volt, olyan
személyiségekkel, akik a szabad
ságért áldozták életüket. „Le
gyünk büszkék ’56 győri hőseire!”
– hangsúlyozta.

Büki Lajos, Török István egy
kori nemzetőr társa személyes
emlékeiben idézte meg 1956.
október 25ét, a győri forrada
lom első napját, amikor a fiatal
vasesztergályos a tömeg élére
állt, több helyszínen is magával
ragadó beszédet mondott, és
igyekezett a sérelmet elszenve
dőket megvédeni. Mint mond
ta, a hatalom a forradalom leve
rését követően a külföldre me
nekülteknek azt ígérte, nem
esik bántódásuk, ha hazatér
nek. Ebben bízott Török István
is, de a kegyelem hazugságnak
bizonyult.

A megemlékezésen a Móra Fe
renciskola diákjai adtak műsort,
az ünnepséget a tisztelet ko szo 
rúi nak elhelyezése zárta.TÖRÖK ISTVÁN

89 éves lenne 
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Barna Zsolt, a WSZL ügyvezetője
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A Gyárvárosi Általános Iskola (Vágóhíd u. 4. ) november 18tól ingyenes is
kolaelőkészítő programmal várja minden hétfőn 16.15től 17 óráig az iskolába
készülő óvodásokat ötéves kortól. A Manó Tanodai foglalkozások célja, hogy já
tékos formában fejlessze a mozgást, a kézügyességet, a beszédet, a gondolko
dást, hogy megkönnyítse az apróságok beilleszkedését a szeptemberi tanév
kezdéskor. A leendő tanító nénik szeretettel várják a kis manókat, akiknek csak
színes ceruzát, ragasztót, ollót és váltócipőt kell vinni a foglalkozásokra. Az iskola
megközelíthető a 7es, 8as, 31es, a 31 As, és a 17es autóbuszokkal.

„A korábbi években kezdeménye
zésünkkel magánszemélyeket és cége
ket kerestünk meg, és legnagyobb
örömünkre a jószívű felnőttek, ahogy
a gyerekek nevezik a támogatókat,
több száz Vaskakas Pártolói Bérletet
vásároltak, mellyel eddig 6648 kisgye
reket juttattak el a bábszínházba, a
'mese minden gyermeknek jár' gon
dolat jegyében. 2019ig 10 cég és 9
magánszemély csatlakozott a kezde
ményezéshez” – áll az intézmény saj
tóközleményében, amiből kiderül az
is: a támogatói akció folytatódik a
2019–2020as évadban, és hasonló
an az eddigi évekhez, pályázati úton
juthatnak hozzá a támogatásra szoru
ló gyerekek a bérletekhez. Pályázhat
nak iskolai, óvodai közösségek, csalá
dok, magánszemélyek.

Még elérhető a Győri Helyi Akció
csoport által a TOP7.1.116 (CLLD)
pályázat keretében megjelent két he
lyi pályázati felhívás:

• Sokszínű közösségek (TOP7.1.1
16H0444 kódszámú): A felhívás célja
a közösségi tudások közötti szinergiák
érvényre juttatása a közösségek közti
együttműködéseken keresztül.

• Ki lakik a városban? Élő emléke
zet – élő közösségek – élő város
(TOP7.1.116H0441 kódszámú):
A felhívás célja a helyi értékek, ha
gyományok megjelenítésén, tudato
sításán, népszerűsítésén keresztül a
közös városi és városrészi identitás
erősítése.

Öt éve indította el az intézmény a Vaskakas Pártoló Tagságát az
zal a céllal, hogy azoknak a családoknak a gyermekei is eljuthas
sanak a Vaskakas Bábszínházba, akiknek szociális helyzete ezt
nem tenné lehetővé.

„Tisztelettel kérjük, hogy kizárólag
azoknak a gyerekeknek igényeljenek
támogatói bérletet, akiknek a szülei
valóban nem engedhetik meg ma
guknak a bábszínházba járás 'luxu 
sát'. Közös érdekünk, hogy minden
olyan győri óvodás és kisiskolás el
tudjon jutni a Vaskakas Bábszínház
ba, aki szociális körülményei miatt ki
maradna ebből az élményből. Felhí
vásunk sikeres pályázói bérleteikkel
ingyen tekinthetik meg a Vaskakas
Bábszínház négy kiválasztott előadá
sát” – közölték a jó hírt.

A jelentkezéseket a következő cí
mek egyikére várják november 22ig:
Vaskakas Bábszínház – Győri Virág,
Győr 9022, Czuczor Gergely u. 17.,
gyorivirag@vaskakas.hu, tel.: +36
20/2652928.

Jószívű felnőttek
bábszínházba visznek

A MANÓKATTanodába várják

FÓRUM
A helyi felhívások elérhetők a

clld.arrabona.eu honlapon.
A helyi pályázati felhívások felté

telrendszeréről és az eddigi tapaszta
latokról november 19én 14 órakor
tart fórumot a Győri Helyi Akciócso
port Munkaszervezete az Arrabona
EGTC irodaépületében (Baross G. út
43., tárgyalóterem). A fórumon elő
adást tart Csányi Péter, a győri CLLD
munkaszervezetvezetője.

CLLD 



10 2019. november 15.

„Bár a Beszélgető hálózat tör
ténete 2009ig nyúlik vissza, az
előzményei ennél is régebbiek,
hiszen 2006ban készült el Győr
ben az első Idősek egészségképe,
amelynek része volt az 50 év fe
letti városi lakosság körében vég
zett felmérés is” – eleveníti fel a
kezdeteket Miklósyné Bertalanfy
Mária WHOkoordinátor. „A ku
tatásból kiderült, hogy a megkér
dezettek több mint felét érinti va
lamilyen mértékben a depresz
szió, és minden negyedik meg
kérdezett lakik egyedül, a 80 év
felettieknek pedig 43 százaléka
magányosan él. A kérdőívből azt
is megtudtuk, hogy a megkérde
zettek mintegy negyede szívesen
vállalna önkéntes munkát.”

A felmérést a tettek követték,
és létrejött a Beszélgető hálózat,
amelynek lényege, hogy aktív
nyugdíjasok hetente egy alkalom
mal felkeresnek egy magányos,
idős embert segítő beszélgetésre.
Ez a fajta „mentálhigiénés gondo
zás” oldja a magányt, az elszige
teltséget, társaságot biztosít,
csökkenti a depresszió kialakulá
sának kockázatát. Mindez kölcsö
nös haszonnal jár, vagyis nem
csak annak jelent sokat, akit láto
gatnak, hanem a segítőnek is, kü
lönösen azok számára, akik ma
guk is egyedül élnek. 2009ben
18 önkéntes képzésével indult a

program, s az évek során több
mint száz önkéntest képeztek ki a
feladatra, akik közül hatvanan
azóta is rendszeresen végzik kari
tatív tevékenységüket. Évtizedes
távlatban 500600 azoknak az
időseknek a száma, akik éltek a
lehetőséggel, és akiken az
önkéntesek – jó szóval
és törődéssel – segíte
ni tudtak.

Ahhoz, hogy a
„beszélgetők” eljus
sanak a magányos
idősekhez, az Egyesí
tett Egészségügyi és Szoci
ális Intézmény Gondozási Köz
pontjai segítenek, és közremű
ködnek az önkéntesek bemuta
tásában is, kiküszöbölve az eset
leges visszaéléseket. A biztonsá
got fokozza a képzés után kiállí
tott megbízólevél is. Az önkén
tesek számára havi rendszeres
séggel a Generációk Házában
nyílik találkozási lehetőség,
hogy saját problémáikat, tapasz
talataikat megosszák egymással.

A győri önkormányzat a Győ
riek Egészségéért Közhasznú
Egyesülettel együttműködés
ben, ismét a segíteni szándéko
zókat hívja, hogy csatlakozzanak
a hálózathoz. Ehhez, a jelentke
zés után egy négyszer négyórás
tréningen kell részt venni, ame
lyen a segítő beszélgetés alapve

tő ismereteit sajátítják el. A rész
vétel feltétele legalább középfo
kú végzettség és nyugdíjas, de
nem több mint 70 éves életkor.
A képzés az Idősügyi Tanács és

a győri önkormányzat támogatá
sával valósul meg. Jelentkezni
rövid, kézzel írt motivációs levél
lel lehet november 22ig, amely
tartalmazza a legfőbb személyi
adatokat, elérhetőségeket (név,
születési idő, lakcím, telefon
szám, emailcím – ha van) és
rövid indoklást, hogy miért sze
retne részt venni a hálózatban.

A motivációs leveleket az
alábbi címre várják: Győr Me
gyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal – Humánszolgáltatási Fő
osztály WHO Egészséges Váro
sok Programiroda (9021 Győr,
Honvéd liget 1.). További infor
máció kérhető a 0696/500555
és a 0620/9205226 telefonszá
mokon, illetve a who@gyor
ph.hu emailcímen.

A megkérdezettek
több mint felét 

érinti a depresszió 

TÍZÉVES A BESZÉLGETŐ HÁLÓZAT

Önkéntes segítőket várnak!

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Éppen tíz éve indult a Beszélgető hálózat Győrben, amely azóta több száz idősnek segített a
magány oldásában, a társas kapcsolatok megélésében. A szervezők ismét várják az önkén
tesek jelentkezését, akik szívesen vállalnának beszélgetést egy magányos, idős embernél.

A biztosítók a napokban postázzák a meglévõ
KGFB-szerzõ dé sek  következõ évre vonatkozó
díjait, errõl beszélt Varga László a Gyõr+ Rá-
dióban. Az ügyvezetô azt tanácsolja, amikor
megkapjuk a Generalitól az értesítôt, fordulja-
nak személyes üzletkötôjükhöz és kérjék a kal-
kulációhoz a segítégüket. 

Ajánlatkéréssel bárki megkeresheti a Megoldások
Fiókja Kft.-t, a Generali hivatalos partnerét is, és pil-
lanatok alatt tájékoztatást kapnak az új tarifáról. Eh-
hez nem kell mást tenni, mint bediktálni a gépjármû
rendszámát, forgalmi engedélyének számát, vala-
mint a bónusz-malusz besorolást, ezután szinte
azonnal küldik a kalkulált KGFB-díjat. Varga László
maga is ellenõrizte két autójuk biztosítását, tízezer,
illetve hatezer forintot tudott megspórolni a kedvez-
ményeknek köszönhetôen. Akinek van meg lévõ
szerzõdése a Generalinál — akár lakás- vagy élet-
biztosítás —, további kedvezményt kaphat. 

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

www.megoldasok-fiokja.hu
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga László ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957
Próbálja ki magát nálunk és legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.
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Tizennégy év elteltével mi a ta
nulsága a hatalmas társadalmi ösz
szefogásnak?

A laboratórium létesítésére elkez
dett kampányomnak az volt a máig
fontos üzenete, hogy a szívinfarktus
pártsemleges. Ez egy közös ügy, mind
annyiunk érdeke, mint annyi más is eb
ben a városban. Ezt értették meg a
Győrben élő emberek, vállalkozók.
Volt, aki párszáz forinttal segítette a kö
zös ügyet, s volt, aki sokkal többet tu
dott adni. Nem az összeg nagysága
volt a fontos, hanem a hozzájárulás
gesztusa. Az együttműködésünk koráb
ban elképzelhetetlen sikert hozott a vá
rosnak, nagy baj volna, ha a politika
megpróbálná kettészakítani ezt a sike
res helyi társadalmat. Szerintem ez a
legfontosabb tanulság.

A gyűjtés kezdetén azért Győr
ben is hallottunk kétkedő hangokat.

Persze, akkor már tíz éve a Fidesz
ben politizáltam, s voltak olyan gyanak
vó vagy rosszindulatú emberek, akik
azt mondták, Dézsi magának gyűjt és
magánlabort épít közpénzből. Termé
szetesen a labor az első pillanattól
kezdve a Petzkórháznak épült, azóta a
működtetésében, a műszerek fejlesz
tésében, az orvosok és asszisz
tensek továbbképzésé
ben is folyamatosan
segít a Szívkatéte
rezés Győr Ala
pítvány. Azóta
a kétkedők is
b e l á t t á k ,
alaptalan volt
a félelmük,
többen sze
mélyesen is el
nézést kértek a
gyanakvásuk mi
att. Néhányuknak
már ebben a laborban
mentettem meg az életét. 

A szívkatéterezés meghonosításá
hoz nemcsak műtőre, műszerekre,
hanem jól képzett orvosokra is szük
ség volt. Hogyan kezdte ennek a

gyors döntéseket igénylő, intervenci
ós kardiológiának az elsajátítását?

Amikor a labor megépítését elhatá
roztuk, akkor született meg az a jogsza
bály, ami a szívsebészettel nem rendel
kező egészségügyi intézetekben enge
délyezte a katéterezést. Megkerestem
Merkely Béla professzort, aki vállalta,
hogy a Semmelweis Egyetem Szív és
Érgyógyászati Klinikáján három év alatt
megtanítanak a szívkatéterezésre, és

bekapcsolódhattam a klinikai
munkába. A klinikán

nemcsak a világszín
vonalú beavatko

zást sajátítot
tam el, hanem
a tevékeny
ség elenged
hetetlen fel
tételeit: a
helyzetfelis

merés képes
ségét, a gyors

döntést annak a
teljes felelősségével,

és az együttműködést a
betegek érdekében. Azt is,

hogy a vezető olyan hangulatot alakít
son ki maga körül, amelyben ezt a
munkát szenvedéllyel csinálják az em
berek. Nehéz időszak volt, hiszen jár
tam Pestre katéterezni, miközben itt

hon is rendeltem, gyógyítottam. Sze
rencsémre a feleségem szakmabeli, a
zalaegerszegi szívsebészeten ő volt az
asszisztense az első szervezett keretek
között végzett szívinfarktusügyelet so
rán történt szívkatéteres tágításnak.
Kezdetben éjjelnappal én voltam a szív 
infarktusügyeletes, havi 3031 napot
ügyeltem folyamatosan mint behívós,
naponta 1415 műtétet végeztem el.
Ma már csak egykettőt végzek, főleg
a késő esti időszakban. Büszkén mon
dom, eddig körülbelül tíz embert taní
tottam meg katéterezni, s Győrben ma
már összesen hatan tudjuk elvégezni
magas szinten ezt a beavatkozást, a
többiek más intézetekben is megállják
a helyüket. Ma már nem jelent gondot,
ha nyaranta például egy hónapra elme
gyek szabadságra, mert tudom, hogy
jó kezekben hagyom itt az osztályt.

Felsorolni is sok, hány dologgal
foglalkozott eddig. 25 éve folyamato
san újraválasztott önkormányzati
képviselő, a Fidesz Országos Választ
mányának a tagja, könyveket ír –
szakmait, felvilágosítót, de mesét is –,
állatvédő, motorozik, húsz esztende
je a dzsúdószövetség általános alel
nöke, hétdanos dzsúdómester. Árulja
el, hogy jut erre ideje, s mindegyik te
vékenységében örömet talál?

Sok minden érdekel. A fejlődést az
emberi kíváncsiság viszi előre. A sokfé
leséggel a kiégést is próbálom meg
előzni, hiszen ilyen munkatempó mel
lett 57 évesen már arra is ügyelni kell.
Fel kell tudni dolgozni a napi drámákat,
a veszteségeket éppúgy, mint a sikere
ket, hiszen egy ember megmentése is
dráma, heroikus küzdelem sikeres vég
kifejlete. Büszke vagyok a csapatomra,
az orvosokra, az asszisztensekre, az
ápolókra, az egészségügyi dolgozókra,
mert világszínvonalú munkát végzünk.
Soha nem szabad azonban hátradőlni,
át  kell adni egyes feladatokat az alkal
mas embereknek, de állandóan keres
ni kell a fejlesztési lehetőségeket.

Mikor pihen?
Az aktív pihenéssel tudok feltöltőd

ni, ezért csinálok sok mindent. Győrben
jól érzem magam, itt születtem és nőt
tem fel, itt lettem sikeres orvos és sike
res politikus. Büszke vagyok arra, hogy
ezt a város díszpolgári címmel jutalmaz
ta. Nemcsak szlogen, hogy Győr jól él
hető város. Fontos, hogy az emberek
békében, biztonságban éljenek és dol
gozzanak. Az egészségügy a napi városi
közérzet egyik legfontosabb, de nem
egyetlen értéke. Ez a város nagyon  sok
oldalú. Az itt élőknek lehetősége van ar
ra, hogy megtalálják a számításukat.

Országosan is példátlan győri összefogással hozta létre 14 év
vel ezelőtt dr. Dézsi Csaba András a győri szívkatéteres labora
tóriumot, mely sok ezer ember életét mentette meg, illetve
munkaképességét adta vissza. Dr. Dézsi azóta a klinikusként
végzett oktatói és tudományos munkája elismeréseképpen
professzori címet is szerzett, és munkatársaival eddig 22 ezer
szívkatéteres beavatkozást végeztek el a győri laborban.

A VÁROS ÉRDEKÉBEN

Ez a város nagyon
sokoldalú, itt megta-
lálhatjuk a számítá-

sunkat

a győriekkel sikeresen lehet együttműködni

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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Takács Tibor asztrológus, író

2019. november 30., szombat 17 óra
Moderátor: Kovacsics Marcsi

Helyszín: Gyirmóti Mûvelôdési Ház
9019 Gyirmót, Szent László út 35–37.

Belépôjegy 1.000 Ft

Belépôjegy elôvételben kapható 
a Gyirmóti Mûvelôdési Házban
(96/449-137) és Ménfôcsanakon
a Bezeredj-kastélyban (96/523-257)

Karácsony és advent 

SZIMBÓLUMAI
címmel tart elôadást

November 12. a tüdőgyulladás el
leni küzdelem világnapja, amelyet a
WHO 2008ban hirdetett meg. Célja,
hogy felhívják az emberek figyelmét
a higiénés körülmények javítására, a
betegség megelőzése érdekében. A
tüdőgyulladás világnapján a világ
szervezet a tünetek felismerésére és
az idejében megkezdett kezelés fon
tosságára is figyelmeztet. 

Rákosi Zsolt, az Arrabona Városi
Nyugdíjas Egyesület elnöke vissza
idézte, hogy a Nyugdíjasok Országos
Szövetsége első ízben 2015. október
ben hirdette meg a „Séta az egészsé
ges tüdőért” mozgalmat, amelyhez
az Arrabona Városi Nyugdíjas Egye
sület a Győrben működő klubjaival
csatlakozott. Idén is egy újabb sétá
val hívták fel a városlakók figyelmét
a tüdőbetegség elleni védekezés fon
tosságára, hangsúlyozva, hogy a friss
levegőn mozgással magunk is sokat
tehetünk a tüdőnk egészségének
megóvása érdekében. 

A legveszélyeztetettebb korosz
tályt hívták a sétára, amely a Megye
háza térről indult, de előtte a Gene
rációk Házában dr. Czompó Márta fő
orvos, a kezdeményezés szakmai

védnöke rövid előadásában a felső
és alsó légúti betegségekről, az influ
enzáról és a tüdőgyulladásról, vala
mint a védőoltásokról tartott rövid is
mertetőt. A főorvos már második al
kalommal állt a kezdeményezés élé 
re, és hívta fel a figyelmet arra, hogy
felnőttkorban, és főleg az idősek kö
rében a leggyakoribb halálokok kö

zött szerepelnek a tüdőbetegségek,
és a megelőzésben fontos szerepet
játszik a személyi higiéné, a védőol
tás és az egészséges életmód. A téli
időszakban veszélyt jelentenek a lég
úti betegségek szövődményei, ezért
is kell minden lehetséges fórumon
tájékoztatni az időseket is a megelő
zés lehetőségeiről.

Az előző években az idő is kegyes
volt a sétán részt vevőkhöz, idén
azonban a zuhogó eső miatt rövidí
tett útvonalon, a Generációk Házától
a Baross út végéig gyalogoltak a
nyugdíjasklubok tagjai, akik kitűzőt
és almát is kaptak, jelképezve a gyü
mölcsfogyasztás fontosságát az
egészség megőrzésében.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

Kedden délután a Megyeháza térről indult a „zöld” séta, amellyel a tüdőbetegség elleni védekezés
fontosságára hívták fel a figyelmet. Negyedik éve az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület szervezé
sében tartott felhíváson kitűzővel és piros almával jelképezve tesznek hitet a sétán megjelentek ön
maguk és családjuk egészségének megóvása érdekében.
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A sírok lejárati ideje és megváltása
Hagyományos sír esetén 25 év

múlva kell (lehet) újra megváltani a
sírokat. A koporsós temetés esetén a
lejárati időt 25 évvel ki kell egészíteni.
A sírmegváltás ára Győrben a legala
csonyabbak közé tartozik. Régebben
újra megváltani csak újabb 25 évre
lehetett a sírt, a legújabb jogszabá
lyok azonban lehetőséget teremte
nek a sírhely 25 évnél rövidebb időre
történő megváltására is.

Az örök nyugalom helyszíne lehet
urnasírbolt (köztudatban urnakriptá
nak is nevezik), vagyis egy kisebb
építményben történő elhelyezés. A
hagyományos kripták lejárati ideje
75, az urnakriptáké 25 év, de ezt az
időt attól számítják, amikor megépí

A többi városhoz képest Győrben viszonylag alacsonyak a sír
hely és a ravataldíjak. Az már kevésbé közismert, hogy csak a
temető bevételeiből nem lehetne fenntartani, működtetni a sír
kertet. A veszteséget részben a tulajdonosi árkiegészítésből,
részben a temetőt üzemeltető vállalkozás egyéb bevételeiből
lehet, illetve kell fedezni – tudtuk meg dr. Ladotsy Gézától, a Jó
szív Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igaz
gatójától, az Országos Temetkezési Egyesület alelnökétől. Előző
lapunkban a temetkezési helyekről beszélt, most a sírhelyek
megváltásáról, s arról, miből tevődik össze a temetés költsége,
s vane fekete gazdaság a vállalatok közti versenyben.

tésére jogot szerzett a temettető. A
fülkés urnás temetés lejárati ideje tíz
év – mondta el az igazgató.

A Jószív ügyvezetője arra is felhív
ta a figyelmet: a hagyományos krip
ták építéséhez telepítési engedély
szükséges, az ehhez használatos
nyomtatvány a temetőgondnoknál
beszerezhető. Az urnakripta telepíté
se lényegesen egyszerűbb, mint a ha
gyományos sírra épített síremlék.

Sokan cseréltetik ki a régi műkő
sírköveket nemes kőre. Az elbontott
régi kő elszállítása egyértelműen az
ő kötelességük. Bonyolódik a helyzet,
ha újabb halottat temetnek olyan sír
ba, ahol már nemes kőből készült sír
emlék van. A nemes követ ilyenkor
állagmegóvási okokból el kell bonta

ni, s a temetés idejére ki kell vinni a
temetőből. Csak akkor hozható visz
sza, ha a megnyitott sír alkalmas a
síremlék újbóli felállítására, mégpe
dig a lehető legrövidebb idő alatt.

A temetési költségek megoszlá
sa a piaci szereplők között

Magyarországon a temetkezéssel
kapcsolatos szabályokat az 1999ben
megszületett és azóta többször mó
dosított törvény, kormány
rendelet és helyi ren
deletek szabályoz
zák. A betartása
azonban sok vi
tára ad alkal
mat. 2016
óta például
rendelet sza
bályozza a
számla köte
lező tartalmát,
ám érdemben
ennek betartását
gyakorlatilag senki
sem ellenőrzi.

Dr. Ladotsy Géza a köztudat
ban sajnos kevésbé ismert története
ket mondott a fekete gazdaságról. Az
egyik a hamvasztással kapcsolatos.  Az
országban 16 hamvasztó van, abból

csupán öt található temetőn belül. (Az
egyik a Jószívnél.) A temettető a ham
vasztás megrendelésekor joggal felté
telezi, hogy a törvény előírásait betart
va, korrekt tájékoztatást kap, és így a
legközelebbi, legolcsóbb hamvasztóba
viszik a halottat. Ez azonban nem min
dig van így. Főleg Budapesten működ
nek olyan temetkezési cégek, ame
lyeknek szállítókocsijuk sincs.  Gyakran
olyan hamvasztókba vitetik a holttes

tet – lehet, hogy az ország
másik végébe –, me

lyek esetleg fondor
latos számlázási

módszerrel, ol
csóbban is el
végzik a ham
vasztást. A
hamvasztók
ba történő
távolsági szál

lítások szaksze
rűsége is sok

esetben megkér
dőjelezhető.

Mi kerül a számlára?
A sírhelydíj a nádorvárosi temető

ben egy egyszemélyes sír esetében,
kiemelt parcellában 20 ezer 574 fo
rint, a nem kiemeltben 11 ezer 938
ezer forint. Vannak olyan városok,
ahol 6070 ezer alatt sírhely nem kap
ható. Budapesten az árak akár a 100
ezer forintot is meghaladhatják. Győr
ben a ravataldíj is alacsony, 13 ezer
500 forint. A költségek között a legma
gasabb összeget a temetési kellékek
teszik ki, hiszen akár 360 ezres kopor
sót vagy százezernél többe kerülő
bronzurnát is választhat valaki.

A számlán fel kell tüntetni a ham
vasztás árát. Kevesen tudják, de a
gyászzeneszolgáltatásért is fizetni
kell a szerzői jogvédőnek. 

Közvetített szolgáltatások keretében
a temetkezési cég gyászhirdetések
megjelentetését, koszorúk, sírköves
munkák, polgári szertartások megren
dezését is vállalják, ezek költségeit
azonban sokszor az ügyfél közvetlenül
fizeti – általában számla nélkül – a szol
gáltatóknak. Érdekesség, hogy a polgári
szertartás költségeit elvileg fel kellene
tüntetni a számlán, az egyháziét nem.

Dr. Ladotsy Géza szerint kegyeleti
kötelesség a halottakkal és a hozzá
tartozókkal szemben a szakmai, em
beri tisztesség. Ez nem jogi kérdés,
ám ahhoz, hogy tiszta viszonyok ala
kuljanak ki, szükség volna a szaksze
rű, hatékony ellenőrzésekre.

Gyôrben
a sírhelydíj

és a ravataldíj
egyaránt
alacsony

Az elmúlás méltóságának is vannak szabályai – 2. rész

a temetések 
áráról és a 

számlázásról

DR. LADOTSY GÉZA

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor
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A Kardirex Egészségügyi Központ
2003ban alapította a Kardirex – Győri
Balett Művészeti Díjat. Az elismerést
az Anna Karenina című darab pénteki
szakmai bemutatóján Marjai Lili Anna,
az előadás főszereplője vehette át dr.
Vasas Norbert centrumvezető főorvos
tól. A szombati premieren pedig Audi
Hungaria – Minőségi Táncművészetért
Díjban részesült Artem Pozdeev, Kare
nin megszemélyesítője. A balettmű
vész az elismerést dr. Knáb Erzsébettől,
az Audi Hungaria Zrt. személyügyért
és szervezetért felelős igazgatósági
tagjától vehette át. Az Audi Hungaria
immár hatodik alkalommal adta át a
díjat, elismerve ezzel a Győri Balett
táncosainak kimagasló teljesítményét.

A Győri Balett Anna Karenina
című darabjának premierjén fi
atal, tehetséges művészeket dí
jaztak. A hétvégén átadták a
Kardirex, valamint az Audi
Hungaria által alapított díjakat
a Győri Nemzeti Színházban.

Múlt pénteken adta át a Vállalkozók
Országos Szövetsége (VOSZ) a Győr
MosonSopron megyei Primadíjakat a
zsinagógában. Oktatás és köznevelés
kategóriában Borbély Ildikó, a Petzkór
ház intenzív osztályának szakápolója,
sport kategóriában Balla Virág három
szoros Európabajnok kenus, magyar
tudomány kategóriában pedig dr. Ko
vács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem
főigazgatója vehette át az elismerést.
A Kiemelkedő Társadalmi Szerepválla
lásért Díjat Varga Lászlóné, a NAV Nyu
gatdunántúli Főigazgatóságának nyu
galmazott vezetője kapta. 

A VOSZ „év vállalkozói” lettek: Vö
rös Gyula, a BioTextima Kft. ügyve
zető igazgatója, Bint Dóra, a Bécsi ká
véház tulajdonosa és Török József Bá
lint, a Török Gépipari Kft. ügyvezető
igazgatója. Az országos „Év vállalko
zója” oklevéllel Farkas Paul Andort, a
SzintézisNet Kft. ügyvezető igazgató
ját ismerték el.

A prímákat
DÍJAZTÁK

Fotó: Győri Balett

Anna és Karenin AZ ÉV LEGJOBBJAI
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A látogatók idén 35 kiadó kínálatá
ból válogathatnak, és többek között
olyan népszerű szerzőkkel találkozhat
nak, mint Böjte Csaba, Dragomán
György, Háy János, Juhász Árpád, Kara
fiáth Orsolya és Szabó T. Anna. A stan
dokon megtalálható a magyar iroda
lom és az ismeretterjesztő irodalom
legjava, a kiadók pedig 10–50 százalé
kos árengedményt adnak kínálatukból.

Horváth Sándor Domonkos, a
programot szervező Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi tér igazgatója
bejelentette: az idei Alkotói Díjat Me
zey Katalin Kossuth és József Attila
díjas író, költő, műfordító kapja. Köl
tői pályája 1969ben a „Kilencek” El
érhetetlen föld című antológiájával
indult, első önálló verseskötete
1970ben jelent meg, de prózát és
mesekönyvet is jelentetett meg.
„Mezei Katalin olyan sorokat ír le,
amelyekért érdemes élni!” – véleke
dett a könyvtárigazgató. Horváth
Sándor Domonkos kiemelte továbbá

a nagy népszerűségnek örvendő Kor
társasjáték című drámaíró versenyt,
a Kaláka együttes 50. jubileumi kon
certjét és Kamarás Iván estjét. Idén
is számos előadással, játszóházzal
várják a gyerekeket, többek mellett
Malek Andi és az Eszement Mese
Band koncertjével és a Fogi Színház:
Süsü a sárkány meséjével. 

Radnóti Ákos alpolgármester fel
idézte: rengeteg kulturális programot
szerveznek városunkban és az a cél,
hogy ez a jövőben is így legyen. Az el
múlt 19 évben több mint 1100 könyv

bemutatóra került sor a Könyvszalo
non, amely minden korosztály számá
ra kínál programokat. A politikus kitért
arra is, hogy Adyvárosban az idén fel
állított közösségi telefonfülke, amely
lyel az olvasást népszerűsítik, rendkí
vül látogatott. A fülkéből bárki ingyen
elvihet könyvet, és bele is teheti, a
már kiolvasott, vagy megunt köteteit. 

Dr. Horváth József igazgatóhelyettes
a győri illetőségű könyvbemutatókról
szólt, arról, hogy hagyományosan
ilyenkor adják ki a győri intézmények
tudományos kiadványaikat, így a levél

tárak, egyházi intézmények, közoktatá
si intézmények. A Könyvszalonon mu
tatja be jubileumi kiadványát a 40 éves
Győri Balett, és két egyetemtörténeti
könyvét az ötvenéves győri felsőokta
tási intézmény is. Az igazgatóhelyettes
kiemelte dr. Fekete Dávid alpolgármes
ter és dr. Rechnitzer János egyetemi ta
nár, az Audi győri 25 éves történetét
bemutató könyvét, valamint Gülch
Csaba: Haláltangó című verseskötetét.

A Könyvszalon péntektől vasárna
pig, 10 és 19 óra között várja a láto
gatókat. 

A sorrendben 19. Győri Könyv
szalon több mint száz program
mal, két helyszínen, a Győri
Nemzeti Színházban és a Kisfa
ludy Károly Könyvtárban várja
az érdeklődőket péntektől va
sárnapig. A rendezvény szerdai
sajtótájékoztatóján elhangzott:
a vidék legnagyobb könyves
eseménye az önkormányzat
17 millió forintos támogatásá
val és 3 millió forintos könyvtá
ri bevételből valósulhat meg
évről évre. 

TALÁLKOZÁSA Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A kultúra, az információ és a zene 
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM
„Auf Lieders Flügeln” – Liedernachmittag

des Komitatsliedervereins am 22. November um 15
Uhr 15 im József Attila Bildungshaus (Móra park 1.).

Unter Mitwirkung der Vereinssänger und unter
Begleitung von Greznár Zoltán Junior und

dem Zigeunerensemble.

Keresd a 19. Gyôri Könyvszalonon, 
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér standján

2900 FT-OS AKCIÓS ÁRON!

„Linzer” – ein Konzert des Győrer Philhar
monieorchesters mit dem Dirigenten Dobszay

Péter am 19.November ab 19 Uhr im RichterSaal
(Aradi vértanúk Strasse). Auf dem Programm:
Haydn:Synphonie in G.Moll,C. Reinecke: Flötenkon
zert in Ddur, W. A. Mozart: “Linzer”Symphonie in

CDur. Unter Mitwirkung von: Henrik Wiese
an der Flöte.

„Unter Wasser, auf dem
Wasser, in der Luft  Mari
ne und Luftwaffe im gros
sen Krieg” – kriegsge 
schichtliche Ausstellung ab
20. November um 17 Uhr
im József Attila Bildungsha
us (Móra park 1.). Die
Sammlung, die aus den kri
egshistorischen Sammlun
gen des Brauchtumsbewah
rers Géber Gábor und
Menyhárt Áron zusammen
gestellt wurde ist bis 20.
Dezember, werktags von 10
16:30 geöffnet.

„Das Jetzt  Brücke II.” – Ausstellung der polnischungarischen Bildenden Künstler in
der Galerie auf dem Stockwerk des Neuen Wissensraumes ( Új Tudástér) der Széchenyi
István Universität  (Egyetem tér 1.). Die Ausstellung ist bis 12. Dezember zu sehen.
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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 7. Filozófusok Éjszakájára várják
az érdeklődőket a FILOPontba (Ká
lóczy tér 15.) november 23án 16
és 22 óra között, a programok kö
zéppontjában az erények állnak.
Részletek: ujakropolisz.hu

Kismegyer fejlődéséről tart
előadást Néma Sándor cím
zetes levéltárigazgató no
vember 20án 17 órakor az
Életünk utcái, terei helytör
téneti sorozatban a Kisfa
ludy Károly Könyvtárban
(Baross út 4.). 

Napfoltok címmel Leo
pold Lahola drámáját vi
szi színpadra a komáro
mi Jókai Színház és a po
zsonyi Színművészeti Fő
iskola közösen, novem
ber 23án 18 órakor, az
Újvárosi Művelődési
Házban (Liget u. 55.), az
Újvárosi Esték program
sorozat keretében. 

A Rímes kávé sorozat november 20
án 18 órakor a Kristály Étteremben
(Bartók Béla út 9.) folytatódik. A Szó
lamok, dallamok szavakban című es
ten Baksa Kálmánné művészeti ve
zető vendége Berkes Kálmán, a Győ
ri Filharmonikus Zenekar művészeti
vezetője és Mohay Gábor újságíró,
beszélgetőtárs.

Délvidék és Felvidék találkozása címmel rendezik a következő
Műhelyestet november 21én 17 órakor a Zichypalotában (Liszt
F. u. 20.). Vendég: Terék Anna költő, drámaíró és Csehy Zoltán
költő, műfordító, irodalomtörténész. Műhely 30 címmel látható
kiállítás a Műhely folyóirat elmúlt 30 évének címlapjaiból a SZE
Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája épületében
(Liszt F. u. 10.).  A tárlat egy hónapon át tekinthető meg.

Nagykutasi Viktor kertészszakíró tart előadást A szélsőséges időjárás
hatása a kiskerti növénytermesztésre címmel november 21én 17 óra
kor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtár Klub
helyiségében (Herman Ottó utca 22.).

Antal Judit mentálhigiénés szakember tart előadást Társas kap
csolatok és virtuális lét – hogyan védhetjük meg gyermekeinket
korunk veszélyeitől? címmel. Az érdeklődő szülőket november
20án 17 órára várják a városháza dísztermébe. Az előadás re
gisztrációhoz kötött: kef.gyor.eu

Dallamok szárnyán címmel
rendez nótadélutánt a Megyei
Nóta Egyesület november 22
én 15 órától a József Attila Mű
velődési Házban (Móra park
1.). Közreműködnek az egyesü
let énekesei, kísér: ifj Greznár
Zoltán és cigányzenekara.

Jótékonysági estet rendeznek
a győrszentiváni Kincses ház
megmentéséért november 22
én 17 órakor a Kossuth Lajos
Művelődési Házban (Déryné u.
50.). Fellép Németh Péterné
Erdélyi Gizella – versek, Kosáry
Judit és Sebestyén Tamás – da
lok, nóták, operettek.

Víz alatt, vízen, levegő
ben – a haditengerészet
és a légierő a nagy hábo
rúban címmel hadtörténe
ti kiállítás nyílik november
20án 17 órakor a József
Attila Művelődési Házban
(Móra park 1.).  A Géber
Gábor hagyományőrző és
Menyhárt Áron hadtörté
neti gyűjteményéből ösz
szeállított tárlat december
20ig, hétköznap 10től
16.30ig látogatható.
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A legelső ilyen fotót 1987ben ké
szítette egy gondnok, Andrew Kro
melow, aki a saját szerszámosládája
tartalmát örökítette meg hasonló
módon, de ekkor még csak a tárgyak
voltak a főszerepben. 2018ban Új
Zélandon egy rendőrautót rámoltak
ki ugyanilyen precizitással, a kihívás
viszont, ahogy jeleztük, csak nemrég
indult el világkörüli útjára.

Szeptember első vasárnapján Né
metországban a zürichi rendőrség jó
ötletnek tartotta rendszerezve kipa
kolni egyik járművük tartalmát az asz
faltra és nekik is mellé feküdni, majd
minderről légi felvételt készíteni. Cél
juk a szórakoztatáson kívül valószínű
leg az volt, hogy megmutathassák a
civileknek, hogy mik, illetve kik is van
nak egy járőrautóban.

Az internetes kihívások lényege,
hogy a fénykép mellett megjelölik
azokat, akiktől ugyanebben a témá
ban várják a tartalmat. Természete
sen bárki beszállhat a játékba, akinek
van elég ideje és kreativitása kipako
lászni munkahelyének mozdítható
tartalmát a földre, majd madártávlat
ból lefotózni azt. A tetris challenge
be eddig a legtöbben a mentősök,
tűzoltók és hasonló segítő foglalkozá
sú szervezetek szálltak be Magyaror
szágon, de akadtak zenészek és iro
dai dolgozók is, akik szintén leheve
redtek használati tárgyaik közé egy
kép erejéig.

Vilámsebességgel
terjedt el a tetris
challenge kihívás
az interneten, a já
tékba persze győri
ek is beszálltak.
Ezekből a fotókból
szemezgettünk ol
vasóinknak.

Győrt is elérte

Az Apor Vilmos Katolikus Iskola
központ ifjú kézilabdásai is terí
tékre kerültek a Facebookon. Ki
pakolták a szertárat, ami az isko
lában kézilabdázó gyerekek nagy
örömére, rengeteg új labdával és
egyéb kézilabdához elengedhe
tetlen szerrel bővült. 

Magyarország első handpankészítő műhelye és közössége, a MAG Instruments
is kifeküdt. A társaság a Torula Művésztérben alkot, céljuk minőségi hangszerek
készítése, valamint a handpanmuzsika minél szélesebb körben való elterjesztése. 

A gyermekmentő
személyautó. Bet
sokoldalúbb, min
Oktató Kórház m
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a régi-új őrület

ő más, mint a többi mentő, hiszen ez egy
tegszállítást nem végez, de felszereltsége
t a többi mentőnek. A Petz Aladár Megyei
unkatársai is beszálltak a játékba.

Az Audi Hungaria több szempontból is úgy működik, mint
város a városban. Többek között mentőszolgálat, tűzoltóság,
orvosi központok, éttermek találhatók a gyár területén. Na
ponta 20 tűzoltó teljesít 24 órás szolgálatot. A tűzoltóságnak
7 oltó és mentő gépjárműve van, egy magasból mentő, 30
méteres emelési magassággal, beépített szivattyúval.

A Cseri Pincészet
ugyancsak kipakolta
a hordóit. A család
kutyája is a fotóra ke
rült volna, ha nem
rettent volna meg a
dróntól, amivel a ké
pet készítették.
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AZ ÉLET NAPJÁN
A Széchenyi-egyetemen is ültettek fát 

Szerző: Hancz Gábor
(Széchenyi István Egyetem)

Fotó: Májer Csaba József
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A 10 Millió Fa civil közösség Bojár
Iván András művészettörténész, épí
tészkritikus kezdeményezésére jött lét
re néhány hónappal ezelőtt. Célja a leg
rövidebb időn belül tízmillió fa elülteté
se Magyarországon, mondván, a Föld –
a klímaváltozással, a környezetszennye
zéssel – drámai módon változik, ezért
nekünk embereknek is változnunk kell.
A mozgalom – amelyet már 30 ezernél
többen követnek – november 9ét, a
halottak napját követő szombatot az
élet napjának jelölte ki, amikor renge
teg helyen fogtak faültetésbe. Az akció 
hoz a Széchenyi István Egyetem is csat
lakozott, ahol dr. Földesi Péter rektor és
Rosta S. Csaba építész, a civil közösség
egyik tagja fogott ásót, kapát, és a 34
es sorszámú narancseperfát plántálta
el a könyvtár előtti területen.

Sós Eszter aktivista, az egyetem
doktorandusza elöljáróban elmondta:
azért ezt a helyszínt választották Győr
ben a csemetének, mert úgy gondol
ják, hogy a lakosság szemléletformálá

sában az értelmiség mindig kiemelke
dő szerepet játszott, az univerzitás pe
dig meghatározó szereplője a régiónak.

Dr. Földesi Péter ezt erősítve arról
beszélt, hogy az egyetemnek az okta
táson, a kutatásfejlesztésen túl a har
madik missziója a társadalmigazdasá
gi folyamatokban való részvétel oly
módon, hogy segítsék az országot, az
embereket, s az egész emberiségért is
cselekedjenek. Ebbe a szemléletfor

málás szintén beletartozik. „Azt az üze
netet kell megfogalmazni mindennap,
hogy tegyél valamit a környezetedért,
a saját jövődért. Sok mindent le lehet
cserélni: ha valakinek tönkremegy az
autója, elszakad a pólója, vesz egy má
sikat. De mi van, ha elromlik a Föld?”
– tette fel a kérdést, majd az esemény
jelentőségét azzal a mondással érzé
keltette, miszerint „a leghosszabb út
is az első lépéssel kezdődik”.

Rosta S. Csaba – aki jelezte, apaként
és az egyetem volt oktatójaként van je
len – hangsúlyozta: talán az egyetemi
polgárság a legfogékonyabb arra, hogy
a civil közösség által képviselt szemléle
tet továbbvigye, mert a kiművelt em
berfők óriási hatással lesznek a környe
zetükre. Hozzátette: a későbbiekben is
szeretnének együttműködni az egye
temmel, például jövő tavasszal, amikor
újabb húsz facsemete kerülhet a földbe.

A 10 Millió Fa civil közösség faültetési akciót
hirdetett november 9re, amelyet az élet nap
jának nevezett el. A kezdeményezéshez csatla
kozott a Széchenyi István Egyetem is, ahol dr.
Földesi Péter rektor és Rosta S. Csaba építész
révén egy narancseperfa került a földbe.

Az egész napos programot Rad
nóti Ákos alpolgármester nyitotta
meg. Köszöntőjében kiemelte, a Ker
tészek és Kertbarátok Városi Egyesü
lete közel ötven éve működik Győr
ben eredményesen, egyre nagyobb
létszámmal. Hozzátette, ez a prog
ram nem csak a szakmai tapasztalat
csere színtere, a lakosság tájékozta
tását is segíti. Az alpolgármester ar
ról is beszélt, mindent megtesznek
azért, hogy több zöldterület legyen
Győrben: a Szent István utat viráglá
dákkal szépítették, palántákat osz
tottak szét a lakosságnak, a klímavál
tozáshoz alkalmazkodva, jelentősen
növelték az öntözőrendszerek szá
mát, korszerűsítették a szökőkutakat,
illetve 2014ben faültetési program
indult, amelynek keretein belül idén
is ezer fát ültetnek el. A városüze
meltetést új gépek is segítik. Radnó
ti Ákos elárulta, jövőre is meghirde
tik a „Virágos városunk Győr” kör
nyezetszépítő versenyt, amelynek ki
írását február végére, március elejé
re ígérte.

A növényekkel kapcsolatos témák
a Győr+ Média felületein is helyet kap
nak, méghozzá a Kertbarát magazin
ban (lásd a következő oldalt). Rova
tunk állandó szakértője, Nagykutasi
Viktor kertészszakíró, a Kertészek és
Kertbarátok Városi Egyesületének el
nöke, aki rövid köszöntője után A klí
maváltozás hatása a kiskerti növé
nyekre címmel tartott előadást.
Nagykutasi Viktortól megtudtuk, ez
már a harmadik szakmai napjuk,
amelynek keretein belül a növényvé
delemről, a növénynemesítésről, a
növényválasztásról és a kiskerti gépek
ről hallhatnak előadásokat az érdeklő
dők. Szeretnék felhívni az emberek fi
gyelmét arra, hogy a növényvédelem
nem csak a permetezésről szól.

Az ingyenes programra sokszínű
előadásokkal várták az érdeklődőket,
egy ritka növényekből álló kiállítást
is megtekinthettek a látogatók, a
szomszédos standon pedig egy kis
termelő saját alapanyagokból készí
tett lekvárokból és szörpökből tar
tott kóstolót.

A növénynemesítéstől a korszerű növényvédelemig címmel tartott
szakmai napot a Kertészek és Kertbarátok Városi Egyesülete az ön
kormányzat támogatásával kedden, a GyőrMosonSopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarában. Az esemény műsorvezetője a
Győr+ Rádió munkatársa, Ferenczy Balázs volt. 

A NÖVÉNYEK
Középpontban Szerző: Bodrogi Sára

Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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A frissen telepített növényeinket,
bokrokat, fákat a saját földjével tölt
jük fel, takarjuk. Ha gyümölcsfát vagy
gyümölcstermő bokrokat, rózsát, ki
vit vagy szőlőt telepítünk, így kell cse
lekednünk. Felkupacolásra használ
hatunk érett komposztföldet, ame
lyet a tél végén a növény köré a talaj
ba tápanyagnak beledolgozunk.

A melegigényes növényeket, szo
banövényeinket, kaktuszainkat, pozs
gásainkat csak fagymentes helyen te
leltethetjük. Nekik a lakás vagy a fű
tött télikert a legjobb, ügyelve arra,
hogy kevesebb télen a természetes
fény, így a locsolást is csökkenteni
kell, mert hiba ilyenkor a túlöntözés.

Kaktuszok és pozsgások pincében,
de akár szekrényben is teleltethetők.
Ilyenkor a vizet már teleltetés előtt
és teleltetés közben is meg kell vonni
a növényektől. A teleltetett növénye
ket, sőt a szobanövényeket is csak
módjával tápoldatozzuk. 

Télen a legbiztosabb locsolási
módszer a szobanövényeinknél, ha
akkor adunk vizet nekik, ha ujjunk he
gyével érintve a föld felülete száraz. 

Néhány kedvelt növényünk 
teleltetése
Leander – Kevés fénnyel is beéri

(pince, garázs). A hőmérséklet 6–10 °C
legyen, és ne száradjon ki teljesen a
földje, ez 34 heti locsolást jelent. Visz

szavágni márciusban szabad. Télen ne
tápoldatozzuk. Földjét elegendő tavasz 
szal megújítani vagy átültetni.

Golgotavirág – Legjobb 5–12 °C
hőmérsékleten akár félárnyékban
tartani, mérsékelt locsolás mellett.
De világos, meleg helyen tartott nö
vények rendszeres locsolás mellett
télen is virágoztathatóak. Tavasszal
erős visszametszéssel újítsuk meg a
növényünket.

Angyaltrombita – A kertből ki 
ásott növényeket vigyük fagymentes,
5–8 °Cos helyiségbe, ahol kevés
fényt kapnak. 34 hetente locsoljuk
és a jó idő beköszöntével vigyük is
mét a szabadba. Ha földjét megújít
juk vagy jó minőségű, akár komposzt
tal telített földbe ültetjük, szép nagy
bokorrá/fává nő. Inkább a tél végén
vágjuk vissza.

Muskátli (futó vagy álló, hagyo
mányos vagy paraszt) – az álló mus
kátlinak régi jó módszer a szárazon,
újságpapírba csavarva, pincében fel
lógatva való teleltetése, de alkalmaz
ható a világos pincében, verandán,
lépcsőházban 8–12 °Con való telel
tetés. Az elvirágzott részeket távolít
suk el. A tél végén visszatörhetjük a
növényünket, és a leválasztott hajtá
sokat laza föld+tőzeg+perlit+homok

keverékben meggyökereztethetjük.
Áprilisban átültethetjük vagy muskát
liföldkeverékkel földjét frissíthetjük.
Télen mérsékelten locsoljuk, és csak
a tél végétől kezdjük meg a tápolda
tozását.

Díszfüveinket a tövétől fölfelé ha
ladva össze kell kötözni, hogy a nö
vény tövét ne érje a téli csapadék. 

Az érzékeny örökzöldeket, fenyő
féléket lombbal vagy levágott
fenyőgallyakkal tudjuk
betakarni.

Bugenvillea
(murvafürt) –
világos he
lyen teleltes
sük, de 8–12
°Cnál ne le
gyen mele
gebb, mert
hajtásai na
gyon megnyúl
nak. Ha nagyon
alacsony a hőmérsék
let, a leveleit eldobja. Tele
lés alatt nagyon óvatosan locsoljuk.

A kerti növényeink téli takarására,
feltöltésére legjobb az egészséges
lombbal való takarás. Kisebb fagyér
zékeny növények tövét egyszerűen
csak rakjuk körbe száraz lombbal. Ré

gi bevált módszer fáknál, bokroknál
(kivi, füge) a nádszövettel való taka
rás vagy a kukoricázás. Ha csak egy
egy növényt akarunk megvédeni, ké
szítsünk köré egy fakalodát és ezt
töltsük fel faforgáccsal.

Nagyobb növényeknél a nádszö
vettel való takarás a legjobb és leg
gyorsabb megoldás. Magas törzsű
növényeket úgy takarjunk, hogy a fe
jét vegyük körbe vagy húzzunk rá ju

tazsákot és azt töltsük meg
száraz lombbal vagy for

gáccsal.
Újabban a ke

reskedésekben
is lehet téli ta
karófóliát kap
ni, de a kerté
szetben alkal
mazott fá
tyolfólia is tel

jesen megfe
lelő a növények

betakarására.
Ne használjunk

fóliazsákot vagy kerté
szeti fóliát, mert ezek alatt

a növény nem levegőzik, bepáráso
dik. A tél folyamán többször ellen
őrizzük a takarásainkat és alatta a nö
vényeinket. A téli takarót fagyok el
múlásával azonnal vegyük le, mert
akadályozza a növények tavaszi meg
indulását.

Sajnos az utóbbi években a hófedte kert látványa egyre ritkább, így nekünk, kertbará
toknak jut a feladat, hogy a téli fagyokra érzékeny növényeinket betakarjuk. De mivel
és hogyan óvjuk őket, hogy a takarásból ne fulladás legyen?

A TÉLRE

Készítsük fel

KERTÜNKET 

Szerző: Nagykutasi Viktor kertészszakíró, 
a Kertészek és Kertbarátok 
Győr Városi Egyesületének elnöke 

Kaktuszainkat,
pozsgásainkat 

csak fagymentes 
helyen 

teleltethetjük 

és növényeinket
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@napolytoldelre
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A sarki fényt a föld mágneses me
zeje és az úgynevezett napszél hozza
létre. A napból érkező, elektromosan
töltött részecskék egy része bejut a
föld felső légkörébe, és ott kölcsönha
tásba lép a légkör molekuláival. A je
lenséget látványos fényjáték kíséri,
ami a kéktől az ibolyán át a pirosig
szinte bármilyen színű lehet. Leggyak
rabban azonban zöldes árnyalatú.

A sarki fény extrém esetben akár
Magyarországról is látható, rendsze
resen azonban csak a sarkkörhöz kö
zeli területeken figyelhető meg. Eu
rópán belül Izland, a skandináv álla
mok és Oroszország északi részei fek
szenek az ideális szélességi fokon, de
látható esetenként sarki fény Skóciá
ból és a balti államokból is. Megfigye
lésére a szeptember és március kö
zötti időszak a legmegfelelőbb – en

A sarki 

nek oka, hogy az északi féltekén
ilyenkor hosszabbak az éjszakák. A
sarkkör közelében pedig mindez hat
ványozottan jelentkezik: a norvégiai
Tromsøben vagy az orosz Mur
manszkban például november végé
től január közepéig egyáltalán nem
kel fel a nap.

Ilyenkor kifejezetten jók az esélye
ink, hogy sarki fényt lássunk. Telje
sen biztosra azonban sohasem me
hetünk, a jelenség ugyanis eléggé ki
számíthatatlan. Borús időben pedig
eleve fölöslegesen kémleljük az eget.
Úgy érdemes tehát úti célt választa
nunk, hogy legyen mit megnézni ak

kor is, ha nincs szerencsénk, és elke
rül minket a sarki fény. 

Tromsø
A norvégiai Tromsø (tromszö) a

sarkkörtől északra, gyönyörű termé
szeti környezetben fekszik. A városköz
pont egy szigeten épült fel, melyet lát
ványos híd és többsávos alagút köt
össze a szárazfölddel. A szigetre érkez
nek meg a nemzetközi repülőjáratok
is, föntről pedig kivételes kilátás nyílik
a szikrázó, hófödte hegycsúcsokra.
Feltéve persze, hogy tiszta az idő.

ÉszakNorvégiában Tromsø büszkél
kedhet a legtöbb tradicionális faépület

tel, melyek közül a legrégebbi 1789
ből származik. Fából épült a település
székesegyháza is, és itt működik a kon
tinens legészakibb és egyik legkülönle
gesebb arborétuma. A város közelé
ben emelkedő Storsteinenhegy sílift
tel is megközelíthető, és pazar kilátást
nyújt a településre és a környékre.
Ugyanitt több remek sípálya is várja az
aktív utazót.

Tromsøbe nincs Budapestről köz
vetlen repülőjárat, bécsi indulással
azonban már egy átszállással oda jut
hatunk. Az út cirka hat órát vesz
igénybe, és odavissza már nyolcvan 
ezer forinttól elérhető. A Tromsøi
szállások nem olcsók, de nem is meg
fizethetetlenek: két személyre éjsza
kánként huszonötharmincezer fo
rintból már tudunk bérelni apart
mant vagy panziószobát.

A Golfáramlatnak köszönhetően, a
város éghajlata meglepően enyhe: a va
laha mért leghidegebb hőmérséklet
csak –18,4 °C, a januári átlag pedig –4
°C körüli. Nem kell tehát bepakolni a tel
jes téli ruhatárunkat, de mindenképp
vigyünk magunkkal jól tapadó túraba
kancsot, az utcák ugyanis gyakran na
gyon síkosak, jegesek. 

nyomában
FÉNY 

Szerző: Kisté
Fotók: unsplash.com, Wikimedia Commons

Aurora borealis, vagy más
néven (északi) sarki fény.
Egyike a természet azon cso
dáinak, melyet egyszer az
életben mindenkinek látni
kellene. A fapados repülőjá
ratok és fapados szállások
korában ez már egyáltalán
nem elérhetetlen. A látvá
nyos fényjelenség megtekin
tése ráadásul teljesen ve
szélytelen, szemben mond
juk egy aktív vulkánnal vagy
egy forgószéllel.

Az aurora borealis, azaz szó
szerint „északi hajnal” kife
jezést Galileo Galilei alkot
ta meg az 1600as évek ele
jén. A híres tudós akkor
még úgy vélte, hogy a nap
fénye tükröződik vissza az
éjszakai égbolton.



232019. november 15.



24 2019. november 15.

9021 Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky u. 17/A.    |   Telefonszám: +36 30 411 3904 www.internormstudio.hu 

A MI

UTCÁNK
Nádorváros – 7. rész

Marcal utca
A Marcal folyó a Rába jobb oldali mellékfo

lyója. A Bakonyban ered, több patakból táplál
kozik, míg végül száz kilométer hosszan Zala,
Vas és GyőrMosonSopron megyén keresztül
Gyirmót előtt a Rábával egyesül. 1958ban kap
ta a nevét az utca a közeli HoltMarcal okán.

Március 15. utca
Az ókori római naptárban, március idusa né

ven számon tartott nap ez, amikor is kr. e. 44ben
megölték Julius Caesart, igaz, nem a Gergelynap
tár, hanem a Julianusnaptár szerinti napon. Ne
künk fontosabb esemény fűződik ehhez a naphoz:
az 1848–49es forradalom kezdete, nemzeti ün
nepünk. 1925 óta hívják így ezt a csendes utcát.

Mészáros Lőrinc utca
Mészáros Lőrinc (1466–1514) pap, plébá

nos. Az 1514es, Dózsa György által vezetett

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

parasztfelkelés alvezére. Tomori Pállal vívott vesz
tes csatája után kivégezték. Korábban Mészáros
majori útnak hívták. 1948ban kapta meg mai ne
vét.

Mónus Illés utca
Mónus Illés (1886–1944) politikus, újságíró, a

Népszava szerkesztője. 1944ben végezték ki a nyi
lasok. Az utca 1948ban kapta nevét, korábban Er
zsébet liget utca volt. 

Nádas Ernő utca
Nádas Ernő (1892–1942) a győri Lenfonó és

Szövőgyár mérnöke. Antifasiszta gondolkodása,
nézetei, valamint szabotázscselekmények előké
szítése miatt 1942ben kivégezték. Sajnos több
térkép (online is), és a köztudat is hibásan nevezi,
tünteti fel az utca nevét, Nádas Jenő névvel. Az ut
ca 1948tól viseli Nádas Ernő nevét.

Nádor tér
Egykor vásártér is működött a mai Szigethy At

tila út, Kert utca, Honleány utca körüli területen.
Képe mára jelentősen megváltozott. Már nem a
„dobozgyár” épületei, hanem társasházak néznek
le a térre, ahol autókereskedés és a szakmunkás
képző épülete is feledteti a teret. A nádor, a király
utáni legtekintélyesebb országos méltóság volt
Szent István királyunktól egészen 1848ig. A tér az
idők folyamán utcával is összevontan szerepelt,

úgymint: Malinovszkíj tér, Bécsi László út. Mára
tisztázódtak a tér határai és elnevezése. 

Nádor utca
Az utca, a fent említett tér keleti oldalán, a vala

mikor Bécsi László útnak nevezett közterület. A Szi
gethy Attila utat köti össze a Mónus Illés utcával.

Nagy Imre utca
Nagy Imre (1896–1958) az 1956os forrada

lom mártír miniszterelnöke. Az utcát többszöri
névváltozás után (KülsőBaross út, Farkas Má
tyás út, Sallay Imre utca) végül 1991ben nevez
ték el a néhai miniszterelnökről.

Nemzetőr utca
Back Hermann (1824–1916) gyáros, a város

fejlődésében, az iparosok támogatásában élen
járt. Valamikori malmának, a Backmalomnak
területéhez tartozott az utca, és a mai Malom
liget, halványan őrizve a hengermalom emlékét.
A Nemzetőr (polgári katona) nevet az utca
1948ban kapta.

Pápai út
A városból, Nádorvároson át, Pápa felé veze

tő út érdekessége, hogy 1896 óta viseli nevét.
A mély fekvésű, régen nádason átvezető út tu
lajdonképpen a HoltMarcal és a NagyPándzsa
töltésén fut. 



Szeretnénk egy újdonságot be
mutatni, a krétafestéket, ami min
dent tud, amit egy krétafestéknek
tudnia kell, azaz megfelelően poró
zus, ezáltal könnyen csiszolható,
antikolható, ami most oly divatos a
lakberendezésben. Sőt, a színeit is
úgy alakították, hogy mindenki
megtalálja a számára megfelelőt.
És ami a legnagyobb előnye, ecset
nélkül, könnyen, gyorsan felújítha
tunk vele szinte bármit, ami a ke
zünk ügyébe kerül.

Egy spray, amellyel egyszerűen
csak lefújja azt a tárgyat, amelyet
más színűvé varázsolna és az olyan
lesz, mintha kicserélték volna. Sze
rezze be kedvenc színeiben!

Gyermeke hónapok óta nyaggatja
egy új biciklivel. Nem azért, mert ki
nőtte a régit, egyszerűen csak meg
unta a színét. A gyerekek mindig új
donságra vágynak, ezzel magyaráz
ható, hogy folyton új játékot szeret
nének: megunják a régit. Mi lenne,
ha egyszerűen csak más színt kapna
a játék egy spray segítségével és

nem kellene újat venni? A piros bicik
li lehet ezután kék, a sárga roller akár
lila is. Engedje szabadjára a fantáziá
ját és játsszon a színekkel! Élvezheti
az alkotói szabadságot és a végered
ményt is, a kisfia, kislánya pedig örül
a felújított játékának. 

A festékspray nem csupán akkor
ideális az ön számára, ha valaminek
megunta a színét. Ha régi dolgai
megkoptak, pár fújás és máris új, kü
lönleges színeikkel egyedi hangulatot

P.G. Color Festékáruház

9023 Győr, Mester u. 11. • Tel.: 0696/317486,
0630/4502861 • www.pgcolor.hu

Fontos kiemelni, hogy bármilyen
óvatosan dolgozunk is, bizony a fes
ték szóródik, így olyan helyen hasz
náljuk, ahol ez nem probléma! A fes
téket minden esetben alaposan ráz
zuk fel, és egy picit fújjunk ki belőle,
hogy kiderüljön, tökéletesen össze
keveredette a tartalma. Amennyi
ben ezzel megvagyunk, kezdődhet a
munka!

Natúr fa esetén nincs szükség
semmiféle előkészítésre, viszont ami
kor az első réteg felkerült a fára, szá
radás után szükségünk lesz egy kis
csiszolópapírra, amivel a fát ittott
vissza kell csiszolni. Ennek oka, hogy
a festékben levő víz felszívja az apró
szálkácskákat, és a felület „érdessé”
válik. Ez csak pár perces művelet,
amihez elég egy nagyon finom szem
csés csiszolópapír (nehogy mélyen
megsértsük a fát), és már jöhet is a
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következő réteg, ami általában egy
ben az utolsó is. Ezután már csak a
felületkezelés marad hátra, amihez
háromféle alternatívát is választha
tunk matt, selyemfényű és fényes víz
bázisú lakk formájában. 

Régi bútor esetén ahhoz, hogy a
festék tökéletesen tapadjon, elen
gedhetetlen a csiszolás, hogy úgy
nevezett tapadóhidat hozzunk lét
re, ami tartósabbá teszi a festéket.
Amennyiben apró hibák is vannak
a bútoron, arra az esetre használ
junk alapozó sprayt, ha műanya
got festünk, az esetben pedig mű
anyag alapozót kell alkalmazni, a
továbbiakban pedig ugyanúgy dol
gozhatunk tovább, mint egy natúr
felület esetén.

Alkosson kedvére, legyen kreatív
és valósítsa meg elképzeléseit ol
csón, kevés munkával!

varázsolhat régi bútordarabnak, la
kásnak, kertnek. A spray alkalmas ar
ra is, hogy mintákat fújjon velük. Kre
ativitásának csak fantáziája szab ha
tárt. Veszélyesnek is mondhatnánk,
mert ha az ember egyszer elkezdi, ga
rantáltan nem tudja abbahagyni az
alkotást.

A szabályokra viszont fontos kitér
nünk, hiszen ha ezeket nem tartjuk
be, könnyen sikertelenné válhat a
munkánk.

Más kedvezménnyel nem vonható össze. 
Az akció december 15-ig érvényes.

TÖBBFÉLE 
FESTÉKSPRAY-RE 

15%
kedvezmény

a hirdetés
felmutatójának.

Feldobná kicsit régi bútorát, dísztárgyát vagy
közeleg a karácsony, és a szeretteit egyedi
ajándékkal lepné meg? Megunta a lakásá 
ban lévő kiegészítőket, átfestené őket vagy
éppen a bicikli színét szeretné megváltoztatni?
Van egy ötletünk!

Tá
m
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m

Szívesen barkácsol, készít újat és különlegeset?

Dobja fel a régit, 

ALKOSSON



Bevásárlólista
500 g édesburgonya • 50 g vaj • 1 db tojás • 1
gerezd fokhagyma • 50 ml tejszín • 500 g csir‐
kemell • 2 kk. só, 1 kk. bors • 2 ek. olívaolaj •
friss zöldségek a salátához.
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Elkészítés: A burgonyát megfőzöm héjában, meghámozom, és még mele
gen összetöröm. Hozzákeverem a vajat, tejszínt, egy kk. sót, frissen őrölt borsot,
zúzott fokhagymát és végül a tojást. Félreteszem hűlni. A csirkét besózom, bor
sozom, 15 centiméteres darabokra szeletelem és olívaolajon körbesütöm, le
fedem három percre, végül félreteszem. A sütőt előmelegítem 200 fokra. Sü
tőpapírral kibélelek egy tepsit, és ahány csirkedarabom van, annyi kis halmot
teszek a burgonyából egy evőkanállal a tepsire. Erre ültetem a csirkedarabokat,
majd alaposan bevonom őket a krumplipürével felülről is. Így kapunk egy
krumplipürébe bújtatott csirkét. 35 percig sütöm és friss salátával tálalom. 

A legkönnyebben elérhető ételek
túlfinomítottak, csökkentett vitamin
illetve ásványanyagtartalmúak. So
kan szeretnének egészséges életmó
dot követni, de nehezen igazodunk
ki a sok dietetikus ajánlat és javaslat
között, hogy melyik az igazán érdem
beli. A tápanyagbevitel és annak
aránya a legfontosabb, és amennyi
ben testünk nem kap meg mindent,
amire szüksége lenne, az elfogyasz
tott táplálék mennyiségétől függetle
nül éhségérzettel reagál. Ez az egyik
oka a súlyproblémáknak.

Az étkezés sosem volt pusztán
csak létfenntartó eszköz az emberi
ség történetében. Az evés minden
érzékszervünkre hat, egyértelmű
örömforrást is jelent. Egy hosszú, fá

egészségügyi problémákat okoz hosz
szú távon éppen úgy, ahogy a túl

zott önmegtartóztatás. Aki rossz lel
kiismerettel, a kalóriákat számolgatva
fogyaszt el egy süteményt, az ugyan
úgy nem képes élvezni az élet lehető
ségeit, mint az, aki gondjai elfedését

remélve gyűri azt magába. Egyetlen
módszer maradt: időt szánni egy fi
nom, egészséges étel elkészítésére
előre, ami vár minket otthon, amikor
hazaérünk. Ez a recept például tartal
maz mindent, ami finom, kényeztető,
tápanyagban gazdag és laktató is.

#szarkazsófi

Az étkezéshez való viszonyunk talán sosem volt még olyan
ellentmondásos, mint ma. Kevés ráfordítással bármilyen
és nagy mennyiségű élelemhez juthatunk, de ellen kell áll
nunk a csábításnak.

Tipp:
A tetejére

citromos petrezselymet
teszek: a csokor

petrezselymet éppen csak
leforrázva felszeletelem, 

és ráfacsarok fél
citrom levét. 

Üdítő bármilyen 
húsételhez.

radt munkanap után sokszor ez az
egyetlen „vigasz” számunkra. Ezért
testünket nem kímélve, bőségesen ju
talmazzuk meg magunkat a könnyen
elérhető, ízfokozókkal dúsított ételek
kel. Sajnos, ez nagyobb fáradtságot és

Édes-borzas
CSIRKE
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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.

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!Bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe a do

bostorta. A sütemény születésének legendája sze
rint 1884ben Dobos C. József cukrászmester vajat
köpülő inasa véletlenül porított süvegcukrot tett
a vajba só helyett. Ugyanis a kor szokásai szerint
így tartósították a vajat. Dobos ahelyett, hogy ki
dobta volna az „elrontott” vajat, megkóstolta és
ízletesnek találta. Kísérletezni kezdett vele, majd
megalkotta a vajas krémet, amit ma már szerte a
világban mindenki használ. 

1885ben a Budapesti Országos Általános Kiállítá
son I. Ferenc József és Erzsébet királyné elsők között
kóstolhatták meg a tortát, ami öt réteg habkönnyű
piskótalapból, vajas csokoládékrémből és a tetején
roppanós karamellből áll. A mester bosszankodott a
cukrászok silány utánzatain, így 1906ban átadta a fő
városi Cukrászok és Mézeskalácsosok Ipartestületé
nek az eredeti dobostorta receptjét. Ezzel fel is adta
üzletét, de arra büszke volt, hogy ő a dobostorta első
készítője, kitalálója, és saját nevével látta el a tortát. 

Hungarikum a 

dobostorta

Fotó: JSTPhotography/Shutterstock.com
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Kedves Kicsik és Nagyok!
Az őszi szomorkás időben szeret

nétek egy izgalmas programot? Ak
kor irány a belvárosi dzsungel! Sok
szeretettel várunk mindenkit külön
leges programokkal a november 24i
családi napon, egészen 18 óráig.

Megnézhetitek, hogyan falatozik
a kajmán, a mézmedve, a piraya és
a kaméleon. Megtudhatjátok mi
lyen okosak a patkányok, hogyan
kell tartani az állatokat, valamint a
ZooShow egyes szereplői is elláto
gatnak hozzánk: Zara, az arapapa
gáj, Frici, a kis vadászgörény, vala
mint Lola, a rózsás kakadu is eljön
nek a Füles Bástyába.

Kalandra le! Irány a Füles Bástya!

A FÜLES BÁSTYÁBAN
Állati jó családi délután

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Támogatott tartalom

Programok 
13.10–14.30 Állatok ételeinek elkészítése: elkészítjük közö

sen az Füles Bástya lakóinak ételeit, majd közösen
oda is adjuk nekik.

14.50–15.50 Állatbemutató: a Füles Bástya lakóinak, vala
mint a ZooShow szereplőinek bemutatása

16 órától változatos programok:
Kreatív sarok: színezők, hajtogatás folyamatosan •
Füles Kvíz: Ha kitöltitek, édesség jár cserébe • Kér
dezz! Felelek! Állatok trenírozásáról, avagy hogyan
zajlanak az állatok tréningjei? • Folyamatos állatsi
mogatás • Kaméleonok etetése 16.30tól • Kajmán 
etetés 17 órától

Velük, és a Füles Bástya többi lakójával is testközelből megis‐
merkedhettek, ha elég bátrak vagytok!
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyõr-Szabadhegyen elsõ emeleti,
43 nm-es, nappali+1 szobás, 10
nm erkéllyel rendelkezõ lakás eladó.
A társasház rendkívül magas mûszaki
tartalommal rendelkezik. Az ár emelt
szintû fûtéskész. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Nagyszentpálon 90 nm-es, nappa-
li+3 szobás, új építésû ikerház sarok-
telken eladó. A nappaliból nyílik a 11
nm-es terasz. A házhoz tartozó telek-
rész 661 nm. Nincs szolgalmi út.
Várható átadás: 2020. tavasz.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyõr-Szabadhegyen, eladó 49 nm-
es, kétszobás, franciaerkélyes panel-
lakás. Az ingatlan felújított: burkola-
tok cseréje, villanyhálózat-bõvítés,
vízcsõcsere, radiátorok cseréje, fes-
tés folyamatosan történt. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

A csodálatos Szigetközben, Gyõr -
zámoly kedvelt részén eladó új épí -
tésû, amerikai konyhás nappali+3
hálószobás ikerház, 90 nm hasznos
alapterülettel, 13 nm terasszal és
347 nm saját telekrésszel.  

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõrtõl pár percre, Péren, új épí -
tésû, 92,25 nm-es, nappali+3 szobás
ikerház eladó 572 nm telekrésszel, 13
nm terasszal. A ház 30 cm-es fõ fa lak -
kal épül, 15 cm hõ szi ge teléssel. Nincs
közös fal a szomszéddal!

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyõr-Nádorvárosban 43 nm-es,
második emeleti, 1,5 szobás lakás el-
adó. A szobák parkettával burkoltak,
ablakai mûanyagok. Fûtését távhõ lát-
ja el. A lakás kiválóan alkalmas egye-
dülállóknak, fiatal pároknak.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 22,5 M Ft Ár: 29,890 M Ft 

Gyõr-Vízivárosban eladó ez a föld-
szinti, 44 nm-es, teraszos garzonla-
kás. A ház 2014-ben épült, 30 cm-
es téglából, 10 cm-es külsõ hõ szi ge -
teléssel. A nappaliból leválasztottak
egy hálófülkét.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyõr-Pinnyéden új építésû, 94,52
nm-es, nappali+4 szobás, elsõ eme-
leti lakás eladó, 15,9 nm terasszal.
A lakások belsõ elrendezése variálha-
tó! Az ár nettó, és fûtéskész állapotra
vonatkozik. Átadás: 2020 nyarán.

Horváth Edina: 
70/587-4020Ár: 25,990 M Ft 

Gyõrújbaráton eladó ez a 2500 nm-
es telken elhelyezkedõ, szép állapo-
tú, háromszintes családi ház. 1988-
ban épült 30 cm-es téglából, 5 cm-
es külsõ hõszigeteléssel. A ház folya-
matosan karbantartott. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 26,9 M Ft 

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez a 62 nm-es, 1. emeleti, erkélyes,
újszerû lakás. A társasház 2017-ben
épült 12 cm-es hõ szi ge teléssel. Elosz-
tása: nappali+2 hálószoba. A fûtés
kétkörös: padló és radiátor.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 28,990 M Ft 

Ár: 34 M Ft 

Ár: 31,9 M Ft Ár: 18,5 M Ft 

Gyõr-Szabadhegyen eladó 96 nm-
es, 4 szobás, nagy konyhás lakás. Az
ingatlan 2 erkélyes, 1. emeleti,
2001-ben épült. A lakás állapota jó,
megkímélt. A lakáshoz saját zárt ud-
vari gépkocsibeálló tartozik. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 38,7 M Ft Ár: 21,9 M Ft Ár: 34,9 M Ft 

Gyõr-Ménfõcsanakon eladó ez az
1980-as években épült, 200 nm-es,
3 szintes, felújított családi ház 1000
nm-es telken. Elosztása: alsó szin-
ten: konyha+étkezõ, 2 szoba, fürdõ,
felsõ szint: 3 szoba+fürdõ.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 38,790 M Ft 

Adventi 
jótékonykodás

Idén a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Köz-

pont „Bagolyvár” Gyermekotthona lakóinak szeretnénk

szebbé tenni a karácsonyát. December 16-ig várjuk iro-

dánkba az 5-18 éveseknek szóló kis ajándékokat:

ruha, édesség 
sportszerek 
kreatív foglalkozáshoz 
eszközök
tini kozmetikumok
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Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet

NEMZETISÉGI 
ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. A pályázat-
tal kapcsolatban további információ
az onkormanyzat.gyor.hu honla-
pon, a Pályázatok menüpont alatt
érhető el.

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











ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi
felhívást tesz közzé „Nemzetiségekért” díj 2019. évi adományozására. 

A díj adományozására javaslatot tehet – Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Jogi és Önkormányzati Osztályára címezve – 2019. december 2. 15 óráig: a pol-
gármester, a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, párt
győri szervezete, győri székhelyű nemzetiségi civil szervezet a legfőbb szerv döntése
alapján, a Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,
valamint az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ és a személyes adatok kezelésével kap-
csolatos tájékoztató megtalálható a www.gyor.hu című honlapon.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

A PannonVíz Zrt. szakemberei ki
cserélik az itt húzódó 12 méter
hosszú bekötővezetéket. A szokásos
tól eltérően ez a csatorna nem az út
tengelyében húzódik, hanem a jár
da alatt, így az építkezés idején is
használható marad a parkoló bejá
rata. Csütörtöktől a BajcsyZsilinszky
út forgalmát rövid szakaszon sável
tolással a páros oldalra terelték, az
itt lévő parkolók átmenetileg nem
használhatók.

A Munkácsy úti körforgalom alatt
elkészült a csatornacsere, ismét át
járható a csomópont, köszönjük tü
relmüket! A zúzottkő burkolatnak
még néhány nap tömörödésre (kon
szolidációra) van szüksége, ezután
következnek az útépítők. 

Révfaluban befejeztük a vízveze
ték légdugós mosatását. A sűrített
levegős módszerrel hatékonyan
megelőzhetők a vízelszíneződések.
Az öblítés kihozott néhány rejtett
meghibásodást az utcai vízvezeté
keken, így a tervezett munka mel
lett kisebb hibaelhárításokra volt
szükség a Kertész, Zólyom és Dam
janich utcákban. 

Gyárvárosban a Tompa utcai kive
zető csatorna cseréjével rövidesen
elérjük a Kölcsey utcai csomópontot.
Itt december első hetében szeret
nénk befejezni a munkát, és még az
ünnepek előtt aszfalttal helyreállítani
az érintett útszakaszt. Addig a közle
kedők továbbra is útszűkületre szá
mítsanak a Külső Árpád úton.

Az Ipar úton folytatódnak a csator
nafedlapcserék. Útszűkületre, sáv 
eltolásokra számítsanak. Kérjük, ve
zessenek óvatosan, tartsák be az elő
írt sebességkorlátozásokat!

Ne feledkezzenek el a télen üresen
álló ingatlanokban a vízvezetékek télie
sítéséről, amihez a pannonviz.hu olda
lon hasznos tanácsokat találnak. Ha
gondosan szigeteljük a vezetékeket és
víztelenítünk, nem érhet meglepetés
tavasszal. A napokban kikerültek a fagy
védelemről szóló óriásplakátjaink is.

Ahogy pedig a meteorológiai előre
jelzések szerint megérkezik az első ko
molyabb hidegfront, a tavalyi akciónk
hoz hasonlóan, ismét pannonvizes
bögréket nyerhetnek olvasóink hirde
tésmegosztással Facebookoldalunkon. 

A Belvárosban, a Bajcsy
Zsilinszky út és Arrabona udvar

sarkán hétfőn beszakadt az úttest
egy áruszállító kamion alatt. A teherautó

egyik kereke beszorult a lyukba, a tűzoltók sza
badították ki daru segítségével a járművet. A baleset

ben a csatorna is megsérült. A PannonVíz Zrt. szakemberei
itt is gőzerővel dolgoznak.

megsérült a csatorna is
Beszakadt az út, Szöveg: PannonVíz Zrt.

Fotó: Útkezelő Szervezet
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A GyőrSzol Zrt., a GYHG Nonprofit Kft. és a
PannonVíz Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy közös,
Jókai utca 79. szám alatti ügyfélszolgálati irodájuk
2019. november 25én, hétfőn technikai okok mi
att zárva tart. Az említett napon az GyőrSzol Zrt.

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyon-
gazdálkodó 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
fokozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és
egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg
az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapte-
rületű üzletrészre vonatkozóan 2019. december 31.
napjáig tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű in-
gatlanrészre határozatlan időtartamú bérleti szerződés
van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyi-
latkozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenntartá-
sával vagy anélkül kívánja-e az ingatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni,
mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megkül-
deni, 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 tekint-
hetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlan-
gazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.:
06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerez-
hetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

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!

´´
´´
´´

´´ ´´

és a GYHG Nonprofit Kft. Orgona utca 10. szám
alatti, illetve a PannonVíz Zrt. Bartók Béla utca
10/C szám alatti irodájában lesz lehetőség szemé
lyes ügyintézésre. A szolgáltatók ezúton is köszö
nik ügyfeleik megértését és türelmét.

ZÁRVA LESZ 
az ügyfélszolgálat a Jókai utcában



ÁLLÁS

Elektroműszerészeket, CNC
gépkezelőket, forgácsolókat,
darusokat (felülről vezérelt),
üzemeltető villanyszerelőket
keresünk győri munkahelyre.
Kiemelt órabér. 0670/366
5722; 0670/6041265;
munka15@index.hu.

Nyugdíjasok jelentkezését
várjuk rész és folyamatos
munkára: asztalos, takarító,
pénztáros, konyhai kisegítő,
szakács, büfépénztáros; il

letve többféle könnyű fizikai
feladatra. Érdeklődés: 06
20/3357312; 96/822514,
Győr, Bartók B. u. 8. Északi
Szomszédok Nyugdíjas Szö
vetkezet irodájában lehet.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érd.: 06
70/3846557.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag

választással. Ingyenes felmé
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érdeklődés: 0670/884
6838.

Őszi akció a Tipp Topp Moso
dában! Szolgáltatásaink: mo
sás, vasalás, takarítás, sző
nyegtisztítás. Várunk nagyobb
megrendeléseket is. Győr, Ár
pád út 53. 0670/6708268

Felül töltős mosógépek javí
tása, felújítása rövid határ
idővel. 0620/4902026

Frissítő svédmasszázs fürdé
si lehetőséggel. Hétfőtől va
sárnapig 8:00tól 19:00ig.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/9100177.

Villanyszerelés Győr és kör
nyékén. Kis munkák is. Rövid
határidővel. 0620/402
6657

Vállalom tetők, lapos tetők
javítását, szigetelését. Eresz
csatorna takarítását, kikené
sét. Telefonszám:
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. Érd.: 0630/403
6810; 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.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adás
vételivel, azonnali kész
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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!
GYŐR

BEFŰTÜNK AZ ŐSZNEK…
MINDEN, AMI FŰTÉS, VÍZ- ÉS GÁZSZERELÉS: SZERELVÉNYBOLT KFT.

víz-, gáz-, fűtésszerelési anyagok • fürdőszoba-berendezések
kazánok • radiátorok • csövek • szaniterek és csaptelepek 

széles választék • kedvező árak • ingyenes árajánlatadás
műszaki tanácsadás • árukiszállítás

9027 Győr, Budai út 2.
a víztorony mellett

96/204-121 30/753-3539 gyor@szerelvenybolt.hu

NYITVATARTÁS:
h-p.: 7–17, 
szo.: 7–13



pénzfizetéssel! Öreg, sé
rült, műszaki hibás, felesle
gessé vált autóját megvásá
roljuk hivatalos szerződés
sel! Érdeklődni lehet telefo
non: 0630/5275563, e
mail: dcarkft81@
gmail.com. 1 órán belül vá
laszolunk levelére!

Lomtalanítást vállalok pincé
től padlásig ingyen. 06
70/2777947

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

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 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,

Idős, egyedülálló, anyagi
gondjai vannak? Hívjon, segí
tek. Életjáradékkal. 06
20/4153873

Könyveket, útinaplókat, jegy
zeteket és térképeket kere
sek Északi és Délisarki ex
pedíciókról, földrajzi felfede
zésekről. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0620/9225716. 
SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0670/5642280.

KIADÓ

Győrben albérleti szoba
konyha kiadó decembertől.
Ár: 50.000 Ft+10 000 Ft re
zsi. Tel.: 0630/9766688.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 1 szobás, 35 nm
es, összkomfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 35–70 nm
ig lévő 12 szobás, határo
zatlan idejű, megvásárolha
tó bérleményre. (Hirdeté s 
szám: 714) 
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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

redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Telefonszám: 06
70/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Karácsonyra mobil falfestés!
Gyerekvilág mesefigurákkal
vagy geometrikus dizájn a la
kás bármely pontjára. Előre –
egyedi elképzelés szerint –
készre festett nagyméretű
falpanelek helyszíni felszere
lése. December 23ig meg
rendelve 10% kedvezmény.
Telefon: 0630/2342863.

1500 les kerek Hidrofor tar
tály 140x70 cm eladó. Irány 
ár: 15.000 Ft. Érd.: 16.00
után. 0630/5085697

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! 0620/5299861

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Telefonszám: 06
20/4153873.

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 
pályázati konstrukció keretében már
elérhetô az ingyenes Munkaügyi
Tanácsadó és Vitarendezô Szolgálat. 

Bôvebb információ: 
www.munkaugyivitarendezes.hu

A Szolgálat a kollektív munkaügyi
vitás helyzetek feloldására és azok 
kialakulásának megelôzésére
jött létre.

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 nm
es, összkomfortos, rész
ben felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 45–55 nmes, ha
tározotthatározatlan, 2
vagy 1+2 fél szobás bérle
ményre. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám:
653)

Gyárvárosi 1 szobás, 46 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 12 szobás, 45–55
nmes, határozotthatározat
lan idejű, belvárosi, gyárvá
rosi bérleményre. (Hirdetés 
szám: 654) 

Adyvárosi 2 szobás, 54
nmes, összkomfortos, ha
tározott idejű bérleti szer
ződéses lakást cserélne
55–68 nmes, 3 szobás,
határozotthatározatlan
idejű lakásra. Marcalváros
I, Sziget, Újváros, Bán Ala
dár u. kizárva. (Hirdeté s 
szám: 655)
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye a Gusto Delicate két főre szóló, 5.000 forint értékű ajándékutalványa, amely szendvics
menüre érvényes. Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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Győr, Újvilág u. 6. • 96/317-964 • 30/905-2939 • info@centerhouse.hu 

JUTALÉKFELEZÔ AKCIÓ!

INGATLANKÖZVETÍTÉS • HITELKÖZVETÍTÉS • ÉRTÉKBECSLÉS • ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
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„Erről álmodoztam, amikor Ajká
ról, ahol az atlétika és az úszás mel
lett a kosárlabda alapjait is megtanul
tam, Nagykanizsára költöztem. Tizen
két évesen, kollégistaként kezdtem
az általános iskola hetedik osztályát,
hogy magasabb szinten kosarazhas
sak. Nehéz időszak volt, de megérte”
– mesél Zsófi a kezdetekről, majd ar
ról, hogy 2009ben szerződtette a
Sopron, a legjobb csapat, amelyben
valaha játszott. „Székely Norbert volt
az edző, a keretben pedig játszott
Eördögh Edit, Honti Kata, Horti Dóra,
Krivacsevics Tijana és Jelena Milova
novic is. Ha nincs ez a csodálatos két
év, talán soha nem nyerek bajnoki cí
met és Magyar Kupát. Játéklehetősé
get kaptam az Euroligában, ami a női
kosárlabda csúcsa. Teljesen más vi
lág, mint a bajnokság, feszített a tem
pó, sorban jönnek a meccsek, nagy
a stressz, nem is értem, hogy amikor
a Győrrel ebben a sorozatban szere
peltünk, rutintalan csapatként ho
gyan bírtuk.”

Varga Zsófi 2015ben igazolt Győr
be, ezt élete egyik legjobb döntésé
nek tartja, azt mondja, ha tehetné,
innen menne nyugdíjba. Klubszinten
még szeretne játszani jó néhány
évet, de a válogatottban átadta a he
lyet a legfiatalabbaknak. 2009ben
egykori soproni edzője hívta a válo
gatottba, és egy rövid időszakot kivé
ve, 2019ig mindig ott volt a keret
ben. Egyedül Stefan Svitek nem szá
mított rá, így a győri Európabajnok
ságot kihagyta, két Ebn azonban a
pályán lehetett, két éve Csehország
ban és idén Szerbiában is. 

„Székely Norbert foglalta keretbe
a válogatott pályafutásomat, nála
kezdtem és nála is fejeztem be. Az Eb
után beszéltem vele, és elmondtam,
hogy ez így tökéletes lezárása egy kor
szaknak, ha az olimpia összejött vol
na, akkor talán máshogy alakul. Jöjje
nek a fiatalabbak, bár harmincévesen
nem érzem magam öregnek, ám úgy
gondolom, így volt kerek a történet.

Általános iskolásként már egy kosárlabdaakadémia növendéke
volt távol a szülői háztól, a sportág iránti rajongásának és kitar
tásának köszönheti, hogy játszott az Euroligában, és a válogatot
tal kontinensbajnokságon is. A nemzeti csapat 10es meze több
mint egy évtizeden keresztül volt Varga Zsófiáé, aki most lezárta
pályafutásának azt a korszakát, ami a magyar válogatottról szólt.  

számlát, már mérsékeltebb volt a jó
kedv. Később is emlékeztek ránk, hi
szen nemrég a Körmend férfi csapata
is ugyanitt szállt meg, és hallottak a
bulizós női válogatottról. Ha igaz,
hogy minden siker annyit ér, ameny
nyire megünneplik, akkor ez egy kü
lönleges győzelem volt.”

Zsófi remek játékosokkal szerepel
hetett együtt a nemzeti csapatban,
arra a kérdésre, hogy ki kerülne be
egy képzeletbeli álomötösbe, a
Medgyessy Dóra, Simon Zsófi, Raksá
nyi Krisztina, NagyBujdosó Nóra, Kri
vacsevics Tijana névsor volt a válasz,
kis kiegészítéssel. „Yvonne Turnert
sem hagynám ki, mert amellett,
hogy világklasszis kosaras, nagyszerű
ember is.”

Az álomcsapat összeállítása telje
sen véletlenül megegyezik a „Tüske
feszt” résztvevőivel. Varga Zsófi éle 
tében kevés olyan fontos hely van,
mint a szülőfaluja. „Tüskevárt sokan
Fekete István regényéből ismerik, de
nem arról a helyről van szó. A mi kis
falunk a Balatonfelvidék szomszéd
ságában található, nekem a világ kö
zepe. Szeretek hazamenni a szüleim
hez, szükségem van a falusi nyuga
lomra néha, a kutyám is hiányzik. Pár
éve nyáron meghívtam egy többna
pos lazulásra a lányokat, a válogatott
keménymagját, aztán hagyomány
lett a dologból. Általában falusi kocs
matúrával kezdünk, mert nincs is an
nál jobb, aztán jöhet a bográcsozás,
evésivás.” Természetesen Zsófi be
cenevéhez is köze van Tüskevárnak,
a soproni évek óta szinte mindenki
Bütyinek szólítja. „Megbarátkoztam
vele. Honti Kata vicces kedvében le
osztotta a regény szereplőit a játé
kostársaira. Engem Bütyöknek, Kriva
csevics Tijanát Tutajosnak, Fűrész Di
át Matulának hívta. A „Bütyi” rajtam
maradt. Amikor Völgyi Péter volt az
edző Győrben, ő még így hívott, de
Sandro Orlando és Milos Pavlovic
nem tudja kiejteni ezt a nevet, nekik
maradtam Zsófi.” 

Rengeteg szép emléket, barátot kap
tam ez idő alatt. Életem egyik legna
gyobb élménye volt az a Litvánia elle
ni idegenbeli győztes meccs, amin

gyakorlatilag kijutottunk a kontinens
bajnokságra. Olyan ünneplést még
nem látott a hotel, ahol laktunk, per
sze másnap, amikor megkaptuk a

TÜSKEVÁRRÓL
a világsztárok közé

Szerző: Nagy Roland
Fotó: MKOSZ
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Dr. Dézsi Csaba András mesekönyveGERZSON ÉS PANKA a két színes ara papagáj kalandjairóla GYORI SZERZOK STANDJÁNa Gyori Könyvszalonban már MAGYAR, NÉMET és ANGOL
nyelven is megvásárolható.

OLVASNI JÓ! ADJON ÖN IS MESEKÖNYVET AJÁNDÉKBA!

Helyszín: Gyori Nemzeti Színház
Idopont: 2019. november 15. (péntek) 11 órától november 17. (vasárnap) 19 óráig

Kiváló NYELVGYAKORLÁSI lehetoség

gyerekeknek és felnotteknek egyar
ánt.

´´ ´´
´´

´´
´´

´´
´´

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

A GyőrSzol TC szuperligás tekecsapata múlt szombaton vereséget szenvedett a Ferencvárostól idegen
ben. A Rábaparti alakulat hazai pályán javíthat, a GyőrSzol TC november 16án 12 órakor a Szolnok csa
patát fogadja az Orgona utcai tekepályán. Az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésére a belépés díjtalan.

ÉRMEKET HOZTAK
A pestszentimrei Sportkastély adott otthont a

Magyar Karate Szövetség utánpótlás országos baj
nokságának, melyen a sensei Kocka László 4. danos
mester vezette Győri Shinjukai Karate Egyesület ka
ratékái szép eredményeket értek el. A 16 győri ver
senyzőből heten végeztek dobogós helyen. Boczor
Éva, Gáncs Dominik, Czigler Bálint és Szabó Csenge
ezüstérmet szerzett, Kenyeres Péter, Kromszián Oli

vér és Cserháti Tamás Junior bronzérmes lett. Ti
zennyolc felsőoktatási intézmény 281 versenyzője
mérte össze tudását Magyar Egyetemi és Főiskolás
Országos Judo Bajnokságon, amelyet az UTE csar
nokában rendeztek meg. Az eseményen a Széche
nyi István Egyetem SE indulói közül Szeredás Bo
tond az első, míg Volter Márk és Erdélyi Réka egy 
aránt a harmadik helyen végzett.

HAZAI PÁLYÁN JAVÍTHAT A GYŐR-SZOL TC



38 2019. november 15.

SZERETNÉL
meggyógyulni?
Szeretnéd elkerülni
A BETEGSÉGET?
A HOP Gyógyulj velem! tréningen
feltárom elôtted a gyógyulás kulcsát.

Megmutatom az utat – mit, miért,
hogyan kell tenned a gyógyulásod,
egészséged megtartása érdekében.

A gyógyulás alapja –
az idôben történô változtatás.

Ahogy a betegséghez út vezetett,
a gyógyuláshoz is út vezet –
a gyógyulásért is tenni kell.

A HOP Gyógyulj velem! tréningen segítek
neked megtanulni, hogy a gyógyulásod ér-
dekében hogyan kerülhetsz testi-lelki-szel-
lemi egyensúlyba. A HOP Gyógyulj velem!
tréningrôl más emberként mész haza...

2019. november 19., kedd 15 óra

Helyszín:
Generációk Háza

Gyôr, Aradi vértanúk útja 23.

Elôadó:
DR. DARNÓI TIBOR

holisztikus orvos

FOGLALD LE A HELYED:
hop.gyogyuljvelem.com

Az 1988ban létrehozott úszó
Világkupasorozatban minden
évben augusztus és november
között küzdenek meg egymással
a világ legjobb úszói. Minden ta
lálkozó három napig tart, a dél
előtti előfutamokat délután
ugyanazon versenyszámok dön
tői követik. A három hónap alatt,
három etapra bontva, általában
hét–kilenc helyszínen állnak rajt
kőre a versenyzők, és összesen
2,5 millió dolláros nyereményt
osztanak ki közöttük. Idén hét
versenyt rendeztek, köztük egyet
Budapesten, az utolsót pedig a
hétvégén Dohában.

Az idei sorozat minden idők
legjobb győri eredményeivel ért
véget. A sztárokkal teletűzdelt
mezőnyben a hét versenyen a

Úszó Világkupa:

JAKABOSÉ
a legtöbb érem

Idén hét versenyt rendeztek a Nemzetközi Úszó Szövetség Világkupa sorozatában, amely
nek utolsó állomása Katarban volt a hétvégén. A győri úszók a legeredményesebb úszók
közé tartoztak a mezőnyben. A legtöbb érmet Jakabos Zsuzsanna gyűjtötte.

Győri Úszó SE kiválóságai össze
sen 49 érmet szereztek. Jakabos
Zsuzsanna 28 érmet nyert, ezzel
nemcsak a Győri Úszó SE, ha
nem az egész sorozat legered
ményesebbje is volt, ami a me
dálok számát illeti. A férfiak kö
zött az amerikai Michael And
rew volt képes hasonló teljesít
ményre. Szabó Szebasztián 17,
Lobanovszkij Maxim 3, Szentes
Bence pedig 1 éremmel gazda
godott a Világkupán. A pontszá
mok alapján összesítésben
Hosszú Katinka lett az első, Jaka
bos Zsuzsanna pedig a negyedik
a női mezőnyben.

„Kiválóan szolgálta az ese
mény a tokiói felkészülést, a jövő
évi olimpiára három győri úszó,
Jakabos Zsu, Szabó Szebasztián

és Lobanovszkij Maxim már telje
sítette az „A" szintet. A győri
úszók következő komoly megmé
rettetése a glasgowi rövidpályás
Európabajnokság lesz december
4–8. között. Az évzáró kontinens
bajnokságon várhatóan Jakabos
Zsuzsanna, Szabó Szebasztián,
Lobanovszkij Maxim, Szentes
Bence, Takács Krisztián és Gyár
fás Bence képviselik a GYÚSE csa
patát” – mondta Petrov Iván, a
Győri Úszó SE vezetőedzője.

A decemberi sűrű program
része lesz még Kaposváron a Rö
vidpályás Országos Bajnokság
december 11. és 14. között,
majd azt követően Európa egyik
legnagyobb versenye, az olim
piai kvalifikációs minősítésű XIII.
Győr Open december végén.

November 16án 15 órakor a nagyközönség is bir
tokba veheti a győri műjégpályát. Elkezdődik a korcso
lyaszezon, amely – ha az időjárás is engedi – kitart áp
rilis közepéig. A pályákat pénteken, szombaton és va
sárnap 15 és 17, valamint 18 és 20 óra között használ
hatják, akik korcsolyázni szeretnének, szombaton és
vasárnap pedig a 10től 12 óráig tartó időpont is ren
delkezésre áll. Hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között el
sősorban csoportok, iskolák kapnak lehetősége. Szom
baton és vasárnap 10 és 11 óra között korcsolyaokta
tásra jelentkezhetnek a gyerekek. Az elmúlt években
óriási sikere volt a Dunakapu téri pályának, amely idén

is várja a közönséget november 29től.  „Győrben
2003 óta van fedett jégkorongpálya, akkor került sá
tortető a régi pálya fölé. Innen indult a fejlődés, amely
az utóbbi időben lett gyors és látványos. Pár hónapon
belül beköltözhetünk az új, modern jégcsarnokba. A
győri jégkorongutánpótlás bázis népszerű, az U8ól
az U21es korosztályig minden bajnokságban indul
csapatunk, 260 sportolóval. Működik műkorcsolya
szakosztály is. A csapatok edzésidőpontjai mellett a
műjégpályán és a Dunakapu téren ezúttal is várunk
mindenkit, aki szeretne korizni” – mondta Bartalis Jó
zsef, a Győri Jégsportért Alapítvány elnöke.

NYIT a műjégpálya
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, 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: november 15—21.

Csirkemellfilé

999 Ft/kg

Marhalábszár

Mesés tejföl 20%-os, 
330 g, 693,94 Ft/kg

229 Ft/db

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

Baba tusfürdô
400 ml, 1322,50 Ft/l

1999 Ft/kg

Hurka vf.
(2 véres, 1 májas)

1049 Ft/kg

529 Ft/db

„Nagyon jó érzés volt visszatérni,
rengeteg győri barátom jött el, hogy
lássa a meccset, így találkozhattunk.
Hiányzik Magyarország, és az is,
hogy a Ferencváros ellen játszhas
sak. Hat csodálatos évet töltöttem
el a városban, a csapatban, az éle 
tem része lett Győr. Itt van velünk a
fiam, aki folyékonyan beszél magya
rul, ő a csapat tolmácsa. Elégedett
vagyok, hogy 36 évesen újra pályára
léphetek a Bajnokok Ligájában,
amelynek a legnagyobb esélyese az
ETO. A Győr elképesztő színvonalon
kézilabdázik, de érzek magamban
annyi erőt, hogy tudnám hozni a

A női kézilabda Bajnokok Li
gája csoportkörének 5. for
dulójában az Audi ETO KC
idegenben győzte le 36–27
re a svéd bajnok IK Sävehof
csapatát, a Ferencváros pe
dig 34–29re kikapott a nor
vég Vipers Kristiansandtól
Érden. Utóbbi találkozón a
norvégok egyik legjobbja, a
Győri Audi ETO KC korábbi
játékosa, Heidi Löke volt,
aki az NSO TV stábjának
nyilatkozott.

szintjüket. Az ETO nagyon erős ke
rettel rendelkezik, minden posztra
több klasszis játékosa van Danyi Gá
bor edzőnek, de egy meccsen akár
mi is megállíthatjuk őket” – nyilat
kozta Heidi Löke.

Két ETOjátékos, a kapus Kiss Éva
és a jobbszélső Faluvégi Dorottya
szerepel az olimpiai kvalifikációs
női kézilabdavilágbajnokságra ké
szülő magyar válogatott 18 fős szűk
keretében. Kim Rasmussen szövet
ségi kapitány tavasszal úgy fogalma
zott, hogy csak olyan játékosokat
hív meg, akik mentálisan és fizikáli
san is százszázalékosan készen áll
nak a feladatra.

A november 3án kihirdetett 28
fős bő keret tagjai közül többek kö
zött a Győr szélsője, Puhalák Szidó
nia, a Ferencváros átlövője, Debre 
czeniKlivinyi Kinga, valamint a Deb
recen irányítója, Lakatos Rita sem
utazik Japánba. A Ferencvárost nyolc,
a Bajnokok Ligájacímvédő Győr csa
patát két játékos képviseli a keret
ben. A rajtra 16 játékos nevezhető, a
torna során három cserére lesz lehe
tőség, de csak azok a játékosok jöhet
nek számításba, akik a korábbi bő ke
ret tagjai voltak.

A nemzeti együttes november vé
gén a Koreai Köztársaságba utazik,

ahol részt vesz a Szöul Kupán, majd
ezt követően a világbajnokság hely
színén, Kumamotóban folytatja köz
vetlen felkészülését.

A november 30. és december 15.
közötti vbn a magyarok Kazahsztán,
Szenegál, Spanyolország, Románia és
Montenegró csapatával szerepelnek
azonos csoportban. A középdöntőbe
az első három helyezett jut.

Lökének 
hiányzik Győr, 

Kiss
és Faluvégi 

utazik a vb-re

A Szöul Kupa programja
(magyar idő szerint):
november 23., szombat, 10.00:
Oroszország–Magyarország
november 24., vasárnap, 10.00:
Koreai Köztársaság–Magyarország 
november 26., kedd, 8.10: 
Magyarország–Szerbia 
A magyar válogatott világbajnoki
csoportmérkőzései:
November 30., szombat, 10.00:
Magyarország–Kazahsztán 
December 1., vasárnap, 10.00:
Spanyolország–Magyarország
December 3., kedd, 7.00:
Magyarország–Montenegró
December 4., szerda: 11.00:
Magyarország–Szenegál
December 6. péntek, 11.00: 
Románia–Magyarország
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