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Árvíz jelenleg szerencsére nem fe
nyegeti Győrt, az esetleges vészhelyze
tekre azonban nem árt felkészülni. Ezt
vallják az Északdunántúli Vízügyi Igaz
gatóságnál is, ahol a napokban sikeres
árvízi védekezési gyakorlatot tartottak.
A szakemberek az úgynevezett kulissza
nyílások gyors és pontos beépítését vé
gezték el, amire éles helyzetben a
2013as történelmi árvíz óta nem volt
szükség. „Igazgatóságunk látja el az ár

A hazai válogatott parasportoló a 7. osztályban
még alig volt több 40 kilónál, a fizikai gyengesége
sok mindenben gátolta őt, ebbe viszont nem akart
beletörődni. „Először két 10 kilogrammos súlyzót
vásároltunk, amivel egész nyáron edzettem ott
hon. Amikor elkezdődött az iskola, akkor ott is foly
tattam a lehetőségeimhez képest a sportot, és szé
pen fejlődött a testem” – mesélte Tamás a Győr+
Estében. 2016ban, a kitartó edzéseknek köszön
hetően, a Power Station SE erőemelő szakágának
tagja lett, azóta pedig négyszeres magyar bajnok,
parafekvenyomásban Európabajnoki hatodik és
világkupa hatodik helyezett.

Ezek az eredmények még elképesztőbbek an
nak fényében, hogyan is zajlik az edzése. „A garázs
mellett lényegében egy sufniból alakítottunk ki
egy helyiséget, ahol édesanyám segítségével vég
zem a fekvenyomó gyakorlatokat. Sajnos ez az

Stadler Tamásról tízből kilenc orvos azt mondta
születése előtt, hogy egészségesen jön a világra.
Végül annak az egynek lett igaza, aki mást állí
tott. A most 27 éves fiatalember nyitott hátge
rinccel született, a cikkünk végére azonban önök
is meggyőződhetnek arról, hogy összességében
nézve, a többségnek volt igaza.

épület rossz állapotban van, így gyakran megesik,
hogy beázik, télen pedig a kintihez hasonló a benti
hőmérséklet.”

Tamás eredményei sokakat elképesztenek, töb
bek között a győri Kozicz Balázst is, aki húsüzleté
nek termékeivel már régóta támogatja a fiatal
sportoló karrierjét. Most ezt az edzőtermet sze
retnék leszigetelni és komfortosabbá tenni, ám eh
hez még több segítő kézre, és alapanyagra van
szükségük.

A Tolna megyei sportoló konkrét célokkal várja
a jövő évet, februárban Manchesterben, ezt köve
tően Dubaiban versenyez majd, a küzdelem pedig
kvalifikációért zajlik a 2020as tokiói paralimpiára.
A szakértők szerint erre a jogra Tamásnak minden
esélye megvan, bár annak idején még abban sem
voltak biztosak az orvosok, hogy valaha teljes ér
tékű életet élhet.

Olimpiai éremre vágyik
a parasportoló

vízvédelmi falak kezelését, üzemelteté
sét és fenntartását Győr belterületén,
most ennek keretében gyakoroltuk a
kulisszanyílások elzárási technikáját” –
mondta a Győr+ Televíziónak Gombás
Károly, az igazgatóság központi véde
lemvezetőhelyettese.

Korábban ezekbe a résekbe méret
pontos ideiglenes elzáró szerkezetet
gyártottak le, melyek behelyezésére ár
vízi helyzetben van szükség, normál kö

rülmények között szabadon átjárhatók.
„Ezeket a betételemeket békeidőben a
Műszaki Biztonsági Szolgálat tárolja, és
néhány évente szükség van a begyako
rolt mozdulatok felelevenítésére” –
hangsúlyozta a szakember és hozzátet
te, a védképesség gyakorlati szaktudá
sának fenntartása érdekében tartották
a gyakorlatot, melynek keretében kol
légáik két ütemben, összesen 12 hely
színen – a MosoniDuna bal parti véd

vonalán a Jedlik híd, a Kossuth híd és a
Széchenyi híd között – alakították ki az
elzárásokat.

A látványos gyakorlatra sokan felfi
gyeltek a töltésen, aggódnia azonban
senkinek sem kellett. A szakemberek
csak az éles helyzetekre gyakorlatoz
tak. Az alig félórás beavatkozás azt bi
zonyította, hogy felkészült vízügyesek
óvják a győriek biztonságát, még egy
történelmi árvíz esetén is.
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Az egyéni választókerületi képvise
lők az idei fásítási program kereté
ben ezúttal a városi jégpálya melletti
területen ültettek el több mint har
minc facsemetét. „Az önkormányzat
2014ben indította nagyszabású faül
tetési programját, az elmúlt években
már mintegy hatezer fát telepítet
tünk városszerte” – mondta el Rad
nóti Ákos alpolgármester. Kiemelte,
idén is minden városrész részesül a
telepítésből, az új fák zöld színű sza
lagot kapnak „A jövőért ültetjük!” fel
irattal, így az egész városban jól nyo
mon követhető, hol találhatóak a fris
sen ültetett fák. Hozzátette, az auto
mata öntözőrendszereket is azért te
lepíti a város, hogy a meglévő és az
újonnan létrejövő zöld övezetek va
lóban zöldek maradjanak. „A közte
reket százezernél is több virágpalán
tával díszítettük az év során, és a la
kosságnak közel tízezer palántát ado
mányoztunk. Ennek, ahogy a környe
zetszépítő versenyünknek is az a cél
ja, hogy bevonjuk a győrieket környe
zetünk szépítésébe.”

„A következő városi közgyűlésen
képviselői indítványt nyújtok be,

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

amely arról fog szólni, hogy a meg
született győri gyermekek szülei ma
guk is igényelhessenek egy fát, amit
saját lakókörnyezetükben ültethet
nek el, és amelyet a gyermekükkel
együtt nevelhetnek, gondozhatnak”
– jelentette be a faültetésen dr. Dézsi
Csaba András önkormányzati képvi
selő. Hozzátette, ha egy győri gyer
mek felnő, és úgy hozza az élet, hogy
elkerül a városból, a gyökerei idekö
tik, ezt is jelképezi a születésekor
elültetett fa. „Aki fát ültet, az a jövő
re gondol, ahogy aki gyermeket vál
lal, az is tesz a jövőnkért, ezért a kez
deményezés gyakorlati és szimboli
kus jelentéssel is bír.” A képviselő em
lékeztetett arra, hogy a fa az ember
életében nélkülözhetetlen, hiszen a
levegőt, a biztonságot, az otthont is
jelenti, miközben egészséges, élhető
környezetet biztosít.

„Győrben jó érzés egy a kertésze
ket és kertbarátokat összefogó civil
szervezetet vezetni, hiszen látjuk,
érezzük, hogy a város elkötelezett a
zöld környezet iránt, és több olyan
programja is van, amely ezek gyarapí
tásáról szól, miközben ebbe a lakossá

got is bevonja” – fogalmazott Nagy 
kutasi Viktor, a Kertészek és Kertbará
tok Győr Városi Egyesületének elnöke.
Hozzátette, a GyőrSzol Zrt. szaktudá
sa elengedhetetlen ehhez a munká
hoz, amit az új fák ültetése mel
lett a meglévő faállo
mány kezelése jelent.
Ennek keretében
a szolgáltató
nagy hang
súlyt helyez a
növények je
lentette bal
esetveszély
elhárítására.
Folyamatosan
figyelik az
egyedek állapo
tát, a száraz, sérült
lombkoronát karban
tartják, ahol szükséges, a
beteg, veszélyt jelentő fákat kivágják,
illetve elvégzik a fapótlást is.

Az idei fatelepítés az elmúlt évek
hez hasonlóan valamennyi város
részt érinti. Ménfőcsanak 79, Mar
calváros I 48, Gyirmót 5, Marcalvá
ros II 35, Kismegyer 11, Nádorváros

99, a Belváros 126, Bácsa–Sárás
157, Révfalu 74, Szabadhegy 139,
Adyváros–Jancsifalu 155, Győrszent 
iván 142, Sziget–Újváros–Pinnyéd
73, Gyárváros–Likócs 79 facsemeté

vel lesz gazdagabb.
A fajok kiválasztásá
nál szempont volt,

hogy azok a kes
keny, szűk ut

cákban és a
l é g v e z e t é 
kekkel hatá
rolt terüle
teken is ül
tethetők le

gyenek, mint
a gömbkőris,

g ö m b a k á c ,
gömbmeggy, osz

lopos juhar, oszlo
pos gyertyán, újdonság

ként pedig a gömbginkó. Emellett
persze a nagyobb terek és parkok
zöldterületeire olyan terebélye
sebb lombkoronájú parkfák is kerül
nek, mint a magas és virágos kőris,
az ostorfa, a júdásfa, a gesztenye és
a különböző juharfajok.

A 
kezdeményezés 

gyakorlati 
és szimbolikus
jelentéssel is

bír

A faültetési program keretében 2019ben több mint 1100 fát és
120 cserjét ültet el a város, amelynek keretében az önkormányzat
egyéni választókerületi képviselői a jégpálya mellett ültettek cse
metéket. Dr. Dézsi Csaba András kezdeményezi, hogy a jövőben
minden megszületett győri gyermek családja igényelhessen egy
fát, amit a saját lakókörnyezetükben ültethetnek el.

FOLYTATÓDIK A FAÜLTETÉSI PROGRAM

A jövőben  minden győri 
gyermek kaphat egy fát
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„A teljes parkolórendszert átalakítjuk.
A sok vizsgált lehetőség közül végül azt
a megoldást választottuk, hogy a parko
lóhelyeink egy részét fizetőssé tesszük,
miközben mindenki számára elérhető
ek maradnak, más részüket viszont to
vábbra is sorompóval védjük, illetve új
területet is bevonunk ebbe a körbe. A
parkolólemez és a parkolóház idegenek
számára eddig is elzárt volt. A jövőben
az úgynevezett P3as zóna, vagyis a Ma
nagement Campus és az új laborépüle
tek közötti terület tartozik még ide. A so
rompóval elzárt zónákat továbbra is
csak az egyetemi dolgozók és a hallga
tók tudják használni kártyával, illetve kü
lön rend szerint az egyetemre érkező
vendégek. A campus területén találha
tó többi parkolóhely, amit nem védünk
sorompóval, bárki számára elérhető a
jövőben is, annyi különbséggel, hogy a

Panelfelújítási program, Praktikerkörforga
lom, megújult 83as út bevezető, keleti elkerülő.
Hosszasan sorolhatnánk a listát, amiben az ön
lobbierejének eredményei megmutatkoznak. Ez
is hozzájárult, hogy a FideszKDNP jelöltjei az ön
kormányzati választáson taroltak Győrben?

Nagyon köszönjük az itt élők támogatását és bi
zalmát, hiszen az őszi önkormányzati választáson
16 egyéni választókerületből 15ben a Fidesz je
löltjei szerezték meg a legtöbb szavazatot. Mindez

Változik a parkolási rendszer az egyetemen

Átalakítja parkolási rendsze
rét a Széchenyi István Egye
tem. A hallgatói és a munka
társi létszám évről évre nő, bő
vült a kollégiumi kapacitás,
több hallgató, oktató érkezik
naponta a győri campusra au
tóval. Eközben idegenek is elő
szeretettel hagyják járművei
ket az egyetem területén. In
tézkedésekre volt tehát szük
ség, hogy a parkolási gondok
megoldódjanak.

nyílt beszerzés útján kiválasztott partne
rünk fizetős parkolóként fogja üzemel
tetni ezeket” – részletezi a változásokat
dr. Kovács Zsolt.

A főigazgató hangsúlyozta, hogy az
egyetem az eddigiekben sem kerítette
körbe a campus területét, és ezután
sem fogja. Nyitott intézményként szer
ves egységet alkot Győrrel, és ahol csak
lehetséges, igazodik a város ritmusához.
Így például a reggeli csúcsforgalom tom
pítása érdekében tolták ki fél kilencre az
órakezdést a campuson. Ugyanakkor so
kan hagyják előszeretettel autójukat az
egyetem területén azok közül, akiknek
reggel a belvárosban van dolguk, vagy
ott dolgoznak. A hallgatók és oktatók vi
szont így már nem találnak szabad par
kolóhelyeket az egyetem területén.

„Akik nem az egyetemre érkeznek,
de használni szeretnék ezeket a parko

lókat, időarányos díjat fizetnek. Az
egyetemi polgárok pedig kedvezmé
nyes bérletet is válthatnak erre a terü
letre, hasonló konstrukcióban, mint a
városban élők. A fizetős rész nagyság
rendileg az ezer férőhelyes parkolóka
pacitás harmadát érinti. A postával
szembeni parkolósziget pedig rövid
idejű parkolási zóna lesz, annak érde
kében, hogy a hivatal és a közeli bank
fiók vendégei számára elérhető legyen.
Nem a bevételszerzés a célunk, hanem
az állapotok rendezése, ezért is a vá
rosban létező legkedvezőbb zónadíjat
alkalmazzuk. A rendszer teljes körű be
vezetése február 1jétől várható, és el
ső lépésként november 26tól a P3as
területet érintheti a változás. Estén
ként és hétvégén a parkolás természe
tesen ingyenes lesz” – adott tájékozta
tást dr. Kovács Zsolt főigazgató.

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

„Győr az elmúlt években folyamatosan és gyorsan fejlődött. Országgyűlési képviselőként magam
is mindent megtettem, hogy ez így legyen. Nemrégiben adtuk át a megújult Vásárcsarnokot új
parkolóházzal és jelenleg is épül a sokak által nagyon várt új kórházi parkoló is” – fogalmazott
hetilapunknak adott interjújában Kara Ákos győri országgyűlési képviselő.

jó háttér ahhoz, hogy a városi fejlesztéseket foly
tatni tudjuk.

Január 26án újra polgármestert fogunk vá
lasztani Győrben. Kit jelöl a FideszKDNP?

Győrben olyan személyt fog a FideszKDNP je
lölni polgármesternek, aki sokat tett már a város
fejlődéséért, aki a szakmájában ismert és elismert
szakember, akit nagyon sokan ismernek a város
ban, aki jól ismeri Győrt és az itt élő embereket,

és világos céljai vannak a város további fejleszté
sére. A különböző városrészekben megválasztott
helyi képviselők továbbra is a közgyűlés tagjai ma
radnak, hiszen az ő esetükben nem lesz új válasz
tás. Tehát a FideszKDNPképviselők a városban
élők többségének szavazataival továbbra is a váro
si képviselőtestület többségét alkotják majd az új
polgármester megválasztása után is.

Mikor indul a kampány?
A jövő hét végén indul a hivatalos kampányidő

szak, így hamarosan bemutatkozik az új polgár
mesterjelöltünk.

Mire számít?
Győr akkor tud tovább fejlődni, ha véget érnek

az indulatos viták, jelenetek. Az ellenzéknek Győr
ben és szerte az országban az a célja, hogy állandó
vita és feszültség legyen. Az őszi önkormányzati
választáson több városban ellentétes pártszimpá
tiájú lett a polgármester és a képviselőtestület
többsége. Ezeken a helyeken azóta állandósult a
vita, a veszekedés. A fejlődés pedig megrekedt.

Vagyis nagy a tét?
Óriási tétje lesz a január végi polgármesterválasz

tásnak. Az a fő kérdés, hogy folytatódike a fejlesztő
munka vagy az örökös vita és veszekedés költözike
Győrbe. Emlékezhetnek rá a győriek, azt követően,
amikor már Borkai Zsolt bejelentette a lemondását,
micsoda állapotot teremtett az ellenzék az alakuló
közgyűlésen. Az ellenzék szüntelen vitát, veszekedést,
csatát akar a 2022es országgyűlési választásig, hiszen
nekik az a fontos. Ezzel szemben a FideszKDNP to
vábbra is a győriekkel közösen szeretné fejleszteni vá
rosunkat. Azt kérjük, hogy ezt a fejlődést támogassák
továbbra is az itt élők. Nekünk Győr fontosabb!

Kara Ákos:

ÚJABB 
fejlesztéseket
indítunk Győrben

Forrás: Széchenyi István Egyetem
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A ködlámpáról érdemes tudni: a fé
nyereje nagyobb a tompított fényszó
rókénál, ezért jobban vakít. Sokan úgy
gondolják, a helyzetjelző mellett akár
ködfényszórót is használhatunk, s nem
kell a tompítottat felkapcsolni. Viszont
az eset nem ilyen egyszerű. Első kör
ben tisztázzuk a fogalmakat: a ködfény
szóró egy speciális fény, ami elöl van az
autókon, a ködlámpa pedig hátul talál
ható, azonos funkciót lát el. Már az ele
jén szögezzük le: a KÖHÉMrendelet
szerint csakis akkor használhatjuk, ha
indokolt, azaz ködben, sűrű hóesés
ben, felhőszakadáskor, vagy esetleges
porfelhő esetén, a hátsó ködlámpa pe
dig csakis köd esetén! 

Sokan azonban akkor is felkap
csolják, amikor bár sötét van, de a
látási viszonyok tiszták, és semmi
sem indokolja a használatát. A tom
pított fényszóró nem helyettesíthe
tő a ködfényszóróval! A szembejövő
sofőrt megzavarhatja, elvakíthatja,
s akár baleseti helyzetet is teremt
het vele a meggondolatlan közleke
dő. A fényereje ugyanis sokkal na
gyobb, mint a hagyományos tompí
tott fényszóróké, s ennek jogszabá
lyi alapja is van. Paragrafus szerint
most nem idéznénk, de a ködfény
szóróra vonatkozó üzemeltetési mű
szaki feltételeknél rögzítik, hogy a
megvilágítás a járműtől 25 méter tá
volságban 1 luxnál több nem lehet
(tompított fényszóró esetében leg
feljebb 0,7 lux ez az érték). Ez a hát
só ködlámpára ugyanúgy vonat
kozik. A szabálytalanul, azaz
jogellenesen használt hátsó
ködlámpa is lehet zavaró, va
kító hatású. 

A gyakorlatban ezt legin
kább a városban tapasztalhatjuk,

Hogy lássa, mit tesz kockára!  
Az elmúlt hónapban országosan 71en hal
tak meg az utakon. A statisztika három leg
főbb tényezőt nevez meg a halálos balesetek
okaként: gyorshajtás, elsőbbség meg nem
adása és a kanyarodási szabályok megszegé
se. A rendőrség közlése szerint majdnem
minden baleset megelőzhető lehetne a fele
lős közlekedéssel és a szabályok betartásá
val. A baleset megelőzésének érdekében
meglehetősen meghökkentő, de roppant ha
tásos fotót tettek nemrég közzé: tetris chal
lenge, egy baleset helyszínéről... 

szélyes, számos koccanást eredmé
nyezett már. 

A ködfényszóró és a ködlámpa hasz
nálatát a KRESZ szabályozza, és az aláb
biakat rögzíti: „Tompított, vagy távolsági
fényszóró helyett, vagy mellett ködfény

szórót, továbbá hátsó helyzetjelző
ködlámpát abban az esetben sza
bad használni, ha a látási viszo
nyok ezt indokolják.” 

Hogy mikor indokolt a köd
lámpa és ködfényszóró haszná

lata, azt viszont a KRESZ nem
konkretizálja. Vélhetően ez is az oka

Az őszi, illetve a télbe hajló időjárás egyre több
megoldandó közlekedési helyzet elé állítja a sofő
röket. Ilyenkor az is egyre gyakoribb probléma,
hogy a vezetők ok nélkül használják a ködlámpát,
amivel akár balesethelyzetet is teremthetnek. 

Ködlámpa használatát
a KRESZ nem konkretizálja,

hanem a 6/1990
KÖHÉM-rendelet 

annak, hogy sokan félreértelmezik a
szabályozás lényegét.

A KRESZ szabályozásából pedig az
is kiderül, hogy a helyzetjelzőt és a
ködfényszórót együttesen alkalmazni
kizárólag akkor szabad, ha ezt a látási
viszonyok indokolják. Más esetekben
ködfényszóróval a tompított fényszó
ró használata nem váltható ki.

Pontos szabályozás van tehát a köd
lámpa használatára, és azért valljuk be,
nem annyira ördöngösen bonyolult el
dönteni, hogy az időjárás indokolttá
teszie, hogy kattintsunk...

például amikor a pirosnál a szemünk
höz kapjuk a kezünket, mert az előt
tünk álló kocsi bekapcsolt ködlámpá
ja bántóan vakító. Bosszantó és ve

Ködlámpa: 
ne kapcsolgassa kedvére! 
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor
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Az egyik épület 80 ezer négyzet
méteres tetőfelületén már vala
mennyi napelem a helyére került, ez
több mint 20 ezer egységet jelent. A
projekt következő lépcsőjeként meg
kezdődött a másik 80 ezer négyzet
méternyi tetőfelület beépítése is. 

A 36 ezer napelemből álló, 12
mega watt beépített csúcsteljesítmé
nyű (MWp) naperőműpark az év végé
től lép működésbe, a jövőben évente
több mint 9,5 GWh energiát fog ter
melni. Ez az energiamennyiség 5 ezer
háztartás éves energiaszükségletének
felel meg. A megújuló forrásból meg
termelt zöld áramnak köszönhetően,
mintegy 6 ezer tonnával kevesebb
széndioxid jut a levegőbe.

A kulturális és szabadidős programok határ
menti összekapcsolhatósága és szabad hozzá
férhetősége inspirálta a Cultractive nevű web
oldal létrejöttét. Az északnyugatmagyarországi
és délnyugatfelvidéki kezdeményezés célja a
határ menti régiók közötti kulturális együttmű
ködés előmozdítása, valamint a turizmushoz
kapcsolódó rendezvények és helyszínek infrast
rukturális fejlesztése. A program két partnervá
rosa Győr és Dunaszerdahely, ahonnan össze
sen 11 magyar és 6 szlovákiai kulturális és tu
risztikai intézmény fogott össze. Míg előbbi vá
ros pezsgő kulturális életével, utóbbi gazdag
szabadtéri programkínálatával szeretné felkel
teni a helyi lakosok, valamint a két ország bár
mely területéről érkezők érdeklődését. Az
együttműködés keretében Szigetköz és Csalló
köz régiók természeti és kulturális értékeinek
hangsúlyozására három nyelven – magyarul,
szlovákul és angolul – elérhető tematikus túra
útvonalak, továbbá kulturális rendezvénynaptár
és interaktív térképek is készültek.

A Cultractive oldalán 58 tematikus túrát ta
lálhatnak az érdeklődők, amiből 30 saját fejlesz
tésű, kifejezetten a program kapcsán tervezett
útvonal. Ezek közül 44 kerékpár, 8 gyalog és 8
vízi túra található, 7 további városnéző útvonal
pedig a régió nagyobb településeinek látnivaló
it mutatja be. Az oldalt továbbá folyamatosan
fejlesztheti a közösség, bárki létrehozhat újabb
túrákat, sőt akár kedvenc látványosságait, élmé
nyeit is megoszthatja más felhasználókkal.

Terv szerint haladnak a telepíté
si munkálatok az Audi Hungaria
és az E.ON közös projektjében,
amelynek eredményeként Euró
pa legnagyobb, épületen kialakí
tott fotovoltaikus rendszere
épül az Audi Hungaria két logisz
tikai központjának tetején.

NAPELEMparkját telepítik

Európa legnagyobb, épületen kialakított

Közös turizmust épít
Csallóköz és Szigetköz

A természeti és kulturális értékek bemuta
tása a célja a Szigetköz és Csallóköz telepü
léseit tömörítő Cultractivekezdeményezés
nek. A régióban tematikus túraútvonalakat,
építészeti látványosságokat és kulturális
rendezvényeket kínálnak a helyiek, vala
mint Magyarország és Szlovákia területéről
érkező turisták számára. 

Fotó: Marcali Gábor
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„KözépEurópa egyik leghangula
tosabb karácsonyi vására a győri, a
színes adventi programok mellett
többek között az ünnepi fények mi
att” – fogalmazott dr. Fekete Dávid al
polgármester a Széchenyi téren hét
főn, ahová közben a 11 méter magas
„város karácsonyfája ”, egy 25 éves
ezüstfenyő is megérkezett.

Mint mondta, a fények pénteken
17 órakor, a megnyitón gyúlnak fel,

addigra ünnepi díszbe öltözik az
egész Belváros, az idén már a felújí
tott Bécsi kapu tér is. 

4000 LEDes izzósor, 3500 méter
fénykábel, 14 kilométer fényfüzér, 42
karácsonyfa – sorolta a számokat
Prédl Antal, a kiépítést koordináló
győri Útkezelő Szervezet vezetője. Ki
emelte, idén a már megszokott
látvány elemekkel találkozhatunk, és a
napokban a helyére kerülnek a füzé

rek, az átfeszítések, valamint a kande
láberdíszek a Városház téren, a Duna
kapu téren, a Bécsi kapu téren, a
Szent István úton, az Arany János ut
cában, a Baross Gábor úton, a Baross
hídon, a Czuczor Gergely utcában, a
Kisfaludy utcában, a Király utcában, a
Kazinczy utcában, a Dr. Kovács Pál ut
cában, az Aradi vértanúk útján, a Jed
lik Ányos utcában, a Káptalandombon
és a RábaKettős hídon is. Ismét lát

hatjuk az olyan népszerű elemeket,
mint például a fénykapu, a hóemberek,
a beülős fénygömb vagy a szarvas.

A többi városrész sem marad ün
nepi fények nélkül, összesen 42
helyszínen találkozhatunk a „min
denki karácsonyfáival”. A húsz élő fa
mellett 22 további karácsonyfát állít
a GyőrSzol Zrt. a városrészek köz
pontjaiban, illetve a városi közteme
tőkben. (Ezek listáját a 24–25. olda
lon találják.)

Nagy Csaba, a cég kommunikáci
ós munkatársa elmondta, felhívásuk
ra sok győri és város környéki felaján
lás érkezett, így mind a 22 állított fa
a lakosság ajándéka az ünnepekre.
Ez igaz a város karácsonyfájára is,
amely Sokorópátkáról érkezett, 11
méter magas ezüstfenyő, és körülbe
lül 2,53 tonna súlyú. A fa éppen a
sajtótájékoztató idején érkezett meg
a Széchenyi térre, felállítása után
már díszítették is, hogy a pénteki nyi
tányra minden készen álljon.

A GyőrSzol Zrt. az adventi idő
szakban fokozottan takarítja a Belvá
rost, hiszen az idén is rengeteg láto
gató várható az adventi programok
ra. Mint megtudtuk, nemcsak több
seprőgép áll üzembe, de a meglévők
mellé ideiglenesen száz további sze
metest is kihelyeznek.

Hetek óta tart az ünnepi díszvilágítás kiépítése 14 kilométer fényfüzérrel, 4000 LEDes izzósorral
és 42 karácsonyfa feldíszítésével. Péntekig az utolsó dísz is a helyére kerül.

ÖLTÖZIK A VÁROS
Ünnepi díszbe Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Radnóti Ákos alpolgármester az ese
ményt beharangozó szerdai sajtótájé
koztatón a győri kereskedők példaérté
kű összefogásáról beszélt, valamint ar
ról, hogy adakozni, jót tenni egész év
ben szükséges. A győri önkormányzat
ezért különféle pályázatokkal segíti a ci
vil szervezeteket, a rászorulókat.  

PintérPéntek Imre, a kamara el
nöke arra hívta fel a figyelmet, hogy

a kereskedők a karácsonyi időszak
ban bonyolítják a legnagyobb forgal
mat, mégis van idejük és erejük jóté
konykodni, odafigyelni a rászorulók
ra. Ebben az esetben azokra a diá
kokra, akik szakmát tanulnának.
Nem véletlen, hiszen a kamara célja
is az, hogy minél több jó szakember
dolgozzon. 

Kocsis Tibor, a Győri Bevásárló Ut
cák Alapítvány alelnöke elmondta: a
kampány lényege, hogy november
27. és december 23. között ado
mánygyűjtő „perselyeket” helyeznek
el az akcióhoz csatlakozott közel húsz
üzletben. A jó szándékú vásárlók pe
dig bedobhatják a visszajárót, vagy
ha módjukban áll, a jótékonyságra
szánt összeget. Az így befolyt pénz
ből az alapítvány rászoruló, szakmát
tanuló diákokat támogat, pályázat út
ján. Ezúttal is sok pályázat érkezett,
közülük három diák kaphat támoga
tást. A Kossuth Lajosközépiskola ta
nulója, aki nehéz körülményei ellené
re, varrónő szeretne lenni – őt varró
géppel és a varráshoz szükséges esz
közökkel ajándékoznák meg. A Pat

tantyúsÁbrahám Géza Ipari Szak
gimnáziuma és Szakközépiskola diák
ja nevelőszülőknél nevelkedő fiú, aki
kitűnő eredményeket ér el informa
tikából – neki tabletet vásárolnának.
A Pálffy Miklós Kereskedelmi és Lo
gisztikai Szakgimnázium és Szakkö
zépiskola egyik kitűnő tanuló, de

anyagiakat nélkülöző diákját egy lap
toppal szeretnék támogatni.

Obertolné Horváth Tímea, az ala
pítvány elnöke hozzátette: a kamara
egyik önkéntese egy kerékpárt aján
lott fel árverésre, amellyel a szakmát
tanuló diákok ösztöndíjához járulhat
hozzá a nyertes. (x)

Angyalok a belvárosban elne
vezéssel idén harmadik alka
lommal indít jótékonysági
kampányt a GyőrMosonSop
ron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által alapított Győ
ri Bevásárló Utcák Alapítvány.
A program célja, hogy a belvá
rosi iparosok, kereskedők
megmutassák, szerintük Győr
élénk, izgalmas kereskedelmi
helyszín, ahol az üzletek és a
vásárlók is élen járnak a társa
dalmi felelősségvállalásban.

Ú
JR

A ANGYALOK
szállnak a belvárosba

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor 
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A győri Art World Hungary
Egyesület és a Lengyel Művészek
és Tervezők Egyesülete krakkói
csoportjának közös kiállítását a
napokban Pápai Emese művé
szettörténész nyitotta meg, aki
felidézte: nyolc éve alakult a győri
festő és grafikus művészeket,
szobrászokat, iparművészeket, fo
tóművészeket tömörítő egyesü
let. 2011ben volt 100 éve, hogy
megalapították a partner mű
vésztársaság, a Lengyel Művé
szek és Tervezők Egyesületét.

Ingyen kapják az oltóanyagot a hat
van éven felüliek, függetlenül egészsé
gi állapotuktól. Rajtuk kívül például a
krónikus légzőszervi betegségben szen
vedők, az asztmások, a szív, érrendsze
ri betegek (kivéve a kezelt magas vér
nyomásbetegséget), az immunhiá
nyos állapotban lévők, a krónikus máj,
vese vagy anyagcserebetegségben
szenvedők, a várandósok, s azok a nők,
akik a gyermekvállalást az influenza
szezonális időszakára tervezik.

Térítésmentes védőoltásra jogo
sultak (6 hónaposnál idősebb, de
háromévesnél fiatalabb csecsemők
és gyermekek esetén) többek kö
zött azok a krónikus szívérrendsze
ri, és/vagy légzőrendszeri betegség
ben szenvedő gyermekek, akiknek
az állapota rendszeres orvosi ellen
őrzést vagy kórházi kezelést igényel,
az immunhiányosok, a vesebete
gek, s egyes vérképzőszervi kórban
szenvedők.

Nem kell fizetniük az oltásért a
fertőzés átvitele révén veszélyeztető
személyeknek, gondoljunk például
az egészségügyi személyzetre, vala
mint az állattenyésztésben dolgozók
is ingyen kapják a vakcinát. 

Azóta számos közös tárlaton, mű
vésztelepen mutatkoztak be Krak
kóban és Győrben. Tavaly a Krak
kói Műszaki Egyetem Kotlownia
Galériájába rendezett tárlat a
„HÍD – MOST” címet kapta, me
lyen tíz lengyel és tizenhárom
győri művész szerepelt. „A művé
szet ugyanis egy összekötő ka
pocs, egy híd a nemzetek között”
– vallják az alkotók. 

A HÍDMOST II. című tárlat
megnyitóján köszöntőt mondott
dr. Lukács Eszter, a Széchenyi Ist

ván Egyetem oktatási rektorhe
lyettese, aki úgy fogalmazott: az
alkotások által megtelt élettel és
lélekkel az egyetemi tér. 

A lengyel művészek nevében
Joanna Warchol egyesületi el
nök köszöntötte a résztvevőket.
Szerinte a képek szimbolizálják
az egymás felé fordulást, a barát
ságot. A lengyel és a magyar mű
vészek az alkotásaik által, nyelvi
akadályok nélkül osztják meg
gondolataikat, érzelmeiket egy
mással és a közönséggel.

A művészet híd
a nemzetek között

A HÍDMOST II. cí
mű tárlaton 11 len
gyel és 12 magyar
művész, közel 90 al
kotása tekinthető
meg a Széchenyi
István Egyetem Új
Tudásterének eme
leti galériáján de 
cember 12ig. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Megjelent a lista arról,
hogy kik jogosultak in
gyenes influenzaelle
nes oltásra az idei sze
zonban. Összesen 1 mil
lió 300 ezer térítésmen
tes vakcina áll a rizikó
csoportba tartozók ren
delkezésére.

A világon mindenütt készülnek az
influenzaszezonra. Az influenzafertő
zés kapcsán már most rengeteg figyel
meztető cikk jelent meg arról, hogy a
feleslegesen és helytelenül szedett an
tibaktériumok súlyos, nemcsak az
egyes embert, hanem hosszú távon az
egész emberiséget veszélyeztetik. 

Több cikk is foglalkozik az úgyneve
zett szuperbaktériumokkal. Ezek terje
dését segíti elő, hogy az emberek nin
csenek tisztában az antibiotikumok ve
szélyeivel. Az egész emberiséget fenye
getik a szinte mindennek ellenálló szu
perbaktériumok. Ha ebben az ütem
ben terjednek, akkor akár évek múlva
megtörténhet, hogy a ma viszonylag
könnyen kezelhető tüdőgyulladásba
belehalnak az emberek. A világon
mind gyakoribbak a halálos kimenete
lű kórházi fertőzések, melyekért szin
tén a szuperbaktériumok a felelősek. A
súlyos betegségek gyógyítását is erő
sen hátráltatják az egyébként rendkí
vül intelligens, variábilis baktériumok.

A szakcikkek hangsúlyozzák: az an
tibiotikumoknak nincs hatásuk az inf
luenzát okozó vírusokra. Szedésük te
hát ebben az esetben nemcsak feles
leges, hanem ártalmas is.

Kinek jár 
az influenza elleni
ingyenes oltás?

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Pixabay
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a Triangulum Galériában (Gyôr, Gutenberg tér 2.)
2019. november 30–2020. január 5.

A festőként, tanárként a nyolcvanas
évein túl is hihetetlenül fogékony, a va
lóságot sajátos erővel, lendülettel, szín
világgal ábrázolni képes alkotónak 34
képe található a megyei könyvtár egyre
közkedveltebb kiállítóterében. Ezek –
igen kevés kivétellel – az utóbbi év al
kotásai, és mindegyik érvényes üzenet,
hatásos közlés a világról. A művészi tér
be emelt valóságról.

A megnyitón dr. Horváth Sándor
Domonkos azt mondta: a tanár úr
most is szépirodalmi idézettel össze
gez. Benjámin László soraival mon
datva ki: „Zárt, fegyelmezett homlo
kom mögött érzem a gyászt azért,
ami már sohasem leszek.”

Tegyük hozzá, ami lett, az egy gyá
szában, tragédiáiban, boldog napjai
ban, örömeiben, sikereiben is teljes, el
ismert élet. A bölcsesség nem mindig
tesz jót egy festő művészetének. Bara
bás László azonban a bölcsessége mel
lett nyitott, befogadó ember, aki nem
a múltjából él, hanem a jelent is érti.
Ezért tud mindenkihez szólni, ezért
kápráztat el, ezért lehet – és most

Amikor először körbejártam ezt a tárlatot, úgy éreztem, hogy egy sa
játságos, fordított örvénybe kerültem, egy olyan spirálba, amely nem
a mélységbe húz, hanem a magasságokba emel, vizuális éhségemet
káprázatos ínyencségekkel kényeztetve, az eltöltődés, a telítődöttség
érzése nélkül – így fogalmazott a győri Barabás László kiállításának
megnyitóján dr. Horváth Sándor Domonkos író, a Dr. Kovács Pál Könyv
tár és Közösségi Tér igazgatója.

me gint a könyvtárigazgatót idézzük – a
képekből elolvasni a képíró Barabás
László életét, „elolvasom a saját életem
belőlük, elolvasom az önök életét belő
lük, elolvasom a világ szépségeit és fáj
dalmát, és valahol mélyen megértem,
amit a neurolingvisztikusok mondanak,
ami szerint a színes és nagy képek fokoz
zák az emlék intenzitását…”

Az arany szín – mely soha nem a hi
valkodást jeleníti meg vagy sugallja –
nem burjánzik túl a képeken, de jelen
léte mégis meghatározó. „Nem hagy
nyugodni a gondolat, hogy ezekben a
bátran, és mégis megfontoltan odatett
arany színekben rejtőzik az Isten. Ezek
ben rejtőzik a kincs, a kincs, amiért ér
demes porig égnünk, de kötelessé
günk ezen porból feltámadnunk is,
mert itt rejtőzik a nagy titok: a végtelen
fájdalom és a leírhatatlan szépség,
amelynek egyik legautentikusabb kor
társ megközelítését adja Barabás Lász
ló művészete – foglalta össze gondola
tait a könyvtárigazgató.

A kiállítás december 11ig tekint
hető meg.

leírhatatlan szépség
A végtelen fájdalom 

és a

Szöveg és fotó: Hajba Ferenc
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Adóigazolás-igényét, kérjük, jelezze 
a gyorilionsalapitvany@gmail.com e-mail-címen!

Médiapartner

Gyôri Lions Alapítvány bankszámlaszáma:
10103379-47313700-01004006

Támogassa a Gyôri Lions Alapítvány gyûjtését és segítse pénzadományával 
a GAMMA SZONDA emlôsebészeti eszköz beszerzését, 

melynek árából 5.061.900 forint hiányzik.

SEGÍTSEN ÖN IS A GYÓGYÍTÁSBAN!
Az emlôrákban MINDEN 8. magyar NÔ érintett!

Részletek: www.lions.gyor.hu

Eislaufbahn auf dem Dunaka
puPlatz. Alle, Sehnsucht nach Eislaufen

haben sind herzlich willkommen: montags
bis donnerstags von 10 bis 20 Uhr, freitags bis
sonntags sogar bis 22 Uhr. Schlittschuhe kön
nen ebenfalls ausgeliehen werden. Schlitt 
schuhlaufunterricht samstags und sonntags
von 910 Uhr. Am 1., 8., 15. und 22. Dezember
zeigt ab 18 Uhr die SchlittschuhlaufFach 
klasse des Győrer NemakDana ETO HC ihre

Eisrevue „AdventsEiszauber”.

Am 8. Dezember ab 15:30 betreten die Könige es Krippenspiels
auf Stelzen zur Adventsfeier den SzéchenyiPlatz. Zu sehen sind bei der

Show auch Akrobatik auf Stelzen und eine besondere LichtjongleurTechnik.
Ebenfalls werden die Könige aus dem Reich der aufgehenden Sonne er 

scheinen, die mit den Schäfern und dem Publikum auf die Suche nach
dem Christkind machen.

Eröffnung von „GeoMetria” – eine
Ausstellung aus den Arbeiten der Bil
denden Künstler Bihon Győző und Gu
lyás ab 7. Dezember, 17 Uhr im Ester
házyPalast (Király u. 17.).

Aufruf zur Adventsvorbereitung und Nikolausmarkt an alle Familien am 7. Dezember von
14 bis 18 Uhr im FruhmannHaus (Kiss János utca 9.). Bei der Veranstaltung lebt die fami
liäre, heimelige Atmosphäre der Adventszeit auf. Nach dem Kennenlernern der zum Thema
passenden Ausstellung können die Teilnehmer Geschenke anfertigen und vielleicht schaut
auch der Nikolaus vorbei.

Das „Tuten und Blasen” – Tanzhaus erwartet
alle Interessierten mit der Musik der Fajkusz
Banda am 7. Dezember um 20 Uhr im Haus
der Generationen (Aradi vértanúk útja 13).
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

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!

Gólyalábas ünnepváró betlehemi királyok
lepik el a Széchenyi teret december 8án
15.30tól. Megjelennek a Napkeleti Királyok,
akik a pásztorokkal és a közönséggel útnak
indulnak, hogy megkeressék a kis Jézust. 

Bartl Erzsébet orgonahangversenye hall
ható december 1jén 17 órakor a Szent
lélektemplomban (Szentlélek tér 1.). A
műsorban J. S. Bach, Liszt Ferenc és Louis
Vierne művei csendülnek fel.

A Széchenyi István Egyetem aulájában
található adventi koszorún hétfőnként 18
órakor gyújtják meg a gyertyákat. De 
cember 4én 9–17 óráig Ádventi Keresz
tény Könyvvásárt tartanak ugyanott. 

Dr. Somogyi Ferenc egyetemi docens, közgazdász „Virrassza
tok!” A fogyasztói társadalom advent fényében címmel tart elő
adást a Brenner János Hittudományi Főiskolán (Káptalandomb
7.) december 3án 18 órától. Regisztráció: titkarsag@bjhf.hu

Betlehem kis falucská
ban – Vadrózsától a luc
fenyőig címmel dr.
Lanczendorfer Zsuzsan
na néprajzkutató tart
előadást a karácsonyi
ünnepkör szokásairól
és jelképeiről decem
ber 4én 17 órakor a
Szentiváni Fiókkönyv
tárban (Ősi u. 1.). 

A Köcsögök és Dudák Táncháza a Fajkusz Banda muzsikájával
várja az érdeklődőket december 7én 20 órakor a Generációk
Házában (Aradi vértanúk útja 13.). 

„És lészen egyszer fényes jel az égen!” – vers és ének üzenetei a Fel
vidékről címmel rendezik a soron következő Hangraforgó Klubot de 
cember 6án 17 órakor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér klub
helyiségében (Herman O. u. 22.). Vendég: Berényi Margit versmondó
és Berényi Dávid színművész. 

Éliás Gyula Jr. Ünnepi koncert
jét, az énekes örökzöld dallama
it hallgathatják meg az érdeklő
dők december 6án 17 órától a
Széchenyi téren.  

A felvilágosodás és Immanuel Kant (1724–1804) filozófiája. Berzsenyi Dániel
(1776–1836) a nemzettudat ébresztője és a reformkor egyik előkészítője cím
mel dr. Boros István filozófiatörténész tart előadást december 5én 17 órától
a TIT székházban (Munkácsy Mihály u. 6).

Adventi készülődésre, Mikulásvárásra hívják a családokat december 7
én 14 és 18 óra között a Fruhmannházba (Győr, Kiss János utca 9.).

Geo+Metria címmel Bihon Győző és Gu
lyás Andrea képzőművészek tárlata nyílik
december 7én 17 órakor az Esterházy
palotában (Király u. 17.). Megnyitja: Sin
kó István képzőművész, művészeti író.
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Spinning bringázás, ingyenes edzési lehetőség, biciklis felvo
nulás, faültetés, mobil KRESZpark, kézművesfoglalkozás és
ajándékok várták többek között a résztvevőket november 4–
9ig, a Zöld Hajtás elnevezésű, kerékpáros közlekedést nép
szerűsítő, szemléletformáló programon Győrben.

Tekeréssel tették Győrt

ZÖLDEBBÉ

Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

A MI

UTCÁNK
Nádorváros – 8. rész

Dr. Petz Lajos utca
Felpéczi Petz Lajos (1854–1932) sebész főor

vos, a Győri Szentháromság Kórház igazgató főor
vosa. Az 1895ben átadott új kórház kialakítása,
külföldi tapasztalatainak felhasználásával készült
el. A kor közegészségügyének és a gyári dolgozók
orvosi ellátásának megszervezése mellett, számos
tanulmánya, könyve jelent meg. Behatóan foglal
kozott Győr zenei életével is. A Bem tértől induló,
róla elnevezett utca mellett emlékét a Szent István

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

úton mellszobor (a Révai Miklós Gimnázium előtt), a
fia nevét viselő Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban
pedig domborművel emlékeznek rá. 

Pásztor utca, Rét utca
Nevük azért érdekes, mert már az 1830as

években, a mai Nádorváros legszélső utcái voltak,
kerti és gazdasági épületekkel, amik után legelő,
rét volt. Innen a Pásztor utca és a Rét utca elneve
zés, amiket máig ugyanúgy hívnak.

Rómer Flóris utca
Rómer Flóris (1815–1889) bencés szerzetes, ré

gész, művészettörténész. Részt vett az 1848as for
radalomban, amiért Olmütz, Bécs és Josephstadt
börtöneiben raboskodott. Szabadulása után Győr
ben, a főgimnáziumban tanított, majd az MTA leve
lező tagja lett. Magyarország első történelmi szakfo
lyóiratát a Győri Történelmi és Régészeti Füzeteket
Ráth Károllyal közösen jelentette meg. A róla elneve

zett utca mellett (1979), Borsos Miklós bronz mell
szobra, a Széchenyi téren állít emléket neki.

Roosevelt utca
Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) az

Amerikai Egyesült Államok 32. elnöke, demokrata
párti politikus. Négyszer választották elnöknek, és
meghatározó szerepe volt a II. világháborús ese
ményekre, főleg Európára nézve, hiszen elsődle
ges harctérként kezelte azt. 1948ban nevezték
el azt a rövid kis utcát, ahol valamikor a „Janko
vichmalom” működött. Az utcácska pár évig vi
selte Endresz György (1893–1932) nevét, aki
1931ben egymotoros gépével, Magyar Sándor
társával együtt, leszállás nélkül repülte át az óce
ánt. Üzemanyaguk elfogyott, így Budapest he
lyett Bicskéig jutottak „csak”. Endresz György a
győri 3. sz. repülőosztály parancsnoka volt, gépük
neve pedig a Justice for Hungary (Igazságot Ma
gyarországnak) nevet viselte. 

Az eseménysorozat első részében, november 4–
8ig a Cutler Fittness Győrben várták minden hétköz
nap 14 és 20 óra között a környezetükért és az egész
ségükért aktívan tevékenykedőket. Ez idő alatt az erre
kijelölt spinning kerékpárokon minden tekerő hozzá
járult egy fa jövőbeni, városunkban való elültetésé
hez. Ráadásnak mindenki, aki képletesen elültetett
tekerésével egy fát, és még nem volt regisztrált tagja
a Cutler Fitnessnek, ingyenes regisztrációt és az adott
napon ingyenes edzési lehetőséget is kapott.

A kezdeményezés második része november 9én,
szombaton a Széchenyi téren várta a résztvevőket
13 és 19 óra között. A rendezvény fő attrakciója egy
nagyszabású kerékpáros felvonulás volt, amely so
rán az esős időjárás ellenére rengeteg bringás tekert
el közösen Pinnyédre, ahol elültették a program első
fáját. A garantált ajándékok mellett értékes tombo
lanyeremények várták a résztvevőket. A pihenő
után a felvonulók visszakerekeztek a Széchenyi térre,
ahol egész délután mobil KRESZpályával várták a ki
csiket a szervezők. Közben Tóbiás és Balambér, a két
óriási kutya játékosan tanította a gyerkőcöknek a ke
rékpáros közlekedés szabályait. Itt is volt lehetőség,
hogy tegyünk Győr zöldüléséért: aki spinning bicik
lire pattant a téren és legalább három percet tekert,
az szintén hozzájárult egy fa elültetéséhez. Az ön
kormányzat megbízásából megvalósuló program
nagy érdeklődéssel övezve, sikeresen zárult.

A fák elültetését az Önkormányzat folyamato
san városszerte végzi. A program Győr Megyei Jo
gú Város Önkormányzatának megbízásából való
sult meg. (x)
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Az amerikai Tesla, Elon Musk milli
árdos autómárkája ismét meghökken
tette az autós társadalmat. A Cybert
ruck pickup minden, csak nem szok
ványos. A Tesla mérnökei az alapoktól
kezdték a tervezést, és mindent a
funkciónak vetettek alá. Majd miután
megvoltak a sarokszámok, vonalzóval
megrajzolták a formát. A 6 személyes,
5,8 méter hosszú, platós jármű in
kább néz ki egy gyermek álmában
megjelenő, majd papírból hajtogatha
tó behemótnak, mint közúti forgalom
ban használható autónak.

A jövőből érkezett „truck” nem
csak formájával, de hajtásával, felépí
tésével és szolgáltatásaival is kitűnik
társai közül. A természetesen tisztán
villamos hajtású Cybertruck alapkiépí
tésben 400 km feletti hatótávolságot,
hátsókerékhajtást, 6,6 mpes 0–100
sprintet és kedvező, 12 millió forint
nak megfelelő árat kínál. A második
lépcső 500 km hatótávot, 2 motoros

hajtást, a csúcsmodell pedig 3 motort
800 km hatótávval kap. Utóbbi már
sportautós, 3 mpes gyorsulást produ
kál 100ra, 210 km/h a csúcssebessé
ge, és 1600 Nmes nyomatékot ígér –
ezzel egy vérbeli vontató!

A karosszéria önhordó – ami nem
jellemző a kategóriában –, és 3 mm
es rozsdamentes acélból készül, így
nagyon ellenálló és nem is kell fényez
ni. Ezt a megoldást utoljára a „Vissza
a jövőbe” filmekben híressé vált kis
sorozatban gyártott DeLorean típus
nál alkalmazták. Az üvegek golyóállók,
a rolóval befedhető platóra pedig
még egy quaddal is fel lehet járni. A
nagy várakozásokkal teli bemutatón
ugyan volt egy baki, és az oldalüvegek
annak ellenére betörtek, hogy min
dent bírniuk kellene, de ez csak to
vább segítette a hírekbe kerülését.

A gyártás 2020ban kezdődik az
alapmodellel, de már most rendelhe
tő és állítólag elindult a vásárlási láz.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Forradalmár
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A Passat 35 millió eladott darabszámmal a középkategória királya.
Az elsőséghez azonban nem elég a hírnév, a legjobbnak kell lenni.
A frissített modell mindenben jobb elődjénél, és kezd önállósodni…

főr, teljes felelősséggel, de amit egy gép
megtehet a maximális biztonság és ké
nyelem biztosítására, azt a Passat meg
teszi. Az iQ.Drive technológia része az
adaptív tempomat. A tesztautóval meg
tett sok autópályás kilométer után sem
fáradtam el, mert a Travel Assist néven
kapott rendszer automata váltóval pá
rosítva 0–210 km/h közötti tempóban
tudja tartani a sebességet. Követi az
előttünk haladó autót, ha kell, lassít,
gyorsít, vészfékez, megáll és elindul – a
dugóban is. A sávtartó tökéletesen ér
zékeli az úttestet, és finom kormány
mozdulatokkal középen is tartja a ko
csit: megtapasztaljuk a „robotautó” él
ményt – annak jó értelmében. Nem azt
éreztem, hogy kiveszik az irányítást a
kezemből, hanem tehermentesít az au
tó, és ha kell, gyorsabban reagál, mint
én. Kicsit ahhoz hasonló érzés, amikor
a gyermekünk felnő és szülőként még
mindig „uralni” szeretnénk, pedig már
okosabb, gyorsabb nálunk. És jobban is
lát. Ebben nekünk is segít az aktív fény
szóróvezérlés, ami a szembejövőt vagy
utolért autót érzékelve, leveszi a nap
pali világosságot adó távfényt.

Tökélyre fejlesztve
A Volkswagen a Passat új verziójá

nak fejlesztésénél finoman nyúlt a for
mához, és tökéletesítette a technikát.
Az orrán, az alapáron LEDes fényszóró
és hűtőrács egyben van, akár egy Tou
ragen. A lökhárító Rline csomag nélkül
is sportos, a kerekek szebbek, és na
gyobb a színválaszték is. Bent folytató
dik a frissülése. Eltűnt az analóg óra, az
infotainment kijelzője nagyobb lett, és
van fizikai gomb is alatta. Az utastér to
vábbra is kivételesen tágas és kényel
mes, főként az ergoComfort ülésekkel.
A csomagtartó 650 literes, ami alá még
teljes értékű alufelni is befér. Az újra
tervezett háromküllős kormányról min
dent tudunk vezérelni, telefonunkat
akár vezeték nélkül is tölthetjük. És a
jövőben sosem lesz olyan, hogy otthon
hagyott kulcsunk miatt nem tudunk in
dulni: párosíthatjuk autónkat a mobi
lunkhoz, így azzal is nyithatóvá válik.

Ön vezető?
A Passatban alapáron benne van

minden, ami az autonóm funkciókhoz
kell. Nem kell aggódnia, ön marad a so

Teszt: Volkswagen Passat Variant Elegance 2.0 TDI DSG

Tiszta üzem
A VW Passat korábban megszokott

gazdag motorkínálata mit sem válto
zott. Az induló modell 1,5 literes TSI
motort kap 150 lóerővel és kézi váltó
val, majd jön a kétliteres, 190 lóerős,
turbóbenzines, aztán a bevált 2 literes
erőforrás új generációja, ami takaréko
sabb és tisztább (150, 190 és 240 ló 
erővel). A tesztautónkban egy 190 ló
erős, gázolajos motor dohogott, 7 se
bességes DSG váltóval párosítva. Min
dig meglep az óriási, 400 Nm nyoma
ték ereje, és hogy a 4motion összke
rékhajtás mennyire kell a nagy teljesít
ményű motorokhoz – ebben nem volt.
Ugyan boldogul az első tengely az erő
vel, de bizony felfelvillan a kipörgés
gátló, jelezve, hogy vissza kell vennie
egy kicsit a teljesítményből. Ugyanez 4
kerékre terhelve még erőteljesebb
meglódulást eredményezne. Így sem
kell szégyenkezni a Passattal, sőt, a tö
kéletes hangszigetelés miatt, állandó
stresszt csak a sebességmérő óra figye

lése jelenthet. És ott a futómű. A 18 co
los felnikre szerelt téli gumikon úgy gu
rul és rugózik, kanyarban tartja a más
fél tonnás tömeget, mintha legalább
200 kilóval könnyebb lenne, miközben
a rugók helyén a német utak beépített
karakterisztikája futna. Jöhet kátyú,
nyomvályú vagy útfelbontás, a Passat
suhan akár egy légrugós Phaeton.

Verdict
Létezik az elsőkre nehezedő teher,

ami lelkileg megtörheti a legjobbakat
is. A VW magabiztosságán viszont
nem esett csorba, ismét tökéleteshez
közeli autót alkottak. Természetesen
ennek van ára, hiszen 10 millió forint
ról indul az új Passat Variant Business
– korábbi Comfortline –, a tesztautó
DSG váltós dízelként 12 körül rendel
hető. Azonban még így is a prémium
márkák árai alatt marad, pedig min
den másban eléri őket. Én úgy gondo
lom, Wolfsburgban úgy gondolták,
hogy önök is ezt gondolják.

VEZETŐ 
SZEREPBEN

Szöveg és fotó: Nagy Viktor
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A Forma–1ben jelenleg vagy ko
rábban dolgozó mérnökök és számos
más előadó mellett kétszáznál is
több hallgató vett részt a győri Szé
chenyi István Egyetemen múlt hétvé
gén tartott Formula Student
Symposiumon. A csapa
tok a három nap
során inspiráci
ót szerezhet
tek új, egy 
üléses ver
senyautó
juk tervezé
séhez, meg
építéséhez.

Az ismert Forma–
1es szakkommentátor, Szujó Zoltán
éppen Owen Carlessszel, a Red Bull
Racing szerkezeti elemzésért felelős
vezetőjével beszélgetett a Széchenyi
egyetem Új Tudásterében, amikor
megérkeztünk az ötödik alkalommal
megrendezett Formula Student
Symposiumra. Az aula megtelt külföl
di és magyar hallgatókkal, akiknek a
hétvége során szintén volt lehetősé
gük neves szakemberekkel beszélget
ni, inspirációt szerezni akár az új
évad új versenyautójának tervezésé
hez, akár későbbi pályájukhoz.

Szujó Zoltán szerint éppen ez a ren
dezvény lényege. „Az autósport, főleg
a Forma–1 nemcsak a pilóták, hanem
a mérnökök versenye is – mondta. –
Talán éppen a Formula Student mu
tatja meg a legjobban, hogy a mérnö
ki lelemény hogyan tud egymással
versengeni, egyegy jó ötlet miként
eredményez jobb konstrukciót a töb
biekénél. Ennyire tisztán, őszintén, sal
langmentesen egyetlen másik soro
zatban sem lehet tetten érni ezt, hi
szen aztán mindenütt megjelenik a
pénz, ami picit elrontja a dolgokat. Itt

tényleg csillogó szemű egyetemisták
dolgoznak azon, hogy kitaláljanak va
lami okosat.”

A szimpóziumra több mint 230an
regisztráltak, és 21 előadó mondott

igent a felkérésre.
Köztük voltak olyan

m é r n ö kö k ,
akik a For
ma–1ben
dolgoznak
vagy dol
g o z t a k

egykori, il
letve jelenleg

is létező istállóknál,
az említett Owen Carles

sen kívül például Norbert Gatzka, a
BMW motorfejlesztője, valamint Luca
Marmorini, a Toyota és a Ferrari koráb
bi motorfejlesztési igazgatója. Utóbbi
köszöntőjében arról beszélt: 2014ben
nagy műszaki szabályváltozások léptek
életbe a Forma–1ben, amire már

2012ben megkezdték a felkészülést a
maranellói istállónál. Ehhez képzett
szakembereket kellett találniuk, és a
végén 25 mérnök érkezett a Formula
Studentből. Úgy vélte, ennek az az oka,
hogy a sorozatban tevékenykedők
megtanulnak csapatban, nyomás alatt
dolgozni, és ezt élvezik is.

A rendezvényen előadást tartott –
az alkatrészek feszültségmentes kap
csolatáról – Kling Sándor is, aki jelenleg
a Red Bull szerkezeti elemző mérnöke
ként Max Verstappenék jövő évi autó
ján dolgozik: az első futóművön, a kor
mányművön és az akkumulátorpakk
védőeszközén. Kérdésünkre úgy fogal
mazott, minden igyekezetükkel azon
vannak, hogy megtalálják azt a pici
pluszt, amivel megtörhetik a Merce
des egyeduralmát. A száguldó cirkusz
ban 2021ben életbe lépő új szabályok
ról szólva azt mondta, hogy a költség 
plafon a mérnökökre is hatással lesz,
egzotikus anyagokat például nem hasz

Csillogó szemû
egyetemisták dolgoznak
azon, hogy kitaláljanak

valami okosat

nálhatnak, de egy Forma–1es autó
megtervezése ugyanolyan izgalmas
marad, mint eddig. Kifejtette: akik
részt vesznek a Formula Studentben,
sokat tanulhatnak a való életből, a csa
patmunkától a költségtervkészítésen
át egészen addig, milyen követelmé
nyeket kell teljesíteni ahhoz, hogy va
lami eljusson a gyártásba.

A megnyitóünnepségen dr. Hanula
Barna, az Audi Hungaria Járműmérnö
ki Kar dékánja azzal kezdte beszédét:
számára érzelmekkel teli a program,
mert jól emlékszik arra, hogy a nyolc
vanas években, a vasfüggönnyel elzárt
Magyarországról milyen trükkökkel le
hetett csak eljutni a bécsi egyetemre,
most pedig ők láthatják vendégül a vi
lágot. Megjegyezte, hogy a formula
studentes hallgatók a legmotiváltab
bak, akikkel valaha találkozott, s na
gyon jó, hogy egy ilyen szimpóziumon
mindannyian találkozhatnak és tanul
hatnak egymástól.

a Széchenyi-egyetemen
Forma–1-es mérnökök

Szerző: Hancz Gábor (Széchenyi István Egyetem)
Fotó: ART

Az Arrabona Racing Team autója egy augusztusi versenyen
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Hatásvadász
A külsőn mélázzunk el ismét. Az orra

vadmacska, a lámpákba betüremked
nek a szemfogai, oldalról egy magas
kombi, hátul pedig tekintélyes karmolt
lámpás francia benyomását kelti. A fe
keteezüst alufelnik és a hófehér fénye
zés jól áll a kocsinak. Belül folytatódik a
játék a formákkal. A műszerfal körülölel,
magasan van a kardánalagút, minden
kézre esik – a térérzet mégis szellős.
Bárhova nyúlunk, a felületek puhák, az
anyagok szépek. Az ajtókon és a cock
piton végigfut az egyedi textilbetét,
amit sötétben hangulatfények világíta
nak meg. Az indukciós telefontöltő a kö
zépkonzol alatt nagyon hasznos. Fölöt
te az ipari formatervezési díjjal jutal
mazható gombsor, majd a nagyméretű
érintőképernyő következik. Előttem is
egy LCD mutatja a sebességet, fordu
latszámot és minden egyéb kiválasztott
információt – amit a kormánykerék föl
ött elnézve láthatunk, így alig kell az út
ról levennünk a szemünket. Az animá
ció nagyon komoly. Ha középen megje
lenítjük a térképet vagy a digitális se
bességmérőt, akkor animált, élethű réz
forgótárcsák mutatják, mennyivel me
gyünk, mennyit pörög a motor. Minden
megjelenítés váltásakor számítógépes
játékra hasonlító effekttel örvendeztet
meg minket a rendszer.

Továbbgondolva
Az 5008 a 3008hoz képest hosz

szabb, terebélyesebb, igazi nagy

macska. A tengelytáv, és ezzel a hát
só sor térkínálata 16,5 centiméterrel
nőtt, a teljes hossz pedig majdnem
20 centivel, 4641 milliméter lett. A
csomagtér 5 üléssel 780 literes (!),
minden ülést lehajtva pedig közel 2
köbméteres a hely. A hátsó sor há
rom teljes értékű, különálló fotelből
áll, melyek sínen tologathatók, tám
lájuk dönthető. A szélsők előrebillen
nek és –csúsznak, a harmadik sorba
beszállást megkönnyítendő. A raktér
padlójából pedig két kisebb ülés haj
togatható ki – a gyerekek nagy örö
mére. Ezek a különbségek. Ami pe
dig egyezik a 3008cal, az az első sor,
műszerfal, kezelés, luxus. Innentől ne
a számok, hanem az érzések beszél
jenek. Ha beülünk az 5008 meglepő
en kicsi volánja mögé, hatalmába ke
rít a birtoklási vágy. Megmarkoljuk a
vastag bőrkormányt és a váltó „kap
csolóját” Dbe húzzuk, majd rábö

künk a sportgombra. Kezdődhet a
móka. Akár hat utas társaságában, a
pilótafülke hatású vezetőülésből diri
gálhatjuk a 180 lóerős dízel erőfor
rást. A motorhang különösen mar
káns – sport módban –, az autó köz
vetlen és jól irányítható. Hiába nőtt,
mégsem vesztett sportos bájából.

Megbízható technika
A nagy dízelmotorral

meglehetősen ve
hemensen le
het menni a
P e u g e o t
S U V  v a l .
Ám az 1,2 li
teres, 130
lóerős benzi
nessel sem kell
szégyenkeznie. Ezek kö
zé pedig beékelődik az 1,5 literes kiseb
bik dízel (130 LE) és az egyhatos turbós
benzines (180 LE). A kézi váltók 6 se
bességesek, az Aisintól érkező 8 foko
zatú, megbízható bolygóműves auto
mata pedig a kisebbekhez opciós, az
erősekhez széria. Utóbbit próbáltuk a
tesztautóban és jól teljesített, még a
kormányról is kezelhető manuális mód
ja is van. Az angol JD Power felmérése
szerint, több mint 11 ezer adat alapján
2015–2018 között a Peugeot volt a leg

megbízhatóbb márka, kategóriájában
pedig a 3008 lett a második helyezett.
Ez azt jelenti, hogy a tökéletesített for
ma és funkció mellett a technika is el
éri a prémium szintet.

Mennyiért?
Az 5008 ára már 8 millió forinttól

indul, amiben táblafelismerő, sável
hagyásra figyelmez

tető, kétzónás klí
ma és a két

LCD is
b e n n e
van. Eh
hez egy
hatszázez

res csomag
gal többek kö

zött tolatókamera,
navigáció, kulcs nélküli in

dítás, fűthető ülések és automatikus
vészfékrendszer is kapható – teljessé
téve a felszerelést. Minden 5008
ban van plusz két ülés, tehát nagy
családosok megkaphatják rá a 2,5
millió forintos támogatást. Így akár a
csúcsdízel tesztautó GTline felsze
reltséggel felturbózva is elhozható
kevesebb, mint 9 millió forintért. Az
tán hallgathatjuk a hátsó sorból:
„Apa menjünk még egy kört, nem
akarok kiszállni!” Jogosan.

TESZT: PEUGEOT 5008 GT-LINE 2.0 HDI EAT8

Azt hittem, már találkoztam az
oroszlánkirállyal. De kiderült, a
3008 csak a herceg volt, most itt
az igazi király. A Peugeot 5008 mi
nőségi, tekintélyes és hétszemé
lyes. Minden megvan benne ah
hoz, hogy beférkőzzön a szívünk
be, és a család tagja legyen.

FOR‐TOP KFT.   /   9027 Győr‐Likócs, Dohány u. 4. 
Tel.: (96) 515‐750   /   www.carnet.hu/peugeot

Szöveg és fotó: Nagy Viktor
Támogatott tartalom

A csomagtér
5 üléssel 780 literes (!),

minden ülést lehajtva pedig
közel 2 köbméteres

a hely





Bevásárlólista (32 db kiflihez) • 300 g finomliszt
• 150 g vaj (82%) • 3‐4 ek. tejföl • 2 ek. kristálycu‐
kor • 2 db tojássárgája • 2 dkg élesztő • 1 ek. rum
Töltelék: • Mákos: 150 g darált mák, 70 ml for‐
ralt tej, 70 g porcukor, 1 citrom reszelt héja és
kicsi leve, 2 ek. lekvár • Diós: 150 g darált dió,
60 ml forralt tej, 1 citrom reszelt héja, 1 ek. rum,
60 g cukor, marék mazsola
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Elkészítése: Összeállítom a tész
tát kézzel, gyors mozdulatokkal, de
legjobb, ha késes robotgépben. Eh
hez a lisztet összekeverem először a
cukorral, friss élesztővel – csak mor
zsolva –, majd elmorzsolom a vajjal
is. Ezután jöhetnek a folyékony hoz
závalók, amivel nem túl ragacsos
tésztát kapok. Kézzel átgyúrom, 4
gombócra osztom és a gombócokat
egyesével kör alakúra kinyújtom

A Felvidék legjobb 

POZSONYI KIFLIJE
#szarkazsófi

Egy elveszett recept, amit most megtaláltam. A
környék legjobb pozsonyi kiflije, ami nem egyfor
ma, nem fényes, hanem másképp tökéletes.

3 mm vastagra. Tortaszerűen 8 kicsi
háromszögre osztom, aminek a vé
gére 2 kk. tölteléket teszek és felte
kerem, mint a croissant. A töltelé
keknél a száraz alapanyagokat össze
keverem, a tejet felforralom és ráön
töm, hagyom kihűlni, ezután töltöm
vele a kifliket. Sütőpapíros tepsire
sorakoztatom őket, felvert tojással
lekenem és 20 perc alatt, 180 fokon
pirosra sütöm őket. 

Tipp: 
A kifliket még

forrón forgassuk 
vaníliás porcukorba, hogy

még illatosabbak
legyenek!

Apukám jó barátjának édesanyja által készített
pozsonyi kiflinek híre van már régóta a környéken,
sokan tudják, hogy ez a néni készíti a legjobb po
zsonyi kiflit. Kóstoltuk is többször, de csak hasonló
finomakat készítettünk. Míg elkértük a receptet,
és nem értettük, miért vártunk idáig. Egy kis papí
ron kaptam meg, így el is vesztettem szem elől
gyorsan, de most megtaláltam és azonnal nekilát

tam, hiszen előttünk van advent első vasárnapja.
Egy adag még aznap elfogyott, és ez nem is tör
ténhetett volna másként. 

Egyébként a pozsonyi kiflinek történelme is
van. A recepteket régóta őrizgeti osztrák, magyar
egyaránt, mégis ahány ház, annyiféle: puha, tö
mény, kicsit száraz, mazsolás vagy nem mazsolás.
Az eredeti recept az Osztrák–Magyar Monarchiá
ból származik, de Szlovákiában védették le. Wil
helm Scheuermann nevét dicsérhetjük, ami az
eredetét illeti, hiszen ő kezdte el cukrászdájában
sütni elsőként 1785ben, Miklós napján, decem

berben. A csinos, kétszer lekent, repedezett, fé
nyes kiflik hatalmas sikert arattak, így ezen felbuz
dulva a többi cukrászmester is elkezdte sütni. A
kiflik világhírnévre tettek szert, amit Georg Laudá
nak köszönhetünk, hiszen megvásárolta Scheuer
mann cukrász boltját, majd Amerikába és Amsz
terdamba szállított ebből a finomságból. A későb
biekben pedig Schwappach Ágoston aranyérmes
lett a pozsonyi kiflivel Lyonban, és több mint száz
évvel ezelőtt levédette az édességet, így ez lett az
első védett élelmiszeripari termék a mai Szlovákia
területén.
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Mi szemnek, szájnak ingere – nehéz ellenállni Gintli Gábor őster
melő sajtjainak, amelyek a földszinten, a 27es standon két üveg,
speciális sajttároló hűtőben fogadják a látogatót. A sajtkészítő mes
ter az arra járókat rögtön meg is kínálja, az ingyenes kóstoló után
pedig nehéz ellenállni a vásárlásnak.

Vásárcsarnok: földszint, 27-es stand

Illatos

KECSKESAJTOK
GAZDAG

kínálata

Vásárló pedig akad bőven, a beszél
getést így folyamatosan megszakítjuk,
majd a mérlegelés, fizetés után újra
folytatjuk. Az üde kínálat mellett azon
is megakad a szemem, hogy kártyael
fogadó terminál is működik a standon,
amit külön is díjazhatunk, nem sok ős
termelő követi az idők szavát, hogy
készpénzmentesen fizethessünk.

„De hogy lesz valaki sajtkészítő?” –
szegezem a kérdést Gintli Gábornak.
„Egy olyan családba nősültem, amely
szarvasmarhákkal foglalkozott, így be
lecsöppentem az állattartásba” –
mondja magáról. A kezdeti hústerme
lést 2016tól felváltotta a sajtkészítés.
Ezen belül is a kecskesajtra specializá
lódott, aminek laktóztartalma sokkal
kisebb, mint a tehéntejből készült saj
toké, így azok is fogyaszthatják, akik
érzékenységük miatt a hagyományos
sajtokat nélkülözni kénytelenek.

A tanulópénzt persze itt is, mint
minden szakmában, meg kellett fizetni.
Erdélybe és az Alföldre utazott, hogy

megtapasztalja, hogyan készítik a kecs
kesajtot, akik már régóta űzik a szak
mát. Állatállomány is kellett, amelyek
a sajt alapanyagát adják. Ötven fejős
kecske, húsz birka, két tehén – so
rolja Gintli Gábor, hogy a csíkvándi
ház udvarán akad munka bőven, az
etetéstől a fejésen át, amíg a kecske
tej eljut a sajtkészítés stádiumába,
ami a hozzáértés mellett türelmet is
igényel. A friss sajtok egy hét érlelés
után kerülhetnek a vevőkhöz, az érlelt
sajtoknak pedig három hónap gondos
kezelés szükségeltetik, megfelelő hő
fok és páratartalom mellett. 

A natúr sajtok mellett az ízesí
tettekből is gazdag a kínálata.
Medvehagymás, csilis, snidlinges,
köményes, vargányás, zöld fűsze
res és diós sajt közül válogathatnak
a vásárlók. A kemény sajtok mellett
hamarosan lágy sajtokkal is bővül Gint
li Gábor őstermelő kínálata, aki pénte
ken és szombaton várja a vevőket a vá
sárcsarnok földszintjén. (x)

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.



@napolytoldelre

Itáliában nem az első adventi hét
végén, hanem december 8án kezdő
dik a karácsonyi visszaszámolás. Az
olaszok ekkor ünneplik a szeplőtlen fo
gantatást, IX. Piusz ugyanis ezen a na
pon fogadta el a vonatkozó dogmát,
cirka 150 évvel ezelőtt. A mostani pá
pa úgy tiszteleg a jeles évforduló előtt,
hogy megkoszorúzza a római Spanyol
lépcső tőszomszédságában álló,
közel harmincméteres
Máriaoszlopot.

Sok olasz csa
ládban decem
ber 8án dí
szítik fel a ka
rácsonyfát is,
melynek Itá 
liában nincs iga
zán komoly hagyo
mánya. Nem úgy a betlehemi élet
képnek – ennek a gyökerei egészen
Assisi Szent Ferencig, Olaszország
védőszentjéig nyúlnak vissza. Tör
tént ugyanis (egész pontosan 1223
karácsonyán) hogy a szent egy kis
hegyi faluban újrajátszotta az egyko
ri betlehemi eseményeket.  Ebben
egy barlang, egy élő csecsemő, egy
szamár és egy ökör voltak a segítsé
gére. A helyiek pedig csodájára jár
tak a nem mindennapi látványosság
nak.

A szokás idővel az egész félszige
ten elterjedt: eleinte csak a templo

mokban, később azonban a polgár
ság is egyre gyakrabban állított fel az
otthonában faragott figurákból ösz
szeállított születésjelenetet. Az olasz
betlehem jellemzően mozgalmas,
gazdagon díszített, részletesen kidol
gozott környezetben elhelyezett élet
kép. Azaz olyan, mint az olasz tempe
ramentum maga: harsány, színes és

kissé túlzó. És
épp ezért

nagyon
szeret
hető!

Pizza, tarantella, betlehem
Bár a betlehemállítás Olaszország

szerte komoly népszerűségnek örvend,
a nápolyiak szentül meg vannak győ
ződve arról, hogy – a pizzához és a ta
rantellához hasonlóan – a „persepe”
őshazája is csak a déli nagyváros lehet.
Nápolyban a betlehemkészítőknek
ma is külön utcája van: a via San Gre
gorio Armeno. És hogy konkrétan mi
kapható itt? Az égvilágon minden.
Vagy mai szójárással élve: az égvilágon
minden IS. Csak minden kicsiben. Bar
langok, templomrészletek, paloták, de

akár komplett városok, erdőségek,
hegyvonulatok. Meg persze figurák: Jé
zus, Mária, József, a háromkirályok, a
pásztorok, a nyáj. Tovább is van, mond
jam még?

Külön polca van a politikusoknak
és a közéleti személyiségeknek: Junc
ker, Merkel, Salvini, meg mindenki
más, akivel történt az adott évben
valami. Henrik hercegnek gyermeke
született? Decemberben már kapha
tó lesz a mini trónörökös. Berlusconi
nak újabb botránya volt? Akkor nem
csak az ő figurája lesz beszerezhető,
de a feltételezett szeretőé is. Ráadá
sul minden méretben, az egycentis
től egészen a félméteresig.

Külön polca van a focistáknak, és
azon belül a nápolyi csapatnak is. A
sok kék mezes figura között pedig min
dig helyet kap az örök kedvenc, Diego
Maradona. Karácsonyra tehát bárki
hazaviheti a szeretett idolt. A decem
ber 8án felállított betlehem folyama
tosan bővül, egészen szenteste napjá
ig, amikor is bekerül az üresen álló mi
ni jászolba a kis Jézus szobrocskája is.
A kész betlehem pedig legalább vízke
resztig, de sokszor még jóval azt köve
tően is a nappali vagy az étkezőkonyha
ünnepi dísze marad.
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A via San Gregorio
Armeno hatalmas élmény,

bármilyen évszakban
jutunk is el ide 

Ismerik azt, amikor a kis Jézus,
Szűz Mária és Maradona utazik
egy vonaton? De ez most nem
vicc...! És valójában nem is a vo
naton ülnek, hanem az ünnepi
asztalon. Hogy hol? Hol máshol
mint Olaszországban!

Advent

avagy 
hogy kerül 

Maradona az
asztalra?

Szerző: Kisté
Fotók: Wikimedia Commons

OLASZ MÓDRA,
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Olyan lakást keres, ahova csak köl-
tözni kell? Azonnal kiadható, és azon-
nal költözhetõ, a vételár a teljes be-
rendezést is tartalmazza! Gyõr-Nádor-
városban 3. emeleti, 63 nm-es fel-
újított, erkélyes téglalakás eladó.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyõrzámoly új építésû részén mi -
nõ ségi, megújuló energiával ren del -
kezõ, garázsos családi ház eladó. A
90 nm-es garázsos házat 750 nm-
es telekre építik. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali+3 szoba.

Budai Mónika:
30/640-8794

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 állapotra vonatkozik.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyõr-Szabadhegy csendes, családi
házas övezetében eladó 96 nm-es,
4 szobás, nagy konyhás lakás. Az in-
gatlan kéterkélyes, elsõ emeleti, ki-
váló tájolású. A lakás állapota jó,
megkímélt. Az építés éve 2001.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Szabadhegyen, 4 emeletes
házban eladó 49 nm-es, 2 szobás,
franciaerkélyes panellakás. Az ingat-
lan felújított, a burkolatok cseréje, vil-
lanyhálózat-bõvítés, víz csõ cse re, radi-
átorok cseréje folyamatosan történt. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

A Százszorszép lakóparkban el-
adó ez a 62 nm-es, 1. emeleti, erké-
lyes, újszerû lakás. 2017-ben épült,
12 cm-es külsõ hõ szigeteléssel, a
nyílászárók mû anya gok, 3 rétegûek.
Elosztása: nappali+2 hálószoba.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Ár: 27,5 M Ft Ár: 21,9 M Ft 

Gyõr-Adyvárosban eladó ez a 48
nm-es, 2 szobás, 3. emeleti panella-
kás, 4 emeletes házban. A ház kül -
sõ leg szigetelt, fûtéskorszerûsített, a
fûtés egyedileg szabályozható. A
kony habútort kicserélték, gépesített. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

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: 
20/669-3903Ár: 21,4 M Ft 

Gyõr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez a 3. emeleti, 45 nm-es,
nappali+1 szobás, 4 nm erkéllyel
rendelkezõ lakás. Teremgarázs és ud-
vari gépkocsibeálló is vásárolható.
Várható átadás: 2020. december.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 21,949 M Ft 

Nagyszentpálon 90 nm-es, nappa-
li+3 szobás, új építésû ikerház eladó.
A nappaliból nyílik a 20 nm-es terasz.
A házhoz tartozó telekrész 1050 nm.
Nincs közös fal a szomszéddal. Vár-
ható átadás: 2020. tavasz.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 29,9 M Ft 

Ár: 26,90 M Ft 

Ár: 49,9 M Ft Ár: 28,990 M Ft 

Nagyszentpál új építésû részén el-
adó ez a 81 nm-es ikerház. A házhoz
tartozó telekrész: 462 nm. Elosztása:
3 szoba+nappali. Az ingatlanhoz 13
nm terasz tartozik. Várható átadás:
2020. tavasz. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 26,5 M Ft Ár: 22,5 M Ft Ár: 38,5 M Ft 

Nyúl új építésû részén, csendes ut-
cában eladó ez a 94 nm-es ikerház,
telek mérete: 350 nm. Elosztása:
nappali+3 szoba, gardrób, háztartási
helyiség+kamra. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 37,950 M Ft 

Adventi 
jótékonykodás

Idén a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Köz-

pont „Bagolyvár” Gyermekotthona lakóinak szeretnénk

szebbé tenni a karácsonyát. December 14-ig várjuk iro-

dánkba az 5—18 éveseknek szóló kis ajándékokat:

ruha, édesség 
sportszerek 
kreatív foglalkozáshoz 
eszközök
tini kozmetikumok









Adománygyûjtô  pont:
Kálvária utca 27. 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
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A GYHG Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

FLOTTAKEZELÕ

Szakmai önéletrajzát, a bérigény megjelölésével, a következõ címre várjuk: GYHG Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 9028 Gyõr-Sashegy,
Külsõ Fehérvári út 1. vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, szíveskedjen a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni: „Flottakezelõ” pozíció.

Fõbb feladatok: • Társaságunk gépjármûveinek, eszközeinek szükség szerinti javíttatása, szervizeltetése, mûszaki vizs-
gáztatása, közremûködés a beszerzésekben, állagmegóvás • a gépjármûvek, eszközök dokumentumainak teljes körû
nyilvántartása, az ezzel kapcsolatos teendõk ügyintézése, adminisztrálása • technológiai és mûszaki színvonal folya-
matos ellenõrzése, a fejlesztések elõsegítése, költséghatékony munkavégzés betartatása• kimutatások, beszámolók,
jelentések készítése, • a társaság társszerveivel, ügyfeleivel, önkormányzatokkal, kollégákkal kapcsolattartás, • beosztott
munkavállalók irányítása, munkájuk szervezése, • károkozással kapcsolatos események dokumentálása. 
Feltétel: Felsõfokú (mûszaki) szakirányú végzettség, • magas szintû számítógépes ismeret,• B kategóriás jogosítvány.
Elõnyt jelent: Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, • gazdasági végzettség.

Munkavégzés helye: 9028 
Gyõr-Sashegy, Külsõ Fehérvári út 1.

Jelentkezési határidõ: 
2019. DECEMBER 6.

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

CSOSZERELÓ́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSIVEZETO

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











KÖZMEGHALLGATÁS

Győr Megyei Jogú Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzata de -
cember 5-én, csütörtökön 17 órakor
közmeghallgatást tart a győri Len-
gyel Önkormányzat székhelyén (9021
Győr, Baross G. út 29.), amelyre min-
den érdeklődőt várnak.

VÁLTOZIK A MUNKAREND

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az ügyfeleket,
hogy a december 24. (kedd) munkanap áthelyezése miatt december 6-án, pénte-
ken keddi munkarend (7:30–15:30) lesz érvényben, december 7-én, szombaton
pedig pénteki munkarend (7:30–13 óra) szerint dolgozik a hivatal. December 27.
péntek szintén pihenőnap, emiatt december 13-án, pénteken és december 14-én,
szombaton is pénteki munkarend lesz érvényben. 

Szeretnél egy markolót Mikulásra?
Rajzolj nekünk és Duplo építőjátékot nyerhetsz!

Lipovics János Győri üzemmérnökség‐vezető 
adja át a gépet Kovács Béla gépkezelő részére

A napokban állt szolgálatba a Pan
nonVíz Zrt. Győri Üzemmérnökségén
a társaság legújabb árokásórakodó
munkagépe, egy gumikerekes, száz ló
erős, Caterpillar markoló. „A munkatár
saim gyermeki örömmel és kíváncsi
sággal ismerkedtek az új géppel. Sze
retnénk ezt az érzést megosztani, ezért
Mikulásra felajánlunk egy építőjátékot,
hasonló munkagéppel” – mondta el Li
povics János, a PannonVíz Zrt. Győri
Üzemmérnökségének vezetője.

Az új gép a csatornák hibaelhárítá
sán dolgozik. Két hasonló típusú CAT
markoló már szolgálatban áll az ivóvíz
ágazaton, de a mostani felülmúlja azo
kat. Korszerű klimatizált fülkével, au
tomata váltóval, aszfalt és beton töré
sére alkalmas törőfejjel, több méretű
mélyásó kanállal rendelkezik. 

Játékunkkal az óvodás, alsó tagoza
tos gyermekek részvételére számítunk.

A pályaműnek nem kell hasonlítania
egy valódi munkagépre. Szeretnénk, ha
a pályázaton részt vevők közül minél
többen kedvet kapnának hasonló esz
közökkel felnőttként is dolgozni. A játék
azokat a tulajdonságokat, a finommo
toros mozgást, a kreativitást és a kom

binatív készségeket fejleszti, melyek
most értékesek a munkaerőpiacon.

A markolóról készült rajzokat a Pan
nonVíz Zrt. ügyfélszolgálataira várjuk.
A rajzról fotót is küldhetnek, a
kviz@pannonviz.hu címre, maximum
2 Mb méretben, december 5. 12 óráig.

´́

KONTÉNERES
GÉPKOCSIVEZETÓ́

´́
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Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

www.gymskik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

ÉVZÁRÓ
GÁLAMŰSOR
A KAMARÁBAN
Ismét színvonalas, szórakoztató műsorral
zárja üzleti évét a GyőrMosonSopron Me
gyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgálta
tási Tagozata. A rendezvényen garantált lesz
a fergeteges hangulat, hiszen meglepetés
produkciók és fellépők színesítik az estét.
Az év vége közeledtével a tagozat fontosnak
tartja, hogy megköszönje tagjainak és part
nereinek, hogy bizalmukkal és együttműkö
désükkel idén is lehetővé tették a tagozat
eredményes működését.

December 9. hétfő 17 óra
Kamara székháza: 

Győr, Szent István út 10/A

A bővülő tagság, a tagozat tagjaival kialakí
tott közvetlen kapcsolatok, a vállalkozások
tól érkező javaslatok újabb lehetőségeket
nyitottak a tagozat számára.

Szeretettel meghívjuk kamarai tagjainkat
a tagozat ünnepi gálarendezvényére! Az
est során étel és italkülönlegességek, iga
zi magyar csemegék és jó hangulat várja a
résztvevőket.

További információ és regisztráció: 

Szabó László, 
GYMSM KIK Szolgáltatási tagozati 

elnök

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.

MINDENKI 
karácsonyfái

A GyőrSzol Zrt. köszöni azon lakosoknak, akik saját
fenyőfájukat ajánlották fel a városi közterületek adventi
díszítésére. Fenyőfa felajánlók 2019 karácsonyára: Antal
Sándor, Antal Tibor, dr. Czompó Márta, Gede Istvánné,
Gyalókay Katalin, Hancz Dávid, Horváth Ernő, Huszár Er
nő, Kiss Árpád, Koller József, Koloszár István, Kovácsné
Reizer Erzsébet, Légrádi László, Nagy Emil, Németh Ist
vánné, Pázmándi Jenő, Perger Anna Mária, Reményi
Árpád, dr. Takács Dávid, Takács Lajosné, Ifj. Tarró Mátyás,
Tomos Veronika, Tóth Szilvia, Videmann Árpád.

1. Adyváros: Ifjúság krt. 77. sz. előtt (támfal mellett)
2. Adyváros: Ifjúság krt. 38. sz. mellett (támfal mellett)
3. Adyváros: Kuopio park     
4. Adyváros: Szigethy Attila u. – Szabolcska u. sarok
5. Adyváros: Szigethy Attila u. – Szabolcska u. sarok
6. Adyváros: Nővérszállóval szembeni zöldterület,

Tihanyi Árpád út mellett 
7. Bácsa: Új Bácsai út – Szabadrév utca kereszteződése
8. Bácsa: Bácsai út – Votinszky u. sarok
9. Bácsa: István király u. – Fenyőszer u. sarok
10. Belváros: Széchenyi tér     
11. Belváros–Városrét lakópark: Gyóni Géza sétány
12. Gyárváros: Mátyás tér
13. Gyirmót: Zúgó park
14. Győrszentiván: Váci Mihály u. – Déryné u. kereszteződése
15. Győrszentiván: Molnár Vid Művelődési Központ udvara
16. Jancsifalu: Ipar u. OMV kúttal szembeni „Papagáj lakótelep”
17. József Attilaltp.: ABC előtt
18. Kismegyer: Sági u. – Arató utca kereszteződése
19. Likócs: Pesti u. – Kövecses u. játszótér      
20. Marcalváros I:  Aluljáró
21. Marcalváros I: Nagy Imre út – Lajta út sarok
22. Marcalváros II: TESCO–OTP–Gyógyszertár
23. Ménfőcsanak: Győri út–Győzelem úti park
24. Ménfőcsanak: Sokorópátkai u.–Győri u. körforgalom  
25. Nádorváros: Bem tér
26. Nádorváros: Vásárcsarnok előtti tér
27. Pinnyéd: Művelődési ház mellett
28. Révfalu: Révfalui híd, szennyvízátemelő melletti zöldterület
29. Sárás: Buszforduló
30. Szabadhegy: Rózsák tere
31. Sziget: Kígyó u.–Radnóti Miklós u. kereszteződése 
32. Újváros: Liget utcai emlékkereszt   
33. Újváros: Kossuthszobor mellett

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet

NEMZETISÉGI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban
további információ az onkormanyzat.gyor.hu hon-
lapon, a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

ÁLLÁSHIRDETÉS

FOGADÓÓRA

RENDEZVÉNY

December 5-én 11 órakor Győr Megyei Jogú Város
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 17. alkalom-
mal rendezi meg Mikulás-ünnepségét. A rendez-
vény helyszíne: Esterházy-palota (Király utca 17.) A
rendezvényen részt vesz a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Intézmény és Gyermekotthon.
A rendezvényen való részvétel ingyenes.

Bárány István önkormányzati képviselő december
2-án az Audi Hungaria Iskolában (Körtöltés utca felől
megközelíthetően ), 3-án a bácsai nyugdíjasklub he-
lyiségében (Vámosi u. 2.), 4-én a Tulipános Iskola Kis-
bácsai Tagiskolájában (Sövény u. 15.) 17 órától foga-
dóórára várja az érdeklődőket.

Kovács Tamás önkormányzati képviselő december 3-
án a Kovács Margit-iskolában (Répce utca 2.) 16 órától
év végi fogadóórát tart, amelyre minden érdeklődőt
vár. Illetve várja továbbra is a megkereséseket a meg-
szokott módon, a 30/997-0401-es telefonszámon, il-
letve a kovacstamas9@freemail.hu e-mail-címen.
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Részmunkaidőbe keresünk
éttermünkbe pultost. Jelent
kezni lehet emailben az in
fo@marcaletterem.hu cí
men, telefonon a 96/431
330as számon, vagy szemé
lyesen a Marcal Étteremben.

Nyugdíjasok jelentkezését
várjuk rész és folyamatos
munkára: asztalos, takarító,
pénztáros, csomagoló, sza
kács, büfépénztáros; illetve
többféle könnyű, fizikai fel
adatra. Érdeklődés: 06
20/3357312; 96/822514,
Győr, Bartók B. u. 8. Északi
Szomszédok Nyugdíjas Szö
vetkezet irodájában lehet.

Nyílászárógyártással foglalko
zó ménfőcsanaki üzem össze
szerelő munkatársat keres
hosszú távra, azonnali kezdés
sel. Műanyag nyílászáró gyár

tásában szerzett tapasztalat,
asztalos vagy lakatos végzett
ség előny, de nem feltétel. 06
20/2684639  

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

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/3846557.

Duguláselhárítás, vízszenny
vízvezeték javítása, bővítése,
szaniterek, csaptelek cseréje.
Kül és beltéri burkolatok ja
vítása. 0670/3636633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érdeklődés telefonon: 06
70/8846838.

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

Villanyszerelés Győr és környé
kén. Kis munkák is. Rövid határ
idővel. 0620/4026657

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, faültetés, kert 

ásás, rotálás, fametszés, bo 
zót irtás. 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! Adásvé
telivel, azonnal készpénzfize
téssel! Öreg, sérült, műszaki
hibás, feleslegessé vált autó
ját megvásároljuk hivatalos
szerződéssel! Érdeklődés te
lefonon: 0630/5275563, e
mail: dcarkft81@gmail.com.
1 órán belül válaszolunk le
velére!

Lomtalanítást vállalok. In
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06
70/8826590.

Lomtalanítást vállalok pincé
től padlásig ingyen. 06
70/2777947

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, re
dőnyjavítás. Ingyenes felmé
rés! 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!

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

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kertiszerszámokat vásárol
nék. Tel.: 0620/4153873.

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!

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

Apróhirdetések
MÁR

ONLINE
IS!



Idős, egyedülálló, anyagi gond
jai vannak? Hívjon, segítek. Élet
járadékkal. 0620/4153873

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 2 szobás, 59 nmes,
összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 2 szobás, 12. emeleten
lévő, 32–40 nmes, határozat
lan idejű bérleményre. (Hirde
tésszám: 715) 

Sáráson 1 szobás, 31 nmes,
félkomfortos, teljesen felújí
tott, fatüzeléses, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne 35–50 nmes,
2 szobás, határozatlan bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 656)

Gyárvárosi 2 szobás, 44 nmes,
komfortos, teljesen felújított,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne, max. első
emeleten lévő, 1+fél szobás,
35–45 nmes, határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Új
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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

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •

• ÁPOLÓ •
• SZAKÁCS •

• VILLANYSZERELŐ •
• FESTÔ •

• KARBANTARTÓ •
• KLUBVEZETÔ •

munkakörökben.

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

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

hr@eeszi.hu

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!

Barackmag!

ZIMÁNYI ÉDESSÉGBOLTG
YÔ

R, H
ÍD

 U
TC

A 4.
KARÁCSONYIG SZOMBATON IS NYITVA 12-IG 

Az akció. 12.01—12.05 között érvényes.

Csokis-, mandulás
krémmel!

949 Ft/kg 

FRISS

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

város, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 657) 

Nádorvárosi 1 szoba, 43 nm
es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 50–65 nmes, 2 vagy
1+2 fél szobás, határozottha
tározatlan idejű, nádorvárosi,
Marcal Ire, adyvárosi bérle
ményre. Bán A. u. kizárva. (Hir
detésszám: 658)

Belvárosi 1 szobás, 41 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 5055 nmes, 2
vagy 1+2 fél szobás, határo
zotthatározatlan idejű, erké
lyes, adyvárosi, marcalvárosi
I–II bérleményre. Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 659)

Szabadhegyi 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, határozat
lan bérleti szerződéses, felújí
tott, egyedi fűtéses lakást cse
rélne 49–56 nmes, határozat
lan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 660) 
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Közismert tény, hogy a kétéltűek,
azaz a gőték és a békák is életük első
szakaszában olyan szerveket hordanak,
amelyek átalakulásuk során eltűnnek,
szerepüket más szervek veszik át a ki
fejlett egyedben. Az axolotl különleges,
a fenti szabállyal szemben egész éle 
tében kopoltyúval lélegzik, ebben a lár
vaszerű állapotban válik ivaréretté.

Felmerülhet a kérdés, hogy milyen
előnyökkel jár, ha egy kétéltű lárvasze
rű állapotban marad, és nem hagyja el
a bölcsőként szolgáló vizet. A válasz
szinte magától értetődik: jobban meg
találja létfeltételeit, mint a szárazon.
Főleg ahol a szárazföldi környezet igen
csak nagy kihívások elé állítja.

Családunk öt felnőtt egyedből és
azok utódaiból áll. Ragadozó életmó
dot folytatnak, a Füles Bástyában szíve
sen fogyasztanak lisztkukacot és vö
rösszúnyoglárvát. Szaporításuk nem
egyszerű, a bástya csapata is többször
próbálkozott, de csak idén sikerült
eredményt elérnünk. Január közepén
jelentek meg a peték az akváriumban
(300600 darab), amiket még aznap el
különítettünk. Innentől kezdődött szá
munkra a fejtörés: a petéknek folyama
tos levegőztetésre volt szükségük, va
lamint a vizük hűtésére, hiszen 22 Cel

siusfoknál nem lehetett melegebb.
Fél szemünket mindig rajtuk kellett tar
tanunk, hiszen ha bármiféle szokatlan
dolgot észleltünk, azonnal lépnünk kel
lett. Amikor életképtelen petéket fe
deztünk fel közöttük, a fertőzések elke
rülése végett azokat minél előbb el kel
lett távolítanunk. A terméketlen, rossz
peték szürkék, napokig nem fejlődnek,
és hiányzik a petében látható szürke
„kis kifli”. A kicsik három hét múlva kel
tek ki, innen számítva 89 nap múlva
jelentek meg az első lábak. Amikor
már elérték a nagyjából két centimé
ternyi hosszt, újabb akadályba ütköz
tünk, hiszen felszínre tört a kannibál
énjük, és elkezdték egymást fogyaszta
ni, így ismét szeparálnunk kellett a csa
patot. Ezután lélegzetvisszafojtva vár
tuk, hogy végre megjelenjenek a hátsó
lábak is az 56. héten.

Egyéves korukra elérik végleges,
felnőtt kori méretüket, körülbelül
30 centiméteresek lesznek. De a
teljes kifejlődésük nagyjából két
éves korukig tart.

A sok nehézséget és gondosko
dást meg is hálálták a kis lények,
most ők is megtekinthetők a Füles
Bástya katakombáiban.

Kalandra le! Vár a Füles Bástya!

axolotl,MEXIKÓI 

Ez a kétéltűek osztályába tartozó, rajzfilmfigurára emlékeztető,
népszerű egzotikus élőlény Mexikóban őshonos. Azért vált világ
szerte ismertté, mert egész életében megtartja páros kopoltyúit,
melyek egyébként csak a lárvakorra jellemzők. 

Szöveg: Xantus János Állatkert
Fotó: O. Jakócs Péter

a furcsa kétéltű vízikutya
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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 két személyre szóló mozibelépő.
Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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Kamera címmel könyv jelent meg a háromszo
ros olimpiai bajnok, 41 évesen is aktív Kammerer
Zoltán eddigi pályafutásáról. A kötet a Magyar
Olimpiai Bizottság székházában megtartott bemu
tatót követően Győrbe is „megérkezett”. A Kisfa
ludy Károly Könyvtárban a szerző, Pálfalvi Gábor
rádiósújságíró és a kajakos legenda mellett Szöl
lősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségé
nek elnöke, Schmidt Gábor, a Magyar KajakKenu
Szövetség elnöke, Hüttner Csaba szövetségi kapi
tány, és Vén Lajos mesteredző beszélgetett Kam
merer pályafutásáról.

A serdülők számára a hétvégén
rendezték meg az országos bajnok
ságot Siklóson. A győri Széchenyi
István Egyetem SE judósai közül
Schlag Krisztián magyar bajnoki cí
met szerzett, míg Olasz Attila a har
madik helyen zárt. Gyimes Niko
lett, a SZESE judó szakosztályának
vezetője tájékoztatása szerint a
versenyen 72 klub 300 versenyzője
vett részt.

a Kammerer-könyvet
A közönség soraiban ott voltak jelenlegi és egy

kori világklasszis sportolók, mint a maratonista
olimpikon Földingné Nagy Judit, a kajakosok, ke
nusok közül pedig Joós István, Sztanity László és
Sztanity Zoltán, Csay Renáta, Kadler Viktor, Balla
Virág és Devecseriné Takács Kincső.

A Kamera című könyvben nemcsak a kiváló ve
zérevezős szólal meg, hanem rajta kívül még hat
vanan – csapattársak, edzők, sportvezetők, más
sportágak olimpiai bajnokai és újságírók, akik el
mondják a véleményüket Kammerer Zoltán párat
lan pályafutásáról.  

BAJNOK LETT a SZESE judósa

GYŐRBEN IS BEMUTATTÁK 
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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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A magyar válogatott szombaton
Kazahsztán ellen kezdi meg szereplé
sét Japánban az olimpiai kvalifikációs
világbajnokságon, vasárnap Spanyol
ország, kedden Montenegró, szer
dán Szenegál, pénteken pedig Romá
nia lesz az ellenfél. A csoportok első
három helyezettje jut a középdöntő

játékosaival, és a sérülése után visz
szatérő Amanda Kurtoviccsal. Veroni
ca Kristiansen is egyre közelebb jut
ahhoz, hogy újra pályára léphessen.
„Veronika állapota rendkívül jó ütem
ben javul, a mostani terhelések mel
lett – amely már pályaterhelést is tar
talmaz, de még nem kézilabdát – pa
naszmentes, így reméljük, amire a
csapat ismét együtt lesz, addigra ő
pályára léphet” – mondta dr. Balogh
Péter csapatorvos.

Az idei szezonban nem játszott
mérkőzést az ETO norvég kapusa, Ka
ri Aalvik Grimsbö, aki a rehabilitációs
kezelésének végső szakaszánál tart,
az év elején kezdi el az edzéseket, ek
kor derül ki, hogy mennyire bírja a
térde a terhelést.

Görbicz Anitára is kihagyás vár. A
csapatkapitány novemberben érzett
először fájdalmat jobb térdében, amit
elsőként konzervatív kezeléssel próbált
kezelni a klub egészségügyi stábja. A
Baník Most elleni mérkőzést követően
elvégzett ismételt vizsgálatok azonban
a műtéti beavatkozást tették szüksé
gessé. „Mivel nem kellett feltárni a tér
det, az artroszkópos eljárásnak köszön
hetően várhatóan 46 hét múlva a csa
pat rendelkezésére állhat” – nyilatkoz
ta dr. Balogh Péter.

be. A világbajnokság győztese részt
vehet a tokiói olimpián, a 2–7. helye
zettek selejtezőt játszhatnak jövő
márciusban. Két ETOjátékos a kapus
Kiss Éva és a jobbszélső Faluvégi Do
rottya szerepel a magyar válogatott
világbajnoki keretében, míg Puhalák
Szidóniára tartalékként számít Kim

Rasmussen szövetségi kapitány, de
több nemzet csapatában is lesz ETO
játékos a vbn.

Azok a győri kézilabdázók, akik a
klubnál maradtak, egyhetes pihenő
jüket követően november 25én
kezdték el a munkát, kiegészülve a
zöldfehérek tehetséges junior korú

Kezdődik a vb,
GÖRBICZET 
megműtötték 

A bajnoki cím legnagyobb esélyesét,
az MTKt győzte le idegenben 1–0ra
az ETO FC Győr Szánthó Regő 25. perc
ben szerzett góljával. A mérkőzést a
labdarúgó NB II 11. fordulójában ha
lasztották el, és szerdán pótolták. A
zöldfehérek hosszú nyeretlenségi so
rozatukat törték meg a sikerrel. Boér
Gábor vezetőedző együttese utoljára
szeptember 18án hagyta el győztesen
a pályát bajnoki mérkőzésen a Nyíregy
háza ellen, az azóta lejátszott hét talál
kozójukon négy döntetlen mellett há
romszor kikaptak. Az MTK az utóbbi ti
zenöt meccsén maradt veretlen, mi
előtt a Győrtől vereséget szenvedett. 

„A héten a pokolból jöttünk vissza,
hogy jó mérkőzést játszhassunk. Az

utóbbi hetek balszerencsés időszaká
ból talán valamit visszakaptunk. A si
kertelenség bénítólag hat, remélem,
megnyugodtak a játékosok” – mond
ta Boér Gábor a mérkőzésről.

A Gyirmót meglepetésre az Ajka
otthonában kapott ki 2–1re. A tabel
lán továbbra is az MTK áll az élen 37
ponttal, a 35 pontos Budafok és a
31–31 pontos Csákvár, valamint Gyir
mót előtt. Az ETO 27 pontjával a ha
todik pozíciót foglalja el.

Az NB IIes programban a 20.
forduló következik a hétvégén. A
Gyirmót ebben a körben nem lép
pályára, az ETO FC pedig a Szom
bathelyi Haladást fogadja vasárnap
13 órakor.

GYŐZELEM!
VÉGRE
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Sűrű volt a válogatott atléták ver
senynaptára 2019ben is. A súlylökők
a következő idényre, rövid pihenőt
követően, november elején kezdték
meg az alapozást, amelynek saját be
vallásuk szerint a legnehezebb hetén
vannak túl az Olimpiai Sportparkban.
Győrben azok a súlylökők vettek
részt az Atlétikai Szövetség kiválasztó
programjában, akik esélyesek arra,
hogy jövőre a korosztályos és a fel
nőtt válogatott viadalokon képvisel

Hosszú Katinka csapata, a többek
között a győri Jakabos Zsuzsannával
és Szabó Szebasztiánnal kiálló Iron a
harmadik helyen végzett a Nemzet
közi Úszóliga, az ISL londoni állomá
sán, így eldőlt, hogy nem lesz ott a
sorozat Las Vegasi fináléjában. A ma
gyar csapatban Szabó Szebasztián re
mekül úszott, és 50 méter pillangón
22.13 másodpercre javította saját rö
vidpályás országos csúcsát. A 22.20
as korábbi rekordot november ele
jén a Duna Arénában érte el. Jakabos
Zsuzsanna szezoncsúcsot ért el 400
méteres női vegyes úszásban, a
4.27.99 perccel ezúttal a negyedik
helyre volt elég a versenyszám dön
tőjében. Az amerikai kaszinóváros
ban rendezendő nagy döntőben Eu
rópát az Energy Standard mellett a
Bernek Pétert és Kapás Boglárkát is
foglalkoztató London Roar képviseli.

„A versenyzők eredményei bizako
dásra adnak okot, ugyanakkor a kö

A SÚLYLÖKŐK
hetik Magyarországot. Tavaly tizen
öten kerültek be a programba, és
öten indultak világversenyeken.

„Győrből az ifjúsági korú Horváth
Márk vett részt a kiválasztó program
ban, ő kap lehetőséget a következő
idényben, hogy válogatott szinten
képviselje a klubot” – mondta Kiss
Dániel, a Győri Atlétikai Club edzője.

A GYACban huszonöt súlylökő van
a fiatal tehetségtől a felnőtt korosztá 
lyig, emellett gerelyhajító csapattal

egészül ki a dobóatléták csoportja. A
kiválasztó program edzéseit vezető
Eperjesi László, Márton Anita mestere
úgy látja, Magyarországon megfelelő
alapokon van az utánpótlásképzés. 

Az olimpiai bronzérmes Márton
Anita a dohai világbajnokság előtt is
Győrben edzett, most visszatért az
alapozó időszakban is, hogy felkészül
jön a 2020as tokiói olimpiára.

„Győrben tökéletes körülmények kö
zött készülhetünk most is, hiszen, ha
szabadtéren nem alkalmas az idő az ed
zésre, akkor bejövünk a futófolyosóra,
ahol dobókör is van. Az alapozó időszak
ban vagyunk most, fontos, hogy az olim
piai évnek jó állapotban vágjunk neki.
Terhet rak egy éremesélyes sportolóra,
ha ezt elvárják tőle, de ezt a helyzetet
kezelni kell. Szeretnék jó eredményt el
érni Tokióban, ami a pályafutásom csú
csa lehetne” – mondta Márton Anita.

Márton Anitára márciusban egy
fedett pályás világbajnokság vár, ahol
címvédőként lép majd a dobókörbe.
A tokiói olimpia júliusban lesz, majd
az Európabajnokság következik, Ani
ta mindegyik versenyről éremmel
szeretne hazatérni.

Kemény heteken vannak túl 

Országos csúccsal az Eb-re

vetkező idény első komoly felmérője
a rövidpályás Európabajnokság lesz,
Glasgowban december 4–8. között.
A 2020as év egyértelműen az olim
piáról szól majd, amelyre a Győri
Úszó SEnek egyelőre három kvótá
val rendelkező versenyzője van, Jaka
bos és Szabó mellett Lobanovszij Ma
xim” – mondta Petrov Iván, a győri
klub vezetőedzője.

Kiválóan szerepeltek a GYÚSE
úszói a hétvégi Magyar Egyetemi és
Főiskolai Országos Úszó Bajnokságon
is. Sebestyén Dalma 200 méter ve
gyesen első, 50 gyorson és 100 mel
len második lett. Takács Krisztián
nyerte az 50 méteres gyorsúszás
döntőjét, Gyárfás Bence pedig 100
gyorson végzett az élen, és második
lett 50 gyorson.

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 29—december 5.

Bôrös comb

1049 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Classic hekkfilé
540 g, 1.850 Ft/kg

899 Ft/kg

Bôrös karaj 1.099 Ft/kg
Elsô csánk 850 Ft/kg
Sertésmáj 300 Ft/kg
Sertésszív 590 Ft/kg
Sertéstüdô 299 Ft/kg
Sertésköröm 399 Ft/kg

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

229 Ft/db

999 Ft/db

Szaloncukor, lédig

950 Ft/kg
Fotó: facebook.com/internationalswimmingleague 

A képen Szabó Szebasztián 
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