


tudnak gondol-
kodni és lobbizni a
polgármesterrel, en-
nek eredménye a Lajta
utcai fejlesztés is” – fogal-
mazott a városvezető. „TOP-os
forrásból, pontosan 101, 5 millió
forintból tudtuk kibővíteni ezt a nagy
forgalmú kereszteződést, ami régóta
komoly problémákat okozott az erre közle-
kedőknek” – erről beszélt Simon Róbert Ba-
lázs. „Egy ideje már készen van a beruházás, az -
óta én magam is sokat autóztam erre, és azt ta-
pasztaltam, hogy pozitív hozadéka van a kapa-
citásbővítésnek” – hangsúlyozta az országgyű-
lési képviselő. „Biztos vagyok benne, hogy még
sok hasonló fejlesztés készülhet el TOP-os for-
rásból, ráadásul megnyílt a TOP Plusz pályázat
is, ami szintén hozhat pénzt városi fejlesztések-
re” – mondta a politikus. „Marcalváros I-et és II-t
köti össze ez a csomópont, ahol régóta gondot
okozott az áteresztőképesség, ezen most sokat
sikerült javítani ezzel a beruházással” – emelte
ki a körzet önkormányzati képviselője. „A parko-
láson kívül ez volt a másik fő probléma, de ez itt
most megoldódott, viszont már készülnek egy
mini turbó körforgalom tervei is a Lajta utca–Ikva
utca kereszteződésben, amit, ha lesz rá forrás,
megépítünk, arra a csomópontra is nagyon ráfér
a bővítés” – zárta szavait Borsi Róbert.     
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Az elmúlt hetekben már használhatták az
autósok az átépített Lajta utca – 821.
számú főút csomópontját, és hamar be-

bizonyosodott, hogy nagy szükség volt a fej-
lesztésre. Erről beszélt dr. Dézsi Csaba András
polgármester, amikor Győr országgyűlési kép-
viselőjével és a körzet önkormányzati képvise-
lőjével közösen mutatták be a sajtónak az el-
készült beruházást. A forgalmas csomópontot
több mint 100 millió forintból bővítették ki, ez-
zel jóval nagyobb lett a kapacitása és az át-

LAJTA UTCA:
NAGYON KELLETT 
A CSOMÓPONTBŐVÍTÉS

eresztőképessége, így gördülékenyebbé vált az
áthaladás a kereszteződésben.     

„Hatalmas forgalmat bonyolít ez a csomópont,
ezért volt nagy szükség a kibővítésére, a beru-
házás keretében megduplázódott a balra kanya-
rodást biztosító sávok száma és a nyugati oldal
is kismértékben átépítésre került” – mondta a
Győr Plusznak a polgármester. „Az elmúlt hetek
bebizonyították, hogy nagy szükség volt erre a
beruházásra, hiszen azóta érezhetően gördülé-
kenyebben megy az áthaladás a csomóponton”
– tette hozzá dr. Dézsi Csaba András. „Jó dolog,
amikor az országgyűlési képviselők így együtt

ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

FŐÉPÍTÉSZ 

munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban
további információ a gyor.hu honlapon, a Pályá-
zatok menüpont alatt érhető el.

Kötelező az orrot és a szájat folyamatosan
elfedő maszk használata a Győri Törvény-
szék épületeiben és hétfőtől a tömegközle-
kedési eszközökön. 

A törvényszéki épületekbe belépni kizárólag a
kihelyezett kézfertőtlenítő használatát köve-
tően, maszk viselésével lehetséges. Az orrot és
a szájat folyamatosan elfedő maszk nem he-

ÚJRA KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA
lyettesíthető kendővel vagy sállal. A közös
használatú épületrészek és a közös használatú
helyiségek használata során mindenki köteles
a védőeszközöket használni. A járvány terjedé-
sének megelőzése érdekében, a Győri Törvény-
szék és az illetékessége alá tartozó járásbíró-
ságok minden dolgozója és ügyfele köteles be-
tartani a védőeszközök viselésére vonatkozó
higiéniai óvintézkedéseket. 
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SZEMSZ      G
Garamvölgyi Imre

5 MILLIÓNYI 
MÉCSES
Halottak napja van. Nincs a földön
ember, aki ezekben a napokban
ne gyújtana mécsest egy-egy is-
merőséért, rokonáért, felebarát-
jáért. A halványan pislákoló mé-
csesek fénye ilyenkor ünnepi
díszbe vonja a novemberi ködös
estéken amúgy komor temetőket.

Idén azonban sajnos több mécses
gyullad ki a sírkertekben. Az elmúlt
időszakban ugyanis közel ötmillió-
val lettünk kevesebben a földön. A
halál a Covid képében aratott az
emberiség búzatáblájában. Ke-
gyetlenül lekaszált hívőt, hitetlent,
gyengét, erőst, fiatalt és öreget
egyaránt. 

Tízmilliós kis nemzetünk is elve-
szítette megközelítően 31 ezer
állampolgárát. Az itt maradottak-
nak más vigaszuk nem maradt:
november első hétvégéjén 31
ezer új mécsessel emlékeznek ar-
ra, akit legyűrt a kór.

Erő felett próbáltuk pedig csökken-
teni az áldozatot. Orvosaink, nővé-
reink, ápolóink emberfeletti küz-
delmet vívtak a betegséggel, a tö-
meges védőoltásig sajnos kevés
kézzel fogható sikerrel, de töretlen
hittel. Megküzdöttek a napi prob-
lémák mellett azzal a pszichés te-
herrel is, amit a gondjukra bízott
emberek elvesztése jelentett. Nem
adták fel, és nem menekültek el.
Némán tűrték a tűrhetetlent.

A járványnak még nincs vége, bár –
szerencsére – az áldozatok száma
csökken. 5 milliónyi új mécses
azonban már megváltoztatatlanul
meggyullad november elsején a vi-
lág temetőiben.

Isten adjon nyugalmat az eltávo-
zottaknak, vigasztalást pedig az
élőknek...

„Halottak napjára készülve megállunk és beis-
merjük magunknak: élet és halál egybetartozik.
Amikor halottak napjára készülünk, szerette-
inkkel találkozni készülünk, hiszen továbbra is
összetartozunk, közbenjárunk egymásért, mert
legbelül mindannyiunk szívében ott dobog a re-
mény: az nem lehet, hogy nem találkozunk
többet, az nem lehet, hogy a szeretet nem erő-
sebb a halálnál!” – fogalmazott ünnepi beszé-
dében Rózsavölgyi László önkormányzati kép-
viselő, az OKSB elnöke.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő a
„legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István
nagycenki nyughelyének bejáratán található

Halottak napja alkalmából tartott megemlékezést és koszorúzási ün-
nepséget a Győri Önkormányzat a nádorvárosi köztemetőben, a Hősi
halottak emlékművénél csütörtökön délelőtt.

AZ EMLÉKEZÉS FÉNYÉBEN
sorokat idézte: „Voltunk, mint ti, lesztek, mint
mi.” Ez a rövid mondat egy alapvető igazságot
fogalmaz meg és jól illik a temetőhöz, a sírás
helyéhez, ahol szembesülünk az elmúlás gon-
dolatával. Lelkünkben itt élnek ma is, akik eltá-
voztak, szellemük itt él közöttünk. Ilyenkor újra
megértjük, hogy a halállal nincs vége minden-
nek, nem szakad el minden kötelék, amelyet az
élő és a halott között a hit, a remény és a sze-
retet szálai kötnek össze. 

A történelmi egyházak képviselői emlékeztet-
tek a feltámadásra és az örökkévalóságba ve-
tett hitre. A beszédeket követően főhajtással,
gyertyagyújtással tisztelegtek a résztvevők
Győr elhunyt polgármestereinek sírjainál, az I.,
a II. világháború áldozatai és az ’56-os parcella
halottai előtt. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás
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A parkolóhiányhoz vezető okok
Miért került napirendre a belvárosi kedvezmé-
nyes bérletek árának emelése?
Győrben nagyon komoly parkolási gondok van-
nak. Alapvető okai között elsőként említem,
hogy évtizedek óta nem épül elég parkoló a tár-
sasházak, a lakóparkok és a lakótelepek laká -
saihoz. A lakótelepen a garázsok jelentős ré-
szét átalakították kisboltnak. Sok garázstulaj-
donos kiadja, vagy tárolóhelynek használja a
garázst, és inkább kinn hagyja a sajátját az ut-
cán. Gond az is, hogy jó néhányan a kisteher-
autóikat a közterületi parkolókban helyezik el. 

Ez igaz, de az is kérdés, van-e elég parkolóhely
a városban?
Több parkolóház vagy mélygarázs épült a bel-
városban, illetőleg Adyvárosban, a vásárcsar-
nok, valamint a kórház mellett is. Ez utóbbi

teljesen kihasználatlan. Pedig onnan tízper-
ces gyaloglással például a Marcalváros is
megközelíthető. Én értem, hogy mindenki le-
hetőleg a lakóhelyéhez a legközelebb szeret-
ne parkolni, ezt azonban ennyi gépkocsi ese-
tében nem garantálhatja senki.  A parkolási
gondokat jelentősen megnövelte, hogy ma
már egy családban nem egy, hanem általában
két autó van. Sőt, bármilyen meglepő, de több
család három-négy autót is fenntart, nyilván-
valóan elsősorban ott jellemző ez, ahol több
generáció lakik együtt. 

Kinek a kötelessége gondoskodni az autók tá-
rolásáról?
A kocsik elhelyezéséről egyértelműen a tu-

lajdonosának kell gondoskodnia. Ez a tény a
változtatási tilalom és az új, tervezett építési
rendelet lényege. Azt akarjuk elérni, hogy az

új építésű házakhoz lakóegységenként leg-
alább két parkoló vagy garázs épüljön. Sajnos
az is elég gyakran előfordul, hogy bár a la-
káshoz épül garázs, de azt a lakás tulajdono-
sa nem veszi meg, tehát a garázs üresen áll,
az autók meg kinn parkolnak az utcán. Az a
kérdés is felmerül, hogy a közutakat ki és mi-
kor használhatja parkolás céljából, kinek
hány autót van joga úgy parkoltatni, hogy
más az egyetlen autójának sem talál szabad
helyet. Valamiféle határt kell szabni, rendet
kell teremteni, mert itt már évek óta kaotikus
állapotok uralkodnak. Megkockáztatom,
hogy Győrnek ma a parkolási gond a legna-
gyobb problémája.

A parkolási rendelet elvei, megfontolásai
Miben látja a megoldást?
Kialakítottunk egy szisztémát, ami az első au-
tónál kedvezőbb, minden további kocsinál szi-
gorúbb parkolási díjakat állapít meg. Másrészt,
akik a környéken laknak, kedvezményesebben
parkolhassanak azokhoz képest, akik másutt,
a saját lakóterületükön is meg tudnak állni. Azt
a szándékot is érvényesíteni akartuk, hogy el-
sősorban a győriek részesüljenek előnyben.
Ezeknek a céloknak az eléréséhez, bármilyen
furcsa is, az egyik praktikus megoldás a parko-
lózónák kiterjesztése, hogy a Győrbe vidékről
dolgozni járó emberek ne foglalják el a parko-
lóhelyeket az ott élők elől. 

A díjak mértékéről és igazságtalanságáról
Miért nem tartja igazságosnak a mostani díj-
szabást?
Ma a belvárosban 400 forint egy óra parko-
lás. Az éves, kedvezményes parkolási bérlet
eddig 3900 forint volt. Ez nevetséges összeg.
Ezért egy más városrészből érkező győri em-
ber összesen tíz órát állhat abban a parkoló-
ban. Egy belvárosban élő pedig egy évet. Biz-
tos vagyok abban, hogy ha belegondolnak, ez
semmilyen megközelítés alapján nem tart-
ható igazságosnak. Ezt a 3900 forintos bér-
letet emelnénk meg jövő január elsejei ha-
tállyal évi 25 ezer forintra az első autó ese-
tében. Ez havi 2080 forint kiadást jelent,
amiért havonta egy nem belvárosban élő
ember összesen öt órát parkolhat. Még ez is
rendkívül aránytalan, de mindenképpen egy
olyan igazságosabb közteherviselés, amit
rosszindulattal is nehéz túlzónak nevezni. A
második autó esetében a bérlet ára már ma-
gasabb, ezért kérte Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő, hogy vizsgáljuk felül
ennek a döntésnek a hátterét.

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS DÖNT
A PARKOLÓBÉRLETEKRŐL
Vitát váltott ki a kedvezményes parkolóbérletek tervezett emelése a
belvárosban, ezért ma főleg ennek a hátteréről, okairól és az ezzel
kapcsolatos közvélemény-kutatásról kérdeztük dr. Dézsi Csaba And-
rás polgármestert.
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A polgármester közvélemény-kutatást 
végeztet el
Mit jelent ez a felülvizsgálat?
Tekintettel arra, hogy nézeteltérések adódtak
az új parkolási bérletek díjának ügyében, ezért
azt javasoltam a parlamenti képviselőnek, hogy
kérdezzük meg a lakosságot. Mi a véleményük
a győri embereknek arról, hogy hol, milyen bér-
leti díjszabásokat alkalmazzunk a városban?
Kiterjesszük-e a fizetőparkoló zónákat annak
érdekében, hogy az ott lakók egy kedvezmé-
nyes bérlet vásárlásával nagyobb eséllyel tud-
janak megállni a lakásuk közelében, mint a tá-
volabb, vagy nem is Győrben élők. Az is kérdés,
mely területekre kell alkalmaznunk korlátozott
idejű parkolást, és milyen parkolási bérletdíja-
kat tartanak elfogadhatónak az emberek.

„Nem díjat emelünk, csak a kedvezményt
mérsékeljük minimálisan” 
A belvárosi példánál maradva, nézzük a szikár
tényeket. Valójában nem díjat emelünk, hanem
a rendkívül magas kedvezményt minimálisan
mérsékeljük. Egyszerű belátni, miért. Ha
mondjuk egy marcalvárosi lakó a belvárosban
leparkol, akkor óránként 400 forintot fizet. A
parkolóhely reggel nyolctól este hatig fizetős,
azaz egy nap 4 ezer forint az ára.  Egy hónap-
ban húsz munkanap van, plusz az ugyancsak
fizetős szombat délelőttök, tehát összesen 22
nappal számolhatunk egy hónapban. Így egy
hónapban ez az összeg az adott parkolóhelyre
88 ezer forint, 12 hónap alatt pedig 1 millió 56
ezer forint. Tehát egy parkolón, amennyiben
azon nem bérletes állna, 1 millió 56 ezer forint

bevétele származna a városnak. Komolyan
gondolja valaki azt, hogy ezzel szembe lehet
reálisan állítani évi 3900 forintos bérletárat?
Komolyan gondolhatja-e valaki, hogy a 25 ezer
forint éves bérletár az első autó után irreális-
nak tekinthető? Szerintem ez rossz vicc. De
kérdezzük meg a győrieket. Felelősen, demok-
ratikusan, hiszen fontos, hogy megbeszéljük
közös dolgainkat, és ne hagyjuk, hogy nyugal-
munkat pártpolitikai csaták megzavarják. 

Más téma: Mi a helyzet a Győr-Szolnál, miért
váltották le a vezetőit?
Nagy tévedés, hogy leváltották, hiszen a Győr-
Szolnak egy éve már nem is volt első számú
vezetője. Most annyi történt, hogy kineveztük
Prédl Antalt vezérigazgatónak, tehát már van
első számú vezetője. Azt, hogy vezérigazgató
úr milyen átszervezéseket tervez vagy valósít
meg alsó szinteken, az az ő hatásköre. Prédl
Antal olyan kiváló szakember, akit a jegyző-
könyv tanúsága szerint is a közgyűlésen min-
den párt és szervezet támogatott. 

VALAMIFÉLE HATÁRT
KELL SZABNI, RENDET
KELL TEREMTENI, 
MERT ITT MÁR ÉVEK
ÓTA KAOTIKUS
ÁLLAPOTOK
URALKODNAK. 
MEGKOCKÁZTATOM,
HOGY GYŐRNEK MA 
A PARKOLÁSI GOND 
A LEGNAGYOBB 
PROBLÉMÁJA.
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„A közelmúltban Győr városa még szorosabbra
fűzte kapcsolatát Dunaszerdahellyel, ugyanis
testvérvárosi megállapodást kötöttünk a felvi-
déki magyarság egyik központjával, ahonnan
hivatalos megkeresés érkezett, hogy városunk,
illetve annak képviselője ünnepi beszédet
mondhat a helyi közösség ’56-os ünnepségén”
– mondta a Győr Plusznak Szeles Szabolcs.
„Hatalmas megtiszteltetés a városnak és sze-
mély szerint nekem is, hogy ott lehettem a ren-
dezvényen, amit a Diktatúrák áldozatainak em-
lékművénél rendeztek” – tette hozzá az alpol-
gármester. „A felvidéki magyar közösség min-
dig különös tisztelettel fogadja, ha valaki az

A„Tisztelet a tiszteletbeli konzuloknak” cí-
mű vándortárlat hétfőn érkezett a győri
városházára. A kiállítás egy utazás a tör-

ténelemben, amely bemutatja a civil diplomá-
cia évezredes hagyományait.

Jelenleg 264 tiszteletbeli konzul képviseli hazán-
kat a világ 110 országában. Magyarországon pe-
dig 45 ország 65 tiszteletbeli konzulja dolgozik
azért, hogy biztosítsa az államok közötti gazda-
sági, politikai és kulturális sokszínűséget.

A hétfői megnyitón dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester kiemelte, a tiszteletbeli konzulokra
akkor számíthatunk leginkább, amikor külföl-
dön olyan helyzetbe kerülünk, hogy segítségre
van szükségünk, és ők segítenek. „Teszik ezt
karitász alapon, amely rendkívül fontos. A tisz-
teletbeli konzulok másik jelentős feladata, mi-
vel itt vannak, ismerik a helyi lehetőségeket,
olyan közösséget alakítanak ki, amelyen ke-
resztül valós képet tudnak bemutatni hazánk-
ról, a Magyarországról szóló negatív híreket
pedig megpróbálják korrigálni, kiküszöbölni.“

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem
nemzetközi rektorhelyettese többek között ar-
ról beszélt, hogy az egyetem a nemzetközi
szervezeteken keresztül támogatja a Kül-

ALPOLGÁRMESTER  A TESTVÉRVÁROS ÜNNEPÉN
Nem csak idehaza, a határon túli magyarlakta területeken, többek kö-
zött Felvidéken is megemlékeztek 1956 hőseiről és áldozatairól. Du-
naszerdahelyen október 22-én tartottak ünnepséget, ahol Győr alpol-
gármestere is beszédet mondott. Szeles Szabolcs a rendezvényen ki -
emelte, nekünk, magyaroknak együtt kell fejet hajtanunk mártírhalált
halt honfitársaink előtt, akik életüket áldozták a szabadságért. 

anyaországból érkezik és anyanyelvükön szól
hozzájuk, így aztán igazán felemelő érzés volt
beszédet mondani a rendezvényen” – fogal-
mazott a városvezető. „Karaffa Attila alpolgár-
mester személyes jó barátom már régóta, az ő
köszöntője után szólhattam az egybegyűltek-
hez, akik láthatóan örömmel fogadták, hogy
velük együtt hajtok fejet a hősök és áldozatok
előtt” – emelte ki Szeles Szabolcs. „A testvér-
városi kapcsolatunkat nem csak a földrajzi kö-
zelség és a magyarságunk erősítheti, hanem
rengeteg más kitörési pontot is érzek, érzünk
ebben az együttműködésben, amiben jó irány-
ba indultunk el” – hangsúlyozta az alpolgár-

mester. A dunaszerdahelyi megemlékezésen
nem csak az alpolgármester képviselte Győrt,
hiszen Molnár Ágnes és Mohácsi Attila, a Győri
Nemzeti Színház színészei is lehengerlő elő-
adással készültek a jelenlévők számára.       

TISZTELET A TISZTELETBELI KONZULOKNAK
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

ügyminisztériumot. „A tiszteletbeli konzuli
szolgálat önkéntességi alapon működik, mert
segíteni az tud, aki abban a társadalmi helyzet-
ben van, abban a gazdasági státuszban van,
hogy embertársai felé ki tudja nyújtani a kezét.”
– hangsúlyozta az előadó.

Teljességében Győrben látható először a tárlat,
hiszen itt állították ki elsőként, a trópusi és a
hétköznapi konzuli díszegyenruhákat –  erről
dr. Pintér István, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium tiszteletbeli konzuli ügyekért felelős
miniszteri biztosa beszélt. A tárlat bemutatja a

leghíresebb római konzult, Cicerót, arról is tá-
jékozódhatunk, hogy egy 1950-es rendelet el-
törölte a konzuli rendszert, legközelebb a rend-
szerváltást követően épülhetett ki újra a tisz-
teletbeli konzuli szolgálat intézménye. A „civil
diplomaták” az állandóságot is képviselik, hi-
szen sokszor évtizedekig ugyanazon a helyen
vannak, segítik a népek közötti barátságot, el-
látják valós információkkal a sajtót – fogalma-
zott a miniszteri biztos.  

A kiállítás a városháza aulájában november 8-
ig látogatható.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi rektor-helyettese, dr. Dézsi Csaba András,
Győr polgármestere, Pintér István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli konzuli 
ügyekért felelős miniszteri biztosa, Iván György, Ausztria tiszteletbeli konzulja
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Napirend előtt Balicsné Halász Rita, a
Pinnyéd szolgálatáért díjat vehette át a
polgármestertől és Szeles Szabolcs al-

polgármestertől, a városrész közgyűlési képvise-
lőjétől. Az októberi közgyűlésén 21 képviselő volt
jelen, így határozatképes volt a testület. Dr. Dézsi
Csaba András polgármester javaslatára a 18 ter-
vezett napirendi pont kettővel kiegészült, így 20
tétel várt a képviselőkre. Az első három pontot fel-
szólalás nélkül fogadták el, az első kérdés és ész-
revétel a negyediknél érkezett csak. Az MSZP-s
Pollreisz Balázs támadta a beterjesztést, majd
Balla Jenő megvédte a változtatási tilalomról szóló
új elképzelést. A korábban a Kúria által kifogásolt
anyagot átdolgozták, aminek célja, megállítani a
túlépítkezéseket és Győrben tartani a győrieket. 

Dr. Dézsi Csaba András kifejtette: Az, hogy az em-
berek kiköltöznek a városból, nem jó tendencia. A
városvezető szerint csak olyan lakóparkokat kel-
lene engedélyezni, ami a lakók számára minden le-
hetőséget biztosít, a közelben van óvoda, bölcső-
de, bevásárlási lehetőség, így nem kellene az ott

A városvezetés szándéka, hogy Győrben tartsa a győrieket, és ne kell-
jen kiköltözniük a környékbeli falvakba, illetve az agglomerációba. Ezt
mondta a polgármester a közgyűlésen, az egyik napirenddel kapcso-
latban, melynek témája a változtatási tilalom elrendelése volt, egyes
győri körzetekben. Mint ismeretes, korábban az egész városra változ-
tatási tilalmat rendeltek volna el, ám ezt a Kúria kifogásolta, ezért
most egy módosított előterjesztést fogadott el a testület.            

VÁROSI KÖZGYŰLÉS

DÉZSI: A GYŐRIEKET
TARTSUK GYŐRBEN!  

Szöveg: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

lakóknak keresztülvergődnie a forgalmas városon,
ezzel is nehezítve a közlekedést. A polgármester
hozzátette, az építési engedélyeket a kormányhi-
vatal adja ki, a város csak úgy tud védekezni a túl-
építések ellen, ha tilalmat rendel el, persze nem
véglegesen. A tilalmakról szóló előterjesztés végül
két tartózkodás mellett ment át a közgyűlésen. 

A napirend előtt beterjesztett hatos pont, a fá s -
szárúak égetéséről szóló is hozott egy kis izgal-
mat. Ez ugyanis a korábbi szinte teljes tiltás után,
kizárólag novemberben, szigorúan szabályozott
keretek között, megengedi a száraz ág, vessző
és egyéb fásszárúak égetését a külső kerületek-
ben. Ezt peremkerületi képviselők indítványoz-
ták, és a polgármester helyet adott a kérésnek.
De ahogy Radnóti Ákos alpolgármester és Szá-
lasy László bizottsági elnök fogalmaztak, decem-
bertől visszatér az égetési szigor. 

A közgyűlés végén, napirend után feltett kér-
désre dr. Dézsi Csaba András bejelentette, szé-
les körű közvélemény-kutatást tartanak majd
arról, hogyan változzanak a parkolási díjak a
városban azért, hogy a győriek dönthessék el,
mennyiért akarnak parkolni.       

Amindenszenteket és halottak napját
megelőzően a Győr-Szol Zrt. nagy figyel-
met fordít a győri köztemetők takarítá-

sára. Naponta több mint hatvanan gereblyézik
a faleveleket, az összegyűjtött avart pedig el-
szállítják. A szilárd burkolatú utakat géppel, a
kavicsos utakat kézi erővel seprik, tisztítják. A
nádorvárosi köztemető régi bejáratánál, a fel-
újított burkolatú piactéren és a Szentlélek téri
bejáratnál koszorú- és virágárusítás zajlik. A
szabadhegyi köztemetőnél virágbolt üzemel. Az
ünnepi készülődés keretében a győri sírkertek
ágyásaiba összesen 2000 árvácskát ültetnek el.

A temetők november 5-ig 7 és 20 óra között
látogathatóak, a téli nyitvatartás, miszerint 8
óra és 17 óra között lesznek nyitva, november
6-án lép életbe. 

A Szabadi úti köztemető bejáratán és a nádor-
városi köztemető mindkét kapuján október 30-
án, 31-én és november 1-jén 7 és 11 óra kö-
zött hajthatnak be autóval az arra jogosultak. 

A temetői autóforgalom csökkentése, vala-
mint a nehezen mozgó látogatók érdekében
ingyenes elektromos kisbusz közlekedik ok-
tóber 30-án, 31-én és november 1-jén 9 és
16 óra között a nádorvárosi köztemetőben. A
járatok a régi ravatalozó elől indulnak. A kocsi
folyamatosan, körjáratszerűen közlekedik a
temetőn belüli főbb utakon.

A köztemetőknél fokozott rendőri jelenlétre
lehet számítani. A biztonság miatt fontos,
hogy senki se hagyjon a gépkocsiban látható
helyen értéket. A sírokra vagy a kút mellé se
tegyenek még rövid időre sem autó- és la-
káskulcsot, mobiltelefont és hasonló tárgya-
kat a temetőlátogatók.

MINDENSZENTEKRE
MEGSZÉPÜLNEK
A TEMETOK´́
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15.000-nél több ügyfél biztonságát garantál-
ják a Nyugat-Dunántúlon. Mi az oka annak,
hogy ilyen sok ügyfelük van?
FCS: A Patent 31 éve van jelen a győri és a régiós
vagyonvédelmi piacon. Nálunk nagyobb tapasz-
talata senkinek nincs ezen a területen. Amióta az
első riasztórendszert felszereltük, azóta hiszünk
abban, hogy cselekedni kell, hogy fejleszteni kell.
Számos cég üres ígéreteivel szemben, a Patent
mindig odaért, ha szükség volt rá.

KR: Nem véletlen, hogy azt mondjuk az
ügyfeleinknek, mielőtt szolgáltatót választa-
nak, jöjjenek el hozzánk! Nézzenek meg min-
ket! A diszpécserközpontunk európai szintű,
az elfogóink új gépkocsikkal közlekednek, és
a legképzettebbnek számítanak. Az sms szol-
gáltatásunk, a GPS alapú járőrszolgálatunk, a
szerződésben vállalt kivonulási idők teljesíté-
se és a jó havidíj, valamint a legmodernebb
okos eszközről vezérelhető riasztók, olyan
versenyelőnyt jelentenek, amit a konkurencia
nem tud felmutatni. 

A Patent Távfelügyelet Nyugat-Magyarország legnagyobb és legmodernebb
távfelügyeleti szolgáltatója. Magyarország egyik legismertebb, legjobb vagyon-
védelmi vállalkozásának mindig fontos volt a fejlesztés, a közösség szolgálata,
az állandó megújulás. Fekete Csabával, a cég vezérigazgató-helyettesével és
Kövecses Rolanddal, az ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.

A LEGMODERNEBB, LEGJOBB SZOLGÁLTATÁST NYÚJTJÁK ÜGYFELEIKNEK. 
SLÁGER AZ AJAX RIASZTÓ ÉS A MYPATENT APPLIKÁCIÓ

KÉT FÉRFI, EGY ESET: PATENT TÁVFELÜGYELET

Az Ajax riasztókat nagyon kedvelik az ügyfe-
lek. Szépek, okosak és vezeték nélkül telepít-
hetők. Ezek már egy okos otthon részei?
KR: Tényleg a legmodernebb és legmegbíz-
hatóbb riasztó rendszerek közül választhat-
nak a Patentnál. Az Ajax az egyik legnagyobb
sláger most, és valóban telefonról is könnyen
vezérelhető, számos „okosotthonos” funkci-
ója van. Azt azonban mindig el kell mondani,
nem elég egy jó riasztó. Kell egy kiváló disz-
pécsercsapat, egy óramű pontossággal mű-
ködő, képzett, fegyveres kivonulószolgálat is.
No és a szoftverek, amelyeket mi fejlesztünk.
Ez a komplex biztonság alapja, amire a győri
családoknak és vállalkozásoknak szüksége
van.

myPatent, beszéljünk erről is. Ha jól tudom,
ilyen összetett, ügyfeleket szolgáló applikáci-
ója egy vagyonvédelmi cégnek sincs Magyar-
országon. 
FCS: A mi tudásunk szerint sincs. Távfelügye-
leti ügyfeleink látják telefonjukon és számí-

tógépükön az összes szerződésüket. Fizet-
hetik számláikat. Kérhetik adataik módosítá-
sát. Értesítéseket kapnak, használhatják a
dokumentumtárat. Kézben tarthatják a teljes
biztonságukat. Arról nem is beszélve, hogy
ha letöltik az AppStore-ból, vagy a Google -
Play áruházból a myPatentet, visszanyerhe-
tik éves előfizetési díjukat, vagy elmehetnek
egy luxushétvégére.

Miért válasszák a Patentot azok, akik riasztót
szeretnének a lakásukba, üzletükbe? 
KR: Velünk, a Patenttal olyan szolgáltatót vá-
lasztanak, amelyik mindig elérhető, amelyik
tesz az ügyfelekért, amely sok-sok betörőt fo-
gott már. Munkatársainkat képezzük, techni-
kánkat szinte naponta újítjuk meg, őrizzük a
biztonságot.

FCS: Két férfi, egy eset. Ugyanezt gondolom
én is, mint Roland, aki a fiatalítást képviseli a
cégünknél. Együttműködünk a Széchenyi
Egyetemmel, szoftvereket fejlesztünk, appli-
kációt üzemeltetünk, de nem szabad megfe-
ledkeznünk arról sem, hogy eljön a vezetői
generációváltás ideje. Az alapítók elkezdték
átadni a stafétabotot a tehetséges, új szem-
léletű, nyelveket beszélő fiataloknak. Egy mo-
dern távfelügyeleti cégnél ők a biztosítékok
arra, 15.000-nél több ügyfelünk velünk igazi
biztonságban van és lesz is. (x)

OKOS TELEFONJÁVAL TÖLTSE LE
A myPatent applikációt!

Fekete Csaba vezérigazgató-helyettes és Kövecses Roland ügyvezető igazgató.



2021. október 29. 9

Mindkét játék kimondott célja, hogy a
játékos sétáljon, bolyongjon a város-
ban, látogasson meg helyeket és

eközben a fontos helyszínekhez, épületekhez
kapcsolódóan, találkozzon a helyi történetek-
kel. Kvízkérdések segítik a játékost abban, hogy
az ismeretek el is mélyüljenek.

„A Győr750 programjait úgy terveztük meg,
hogy minden korosztályt, és természetesen a
fiatalokat is elérjük” – emelte ki Dr. Dézsi Csaba
András polgármester, majd hozzátette: „A szá-
raz történelmi tényeket, eseményeket teljesen
más megközelítésben, közelebb tudjuk hozni a
diákokhoz, akik így játékosan tanulhatnak.”

JÁTÉK APPLIKÁCIÓK KÉSZÜLTEK A VÁROSRÓL
Találd meg Győrt! és Építsd meg
Győrt! címmel készült két mobil-
alkalmazás elsősorban fiatalok
számára. A 10–18 éves korosz-
tály számára Győr helytörténetét
feldolgozó, játszva oktató appli-
káció eddig még nem készült. 

Szerző: Kárpát Zsolt 
Fotó: Marcali Gábor 

kalmazásokat már tesztelték a Városi Diák Fó-
rum tagjai. Szerintük a diákok kipróbálják és vé-
gigjátsszák a „programokat”. Ráadásul az alkal-
mazásokhoz kapcsolódóan egy nagyszabású
vetélkedőt is szerveznek majd a VDF-esek,
hangzott el a sajtótájékoztatón.

A mobilalkalmazások várhatóan a jövő héttől
lesznek elérhetők és letölthetők. A harmadik
játék a Vedd vissza Győrt! november végére ké-
szül el.

„Fontos, hogy azoknak a fiataloknak is – akiknek
a családja nem tősgyökeres győri, így kevesebb
„helyi legendával” találkoznak –  meglegyen a le-
hetőségük, hogy a formális oktatáson kívül is ta-
lálkozzanak helyi történetekkel. A helytörténet,
helyismeret nélkülözhetetlen, hogy ezek a fiata-
lok győri gyökereket eresszenek” – mondta Her-
kely Ákos, a Győr750 projektkoordinátora.

Az applikációkat a Monguz Információtechno-
lógiai Kft. tíz munkatársa készítette el, és az al-
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Aséta megálmodója, az esemény főszer-
vezője Hartmann József, a Patrónus Li-
ons Club Győr képviselője a rendezvény-

ről lapunknak elmondta, a három győri Lions
Club összefogásával és a megyei Diabétesz
Egyesület szakmai támogatásával hívták életre
az eseményt. Korábban a klub fő tevékenysége
a látáskárosodás megelőzése, a látáskárosul-
tak segítése, patronálása volt. Az utóbbi időben
azonban olyan mértékben elhatalmasodott a
cukorbetegség a világban, hogy az USA-beli LI-
ONS központ a zászlajára tűzte a probléma ke-
zelését. Már csak azért is, mert a diabétesz
egyik szövődménye a látáskárosodás. 

Hagyományteremtő céllal szerve-
zik meg az első győri diabétesz
sétát november 7-én vasárnap, a
Káptalandombon.  A cukorbeteg-
ség világnapja alkalmából pedig
ingyenes szűrésekkel, előadások-
kal várják azokat, akik tenni akar-
nak az egészségük megőrzéséért.

AZ ELSŐ GYŐRI DIABÉTESZ SÉTA 
KÖZÉPPONTBAN A CUKORBETEGSÉG

A 750 éves Győrben indítják útjára a hagyo-
mányteremtő rendezvényt, az összefogásból
pedig egy egész napos programsorozat szüle-
tett, melynek a szakmaiságát a megyei diabé-
tesz szövetség adja, a Lions mozgalom pedig a
szervezésért felelős. Az „oroszlánok” között or-
vosok, egészségügyi szakemberek is szép
számmal találhatók, akik aktívan részt vállal-
nak a különböző szűrővizsgálatokban és elő-
adásokat tartanak a témában. A programoknak
a korábbi Hotel Konferencia, az MCC Központ
ad helyet 10.30 és 16 óra között. Az első győri
diabétesz séta 16 órakor indul a Káptalan-
dombról, a kékbe öltözött résztvevők a  Bécsi
kapu tér, Király utca, Kis Baross út, Kazinczy út,
Széchenyi tér, Dunakapu tér útvonalon térnek
vissza a Káptalandombra.

Ezzel a megmozdulással kívánják felhívni a
győriek figyelmét az egészséges életvitelre, a
táplálkozás és fizikai aktivitás fontosságára, a
szűrővizsgálatok jelentőségére, a diabétesz
betegségre, és annak megelőzésére. 

A programokon, a szűréseken, a sétán való
részvétel ingyenes, de védettségi igazolvány-
hoz kötött és a maszkviselés is kötelező. 
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KÖSZÖNJÜK A GYŐR 750 PROGRAMSOROZAT TÁMOGATÓINAK!

Az osztrák anyavállalatot 1954-ben
hozta létre Johann Hödlmayr, szülei
felső-ausztriai családi gazdasági ud-

varán. Ma már tizenhat európai országban
vannak jelen. A magyarországi céget 1990-
ben alapították, az első három évet a Pest me-
gyei Gyálon töltötték egy bérleményben.
1994-ben a tulajdonos döntése nyomán meg-
vásárolták az egykori győri Merkúr telepet.

„Van, ahol azóta is Merkúr igazgatónak titu-
lálnak” – mosolyog Iván György, majd hoz-
záteszi: „pedig két telephelyünk is van, az
egyik a Szérűskert utcában, a másik a Külső
Veszprémi úton. Maximális raktározási ka-
pacitásunk 13.000 autó.”

Pontosan mivel foglalkoznak?
„Az a tevékenységünk, hogy a gyárakból és
a kikötőkből elhozzuk az új autókat, behoz-
zuk a győri telephelyre és bizonyos előkészí-
tő tevékenység után kiszállítjuk a márkake-
reskedőkhöz. Járműlogisztikai cég vagyunk,
járműszállító szerelvényeink vannak. Nem-
csak országúton dolgozunk, hanem vasúton
is, több száz autószállító vagonnal szállítjuk
az autókat szerte Európában. A városba ér-
kező gépkocsikat nemcsak a márkakereske-
dőkhöz visszük ki, hanem a régióba sokfelé.
Szállítunk Romániába, Bulgáriába, valamint
a volt Jugoszláv tagállamokba. Most 65 ka-
mionunk van saját tulajdonban, de emellett
használunk franchiser kapacitást és alvállal-

HA AUTÓSZÁLLÍTÁS, AKKOR HÖDLMAYR

Zöld-fehér autószállító kamionjait jól ismerik a győriek, hiszen a cég huszonhét éve te-
lepedett le a városban, a valamikori Merkúr telep helyén. Iván Györggyel, a Hödlmayr In-
ternational magyarországi leányvállalatának vezetőjével, a Hödlmayr Hungária Logistics
Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

kozókat is foglalkoztatunk. Összesen 234
alkalmazottal dolgozunk.”

Hogyan hatott a pandémia Önökre?
„Nem jól. A probléma azzal kezdődött tavaly,
hogy az autógyárakat két hónapra bezárták,
a fuvarjaink gyakorlatilag megszűntek. A
szakma előrejelzése az volt, hogy a vissza-
esés 20 százalékos lesz. Az akkori létszá-
munk egyharmadát le kellett építenünk.
Azóta valamelyest bővültünk, de most az
okoz gondot, hogy a teljes autóipar alkat-
részhiánytól szenved. Elképzelhető, hogy ez
a hiány a járvány elmúltával sem szűnik
meg, hanem több éven át megmarad.”

Manapság nagy kihívás megfelelő munka-
erőt találni...
„Amilyen megbecsült és vágyott volt régen
a kamionos szakma, ma egyáltalán nem
vonzza az embereket. Tény, hogy nehéz
munka. Egész nap vezet, és távol van a csa-
ládjától. A fizetések jelentős mértékben
megemelkedtek az utóbbi időben, még sincs
elég utánpótlás. Több százezer kamionsofőr
hiányzik Európa útjairól. Én arra biztatom a
fiatalokat, hogy próbálják ki magukat! Várjuk
őket! Ha megszerzik a C és D kategóriás jo-
gosítványt, kiképezzük őket autószállító ka-
mionsofőrökké. A mi sofőrjeink sokkal büsz-
kébbek a szakmájukra, mint a cargósok,
mert látványosabbak a szerelvények, amit
ráadásul maguk pakolnak fel és le is.”

Milyen a Hödlmayr kapcsolata Győrrel?
„Hosszú távon akkor lehet eredményesen
dolgozni, ha mind a két fél elégedett. Ezért
amellett, hogy a törvényi előírásokat betart-
juk, igyekszünk jó kapcsolatot ápolni minden
partnerünkkel. A győri hatóságokkal, legyen
szó akár a rendőrségről, a vámról vagy a pol-
gármesteri hivatalról, elégedettek vagyunk,
reméljük, ők is mivelünk. Az osztrák tulajdo-
nú Hödlmayr cég is szereti Győrt, hiszen a
város biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy
normálisan tudjunk működni.

Számunkra mindennapi kihívást jelent, hogy
a Szérűskert utcai telepünk bent van a vá-
rosban, a Pápai út forgalma pedig az utóbbi
években a sokszorosára nőtt, így reggelente
és délutánonként bizony mindenkinek a tü-
relmére szükség van. Ezzel együtt úgy hi-
szem, hogy a győriek elfogadtak bennünket
és remélem, nem okozunk nekik túl nagy
kellemetlenséget.

A városvezetéstől viszont azt szeretnénk
kérni, hogy éppen az előbb említettek miatt,
támogassanak minket ingatlanfejlesztési
terveinkben.” (x)
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A750 éve királyi város Győr és a 15 éves
Árkád közös kiállítás-sorozatot szer-
vezett idén a bevásárlóközpontban.

Elsőként a 75 éves Hild József Építőipari
Technikum, majd a Rómer Múzeum, később
a győri Levéltár és a 40 éves Győri Tánc- és
Képzőművészeti Iskola mutatkozott be egy-
egy tárlattal. Szerdától november 14-ig a
házigazda mutatja be 15 éves történetét
Mekli Zoltán fotói segítségével.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester a meg-
nyitón hangsúlyozta: példaértékű az együtt
gondolkodás, a kultúrmisszió az önkormány-
zat és az Árkád között, melynek célja, hogy
láthatóvá tegyük értékeinket, kincseinket,
történelmünket, múltunkat az érdeklődők
számára. „Szük Norbert barátom elmélete
volt, hogy ha az emberek nem mennek be a

Mekli Zoltán az elmúlt 15 évben készített mintegy 40 ezer fotója
közül választott ki több mint kétszázat, az Árkádban szerdán meg-
nyílt tárlatra. A képek a bevásárlóközpont megszületésétől napjain-
kig mutatják be az Árkád életét, jelesebb eseményeit.

FOTÓKIÁLLÍTÁSON
ISMERHETJÜK MEG A GYŐRI 

ÁRKÁD TÖRTÉNETÉT
15 ÉVES A BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

múzeumokba, akkor az alkotásokat kell ki-
vinni oda, ahol láthatják azokat. Ez úgy tűnik,
működik” – fogalmazott a polgármester. A
tárlat egyben egy kordokumentum is, amely
nem csak az Árkád, de a város történelméhez
is hozzátartozik. Az Árkád az egyik legfonto-
sabb bevásárlóközpont a városban, ami egy-
ben találkozóhely is a győriek, az idelátogató
turisták számára – zárta gondolatait dr. Dé-
zsi Csaba András.  

„A bevásárlóközpont annak idején egy csa-
ládbarát centerként indult, ennek a misszió-
nak eleget téve próbálunk a mai napig szer-
ves része lenni a városnak” – erről Nagy Imre
centermenedzser beszélt. Az Árkád 14 hó-
nap alatt épült fel 30 milliárd forintos beru-
házásból, a befektetők 30-35 éves megtérü-
lési időszakkal számoltak. A régió legna-
gyobb centereként a győri bevásárlóközpont
a kezdetektől sikeres, évente hatmillióan
látogatják. 
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AGenerációk zöld belvárosa elnevezésű
projekt keretében újul meg a ház és az
Eötvös park is. A TOP-os projekt célja a

város környezeti állapotának javítása, a kijelölt
területen található zöldfelületek és a hozzájuk
kapcsolódó infrastruktúraelemek megújítása.

A nettó 371 milliós projekt kapcsán Szeles
Szabolcs alpolgármester elmondta: nemcsak
a felújítás, hanem annak előkészületei is nagy
szervezést igényeltek, hiszen új helyet kellett
találni az épületben működő közösségeknek,
emellett néhány műszaki akadállyal is szá-
molni kellett, ez jelen esetben egy távhőve-
zeték volt. A városvezető a felújítás hátralévő
idejére azt kéri a lakosságtól, legyenek to-
vábbra is nagy türelemmel.

Szaksz Vince, városfejlesztési és városüzemel-
tetési osztályvezető a sajtótájékoztatón arról

JÓ ÜTEMBEN HALAD A GENERÁCIÓK HÁZÁNAK FELÚJÍTÁSA
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: O. Jakócs Péter

A Generációk Házának felújítása a megfelelő ütemben halad, a műszaki átadást júniusra tervezik, jelenleg
a munkálatok negyedénél tartanak. Erről pénteken Szeles Szabolcs, alpolgármester, Szaksz Vince, város-
fejlesztési osztályvezető és Kokas Éva, a Generációk Házának igazgatója számoltak be. 

számolt be hol tart most a megújulás és mi
várható ezután. „A bontási munkák már jó
ütemben haladnak, ezzel együtt oldjuk meg a
csapadékelvezetési problémákat is”. A szakem-
ber hozzátette: az épületben ablakcsere várha-
tó, emellett a pince, a padlás és a tető is meg-
újul. A két leglátványosabb elem az épület
részleges akadálymentesítése, valamint az ud-
var állandó lefedése lesz.

Kokas Éva, a Generációk házának igazgatója a pro-
jekt kapcsán kiemelte: egy álom válik valóra, hiszen
a megújulás új tereket nyit meg a programok te-
kintetében is. Jelenleg több generációs közösségek
működnek náluk, így például az időseknek külön
öröm lesz, hogy egy liftet is építenek az épületbe,
ezáltal ők is több teret tudnak majd használni.

A műszaki átadás a tervek szerint 2022 júniu-
sában lesz, a programok pedig jövő szeptem-
bertől költözhetnek majd új helyükre. (x)

Guth József, a Városi Diákfórum egy hó-
napja megválasztott új elnöke el-
mondta: „Többek között két hét múlva

egy csapatépítő táborral szeretnénk össze-
kovácsolni a társaságot. Emellett rengeteg
olyan programmal készülünk, ami a Győrben
élő diákok életét színesíti. Lesz egy jótékony-
sági programsorozatunk is, amelyre már na-
gyon készülünk. Szeretnénk új tagokat is to-
borozni a Városi Diákfórumba, hogy még
eredményesebben tudjunk működni.”
Az eseményen kihirdették a Győr750 ifjúsági
fotópályázat végeredményét. A fődíjat fiatal
munkatársunk, Vig Norbert vehette át.

Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere rendkí-
vül fontosnak tartja a diákok aktivitását és
szerepvállalását: „Ezen a délutánon a VDF-
tagok mellett itt vannak a győri középiskolák
önkormányzati vezetői, ugyanis szeretnénk,
ha minél több iskola becsatlakozna a progra-

EGYÜTT ÜLÉSEZETT 
A VDF ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 
A Városi Diákfórum és az iskolák diákönkormányzatai egymást segítik és
erősítik – hangzott el csütörtök délután a Városháza Dísztermében. A két
szervezet képviselői megtárgyalták az idei és a jövő évi programokat. 

mokba. Erre lehetőséget biztosítunk, el-
mondtam én is a fiataloknak, hogy mindenkit
várunk szeretettel. Számítunk a diákok véle-
ményére, ötleteire, és amiben van fantázia,
lehetőség, azt próbáljuk megvalósítani.”
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Egy európai uniós pályázat segítségével
újulhatott meg a Rómer Ház Mozija, a
gépészete. A fejlesztésnek köszönhe-

tően már a legmodernebb digitális vetítőgép
segítségével 4K felbontásban, 5.1-es digitá-
lis hanggal élvezhetik a nézők a filmeket. 

„Régi vágyunk teljesült ezzel, hogy a belvá-
rosban egy igazi minőségi mozi jöjjön létre,
hiszen mi más filmeket vetítünk, mint a nagy

Továbbra is az igényes filmek kedvelőit várja a Rómer Ház Mozija, 
a mozizás élményét azonban a legmagasabb szintre emelték.

mek és művészfilmek szerepelnek, erre
Pongrácz Balázs szakember a garancia.  
Novemberben többek között láthatják a né-
zők az Oscar-díjra jelölt magyar horrorfilmet,
a Poszt Mortemet, Enyedi Ildikó új filmjét A
feleségem történetét, a Szabó Győzőről szó-
ló Toxikómát vagy a Vadlovak című termé-
szeti filmet, ami az új technikával gyönyörű
szép élményt kínál. A tervek szerint folyta-
tódnak a közönségtalálkozók a filmek alko-
tóival, szereplőivel, legközelebb november
21-én a Magyar Passio kapcsán érkeznek
vendégművészek a Rómerbe. 

A diák- és nyugdíjasbelépő 1.200 Ft, a felnőtt
1.600 Ft. Jegyet rendelni a jegymester.hu-n
lehet, vagy a vetítés előtt a helyszínen vásá-
rolható. A részletes program a Rómer Ház
Facebook-oldalán érhető el.  (x)

multiplex mozihálózat, mi nem kifejezetten
a hollywoodi mozikra fókuszálunk. Az új esz-
közöknek köszönhetően nem csak a mozi-
zás minősége javult, hanem már a legújabb
technikával forgatott filmeket is le tudjuk
vetíteni ” – tájékoztatott Takács Krisztián, a
Rómer Ház programigazgatója. 

A Rómer Mozi műsorán a sikerfilmek mellett
válogatott, igényes, díjnyertes közönségfil-

A LEGMODERNEBB TECHNIKÁVAL
VETÍTIK AZ IGÉNYES FILMEKET
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KÖZLEMÉNY

Be kell jelenteni a vendéglátó egységek üzlettípusba sorolását
A Győri Önkormányzat Hatósági Főosztályának a közleménye

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltetők!

Felhívjuk azoknak a 2021. január 1-e előtt bejelentett vendéglátó egységek üzemeltetőinek a figyelmét, akik a
vendéglátó üzlettípusba történő besorolásukat nem jelentették be a jegyzőnek, ezt a kötelezettségüket 2021.
október 31-ig teljesítsék! Amennyiben a vállalkozások elmulasztják a fenti bejelentési kötelezettséget, a jegyző a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (Kr.). 27. § (11)
bekezdése alapján a vendéglátó üzletet köteles azonnali hatállyal a kötelezettség teljesítéséig bezáratni. 

A Kr. 31. §-a alapján a 2021. január 1. előtt már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői az üzlettípust már
2021. március 31-ig  kötelesek voltak bejelenteni. 
Az üzemeltetőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a vendéglátóhely melyik alábbi üzlettípusba tartozik: • étterem •
büfé • cukrászda • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely • italüzlet, bár • zenés-
táncos szórakozóhely • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely • gyorsétterem • rendezvényi ét-
keztetés • alkalmi vendéglátóhely • mozgó vendéglátóhely.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elősegítése céljából készített nyilatkozatminta – mely tartal-
mazza a fenti vendéglátóhely-típusokat és azok jellemzőit – letölthető a www.gyor.hu oldalról.

Kérjük a győri vendéglátóegység-üzemeltetőket, hogy bejelentésüket elektronikus úton küldjék meg az ön-
kormányzat hivatali kapujára – az erről szóló segédlet szintén megtalálható a nyilatkozatnál.

Azoknak az üzemeltetőknek, akik tevékenységüket 2009. október 1-e előtt kiállított működési engedély alap-
ján gyakorolják, további adategyeztetés miatt egy új bejelentést kell kitölteniük. Az erről szóló nyomtatványt
a https://gyor.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-felepites/hatosagi-foosztaly/igazgatasi-osztaly/
weboldalon, a „Kereskedelmi és iparügyek” témacsoportban, a „Kereskedelmi igazolás kérelem” címszó alatt
találnak meg.

A kitöltéssel kapcsolatban tájékoztatás az 500-417; 500-421; 500-436 és 500-419 telefonszámon kérhető.

GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági FŐosztály – Igazgatási Osztály

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• SZAKÁCS
• DIETETIKUS
• TERÁPIÁS MUNKATÁRS
munkakörben.
További információk:
06-96-314-322/152 mellék

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr, 
Kálóczy tér 9-11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu

Álló formátumú alkotásokat várunk, amelyet szabadkézi vagy digitális formá-
ban is elkészíthetnek a pályázók. A versenyben való részvétel feltétele a pá-
lyaműről készült minimum 1 megabyte, maximum 3 megabyte méretű, jpg
formátumú fotó elküldése az alábbi címre: palyazat@gyorplusz.hu.
A pályázat nem titkos, a nevet, az életkort és a korosztályos kategóriát minden
alkotás mellett kérjük feltüntetni. A pályázat nem kötött lakhelyhez. 

Az alkotásokról készült fotók beküldési határideje november 14. Ezt követően egy
előválogatás után kerülnek közönségszavazásra a legkreatívabb rajzok. Szavazni
november 26-ig lehet majd a Győr+ Média Facebook-oldalán. A kategóriánként leg-
több szavazatot kapott pályaművek alkotóit ünnepélyes díjátadásra invitáljuk de -
cember 8-ra, a városházára. A nyertesek rajzairól készült fotókat a Széchenyi Open
Art Night záró tematikájának keretein belül, december 8-tól egy hónapon keresztül,
minden este három helyszínen – a Széchenyi István Menedzsment Campus, a Bé-
csikapu tér és a Vízügyi Palota homlokzatain – lehet majd megtekinteni. Bővebb in-
formáció a Széchenyi Open Art Night rendezvényről: openartnight.hu.

ÓRIÁSI LEHETŐSÉG, ÓRIÁSI KIVETÍTŐKÖN!

Győr város 750 éves évfordulója alkalmából a Széchenyi Open Art Night szervezői -
vel rajz- és festménypályázatot hirdetünk. Minden kategória legtöbb szavazattal
rendelkező pályaműve díjazásban részesül. Ezen felül pedig az összesítetten leg-
több szavazatot kapott versenyző viheti haza a legértékesebb ajándékot.  A rajz- és festménypályázat két témája: 

RAJZ- ÉS FESTMÉNYPÁLYÁZAT
„Karácsony Győrben 2021-ben” vagy
„Karácsony Győrben 750 év múlva”

A díjakért öt korosztály szállhat versenybe

Óvodások
Alsó tagozatosok
Felső tagozatosok
Középiskolások
Felnőttek
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Konfitált libacomb
A libacombokat megtisztítjuk és egy éjszakára só-
oldatba tesszük: 1 liter vízhez adjunk 3 dkg cukrot
és 5 dkg sót. Másnap a combokat beletesszük egy
tálba és adunk mellé 4 gerezd fokhagymát, 8-10
szem egész borsot, 2 db babérlevelet, 1 egész
hagymát félbe vágva. Majd ha ezzel megvagyunk,
öntünk rá annyi olvasztott zsírt, ami teljesen ellepi.
Betesszük a sütőbe, 80 fokra, kb. 6-7 órát bent
hagyjuk. Óvatosan kivesszük a zsírból és tepsire
rakjuk, a sütőt felmelegítjük 200 fokra és 5–10
percre visszatesszük, hogy a bőre jól megpiruljon.  

Hozzávalók:
4 db libacomb 
3 dkg cukor
5 dkg só 
4 gerezd fokhagyma 
8-10 szem egész bors  
2 db babérlevél 
1 db vöröshagyma  
1,5 kg sertés- vagy libazsír

Köretnek a hagymás tört burgonyát és párolt
káposztát ajánlom. 

Roston libamáj
A libamájat kierezzük, ketté vágjuk középen és
a vastag ereket kihúzzuk belőle. Ha ezzel meg-
vagyunk, a májat egy éjszakára tejbe rakjuk. A
tejbe rakjunk fokhagymát, egészborsot, boró-
kabogyót, egy csipet sót.  Másnap kivesszük,
lecsepegtetjük és edénybe tesszük. Öntünk rá

A TÉVÉSÉF MENÜJE
zsiradékot. A zsiradék kb. 50-60 fokos legyen.
Annyit öntünk rá, hogy ellepje, majd 40 percre
betesszük a 80-100 fokos sütőbe.  

Ha kész, óvatosan kivesszük a májat a zsírból,
a zsírt leszűrjük, a tiszta részét visszaöntjük a
májra, majd hűvös helyre tesszük. Későbbiek-
ben nincs más dolgunk, mint kivenni belőle egy
darab májat, szeletekre vágni és forró serpe-
nyőben aranybarnára sütni.

Hozzávalók:
400-600 g libamáj 
5 szem borókabogyó
8-10 szem egész bors
4 gerezd fokhagyma 
1,5 liter tej 
Egy kevés só 
1,5 kg zsír 

Pisztácia mousse
A vajat (nem margarint!) kis lángon felolvaszt-
juk. Épp csak annyira, hogy langyos legyen. Be-
letesszük a pisztáciát és néhány evőkanál tej-
színt. Óvatosan melegítjük, simára keverjük és
hagyjuk kihűlni. A tojások sárgáját vízfürdő fe-
lett porcukorral fehéredésig habosra keverjük.
A pisztáciához keverjük. Felverjük a tojásfehér-
jét, ez is mehet hozzá. A végén felverjük a tej-
színt, ez is mehet a keverékünkbe. Addig kever-
jük, amíg szép egynemű nem lesz. Poharakba
töltjük és legalább 3 órára hűtőbe tesszük. Ha
teljesen megdermedt, akkor lehet fogyasztani.

Hozzávalók:
180 g pisztácia  
2 db tojás 
1 csapott evőkanál porcukor
3 dkg vaj 
2 dl habtejszín 

Kovacsics Koksza István
a Révész étterem séfje
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Az épület az utóbbi hónapokban teljes
elektromos felújításon esett át, és meg-
változott az eddigi téglás beltéri burkolat

is. A falak modern, ívelt külsőt kaptak, felújítot-
ták a mennyezetet, és új járólapokat raktak le.
A cél az volt, hogy az olvasó, aki betér ide, egy
mai, friss, felhasználóbarát teret kapjon,
amelyből a jól megszokott szolgáltatások
mellett nem hiányozhatnak a figyelemfelkeltő
és komfortos megoldások, valamint bútorok
sem. A felújítás tervei között szerepelt, hogy
függőfotelekkel, babzsákokkal, mennyezeti
vetítésekkel tegyék még érdekesebbé a
könyvtári élményt. 

Az igazgató azt is hozzátette, a mostani fel-
újítás egy közel 50 ezer eurós magyar-szlo-
vák Interreg projekt, vagyis „Az innovatív
könyvtári megoldások kreatív könyvtári terek
létrehozására” (SKHU/WETA/1901/4.1/301)
elnevezésű pályázat részeként valósult meg.
A megvalósításhoz Győr városa, és a Nemze-
ti Kulturális Alap is jelentős támogatással já-

MEGÚJULT A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉPÜLETE

November első felétől ismét birtokba vehetik majd az olvasás szerelmesei a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közös-
ségi Tér központi épületét. A Herman Ottó utca 22-es szám alatt található könyvtárban tavasz óta folytak a
munkálatok, az eredményekről ezen a héten sajtótájékoztatón számoltak be a média képviselőinek.

rult hozzá. A  nagyszabású projekt lezajlott,
az informatikai és szakmai utómunkálatok
még néhány napot igénybe vesznek, hama-

rosan az olvasók is birtokba vehetik az épü-
letet. A nyitás időpontjáról mi is beszámo-
lunk majd. (x)
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NYITOTT KAPUK NAPJA 
November 9. 17.00—19.00 • December 2. 9.00—12.00

Gyôri SZC Glück Frigyes
Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum 

és Szakképzô Iskola 
Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.November 4. • November 18. 15.00—18.00

Gyôri SZC Lukács Sándor Jármûipari
és Gépészeti Technikum és Kollégium
Gyôr, Mártírok útja 13—15. November 8. • November 11. 15.00—17.00

Gyôri SZC Krúdy Gyula Turisztikai 
és Vendéglátóipari Technikum

Gyôr, Örkény István utca 8—10.

November 9. • November 17.
15.00—16.30

Gyôri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi
és Logisztikai Technikum

Gyôr, Földes Gábor utca 34—36.

November 9. 15.00—16.00
November 12. 9.00—12.00
Gyôri SZC Kossuth Lajos
Technikum és Kollégium
Gyôr, Kossuth Lajos utca 7.

November 9. 9.00—12.00
November 18. 15.00—18.00
Gyôri SZC Sport és 
Kreatív Technikum 
Gyôr, Kodály Zoltán utca 20—24.

November 9. 15.00—16.30
Gyôri SZC Baksa Kálmán 
Két Tanítási Nyelvû 
Gimnázium 
Gyôr, Örkény István utca 8—10.

November 11. • November 16.
November 25. 15.00—18.00
Gyôri SZC Hild József Építôipari Technikum
Gyôr Szent István út 1.

November 15. • November 17.
November 24. 15.00—18.00

Gyôri SZC Jedlik Ányos Gépipari 
és Informatikai Technikum és Kollégium

Gyôr, Szent István út 7.

November 15. • November 17.
15.00—17.00

Gyôri SZC Deák Ferenc
Közgazdasági Technikum
Gyôr, Bisinger sétány 32.

November 16. • November 18. 15.00—17.00
Gyôri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum 

Gyôr, Cinka Panna utca 2.

November 16. • November 18. 16.00—18.00 
Gyôri SZC Gábor László Építô-
és Faipari Szakképzô Iskola
Gyôr, Nádor tér 4.

November 17. 8.30—12.30 • December 7. 9.00—15.30
Gyôri SZC Bolyai János Technikum 

Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 6.

November 4. 15.00—18.00
Gyôri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum 
Gyôr, Ikva u. 70.

November 17. • November 19. 10.00—15.00
Gyôri SZC Gábor László Építô- és Faipari 
Szakképzô Iskola • Szabóky Adolf Szakiskolai 
Intézményegysége
Gyôr, Szabolcska Mihály u. 26.

November 17. 17.00—19.00 • December 1. 8.00—12.00
Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Technikum

Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás J. u. 3.

November 17. • November 25. 15.00—17.00
Gyôri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvû 

Közgazdasági Technikum 
Gyôr, Bem tér 20—22.

www.gyoriszc.hu ÉLJ A LEHETÔSÉGGEL!

2021
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Szerkeszti: Nagy Viktor

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

Az eindhoveni műszaki egyetem hallgatói
egy guruló, napelemmel felszerelt, vil-
lanymotorral hajtott lakóautót terveztek.

A Solar Team a végső tesztelés kapcsán egy
európai körútra indultak. A 3000 kilométeres
tervezett utat kizárólag a napelemekkel gyűjtött
megújuló energiával kívánják megtenni. Pedig a
hajtáson kívül a beépített gépeket is táplálni kell.
A 8,8 négyzetméteres napelemmel fedett felület
álló helyzetben megduplázható (17,5 m2). Ám
ezzel is 2-3 napon át kell tölteni a 600 kilométe-
res hatótávolság eléréséhez. Persze hagyomá-
nyos töltőaljzattal is felszerelték az áramvonalas,
könnyű építésű, csővázas és üvegszálas kompo-
zitból készült lakóautót, mely csupán 1700 kg-
os. A szolár cellák menet közben is üzemelnek,
így egy igazán napfényes napon akár 730 kilo-
métert is megtehetnek a 60 kWh kapacitású Li-
Ion akkupakk két feltöltése között. Az utazás
akár 120 km/h-s sebességgel is történhet, álló
helyzetben pedig a viszonylag alacsony tető ki-
emelhető, így kényelmesebben használható lesz
a jövő lakóautója.

ITT A JÖVŐ

A Porsche egy látványos promócióval ünnepelte a Volkswagen konszernhez köthető Electrify America és IONITY töltőhálózatok ki-
építésével elért mérföldkövet. A főként ultragyors töltőket felvonultató hálózat teljesítménye átlépte az 1,21 gigawattot. A DeLorean
pedig azért tűnt fel a Taycan mellett, mert a Vissza a jövőbe filmek főszereplőjének pontosan ennyi energiára volt szüksége az idő-
utazáshoz. A két töltőhálózat együttesen több mint 1000 darab töltőállomással és 4800-nál is több töltőoszloppal rendelkezik az
USA-ban. Ezek többsége akár 350 kW-os töltésre is képes, így egy Porsche Taycan (800 V-os töltővel) akár 22 perc alatt 5-ről 80%-
os töltöttségre hozható!

NAPELEMES GURULÓ SZOBA
© 

20
21

 D
r. 

In
g.

 h
.c.

 F
. P

or
sc

he
 A

G.HÍREK



2021. október 29.22

A (nem is olyan rég) MÚLT
Mindenki hallott már a chiphiányról, amit a CO-
VID-ra vezetnek vissza. Az autógyárak állítólag
a pandémia miatti kereslet-visszaesésre szá-
mítva, visszamondták a chiprendeléseik egy
részét, amit nem követett keresletcsökkenés.
Mire futni kezdtek a lemondott chipmennyiség
után, kiderült, hogy azt a számítástechnika
mind felnyalta (otthon ültünk karanténban, x-
boxoztunk, PS-eztünk, távoktatásra kellett áll-
ni, laptopot kellett venni és a többi). Szóval a
chipek elkeltek, ráadásul nagyobb árréssel,
mint az autógyárak felé, persze hogy bolond
lett volna a gyártó visszaterelni a mennyiségeit
az autóiparba. Ez érthető is, ha csak ennyiről
lenne szó. De az már elgondolkodtató, hogy
szinte ezekkel egy időben állt elő vas-, acél-,
műanyag-, gumihiány. Hetekig kell szélvédőre
várni, hiány van lassan már minden alkatrész-
ből. Egy barátunk kisteherautója fél évet áll a
szervizben, egyetlen hűtőrács miatt, ahelyett,
hogy termelt volna, tette volna a dolgát. Leg -
újabban pedig adBlue nincs.

A JELEN
Hova vezetett ez? A Opel Németországban az
eisenachi gyárát 3 hónapra bezárta, saját el-
mondásuk szerint csak a január–júniusi idő-
szakban 700 ezer autót nem tudtak legyártani
a chiphiány miatt. A Skoda repülőteret bérelt a
chiphiányos, félig legyártott autói tárolására, a
Mercedes szintén félkész autókkal rakta tele a
logisztikai központokat.

Saját tapasztalat: rendeltünk egy VW Golfot, a
visszaigazolásban – kapaszkodjanak meg –
72–76 hetes szállítási időt jelöltek meg. Az ok-
tóberben rendelt autó nem jön meg 2022-ben,
csak a rákövetkező 2023 tavaszán. Akár a mer-
kúros időkben. Hamarosan megjelennek a ne-
ten a „kiutalás” hirdetések: 3 hónap múlva át-
vehető újautó-megrendelésem szolid felár
mellett átadom. A Mercedes egy évet igazol
vissza, de ígérni nem meri, hogy ezen idősza-
kon belül szállít. A Suzuki félkészen szállítja le
a kereskedőinek az autóit, a gyár feladta, hogy
be tudja szerezni a hiányzó elektronikus egy-
ségeket (kamera, fejegység, antenna stb.), eze-

Óriásit fordult a világ a korábbi, a használtautó-piac jövőjét találgató cikkünk óta. Nekem ne mondja senki,
hogy csak a COVID hatása, hogy a szállítmányozásban konténerhiány lépett fel, hogy a szállítási költségek
pár hét leforgása alatt hússzorosára emelkedtek. Kína mesterségesen fékezi, fojtja a világ, a világgazda-
ság nyugati szereplőit.

HOGYAN GYŐZTE LE A JAGUÁRT A TEKNŐC,
AVAGY KÍNA ELPOROLJA AZ EURÓPAI AUTÓGYÁRAK FENEKÉT

Szerző: Szabó Gábor / CarMen Rent /

ket áttestálta a kereskedőire: fejezzék be az
autókat olyan forrásból, ahonnan csak tudják.

Mit eredményezett mindez a használt autók pi-
acán? A magyar használtautó-piacról hiányzik
40.000 személyautó. A mi használtautó-keres-
kedésünk is szinte kiürült. A használt autók
iránti kereslet hirtelen megélénkült, a beszer-
zési lehetőségek megcsappantak. Az új autók
gyártási nehézségei azonnal éreztették hatá-
sukat: a cégautók elmaradt cseréje, a futamidő
végén nem leadott, hosszabbított bérleti szer-
ződések, mind-mind a használtautó-kínálat
csökkenését eredményezte. Mindezt igazolja a
szervizek, márkaszervizek megnövekedett le-
terheltsége. A tovább futtatott 3–4–5 éves
használt autókat leszervizelik, hogy biztonság-
gal tovább üzemeltethető állapotúak legye-
nek/maradjanak.

Egy osztrák kereskedővel beszélgettem, el-
mondása szerint 5 db autó áll a korábban 50
autós telepén, nem tud autót venni. Ez azt je-
lenti, hogy az európai autópiacokon a jó, meg-
vehető autókat lefölözték, a maradék már kö-
zel sem olyan minőségű. Előéletre, törésre, ja-
vításra vonatkozó kérdésünkre szinte ránk

csapják a telefont, ők azt meg se nézik, festék-
réteg-vastagságot nem mérnek, nincs is nekik,
mit érdekel az minket, különben is, az előző 10
eladásnál se nézték a románok… A hiány azon-
nal áremelkedésben jelentkezett. Ez itthon és
külföldön is igaz. Az általunk követett hirdetett
autók ára hétről hétre emelkedik. Az alkut el le-
het felejteni.

A JÖVŐ
Éppen most jelentek meg Európában és hazánk-
ban az első kínai autómárkák: Dong Feng, BYD,
Wey, Nio. Ezek jelenleg senkit sem érdekelnek.
De majd ha kiderül, hogy jobb autókat gyártanak,
mint a hagyományokkal rendelkező európai
gyártók, akkor igen. Annak már jó 20-30 éve, mi-
kor a gagyi szinonimája a kínai volt, ma már gya-
korlatilag, ami nem kínai, az a hamis. Előfordulhat
az is, hogy csak kínai autók lesznek elérhetőek,
mert nekik lesz gyártókapacitásuk, munkaerejük
és nyersanyaguk. Félek, hogy a nem is távoli jö-
vőben elfelejthetjük a sznob válogatást, hogy mi-
lyen autót is vegyünk. Vesszük, ami lesz… Bízom
abban, hogy a 100-120 év autógyártási tapasz-
talat nem múlik el nyomtalanul, remélem, hogy
az európai gyártók kezében is van olyan lap, amit
még nem játszottak ki. (x)

9024 Győr, Nádor tér 1.
+36 70 427 6000+36 30 235 9911

info@carmenrent.hu
www.carmenrent.hu
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Kiskirály
Az Arona 2017-ben – a VW konszernből első-
ként – érkezett a mini SUV kategóriába. Túl van
egy ráncfelvarráson, amitől szebb, praktiku-
sabb és jobb minőségű lett. A külső eddig sem
volt kritizálható, de az alapáras LED főfényszó-
rók látványos menetfénycsíkkal és a feljebb
helyezett kör alakú ködlámpák az Arona friss
arcát mutatják. Az oldalvonal és -lemezek ki-
alakítása tipikus SEAT, hiszen a sárvédőkre éle-
ket, hátra komoly vállat tettek a tervezők. Több
színkombináció és új felnidizájn is érkezett. Az
alig 4,2 méteres autó kihasználja magasságbeli
előnyét, és kisautós alapterületen bőséges he-
lyet kínál: négy 180 centi feletti felnőttnek, és
400 liter csomagnak. Öt centivel magasabban
ülünk, ezért jól átlátható belőle a forgalom, mi-
közben parkolni is könnyű vele. 

WALTER AUTÓ Kft.
9027 Gyôr, Íves u. 4.
gyor@walterauto.hu
+36 30 307 4492
www.walterauto.hu

TESZT: SEAT ARONA TSI STYLE DSG

ARONA-TERÁPIA
A divatot követni kell – vagy ép-
pen diktálni. A SEAT Arona a váro-
si crossoverek között az egyik
legjobb ajánlat. Megbízható mi-
nőségben, a spanyol tengerpar-
tok hangulatával, és sportos rész-
letekkel hódít.

Újratervezés
A beltér mérete maradt, de a műszerfal válto-
zott. A korábbi kemény burkolatot puhára cse-
rélték és a középkonzolba integrált kijelzőt fel-
tették a pult tetejére – így jobban látható, ke-
vésbé kell levenni a szemünket az útról a keze-
léséhez. Eközben a középső légbeömlők for-
mája jobban hasonlít a nagytestvérek azonos
alkatrészeire. Egyedi viszont a keretük, ami a
tesztelt Style kivitelben a tengerparti homok
sárgás színét kapta – de lehet szürke vagy pi-
ros, és akár megvilágított. A keresztben végig-
futó betét színei is frissültek: matt fehér, ezüst
vagy zöldes árnyalatot kapunk. Egyébként min-
den kezelőszerv ott van, ahol megszoktuk,
gombokkal vezérelhetjük a fűtést-szellőzést, a
hifit, navit és egyéb beállításokat pedig a 8,25
vagy 9,2 colos érintőképernyőn kezelhetjük.

Urbánus
De nézzük, mit mutatott az Arona a teszt alatt,
a hétköznapokban. Kezdjük ott, hogy egy 7-se-
bességes DSG duplakuplungos automata vál-
tóval kombinálták a háromhengeres, TSI ben-
zines turbómotort, ami 110 lóerős és maximá-
lisan 200 Nm-t tud leadni. Az üresen 1150 kg-
os crossover ezzel a motor-váltó kombináció-
val az ideális városi kisautó. Az ezres benzin-
motor – másban is tapasztaltuk – nagyon ala-
csony fordulaton éled, így átlagos haladáskor a
DSG nagyon gyorsan felvált, 50-nél már hato-
dik fokozatban suhanhatunk vele. Ez jót tesz a
fogyasztásnak. Ilyenkor alig hallatja a hangját

a motor, rezgése is minimális. Ha viszont kell,
és lepadlózzuk – vagy S-be húzzuk a váltókart
– megindul, mint a mérgezett egér. Ha nem
erősödne fel kicsit a háromhengeres hangja,
akkor azt hihetnénk, minimum másfél literes
turbómotor hajtja. Városon kívül se jön zavarba
az Arona, és ezt 5 liter alatti fogyasztással há-
lálja meg. A futómű – különösen a 16 colos ke-
rekekkel – nagyon jól hangolt, a magasabb épí-
tésből adódó karosszériadőlés alig érezhető,
mégsem pattogósan kemény a rugózás. Ösz-
szességében élvezetesen, stresszmentesen
terelgethető a kis SEAT.

Megvehető
Az új autók árai sajnos elindultak felfelé. Az
Arona – és a kis crossover kategória – viszont
használható városi és családi autóként egy -
aránt, mégis a megfizethető árszinten maradt.
5,8 millió forinttól indul a Reference kivitel 95
lóerővel, majd a Style modellek egymillióval, a
csúcs Xperience és sportos FR verziók nagyjá-
ból 2 millióval kerülnek többe. Okos felszerelt-
ségcsomag-választással egy közepesen fel-
szerelt, kétszínű fényezésű Arona 110 lóerős
motorral, kézi váltóval 8 millióért, míg a csúcs
150 lóerős 1.5 TSI-vel és DSG váltóval kicsivel
több mint 9 millió forintért vehető meg – ked-
vezmények nélkül. Utóbbi már majdnem GTI él-
ményt ad a 8,2 mp 0–100 sprinttel, míg min-
den másik Arona változat józan válasz a min-
dennapok kihívásaira, egy csipetnyi mediterrán
hangulattal – terápiás jelleggel. (x)

Szerző: Nagy Viktor

HA LEPADLÓZZUK 
MEGINDUL, MINT 
A MÉRGEZETT EGÉR



Munkácsy művészetének kevésbé fi-
gyelemre méltatott részét alkotják
portréi, amelyek pedig végigkísérik

egész alkotói pályáját. Párizsi éveiben, 1880
táján festette meg Madame Chaplint, Charles
Joshua Chaplin (1825–1891) párizsi festő fele-
ségét, Jeanne-Marie-Antoinette Rüttrét. Az ér-
zékenyen megfestett, bensőséges portré a
nem különösebben szép hölgyet idealizálás
nélkül, de vonásait szeretetteljes gyengédség-
gel ábrázolja. Chaplinné fejét fehér sál fedi, fi-
noman körbefogja a nyakat és széles, öblös re-
dőket vet a mell felett. A lágyan megfestett

MUNKÁCSY ÉS A NŐK

Részlet Lázár Béla 
Munkácsy Mihály című könyvéből:
Munkácsy ebéden volt feleségével. Természetesen,
mint rendesen, jelen volt Chaplin is a feleségével.
Munkácsy nem fogadott el meghívást, ha Chaplinék
is nem voltak jelen.

Az ebédnél a háziasszony, Meyer bankár felesége,
Doré, a jeles rajzoló, nővére, ült az asztalfőn, jobbra
tőle Munkácsy, mellette Chaplinné, balra Chaplin,
mellette Munkácsyné. Borjúkotlettet tálaltak. Mun-
kácsy kedvenc eledelét. Ma jó étvágya is volt, a kot-
lett különösen ízlett neki. Három szeletet evett be-
lőle.
– Ö, madame – mondotta a háziasszonynak, cset-
tintve a nyelvével –, ez aztán a kotlett! Ilyen kotlettet
életemben nem ettem.
A háziasszony bájosan mosolyog. Munkácsyné sértő-
dötten felkapja a fejét s Chaplinnére nézve mondja:
– Igen, Miska n'aime pas la côtelette conjugale (nem
szereti a házikotlettet). 
A kínos csendet a háziasszony töri meg.
– Pedig a kotlettkészítésnek egyszerű a módja. Csak
mindig friss húst kell hozzá venni, akkor a kotlett kitű-
nő – mondotta a háziasszony, nem minden él nélkül.
Mindenki felkacag. Chaplinné felelevenedik és dia-
dalmasan néz Munkácsynéra, aki rákvörös lesz s za-
vartan kapkod levegő után…

anyaggal keretezett fej kifejezése bensőséges:
érzelmi komolyságot és megható lelki szépsé-
get közvetít. Munkácsy még 1871 őszén is-
merkedett meg az asszonnyal, akivel kapcso-
lata később elmélyült és szeretők lettek.

Munkácsy 1874 nyarán vette feleségül a meg-
özvegyült De Marches bárónét (született Cécile
Papier-t), akivel gyakran vendégeskedtek Chap-
linéknél. Barátságukból 1877 körül szövődhe-
tett szerelem, amire utal, hogy Munkácsy fele-
sége leveleiben többször utal féltékenységére.
A festő a kortársak szerint csak olyan estélyen

volt hajlandó részt venni, amelyre Chaplinéket
is meghívták. Viszonyukból állítólag egy fiú is
született, Robert, aki azonban 12 éves korában
egy tragikus balesetben életét vesztette. A hír
mélyen lesújtotta Munkácsyt. Madame Chap-
linnek írott leveleiben Munkácsy elmesélte
gyermekkorát és pályakezdésének éveit. Ké-
sőbb e levelekből állították össze Munkácsy
„önéletírását". Amikor 1896-ban Munkácsy a
baden-badeni szanatóriumba került, kérte
Chaplinnét, hogy látogassa meg, de az asszony
nem fogadta el a meghívást. Ezzel záródott a
közel két évtizedes barátság. (x)

CSAPDAHÁZ 
Az egykori főbíróház épületében logikai csapatjátékok várják a
családokat, baráti és céges társaságokat! Itt többet érünk ész-
szel, mint erővel! Együttes gondolkodást igénylő feladatok
megoldásával juthatunk egy-egy történet végére. Bármelyik la-
kat, szekrény, doboz könnyedén nyílik, csak ismerni kell hozzá
a megfelelő varázs igét! Az élmény garantált!

CSAPDAHÁZ Pannonhalma, Petőfi S. u. 9.

Időpontfoglalás és további információk a Pannonhalma Porta
látogatóközpontban. +36-96/960-072 • www.pannonhalma.hu

A kiállítás az Esterházy-palotában (Győr, Király u.
17.), hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra
között látogatható.
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Az irodalom, a kortárs műfajok népszerűsítése, az ol-
vasás ösztönzése fontos téma napjainkban.  A fiata-
lokat hatalmas információs zaj veszi körül, és meg-

találni a hozzájuk vezető utat ebben, nem kis feladat. Ki -
emelt feladatának tartja ezt a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér is, éppen ezért rendszeresen várja prog-
ramokkal a fiatal generációt. Több lehetőséget is kínálnak a
kapcsolódásra, legyen szó kortárs művekről, színes műfa-
jokról, meggyőző előadókról. 

Szeptember 1-én egy olyan nemzetközi irodalmi fesztivál-
nak adott otthont városunk, amely során több mai műfajhoz
is közelebb kerülhettek az érdeklődők. A Kisfaludy Károly
Könyvtárban megrendezett programon a megzenésített
versek, a slampoetry, és a színművészet is porondra került,
mai előadók segítségével. A fiataloknak lehetőségük volt
belekóstolni ezekbe a műfajokba, a cél, hogy mindenkinek
napi rutinná váljon az olvasás – akár a hamarosan megnyíló,
felújított központi épületben.

A felújítás, valamit az Irodalmi Fesztivál nem jöhetett
volna létre a nélkül a közel 50 ezer eurós támogatás nél-
kül, melyet a magyar–szlovák Interreg projekt nyújtott
„Az innovatív könyvtári megoldások kreatív könyvtári te-
rek létrehozására” (SKHU/WETA/1901/4.1/301) elneve-
zésű pályázat keretében. A megvalósításhoz Győr városa
és a Nemzeti Kulturális Alap is jelentős támogatással já-
rult hozzá. (x)

LEGYEN NAPI RUTIN AZ OLVASÁS
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A téli tárolóba, pincébe betárolt gyümölcsöt
rendszeresen ellenőrizzük. Jó megoldás, ha
nem ládába, hanem sűrű polcokon egy sorával
tároljuk a termést, így nem nyomják egymást
és könnyebben áttekinthetők. 

Már a mogyoró is a földre hullott, szedjük fel és
jól szellőző száraz helyen tároljuk. Frissen törve
igazi csemege az esti tévézéshez. 

Ha a kertből már felszedtünk mindent, kezd-
jük meg a talaj lazítását (nem ásását). Egy
igazi kertbarát ásóvillát használ, mert tudja,
hogy a talajt nem megforgatni, hanem meg-
lazítani kell.

Irány a faiskola vagy kertészeti áruda, mert
megjöttek a szabadgyökeres gyümölcsfák,
amik lehetnek suháng – ez egy szál törzsből áll,
vagy koronás oltványok – ez egy törzs, mely el-
ágazik, azaz koronája van. 

Mindkettő jó, sőt a suháng talán még jobb, mert
ott mi tudjuk kialakítani a törzs magasságát és
az ágemeleteket. A koronás oltványt is nagyon
erősen vissza kell metszeni, hogy szép ágrend-

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

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: onzon/shutterstock.com

AZ IGAZI KERTBARÁT 
NOVEMBERBEN SEM TÉTLENKEDIK

Lassan már minden termés bekerül a kertekből a gyümölcstárolókba. A fák alól szedjük fel a hullott gyü-
mölcsöt és vigyük a komposztba. Ami meg még szép, abból lesz a rétes. Hamis az a babona, miszerint a di-
ót verni kell, és így bőséges termést hoz. Ne tegyük, mert ezzel a fának sérüléseket okozunk. 

szere és koronája legyen. Fontos, hogy az oltvá-
nyoknak szép, ép, egészséges gyökere legyen.
Az oltás helyének a föld felszíne fölött 3–5 cm-
rel kell lennie. A fa gyökeréhez ne tegyünk trá-
gyát vagy komposztot, ezt mindig az ültetőgö-
dör aljára tegyük. A fák gyökerét felső talajré-
tegből származó, humuszban gazdag talajjal tö-
mörítsük. Figyeljünk rá, hogy szállításnál a fa
gyökérzete ne száradjon ki. Ha nem tudjuk elül-
tetni, vermeljük le, de vízbe sohase állítsuk.

Sok kertbarát kérdezi, hogy komposztálható-e
a diófa levele. Igen, komposztálható, de csak
úgy, ha 15–20 cm vastagságban kerül a kom-
posztba, és közéje fűnyiradékot vagy más zöld
növényi részt teszünk. Nem kell átmozgatni, de
egy évig állni kell hagyni a komposztálót vagy
komposztprizmát. 

Lassan itt az utolsó fűnyírás ideje. Ilyenkor ér-
demes egy picit magasabbra hagyni (1-2 cm-
rel) a füvet. Ha nagyon mohás vagy csomós a
gyepünk, végezhetünk gyepszellőztetést, ami
után az üres foltokat felülvethetjük. Kijuttatha-
tunk téli felkészítő tápanyagot is, ami kálium
túlsúlyos műtrágyát jelent. Ettől zöldebb és tél -
állóbb (azaz stressztűrőbb) lesz a gyepünk.
Fontos az egyenletes szórás, mert ha túlzásba
visszük, kiégetjük a gyepet. 

Most ültethetjük a kertek királynőjét, azaz a ró-
zsát, akár konténeres (cserepes), akár szabad
gyökerű változatát is.

Figyeljünk oda, mert a rózsa napfényigényes
növény, legalább 6–8 órán át szereti, ha nap
éri. Fontos, hogy az oltás helye a föld felszíne
alá kerüljön, és a vesszőket 2-3 rügyre vágjuk
vissza. Ültetést követően jól locsoljuk be a nö-
vényt (8–10 l víz/tő) és ezután kupacoljuk, tölt-
sük fel, nehogy megfagyjon. Most ültessük el
(vagy vissza, ha nyáron kiszedtük) a tavaszi
hagymásainkat. Frissen trágyázott földbe ne
ültessünk hagymásokat. A szabály az, hogy a
hagyma magasságának a kétszerese az ülte-
tési mélység. 

Még nem késő a cserjéket vagy épp az elősö-
vényt megmetszeni. Az elöregedett vesszőket
érdemes eltávolítani, így folyamatosan üdék és
dúsak maradnak a bokraink. 

Éjszaka már fagyhat, így a kertből minden
fagyérzékeny növényt most már vigyünk be.
Előtte ne feledjük el ellenőrizni, hogy nincs-e
rajta élősködő. A földigiliszta és a meztelen csi-
ga is nagy kárt okozhat rajtuk a telelőhelyen.
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Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Su-
gár úti, újvárosi, Malomsori, Koroncói úti köztemetőkben az 1996. december 31-ig meg-
váltott sírhelyek 25 éves bérleti ideje 2021. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Szabadi úti köztemetőkben a 2011. de -
cember 31-ig megváltott urnahelyek 10 éves bérleti ideje 2021. december 31-én lejár. A győr-
nádorvárosi, révfalui, Sugár úti, Malomsori köztemetőkben az 1996. december 31-ig meg-
váltott urnakripták 25 éves bérleti ideje 2021. december 31-én lejár. A sírhelyek, urnahelyek,
kripták, urnakripták újraváltására 2022. de cember 31-ig van lehetőség a temetőgondnoki
irodákban, ügyfélfogadási időben. Felhívjuk a figyelmet, hogy a sírhelyeknél az utolsó koporsós
temetéstől számít a 25 év, az urnatemetés a sírhelyet nem hosszabbítja meg! Urnahelyeknél,
kriptáknál, urnakriptáknál a megváltástól számít a lejárati idő, nem az utolsó temetéstől!

Kérjük, akinek a tulajdonában 8 hónapnál régebben szétszedett, vagy düledező síremlék
van, 2021. december 31-ig gondoskodjon a helyreállításról. A vonatkozó jogszabályok
alapján ezeket a síremlékeket a temető üzemeltetője elszállíttatja, melynek költségei
a tulajdonost terhelik.

ÉRTESÍTÉS SÍRHELYEK
BÉRLETI IDEJÉNEK LEJÁRATÁRÓL
Szöveg: Győr-Szol Zrt.
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Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona
u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, ír-
ja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott
munkakör megnevezését.

Feltétel: szakirányú végzettség (Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk!) Előnyt jelent: önálló hálózatkezelő,
villamosmű-kezelő (elektrikus) végzettség

Bérezés megegyezés szerint.

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

VILLANYSZERELO

MUSZERÉSZ

KAZÁNKEZELO/
KAZÁNGÉPÉSZ

CSOSZERELO

FUTÉSSZERELO

HEGESZTÓ́

´́ ´́

´́ ´́

´́

´́

´́

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési igazgatósága felvételt hirdet az alábbi mun-
kakörök betöltésére:

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

Feltétel: B kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye: Győr

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy és több műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett, hivatalos munkaviszony,
folyamatos munkavégzés, versenyképes fizetés + ca-
fetéria, vidékieknek bejárási költség térítése, hosszú
távú munkalehetőség

GÉPJÁRMUVEZETO´́ ´́

GÉPI PARKGONDOZÓ

A GYOR-SZOL ÁLLÁSHIRDETÉSEI´́

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

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány.
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány

Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/kazán -
kezelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai végzett-
ség. Munkarend: jól tervezhető 12 órás, folyamatos

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

Az elmúlt hetekben megkezdődött
lombgyűjtést fokozott intenzitással
folytatja a Győr-Szol Zrt. a város köz-

területein. A nagyobb fákkal szegélyezett ut-
cák után már egyszerre több helyszínen, a
belváros, valamint a különböző városrészek
zöldterületein, parkjaiban is dolgoznak a szol-
gáltató munkacsoportjai és alvállalkozói. A le-
velek kézi erővel történő összegereblyézését
lombszívó gépek és gyűjtőkosaras fűnyírók se-
gítik. A lombgyűjtési tevékenység az elmúlt
héten egyebek mellett érintette a Bem teret, a

FOLYTATÓDIK A LOMBGYŰJTÉS
Kálvária utat, a Batthyány parkot, a Bisinger
sétányt, a Sissi parkot, a Pálffy utcai parkoló-
kat, a Teleki László utcát, a Gárdonyi Géza ut-
cát, az Árpád fejedelem útját, a Bajcsy-Zsi-
linszky utat valamint a Jókai utcát is. A Győr-
Szol Zrt. ezeken a területeken is folytatja az idei
szezonban bevezetett gyakorlatot, hogy az
összegereblyézett levelek nem maradnak az
út szélén, a zöldterületeken, azokat még a
gyűjtés napján elszállítják a helyszínről. Így a
kupacok nem zavarják a közlekedést és a szél
sem viszi szét újra a már begyűjtött lombot.
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A GYOR-SZOL ÁLLÁSHIRDETÉSE´́

Tóth László a Pannon-Víz Zrt. oszlopos
tagja, a cég életének egyik legmeghatá-
rozóbb személyisége. Már fiatal korában

megérintette e szakma szelleme, tizennégy
évesen vált a hivatás elkötelezettjévé. Először
a győri Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskolát
végezte el, majd a Pollack Mihály Műszaki Fő-
iskolán vízellátási és csatornázási üzemmérnök
végzettséget szerzett. Később, már munka
mellett, a Műszaki Egyetemen vízellátási és
csatornázási szakmérnökként diplomázott.
1990. október 1-jétől a Pannon-Víz jogelődjé-
nek lett a dolgozója, első munkahelye a regio-
nális szennyvíztisztító-telepen volt, majd 1993.
november 1-től a központi üzemirányítás állo-
mányába került, ahol diszpécserként türelemmel
és megértéssel fogadta a fogyasztók műszaki
jellegű panaszait, bejelentéseit. László példaér-
tékű munkásságát nem csak a cégnél történő
csoport-, majd osztályvezetővé kinevezése mu-
tatta, hanem a kívülről érkező elismerések is hű-
en tükrözték. Személyiségét és szaktudását
2010-ben Média Mentor-díjjal jutalmazta az új-
ságíró szakma, 2016-ban Víz Világnapi Emlékér-
met, 2018-ban pedig a Magyar Hidrológiai Tár-
saság Pro Aqua emlékérmét vehette át.

A gyerekek „Laci bácsiját” a környező óvodák-
ban, iskolákban mind jól ismerik, az ő munkás-
ságához köthető, hogy megismertette és kö-
zelebb hozta a fiatalokhoz a víz- és szennyvíz-
üzemeltetés titokzatos világát. Gyermeknyel-

A Győr-Szol Zrt. Takarítási csoportja felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: Irodák takarítása napi 4 vagy 6 órás, állandó délutános munkarendben.

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

TAKARÍTÓNO/TAKARÍTÓ´́

Olvasóink az elmúlt években megszokhatták, hogy a Pannon-Víz Zrt.
mindig aktuális hírekkel jelentkezik a Győr+ magazin hasábjain. Keve-
sek számára volt ismert, hogy ezeket a cikkeket hosszú évek óta Tóth
László, a diszpécserközpont vezetője írja nagy lelkesedéssel és szak-
mai alázattal. A Pannon-Víz Zrt. kollégája 31 év munkaviszony után
családját követve más városba költözik, ezért mindenki nagy sajnála-
tára, elhagyja a társaságot. 

TOVÁBBI SOK SIKERT,
„TÓTHLACI”!

ven adta át az ifjú nemzedéknek a vízműves
szakma tapasztalatait, tudását. Semmilyen
kérdés nem fogott ki rajta, hiszen nála jobban
senki nem ismeri a térség ivóvíz- és szennyvíz-
rendszereinek működését.

A Pannon-Víz Zrt. szóvivőjeként a környékről so-
kan ismerik, a médiában gyakran tűnt fel és el-
hivatottan képviselte mindvégig a társaságot.
Lászlót az élete hajója új vizekre vezényli, hogy
további területeken is nagyot alkothasson. A
Pannon-Víz Zrt. vezetősége és munkatársai to-
vábbi sikereket kívánva, köszönik eddigi áldoza-
tos munkáját és baráti, segítő hozzáállását.

AGyőr-Szol Zrt. hiba- és kárbeje-
lentő vonala (96/50-50-55)
minden naptári napon 0–24

órában hívható. November 1-jén a
Győr-Szol Zrt. Orgona utcai és Jókai ut-
cai ügyfélszolgálati irodái egységesen
zárva tartanak, a telefonos ügyfélszol-
gálat nem működik.

Győrben a felszíni fizetőparkoló háló-
zat, valamint a Széchenyi István Egye-
tem P5 és P6 jelű fizetőparkoló zóná-
jának beállói november 1-jén díjfizetés
nélkül vehetőek igénybe. A Jókai, a Ré-
vai, az Árpád, a Vásárcsarnok és a Dr.
Petz Lajos parkolóházban, valamint a
Dunakapu mélygarázsban folyamato-
san a szokásos, érvényben lévő díja-
kért lehet parkolni. 

A győri Vásárcsarnok november 1-jén
zárva tart, a további napokon a rendes
nyitvatartási rend szerint várja a vá-
sárlókat. A Dunakapu téri piacon októ-
ber 30-án, szombaton 6 és 13 óra kö-
zött lesz kereskedés.

A Barátság Sportpark november 1-jén
korlátozott nyitvatartással üzemel. A
műfüves pályák és a kiszolgáló létesít-
mény zárva lesznek, míg a játszótér, a
futópálya és a park további sportesz-
közei használhatóak. A többi napon a
létesítmény a rendes nyitvatartási
rend szerint vehető igénybe. A Bercsé-
nyi ligetben november 1-jén, hétfőn a
fitnesspark, illetve a sportpályák zárva
tartanak, a KRESZ-park szabadon
használható.

A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui,
újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Ma-
lomsori és Koroncói úti köztemetők
november 5-ig egységesen 7 és 20
óra között látogathatóak. A sírkertek
téli nyitvatartási rendje november 6-
án lép majd életbe. A mindenszentek-
hez kapcsolódó temetői információk
megtalálhatóak a www.gyorszol.hu
weboldalon.

TÁJÉKOZTATÓ
A GYŐR-SZOL ZRT. 
ÜNNEPI 
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL 
ÉS NYITVATARTÁSI 
RENDJÉRŐL
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Kazán szervizelése, karban
tartása és víz, villanyszere
lés. 0630/8720564

Fűkaszálást, elhanyagolt te
rületek megtisztítását, fák
tuják kivágását, ágdarálást,
tuskómarást vállalok Győr
ben és környékén. 06
30/9715932

Tetőfedés, javítások, eresz
csatorna tisztítása, kisebb
nagyobb munkálatok. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
30/4382919

Győrben és környékén sírkö
vek tisztítását, takarítását

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

ronaalakítás, kertásás, ka
szálás, bozótirtás! Érdeklőd
ni lehet: 0630/4036810;
96/826322.

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
Érdeklődni lehet telefonon:
0620/9967268

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka
rítást precízen. Érdeklődni
lehet telefonon: 0630/181
2848

ÁLLÁS

Építőipari cég burkoló, fes
tő, kőműves, segédmunkás
jelentkezését várja. 06
30/8720564

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/2339213.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, fako

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

vállalom. Érd.: 0630/438
3919.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0630/3762712.

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
Érd.: 30/7605814.

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vállal
juk. www.huzatmentes.hu
+3630/5209228.  

• 9028 GYÔR, Fehérvári út 75.
Tel.:/fax: 96/440-453 Mobil: 06-30/2671-864

• 8500 PÁPA, Kopja u. 7. Tel.: 89/322-152 
Mobil: 06-30/698-3850

LÉCEK, OSB LAPOK
LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
GERENDA, PALLÓ, DESZKA
RÉTEGRAGASZTOTT GERENDA

• Kalodás tûzifa akció keményfából: 23.900 Ft
• Kalodás puhafa akció tûzifának: 8.000 Ft
• Kerti partihoz, kandallóhoz kis kiszerelésben TÛZIFA AKCIÓ!

Árainkból 5—20% kedvezményt 
adunk, mennyiségtôl függôen.

FENYÔ FÛRÉSZÁRU AKCIÓ!

Kérje ajánlatunkat 
elérhetôségeinken.

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

KIADÓK!
IRODAHELYISÉGEK

Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4. 



órákat, hagyatékot vásáro
lunk. Tel.: 0670/6405101.

Németjuhász kiskutyák elvi
hetők Sárvárról! Oltva, fé
regtelenítve költöznének az
új gazdihoz. További infor
máció: 0630/7429422.

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok!  Ér
deklődni lehet telefonon:
0620/9379671, Németh
Csaba.

Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70
es, ’80as, ’90es évekből.
Érd.: +3630/5047929.

Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
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Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/6750654.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Tel.: 06
70/3636633.

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! 0670/3846557

EGYÉB

Készpénzért régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
kristályokat, kerámiákat, ék
szert, ezüsttárgyakat, régi
érméket, kitüntetéseket,

könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. Telefonszám: 06
20/5567141.

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

ELADÓ

Győrszentivánon 860 nmes,
több lakás építésére is alkal
mas telek, 48 nmes házzal
eladó. Irányár: 31.200.000
Ft. Érd.: 0630/9169273.

Győrszentivánon 766 nmes
zártkert 3%os beépíthető
séggel eladó. Irányár:
10.500.000 Ft. Érdeklődni
lehet telefonon: 0630/916
9273.

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, összkomfortos,
68 nmes, 3 szobás, távfűté
ses, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne győ
ri, komfortos/összkomfor
tos, 49–55 nmes, 1+fél, il
letve 2 szobás, gáz vagy köz
ponti fűtéses, határozott
határozatlan bérleti szerző
déses, esetleg magántulaj
donra, Kossuth Lajos vagy
Bán Aladár utca és Sziget
városrész kizárva. (Hirde
tésszám: 27) 

Újvárosi 2 szobás, 51 nmes,
összkomfortos, teljesen fel
újított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne

3 szobás, 5075 nmes, ha
tározatlanhatározott idejű
bérleményre. Sárás, Marcal
város II, Ipari park városré
szek, valamint Bán A. u.,
Szent István út, Ipar u., Kos
suth L. u. kizárva. (Hirde
tésszám: 761)

Adyvárosi 2 szobás, 44 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 60–80
nmes, 2,5–3 szobás, hatá
rozotthatározatlan idejű
bérleményre.  Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám:
760)

Belvárosi 2 szobás, 53 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne. 3–5 szobás, leg
alább 53 nm vagy annál na
gyobb belvárosi, határozat

lanhatározott idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 564.) 

Gyárvárosi 2 szobás, 63 nm
es, komfortos, teljesen fel
újított, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–85 nmes, 3
szobás, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
Marcalváros I. és Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdetés 
szám: 574)

Gyárvárosi 2 szobás, 44
nmes, komfortos, határo
zott idejű, teljes felújítás
alatt lévő lakást cserélne
44–64 nmes, 23 szobás,
határozotthatározatlan
idejű bérleményre. Gyárvá
ros, Újváros kizárva. (Hirde
tésszám: 575) 

Helyszín: 9024 Győr, Baráti út 1. 
KARDIO EGÉSZSÉGHÁZ
(83-as főút és Pápai út kereszteződése)

Dr. Fi Zsolt
Kardiológiai

magánrendelés

Új helyen, exkluzív környezetben!
Rövid elôjegyzési, várakozási idô

RENDELÉSI IDŐ: 
hétfő 16:00–20:00 óra

Időpont-előjegyzés (0–24 hívható) 
+ 36-70/626-9677, + 36-70/316-4195
drfizsolt@gmail.com

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

DIÁKTUDÓSÍTÓK A GYŐR+ MÉDIÁBAN 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Diáktudósító-képzést indít, melynek célja olyan diákok felkészítése, akik
érdeklődnek az újságírás iránt, rendszeresen tudósítanának iskolájuk kiemelt eseményeiről a Győr Plusz Médiába,
és bemutatnák intézményüket, segítve ezzel akár a pályaválasztást is diáktársaik számára. Várják azoknak a tanu-
lóknak a jelentkezését – iskolánként egy-két diákot –, akik jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, vállalják a
tanév során többszöri alkalommal beszámolók, cikkek írását, s a 14–18 éves korosztályba tartoznak.  

Ha szeretnéd profi szakemberektől elsajátítani az újságírás alapjait, a tudósításokhoz szükséges fotózási
technikákat, add le jelentkezésed a két alkalomból álló képzésre a feketene.zsuzsanna@gyor-ph.hu e-mail -
címen (intézmény neve, diákok neve/osztálya, munkát segítő pedagógus neve). 

A KÉPZÉS HELYE
a városháza díszterme.

IDŐPONTJA: 
2021. november 24

(szerda) 15 óra
2021. december

1. (szerda) 15 óra
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2021. november 15.
(hétfő) 16.00 óra
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Afilm Eger várának 1552-es ostromát
mutatja be egy szerelmi történetbe
ágyazva. A történet szerint a gyermek

Bornemissza Gergelyt és Cecey Évát elrabolja
a Jumurdzsák (Bárdy György) vezetésével por-
tyázó török csapat. A gyermekek éjjel meg-
szöknek, elkötve Jumurdzsák lovát, nyeregtás-
kájában egy értékes talizmánnal. Több év eltel-
tével a budai várban Gergely már Török Bálint
vitézei között él. Éva pedig Izabella királyné ud-
varhölgyeként.

A filmben a kor legnagyobb színészei szerepel-
nek: Sinkovits Imrétől Bárdy Györgyön, Gobbi

HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ?

VICUSKA, GERGŐ ÉS EGER
VÁRÁNAK OSTROMA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchív.hu

Fájón aktuális filmet tűzött műsorára a Győr+ Filmklub. Az Egri csilla-
gok feledhetetlen Vicuskája, azaz Vencel Vera a napokban, 73 évesen
hunyt el. Gárdonyi Géza 1899-ben írt regénye alapján Várkonyi Zoltán
1968-ban készített monumentális filmalkotást a kor legnagyobb ma-
gyar színészeinek a főszereplésével Egri csillagok címmel.

Hildán, Major Tamáson és Latinovits Zoltánon
át Ruttkai Éváig, Bessenyei Ferencig, Agárdi
Gáborig és Zenthe Ferencig. A forgatás több
mint másfél évig tartott. A vár ostromának tö-
megjeleneteit Pilisborosjenő határában vették
fel, ahol felépítették az egri vár másolatát
Vayer Tamás díszlettervező, grafikus és Szász
Endre festőművész látványtervei alapján. Az
ostromló török sereget a Magyar Honvédségtől
kivezényelt ötezer sorkatona alakította. A ten-
gerparti epizódot a Balatonnál és Bulgáriában,
a Fekete-tenger partján rögzítették.

Az Egri csillagok 1. részét Vencel Verával no-
vember 5-én 19 órától nézhetik meg a Győr+
Televízióban, ismétlése november 14-én 16
órától lesz.

Brassó polgármestere, Allen Coliban javas-
latot tett új óvoda építésére a városi tanács-
nak. A tervek szerint több csoportszobát, or-
vosi szobát, valamint multifunkcionális teret
is kialakítanak az új intézményben. 

Colmarban október 23. és 2021. december
23. között rendezik az Alain Eschenlaur mű-
vész kiállítását. 

Dunaszerdahelyen közölték, hogy ebben az
iskolaévben egészen biztosan sor kerül az
érettségi vizsgákra, mivel a diákok jó részre
már be van oltva, így nincs akadálya annak,
hogy a középiskolák végzősei és a gimnazis-
ták záróvizsgát tegyenek. 

Jelenleg 483 fő a bizonyítottan koronavíru-
sos aktív esetek száma Ingolstadtban, 148
ember életét vesztette. Kórházban jelenleg
37 beteget kezelnek, közülük 10 fő az inten-
zív osztályon van, 6 főt lélegeztetni kell. 

Kuopióbana maszkhasználatnak köszönhetően
a koronavírus-járvány az enyhülés jeleit mutatja,
a fertőzések pontosan nyomon követhetőek. 

Nyizsnyij Novgorodban idén 45 útszakaszt
javítottak ki. Ezt Jurij Salabajev városvezető
jelentette be a Nyizsnyij Novgorod kerülete-
iben tett szemléje során. 

1956. október 23-i eseményekre emlékez-
tek, a Poznań vezetői, virágot helyeztek el a
forradalomhoz köthető helyeken. 

Wuhanban be lehet oltani a 3–11 év közötti
gyermekeket. A gyermekek koronavírus el-
leni védőoltása továbbra is ingyenes.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
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Reggel 6-tól este 8-ig várjuk a sztorikat, 
emlékeket, élményeket az elmúlt 10 évbôl! 

Miért hallgatsz bennünket, ki a kedvenc
mûsorvezetôd, mire emlékszel szívesen 
velünk kapcsolatban!

96/777-777

éves10
November 5. péntek

ÓRÁNKÉNT CSUDAJÓ 
AJÁNDÉKOKAT NYERHETSZ:
• mini tortát az Erika Pékség és Cukrászattól
• 10.000 Ft-os vásárlási utalványt az eMAG-tól
• 10.000 Ft-os vásárlási utalványt 

a Matusz Vad Gourmet Markettôl

FÔDÍJ: 
• 50.000 Ft-os Matusz Vad Gourmet Market

– vásárlási utalvány és 
• 50.000 Ft-os eMAG – vásárlási utalvány

Gyor+ Rádió

a

´́
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
OKTÓBER 30. SZOMBAT

07:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
07:30 Szelíd növényvédelem a házikertben 
08:30 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
09:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Fába vésett történelem – 

félezer év a népművészet szolgálatában
10:50 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
11:40 Panír – a főzőműsor
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Konkrét – hírháttér műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
21:00 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Konkrét – hírháttér műsor
23:15 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
23:30 Regös Táncműhely – táncgála

OKTÓBER 31. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
08:45 A tetőfedő – kisfilm
09:00 Szelíd növényvédelem a házi kertben – megporzó rovarok
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
11:30 Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
16:00 Vuk – rajzfilm – Győrplusz Filmklub
17:15 Csűr–csavar – korabeli épületek újragondolva –

Diszeli Kúria
17:30 Tudod hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 Egy malomban őrölünk – kisfilm
21:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 A elveszett nagypapa – dokumentumfilm

NOVEMBER 1. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
08:50 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:40 Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
11:30 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
19:20 Szelíd szeretettel élni életünket –

Sinkovits Imre színművész
20:30 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
21:20 Jelenetek egy operatőr életéből –

Hildebrand István legendáriuma
23:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:30 Gázfröccs – autós magazin
00:00 Vihar lett úrrá a rejtett szívemen –

portréfilm Almásy Aladárról
00:50 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Pajta Bisztró
01:00 Vonós párbaj – Jávorkai testvérek közreműködésével
02:15 Képújság 

NOVEMBER 2. KEDD  

07:00 Építech – házépítők magazinja
07:30 Natura Túra – ismeretterjesztő film
08:00 Győri ütősmaraton – dokumentumfilm
08:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
09:00 Regös Táncműhely – táncgála

OKT. 30-TÓL NOV. 5-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

Küldje el programajánlóját 
a rendezvény időpontja előtt két héttel: 
media@gyorplusz.hu

10:15 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
11:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
19:35 Panír – a főzőműsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Zooo+ – állatbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Panír – a főzőműsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Egy nap a világ – Dalmácia / útifilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 3. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Szelíd növényvédelem a házi kertben 
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Csoportkép – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 4. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Csoportkép – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A gyógyszer, és ami mögötte van – Dr. Pál Szilárd 
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Szelíd növényvédelem a házi kertben 
11:30 Építech – házépítők magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Panír – a főzőműsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a főzőműsor
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 5. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Panír – a főzőműsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kvantum – tudományos magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Egy nap a világ – Seychelle–szigetek / útifilm
09:50 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
11:20 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Egri csillagok (1. rész) – történelmi kalandfilm (12)

Győrplusz Filmklub
20:40 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egye-
sülete szervezésében Lévay László növény-
védelmi szakmérnök Az őszi lemosó perme-
tezés fontossága és a dióbu-
rokfúró légy elleni védekezés
címmel tart előadást  no-
vember 2-án 16.30 órától a
megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában (Szent István
u. 10/a.).  > > >

Az ismeretlen Győr – A város még létező
és már eltűnt építészeti emlékei – Hlatky-
Schlichter Lajos címmel nyílik kiállítás no-
vember 3-án 17 órakor, a Magyar Isptiá-
ban. A tárlatot Nagy Zsuzsa építész nyitja
meg. A kiállítás december 31-ig hétfő ki-
vételével naponta 10 és 18 óra között lá-
togatható.   > > >

Alzheimer Café találkozó lesz no-
vember 4-én 17 órától a Rába Hotel
City Centerben, melynek házigazdája
dr. Varga Gábor. Demencia neurológus
szemmel címmel dr. Csányi Attila neu-
rológus főorvos tart előadást.   > > >

Húrok és hangszálak címmel Lackfi János
költő, Lackfi Dorottya énekesnő és Sinha
Róbert gitárművész közös estje lesz novem-
ber 4-én 19 órától, a Zichy-palotában.  > > >

Önértékelés, önbecsülés, önlehúzás, ön-
becsapás címmel tart előadást Horváth Gá-
bor addiktológiai konzultáns november 6-án
16 órakor, az Új Kezdet Életmódközpontban
(Soproni út 31.). A rendezvényen való rész-
vétel ingyenes! > > >
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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 páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Az ETO Ritmikus Gimnasztika Egyesülete
idén ősszel is megrendezte a hagyomá-
nyos ETO Kupát, melyre tizenkét klub

több mint kétszáz tornásza nevezett. Az ese-
ményen – melyet a győrszentiváni Molnár Vid
Bertalan Művelődési Házban rendeztek meg –
részt vett Győr sportért is felelős alpolgármes-
tere, Radnóti Ákos. A városvezető elmondta:
örül annak, hogy a ritmikus sportgimnasztika,
ami világszerte népszerű, meghonosodik a vá-
rosban is, amiért köszönet jár a klubnak,
amelyben edzők, vezetők, versenyzők négy éve
szívvel-lélekkel dolgoznak a sikerekért.

A II. ETO Kupa meghívásos verseny volt,
melyen minden korosztály képviseltette
magát, tehát a kisiskolásoktól egészen a 16
éves serdülőkig. Több kategóriában első,
másod, harmadosztály és szabadidős sportos
gyakorlatokban mérték össze a tudásukat a
fiatalok.

AGyőri Atlétikai Club sikert sikerre halmo-
zó evezőseit köszöntötte a városházán
a sportért is felelős alpolgármester. Rad-

nóti Ákos a 2021-es Evezős Országos Bajnok-
ságon kiválóan szerepelt sportolóknak és ed-
zőiknek, illetve a GYAC elnökének gratulált re-
mek szereplésükhöz.

„Hihetetlenül jól szerepeltek a fontos verse-
nyeken a GYAC evezősei, alig győztem össze-

EGYRE NÉPSZERŰBB A RITMIKUS GIMNASZTIKA

Kovács Ágnes, az ETO ritmikus gimnasztika
vezetőedzője kiemelte: a ritmikus gimnaszti-
kát érdemes minél kisebb korban elkezdeni,
hiszen a hajlékonyság akkor alakul ki. A szak-
ember szerint a kislányoknak nem kell két-

szer mondani, hogy próbálják ki ezt a sportot,
hiszen ha például kimennek egy versenyre,
akkor a smink, a csillogó dressz, a zene és a
társaság is vonzó lehet számukra, a mozgás
mellett.

ÉREMHALMOZÓ EVEZŐSÖKET KÖSZÖNTÖTTEK

számolni, annyi aranyat hoztak haza, érezhe-
tően jól működik a klub, kiváló szakmai munka
zajlik, nem véletlenül szerepeltek ilyen reme-
kül” – fogalmazott Radnóti Ákos. A politikus
fontosnak tartja, hogy a sportolók méltó elis-
merést kapjanak. „Polgármester úrral egyetér-
tésben úgy döntöttünk, nem csak a bajnokokat
díjazzuk, hanem minden olyan jól teljesítő győri
sportolót, aki a város jó hírét viszi a világban –
tette hozzá az alpolgármester.

Papp Oszkár, a GYAC elnöke büszke a versenyző-
ire: „Hatodik éve mi vagyunk a legeredményesebb
klub az országban, ami igen nagy szó, és a kiváló
szakmai munkának, meg annak a munkának kö-
szönhető, amit a fiatalok beletesznek. A folyók
városában a víz adott, mi pedig igyekszünk egyre
jobb körülményeket biztosítani, hogy minél jobb
eredmények születhessenek. Ötvennégy bajnoki
címet szereztek evezőseink idén, ebből most 15
sportolót és egy edzőt jutalmazott meg alpolgár-
mester úr” – zárta szavait a sportvezető.
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Szerző: Nagy Roland
Fotó: Magyar Torna Szövetség

Mészáros Krisztofer a 14. helyen vég-
zett a Japánban rendezett torna-vi-
lágbajnokság férfi mezőnyének

egyéni összetett döntőjében, amit a kínai
Csang Po-heng nyert meg. És, hogy miért is
számít óriási eredménynek a győri fiú telje-
sítménye? Elég hozzá annyi, hogy világbaj-
nokságon ebben a fináléban legutolsó ma-
gyar induló Supola Zoltán volt, még 1999-
ben. Ugyancsak Supola volt az a tornász, aki
1995-ben a 16. helyen zárt, így Mészárosé
az elmúlt 26 esztendő legjobb vb-helyezése
egyéni összetett döntőben. Magyarként leg-
utóbb 1993-ban, Birminghamben Fajkusz
Csaba végzett előkelőbb pozícióban vb-n, ak-
kor a 11. helyet szerezte meg az egyéni ösz-
szetett döntőjében. Mészáros mellett még a
GYAC másik válogatottja, Tomcsányi Bene-
dek szállt harcba a fináléban, eredménye a
37. helyhez volt elég.

Mészáros a hatodik helyen jutott a 24 fős finá-
léba, és a döntő felénél, három szert követően
16. helyen állt. végül a 14. lett 81,581 ponttal,
ami több mint egy ponttal volt rosszabb, mint
a kvalifikációbeli eredménye.

Mészáros Krisztofer kiemelte: a döntőt másként
élte meg mint a selejtezőt, hiszen feszültebb
volt a hangulat. „Izgultam, de igyekeztem féken
tartani magamat, ez nagymértékben köszönhe-
tő annak, hogy rendszeresen dolgozom sport-
pszichológussal. Nagy rontásom nem volt, ki-
sebb hibák előfordultak ugyan, de azt éreztem,
hogy néha szigorúan pontoznak, bár ez egy vi-
lágbajnokság döntőjében érthető" – nyilatkozta
a GYAC tornásza. Mészárosnak talajon volt ki-

és ellépése is, a lólengése viszont jobban sike-
rült, mint a selejtezőben. Gyűrűn akadt némi
pontatlanság a gyakorlatában, ahogy ugrásban
is. Hozzátette: korláton már kezdett fáradni,
emiatt volt két kisebb „pumpálása", nyújtón vi-
szont jól teljesített, magasabb pontot kapott,
mint a selejtezőben. „Összességében elégedett
vagyok, és nagyon örülök a 14. helynek, és hogy
ott lehettem a legjobbakkal az egyéni összetett
döntőben" – közölte.

Szűcs Róbert, Mészáros edzője, a válogatott
vezetőedzője elmondta: már annak is nagyon
örült, hogy versenyzője döntőbe jutott, miként
annak is, hogy nem rontott nagyot a fináléban.
„Tény, hogy nem is tornázott úgy, mint a kvali-
fikáció alkalmával, de néhány esetben, megíté-
lésem szerint, nem kapott olyan pontot, mint
amit megérdemelt volna. De ez érthető, mivel
pontozásos sportág lévén, Krisztofernek nevet
kell még szereznie magának. Tanulni jöttünk
ide, ha valaki előzetesen ezt a forgatókönyvet
vázolja fel, ilyen pontokkal, nem hittem volna
neki, legjobb esetben is csak reménykedtem
valami hasonlóban.” Altorjai Sándor csapatve-
zető arról beszélt, hogy Mészáros egy nagyon
fiatal, jó képességű tornász, akinek szerinte a

vb-n sikerült letennie a névjegyét. „Ezt a nem-
zetközi visszhang is jelzi, sokan odajöttek és
gratuláltak a teljesítménye láttán, egyértelmű-
en övé a jövő."

Mészáros Sándor, a GYAC szakosztályvezetője a
Győr Plusznak elmondta, a klub évek óta tudatos
építkezéssel arra készül, hogy a sportág újra a
régi fényében ragyogjon a városban. Az elődök
komoly eredményeket értek el győri színekben
is, de a legnagyobb sikereket már más egyesü-
letek tagjaként ünnepelhették, hiszen a torna
hanyatlása következett be akkor a városban. „A
régi nagyok közül Fajkusz Csaba napjainkban ed-
ző nálunk, és ő is nagyon büszke az elmúlt idő-
szak sikereire. A várostól óriási lehetőséget kap-
tunk 2017-ben azzal, hogy az Olimpiai Sport-
parkban otthonra leltünk egy minden szempont-
ból tökéletes létesítményben. Akkor öt éven belül
vártak tőlünk sikereket, felnőtt szinten is, amit
már most elértünk. A fiúk sikere jó példa a gye-
rekek és a szülők előtt.  Női vonalon is profi mun-
kát végez a klub az utánpótlásban, a cél, elérni a
fiúk szintjét rövid időn belül. Köszönjük a város
és az iskolák, elsősorban a Bercsényi- és a Mó-
ra-iskola támogatását, igyekszünk mindent si-
kerekkel meghálálni."

A GYŐRI FIÚÉ AZ ELMÚLT 26 ÉV LEGJOBB VILÁGBAJNOKI EREDMÉNYE

KRISZTOFER A JÖVŐ TORNÁSZA

A GYAC-NÁL AZON
DOLGOZNAK, HOGY
A SPORTÁG ÚJRA 
A RÉGI FÉNYÉBEN 
RAGYOGJON 
A VÁROSBAN. 
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Véglegessé vált a teniszezők Davis Kupáján
szereplő 18 válogatott kerete, így a magyar
együttesé is, amelyben Fucsovics Márton, és

Piros Zsombor mellett ott vannak a GYAC tenisze-
zői Valkusz Máté, és Marozsán Fábián is. A csapat-
ban szintén szerepel majd Balázs Attila, aki az
utóbbi években ugyancsak a Győri Atlétikai Clubot
erősítette a hazai Szuperligában.

„Erősen bízom benne, hogy mindenki egészséges
lesz, de azt tudni kell, hogy Balázs Attila ebben az
esztendőben nem sokat tudott versenyezni. Való-
színűleg ő a párosban tud majd a csapat segítsé-
gére lenni, az egyéni mérkőzéseket illetően pedig
Fucsovics mellett a fiatalokra számítok. Azt is fon-
tos tudni, hogy a Davis Kupa hetéig lehet cserélni,
akár három játékost is meg lehet változtatni, de 
persze ez a forgatókönyv nálunk nem áll fent" –
nyilatkozta Köves Gábor szövetségi kapitány.

A 121 éves Davis Kupa 2019-ben nagy átalakítá-
son esett át, a férfi válogatottak versenysorozatá-
nak győztese egy 18 csapatos, egyhetes fináléból
kerül ki, a hagyományos hazai és idegenbeli párhar-
cokra már csak a selejtezőben kerül sor. Az első
ilyen tornát Madridban rendezték, tavaly elmaradt

JAKABOS ÉS SZABÓ INDUL
HARCBA AZ EB-ÉRMEKÉRT

DAVIS KUPA GYŐRI TENISZEZŐKKEL

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.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Libacomb

Akció: október 29.—november 4.

Pecsenyekacsa

Bôrös sertéscomb

Egész liba 1799 Ft/kg
Hízott libamáj 9999 Ft/kg
Libazúza 1299 Ft/kg
Libanyak 449 Ft/kg

899 Ft/kg

HÚSVÁSÁR

799 Ft/kg

3299 Ft/kg

Hízott kacsamáj 8999 Ft/kg
Pecsenyekacsanyak 349 Ft/kg
Pecsenyekacsa far-hát 199 Ft/kg

Bôrös fél sertés 650 Ft/kg
Sertésmáj 320 Ft/kg

Jägermeister, díszdobozos
+2 pohár 0,7 l, 35%-os,

7427,14 Ft/l

Magyar
trappista sajt

5199 Ft/db

1690 Ft/kg

1999 Ft/kg helyett

Magyar piros
idared alma

249 Ft/kg

a koronavírus-járvány miatt, idén pedig a nemzet-
közi szövetség közölte, hogy – a korábbi tervekkel
ellentétben – nemcsak a spanyol főváros ad ott-
hont a finálénak november 25. és december 5. kö-
zött, hanem Torinóban és Innsbruckban is lesznek
mérkőzések. A magyar válogatott Torinóban az
ausztrálok ellen kezd november 27-én, majd más-
nap a horvátokkal csap össze a D csoportban.     

Ajövő héten kezdődő kazanyi rövidpályás úszó
Európa-bajnokságon mindössze 13 fős lesz
a magyar csapat, amelynek legrutinosabb

tagja a Győri Úszó SE ötszörös olimpikonja, Jakabos
Zsuzsanna, aki az idei világkupa-sorozatban már
több érmet is gyűjtött, akárcsak klubtársa, Szabó
Szebasztián. Ők ketten már ennek a hétnek a má-
sodik felét is a tatár fővárosban töltik, a soron kö-
vetkező vk-állomáson.

Jakabos 200 méter pillangón, valamint 200 és
400 vegyesen áll rajtkőre, míg Szabó 50 és 100
méteres gyors- és pillangóúszásban is indul. A
tokiói olimpián 200 méter pillangón arany-, 100-
on ezüstérmes Milák Kristóf kedvenc számai
mellett gyorson és háton is medencébe ugrik
majd az Eb-n, a budapesti világkupán utóbbi
úszásnemben, 50 méter háton például kétszer is
országos csúcsot javítva diadalmaskodott. Ka-
zanyban több fiatal is lehetőséget kap, ők az idei,
római junior Eb-n nyújtott szereplésükkel szol-
gáltak rá az indulási jogra. A kazanyi rövidpályás
Eb jövő kedden rajtol, először lesz hatnapos a vi-
adal. Az előfutamok magyar idő szerint 8 órától
kezdődnek, az esti programban az elődöntőket
és a döntőket 16.30-tól rendezik.

Fotó: Vig Norbert

10.29.—10.31.




