


Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója
alkalmából jelent meg a Hitélet Győrben című hiány-
pótló kötet, amely bemutatja a városunkban működő
egyházakat, szerzetesrendeket, épületeiket és vezetőiket.
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Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Népjóléti Osztály
pályázatot hirdet 

WHO-KOORDINÁTOR 

Hitről, szeretetről, Krisztus követéséről szól a
könyv, bemutatva a történelmi egyházakat, az
itt élő híveket, a hitéletet. Püspökök, lelkészek,
plébánosok tesznek tanúságtételt arról, ho-
gyan élik meg a mindennapjaikat, hogyan élik
meg a cselekvő szeretetet.

„A kötet bemutatja, mire képes az Isten-köve-
tés a szellemben, a kultúrában, a lélekben, mi-
lyen építményeket hozott létre a hit, a szeretet,
az a közösség, amely Istent követi” – erről Ta-
kács Miklós, a könyv egyik szerzője, szerkesz-
tője beszélt. A könyvből megismerhetjük a vá-
ros mai hitélete mellett az elmúlt évszázadok
egyházi történéseit, és izgalmas felfedezések-
től sem mentes a kiadvány, melynek szebbnél
szebb fotóit győri fényképészek készítették.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester elmond-
ta, hiánypótló kötet született, ilyen összefog-
laló munka eddig még nem készült a város hit -
életéről. Európában egyedülálló értéket képvi-
sel az öt templom utcája, ahol néhány száz
méteren belül öt különböző felekezet templo-
ma sorakozik, ez bizonyíték arra, hogy a győriek
ideológiáktól mentesen, a hitbéli gondolatvilá-
guktól függetlenül mindig békességben, barát-
ságban, szeretetben éltek.

HITÉLET GYŐRBEN

IMÁDSÁGOSKÖNYV SZÜLETETT
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

„Béke és szeretet, ez az, amire szükség van, ha
fejlődni akarunk. Ebben a városban mindenki-
nek joga van békében, nyugalomban, szeretet-
ben élni – én ezt hirdetem mint polgármester
–, és az elődeink is zömében ezt tették” – fo-
galmazott dr. Dézsi Csaba András.

A Hitélet Győrben című könyv megvásárol-
ható a Baross úti Látogatóközpontban, a
Lokálpatrióta Könyvesboltban, valamint a
Győr+ Média Székházában (Kodály Zoltán
utca 32./A.)  Ára: 2021 Ft.

Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Vagyongazdálkodási
Főosztály pályázatot hirdet

FŐOSZTÁLYVEZETŐ
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teri Hivatala Településfejlesztési és
Városstratégiai Főosztály
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JOGÁSZ 

munkakör betöltésére. A pályázatokkal kapcsolatban további információ
a gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

FOGADÓÓRA

Szeles Szabolcs alpolgármester, önkor-
mányzati képviselő és dr. Fekete Dávid
önkormányzati képviselő 2021. november
29-én hétfőn, 18-20 óra között közös
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FOGADÓÓRÁT 
TARTANAK.

Helyszín: Olimpiai Sportpark (Győr,
Radnóti Miklós utca 46.) Nagyterem



Igaz-e, hogy csak akkor kaphatják meg a 20 év
alatti győri fiatalok az ön által nekik ígért 750
forintos győri pénzérmét, ha a polgármester-
rel közös fotót készítenek róluk az átadó ün-
nepségen?
Természetesen nem igaz. Ezt a rágalmazást
úgy vette át, és terjeszti rólam az ellenzéki
sajtó, hogy engem nem kérdezett meg sem a
444.hu, sem a 168 Óra, sem a Szeretlek, Ma-
gyarország, sem a Magyar Narancs. Egysze-
rűen arról van szó: Győr egész évben sok, kü-
lönböző eseménnyel ünnepli, hogy 750 évvel
ezelőtt kaptuk meg a királyi városi jogainkat,
mely meghatározta Győr jövőjét. Az érmék
ünnepélyes átadása előtt a jogosult fiatalok
regisztrálásakor olyan nyilatkozatot, hozzájá-
rulást íratunk alá minden szülővel, vagy a már
felnőtt korú fiatallal, mint a tanév elején a vá-
ros valamennyi óvodájában és az iskolákban a
későbbi jogviták elkerülése végett. Enélkül
ugyanis a gyerek a sajtófotókon, vagy az ese-
ményekről készült más képeken nem szere-
pelhet. A fényképezkedés azonban nyilvánva-
lóan nem kötelező. Van olyan fiatal, aki csak a
saját telefonján szeretné megörökíteni emlék-
be az élményt, ilyenkor szívesen segítünk ne-
ki. A fiatalok nagy többsége azonban örömmel
veszi, ha profi fotós örökíti meg a pillanatot. A

„SEM TÖBB, SEM KEVESEBB
JOG NEM ILLET MEG, MINT MÁST”

fotók nem nekem készülnek, hanem a bevált
gyakorlat alapján, feltesszük a meet&greet
példája alaján egy oldalra, ahonnan a családok
le tudják tölteni. A képek közül az átadó ün-
nepségek meghirdetésekor néhányat fölhasz-
nálok, de ha valaki ezt sem akarja, senki sem
próbálja rábeszélni. A jogszerűségre annyira
vigyázok, hogy egyszer egy lány azt kérte,
csak a saját telefonján örökítsük meg, de egy
fotós erről nem tudva, távolról lefényképezte
őt. Odamentem a lánnyal a fotóshoz, aki sze-
münk előtt törölte ki a gépéből. Sajnálom,
hogy az ellenzék el akarja venni a fiatalok és
a szülök örömét, sajnos azonban ők itt tarta-
nak. Ezzel a mentalitással nem tudok mit kez-
deni, hiszen én városközösséget akarok épí-
teni. Emlékezetessé, boldoggá tenni az évfor-
dulót, és méltatlannak tartom, hogy az ellen-
zék a közös ünneplés minden mozzanatát
meg akarja keseríteni.

Más téma: nem gondolt arra, hogy a Gerzson
és Panka kalandjait bemutató mesekönyvé-
nek nagyívű színházi bemutatója ellenérzése-
ket szülhet?
Nem. A gyerekek imádják ezeket a meséket.
Köztudott, hogy Győrben éppen húsz éve
minden ősszel megrendezzük a nemzetközi

könyvszalont. Ezen a népszerű kulturális
eseményen a színházban a legismertebb,
legolvasottabb írók mellett a helyi alkotók is
bemutatkoznak. Az idén a 750 éves évfordu-
ló alkalmából különösen sok győri alkotó je-
lentkezett új kötettel. A papagájaim kaland-
jairól szóló könyvsorozat első kötete még jó-
val azelőtt született meg, hogy polgármester
lettem volna. Az elsőt is színházi pódiumbe-
szélgetésen mutattam be, vállamon egy pa-
pagájjal. Úgy gondolom, polgármesterként
nekem sem jár kevesebb lehetőség, mint
más győri szerzőnek. Sem több, sem keve-
sebb. Egyébként hálás vagyok Halász Judit-
nak és Bodrogi Gyulának, hogy felolvastak a
könyvemből, Halász Judit a beszélgetésen is
részt vett, és megtisztelőek voltak dicsérő
szavai az írásról és a rajzokról egyaránt. Pe-
dig, ha valaki, ő érti a gyerekek lelkét, és is-
meri az ízlésüket. 

Vidéki nagyváros polgármestereként elsőként
rendelte el a kötelező oltást a hivatalban, s ezt
kérte az önkormányzati cégek, intézmények
vezetőitől is. Orvosi vagy polgármesteri minő-
ségében döntött így?
Nincs külön orvosi és polgármesteri énem. Az
oltások elrendelésében természetesen közre-
játszott orvosi hivatásom és tudásom. Az itt
dolgozók és az ügyfelek egészségének, éle -
tének a megóvása érdekében nem tehettem
mást. Ezzel nemcsak az egyén, hanem a társa-
dalom, ezen belül egy szűkebb közösség, a vá-
ros lakóinak védelme a cél.

Legutóbbi beszélgetésünk óta is jelentősen
romlott a járványhelyzet az országban. Ma-
radnak-e el év végi rendezvények a járvány
felerősödése miatt? 
Győrben az ádventi időszakban nem lesznek
kültéri koncertek, és más olyan rendezvények,
melyek nagyobb tömegeket vonzanak. Az em-
berek azonban hangulatos, kivilágított környe-
zetben sétálhatnak, lesznek étel- és italárusok
is. Az idén is működik az óriáskerék és a kor-
csolyapálya, és szép fényjátékban gyönyörköd-
hetünk  a Széchenyi téren.
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Dr. Dézsi Csaba András polgármester
szerint az advent, a karácsonyi készülő-
dés igényét és hangulatát a koronavírus

sem lophatja el tőlünk. Lelki szükségletünk az,
hogy a szívünket ünneplőbe öltöztessük, átgon-
doljuk az életünket, szembenézzünk önmagunk-
kal. Megszólal a lelkiismeretünk is, próbálunk
megértéssel közelíteni azokhoz, akik megbántot-
tak bennünket, vagy akiknek akaratlanul is mi
okoztunk sebeket. Ilyenkor az ember jobban érzi
a közösségi vagy egyéni felelősségét az élet peri-
fériájára sodort embertársai iránt. Gyűjtünk, aján-
dékozunk, érvényre jut a nem mindig kimutatott
szeretet. Békés felkészülést kívánok mindenkinek,
természetesen, az egészségügyi előírások gondos
betartása mellett, hogy minden család számára
áldott és boldog lehessen a karácsony.

ADVENT GYŐRBEN

Pénteken délután öt órakor felgyúlnak advent fényei a belvárosban, ünnepi hangulat várja a városlakókat
és az ide érkező látogatókat. Lesz fényfestés, óriáskerék, korcsolyapálya, dodzsem, válogathatunk a kéz-
műves és újrahasznosított ajándéktárgyak között, és hódolhatunk a kulináris élvezeteknek a faházaknál.

Az ünnep fényei
Idén a  tavalyival megegyező mennyiségű dí-
szítést helyeztek ki a belvárosban, többek kö-
zött 4000 LED-sort, 18 kilométer fényfüzért.
Hat kosaras autóval 16 villanyszerelő öt héten
át szerelte fel a fényeket a belvárosi sétálóut-
cákban és tereken, továbbá a Szent István
úton, a Baross úton, és az Aradi vértanúk útján.
A Baross hídon és a Szent István úton a közvi-
lágítási oszlopokra kerültek fel a díszvilágítási
elemek. A sétálóutca kétoldali gömbkőris fái-
nak koronája kapott fényeket. Több utcában,
például a Király utcában, a Kazinczy utcában, a
Kisfaludy utcában az épületek közé feszített
ünnepi hangulati elemek kerültek. A Tejfölös
asszonynál és a Bécsi kapu térnél is gömbökkel
díszítették az utcai fákat.

A Széchenyi téren és a Dunakapu téren újra lát-
ható például a fénykapu, a szelfigömb, a rén-
szarvas szán, a hóember.

A városháza előtti fák is ünnepi díszbe öltöztek,
illetve maga az épület is: az erkélykorlát, a pár-
kányok, a bejárat kőoszlopai és a toronykorlát
is ki lesz világítva.

Minden városrész központjában, továbbá a te-
metőkben, összesen 47 helyszínen feldíszített
fenyőfák adnak ünnepi hangulatot. Húsz he-
lyen a meglévő élő fát díszítették fel, 27 fát pe-
dig a Győr-Szol Zrt. állított fel a kijelölt helyszí-
nen. Újdonságként idén a Káptalandombon is
lesz kivilágított karácsonyfa a Székesegyház
mellett, melyet önkormányzati képviselői kez-
deményezésre helyeztek ki.

Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezé-
sére díszvilágítási elemeket kapott Adyváros-
ban az Ifjúság körút. A terület önkormányzati
képviselője saját keretéből finanszírozta a dísz-
világítást, összesen 28 platánfa törzse, főága
kapott fényfüzért, melyhez 2 km-nyi kábelt
használtak fel. Az adventi készülődés fényét a
városrészben korábban is megszokott tóparti
betlehem és a Kuopio parkban lévő mindenki
karácsonyfája emeli. A díszkivilágítási munká-
latokat az Útkezelő Szervezet koordinálta és a
Vill-Korr Hungária Kft. végezte el a kivitelezést.

A város fenyőfája
Hétfőn állították fel a Széchenyi téren azt a 11
méter magas, 25 éves ezüstfenyőt, amely a
város karácsonyfája lett idén. A különösen szép
fenyőfa lakossági felajánlásból származik, egy
ménfőcsanaki magántelken jelentősen túlnőtte
az életterét, az ingatlan tulajdonosa emiatt úgy
döntött, szívesen látná közterületen, mindenki
karácsonyfájaként. A Győr-Szol Zrt. koordiná-
lásában szakszerűen kivágták a fát, majd pla-
tós teherautón szállították a Széchenyi térre,
ahol befaragták, majd beállították a tér korábbi
fejlesztésekor erre a célra kialakított kará-
csonyfatartóba. Az óriásfenyőt az eldőlés ellen
acélsodronyok védik az esetleges szélben.

Faházak
Közel 100 árus várja az adventi forgatagban a
vásárlókat, a kulináris élvezetekre vágyókat.
Többek mellett kóstolhatunk forralt bort, gőz-
gombócot, sült gesztenyét, churrost, kürtőska-
lácsot, füstölt árut, valamint válogathatunk
ajándéknak valót az egyedi, kézműves termé-
keket kínáló házikóknál. Újdonságként, több fa-
házban újrahasznosított termékeket árulnak.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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Idén újra lesz óriáskerék a Dunakapu téren. Érdekes élmény szép las-
san elemelkedni a földtől, felemelkedni a nyüzsgő város fölé, más
perspektívából nézni, szemlélni a várost, az embereket. Van, ami fent-
ről nem is látszik, és van, ami meg csak így látható teljes pompájában.
Egy kör is mennyi élményt tud adni, mennyire feldobja az embert az
újfajta élmény, a nem megszokott, a nem mindennapi. 

Újra advent van, újra ünnep közelít. Ez az időszak szeretne egy kicsit
kiemelni, elemelni, felemelni, hogy más perspektívából is lássak, hogy
helyükre kerüljenek a dolgok bennem: a fontos és kevésbé fontos dol-
gok elrendeződjenek. 

Szép hagyományaink segíthetnek a készülődésben, segíthetnek a han-
golódásban. Találjunk központi helyet az otthonunkban az adventi ko-
szorúnak, hogy mindenki jól láthassa, érezhesse, hogy közeledik az ün-
nep! A gyertyák fényében figyeljünk együtt közösen Istenre vagy ki-ki
hite és igénye szerint a jóra, a szépre, egy-egy szép történettel, irodalmi
alkotással. Építsük egymás lelkét, osszuk meg lelki kincseinket! 

A hajnali szentmisék igazi kincsei katolikus egyházunknak. Főleg a városi
életünkben, megszokott életmódunkban igazi kihívás és nagyszerű él-
mény is. Ilyenkor még csendesek az utcák, szinte alszik még a város,
egészen másfajta csendje van ilyenkor a világnak. Mennyire jó így is látni
a megszokott világunkat: tud csendes és békés lenni. Reményt ad és
feltölt a korai lelki élmény és jó Isten elé hozni magunkat a nap elején,
csendben készülni az előttünk álló nyüzsgő és pezsgő időszakra! 

Az Úr érkezése nem egy pillanat, hanem egy időszak. Isten nem be-
törni akar az életünkbe, nem akar ránk rontani, hanem finoman kö-
zelít és időt ad nekünk arra, hogy fogadására készüljünk. Ismeri a fé-
lelmeinket, a nehézségeinket, a bátortalanságunkat. Tudja, hogy nem
egyszerű nekünk az újrakezdés, a megtérés, tudja, hogy emberek va-
gyunk, mert Ő is emberré lett! 

Beszállunk az adventi óriáskerékbe és szép lassan emelkedünk az
ünnep felé, hogy aztán majd szép lassan visszatérjünk a mindenna-
pokba! Nézzünk és lássunk: mi az, amit másként kellene csinálnom,
amiről másként kellene gondolkodnom, amit másként kellene ten-
nem! Az advent fényei világítsanak rá sok mindenre, adjanak igazi fel-
ismeréseket és advent hajnali csendjei töltsenek el erővel és bátor-
sággal, hogy tettek is kövessék a felismeréseimet! 

Áldott készülődést!  

AZ ÚR ÉRKEZÉSE
Szerző: Sárai Szabó Kelemen bencés perjel
Fotó: O. Jakócs Péter

ADVENTUS DOMINI

„Élő adventi kalendárium” játékot szerveznek Gyárvárosban. Az
adventi kalendáriumok mintájára december 1. és 24. között újabb
és újabb fények gyúlnak fel egy-egy gyárvárosi lakás kidíszített
ablakában. Így karácsonyhoz közeledve egyre több ablak világít
majd 17 és 22 óra között. 

Az ablakokban feltüntetik azt a számot is, amelyik napon az adott
ablak „kinyílt”, azaz kivilágították. Aki szeretne részt venni a játék-
ban, az csatlakozhat a Gyárvárosi Advent csoporthoz, ugyanis itt
december 1-jétől mindennap kitesznek egy térképrészletet, és
megadják az utca nevét is, ahol aznap a következő szám megta-
lálható. Hogy azok is tudjanak játszani, akik nem Facebook-hasz-
nálók, azoknak a templom árkádja alatt található hirdetőfalra tesz-
nek ki egy naptárt, ahol mindennap felnyitják az aznapi ablakot, és
elolvashatóvá válik a cím, ahová érdemes lesz ellátogatni. 

A 24-es szám a templomra kerül. Ott meg lehet nézni – ha a
járványhelyzet engedi – a pásztorjátékot, a betlehemet. Haza
lehet vinni a betlehemi lángot, vagy részt lehet venni az éjféli
misét megelőző zenei áhítaton, ahol karácsonyi zenék szólalnak
meg, vagy akár az éjféli misén is. 

A díszítmények január 6-ig, vízkeresztig lesznek láthatók. 

ÉLŐ ADVENTI 
KALENDÁRIUM
GYÁRVÁROSBAN
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SZÉCHENYI TÉR
November 26-án 17 órakor a Széchenyi téren dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester megnyitó szavait követően felkapcsolják az ünnepi fényeket és
látható lesz az első fényfestés a tér házain.

Itt kapott helyet a betlehem, a város karácsonyfája, az óriás adventi koszo-
rú, a gyerekeknek kisvasút és békebeli körhinta.

Fényfestés-időpontok
Hétfőtől csütörtökig: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
Péntek: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Szombat, vasárnap: 17:00, 18:00, 20:00, 21:00

Karácsonyi kisvasút és körhinta:
Nyitvatartás: Hétfőtől csütörtökig: 11:00–21:00
Péntek, szombat, vasárnap: 10:00–22:00
Jegyárak: 800 Ft/fő

Vasárnaponként 17 órakor adventi gyertyagyújtást tartanak, egyházi kere-
tek között. November 28-án Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
is jelen lesz az ünnepi alkalmon.

Jótékonysági faház
A győri önkormányzat idén is adventi jótékonysági faházat működtet a Széche-
nyi téren, amely november 26. és december 22. között, hétköznap 14–18 óráig,
szombaton 10–18 óráig, vasárnaponként pedig 10–13 óráig kínál lehetőséget
a jótékonykodásra. A különböző szervezetek, intézmények, alapítványok a saját
maguk alkotta portékákat, kézműves alkotásaikat kínálják az adományokért. 

DUNAKAPU TÉR
A Dunakapu tér az önfeledt szórakozás helyszíne,
óriáskerék, dodzsem és korcsolyapálya várja a
látogatókat. Idén egy 40 m magas, 114 személyes
óriáskerékből csodálhatjuk meg a várost.

Óriáskerék
Nyitvatartás: Hétfőtől csütörtökig: 11:00–21:00
Péntek, szombat, vasárnap: 10:00–22:00
Jegyárak: Felnőtt: 2000 Ft, 140 cm-nél alacsonyabb gyerek: 1500 Ft
Csoportos 4 felnőtt: 7000 Ft, 2 éves kor alatt ingyenes
December 6-án, Mikulás napján 11 és 16 óra között, a győri lakcímkártyával
rendelkező, 14 év alatti gyerekek ingyen óriás kerekezhetnek.

Dodzsem
Nyitvatartás: Hétfőtől csütörtökig: 11:00–21:00
Péntek, szombat, vasárnap: 10:00–22:00
Jegyárak: 1 zseton 1200 Ft, 5+1 zseton 6000 Ft

Korcsolyapálya
Pénteken és szombaton 18 órakor koribemutató, vasárnaponként 18 óra-
kor fergeteges jégrevü látható. 
Nyitvatartás: Hétfőtől csütörtökig: 10:00–11:30, 12:00–13:30, 14:00–15:30,
16:00–17:30, 18:00–20:00,  Péntek, szombat, vasárnap: 10:00–11:30, 12:00–
13:30, 14:00–15:30, 16:00–17:30, 18:30–20:00, 20:30–22:00
Jegyárak: Felnőtt: 1500 Ft/fő, Gyerek: 1000 Ft/fő
Iskolai, óvodai csoportoknak: 800 Ft/fő

ÜNNEPI TUDNIVALÓK
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KÖSZÖNJÜK A GYŐR 750 PROGRAMSOROZAT TÁMOGATÓINAK!

Tizenhat mesterember alapította a Fer-
tődi Építő és Szolgáltató Zrt. (FÉSZ)
jogelődjét 1957-ben, a Fertődi Kastély

felújítására. A ’70-es évekig hagyományos
építőipari tevékenységet folytattak, majd
megvásárolták egy francia zsalurendszer li-
cencét, mellyel emeletes házakat kezdtek el
építeni. A panelekkel való konkurálás ugrás -
szerű növekedést hozott, s a ’80-as évekre az
ország egyik legnagyobb építőipari szövetke-
zetévé váltak. A rendszerváltás körüli éveket
két fontos tényezővel vészelték át. Egyrészt
egy dán, tetőablakokat gyártó vállalat volt a
tulajdonostársuk – majd amikor a szabályok
már lehetővé tették, megvásárolták az üzlet-
részüket –, másrészt tőkeerősek voltak.

„A mai napig jellemez minket, hogy stabil lába-
kon állunk, s ezt a jövőben is így szeretnénk.
Ehhez azt a jó értelemben vett vidéki gondol-
kodást képviseljük, hogy a megtermelt profit-
nak csak egy részét szabad kivenni, ám a nagy

ÍGY ÉPÍT MARADANDÓT A FÉSZ

Több ezer épület átadását köthetjük az immár 64 éves Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
nevéhez. A soproni székhelyű cég sok szállal kötődik Győrhöz is, többek között az új vízi
élménypark megépítéséért felelnek. Filozófiájuk az „aki ad, az kap” elvén nyugszik, me-
lyet a társadalmi felelősségvállalásuk is hűen tükröz.

részét bent kell hagyni, hiszen a gazdaság cik-
likussága miatt a nehezebb időszakokra is fel
kell készülni” – fejtette ki Khaut András Ferenc
vezérigazgató, aki 30 éve dolgozik a cégnél.

Úgy véli, a megbízhatóság, a jól szervezettség,
a minőségi munkavégzés, a határidők pontos
betartása, a precizitás, valamint a megfelelő
humán és technikai erőforrások mind-mind
hozzájárulnak a sikerhez. A vezérigazgató szí-
véhez leginkább a kórházak és az uszodák
építése, felújítása áll közel, amik nemcsak épí-
tészeti, hanem épületgépészeti és egyéb
technológiai kihívásokat is jelentenek.

A FÉSZ nevéhez köthető az Aqua Sportköz-
pont, a soproni Lőver uszoda és strand, a ka-
posvári versenyuszoda, és a 2023 tavaszáig
elkészülő győri strand. Utóbbival nagy álma
valósul meg Khaut András Ferencnek, aki gyer-
mekkorában a Rába ETO-ban úszott, s ahogy
mondja, a győri sport a sejtjeibe ivódott.

„Olyan helyeket kellett elbontani, ahol felnőttem,
így fájó sebeket is szakított, és tudom, hogy sok
győri így volt ezzel. Azt viszont tudni kell, hogy az
épületek elavulnak, szétmállanak, és új terek kel-
lenek, ahol az utánunk jövő generációk új élmé-
nyeket szerezhetnek. Jelenleg a csúszdatorony
vasbeton szerkezete épül felfelé, és megkezdtük
a fedett uszoda alapozását, szerkezetépítését.
Bár az új töltés építéséből csak egy betonfalat
láttak a győriek, nem szabad megijedni, két ol-
dalról megtámasztjuk földdel, befüvesítjük, és
lesz a tetején egy sétány, mellyel szépen beleillik
majd a környezetbe.”

Az uszodák mellett lakásokat, oktatási és
egészségügyi intézményeket, irodaházakat,
bevásárlóközpontokat, műemlék, ipari, illetve
mezőgazdasági épületeket is magas színvo-
nalon hoz létre a FÉSZ. Mindehhez közel 80
munkavállalót foglalkoztatnak, és további
300 embernek adnak munkát alvállalkozó-
kon keresztül.

Üzleti tevékenységeik mellett a társadalmi
felelősségvállalásban is élen járnak, főként
a sport, a kultúra és a nehéz sorsú embe -
rek támogatásában. Mindemellett a FÉSZ
a 750-es programsorozat egyik bronz fo-
kozatú szponzora.  „Győr 700. évfordulóján
is részt vettem mint második osztályos di-
ák, így nem kérdés, hogy a 750-es jubile-
umból is ki szeretném venni a részemet.
Igaz, hogy Sopronban van a cég székhelye,
de Győr mindig is különleges hely lesz szá-
momra.” (x)
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Már közel ezer olyan gyermekről kell
gondoskodnia az alapítványnak,
akik a Covid miatt árván vagy félár-

ván maradtak – tájékoztatott Herczeg Anita a
Brenner János Hittudományi Főiskolán tartott
sajtótájékoztatón. Az államfő felesége kie-
melte: eddig 662 gyermek kapott összesen
144 millió forintos támogatást, további 52 ár-
va esetében a közelmúltban állapították meg
a segély mértékét. Év végéig pedig még 200
igénylést kell feldolgoznia, elbírálnia az alapít-
ványnak. A támogatás egyszeri, mintegy 200
ezer forintos segítségnyújtást jelent.

Jövőre tervezik kialakítani azt a hosszú távú el-
látást, amellyel akár az egyetem befejeztéig is
támogatni kívánják az árván maradt fiatalokat.
Valamint az anyagiakon túl másfajta segítség-
nyújtást is adnak a jövőben a családok igényei -
hez igazodva, legyen az egy nyaralás vagy
pszichológiai  támogatás. A jónak lenni jó kam-
pány segítségével eddig 25 millió forintot gyűj-
töttek, de továbbra is várják a felajánlásokat.
Győr az ötödik állomása annak az országjáró
körútnak, melyet a Regőczi Alapítvány kurató-

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita április-
ban hozta létre a Regőczi István Alapítványt azzal a céllal, hogy
hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson a világ-
járvány idején árván maradt magyar gyerekek számára. Anita asz-
szony, a kuratórium elnöke a napokban Győrben egyeztetett a helyi
család- és gyermekjóléti szolgálatok képviselőivel.

MÁR EZER GYERMEKRŐL
GONDOSKODNAK

ALAPÍTVÁNY A COVID-ÁRVÁKÉRT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

riumi elnöke kezdeményezett, hogy mind a hét
régióban találkozhasson az érintett családok
mellett a kormányhivatalok, az önkormányza-
tok és a karitatív szervezetek munkatársaival,
akik szintén a nehéz helyzetbe került gyerekek
gondjainak enyhítésén dolgoznak.

György István, a Miniszterelnökség területi köz-
igazgatásért felelős államtitkára hangsúlyozta,
a Miniszterelnökség és a hivatalok minden se-
gítséget megadnak a Regőczi Alapítványnak
ahhoz, hogy hosszú távú segítséget tudjanak
nyújtani az érintetteknek. Beszélt arról is, hogy
a kormányhivatalok és a járási hivatalok a csa-
ládtámogatásokkal és a gyámügyekkel össze-
függésben kerülnek kapcsolatba a rászorulók-
kal, így félárva vagy árva gyermekekkel is.

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár
azt mondta, hogy a Regőczi Alapítvány egy nagy
összefogásnak köszönhető, ahol a gazdasági és
civil szervezetek mellett az állam is kiveszi a ré-
szét a Covid-árvák támogatásából. Az államtit-
kár arra is felhívta a figyelmet, azért, hogy ne le-
gyen több halálos áldozata a vírusnak, hogy ne
legyen több árva gyerek, mi magunk tehetünk
azzal, hogy beoltatjuk magunkat. További infor-
mációk a www.regoczialapitvany.hu honlapon.
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Kis odafigyeléssel rengeteget tehetünk környezetünk védelméért. 
Különösen igaz ez a használt sütőolaj összegyűjtésére. 

Az oldalt szerkeszti: J. Kovács Andrea

Azsírban, olajban sütés az egyik legked-
veltebb konyhatechnológiai eljárás, hi-
szen az így elkészített étel ízletes. Ám

többszöri sütéskor a zsiradékban elváltozások
jönnek létre, melyek nemcsak gasztronómiai
értékvesztéssel járnak, hanem az egészségre
is károsak, túlhevítéskor pedig olyan bomlás-
termékek képződnek benne, amelyek rákkeltő
anyagokat tartalmaznak. Tehát nem szabad új-
ra felhasználni. Nem adható állatoknak sem! 

Magyarországon évente több tízezer tonna ét-
olajat használnak fel. A felhasználás során ke-
letkező használt sütőolaj sorsa azonban csak az
üzemi konyháknál, éttermeknél megoldott, ahol
szervezetten folyik a hulladék elszállítása és fel-
dolgozása. A lakosság által használt olajnak csak
egy része kerül a hulladékudvarokba vagy lera-
kóhelyekre, jelentős mennyiség még mindig a
lefolyókba vagy a szemétbe kerül. 

A sütőolaj a lefolyóba, WC-be öntve kihűl, reak-
cióba lép a szennyvíz más összetevőivel, és ke-
mény, szappanszerű lerakódást okoz. A csatorna
emiatt előbb leszűkül, majd eldugul. Egy biológiai
folyamat következtében kénessav keletkezik,
amely megtámadja és tönkreteszi a házi és a
közcsatornacsöveket egyaránt. A csatornaháló-
zatba jutva erősen növeli a szennyvíztisztítók
terhelését, mert nagyságrendekkel több oxigén
szükséges a lebontásához, mint az átlagos ház-
tartási szennyvíznek, így rontja a tisztítási tech-
nológia hatásfokát. 

A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő
képességét, és elpusztíthatja a talajflórát. Ta-
vakba, folyókba jutva a természetes vizek fel-
színén úszva meggátolja az oxigén bejutását,
csökkentve a vizek oldott oxigén tartalmát,
elpusztítva a vízi élőlényeket. Már 1-2 liter
használt étolaj is halpusztulást okozhat az ál-
lóvizeknél.

A kommunális hulladékba helyezve, nehezen
lebomló anyagként jelenik meg a hulladékle-
rakókban.

Tehát: Ne dobjuk a kukába! Ne öntsük a lefolyóba
vagy a WC-be! Ne öntsük ki a talajra! Ne etessük
vele a háziállatokat! Ne öntsük a komposztra!

EZT TEGYÜK A HASZNÁLT OLAJJAL!
VESZÉLYESBŐL HASZNOS

De akkor mit tegyünk vele? A megoldás
egyáltalán nem bonyolult. Gyűjtsük össze és
vigyük el a kijelölt helyre, rakjuk az erre a cél-
ra felállított konténerbe. Ez azért is fontos,
mert megfelelő eljárással 100 százalékosan
újra hasznosítható, a veszélyes háztartási
hulladékból hasznos anyagot, biodízelt ké-
szítenek.

Mire figyeljünk a gyűjtésnél?
Nem szükséges megszűrni, a morzsa nyugod-
tan belemehet. Más szennyező anyag, egyéb
ételmaradék ne kerüljön a használt olajba/zsír-
ba! A kihelyezett gyűjtőkonténerbe csak hasz-
nált sütőolajat, zsírt, vajat öntsünk! Motorolajat

és egyéb szintetikus olajakat tilos a gyűjtőkon-
ténerbe dobni!

Csavaros PET palackba gyűjtsük! Ne zacskóstól
dobjuk be, ne ragasszuk le a palack száját!
Semmiképpen ne tegyük üvegbe, hiszen ez a
további feldolgozást nagymértékben megne-
hezíti.  Vigyázzunk a gyűjtőkonténer és környé-
ke tisztaságára!

Szóljunk a szomszédnak, a családtagoknak, a
barátoknak, hogy közös érdek a gyűjtés! A
szomszéd által kiöntött olaj a mi földünket, vi-
zünket károsítja, a szennyvizünk tisztítását ne-
hezíti, költségét növeli.
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Agyűjtőt dr. Dézsi Csaba András, polgár-
mester, Radnóti Ákos, környezetvédele-
mért is felelős alpolgármester és Dr.

Szálasy László, a környezetvédelmi bizottság
elnöke mutatták be. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester meg is
mutatta, hogyan érdemes használni az olaj-
gyűjtőt. „Apró dolognak tűnik ez, de az apró
dolgokból állnak össze a fontos dolgok, hiszen
a hétköznapjaink problémáira próbálunk vá-
laszt adni és segíteni ebben" – mondta el a pol-
gármester, majd hozzátette, a Zöld Győr pro-
jekt keretében helyezték el a gyűjtőket, ami
azért fontos, hogy megelőzzük a környezet-
szennyezést. A használt olajat kidobni a kom-
munális szemét közé is helytelen, de az még
rosszabb, ha valaki ezt a lefolyóba önti, pont

Szigethy Attila–Nádor utca sa-
rok, Kodály Zoltán–Szigethy Atti-
la út sarok (Tesco Verseny ABC),
Földes Gábor utca–Tihanyi Árpád
utca sarok, József Attila utca–
Auróra utca sarok, Malom liget,
Répce utca (Tesco parkoló), Szent
Imre út–Lomnic utca sarok, Szi-
gethy Attila út–Nagy Imre utca
sarok, Győrszentiván Váci Mihály
utca–Molnár Vid utca sarok, Győr -
szentiván Spar Áruház.

SÜTŐOLAJGYŰJTŐK A VÁROSBAN
Sütőolajgyűjtő konténereket he-
lyeztek ki a város több pontjára.
Adyváros, Nádorváros és Marcal-
város területére nyolc, míg Győr-
szentivánon két gyűjtőbe lehet
mostantól elvinni a használt zsírt,
olajat, vajat és margarint. A beru-
házás egyelőre kísérleti jellegű,
arra kérik az embereket, ha lehet-
séges, zacskó nélkül, jól zárható
műanyag palackban dobják ki a
használt olajat és zsírt.

emiatt a polgármester arra kéri a győrieket,
használják a konténert.

Radnóti Ákos, környezetvédelemért is felelős
alpolgármester szintén maga dobta be a
használt olajat a gyűjtőbe. Az alpolgármester
örül neki és támogatja is a kezdeményezést.
„Egy ún. pilot program keretében helyeztünk
ki több gyűjtőt, ha pedig beválik, és mindenki
rendeltetésszerűen használja, akkor a többi
városrészt is gazdagítja majd minél több
gyűjtő."

Dr. Szálasy László, a környezetvédelmi bizott-
ság elnöke kiemelte: hét hónapos munka ered-
ménye a gyűjtők kihelyezése. „Polgármester
úrral, alpolgármester úrral egyeztetve, a meg-
felelő engedélyek beszerzése után egyelőre kí-
sérleti jelleggel működnek ezek." 

A képviselő hangsúlyozta: arra kéri a győrieket,
hogy éljenek a lehetőséggel. Egy hónap múlva
a városvezetők a tapasztalatokat összegezve
döntenek majd arról, hogy még hol és hány
használtolaj-gyűjtő legyen a városban. 

EZEKEN 
A HELYEKEN 
ADHATJUK LE
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Fiatal koruk ellenére már komoly tapasz-
talatokkal rendelkeznek a vagyonvédelmi
szakmában.  Ahogy a cég jelenlegi csúcs-

vezetői, ők is elkezdték végigjárni a ranglétrát.
Őr, intézkedő, inspektor, csoportvezető, pro-
jektvezető. Ez egy tudatos fiatalítási program a
Patentnál. A vállalkozás tulajdonosai nemcsak
a jelenre gondolnak, de a jövőre is. Azok a cégek,
akik megelégszenek azzal, hogy a napi problé-
mákat orvosolják, nem fejlődnek, hanem ha-
nyatlanak. Ezzel együtt az ügyfeleknek nyújtott
szolgáltatásaik minősége is romlik. A Patentnál

ez húsz éve nem fordulhat elő. Bauer Kolos és
Gál András is annak a húsz-harminc éves kép-
zett emberekből álló csapatnak a tagja, akik
már öt-hat éve szerződtek a Nyugat-Dunántúl
legnagyobb és leginnovatívabb vagyonvédelmi
cégéhez. Lehetőséget láttak abban, hogy egy
akkor számukra még kevéssé ismert szakterü-
leten kezdjenek el tevékenykedni.

Hamar kiderült, hogy a vagyonvédelem, ha jól
csinálják (márpedig a Patent alapítása, 1990
óta jól csinálja, bizonyítja ezt 15.000-nél több

VAGYONVÉDELEM FELSŐ FOKON: SZOFTVERFEJLESZTÉS, NYELVTUDÁS, KREATÍV GONDOLKODÁS

LENDÜLETBEN A PATENT

Bauer Kolos és Gál András a Nyugat-Dunántúl leginnovatívabb vagyon-
védelmi cégének, a Patentnak a projektmenedzserei. Nyelveket beszélő,
kreatív fiatalok, akik újabb lendületet adtak a cég szoftverfejlesztései-
nek, logisztikát támogató őrzés-védelmi megoldásainak. Bár a patentos
fiatal középvezetők csapatában nagyon sokan vannak, az európai színté-
ren is egyedülálló SP Control-Porta programról, az ahhoz kapcsolódó fej-
lesztésekről most, mint zászlóvivőkkel,  velük beszélgettünk. 

Gál András kezében a kézilabda talán azt jelképezi, hogy játékosan, könnyedén, de mindig győzni
akarva haladnak céljuk felé. A kis cégismertető pedig arra utal Bauer Kolosnál, hogy a múlt és a jövő
a jó vállalkozásoknál mindig kéz a kézben „jár.”  

ügyfele), óriási lehetőségek rejlenek a fejlődés-
re. Igaz ez a távfelügyeletre és az élőerős vé-
delemre is. A két fiatal vezető ez utóbbiban van
igazán otthon. A Patent olyan nagy cégek va-
gyonbiztonságát garantálja, már több mint év-
tizede, mint például az Audi vagy a Nemak. 

Ahogy András és Kolos mesélik, a vagyonvé-
delem sokkal több már, mint egy őr a bódé-
ban. Minden őr számítógépen dolgozik, vagy
okos telefonjáról jelentkezik be, egy azon futó
program szerint végezve feladatát. A Patent
az elmúlt tíz évben közel kétszázmillió forintot
költött logisztikát segítő vagyonvédelmi
szoftverfejlesztésekre. A sok-sok program, az
időfoglalótól a belépés-nyilvántartóig, az
elektronikus járőrnaplón, az eszköznyilvántar-
tón, a tűzoltókészülék-ellenőrző szoftverig, a
káresemény digitális jegyzőkönyvig, vagy a QR
kódos beléptetésig integrálható egymáshoz,
és így adják össze az SP Control néven kifej-
lesztett applikációt. 

A nagy gyártó és raktározó cégek egyre inkább
észreveszik, hogy a vagyonvédelem területén
is a minőség a fontos. Nem ígéret kell számuk-
ra, nem ilyen-olyan simlizős vállalkozás, aki ke-
vés pénzért sokat ígér, hanem egy jól működő
21. századi cég. Olyan vagyonvédelmi cég,
amelyik csakis saját alkalmazottakkal dolgozik!
Ez a Patent, vallja Kolos és András. Majd el-
mondják, a Patent egy egyedülálló e-learning
rendszert is bevezetett, amivel minden mun-
katársukat online formában tudják oktatni,
vizsgáztatni. Ráadásként most fejlesztettek ki
egy takarítás-ellenőrző applikációt, amely iránt
máris nagy az érdeklődés.

Amilyen lendülettel beszélnek munkájukról, öt-
leteikről, olyan lendülettel dolgoznak is. A Pa-
tent a biztonság minősége. A Patent a fiatalok
lendülete, a tapasztaltak bölcsessége. Erények
és értékek, amelyek közös eredője a még jobb
ügyfélkiszolgálás, a lakosság és az ipari meg-
bízók még nagyobb biztonsága.
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Szerkeszti: Nagy Viktor

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

HÍREK KOMBI VILLANY-
PORSCHE?!

Améltán sikeres, tisztán elektromos sportautó, a
Porsche Taycan új karosszériával és sportos
GTS verzióval gazdagodik. Az új „kombi”, amit

Sport Tourismo néven árul a német cég, nagyobb fej-
teret a hátsó sorban, és 530 literes, tágasabb csomag-
tartót kínál. Ettől persze a sportosságon nem esik csor-
ba. Főleg a GTS verzióban, amit a 4S (közepes) és Turbo
(csúcsmodell) közé pozicionáltak. A hatótávolság 504
kilométer, ami a Taycan sorozatban a legjobb érték.
Eközben a maximális 598 LE sem ad okot panaszra.

Százra 3,7 mp alatt gyorsul a sima és a Sport Tourismo
variáns egyaránt. A sötét betétekkel feldobott karosszé-
ria és beltér, és a különösen sportosra hangolt futómű
miatt a teljesítményt kivéve még a Turbónál is vadabb a
GTS. A hab a tortán, hogy mostantól kilenc szegmensre
osztott, folyadékkristályos betétes panoráma üvegtető
is kérhető. A rendszer gombnyomásra váltja mattra az
átlátszó üvegtetőt, és két fokozatban szabályozható a
rések mérete – ezzel a napfény vakító sugarait távol
tudja tartani a világújdonság.

OPEL ASTRA –
ÚJ GENERÁCIÓ

Ahatodik generációs, Astra „L” a márka
új orrát viseli, pixel LED fényszórói
vannak és több hibrid hajtáslánccal,

2023-tól pedig tisztán villamos hajtással is
elérhető lesz. A sarkos és karakteres meg-
jelenés hozza a német márka magabiztos
stílusát. Méreteit tekintve konzervatív – alig
nagyobb elődjénél –, ám minden másban elő-
remutató az új modell. 110–225 lóerő közötti
teljesítménnyel, tehát gazdag motorkínálattal
érkezik a kompakt Opel, melyek között 180 és
225 lóerős hibridek is lesznek. Az 1,2 literes
benzines és 1,5 literes dízel turbómotorok ad-
ják a kínálat alsó szegmensét, itt még hatse-
bességes manuális váltó is kérhető lesz,
egyébként az erősebb verzióknál 8-sebessé-
ges automata lesz jellemző. A műszerfal telje-
sen digitális és érintőképernyőről kezelhető, de
az alapfunkciók gombokkal is elérhetők lesz-
nek. Vezetéstámogató rendszerekkel gazda-
gon, de remélhetőleg megfizethető áron érke-
zik az újdonság – miközben hazánkban egye-
lőre elérhető marad a korábbi széria is.
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AFord Kuga a tökéletes SUV. Tágas, mégis
sportos testalkatú és dinamikusan ve-
zethető. A szépsége mellett most bizo-

nyította technikai rátermettségét. Tölthető hib-
ridként próbáltuk ki.

Orrhosszal győz
A Ford Kuga második generációja igazán csá-
bító crossover a középkategóriában. 4,6 méte-
res hosszával még kezelhető méretű, mégis si-
került igazán sportos alakot formálni neki. A
„hátratolt” utastér miatt tisztességes motor-
háztető trónol a lapos orron, ettől az arányai
egy hátsókerék-hajtású autóra hajaznak. A kö-
zel 1,7 méteres magasságát ezzel és a majd-
nem 1,9 méteres szélességgel leplezi – sike-
resen. A könnyed formát finom ívek és erőteljes
vállak teszik dinamikussá. Továbbá ott vannak
a 18 colos, esetünkben a Solar Silver, csodás
szürke metálfényezéshez passzoló, sötétszür-
ke alufelnik és a valódi dupla kipufogóvég.

Belül is adja

TESZT: FORD KUGA 2.5 PLUG-IN HYBRID

KOMPROMISSZUM NÉLKÜL

Most már alap, hogy sok kijelző és érintő felület
várja az új autók gazdáit. A Kugában is van egy
LCD, a vezetési módhoz igazodó, kidolgozott
grafikával, illetve egy középkonzoli képernyő a
multimédia, navigáció és a beállítások kezelé-
sére. De kapunk egy „klasszikus” gombsort a
fűtés-szellőzés kapcsolgatására, ahol helyet
kapnak a szélvédő-, ülés- és kormányfűtés
kapcsolói is – a téli autózás elengedhetetlen
tartozékai. Szóval elöl teljes a komfort, minden
a helyén, és még Head-Up Display is kérhető.
Hátul sem rossz a helyzet, mivel a pazarlóan
nagy tér az ülések tologatásával és a háttámlák
döntésével variálható, annak megfelelően,
hogy több csomagtér (411–581 liter) vagy fe-
jedelmi kényelem kell.

Hajtás pajtás
Elérkezett az indítás: egy gombnyomás és egy
menetválasztó tárcsa D-be tekerése. És a Kuga
„READY”. Ekkor elektromos hajtással indulunk,
és megyünk, megyünk, ameddig a város tart. A
plug-in, azaz konnektorról (gyorstöltőről) tölt-
hető hibrid 40–55 km-t tud megtenni tisztán
villamos hajtással, a 14,4 kWh-ás lítium-ion
akkupakknak köszönhetően. Ha kell, akkor vi-
szont van egy „tartalék” benzinmotorunk. A 2,5
literes négyhengeres hangtalanul indul, ha
szükség van rá. Például padlógáznál. Ilyenkor a
225 lóerős rendszerteljesítmény és a 230 Nm
nyomaték brutálisan beleprésel az ülésbe. Hát
még, ha Sport módba kapcsolunk! Ilyenkor a
gázpedál pöccintésére ugrik a Kuga. Ráadásul,
ha korrektül adagoljuk a gázt, akkor a fokozat-
mentes automata váltó „kapcsolgat”, így az au-
tózás hangulata sem csorbul.

Finomságok
A plug-in hibrid Kuga a kombinált hajtással,
null emisszióval is vezethető és közel 800

km-t tudunk vele autózni benzinnel, töltés
nélkül. A rendszer automatikusan gazdálko-
dik az energiával. A fékezést, ha lehet, 100%-
ban betölti az akkukba, és ezt minden lassí-
táskor jelzi is. Amíg tud, elektromosan hajt,
akár országúti sebességnél, „vitorlázó”
üzemben is. De beavatkozhatunk, kényszerít-
hetjük, hogy tartalékolja az akku készleteit
(későbbi városi menetre), vagy éppen töltsön
vissza menet közben. Univerzálisan használ-
ható, élvezhetően vezethető, pedig 1800 kg,
és a fogyasztása csak 5–7 liter nagy átlag-
ban. Ha mindig töltjük hálózatról (otthon vagy
munkahelyen, 3–6 óra alatt), akkor az első 50
km mindig „ajándék”.

Költségvetés
Egy Kuga 9,5 millió forinttól indul, 150 ló erős
1.5 EcoBoost motorral. Ha fontos az össz -
kerékhajtás, válasszuk a normál full-hibrid ver-
ziót (FHEV), kisebb akkupakkal, maximális ha-
tótávval (900–1000 km), esetleg egy dízelt
12,8 millió körül – ezek 190 lóerősek. A plug-in,
tölthető hibrid ára Atkinson-ciklusú, takarékos
motorral, zöld rendszámmal és 225 lóerővel
14,5 milliótól indul – választható stílussal és
minden földi jóval felszerelve. Legyen limitált
szériás, Titanium X, ST-line vagy Vignale, mind
hozza a csúcsot, amit ma egy hibrid autó tud-
hat. Sőt, több élménnyel és közben kevesebb
károsanyag-kibocsátással.

CARNET FOR-TOP KFT.
9028 Győr, Kismegyeri u. 2. • Web: www.fortop.hu
Email: auto@fortop.hu

A FOKOZATMENTES
AUTOMATA VÁLTÓ
„KAPCSOLGAT”, ÍGY AZ
AUTÓZÁS HANGULATA
NEM CSORBUL

Szerző: Nagy Viktor

Támogatott tartalom
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A kerék
A gépkocsi kereke négy fő alkatrészből áll: ke-
rékagy, keréktárcsa, kerékpánt és gumiabroncs.
Ebből a gumiabroncsról tudunk a legtöbbet: a
biztonságos közlekedéshez az évszaknak meg-
felelő, nem túl idős (felkeményedett) és kellően
mély bordázattal rendelkező (nem kopott) gu-
mikkal használjuk autónkat. A kerékagy az a
csapágyazott alkatrész, mely a kerék szabad
forgását biztosítja. Erre csavarokkal rögzítjük a
keréktárcsát, mely egy egységet alkot a kerék-
pánttal. Ez gyakorlatilag a köznyelvben „felni”
néven emlegetett alkatrész, amely anyaga sze-
rint lehet acél (préselt lemez) vagy alumínium,
különböző ötvöző anyagokkal (öntvény vagy
préskovácsolt). Utóbbit tovább kell munkálni,

alakítani, így hengerezni, fúrni és esztergálni is
kell a gyártás során. Így készülnek a népszerű
„alufelnik”, melyek változatos formájúak és bi-
zonyos esetben könnyebbek acél társaiknál.

A biztonság
Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük a ke-
réktárcsákat, nézzük meg, nincs-e rajtuk sé-
rülés. A sérülések egy része a külső felülete-

TECHNIKA

FELNI = BIZTONSÁG ÉS DIZÁJN
Autónk kerekei „összekötik” az utat és járművünket. A gumik az úthoz, a
keréktárcsák a futóműhöz csatlakoznak. A gumik mellett a kerékabron-
csok állapota, kialakítása és mérete határozza meg azt, hogy milyen az
autózás élménye, biztonsági foka, és egy szép felni látványa sem utolsó.

ken azonnal meglátszik, például egy padká-
zás, vagy mélyebb karc. Ugyan ezek egy ré-
sze nem befolyásolja a használhatóságot,
mégis legyünk körültekintőek, és ha kétsé-
günk van, keressünk fel szakembert – gumis
műhelyt vagy olyan felnifelújítással foglalko-
zó céget, mint az SDMtech. A felnik szerke-
zeti vizsgálata során fény derül arra, hogy
például egy lemezfelni pereme annyira de-
formálódott-e, hogy a gumi elengedi a leve-
gőt, vagy könnyűfém felni esetén egy karc
repedés-e. Egy komolyabban sérült felni
használata életveszélyes! A kisebb hajszál-
repedések, deformációk javítása biztonsági
szempontból elengedhetetlen, de sok eset-
ben megoldást jelent.

A felújítás
A felni felújításakor első lépésként oldószeres
fürdővel, kémiai úton eltávolítják a régi festék-
réteget, elkerülve a mechanikai roncsolást.
Amikor fémtiszta a felület, ha szükséges, kö-
vetkezhet a szerkezeti javítás (például egyen-
getés, görgőzés, hegesztés). Következő lépés-
ben alacsony nyomású, apró szemcsés szem-
cseszórással egységessé, tisztává „varázsolják”

a felületet. Ezzel maximalizálható a festékta-
padás. A szórást követően, a lehető legrövi-
debb időn belül elektrosztatikus porfestéssel a
kívánt színre festik a felnit – természetesen a
festeni nem kívánt felületek (például a kerék -
agy felfekvő síkja) szakszerű kitakarása mellett
– ezt nevezik maszkolásnak. Ezt követően a
festék típusától függően 160-210 Celsius-fok
közötti hőmérsékletre fűtött ipari kemencében
a felületre sütik a festéket. Szobahőmérséklet-
re történő visszahűlést követően nincs szükség
további száradásra, így azonnal autóra szerel-
hető. Az SDMtech-nél a folyamat befejezése
után különös figyelmet fordítanak a csomago-
lásra, annak érdekében, hogy a kerekek szállí-
tás közben semmilyen sérülést ne szenvedje-
nek. A végeredmény egy biztonságos és szép,
akár egyedi színben felújított kerékgarnitúra.

Mikor és mit?
A nyári felniket a szezon végén, a téli kerekek
felrakásakor érdemes megvizsgálni és felújí-
tásra vinni. Ekkor a szerkezeti és esztétikai hi-
bák is orvosolhatók, a felni élete jelentősen
meghosszabbítható, vagy teljesen új életet le-
helhetünk egy régebbi garnitúrába. Az alumíni-
um ugyan nem rozsdásodik, de a felületi oxidá-
ció és a ráégett fékpor miatt a csillogását ha-
mar elveszítheti. A téli kerekekre is figyeljünk
oda, ha azok „csak” acéltárcsák, mivel itt a kor-
rózió szerkezetileg is kikezdheti a kereket. A
nem használt téli kerekek elsősorban nyári idő-
szakban juthatnak el a szakemberekhez. Érde-
mes tehát mindig egy szezonnal előre gondol-
kodnunk, és közben a gumik állapotát is alapo-
san ellenőrizzük!

Profi felületkezelés
Az ipari minőségű felületkezelés a kere-
kek felújításakor biztosítja a tartós védel-
met. A korrózió, oxidáció és a ráégett fék-
por eltávolítása – oldószerrel és szem-
cseszórással –, majd az új bevonat, tehát
a festékréteg felvitelével a felület tartós
és szép marad. További védőréteg képez-
hető lakkozással, így növelhető a réteg-
vastagság és az ellenálló képesség. Kü-
lönböző struktúrákat és különleges szí-
neket lehet festeni, akár több réteg fel-
hordásával. Nem csak kerékabroncsnál,
de más fémszerkezeteknél, autóalkatré-
szeknél (például lengőkarok, féknyereg) is
használják az SDMtech szakemberei.

SÉRÜLT FELNI
HASZNÁLATA

ÉLETVESZÉLYES
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KORCSOLYÁZZON
PANNONHALMÁN!
Pannonhalma télen is számtalan élményt kínál. December 3-tól
január 9-ig már korcsolyapálya is várja a kis városba látogatókat.
A kori nélkül érkezőknek jó hír, hogy a 900 Ft-os belépőjegyben a
korcsolyabérlés is benne van. A pontos nyitvatartásról a cikkünk
végén található elérhetőségeken lehet tájékozódni. December 18-án
érdemes szétnézni a Pannonkamra karácsonyi vásárban, közvetlenül
a koripálya mellett.

Természetesen az sem fog unatkozni,
aki nem szívesen megy a pályára. Erről
a Pannonhalma Porta gondoskodik. Az
új látogatóközpont fő attrakciója az or-
szágosan is egyedülálló, a török kori
végvári harcokat bemutató interaktív
kiállítótér, ahol egy virtuális időutazás-
nak köszönhetően, a végvárak világába
nyerhetnek betekintést az érdeklődők.
A múltat a jövő eszközeivel élhetik át:
belevethetik magukat többek között
egy 16. századi vár mindennapi éle -
tébe, vagy egy akkor zajló vásári forga-

tagba. A 21. századi eszközök azt is le-
hetővé teszik, hogy 15 ezer katonával
együtt hallgassák meg Zrínyi lelkesítő
beszédét, de akár bepillanthatnak a há-
remek varázslatosan csillogó világába.
A kiállításon kívül itt találjuk a Tourin-
form Irodát és a helyi termékek boltját
is. A kulináris élményekre vágyók a
Porta Étteremben válogathatnak ízle-
tes falatok között. A számtalan kikap-
csolódási lehetőség miatt tehát az ad-
venti időszakban is érdemes ellátogatni
Pannonhalmára. (x)

PANNONHALMA PORTA LÁTOGATÓKÖZPONT
Pannonhalma, Mátyás király utca 3. • +36 96 960 072
www.pannonhalma.hu • www.facebook.com/pannonhalmaturizmus
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Aszakmai versenyt a kamara azzal a céllal
szervezi meg már 5. alkalommal, hogy
kedvet csináljon a fiataloknak az eladó,

pincér, szakács és cukrász szakmákhoz, és az
is fontos, hogy a tehetséges tanulók verseny-
körülmények között mutassák be eddig meg-
szerzett tudásukat. Pénteken reggel tartották
a megnyitót, ahol Pintér-Péntek Imre, a kama-
ra elnöke köszöntötte a résztvevőket.

„Ha egy ötlet megszületik, és az ötletből valóság
lesz, az mindig egy nagyszerű történet, s ha már
ezt több éven keresztül ismételjük, akkor minden
bizonnyal annak az ötletnek van létjogosultsága”
– méltatta a rendezvényt a kamarai elnök.

Az önkormányzat képviseletében Radnóti Ákos
érkezett a megnyitóra, aki kiemelte: nagyon fon-
tos Győr és a megye számára is a kereskedő,
vendéglátó szakmák népszerűsítése, így külön
örül annak, hogy a legjobbak vesznek részt a ver-
senyen az adott területekről. Remek ötletnek
tartja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok
testközelből figyelhetik a szakképzős diákok te-

A tavalyi online esemény után idén már élőben, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
székházában rendezték meg „A jelen tanulója, a jövő mestere” interaktív rendezvényt.

EGYRE NÉPSZERUBB A KAMARAI VERSENY´́
vékenységét. A verseny idei témáját a királyi vá-
rossá válásának 750. évfordulóját ünneplő Győr
adja, az alpolgármester szerint ez külön pikanté-
riát kölcsönöz a megmérettetésnek. Hanczné
Mező Edina főszervező elmondta, több mint két-
száz versenyző vett részt a megmérettetésen az
öt év alatt, és közel kétezer látogató érkezett a
rendezvényre a nyolcadik, kilencedik évfolyamos
osztályokból. Csalló Gábor zsűrielnök útravalóul
azt üzente a fiataloknak: a legnagyobb bátorság
az, elindulni egy versenyen.

Gratulálunk „A jelen tanulója, a jövő mestere”
szakmai verseny díjazottjainak! Találkozzunk
jövőre is! Ezúton is köszönjük a szaktanárok,
felkészítők és támogatók munkáját, segítsé-
gét. A díjazottak névsora Facebook-oldalunkon:
www.facebook.com/gymskik olvasható. (x)
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Akampány célja, hogy szakmát tanuló,
hátrányos helyzetű diákokat segítsen az
alapítvány. Ennek idén több módja is

van, egyrészt a belvárosi üzletek tulajdonosai
„angyalos” perselyeket helyeznek ki, ahová a vá-
sárlóik bedobhatják adományaikat, ők pedig egy
angyalka figurával köszönhetik meg a támoga-
tást. Ezúttal a GYMSM KIK Női Vállalkozói Klub,
valamint cukrásztanulók is csatlakoztak a kezde-
ményezéshez: a klubtagok az adventi vásár jóté-
konysági faházában várják az adományozókat. 

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
hangsúlyozta: Győr ereje mindig is az összefogás-
ban rejlett, most a belvárosi kereskedők fogtak
össze. „Fontosnak tartom, hogy adventben is
megteljenek a belvárosi üzletek vásárlókkal, mi
győriek itt vásároljuk meg a karácsonyi ajándéko-
kat, mert ezzel is a helyi vállalkozókat és egyben
a nehéz sorsú diákokat is támogatjuk.” 

ÖSSZEFOGÁS 22 DIÁKÉRTÖtödik alkalommal hirdeti meg a
megyei iparkamara által létrehozott
Győri Bevásárló Utcák Alapítvány a
nagysikerű adománygyűjtő kampá-
nyát, az „Angyalok a belvárosban”
jótékonysági akciót a társadalmi fe-
lelősségvállalás jegyében. 

Obertolné Horváth Tímea, az alapítvány elnöke
kiemelte: ezúttal is megyei szakképző intézmé-
nyek számára írtak ki pályázatot, amelyre 7 iskola
pályázott, 22 rászoruló fiatal számára kérve se-
gítséget. „Mind a 22 diákot támogatni szeret-
nénk, van köztük, akinek tudományos számoló-
gépre, tabletre, laptopra van szüksége, de sajnos
olyan fiatalok is vannak, akiknek a mindennapi
megélhetéshez, ruházkodáshoz kell támogatást
nyújtanunk.” A tavalyi „fekete” karácsony után 1,6
millió forint gyűlt össze, az elnök bízik abban,
hogy idén sikerül ezt az összeget túlszárnyalni.

Pintér-Péntek Imre, a megyei kereskedelmi és
iparkamara elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy
azok a vállalkozók, akik az elmúlt évben már nehéz
helyzetbe kerültek, összefogtak és megmutatják,
hogy most is tudnak jótékonykodni, hogy odafi-
gyelnek a nehéz helyzetben élő diákokra. (x)

Az adománygyűjtés december 31-ig tart. 



2021. november 26.20

A Krisztus a sziklasírban című festmény Mun-
kácsy egyik legmegrázóbb erejű alkotása. Öt
érdekes tény a képről:

1. A művet a jobb alsó sarokban olvasható
szignatúra szerint Munkácsy egyetlen nap
alatt, 1881. június 7-én festette.

2. Munkácsy e képét ifj. Hans Holbein neveze-
tes alkotása, a Halott Krisztus inspirálta, ame-
lyet a német reneszánsz mester 1521–1522-
ben festett.

ÖT ÉRDEKESSÉG MUNKÁCSY
KRISZTUS A SZIKLASÍRBAN CÍMŰ FESTMÉNYÉRŐL

3. Munkácsy az eredeti Holbein-művet
1874-es svájci utazása alkalmával szemé-
lyesen is látta Bázelben, ahol mind a mai
napig őrzik.

4. A kép barnára épülő színvilága a nagy hol-
land barokk mester, Rembrandt festészetét
idézi. Munkácsy már düsseldorfi tanulmányai
idején, 1870-ben ellátogatott Hollandiába,
majd két évvel később Amszterdamban te-
kintette meg az ottani Rembrandt-kollekciót.
Grafikai lapjait is gyűjtötte.

5. Holbein nevezetes alkotása feltűnik Dosz-
tojevszkij A félkegyelmű című regényében is,
ahol Miskin herceg a képre tekintve ekként
kiált fel: „Hiszen ettől a képtől némely ember
egészen elveszítheti minden hitét!”

Támogatott tartalom

December 4-én, szombaton ismét a ro-
botoké lesz a főszerep a Mobilisben. Az
élményközpont hatodik alkalommal

rendezi meg a Nemak–Mobilis robotversenyt,
a FIRST LEGO League robotépítő és programo-
zó világverseny győri regionális fordulóját. Az iz-
galmas robot játékmenetek mellett idén is szá-
mos érdekes kísérő program várja a látogatókat. 

A Mobilis kísérletei a digitalizáció alapjait, a ter-
mészettudományos kísérletezés és a mérnöki
gondolkodásmód összefüggéseit, valamint – a
verseny idei tematikájához kapcsolódva – az
energia szállítását mutatják be. Az érdeklődők
kódolhatnak, programozhatnak, animációt ké-
szíthetnek és akár a mesterséges intelligencia
tanulási módját is megismerhetik a MobilITy-
Győr Digitális Élményközpont foglalkozásain. A

LEGO ROBOTOK LÁTVÁNYOS VERSENYE A MOBILISBEN
rendezvény napján a Mobilis ingyenesen láto-
gatható!

A versenyen a régió legtehetségesebb robotépítő
diákcsapatai vesznek részt, a Nemak Győr Alumí-
niumöntöde Kft. által életre hívott mentorprogram
6 csapat, az SMR Automotive Mirror Technology
Hungary Bt. támogatása pedig egy további intéz-
mény számára teszi lehetővé a versenyzést. A ro-
botverseny névadó főtámogatója a Nemak Győr
Alumíniumöntöde Kft., kiemelt támogatóként az
ABB Kft., a FANUC Hungary Kft. és a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, tá-
mogatóként pedig az IGM Robotrendszerek Kft.
segíti a rendezvény lebonyolítását. (x)

További információ: 
https://mobilis-gyor.hu/aktualis-programok
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Díjmentes tanácsadás: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–14  óráig   //   szerda: 8–14 óráig   //   csütörtök: 11–17 óráig

Sokak számára október 31-én véget ért a hitelmoratórium, vannak azonban kivételek, a kormány által
meghatározott társadalmi csoportok tagjai 2022. június 30-ig maradhatnak a moratóriumban.

FELKÉSZÜLT A MORATÓRIUM VÉGÉRE?
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a mora-
tórium nem jelent tartozás- vagy kamatelenge-
dést. A tartozás ezen időszak alatt is kamatozik,
és díjfizetési kötelezettség merülhet fel a szerző-
déses kötelezettségek teljesítése kapcsán. 

Bár a moratórium következtében a havi törlesztő
részlet nagysága a moratórium hatására nem vál-
tozhat (kivéve a változó kamatozású hiteleket), a
futamidő azonban a moratóriumban töltött hóna-
pok számánál nagyobb mértékben fog megnőni.

Amennyiben megkapja/megkapta a bankjától a
tájékoztatást a moratórium igénybevétele miatti
futamidő-hosszabbításról, és nem ért azzal egyet,
vagy nem érti, hogyan emelkedhetett a leírt mér-
tékben hitelének futamideje, akkor keresse a
Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat (PNTI)
irodáit, ahol a szakértők díjmentes tanácsadás ke-
retében nyújtanak segítséget az adósoknak a mo-
ratóriummal kapcsolatos minden kérdés tekinte-
tében. Emellett természetesen minden egyéb
pénzügyi vonatkozású kérdés és panasz esetén is
forduljanak bizalommal a PNTI munkatársaihoz.
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Amíg a talaj le nem fagy, nyugodtan ültet-
hetünk még gyümölcsfákat, csak az ala-
pos beiszapolás után ne felejtsük el a tö-

vénél felkupacolni a talajt. Ha a kertünkbe be-
juthatnak a vadak, nem árt, ha egy törzsvédő
hálót is teszünk a fáink törzsére. Még nem késő
a fák (főleg a csonthéjasok) törzsének leme-
szelése – erre csak az oltott mész a jó. Így a
téli erős napsugárzástól megóvjuk növénye-
inket, sőt még növényvédelmet is folytatunk,
hiszen a mész fedése alatt az ott telelő kár-
tevők, kórokozók jórészt elpusztulnak. Ha
úgy látjuk, hogy a gyep túl magasra nőtt, a
reggeli dér felszáradása után még egy-egy
fűnyírást elvégezhetünk. Sőt ha szeretnénk,
hogy télen is szép zöld legyen, egy téli felké-
szítő kálium-túlsúlyos gyeptrágyával meg-
szórhatjuk gyepünket. 

A zöldségágyásokból már kikerült minden, a
felszabaduló területeket készítsük el a tavaszi
vetésekhez. Kezdjük meg a talajlazítást, ami-

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: shutterstock.com

Szeszélyes és változó klímánknak köszönhetően sem a november, de még a december se igazi téli hónap.
Így még nyugodtan tevékenykedhetünk a kertben. Folyamatosan gyűjtsük az őszi lombot és vigyük a kom-
posztba vagy akár egy komposztálógödörbe. A gyepfelületről legalább három-négynaponta szedjük össze
a lombot, mert ellenkező esetben kipállik alatta a fű. 

hez ne ásót, hanem ásóvillát használjunk, így
nem átforgatjuk a talajt, hanem csak meglazít-
juk azt. A felszínéről a növényi maradványokat
előtte gereblyézzük össze. A fagyérzékeny nö-
vényeinket már takarjuk be légáteresztő anya-
gokkal vagy a gazdaboltokban kapható úgyne-
vezett téli takarókkal, vagy a növények tövét
kupacoljuk fel föld és komposzt keverékével.
Mielőtt betároljuk a szerszámainkat, gépeinket

télire, takarítsuk le őket, ha kell, most cserél-
jünk nyeleket bennük. A permetezőt mossuk el
(legjobb a szódával való átmosás), szárítsuk
meg és így tegyük el. 

A benzines gépeinket lehetőleg üzemanyag
nélkül tároljuk el. A mostanában olyan hasznos
és elterjedt akkumulátoros gépeket (főleg az
akkut) lehetőleg meleg helyen teleltessük, 60-
70 százalékos feltöltött állapotban. 

A kiskertekben, tárolókban figyeljünk a rágcsá-
lók beköltözésére, előzzük meg a kártételüket.
A betárolt terményt rendszeresen ellenőrizzük,
sőt fagymentes időben gondoskodjunk a meg-
felelő légcseréről. 

A szobanövényeinkről se feledkezzünk meg,
óvatosan szellőztessünk, mert pár perc alatt is
megfázhatnak. Mivel kevesebb a fény, így vízre
és tápanyagból is kevesebbre van szükségük a
növényeinknek. Mindig csak akkor kezdjük meg
a locsolást, ha a földjük már tapintásra száraz.
Tápoldatozni 4-6 hetente is elegendő ilyenkor
őket. Nagyobb szobanövényeinket 2-3 hetente
forgassuk meg egy picit, így jobban és egyene-
sebben fejlődnek. 

Hajtatóüvegben vízbe helyezzük el a jácint-
hagymát, pár hét múlva tavaszi hangulatot, il-
latot varázsol a szobánkba.

LASSAN BEKÖSZÖNT A TÉL 
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Aki szeretne részt venni az ajándékozásban, az alábbi kategóriák
szerint adhatja le a csomagját: óvodás korú fiú / lány illetve általános
iskolás korú fiú / lány. 

Kérjük, hogy az életkort szíveskedjenek feltüntetni a leadott ajándék-
csomagokon, mely korosztályú gyermekek számára állították össze. 

A magyar nyelv napja alkalmából az idei évben
hét győri iskola is csatlakozott ahhoz a bala-
tonfüredi önkormányzat által életre hívott
kezdeményezéshez, amelynek keretében
megemlékeztek Babits Mihály költő halálának
80. évfordulójáról. A közös versmondás alkal-
mával több száz fiatal, köztük a Győri Arany
János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola, a Győri Radnóti Miklós Általános
Iskola, a Győri Kodály Zoltán Ének-Zenei Álta-
lános Iskola, a Győri SZC Móra Ferenc Általá-
nos Iskola, a Győri SZC Pálffy Miklós Kereske-
delmi és Logisztikai Technikum, a Győri SZC
Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai
Technikum, valamint a Győri SZC Deák Ferenc
Közgazdasági Technikum diákjai ugyanabban
az időpontban közösen szavalták el a 20. szá-
zad eleji magyar irodalom jelentős alakjának
Esti kérdés című versét. A magyar nyelv ápo-
lását segítik az ilyen jellegű irodalmi rendez-
vények is, amelyek anyanyelvünk szépségét
szeretnék bemutatni, megőrizve azt az utókor
számára. A magyar nyelv napját 2011 óta ün-
nepeljük, annak emlékére, hogy 1844-ben V.
Ferdinánd magyar király ezen a napon szen-
tesítette a magyar nyelvet hivatalossá tévő
törvényt. 

EGYÜTT  SZAVALTAK
A MAGYAR NYELV NAPJÁN

CIPOSDOBOZ-AKCIÓ

A Városi Diákfórum cipősdoboz gyűjtőakciót hirdet, amely-
nek célja, hogy karácsony közeledtével szebbé tegyék az
ünnepi időszakot a nehéz sorsú gyermekek számára. 

´́

Leadási határidő: 2021. december 3. 
Gyűjtőpont: HÍD Ifjúsági Iroda – 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 19. 
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Pontyhalászlé, ahogy „Koksza” szereti

Hozzávalók 10 főre 
4000 g ponty
450 g vöröshagyma
300 g zöldpaprika
200 g paradicsom
80 g só
60 g fűszerpaprika
20 g cseresznyepaprika (ízlés szerint) 

Vegyünk egy méretes pontyot, tisztítsuk meg
és filézzük ki. A csontból, fejből, farokból és a
leeső darabokból készítjük az alaplevet. 4 liter
vízbe beletesszük a haldarabokat, a vörös-
hagymát, a paprika és a paradicsom felét és
feltesszük főni. Körülbelül egy órát kell főzni jó
közepes lángon vagy 7-8. fokozaton. Ha ezzel
megvagyunk, ízlés szerint szűrhetjük vagy
passzírozhatjuk. Utána feltesszük újra főni, de
már lassabban, mint az első körben. A leves te-
tején összegyűlt zsiradékra szórjuk a fűszerpap-
rikát, majd hozzáadjuk a pontyfiléből készült, be-
sózott darabokat és a megmaradt paradicsomot
és paprikát (fontos, hogy ezeket apróra kell vág-
ni). Majd készre főzzük. Tálaláskor friss korian-
derrel és nagyon apró kockára vágott angolzel-
lerrel dobhatjuk fel a halászlevünket.

A második recept egy furcsa desszert, mely az
én szülővárosomból, Karcagról származik. A
neve Ferdinánd, vagy ahogy sokan hívják, Kar-
cagi Ferdinánd, mely kelt tésztából készül.

Karcagi Ferdinánd

Hozzávalók 10 főre 
5 dkg élesztő • 4 dl tejföl
2 csipet só • 8 ek. kristálycukor
4 tojás • 6 dl tej • 120 dkg finomliszt

Krém 20 dkg kristálycukor • 40 dkg vaj

A locsoláshoz 4 csomag vaníliás cukor
20 dkg porcukor • 6 dl tejszín

A tejet két evőkanál cukorral meglangyosítjuk, az
élesztőt belemorzsoljuk, majd félretesszük, fel-
futtatjuk. Két tűzálló edényt vagy lábast kivaja-
zunk, és jól megszórjuk kristálycukorral. A tojá-
sokat csipetnyi sóval, 6 evőkanál cukorral és a
tejföllel összekeverjük. Amint ez megvan, a tojá-
sos tejfölt és a felfuttatott élesztős tejet a liszttel
összedolgozzuk, és egy kalácstésztát készítünk.
Cipót formázunk, majd 45 percig kelesztjük.

KRÉM
Közben a krémhez a cukrot és a vajat habosra
keverjük. A megkelt tésztából hat egyenlő bucit
vágunk, és lisztezett gyúródeszkán egyenként
elnyújtjuk. A krémünkkel átkenjük a tésztákat,
majd felgöngyöljük, mint a palacsintát és osz-
lopokat vágunk belőle. (Az oszlopok ne legye-
nek magasabbak, mint az edény fala.) Ezeket
lazán egymás mellé állítjuk a kikent, cukrozott
sütőformákba. 10-15 percet hagyjuk pihenni.

A LOCSOLÁSHOZ
Előmelegített sütőbe tesszük a lábasokat. Ami-
kor már félig megsültek 180–200 fokon, meg-
locsoljuk a tejszínes, cukros keverékkel, és
készre sütjük őket.

Kovacsics „Koksza” István séf a Panírból

Vasárnap meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún, elkezdő-
dik a várakozás időszaka. Sok háziasszony már most azon gondolko-
zik, milyen finomságokkal lepje meg családját karácsonykor. Tudom,
hogy rengeteg idő megy el a főzéssel ilyenkor, ezért olyan ünnepi fo-
gásokat gyűjtöttem össze, melyek könnyen, gyorsan elkészíthetők.
Most egy finom halételt és egy kalácsot mutatok.
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PINGVIN KARÁCSONYRA

Győrben és környékén telente is nagy az érdeklődés az állatkert iránt. Ugyan néhány állat fázik, így ők már
elkucorodtak a téli szállásukra, de akad, aki ilyenkor is szeret kint kóricálni a területén. De nem csak maga
az állatkereti séta az, ami az ünnepek közeledtével érdekes lehet. 

Ebben az időszakban, bár a program egész
évben folyamatos, megnövekszik az
örökbefogadások száma. Nem is csoda,

hiszen kedvelt karácsonyi ajándéknak számít
egy kedvenc kiválasztott állat támogatása. De
mit is értünk örökbefogadás alatt? Hiszen ter-
mészetesen az állatkerti vadállatokat nem tud-
juk hazavinni a fa alá magunknak. A kiválasztott
állat örökbefogadásával lehetőségünk van töb-
bet megtudnunk kedvencünkről, hiszen a sze-
rencsés szülő az emléklap mellé még egy élet-
rajzot is kap, amelyből tájékozódhat „gyermeke”
addigi életútjáról. Emellett az állatkert minden
évben lebonyolítja az örökbefogadó szülők nap-
ját. A rendhagyó értekezlet ősszel kerül megren-
dezésre, melyre minden nevelőszülő meghívót
kap. Itt lehetőség szerint kérdezhetnek az álla -
tok gondozóitól, valamint az állatkert munkatár-
sai tájékoztatást adnak az év eseményeiről. A
program részét képezi egy állófogadás is, majd
egy közös séta következik az állatkertben,
amelynek során egy szakvezetés keretében kö-

zelebbről is megismerkedhetnek az állatkert la-
kóival, illetve saját védencükkel.

Immár a győri állatkert pingvincsapata is ké-
szen áll rá, hogy az örökbe fogadható állatok
listáját bővítse. A folyamatosan a látogatók kö-
zött lelkesen totyogó kis csapatot elsőként az
ETO FC győri labdarúgó lánycsapata támogat-
ta. Nem is véletlenül őket, hiszen a pingvinek
tökéletes metaforái a „csapatban, de mégis ön-
álló személyiségként” életfilozófiának. A koló-
niából külön-külön három példány fogadható
örökbe idén novembertől. Nem csak a jelölő
gyűrűkről és a hasukon levő mintázatból lehet
őket megkülönböztetni.  Aki elég időt tölt a ko-
lóniával, felismeri a példányokat már a szemé-
lyiségük alapján is. A pingvineket támogatók
most először lehetőséget kapnak, hogy a kivá-
lasztott három totyogót közelebbről is megis-
merjék. Franci, Lili és Topi/Dagi már lelkesen
várják új „szüleiket”. 

A pápaszemes pingvinek sétája továbbra is min-
dennap megtekinthető a győri állatkeretben. Ott
szemügyre vehetjük újdonsült védenceinket,
amíg el nem jön a várva várt szülői értekezlet.

Az örökbefogadásról bővebben a Xantus János
Állatkert honlapján tájékozódhatnak. Hamaro-

san további újdonságokkal bővül a támo-
gathatók listája. (x)
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Avíziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.)
Korm. rendelet 85.§ (5) bekezdésének

értelmében az elválasztott rendszerű szennyvíz-
elvezető hálózatba a csapadékvíz elvezetése tilos! 

Városunkban ilyen elválasztott rendszer mű-
ködik Szabadhegy, Kismegyer, Győrszentiván,
Likócs, Révfalu, Kisbácsa, Nagybácsa, Újváros,
valamint Pinnyéd városrészekben.

A település több évtizede kiépített részein a
hálózat kizárólag háztartási, előtisztított ipari
szennyvíz befogadására van méretezve. Az
esővízzel keveredő szennyvíz a törzshálózatból
való kifolyást, és annak közterületre való jutá-
sát eredményezheti. Ez egyrészt jelentős anya-
gi károkat okoz, másrészt a fertőzésveszély
kockázatával is jár. Az illegális bekötések leg-
biztosabb jele, hogy pár perccel az eső megin-
dulását követően, a szennyvíztisztító telepekre
hatalmas mennyiségű, szennyvízzel kevert
csapadékvíz érkezik. A szennyvízelvezető rend-
szereket az évtizedekkel ezelőtti lakosság-

ÚJ TECHNOLÓGIÁVAL SZŰRI KI A PANNON-VÍZ 
AZ ILLEGÁLIS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉST
Az elmúlt években a hirtelen lezúduló csapadék mennyisége több
esetben a szennyvízelvezető rendszer túlterheltségéhez vezetett,
ezért még nagyobb figyelmet szükséges fordítani a hálózatba illegáli-
san bevezetett csapadékvíz feltérképezésére.

számhoz, az akkori vízfogyasztási szokásokhoz
tervezték, és egyáltalán nem kalkuláltak az il-
legálisan bevezetett csapadékvízzel.

Annak érdekében, hogy elkerüljük a szabályta-
lan bekötések nyomán keletkező utcai elönté-
seket, társaságunk már korábban is tett intéz-
kedéseket a jogszabálysértésnek minősülő
szabálytalan műszaki kialakítások felderítésé-
re, ezért ún. füstöléses eljárás keretein belül
igyekeztünk kiszűrni azokat, akik vagy tudato-
san nem tettek eleget a jogszabályi követelmé-
nyeknek, vagy tudtukon kívül jogszabálysértést
követtek el. A füstölés módszerének lényege,
hogy az utcai csatorna légterébe egy berende-
zéssel füstöt vezetünk. Ha ez a füst megjelenik
az ereszcsatornák kivezetésénél, ott a csapa-
dékvíz szabálytalanul az utcai szennyvízcsator-
nába kerül. Ez a módszer azonban nem minden
esetben bizonyult teljesen hatásosnak, mivel
sok illegális rákötő egy eszköz beszerelésével
megakadályozta a színes füst terjedését.

A jövőben az önkormányzatok bevonásával
Társaságunk az eddigieknél sokkal hatéko-
nyabb technikát alkalmaz az illegális rákötések
felderítésére, valamint fokozott ellenőrzések-

kel vizsgálja azokat a területeket, ahol az utób-
bi időben gondot okozott a szabálytalan csa-
tornahasználat. 

A Pannon-Víz Zrt. Üzletszabályzatában foglal-
tak alapján, ha a felhasználó az elválasztott
rendszerű szennyvízhálózatot csapadékvíz be-
vezetésével terheli meg, úgy a Szolgáltató jo-
gosult lakossági és nem lakossági felhasználó
esetén 100.000 Ft. pótdíjat felszámítani. A pót-
díj a jogellenes magatartás fenntartása esetén
15 naponként ismétlődően kiszabható. Ezen
felül a Társaságunknak illegálisan bevezetett
csapadékvíz mennyiségének megfelelő össze-
get a fogyasztóval szemben érvényesíti.  

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az illegális csapadék-
víz-elvezetés feltérképezésének nem a bírságolás
a célja, hanem a szennyvízrendszer rendeltetés -
szerű használatának ösztönzése, emellett a fent
említett károk és fertőzések elkerülése.

Jóhiszeműen feltételezzük azt, hogy van olyan
fogyasztó, aki nem is tud arról, hogy rendszere
szabálytalanul működik. Ezért mindenki számára
megadjuk a lehetőséget arra, hogy csapadékvíz-
elvezetését felülvizsgálja, a szabálytalan bekö-
tést szankció nélkül megszüntesse. A türelmi idő
lejártát követően, 2022. januártól megkezdjük az
új technika alkalmazásával a szabálytalanságok
kiszűrését annak érdekében, hogy ne a jogkövető
fogyasztóink károsuljanak mások szabálytalan
tevékenysége miatt, valamint biztosítani tudjuk
a szennyvíz elvezetését.

Szerző: Horváth Petra irodavezető
Fotó: Pannon Víz Zrt.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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 a pályázott
munkakör megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

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, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

Bérezés megegyezés szerint.

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

MUSZERÉSZ´́

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

ÁLLÁSHIRDETÉS

Feltétel: C kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend

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

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

A városi úthálózaton történő biztonságos
közlekedés érdekében a Győr-Szol Zrt. ké-
szenlétben lévő állománya november 24-én,
szerdán hajnalban megelőző jelleggel síkos-
ságmentesítő anyagot juttatott ki a kezelé-
sében lévő hidak és felüljárók burkolatára. 
A lefagyások megelőzése érdekében, a reggeli
forgalom megindulása előtt szóróanyag került
többek között a Petőfi, a Rába-kettős, a Kos-
suth (Révfalui), a Jedlik és a pinnyédi új hídra,
valamint az Ipar úti felüljáróra. A szolgáltató
munkatársai folyamatosan figyelemmel kísé-
rik az időjárás alakulását Győrben, szükség
szerint elvégzik a síkosságmentesítést. A
Győr-Szol Zrt. a lehetőségein belül mindent
megtesz azért, hogy a télies időjárásban is a
lehető legjobbak legyenek a közlekedés felté-
telei a városi úthálózaton. Vigyázzunk ma-
gunkra és egymásra!

BEFEJEZŐDÖTT A KUTAK TÉLIESÍTÉSE

MEGELOZIK A HAJNALI LEFAGYÁSOKAT

Az enyhe őszi időben a Győr-Szol Zrt. a
lehető legtovább működtette a közte-
rületi vizes alkotásokat és a kutakat.

Az időjárás-előrejelzések az előttünk álló napokra
már komolyabb hajnali fagyokat is jósolnak, ezért
az üzemeltető szakemberei az elmúlt időszakban
lezárták és téliesítették a szökőkutakat. 

A munka részeként november 22-én, hétfőn
a Bem tér sarkánál található Fiú tállal elne-
vezésű felújított és modernizált csobogóra is
rákerült a por, a pára, az esővíz és egyéb ha-
tások ellen védelmet nyújtó dekorált ponyva.
Az alkotáson egy merevítő vázszerkezet tart-
ja az anyagot, amely biztosítja, hogy az arra
installált kép gyűrődésmentesen látható le-
gyen, és ne tudjon az alá befolyni a víz. A bur-

kolat úgy véd a hideg idő viszontagságaitól,
hogy egyúttal látható marad a műtárgy képe
az arra járók számára. Korábban már speci-
ális burkolatot kapott a megyei kormányhi-
vatal előtti téren található szökőkút, a Bisin-
ger sétányon a Faun és Nimfák alkotás, a Ra-
dó-szigeten a Vénusz-szobor, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház előtti díszkút és az Ik-
va úton található Vitorlák című alkotás.

A szökőkutak és a csobogók mellett megtör-
tént a közterületi ivókutak lezárása és télie-
sítése. A fagykárok megelőzése érdekében a
szakemberek elvégezték a köztemetőkben
öntözésre használt kutak lezárását is, így a
sírkertekbe kilátogatóknak tavaszig helyben
nem lesz lehetőségük vízhez jutni.

´́

Munkavégzés helye: Győr

Amit kínálunk:
• bejelentett, hivatalos munkaviszony,

folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költségtérítés
• hosszú távú munkalehetőség

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́



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

• 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.
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Tetődoktor. Régi hajlott te
tők javítása, cseréje, beázás
elhárítás, bádogozás, Lin
dab tető, új tető cserepezé
se, kisebb javítások, SOS
munkák: 0630/6225805,
0620/4924619.

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

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes felmé
réssel, rövid határidővel, vidé
ken is. Nagy szövetválaszték
kal. Tel.: 0620/2399198.

panellakások beltéri ajtói
nak a beépítéséhez. Érdek
lődni lehet: 0630/814
5519

SZOLGÁLTATÁS

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

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, fako
ronaalakítás, kertásás, ka
szálás, bozótirtás! Érdeklőni
lehet: 0630/4036810;
96/826322.

ÁLLÁS

A Kardirex Egészségügyi Köz
pont főállású takarítónőt ke
res (heti 40 óra) állandó dél
utános munkarendbe. (A je
lenlegi jogszabályok szerint
az oltás egészségügyi dolgo
zóknak feltétel.) Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a
palyazat@kardirex.hu
emailcímen lehet.

LAPE Electro felvételt hirdet
villanyszerelői segédmunká
ra! Érdeklődni telefonon:
+3631/3129710.

Alvállalkozót keresünk hosz
szú távra acélbiztonsági és

Lomtalanítást vállalok, pad
lástól pincéig eltakarítom
limlomját. 0630/8353124.

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk. ww.huzatmentes.hu
+3630/5209228.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. 0670/8846838.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falak javítását, festést ga  ran 

ciá val, engedménnyel válla
lok. Tel.: 0630/3762712.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést válla
lunk. Tel.: 0670/2458931.

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm
es, összkomfortos, határo

zatlan idejű bérleti szerző
déses lakást cserélne 43–49
nmes, 12 szobás, határo
zatlan idejű, erkélyes, táro
lóval rendelkező bérlemény
re. Bán Aladár utca, Sziget
és Újváros városrész kizárva.
(Hirdetésszám: 763)

Belvárosi, 2 szobás, 61 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 55 nmes, 12 szo
bás, határozotthatározatlan
idejű bérleményre. Újváros
városrész és Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 608)

Gyárvárosi, 2 szobás, 52 nm
es, komfortos, határozott

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. 
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KERESEK

KÉSZPÉNZZEL fizetek! 
Elérhetőség: +36-70/635-3975

régi fényképezőgépet, 
filmfelvevőt, vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

48–55 nmes, határozott
határozatlan idejű, tárolóval
rendelkező, max. 2. emeleti
bérleményre. Panel, köz
ponti fűtésű bérlemény és
Bán A. utca kizárva. (Hirde
tésszám: 619) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 47 nm
es, komfortos, felújított, ha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 234 szobás,
határozatlanhatározott ide
jű bérleményre. (Hirdetés 
szám: 625) 

EGYÉB

Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70

bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–100 nmes, 34
szobás, határozotthatározat
lan idejű bérleményre. Szi
get, Újváros, Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 592)

Nádorvárosi, 1 szoba+háló
fülkés, 43 nmes, összkom
fortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
52–75 nmes, 3 szobás, bel
városi, nádorvárosi, határo
zott idejű bérleményre. (Hir
detésszám: 603) 

Újvárosi, 1 szobás, 38 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 2 szobás,

es, ’80as, ’90es évekből.
0630/5047929

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

Vásárolok jó minőségű
használt bundákat, ruhá

kat, könyveket, hangleme
zeket, egyebeket. Tel.: 06
20/5567141.

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberendezé
seket, kerti szerszámokat
vásárolnék. Tel.: 06
20/4153873.

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba 
álláshelyet hirdet: 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ

GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• SZAKÁCS
• DIETETIKUS
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



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-70/321-7759 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

Gyôr-Szabadhegyen, a Jereváni
úton eladó ez az 55 nm-es, erkélyes
panellakás. Az ingatlan kétszintes tár-
sasház második emeletén található,
2 szoba+hallos. A társasház fûtés kor -
szerûsített, fûtése egyedi mérôórás. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szabadhegyen, a régi Fehér-
vári úton eladó ez a második emeleti,
bruttó 90 nm-es lakás.  Elosztása: 3
szoba+nappali. A 8 lakásos társasház
2002-ben családi házas övezetben
épült, hôszigetelô vakolatot kapott.

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Szabadhegyen amerikai kony-
hás nappali+1 szobás elosztású, 41
nm+11,5 nm terasz területû, 48 nm
saját használatú kertkapcsolattal ren-
delkezô, földszinti, új építésû társas-
házi lakás eladó. Átadás azonnal!

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Nádorváros kedvelt részén
épülô társasházban új lakások el-
adók, 31—65 nm közötti méretben,
jövô nyári átadással. A földszinti, 43
nm-es lakás 15 nm terasszal és 86
nm kertkapcsolattal rendelkezik. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Szitásdomb gyönyörû, zöldövezeti
részén eladó ez az elsô emeleti, 53
nm-es lakás. Elosztása: nappali+2
szoba+5 nm erkély. A társasház
energetikai besorolása: BB. Zöld hi-
tel igényelhetô!

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 35,5 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen, a József Attila
út 10. szám alatt épül ez a társasház,
melyben eladó ez a 73 nm-es lakás.
Elosztása: 2 szoba+nappali. A 26 nm-
es teraszról pazar kilátás tárul elénk.
Várható átadás: 2022. február.

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 52,9 M Ft Ár: 28,990 M Ft Ár: 37,849 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban eladó ez a 63
nm-es, erkélyes, elsô emeleti, 2 szo-
bás téglalakás. Az ingatlanban minden
elektromos és vízvezeték ki lett cserél-
ve. Fûtése távhô, egyedi mérôvel. A
ház külsô szigetelést is kapott.

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 34,9 M Ft Ár: 42,9 M Ft Ár: 28,051 M Ft 

Válasszon Ön az elsôk között! Ez
a 60 nm-es penthouse lakás a má-
sodik emeleten helyezkedik el, elosz-
tása: nappali+2 szobás. Az ingatlan-
hoz 64 nm terasz kapcsolódik! Vár-
ható átadás: 2022. december.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 46,168 M Ft 

Új lakások a Szitásdombon! Ez a
60 nm-es lakás a második emeleten
helyezkedik el, elosztása: nappali+2
szobás. Az ingatlanhoz 64 nm terasz
kapcsolódik! A társasházban 39—89
nm közötti lakások közül választhat.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôrújfalun eladó idei átadású,
121 nm+14 nm terasz+25 nm ga-
rázs alapterületû, amerikai konyhás,
nappali+4 szobás önálló családi ház,
széles telken. Emelt szintû fûtéskész
állapotban kerül átadásra.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Ár: 46,168 M Ft 

Már épül, tavasszal költözhet!
Nagyszentpálon eladó ez a 90 nm-es
ikerház, melyhez tartozik 652 nm telek.
Elosztása: 3 szoba+nappali. Élvezze a
reggeli napsütést a 13 nm-es tera-
szon! Várható átadás: 2022. tavasz.

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 45,9 M Ft 

Töltéstava csendes, új építésû ré-
szén eladó ez a 92 nm-es ikerház. A
házhoz tartozó telekrész 540 nm. El-
osztása: amerikai konyhás nappa-
li+3 hálószoba. Várható átadás:
2022. tavasz.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 42 M Ft 

Új lakások zöldhitellel is a Szi-
tásdombon! A földszinti, 41 nm-
es lakáshoz 3,2 nm-es terasz és
90 nm kertkapcsolat tartozik. El-
osztása: amerikai konyhás nappali
+1 szoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 26,490 M Ft 

Gyôr-Sziget belváros közeli részén,
5 lakásos társasházban már csak 3
lakás eladó! Ez a bruttó 52 nm-es
lakás 1 szobás, igény esetén még
egy szoba kialakítható. Várható át-
adás: 2022. február.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 32,9 M Ft 

Ár: 59,9 M Ft 

Új lakások a Szitásdombon! Ez a
44 nm-es lakás az elsô emeleten he-
lyezkedik el, elosztása: nappali+1 szo-
bás. Az ingatlanhoz 4,21 nm erkély
kapcsolódik! A társasházban 39—89
nm közötti lakások közül választhat. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 28,080 M Ft 

Nyúlon 115 nm-es családi ház ga-
rázzsal eladó. A ház 760 nm-es tel-
ken helyezkedik el, elosztása: ameri-
kai konyhás nappali+3 hálószoba.
Borospince is van, aminek felújítási
költségeit a kivitelezô vállalja.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 51 M Ft 
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Az Úrilány szobát keres történetének közép-
pontjában egy válóperes ügyvéd áll, és egy na-
gyon szerteágazó történet, amibe a film kicsit
belegabalyodott. A mozi egy szórakoztató há-
zassági-válási komédia, melynek esszenciáját
Kabos Gyula adja. Kulinyi Ernő és Rejtő Jenő ze-
nés komédiája parádés szereposztásban ment
a színházban is, ám a filmváltozat még parádé-
sabb szereposztást kapott. Dr. Lukács Sándor
(Somló István) ügyvéd a válóperek szakértője,
ügyeiben mindig a gyengébb nem érdekeit kép-

Folytatódik a nagy sikerű Filmklub a Győr+
Televízió műsorán, elsőként a Lila akácot
láthatják a nézők. Megidézzük Rejtő Jenő

humorát az Úrilány szobát keres című filmmel,

A Győrplusz Filmklubban péntekenként kilenc estén át újabb klasszikus
régi magyar filmeket vetítünk, olyan színészekkel, mint Karádi Katalin,
Kabos Gyula, Latabár Kálmán, Jávor Pál vagy Darvas Iván.

HALHATATLAN RÉGI MOZIK BRILIÁNS SZÍNÉSZEKKEL
ben „Ez a villa eladó”. A villa tulajdonosa elutazik,
és inasára (Kabos Gyula) hagyja a házat, aki szin-
tén átadja a megőrzést egy régi jó cimborájának
(Gózon Gyula). Láthatjuk a Keleti Márton által
rendezett Mágnás Miskát, Szirmai Albert ope-
rettjét Fényes Szabolcs dolgozta át filmre, amely
a magyar filmgyártás legnézettebb alkotása lett.
Műsorra tűztük Makk Károly első rendezését, a
magyar filmtörténet legszínesebb és legkönnye-
debb bohózatát, a Liliomfit Darvas Ivánnal.

Az Állami áruház, a legendás film a musical, a
komédia és a románc szórakoztató alkotóele-
meit a propagandával keveri, óriás színész -
egyéniségeket felvonultatva. Az utolsó mozink
Kálmán Imre világhírű operettjének filmválto-
zata, a Csárdáskirálynő lesz, amelyben Psota
Irént is láthatjuk brillírozni.

ÚRILÁNY SZOBÁT KERES

Rejtő Jenő (P. Howard) Úrilány szobát keres című elbeszélése nyo-
mán, az író színpadi művének alapos átdolgozása után 1937-ben,
Balogh Béla rendezésében született meg a mozi. A filmben láthat-
juk Kabos Gyulát, aki ideális karaktere a Rejtő-filmnek.

EZ A LAKÁS KIADÓ – VÁLÓPERREL TERHELVE!
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

viseli. Dr. Lukács elutazik, ezért lakását kiadja,
ezzel a feladattal Csahos Ödön (Kabos Gyula)
ügyvédjelöltet bízta meg, aki egy szép, fiatal
egyetemistának, Klárinak (Zilahy Irén) ajánlja fel
a lakást. Ekkor kezdődnek a bonyodalmak. Vá-
rostörténeti érdekessége is van a filmnek: meg-
jelenik a képsorok között a korabeli Eger. Sze-
replők: Kabos Gyula, Ajtay Andor, Somló Ist-
ván, Eszterházy Ilona, Zilahy Irén, Fenyő Emil,
Földényi László, Kökény Ilona, Lengyel Gizi,
Major Béla, Mihályffi Béla, Pártos Erzsi. 

A filmet december 3-án 19.30-tól vetítjük a
Győrplusz Filmklubban, a Győr+ TV műsorán.

majd Kabos László és Jávor Pál Olaszországba
repít a Nászút féláron című filmmel. Aztán követ-
kezik Karády Katalin főszereplésével a Makran-
cos hölgy, majd Vadnai László története, mely-



2021. november 26.34



2021. november 26. 35

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
NOVEMBER 27. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Üzleti negyed – gazdasági magazin
10:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
11:00 Nyugdíjas Egyetem – energiahatékony elektromos járművek
11:45 Győri legendáriumok 
12:15 Kvantum – tudományos magazin
12:40 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
12:50 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
13:00 Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
14:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Szelíd szeretettel élni életünket – 

Sinkovits Imre színművész
21:10 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
21:45 Lámpaidők – kisfilm
22:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

NOVEMBER 28. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
09:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Építech – házépítők magazinja
10:00 A Szulejmán–titok – dokumentumfilm
10:50 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 Az egészséges táplálkozás 
12:10 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
13:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
13:45 Konkrét – hírháttér műsor
14:00 Rejtett tájakon – természetfilm
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 Macskafogó – rajzfilm – Győrplusz Filmklub
17:40 Egy malomban őrlünk – kisfilm
18:00 Nyugdíjas Egyetem – légi katasztrófák nyomában
18:50 Konkrét – hírháttér műsor
19:00 Egy kilincstől a villanymozdonyig… 
20:00 Gázfröccs – autós magazin
20:25 Egy nap a világ – Ciprus / útifilm
21:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:30 Polgármesteri vizit terepen – önk. képviselőkkel (ism.)

NOVEMBER 29. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Nyugdíjas Egyetem – energiahatékony elektromos járművek
08:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
09:00 Credo – katolikus krónika
09:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Építech – házépítők magazinja
11:00 Szelíd növényvédelem a házi kertben 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Győri legendáriumok 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Építech – házépítők magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 30. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Zooo+ – állatbarátok magazinja

NOV. 27-TŐL DEC. 3-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
19:40 Madarassy 70 – portré 
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
20:40 Csűr-csavar – Kali Art Inn
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győri legendáriumok 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 1. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Itt járok köztetek 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok 
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:40 Kvantum – tudományos magazin
11:10 Cserny József – a tervezőművész
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 Egy nap a világ – Szöul / útifilm
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Konkrét – hírháttér műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 2. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
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 Konkrét – hírháttér műsor
09:40 Győri legendáriumok 
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Szelíd növényvédelem a házikertben 
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Kvantum – tudományos magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Credo – katolikus krónika
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 3. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok 
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Csűr-csavar – Kali Art Inn
10:45 Konkrét – hírháttér műsor
11:00 Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Úrilány szobát keres – filmvígjáték – Győrplusz Filmklub
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
20:40 Múlt a jelenben – dokumentumfilm
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

Ádventi gyertyagyújtást tartanak a Széche-
nyi Egyetem aulájában november 29-én,
december 6-án és 13-án 18 órától, a Győri
Evangélikus Egyetemi Lelkészség szervezé-
sében. Szintén az egyetemen ádventi ke-
resztény könyvvásárt szerveznek december
elsején, 9 és 17 óra között.  > > >

A Nemzetközi Fotószalon díjnyertes alkotá-
saiból látható tárlat december 4-től február
végéig naponta 10 és 18 óra között a VOKE
Arany János Művelődési Ház (Révai utca 5.)
galériájában.  > > >

A DuoCorde gitárduó (Szűcs Renáta és
Szeghy Eszter) ad koncertet december 2-án
18 órakor, a zsinagógában (Kossuth Lajos
utca 5.).  > > >

Mikulás-vonat indul a Pinnyédi Művelődési
Háztól december 6-án 17 órakor. A gyerekek
csak felnőtt felügyelete mellett utazhatnak.
Jelentkezési határidő december 3. Regiszt-
ráció személyesen a Pinnyédi Művelődési
Házban (Szent Vendel út 9.), vagy az Újvárosi
Művelődési Házban (Liget utca 55.). Érdek-
lődni az alábbi elérhetőségeken lehet: tele-
fon: 96/315-317, e-mail: pinnyedimuv-
haz@gmail.com  > > >

Online családi lelki egészség tanácsadást, csa-
ládterápiás segítségnyújtást ad Uhlár Orsolya
szakpszichológus november 25. és december
16. között csütörtökönként 16-tól 18 óráig, és
péntekenként 15–17 óráig. Jelentkezésre online
kérdőív kitöltésével van lehetőség: https://
forms.gle/KGbdJ1S8T 69WwWuX9  > > >

A Friends Big Band ad ádventi koncertet no-
vember 29-én 19 órától, a József Attila Mű-
velődési Házban. A programokon való rész-
vétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
és érvényes védettségi igazolványhoz kö-
tött! Regisztráció: +36-96/421-740, re-
gisztracio@gyorikonyvtar.hu  > > >



2021. november 26.36

A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Tíz szerencsés megfejtő nyereménye Czvikovszky Tamás Győri utcák könyve című kötete, amely
Győr 750. születésnapja alkalmából jelent meg. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.



2021. november 26. 37

88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

A Győri Darts Club kiváló versenyzője éppen egy
hónapja nyilatkozta a Győr Plusznak, hogy élete
álma válna valóra egy világbajnoki részvétellel.
Veronika a harmadik helyen végzett a hétvégén
egy rangos csehországi nemzetközi versenyen,
így behozhatatlan előnyre tett szert a WDF Ke-
let-Európai ranglistáján a hölgyek között. Ezzel

A GYORIEK URALTÁK A MESTERFOKÚ BAJNOKSÁGOT IS!
ni összetett versenyét. A nagy esélyesnek számí-
tó, címvédő Mészáros Krisztofer sérülése miatt
mindössze lólengésben és korláton indult. A győ-
riek azonban így is remekeltek, és a dobogó mind-
három fokára hazai tornász állhatott. Az első he-
lyet és az ezzel járó Sánta Lajos-kupát a csapat-
ban junior Európa-bajnoki ezüstérmes, még ifjú-
sági korú Molnár Botond szerezte meg, a második
Tomcsányi Benedek, a harmadik pedig Kardos Bo-
tond lett. A második napon a GYAC-os Tomcsányi
Benedek két szeren is győzött. A hazai csarnokban
szereplő Tomcsányi lólengésben és gyűrűn nyert,
talajon pedig klubtársa, Kardos Botond szerezte
meg az aranyérmet. A zárónapon korláton Molnár
Botond volt a legjobb. Az ob legeredményesebb
férfi versenyzője is ő lett. A GYAC-os versenyzők
közül az első helyeken kívül a szerenkénti finálék-
ban Mészáros Krisztofer és Molnár Botond egy-
egy ezüstérmet, Kardos Botond két második he-
lyezést, Tomcsányi Benedek pedig egy harmadik
helyet gyűjtött be. 
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Ihász Veronikának sikerült az, ami
korábban még egyetlen magyar
dobónak sem: januárban ott lesz
a World Darts Federation (WDF)
londoni világbajnokságán.

ÖRÖMKÖNNYES KVALIFIKÁCIÓ
KIJUTOTT A GYŐRI DARTSOS AZ ANGLIAI VILÁGBAJNOKSÁGRA

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás

pedig eldőlt az is, hogy ott lesz januárban az
amatőr versenyzőket tömörítő WDF 2022. évi
világbajnokságán, amelyet a sportág őshazájá-
ban, Angliában rendeznek meg.

„Hihetetlenül boldog vagyok, bár még nem iga-
zán fogom fel, mi történt. Igyekeztem a legjobb
tudásom szerint játszani Prágában, és az elő-
döntőig csupán egyetlen leget buktam, jó já-
tékkal és nagyon jó kiszállókkal. Aztán a dön-
tőbe jutásért – nincs mit szépíteni – nagyon el-
vert a világelső angol Deta Hedman. Az ő
sportemberi nagyságát jelzi, hogy a meccs után
a férjemet utánam küldte azzal, hogy beszélni
akar velem. Ők ugyanis már akkor kiszámolták,
hogy kijutottam a vb-re. Deta tehát odahívott
magához, és azt mondta, hogy a játékom alap-
ján nekem már régóta ott lenne a helyem a vi-

lágbajnokságokon, és hozzátette azt is: kívánja,
hogy tiszta szívből élvezzem majd a játékot a
vb-n. Ez a gesztus annyira jólesett, hogy hirte-
len nem is tudtam, mit mondjak, csak a köny-
nyeimmel küzdöttem” – mondta a Győr Plusz-
nak a sikert követően Ihász Veronika.

A WDF versenyét a világ legrangosabb profi
dartseseménye, a PDC világbajnokságot köve-
tően rendezik meg az angol főváros melletti le-
gendás Lakeside-ban.

Hazai sikerekkel zárult a tornászok mesterfokú
országos bajnoksága az Olimpiai Sportparkban. A
megszerezhető hét aranyéremből ötöt a Győri At-
létikai Club versenyzői gyűjtöttek be, még úgy is,

hogy a remek formában lévő Mészáros Krisztofer
sérülés miatt mindössze két számban indult. A
GYAC-os aranyérmek sorát Molnár Botond kezd-
te, hiszen a nyitó napon megnyerte a férfiak egyé-
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Ha egy szóval kellene jellemezni, milyen volt
eddig számodra 2021, hogyan fogalmaznád
meg?
Álomszerű.

És ha bővebben kifejtheted?
Akkor is leginkább hasonló kifejezéseket hasz-
nálnék. Az egész onnan indult, hogy az Euró-
pa-bajnokságot megelőző felkészülési mecs-
csek nagyon jól sikerültek számomra. Ciprus el-
len győztes gólt is szereztem, először voltam
eredményes a válogatottban. Hihetetlen érzés
volt, sohasem felejtem el a pillanatot. Innentől
pedig minden jól alakult, bent ragadtam a kez-
dőcsapatban.

Következett a részben hazai rendezésű konti-
nenstorna. Az első két csoportmeccset, Por-

SCHÄFER ANDRÁS: ÁLOMSZERŰ VOLT 
AZ ELMÚLT FÉL ÉV

Berobbant a magyar labdarúgó-válogatottba Schäfer András, akinek
egyértelműen az idei a legjobb éve profi karrierje során. A Dunaszer-
dahelyen, a szlovák élvonalbeli DAC-ban focizó 22 esztendős közép-
pályás élt a lehetőséggel, amelyet Marco Rossi szövetségi kapitánytól
kapott. Kiemelkedő teljesítménnyel hálálta meg az olasz tréner bizal-
mát, s kihagyhatatlanná vált a nemzeti csapat kezdőjéből. Azért dol-
gozik, hogy ez így is maradjon.

tugália és Franciaország ellen a budapesti
Puskás Arénában játszotta a válogatott. Mind-
két mérkőzésen kezdő voltál. Hogyan emlék-
szel vissza a találkozókra?
Hátborzongató hangulatot teremtettek a
szurkolóink, elképesztő erőt adott a támo-
gatásuk. A portugálok ellen noha sajnos nem
sikerült jól a végjáték, s kikaptunk három–
nullára, úgy érzem, emelt fővel jöhettünk le
a pályáról. A franciákkal szembeni meccs pe-
dig még nagyobb élmény volt. A világbajnoki
címvédő ellen vezettünk, s végül egy–egyes
döntetlent értünk el telt ház előtt. Büszke
vagyok rá, hogy részese lehettem a sikernek.

Ezt követően, a németek ellen sorsdöntő
meccs várt a válogatottra Münchenben. Gólt
szereztél, és csupán néhány percre volt a gár-
da a csodával felérő továbbjutástól...
Úgy mentünk neki annak a mérkőzésnek,
hogy miért ne juthatnák tovább akár a néme-
tek otthonában is. Le a kalappal a szurkolótá-

borunk előtt, amely Németországba is elkí-
sért bennünket, és olyan hangulatot terem-
tett, mintha hazai pályán játszottunk volna.
Varázslatosan alakult meccs a nyolcvanne-
gyedik percig, hiszen kettő–egyre vezettünk.
Végül kettő–kettő lett a végeredmény, s le-
csúsztunk a továbbjutásról, de így is felejthe-
tetlen élmény marad a találkozó.

Mit éreztél a Münchenben szerzett találatod
után?
Szavakkal nehéz leírni, mennyire boldog vol-
tam. Hihetetlen érzés volt, olyan pillanat,
amelyre mindig jó szívvel gondolhatok vissza.
De nemcsak erre a momentumra. Tényleg
álomszerű volt az elmúlt fél év.

Ugyanakkor a kiemelkedő Eb-szereplés után
a világbajnoki kvalifikáció sajnos nem sikerült.
Mi volt ennek az oka?
Úgy érzem, nem reális elvárás jelenleg, hogy
a válogatott bekerüljön a legjobb tizenhárom
európai csapat közé, márpedig a vb-re jutás-
hoz ez kell. Elképesztően erős a mezőny, elég
csak említeni, hogy a legutóbbi két Eb győz-
tese, Portugália és Olaszország is pótselej-
tezőre kényszerült. Természetesen azért van
bennem keserűség, hogy nem jött össze a
továbbjutás.

Bízol benne, hogy karriered során összejön a
világbajnoki részvétel? Legutóbb 1986-ban
szerepelt vb-n a válogatott...
Természetesen ez a célom. Úgy érzem, a gene-
rációváltás jól sikerült a nemzeti csapatnál. Sok
fiatal játékos van az együttesben, akik még so-
káig meghatározó tagjai lehetnek a válogatott-
nak. Mindent megteszünk, hogy a 2026-os vb-
re kijussunk.

Bár a válogatottban rendkívül sikeres voltál,
s három gólt is szereztél idén, klubod, a DAC
várakozáson alul szerepelt eddig. A gárda je-
lenleg csak negyedik a szlovák bajnokság-
ban. Ennél biztosan jobb szereplést reméltél
a szezon előtt.
Igen, csalódott vagyok. Sajnos eddig az idény
nem úgy alakult, ahogy terveztük. Azon va-
gyunk, hogy feljebb lépjünk a tabellán, jó játék-
kal és győzelmekkel szeretnénk megörvendez-
tetni szurkolóinkat.

Meglehetősen sűrű volt számodra az év. Lesz
lehetőséged pihenni?
Hosszú tengerparti nyaralást nem tervezek,
idehaza igyekszem kikapcsolódni. Várom az
ünnepi időszakot, a családom társaságában
igyekszem feltöltődni a következő esztendőre.

Szerző: Pécskai István
Fotó: mlsz.hu
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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.

Sertés bôrös comb 

Akció: november 26—december 2.

Csirkemellfilé

799 Ft/kg

1199 Ft/kg

Mandarin
november 26—28.

Füstölt Kolozsvári
szalonna Viola-Hús

Unicum
díszdoboz
40%-os, 0,5 l,
7798 Ft/l

Kacsa far-hát 259 Ft/kg
Csirke egész comb 659 Ft/kg
Csirkemáj 799 Ft/kg

2599 Ft/kg

Riska UHT tej
1l. 1,5%-os

Mikulás-tejcsoki 
Figaro 

40 g, 4.475 Ft/kg

3899 Ft/db

319 Ft/kg

Kocsonyának való
húsok széles választékban

kaphatók!

179 Ft/db

KARTON ÁR:

179 Ft/db

Az ötlet Herendi Iván, Lipovits Gyula és a négy-
szeres világbajnok asztalitenisz-legenda Jó-
nyer István fejéből pattant ki, és első alkalom-

mal 1989-ben rendezték meg a világfesztivált. Akkor a
Budapest Sportcsarnokban több mint ezer résztvevő
játszott ötven asztalon. Az első nagy sikerű rendezvényt
még négy követte, a legutóbbi 2002-ben, így a győri
folytatás húsz év kihagyás után várja majd a fiatalokat.

„Nagyon sokat kaptam ettől a sportágtól, és úgy
éreztem, illik ebből valamit visszaadni. Tudtuk, hogy
sikeres lesz a fiatalok világfesztiválja, és valóban
mindenkit elvarázsolt a különleges hangulat. A kez-
detekhez képest a győri eseményre kibővítjük az
induló korosztályok számát, így a 11 évesektől a 19
évesekig érkeznek majd játékosok a városba” –
mondta Jónyer Isván, aki a győri városházán tartott
megbeszélés előtt és után is pingpongozott a város
polgármesterével, dr. Dézsi Csaba Andrással. 

„Kisebb csodaként élem meg, hogy Jónyer Istvánnal
játszhattam most egy kicsit. A Jónyer, Gergely Gá-
bor, Klampár Tibor hármasra fiatalként felnéztünk,
és ez a tisztelet azóta sem változott. Az ő pályafu-

Jövő nyáron különleges eseménynek ad otthont Győrben az Olimpiai Sportpark.
A világ legtehetségesebb fiatal asztaliteniszezői veszik birtokba a csarnokokat.

A VILÁG LEGJOBB FIATAL ASZTALITENISZEZŐI FESZTIVÁLOZNAK

VERSENY ÉS SZÓRAKOZÁS
Szerző: Nagy Roland
Fotó: Ács Tamás

tásuk a legjobb példa arra, hogy ha nem próbáljuk
meg a lehetetlent, a lehetségest sem érjük el. Ezek
a sportolók a ’70-es, ’80-as években a lehetetlent
vitték véghez és a világ tetején álltak. Örülök, hogy
a jövő nyári győri világfesztivál nagykövete a sport-
ág legendája és a Nemzet Sportolója, Jónyer István”
– mondta Győr polgármestere.

Radnóti Ákos alpolgármester hozzátette, a különböző
korosztályok versenyei mellett kulturális és szórakoz-
tató programok is fontos szerepet kapnak az asztali-
tenisz-világfesztiválon, ez adja a megmérettetés
plusz varázsát.

Kemény fába vágta a fejszéjét a Győri Atlétikai Club
elnöke, amikor a fejébe vette, hogy megmozgatja a
várost, és megcéloz egy különleges rekordot. Papp
Oszkár azt szeretné elérni, hogy kortól és nemtől
függetlenül, minél több résztvevője legyen annak a
rendezvénynek, amelynek főszereplője az ergomé-
ter, és azok a vállalkozó kedvűek, akik a sportesz-
közön leeveznek 750 métert. Győr városa és a
GYAC november 30-a és december 4-e között, öt
napon át vár mindenkit a rekordkísérletre, az Olim-
piai Sportparkban. Ergométerből eddig soha nem
látott mennyiség lesz egyszerre egy helyen: 80 gép
áll rendelkezésre a szárazföldi evezéshez. 

„A cél, hogy minél többen mozogjanak velünk az öt
nap alatt, hiszen a rekordnál a legvégén a résztvevők
száma lesz a fontos adat. A program mindennap reg-
gel 8 órakor kezdődik és este nyolcig tart, délelőtt az
iskolák diákjait várjuk majd, aztán 13.30-tól jöhet bár-
ki. Természetesen, ha valaki csak napközben ér rá, jö-

EVEZZÜNK EGYÜTT 750 MÉTERT
A GYORI REKORDÉRT!

het, nem fogjuk elküldeni, örömmel látjuk, és leevez-
heti a 750 métert akkor is” – mondta Papp Oszkár.

Az eseményen ott lesz Győr polgármestere is, aki
nem csak látogatóba érkezik a rekordkísérletre,
evezni is fog. Ezt bárki megteheti, akár utcai ruhá-
ban, cipőben is. „Már gyakorolok erre a kihívásra,
bár a 750 méter leevezése mindössze néhány per-
cet vesz csak igénybe. Biztatok mindenkit arra,
hogy jöjjenek, tartsanak velünk, és próbáljuk együtt
megdönteni a Guinness-rekordot, aztán ez a kísér-
let vagy sikerül, vagy nem, fontosabb az, hogy so-
kan mozogjunk, sportoljunk egy kicsit. A Covid-jár-
vány sajnos jelentősen hátráltatja az ilyen kezde-
ményezéseket, de le a kalappal a GYAC elnöke,
Papp Oszkár előtt, aki minden követ megmozgat,
hogy sikerüljön a csúcsdöntés. Én ott leszek, az biz-
tos” – mondta a csúcsdöntéssel kapcsolatban dr.
Dézsi Csaba András polgármester, a Győr Plusz Rá-
dió reggeli műsorában.
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