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A szakértő szerint az egyik legnagyobb vízvá
lasztó a féltékenység kérdése. A betegesen félté
kenyek a partnerük üzeneteit is olvasgatják, leve
lezéseiket figyelik, telefonhívásaikat ellenőrzik. A
kevésbé féltékenyek beérik azzal, ha váratlanul fel
felbukkannak olyan helyszíneken és találkák alkal
mával, ahol semmi keresnivalójuk, és láthatóan
csak ellenőrzik szerelmük szavait. Judith úgy fogal
mazott, a féltékenység sokszor a gyermekkorunk
ból fakad, ha beteges méreteket ölt, mindenképp
érdemes szakértő segítségét kérni.

A párkapcsolat egyik alappillére, mozgatórugó
ja a kémia. Ha ez nem működik, akkor sajnos borí
tékolható, hogy nem lesz hosszú távú a kapcsolat.
Ha viszont a kémia megvan, akkor az örökké meg
lesz két ember között. 

Fontos az is, hogy miként szeretjük a társunkat.
Vannak, akiknek nem megy könnyen az elkötele
ződés, és akadnak, akik szinte rajonganak a párju
kért. Ha a mi választottunk másképp értelmezi a
kötődés fogalmát, mint mi, az sosem vezet jóra.

Az életünk egyik legfontosabb része a hobbink,
hiszen sokat elárul rólunk, hogy mivel szeretjük
tölteni a szabadidőnket. Ha ez teljesen ellentétes
azzal, ahogy a párunk képzeli a munkamentes na
pokat, órákat, akkor az bizony sok konfliktus forrá
sa lehet.

Érdemes tehát ezeket minél előbb tisztázni, és le
hetőleg kompromisszumra jutni. Utóbbi egyébként
az egyik alfája és ómegája a párkapcsolatunknak, fon
tos a közös nevező, de természetesen azt is el kell fo
gadni, ha már nem megy tovább együtt.

Hamarosan könnyebb lesz parkolni Ménfőcsanak egyik népszerű és forgalmas ré
szén: a Vadvirág utcában az elképzelések szerint 72 új várakozóhelyet alakítanak ki. Az új parkolók kiviteli terveit a Győr+ Híradónak

mutatta be először a körzet önkormányzati képvi
selője és a győri Útkezelő Szervezet szóvivője. „So
kan fordultak hozzám azzal a kéréssel, hogy alakít
sunk ki hivatalos parkolóhelyeket a Vadvirág utcá
ban, ezért kerestem meg az útkezelőt a parkolók
kal kapcsolatban” – mondta LaczkovitsTakács Tí
mea képviselő és hozzátette, a járda is nagyon hi
ányzik az utca középső részén, de annak kiépíté
sére sajnos nincs lehetőség, viszont a parkolóhe
lyek számát bővíteni tudják. „Korábban magán 
erős utcakialakítás zajlott a Vadvirág utcában, de
nem helyeztek hangsúlyt a megfelelő számú par
kolóhely kialakítására, ezen próbálunk most segí
teni” – hangsúlyozta a politikus.

„Elképzelésünk szerint 72 új parkoló biztonsá
gosan elfér az utca középső részén” – emelte ki
MáthéTóth Péter, az Útkezelő Szervezet szóvi
vője. „Az érintett területet most is nagyon sokan
használják parkolóként, tehát a kialakult gyakor
latot, igényt próbáljuk kulturált formában meg
valósítani” – tette hozzá és beszélt arról is, hogy
ez a jelenlegi árakon számolva 35–40 millió fo
rintba kerülne. Ha a jövő évi győri büdzsében ta
lálnak rá fedezetet, akkor 2020ban szeretnék
megvalósítani. 

ajánló
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Akár már pár hónapos kapcsolatokat is beárnyékolhatnak olyan gondok, amik aztán a ké
sőbbiekben még jobban felerősödnek és a kapcsolat rovására mehetnek – ezeknek jártunk
utána a Győr+ Estében. A párkapcsolatok elején van 45 olyan sarokpont, ami a hosszú távú
kapcsolat kialakulásához nélkülözhetetlen. Kovács Sára Judith életvezetési tanácsadó, pár
kapcsolati coach segítségével elemeztük ezeket a helyzeteket. 

Mitől lesz tökéletes egy
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párkapcsolat?

72 ÚJ a Vadvirág utcában
parkolót alakítanak ki

Fo
tó

: O
. J

ak
óc

s P
ét

er

Fotó: Pixabay



Bemelegítésként a hétvégére te
kintettek vissza a műsorvezetők. Kér
désükre Borkai Zsolt elmondta, az
egyik legfelemelőbb pillanat szomba
ton a Lila séta volt, amelyen minden
korosztályt sokan képviseltek. „A kö
zös séta egy kiállás volt az idősekért,
a demenciával és alzheimerrel élő
kért és családtagjaikért annak érde
kében, hogy a társadalom elfoga
dóbb legyen velük szemben.”

A műsorban egy másik felemelő
pillanat is szóba került, az Audi Aréna
Győr ötödik születésnapja. A polgár
mester visszaemlékezett a csarnok fél
évtizeddel ezelőtti megnyitására, és
az azóta eltelt időszak rendezvényeire.
Kiemelte, több mint 700 ezer látogató
és 160 ezer sportoló fordult már meg
a multifunkcionális csarnok program
jain, ahol számos világversenyt, köz
tük Európa, világ és ifjúsági olimpiai
versenyeket is rendeztek, de megany
nyi kulturális és társadalmi esemény
otthona is volt. Végül egy harmadik
szombati esemény is szóba került, hi
szen az Újvárosi Családi Napon Cara
mel is fellépett városunkban. Mint el
hangzott, már hagyománnyá váltak a
városrészek különböző családi prog
ramjai, amelyek a helyi közösségek
építéséről, a közös időtöltésről és a lo
kálpatriotizmusról szólnak. A műsor
ban az is kiderült, hogy az előttünk ál
ló hétvégén Borkai Zsolt is a TEDx elő
adója lesz. A TED (Technology, Enter
tainment, Design) győri változatában
is olyan személyiségek maximum 18
perces előadásai hangzanak el, akik
az életük példáján keresztül tudnak a
hallgatók számára nem csak élményt,
de gondolatébresztő tanulságot is
nyújtani. A programok sorában végül
a pénteken induló óriáskerék is szóba
került. „Tavaly nagy sikert ara
tott, ezért újra, szep
tember végétől egé
szen májusig gyö
nyörködhetnek
a győriek és a
hozzánk láto
gatók a vá
rosban felül
n é z e t b ő l .
Szeretettel
várok minden
kit 18 órára, a
Dunakapu térre,
az óriáskerék elindí
tására.”

A közelmúltban számos
útfejlesztés készült el Győrben. A
műsorvezetők ezzel kapcsolatban is

Hétfő reggel ismét Borkai Zsolt volt a Győr+ Rádió Mi, győriek című magazinjának vendége, akivel a
műsorvezetők, Kaszás Kornél és Nagy Roland az elmúlt napok eseményeiről, köztük számos befejeződött
útfejlesztésről és a város életében fontos rendezvényekről beszélgettek.

kérdezték a városvezetőt, aki el
mondta, évről évre többmilliárd fo

rintot fordít az önkormány
zat az útfejlesztések

re, de állami for
rásból és EUs

pályázatok ré
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nagyberuhá
zás valósult
meg, elke
rülő utak, új
közlekedési

t e n g e l y e k
épültek. A kö

zelmúlt fejlesz
téseit sorolva Bor

kai Zsolt ki emelte a la
kossági igényre reagálva el

készült szentiváni gyalogoskerék
páros felüljárót, a Szigethy Attila út

felújítását, amely a város egyik leg
forgalmasabb útja. Hangsúlyozta,
korábban – szintén lakossági kérés
re – éjszakára kitiltották a kamiono
kat, most pedig közel 800 méteren
újult meg az út, sőt egy új jelzőlám
pás csomópontot is kialakítottak,
600 millió forintos önkormányzati
forrás révén. Elkészült még többek
között a Kismegyeri út, a Szabolcska
utca, az Újkapu utca felújítása, a
Szent István út 12–20. közötti terü
let megújítása, és a Marcalváros I
et és IIt összekötő út rekonstrukci
ója is. Műsorvezetői kérdésre a pol
gármester a Vásárcsarnok építésé
re is kitért: „A fejlesztés finisében
vagyunk, néhány hét múlva át is ad
hatjuk a győrieknek, ahol nem csak
21. századi körülmények várják
majd a termelőket és a vásárlókat,

hanem a parkolólemez révén ren
dezett parkolási lehetőség is.”

Végezetül egy sportos témát is
érintettek a műsorban, méghozzá a
Győri Audi ETO KC három világklasz
szis játékosának, Stine Oftedal, Kari
Brattset és AnneMette Hansen
szerződéshosszabbításáról. „A csa
pat az elmúlt években magasra tet
te a mércét a BLgyőzelmekkel,
ezért is örömteli, hogy a világ leg
jobb játékosai nem csak Győrbe
vágynak, de itt is akarnak maradni.
Arra külön büszkék lehetünk, hogy
nem csak az együttest, hanem a vá
rost is megszeretik, és hogy otthon
érzik magukat, az a teljesítményük
re is jó hatással van. Biztos vagyok
benne, hogy a lányok az idén is szá
mos emlékezetes pillanattal ajándé
koznak meg bennünket.”

Újra elindul 
az óriáskerék
a Dunakapu

téren

MI, GYŐRIEK

Útfejlesztésről 
Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor

és ünnepi pillanatokról
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A legnagyobb magyar halálának 160. évfordulója közeleg, ebből az alkalomból
kapott szobrot Széchenyi István a fél évszázadra visszatekintő, róla elnevezett
intézmény campusán.

Az önkormányzat, az Audi Hungaria Zrt. vala
mint a GyőrMosonSopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara közös adományaként avatták fel
kedden Lebó Ferenc alkotását, Széchenyi István
egész alakos szobrát a Menedzsment Campus
előtti sétányon. „Polgármesterként és győriként is
büszke vagyok a Széchenyi István Egyetemre,
amelynek történelme fél évszázadra nyúlik vissza.
Az intézmény hosszú utat járt be, mára azonban
egységes egyetemről beszélhetünk, amely nem
csupán egy oktatási intézmény, hanem a tudomá
nyos kutatások és a jövőtervezés otthona is. Győr
és a Széchenyi István Egyetem összeforrt egymás
sal, és ez a szimbiózis, ez az egy irányba tekintés
teszi lehetővé, hogy a város és az intézmény is di
namikusan, egymást segítve gyarapszik” – fogal
mazott avatóbeszédében Borkai Zsolt. A polgár
mester kiemelte a város, a gazdaság és az egye
tem folyamatos, egymást segítő együttműködé
sét, majd emlékeztetett arra, hogy az egyetem
névadója, Győr díszpolgára halálának 160. évfor
dulójára emlékezünk 2020ban.

Az alkotást az adományozók részéről dr. Knáb Er
zsébet, az Audi Hungaria Zrt. személyügyekért és
szervezetért felelős igazgatósági tagja, Borkai Zsolt
polgármester és PintérPéntek Imre kamarai elnök
leplezte le, és adta át dr. Földesi Péter rektornak és
dr. Filep Bálintnak, az egyetem kancellárjának. 

Összefogásból KÉSZÜLT

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

„Évente több milliárd forintból épülnek új utak
a városban, és újulnak meg régiek. Ehhez az ön
kormányzati forrás mellett állami és pályázati tá
mogatást is igénybe veszünk” – mondta el Borkai
Zsolt polgármester, majd hozzátette, a marcalvá
rosi fejlesztés a városrész jobb elérését teszi lehe
tővé, és a 120 millió forintos beruházás sokak min
dennapjait teszi gördülékenyebbé.

Simon Róbert Balázs, a terület országgyűlési kép
viselőjeként kifejtette, a beruházás létjogosultságát
jól mutatja, hogy Marcalvárosban több mint hú
szezren élnek, vagyis minden hatodik győri itt lakik.
A 6900 győri közlekedési csomópont közül 4200 ön
kormányzati kezelésben van, amelyek az átalakítá
sok révén váltak sokkal biztonságosabbá, ahogy az
a szóban forgó úton is történt. Kara Ákos, Győr má
sik országgyűlési képviselője hozzáfűzte, a város dé
li részén olyan közlekedésfejlesztési beruházások
történtek, mint a 83as út bevezető szakaszának bő
vítése és a Praktikerkörforgalom átalakítása, ame
lyek – ahogy a most átadott fejlesztés is – a forga
lom dinamikusabbá tételét szolgálják.

„Nem csak gyorsabbá, de sokkal biztonságosab
bá is vált a közlekedés a Marvcalváros Iet és IIt
összekötő út felújításával” – emelte ki Rózsavölgyi
László önkormányzati képviselő, aki elmondta, na
gyon sok pozitív visszajelzés érkezett az itt élőktől,
az utat naponta használóktól.

A műszaki részletekről Prédl Antal, a győri Útke
zelő Szervezet vezetője számolt be. Kifejtette, koráb
ban már megtörtént a területen a jelzőlámpás rend
szerek kiépítése, ezúttal pedig a burkolat is megújult
az aszfaltréteg és a szegélyek cseréjével.

A Marcalváros Iet és IIt össze
kötő Mécs László u., a 821. szá
mú út és a Kovács Margit u. kö
zötti szakaszának felújításával
nemcsak dinamikusabbá, ha
nem biztonságosabbá is vált a
közlekedés.

JOBB KÖZLEKEDÉS 
Marcalváros I és II között

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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A múlt héten Gyárvárosba, a héten pedig Likócsra
érkezett a FideszKDNP városjárása, ahol a pártszö
vetség új jelöltje, Hajtó Péter mutatkozott be. „Jó lát
ni, hogy ennyien eljöttek, érdeklődnek terveim iránt
és elmondják a javaslataikat. Mindkét helyen jó han
gulatú és előremutató beszélgetéseket folytattunk,
ami megerősített abban, hogy megválasztásom ese

Fidesz-KDNP: Családi napra várják a gyárvárosiakat
tén a lakossággal közösen nagyon sokat tudunk tenni
a városrészek fejlődéséért” – fogalmazott Hajtó Pé
ter, aki azt ígérte, ha kidobják az ajtón, az ablakon
fog visszamenni az itt élők érdekeinek képviselete ér
dekében. Mint mondta, fontos feladatának tartja az
erős közösség építését, mert az nem csak lakókör
nyezetükért tud többet tenni, de az egész város éle 
tére pozitív hatással van. „Ezért örülök annak, hogy
a közelmúltban egy nagyszerű családi napon lehet
tünk együtt Likócson. Most szombatra pedig a gyár
városiakat invitálom a jégpálya melletti zöldterületre,
ahol 9 órától gyermekprogramok, ingyenes játékok,
10 órától Rudi Bohóc műsora, 11 órától Bódi Csabi,

Rengeteget tudunk tenni Likócsért, Jancsifaluért
és Gyárvárosért együtt, mi, győriek! – vallja Hajtó
Péter, a pártszövetség egyik új önkormányzati kép
viselőjelöltje, aki neves fellépőkkel is tarkított
szombati családi napra hívja a városrészben élőket.

Balla Jenőt, az egyesület polgármesterjelöltjét
elkísérte Szabó Zsolt, a 3. körzet, Nagy Zoltán, a 9.
körzet és Fehér István, a 8. körzet önkormányzati
képviselőjelöltje is.

„A mezőgazdaságból jövök, azon a területen
dolgozom, így számomra Adyváros olyan, mint

Balla Jenő: Adyváros legyen a minta
„Amikor az aláírásokat gyűjtöttük, más városré

szekben láthattuk a problémákat, s pontosan tud
juk, melyek azok, amiken javítani kell – folytatta. –
Említhetem például Sárást, ahol utakat kellene
építeni és szükség lenne csatornarendszerre is.
Ezért is hangsúlyozom újra, hogy minden város
részt fel kellene arra a szintre hozni, mint ami Ady
városban tapasztalható.”

Balla Jenő továbbra is nagy hangsúlyt fektet an
nak kommunikálására, hogy az Összefogás Győrért
Egyesület egytől egyig civilekből áll, akik semmilyen
pártérdekkel nem hozhatók összefüggésbe.

relvények közlekednének. Felvetettük: a vasúttársa
ság és a Volán társaságok állami tulajdonban működ
nek, hogyan lesz ráhatása ezekre a cégekre az önkor
mányzatoknak? Kovács László azt válaszolta: Győr
nek lesz elegendő lobbiereje elérni, hogy a minden
kinek előnyös megoldás megvalósuljon. „Tudjuk,
hogy sok pénz kell hozzá és nem rövid távú program
ról van szó, de mielőbb el kell kezdeni” – hangsúlyoz
ta Kovács László, aki átalakítaná a győri belvárost is.
„A Baross útról eltűntek az éttermek, a kávézók, az
egész belvárosban térköveket látunk. A zöld terület
egyre kevesebb, a sétálóutcán is kevés a fa.” A civilek

A civilek átalakítanák a belvárost
vágya, hogy a sétálóutcát fákkal gazdagon ültetett
sétánnyá alakítsák át, mert ahogy fogalmaztak: a ha
talmas virágládák csak átmeneti és látszatmegoldá
sok. „A Baross utat nagyra növő fákkal ültetnénk be
– vette át a szót Martini Gábor képviselőjelölt. – Ter
mészetesen a meglévő fákat meghagynánk, így fő
ként az utca közepére ültetnék újakat.”

Javaslatuk szerint meg kellene fontolni a Város
rét városi kezelésbe vételét, s hasznosítani a győ
riek érdekében úgy, hogy ott valósuljanak meg
korszerű beruházások, a belvárosba pedig vissza
kell hozni a természetet. 

13:30tól Lajcsi, 14:30tól Rostás Szabika, 15:15től
Szombath Ádám, 17 órától Curtis fellépése követke
zik. 15:45kor Borkai Zsolt és Hajtó Péter köszönti a
résztvevőket, és természetesen itt is lehetőségünk
nyílik majd beszélgetésre!”

A győri képviselőjelölteket Borkai Zsolt polgármester
mellett országos politikusok is a választók figyelmébe
ajánlják, a múlt héten ezt tette Kósa Lajos, a párt kam
pányfőnöke, a napokban pedig Vitályos Eszter európai
uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár is, aki győri
látogatásán úgy fogalmazott, Győr jó úton jár, és a Fi
deszKDNP jelöltjeinek megválasztásával biztosítható a
helyes út folytatása, a város töretlen fejlődése.

„A tudás és az innováció nagy szerepet kap az
ellenzék programjában” – mondta Glázer Tímea.
Hozzátette: az intelligens város lakói olyan intelli
gens emberek, akik birtokában vannak azoknak az
ismereteknek, melyek szükségesek az ott lakók mi
nőségi életéhez, fejlesztéséhez, gazdagításához.
Konkrétumokat is említett: legyen WiFi minden
buszon, s készüljön el egy olyan applikáció a vá

Az ellenzék okos várost szeretne nemzetközi irodaházakkal
rosról, melynek segítségével a vonatról Győrben
leszálló idegen is megnézheti, melyik busszal ha
ladjon tovább, s a keresett járat éppen hol tart.
Közbevetettük, hogy ezeket az információkat a
buszra várókkal Győrben már régóta szóban is köz
lik az úgynevezett totemoszlopok. Az ellenzék ve
zetői szerint ez igaz, azonban gyakran meghibá
sodnak ezek a berendezések. A digitalizációt job
ban ki kellene használni a hulladékgazdálkodás
ban is, hangsúlyozta a polgármesterjelölt.

Megkérdeztük, hogy az okos, intelligens rend
szer kialakításában, használatában szánnake va
lamilyen szerepet a városban működő multinaci

„Modern, digitális várost szeretnénk a har
madik évezred munkahelyeivel” – jelentette
ki kedden az ellenzék sajtótájékoztatóján
Glázer Tímea, közös polgármesterjelöltjük.

onális cégeknek, hiszen a technikai, digitális mo
dernizációban s az új ipari forradalom megalapo
zásában ők járnak az élen. „Elsősorban a helyi vál
lalkozókra és a Széchenyi István Egyetemre gon
doltunk – felelte Glázer Tímea. – Azt szeretnénk,
ha az egyetemen végzett tehetséges fiatalok mi
nél nagyobb számban itthon maradnának, illetve
a távolabbi régiókból érkezők a diploma megszer
zése után itt találnák meg boldogulásukat.”

A tájékoztatón azt is elmondták: Nagy „nemzetkö
zi” irodákat építenének, hogy a különböző technikai
szolgáltató és egyéb világcégek ne Budapestre költöz
zenek, hanem Győrt válasszák székhelyüknek.

Az adyvárosi tóparton tartotta sajtótájékozta
tóját múlt csütörtökön az Összefogás Győrért
Egyesület, amelyen Balla Jenő hangsúlyozta:
ez a városrész az etalon, mindegyiknek így kel
lene kinéznie.

egy mintagazdaság – kezdte Balla Jenő. – Azért vá
lasztottam a sajtótájékoztatónak ezt a helyszínt,
mert szeretném, ha Győrben a többi városrész is
ehhez hasonló lenne. Adyvárosnak ezen a részén
megtalálható minden olyan elem, amit én máshol
is szeretnék megvalósítani” – hangsúlyozta.

A polgármesterjelölt kitért a felújított parkokra,
a játszóterekre, a megújult kerékpárutakra és jár
dákra, a tó rendbetételére és gondozására, illetve
azokra a látványelemekre, amelyekről többek kö
zött már a vezetéséhez tartozó Adyvárosért Egye
sület filmet forgatott.

Kovács László, a szervezet polgármesterjelöltje el
mondta: a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület
már 2012ben tanulmányt készített a győri elővárosi
vasútközlekedés lehetőségeiről. A Győr és a perem
kerületek közötti utak rendkívül zsúfoltak, s az egye
sület úgy látja: egy elővárosi körvasútra kellene fel
fűzni az állomásokat. A vasúti pályán elektromos sze

Múlt pénteken és ezen a héten szerdán is tar
tott sajtótájékoztatót a Civilek Győrért Egyesü
let: elővárosi vasúti közlekedés kialakítását szor
galmazzák, és átalakítanák a győri belvárost.



ramban külön is nevesítette a teljes
bölcsődei ellátás megvalósítását, úgy
Győr számára is kiemelten fontos ez
a terület. Családsegítő szolgáltatása
inkat is folyamatosan bővítjük. De,
ahogy nőnek a gyerekek, úgy változik
a gondoskodás formája is. Részt ve
szünk az ingyenes étkeztetésben, az
óvodásoknak ingyenes úszásoktatást
biztosítunk, az iskolakezdőket és szü
leiket ingyenes tanszercsomaggal se
gítjük. Az idén negyvenéves Győri
Gyermektábor teljesen megújult,
ahol kedvezményes üdülést biztosí
tunk az általános iskolásoknak. Míg az

időseket az Idősügyi Tanácson keresz
tül vonjuk be közös ügyeinkbe, addig
a fiatalokat a Városi Diák Fórummal
szólítjuk meg. A Kábítószerügyi Egyez
tető Fórum (KEF) ernyője alatt szá
mos társszervezettel működünk
együtt a megelőzés érdekében.

Mik voltak a legnagyobb kihívá
sok a területen?

Ha már a KEF munkáját említet
tem, akkor azt is el kell mondani,
hogy ez egy roppant nehéz munka,
és annak is örülni kell, hogy a kipró
bálás területén tapasztalt korábbi

meredek emelkedést sikerült megál
lítani, és ez az arány ma már nem nö
vekszik. Persze minden egyes gyerek
sorsa fontos, ezért mindenkinek meg
kell tennie a tőle telhetőt. Ez igaz a
családokra, a baráti közösségekre, az
intézményekre és a szakemberekre
is. A KEF igyekszik segítséget nyújtani
érintetteknek, családtagoknak, szak
embereknek egyaránt, és persze a
megelőzést helyezzük előtérbe, ami
ben a kortárs segítők is sokat tudnak
tenni. A szenvedélybetegség azon
ban sokkal több annál, mint amit el
sőre gondolunk, a dohányzás, alko
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A győri szociális szolgáltatások
számos elemét országosan is példa
értékűnek tartják. Melyek ezek kö
zül a legfontosabbak?

Többször elmondtam már, mert
komolyan hiszek benne, hogy egy kö
zösséget az jellemez leginkább, hogy
miként gondoskodik az időseiről és a
fiataljairól, illetve azokról a szemé
lyekről, akik valamilyen segítségre
szorulnak. Az önkormányzat közel
húszmilliárd forintot fordít az egész
ségügyi, szociális és köznevelési terü
letre, és olyan szociális hálót tartunk
fenn, amelynek több eleme valóban
országosan is példaértékű. Az egyik
legfontosabb törekvésünk, hogy az
idősek minél tovább maradhassanak
megszokott környezetükben, ezért is
hirdetünk évről évre pályázatot a la
kások akadálymentes átalakítására,
ezért működtetjük a beszélgető háló
zatot, a házi segítségnyújtás rendsze
rét, vagy éppen az idősklubokat, és
szervezünk rengeteg olyan progra
mot számukra, ahol közösségi élmé
nyekben lehet részük. Az ellátási
rendszerünkben az is fontos vezérelv,
hogy ne csak az érintettet, de a csa
ládtagjait is segítsük. A tavaly létre
hozott Demensellátó Központ is egy
szerre gondoskodik a demenciával
élő idősekről, és nyújt segítséget a
hozzátartozóknak.

Az idősek mellett a fiatalokat
emelte ki. Róluk miként gondosko
dik a város?

A gyerekek egészséges testilelki
fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy
megfelelő környezetben nevelkedje
nek. Az önkormányzat ezért indított
évekkel ezelőtt programot az óvodák
felújítására, és ezért kezdtük el a böl
csődék felújítását, bővítését is. Ahogy
Orbán Viktor miniszterelnök a csalá
dok védelméért meghirdetett prog

Egy közösséget 
az jellemez

leginkább, miként
gondoskodik 
az idôseirôl és 
a fiataljairól

Hamarosan lezárul a 2014–19es ön
kormányzati ciklus, ezért az elmúlt
öt év győri történéseit mi is értékel
jük. Harmadikként a szociális, egész
ségügyi és köznevelési terület kerül
fókuszba, amelyhez dr. Somogyi Ti
vadart, a területért felelős alpolgár
mestert hívtuk segítségül.

ÉRTÉKELŐ

EGÉSZSÉGÜGYI 
és szociális ágazat, 
óvoda- és bölcsőde-
FEJLESZTÉSEK

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter



hol, kábítószer mellett súlyos problé
mát okoz a játékgép, a számítógép,
vagy újabban akár a telefonfüggőség
is. Sok gyerek a virtuális világban éli
az életét, elszakad a valóságtól, ezál
tal kiszolgáltatottá, sebezhetővé vá
lik. A KEF keretein belül huszonegy
intézmény együttműködésével har
colunk a szenvedélybetegség ellen,
de az önkormányzat egyéb eszközök
kel is igyekszik értelmes alternatívát
nyújtani a fiataloknak, ilyen például
a sportolási lehetőségek szélesítése.
Továbbá nem csak Győrt érintő kihí
vás a munkaerő kérdése, amely a

leginkább az ápolási, gondozási terü
leten jelentkezik. Az önkormányzat
büszke a Győrben tevékenykedő
szakemberekre, az ágazatban dolgo
zókra, és áldozatos munkájukat is el
ismerjük. Itt nem csak a különböző
városi elismerésekre, mint a Győr
Egészségügyéért, Győr Szociálpoliti
kájáért, vagy a Győr Oktatásügyéért
kitüntetésekre gondolok, hanem ar
ra is, hogy 2014 és 2018 között egy
milliárd forintot fordítottunk a jutal
mazásukra, hogy kifejezzük, számí
tunk rájuk, és megköszönjük minden
napi helytállásukat.

Említette, hogy közel húszmilli
árd forintot fordít az önkormányzat
az ágazatra. Ez a jelentős tétel mi
ből tevődik össze?

A legfontosabb feladatunk a váro
si intézményhálózat magas színvona
lú működtetése, de emellett mintegy
hatmilliárd forintot fordítottunk a fej
lesztésekre. Nincs olyan óvoda, böl
csőde, orvosi rendelő, amelyen ne
végeztünk volna valamilyen felújítást.
A családok védelme nem csak a kor
mányzatnak, nekünk is kiemelt jelen
tőségű, és ez fejlesztéseinkben is
visszaköszön. Ha csak a nagyobb be
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ruházásokat nézzük, megújult a Tiha
nyi úti és a Kör téri rendelő, Győr
szentivánon a Sugár úti, Nádorváros
ban az Erzsébet Ligeti, Révfaluban
pedig a Bóbita Óvoda, ahogy a Csa
ládsegítő Központ Lajta úti irodája is.
Elindult a bölcsődefelújítási és bőví
tési programunk, megújult a Báthori
és a Türr István úti intézmény, vala
mint folyamatban van a ménfőcsana
ki, a Cuha utcai és a Zöld utcai böl
csőde felújítása is. Ha az idősellátást
említem, kívülbelül megújult a Ká
lóczy téri idősek otthona, illetve
ahogy már utaltam rá, az Otthon ut
cában Demensellátó Központ léte
sült. A hajléktalanellátás területéről
megemlíteném az Avar úti szálló bő
vítését, szociális bérlakás építésére
mintegy 535 millió forintot fordítot
tunk, Sáráson 24 új lakás épült. Győr
szociális hálóját erősre szőttük, az ál
lami normatíva mellett mintegy két
százmillió forintot fordítunk évente
természetbeni és anyagi juttatásokra.

Mi az, amire alpolgármesterként
a legbüszkébb?

Arra, hogy egy jól működő rend
szert építettünk, és a terület számos
eleme jó példaként szolgál országo
san is. Büszke vagyok a kollégáimra,
az ágazatban dolgozókra, akik komoly
szakmai munkát végeznek. Számos
programunk évtizedek óta fut, a
WHO Egészséges Városok Mozgalom
nak például idén 30 éve vagyunk tag
jai, és 25 éve a szűkebb, európai pro
jektvárosi hálózatban is részt veszünk.
Ennek keretében olyan programokat
valósítunk meg, mint az évenként 12
városrészben megrendezett Egészség
Piac, amely nem csak a résztvevők ak
tuális állapotát méri fel, de komoly
szemléletformáló erővel bír az egész
ségtudatos életmódot illetően. Büsz
ke vagyok a már szállóigévé vált mon
datra, amit számos szépkorú fogalma
zott meg városunkkal kapcsolatban:
„Győrben jó idősnek lenni”. A városi
idősügy teljesítményével tavaly már
másodízben érdemeltük ki az Idősba
rát Önkormányzat címet. Büszke va
gyok a város szociális ellátására, a rá
szorulók segítésére, valamint arra,
hogy az önkormányzat évről évre ma
gasabb összeget fordít a szociális
egészségügyi és köznevelési ágazatra,
így olyan beruházások valósulhattak
meg, amelyek a legkisebbektől a leg
idősebbekig a győriek érdekeit szol
gálják. Az ágazatban ezt az utat kell a
jövőben is folytatni.
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A GyőrMosonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállal
kozói Klubja  és az Interreg VA Szlovákia–Magyarország Együttműködési
Program keretében megvalósuló CORD projekt (CORD–SKHU/1601/4.1/
104) szeretettel meghívja Önt a 2019. október 1jén megrendezésre ke
rülő Női Vállalkozók Nemzetközi Fóruma – Külpiaci lehetőségek, tapasz
talatok az „Arany Háromszögben” című rendezvényre.

10:00

Megnyitó 
Kalmárné Dr. Hollósi Erika (GYMS KIK, titkár)
Horváth Imre Tamásné (Női Vállalkozói Klub, elnök)
A CORD Projekt rövid ismertetése Tompa Krisztián 
(GYMS KIK, innovációs vezető)

10:20

Prof. Dr. Rechnitzer János DSc előadása
egyetemi tanár, doktori iskola vezető
Volt egyszer egy Arany Háromszög?
Bécs–Pozsony–Győr  együttműködésének új irányai

10:40

Bödők Károly előadása
a CED Középeurópai Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Kft. regionális képviselője Hogyan lehetünk 
vállalkozók Szlovákiában?

11:00 Christmann Klára előadása 
Christmann Logistics S.R.O. tulajdonosa

11:40
Apró Anna előadása A Cora Zrt. egyik tulajdonosa, 2016 óta 
a kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó OXO csapat egyetlen női tagja
Nők és a Pénz

12:25 Sikertörténet Szlovákiából – Natália Gapľovská előadása
A luxus illatgyertyákat gyártó LUMINIA tulajdonosa

12:45

Pódiumbeszélgetés
Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, doktori iskola vezető
Rácz Erika, minőségügyi vezető és vevői kapcsolattartó, Julius Globe Kft.
Christmann Klára, Christmann Logistics S.R.O. tulajdonosa
Villányiné Varga Andrea, ügyvezető, Vivaker Bt.
Bödők Károly, CED Középeurópai Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Kft. regionális képviselője

A rendezvényen való részvétel DÍJTALAN, de regisztrációhoz kötött! Regisztráció
az alábbi emailcímeken: molnarzsofia@gymskik.hu vagy kezmuipar@gymskik.hu.

PROGRAM

Női Vállalkozók Nemzetközi Fóruma 
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Külpiaci lehetőségek, tapasztalatok 
az „Arany Háromszögben”

Apró Anna

Győr ismét egy nagy világese
mény előtt áll, és városunk ismét
első lesz valamiben: 2017ben el
sőként rendeztünk Magyarorszá
gon olimpiai eseményt, az Euró
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
(EYOF), 2019ben mi rendeztük
az első junior tornász világbaj
nokságot, 2019. november 8–10.
között pedig Győr lesz az első eu
rópai helyszíne a World Robot
OlympiadTM (WROTM) nemzet
közi ro bot építési és programo
zaśi versenynek, amelyen 70 or
szaǵboĺ közel 3000 tehetséges
versenyzőt látunk vendégül.

A szervezők várják az önkén
tesek jelentkezését, akik szíve
sen részt vennének egy világ
esemény lebonyolításában. Ha
érdekel a lehetőség, keresd fel
a wro.hu honlapot, és kattints
az „Önkéntesnek jelentkezem”
gombra október 2ig!

Jelentkezz
önkéntesnek!

Jótékonysági koncerttel ünnepli
fennállásának tizenötödik évforduló
ját a nyúli Márton Lakóotthon: a
ménfőcsanaki Szent Kereszt Plébánia 
templomba invitálják azokat, akik az
elmúlt években nyomon követték az
alapítvány és az otthon sorsát. A
templomban a Kákics zenekar ad
koncertet október 4én 18.30tól.

A lakóotthonban autista és értelmi
leg sérült fiatalok élnek. „Az ellátottak
száma három éve tizenháromra bő
vült, harmadszori nekifutásra sikerült
elérnünk, hogy az évek óta üresen ál
ló lakószobára megkaptuk az enge
délyt a szakhatóságoktól. Rendkívül
nagy az érdeklődés az olyan kis létszá

mú intézményi ellátás iránt, mint a la
kóotthonunk, de belátható időn belül
nem várható férőhelymegüresedés”
– árulta el érdeklődésünkre dr. Fekete
Gáborné, az otthont fenntartó „Híd a
jövőbe” Értelmi Sérülteket Segítő Ala
pítvány elnöke és hozzátette, küzdel
mes tizenöt év van mögöttük. „A fi
nanszírozási gondok végigkísérték a
lakóotthon másfél évtizedét, nagyon
sokat dolgozunk azért, hogy a hiányzó
forrásokat elő tudjuk teremteni. Az
otthon további sorsát illetően legna
gyobb kihívás számunkra, hogy ki viszi
tovább a stafétabotot, ha mi ketten a
férjemmel már nem tudunk az intéz
mény mögött állni. A lakóink szülei

egyre idősebbek, így a személyes fe
lelősségünk a lakóotthon további sor
sát illetően egyre nagyobb. Megnyug
tató volna, ha a lakóink továbbra is
biztonságban tudhatnák magukat az
otthon falai között. Sajnos az utóbbi
időben a legnagyobb kihívás szá
munkra a megfelelő szakképesítésű
személyzet biztosítása. Jelenleg is ke
resünk egy szociális segítő munkatár
sat, mivel a három éve itt dolgozó kol
léganő külföldre költözik” – beszélt a
nehézségekről dr. Fekete Gáborné.

A jótékonysági rendezvényre belé
pőjegyek előzetes regisztrációval igé
nyelhetőek a 0630/9372645ös és a
0630/2424692es telefonszámokon.

Jótékonysági koncertre hív
A MÁRTON LAKÓOTTHON
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ÖTÉVES az élettel teli aréna 
Koncertshowval ünnepelte

a város az Audi Aréna Győr ötö
dik „születésnapját” múlt szom
baton: a Győri Filharmonikus Ze
nekar, a Győri Balett, Dallos Bogi
és Fehérvári Gábor Alfréd, a
Duo Estrellas és a BRO’n’SIS
Tánciskola tehetségei léptek
színpadra.

Az elmúlt öt évben 720 ezer
ember látogatott el az arénába
és több mint 160 ezer sportoló
küzdött meg egymással a leg
jobb eredményekért.

„Emlékszem, öt évvel ezelőtt
mennyire örültünk, hogy megépült
az aréna, és reméltük, hogy minden
győri büszke lesz erre a létesítmény
re. Az évek során sikerült élettel
megtölteni ezt a komplexumot, hi
szen számos világversenynek és ren
geteg kulturális eseménynek adott
otthont” – mondta ünnepi beszédé
ben Borkai Zsolt polgármester, aki
rámutatott, az aréna csak az első lé
pés volt az infrastrukturális fejleszté
sekben. Öt év alatt megépült egy új
uszoda és az Olimpiai Sportpark.

„Szeretném megköszönni minden
győrinek, hogy 2017ben, az Euró
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
(EYOF) mennyit segítettek, hiszen
összefogtunk mi győriek és Magyar
ország első olimpiai rendezvényé
nek adhattunk otthont.”

Az Audi Aréna a város egyik
gyöngyszemének, az ötszörös Baj
nokok Ligájagyőztes Győri Audi
ETO KCnak az otthona. A sport
események mellett számos showt,
koncertet és színházi előadást is
tartottak a létesítményben.
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A győri Idősügyi Tanács szervezésében rendezték meg hét
főn az idei Szenes Ivánemlékkoncertet, ahol több mint 1600
idős énekelte az örökzöld dalokat a neves előadókkal az
Egyetemi Csarnokban. A hangulat is jól érzékeltette: „Nem
csak a húszéveseké a világ...”

Az idei emlékkoncerten az
Apostol együttes, Opitz Barbara,
Nyári Károly és lányai, Alíz és
Edit, Bodrogi Gyula, Voith Ági,
Bodrogi Csaba és Bodrogi Enikő
léptek fel. Az est műsorvezetője,
dr. Szenes Andrea az édesapjá
ról és a dalok születéséről me

sélt történetekkel színesítette
az előadást.  

Borkai Zsolt polgármester, az
Idősügyi Tanács elnöke köszöntő
jében elmondta, a város számára
nagyon fontos, hogy az idősek is
jól érezzék magukat Győrben.
Radnóti Ákos alpolgármester, az

Győrben egy éve neveztek
el parkot hazánk legtöbbet
játszott zeneszerzőjéről az
adyvárosi tópart mellett,
ahol hétfő délután Radnóti
Ákos alpolgármester, a kör
zet önkormányzati képvise
lője, valamint dr. Szenes
Andrea, Szenes Iván lánya
leplezte le az emléktáblát. 

Idősügyi Tanács alelnöke hozzá
tette, a négy éve kezdett hagyo
mányt folytatják az idei ingyenes
koncerttel, az érdeklődést mi sem
bizonyítja jobban, egy nap alatt el
fogytak a jegyek, az örökzöld Sze
nes Ivándalok megadták a han
gulatot egy szép estéhez. 

Szenes Andrea édesapjáról
elárulta, Budapest után Győrt
tartotta második kedvenc váro
sának. Kétezer dal, száz színházi
előadás, számos televíziós mű
sor fűződik Szenes Iván nevéhez,
aki magát úgy emlegette, egy
vagyok a tízmillió magyar em
ber közül, csak egy kicsit jobb
verselési érzékkel megáldva. SZENES IVÁNT

nem lehet elfelejteni

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Hozzátartozókat 
KÉSZÍTENEK FEL 
az idôsek ápolására

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
felkészítést szervez az INTERREG VA Ausztria–Ma
gyarország Program keretében megvalósuló „Idős
barát Régió – Agefriendly Region” című projekt
során hozzátartozók részére. 

Ha szeretne új tapasztalatokat,
információkat szerezni az idõsek
ellátásáról, gondozásáról, akkor
várjuk jelentkezését az alábbi
elérhetõségeken:  

E-mailen: kepzes@eeszi.hu
Postai úton: 
Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Gyõr
(9026 Gyõr, Kálóczy tér 9—11.)
Személyesen: 
Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Gyõr
Titkárság 
(9026 Gyõr, Kálóczy tér 9—11.) 

A jelentkezés határideje: 2019. október 3.
A felkészítésen való részvétel díjtalan.

A felkészítés során a hozzátartozók ismeretet
kaphatnak az idõskorúak helyzetérõl az öre-
gedéssel járó egészségügyi és mentális prob-
lémákról, ezek megelõzésének, be  fo lyá so lá -
sá nak lehetõségeirõl. 

A felkészítés idôtartama:
20 óra (4 nap — napi 5x45 perc)

A felkészítés helye és ideje: 
Hotel Famulus (9027 Gyôr, Budai út 4.) 

2019. október 8. 16.00—20.15

2019. október 9. 16.00—20.15

2019. október 10. 16.00—20.15

2019. október 16. 16.00—20.15

A nemes kezdeményezésen Győr belvárosában, a Kálóczy
tértől a Kossuth hídon át, a Káptalandomb, a Bécsikapu tér, Ka
zinczy utca érintésével a Széchenyi térig sétált a több mint
négyszáz résztvevő. A szakemberek, hozzátartozók, idősek és
fiatalok lila szalaggal hívták fel a figyelmet a demenciában szen
vedő emberekre és az őket ápoló családtagokra. 

Világszerte 47 millió embernél diagnosztizálták a demenciát, és
minden harmadik másodpercben eggyel többen lesznek. „Korunk
nagy kihívása, hogy a betegség okát feltárjuk, és az időseket gon
dozó családok életminőségét javítsuk” – mondta dr. Menyhárt
Miklós, a győri Alzheimer Café vezetője.

Kálmán Imre, a Győri Egyházmegye püspöki irodaigazgatója
II. János Pál pápát állította példaként arra, hogyan lehet elvisel
ni az emberi méltóságot megsemmisítő betegséget. „Ma ne
csak a demenciával élőkre, hanem a családtagokra is gondol
junk, akik a szeretet erejével hoznak áldozatos munkát minden
nap, és ez szintén példaértékű” – mondta Kálmán Imre atya.

Borkai Zsolt polgármester köszöntőjében a társadalmi felelős
ségvállalást emelte ki, és utalt arra, Győrben sok a felelősen gon
dolkodó, a közösséget szerető és szolgáló ember, amint azt a sétán
megjelent támogatók is bizonyítják. Az önkormányzat a Demencia
Központban a demenciával élő idősek magas szintű ellátását biz
tosítja, ami egyben családjaik számára is nagy segítséget jelent. A
szemléletformálást említette, mert fontos, hogy a társadalom
ne kirekessze, hanem elfogadja és segítse a demenciával élőket
és családjaikat. „Együtt, közös akarattal sokat tehetünk a társa
dalmi elfogadásért, és a lila sétán részt vevők már tettek idős
embertársaikért” – zárta szavait a polgármester. 

A séta zárásaként a Győri Balett Sebestyén Bálint koreográfiájá
val készült előadásában a tánc nyelvén mutatta be egy demenciával
élő idős ember életét, aki szerető, gondoskodó családban élhet.

Az Alzheimerkór nemzetközi világnapján rendezett lila sétán az időskori de
menciára hívta fel a figyelmet a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális In
tézmény (EESZI) és az Alzheimer Café.

Alzheimer-világnap

Lila sétával
az elfogadásért

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Az előző évekhez ha
sonlóan a Győr+ Média
gyűjtéssel csatlakozik a
XV. Arrabona Futófeszti
vál, Őszi Sport és
Egészségnaphoz. A jóté
konysági futás célja,
hogy a mozgás öröme
mellett az önzetlen ada
kozásra is felhívja a
résztvevők figyelmét.
Ezúttal az Erzsébet Lige
ti Óvodáért Alapítvány
számára szeretnénk két
millió forintot gyűjteni,
hogy speciális udvari
játszóeszközöket vásá
rolhassunk.

Az óvodában 1990
től – a megyében egye
dülálló módon – a Pető
András által alapított
konduktív pedagógiai
módszerrel foglalkoznak
a sérültséggel élő gyer
mekekkel. Az elmúlt 29
évben több mint száz
mozgásában korlátozott
kisgyermek mozgásfej
lesztésében értek el je
lentős eredményeket a
szakemberek. Az óvoda
Boglárka csoportjába je
lenleg hét központiideg
rendszersérült, sajátos
nevelési igényű (mozgá
sában akadályozott) kis
gyermek jár. Alexa,
Ádám, Gábor, Gergő
(címlapunkon), Juszuf,
Kristóf és Levente szá
mára lehetőség nyílik a
sérülés jellegétől, sú
lyosságától, a fejlesztés
eredményétől függően
a rész, vagy teljes integ
rációra ép társaik közé.
Konduktorok, óvodape
dagógusok, gyógypeda
gógusok segítik őket ab
ban, hogy a komplex
mozgásformákat elsajá
títsák. Ebben a speciális
fejlesztő játékoknak is
nagy szerepük van, ame
lyekkel a Boglárka cso
portba járó kisgyerme 
kek egyre önállóbban is
merhetik meg világot,
egyre kevesebb segít
ségnyújtás mellett. 

Az óvoda 2006ban
alapítványt is létreho

zott, amelynek céljai kö
zött szerepel a sajátos
nevelési igényű gyer
mekek speciális eszkö
zeinek bővítése. A sza
badtéri játékokkal segít
hetjük a Boglárka cso
port kis óvodásainak
mindennapi mozgásfej
lesztését. Ne csak ál
modjanak hintát, homo
kozót, hanem adjuk
meg számukra az ép tár
saikkal közös játék élmé
nyét, a mozgás örömét.
A toleranciát, az empá
tiát, a kapcsolatfelvételt
a Boglárka csoportba já
róknak éppúgy tanulni
uk kell, mint az óvoda
ép kisgyermekeinek. Ezt
pedig könnyebben el
sajátíthatják a pillangó
rugós libikókán és a
bucka emelt homoko
zóban való közös játék
kal. A Győr+ Média az
olvasók adományainak
gyűjtéséből és a jóté
konysági futásból be
folyt összegből kétmil
lió forintért szeretné
megvásárolni a libikó
kát és a homokozót.

A gyűjtést a
goood.hu oldalon indí
tottuk, amelyhez a
gyorplusz.hu oldalon
keresztül is csatlakoz
hatnak. A honlapunk fő
oldalán a Boglárka fel
iratú cikket keressék,
amelyre kattintva egy
szerűen, gyorsan és biz
tonságosan tudják ado
mányukat eljuttatni az
Erzsébet Ligeti Óvodá
ért Alapítványnak.

Október 5én pedig,
a Barátság Sportpark
ban a XV. Arrabona Fu
tófesztivál, Őszi Sport
és Egészségnapon a re
gisztrációnál is lehető
séget biztosítunk az
adakozásra, és a Győr+
Média székházában a
recepción található
gyűjtőperselybe is be
dobhatják felajánlott fo
rintjaikat a Boglárka
csoport hintájára és ho
mokozójára. 

A „Gurítsunk pár százast a kisbuszba!” sikeres jótékonysági kampányunk után ismét ol
vasóink, hallgatóink és nézőink segítségét kérjük. Ezúttal a központiidegrendszersérült,
mozgásukban korlátozott kisgyermekek számára szeretnénk speciális hintát és homoko
zót vásárolni. Az önzetlen adományokat október 5én a Barátság Sportparkban rendezen
dő futófesztiválon is eljuttathatják az Erzsébet Ligeti Óvodáért Alapítványnak, hogy a sé
rültséggel élő és ép kisgyermekek együtt is átélhessék a mozgás örömét.

A MOZGÁS EREJÉVEL
a mozgás öröméért 
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Múlt csütörtökön tartották a Győri
Nemzeti Színház évadnyitó társulati
ülését. A teátrum művészeit, dolgozó
it elsőként Radnóti Ákos alpolgármes
ter köszöntötte. „Győrben virágzik a
kulturális élet, vágynak rá az emberek.
Ahhoz pedig, hogy a színház sikeres le
gyen, mindenkinek jól kell teljesíteni,
a színésztől a jegypénztároson át a vi
lágosítóig. Azt, hogy a Győri Nemzeti
Színház jól működik, a jegy és bérlet 
eladások bizonyítják.”

Forgács Péter igazgató elmondta, az
idei évad mottója a „Korok és történe
tek”, majd hozzátette: a spórolás jegyé 
ben. A színház felújításával kapcsolat
ban nem tudott új információt adni, a
tervek szerint továbbra is május 30ig
kell kiköltözni az épületből. A Padlás
színház 99 százalékig elkészült, és re

ményei szerint a következő évadtól
már játszani is fognak ott. Az igazgató
beszélt arról, hogy az évad elején négy
bemutatóra készülnek egyszerre.

A bérletekről szólva elmondta, jók
az eladási eredmények, csak a diák
bérletek fogynak kevésbé. Jó hír vi
szont, hogy az állami Lázár Ervin

program keretében több mint hat 
ezer általános iskolai tanuló látogat
hat el a Győri Nemzeti Színház egyik
előadására ingyenesen.

Tájékoztatott arról is, hogy a szín
ház folyamatosan pályázik, legutóbb a
nagy történelmi eseményeket bemu
tató darabokra szóló kiírásban, az Eli 
sabeth című előadás megvalósításá
hoz kaptak támogatást. A közeljövő
ben többek között a színészlakások fel
újítására nyújtanak be pályázatot.

KOROKés történetek

Október első hetét az ünneplésnek
szentelik a Rómer Házban, öt évvel ez
előtt történt ugyanis, hogy a hosszú
ideig üres intézményt megnyitották
egy születésnapi buli erejéig. Az akkor
még egyáltalán nem ismert Cloud 9+
zenélt, és a parti olyan jól sikerült, hogy
a résztvevő győri fiatalok hangot adtak
elképzelésüknek, miszerint a Rómer
Házat újra üzemeltetni kellene. A civil
kezdeményezést aztán felkarolta a Ró
mer Flóris Művészeti és Történeti Mú
zeum igazgatónője, Grászli Bernadett,
majd a városvezetés is mögé állt Borkai
Zsolt polgármesterrel az élen. „Kezdet
ben koncerteket tartottunk, játszott az
Import Impro és a RÉV Színház, illetve
Pongrácz Balázs elkezdte a filmvetíté

seket. Óriási siker volt, a győri fiatalok
rögtön bizalmat szavaztak a helynek és
a szellemiségnek, amit képviselünk” –
idézi fel a kezdeteket Takács Krisztián,
a Rómermúzeum kommunikációs és
marketing csoportvezetője, aki az indu
lás után került az intézményhez.

Az elmúlt öt évben a tudatos épít
kezés mellett katalizátor szerepe is
volt a háznak, olyan kreatív embere 
ket vonzottak be, akik aztán önálló
programsorozatokat hoztak. Széll Ré
ka dizájnworkshopokat szervez, Mo
sonyi Melinda könyvklubot, Hegyháti
Máté futóklubot, Csurák Erzsébet
jazzklubot, Paris Noble menedzselé
sében a Szerdák keretében kevésbé is
mert djknek, zenekaroknak adnak

bemutatkozási lehetőséget, Szilágyi
Norbert Sikztah pedig az elektronikus
zenei estekért felel. Ezen túl még szá
mos program színesíti a kínálatot, töb
bek között bárzene, Quiznight és
olyan befogadott események, mint
például a Villámrandi. Takács Krisztián
elárulta, novembertől pszichológiai
témájú előadássorozattal szélesítik a
repertoárt, amelyeken a fiatal felnőt
tek problémáival foglalkoznak. A nép
szerű filmes délutánok és esték foly
tatódnak, ahogy természetesen a
Horváth Gábor által szervezett Ró
merKvelle koncertek is. S ahogy a ház
ban bizalmat szavaznak a feltörekvő
tehetségeknek, ugyanez működik for
dítva is: olyan előadók lépnek fel újra

és újra a Rómerben, akik fesztiválok
nagyszínpadain is otthonosan mozog
nak. Például legközelebb, október 12
én a 30Y tart koncertet, akik sokkal
nagyobb klubokban zenélnek az ese
tek többségében. „Talán az ide látoga
tó zenekarok is érzik, hogy szívből csi
náljuk” – mutat rá a csoportvezető,
mi lehet a sikerük titka.

A kis csapat tevékenysége már túl
mutat a ház falain, számos rendezvény
szervezésében részt vesznek, ilyen pél
dául a Múzeumok Éjszakája, a Stílusos
Art Piknik, legutóbb a Győri Filmna
pok, és már saját fesztiváljuk is van a
Nefeljcs közben, RómerKvelle elneve
zéssel. A sikerhez hozzájárul A Pult
vendéglátócsapata is, akik nem ismer
nek lehetetlent, ha egyegy rendez
vényhez kell igazítani az étel és italkí
nálatot. „A közös cél, a kultúra és a
művészetek szeretete összekovácsolta
a kis csapatunkat. Az első évben ötez
ren jöttek el a programjainkra, tavaly
már több mint négyszáz programot
szerveztünk meg közel harmincezer lá
togatóval” – számol be örömmel Ta
kács Krisztán. „Jó érzéssel tölt el, hogy
adni tudunk a helyi közösségeknek.
Sok apró összetartó közösség összes
ségében egy nagyon erős várost, or
szágot teremt. Hiszek az erejükben, ők
a kulcsai az egészséges társadalom
nak” – hangsúlyozza, és végül felhívja
a figyelmet a „Szülihét” programjaira,
amiből a Rómer Facebookoldalán sze
mezgethetünk. Kettőt azért kieme
lünk a sorból: rendhagyó kóstolóra in
vitálják a kísérletező kedvűeket: a fő
szerepet a Pannonhalmi Főapátság
pincészete és a győrszentiváni Mighty
Millers sörfőzde kapják, egy nyolctéte
les, finoman összehangolt sorral. Szó
val sörre bor? Akár még működhet is.
Széll Réka pedig Bála Bulit szervez ok
tóber 5én, ezzel is felhívva a figyel
met a túlfogyasztás mérséklésére, a
zöld gondolkodás fontosságára.

Szülihéttel ünnepli a Rómer Ház csapata, hogy öt évvel ezelőtt újjászületett a Teleki László utcai közösségi tér.
Ma már minden napra jut program a házban, a látogatószámot pedig a kezdeti évhez képest meghétszerezték.
Ám még ennél is nagyobb eredmény, hogy számos összetartó közösség alakult a Rómer égisze alatt.

A RÓMERESEK
Szülihétre hívnak Szerző: Zoljánszky Alexandra

Fotó: Marcali Gábor
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Amikor legközelebb azt gondoljuk,
nem vagyunk képesek valamire, és
lelkünknek valamiféle mankóra volna
szüksége, érdemes felidézni, mi min
dent túlélt már az ember, és mi min
dent megcsinált, amikor a hajánál
fogva kellett kihúznia magát egyegy
szorult, ne adj Isten, életét veszélyez
tető helyzetből. 1916ban, a Király
Színházban járunk, abban az évben,
amikor bemutatták az azóta is töret
lenül sikeres Csárdáskirálynőt. Akko
riban Ady Endre, Karinthy Frigyes és
Móricz Zsigmond mellett a színházi
élet kiemelkedő alakjai is sztárok vol
tak, a kávéházakban sorban álltak
Kálmán Imre zeneszerző aláírásáért,
de még a darab karmesterét is imád
ta a közönség. A Vereczky Szilviát ját
szó primadonnáért rajongtak a férfi
ak, a hölgyek pedig irigykedve figyel
ték minden mozdulatát. Ugyaneb
ben az évben megkezdődött a renge
teg vérrel járó verduni csata, az an
tant államai pedig egységesen eluta
sították a központi hatalmak béke
ajánlatát – az első világháború köze
pén vagyunk tehát, ekkor játszódik a
Szibériai csárdás.

Nagyon erős kezdés – először ezek
a szavak jutnak eszünkbe, amikor
a Győri Nemzeti Színház első pre
mierje után kilépünk a teátrum ka
puján a szabad levegőre. Ez bizto
san sokáig műsoron lesz – mond
ják mások a hátunk mögött a Szibé
riai csárdás című zenés romantikus
játékról, ami a valóságban életre
halálra ment száz évvel ezelőtt.

Tasnádi István filmes forgatóköny
vét alkalmazta színpadra a rendező,
Tasnádi Csaba, ennek megfelelően a
Nagyszínházban látható adaptációt
vetítések tágítják térben és időben.
A történet szerint Mizzi Günther pri
madonna jegyesét, Müller Áron kar
mestert a frontra hívják, majd a
Krasznaja Rjecskai hadifogolytábor
ba kerül – otthon maradt kedvese
pedig egy tábornok ágyába. A szerel
mi szál fiktív, a darab többi részét vi
szont megtörtént események ihlet
ték. Ahogy el is hangzik, a táborban
megengedték, hogy a foglyok sport
kört meg színjátszó csoportot hozza
nak létre, „azóta pedig kevesebb az
öngyilkosság”. „A Csárdáskirálynő pe

dig elsöprő világsiker volt, felül tu
dott kerekedni emberi érdekeken, a
nagyhatalmi darálógépezeteken, és
a demarkációs vonalakon. Egyszerre
volt műsoron Szentpétervárott és
Berlinben, 1932ig több mint 30
ezerszer játszották, ezt követően
azért nincs adatunk, mert Hitler ha
talomra kerülése után letiltották Kál
mán Imre műveit” –
mondta el a rendező
a Győr+ Televízió
Kulisszák mö
gött című
m ű s o r á 
ban. Az pe
dig szintén
tény, hogy
K r a s z n a j a
R j e c s k á b a n ,
1919ben előadták a
Csárdáskirálynőt, mégpedig a fog
lyok. Merthogy a tábornok látni akar
ta az ott Sylvia címmel futó operet
tet, ezért megüzente a raboknak, itt
az ideje, hogy meghálálják az addigi
nagylelkűségét. És ha tetszik neki a
darab, felkerülhetnek a fogolycsere
listára, és mehetnek haza a követke
ző Vöröskeresztes transzporttal. „De
ha nem, itt fognak megrohadni, azt
garantálom” – nyomatékosította a
hírt hozó tiszt, miért is kell küzdenie
a háromhetes próbaidőszak alatt az
összeverbuválódott, megviselt társu
latnak. „A hadifoglyok nem hangsze
rekkel a hátukon, komplett jelmezek
kel és partitúrákkal estek fogságba,
hanem egy szál gatyában. Emberfe

letti, minden képzeletet felülmúló,
ahogy ők fejből kottázták le a művet,
hangszereket, jelmezeket és díszletet
készítettek. Fellelhetőek korabeli fo
tók arról az előadásról, amit mi szín
padra állítottunk. Nem hittük el elő
ször, hogy ott készültek, döbbenetes,
mire voltak képesek” – mesélt Tasná
di Csaba a történet hátteréről.

Természetesen
férfiak játszották

a női szere
p e k e t ,
őket nagy
b e c s b e n
tartották a
barakkban,

még a fej
adagot is meg

osztották velük. Ez
persze a darabban ha

talmas humorforrás, ezúttal viszont
nem a Shakespearei értelemben.
Vicces, hogy itt a szubrettnek 46os
a lába, de nem komédiát látunk, itt a
férfiak az életükért küzdenek, hogy
aratásra otthon lehessenek, a szerel
mük, a gyermekeik mellett. Ahogy a
rendező is fogalmazott: tanulságos,
ahogy az élet élni akar.

Erős kezdés után pedig hasonló
folytatás várható a Győri Nemzeti
Színházban: A király beszédét mutat
ja be a társulat Csankó Zoltán fősze
replésével. Igen, az Oscardíjas
filmdrámában ő volt Colin Firth em
lékezetes magyar hangja. Tehát pre
mier szombaton, ezúttal a Kisfaludy
Teremben.

A darabot
megtörtént események

ihlették

Amikor a kotta

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

SZÖGESDRÓTTAL 
fonódott össze
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A Menház Színpad egy bejáratott
és sikeres kulturális program volt
Győrben, aminek a Club70 a szellemi
és jogutóda. Különlegessége, hogy
most már két helyszínen, egy győri la
kásszínházban és a Pannonhalmi Mű
velődési Házban egyaránt várja a ven
dégeket. A helyszínek különbözősége
pedig lehetőséget ad arra, hogy el
térő tematikával és mondanivalóval
szórakoztassa a nagyérdeműt. A kö
zös eredő persze, mint mindig, most
is az értékteremtő együttlét. A Club70
ugyanakkor szeretne nyitni egy kicsit
a modernebb műfajok felé, ezért a jö
vőben előfordul majd, hogy nem egy
klasszikus színházi produkciónak, ha
nem valami eredeti, formabontó él
ménynek adnak otthont a színpadok
– mondta el az októberi győri lakás
színházi és pannonhalmi programok
előtt az önmagát csak Jegypénztáros
nak nevező Gáti Oszkár színművész,
aki nemcsak megálmodója, hanem
megvalósítója ennek a különleges
színházi vállalkozásnak.

A Club70 

Mivel az idei egy új út, ezért a Jegy
pénztáros egy némileg meglepő, ám
egyedi és őszinte gondolattal fordul a
kultúrakedvelőkhöz. „Jöjjenek az egy
kori ’menházasok’, hiszen új helyszí
nen, de ugyanúgy megkapják azt az él
ményt, ami miatt fogalom volt a Kos
suth utca, és ami miatt imádták a né
zők. De jöjjenek azok is, akik szeretné
nek a tagjai lenni egy olyan művészet
szerető közösségnek, ahol természe
tes a gondolkodás, az igényes beszéd,
az értékközpontú életszemlélet. Nem
tudni, hogy a következő kanyar mit
hoz majd, éppen ezért a Jegypénztá
ros úgy gondolja, hogy ebben az uta
zásban most az elején, mindenki any
nyiért váltsa meg a jegyét erre a hajó
ra, amennyiért gondolja… Nem becsü
letkassza ez, hanem egy gesztus, ami
teljesen egyedülálló ebben a profitori
entált világban, de nem a Club70ben.
Jöjjön el, érezze jól magát, mi ponto
san tudjuk, hogy úgyis sokkal többet
visz haza, mint amennyit befizetett. És
nekünk csak ez számít!” (x)

Ahol természetes az igényes beszéd 
és az értékközpontú életszemlélet

szellemi és jogutódja
a Menház Színpad 

Bálint András színművésszel az Aranyesten találkozhatunk
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A Rómer Flóris Művészeti és Tör
téneti Múzeum tavaly óta őrzi és
gondozza Öveges József szellemi és
tárgyi hagyatékát. A professzor halá
lának 40. évfordulójára emlékezve, a
Múzeumok Őszi Fesztiválja kereté
ben, a Kutatók Éjszakájához kapcso
lódva, kísérletező foglalkozásokat
szerveznek az Esterházypalotában,
a lézerek, a fények és a világító éte
lek témakörben. A résztvevők kísér
leti bemutatót láthatnak, maguk is kí
sérletezhetnek, sőt hazavihető kísér
leti eszközt is összeállíthatnak.

A részletekről Mészáros Péter fizi
katanár számolt be lapunknak: Öve
ges professzor a maga korában igazi
celebnek számított, műsorait a rádió
ban és a televízióban milliók követték.
Népszerűségének titka az őszintén kí
váncsi rácsodálkozás képessége, a hu
mor és hogy a legbonyolultabb kísér
leteket is olyan egyszerűséggel tudta
elmondani, hogy azt bárki megérthet
te – vélte Mészáros Péter.

A hagyatékról szólva elmondta, ki
lenc nagy doboznyi iratról van szó,
amelyet tavaly az örökösök felajánlá
sát követően vásárolt meg a város,
és a Rómermúzeum őriz. Többek

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó. O. Jakócs Péter

mellett tartalmaz magán és szakmai,
„rajongói” levelezéseket, tévéműso
rok forgatókönyveit, könyvillusztráci
ók saját kezűleg rajzolt terveit. A tu
domány és kortörténeti jelentőségű
anyagok között családi fotóalbumok,
sőt kiadatlan kéziratok is rejtőznek. A
hagyatékban számos közismert em

ber neve felbukkan, ebbe is bepil
lanthatnak pénteken az érdeklődők. 

A várhatóan 2021ben megnyíló ki
állítás Öveges Józsefet mint embert
szeretné bemutatni, hiszen mint kísér
letező tudóst, mint tankönyvírót jól is
merjük. Öveges professzor már nem
élhette meg tervét, hogy tudományos

élményközpontokban ismerhessék
meg az emberek a látványos jelensé
geket, de például a győri Mobilis is az
ő szellemi követőjének tekinthető –
emlékeztetett a tanár, aki a győri inter
aktív kiállítási központ egyik megálmo
dója, valamint a Krúdyközépiskola Fi
zika Napjának ötletgazdája is volt.

Zsebszivárvány, kincskereső gép, hordoz
ható vízcsap, körszárnyú repülő – néhány
tárgy azon kísérletek közül, amelyet az ér
deklődők készíthetnek az Övegeshagya
ték rendezvényén, pénteken az Esterházy
palotában.

Öveges professzorés a világító ételek
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Érettségi akár 1-2-3 év alatt*
MÉG TART A BEIRATKOZÁS! VÁRUNK SOK SZERETETTEL! TUDÁSFA GIMNÁZIUM – MÁR GYÕRBEN IS!

ÉS MIÉRT IS VAGYUNK MI A LEGJOBBAK A FELNÕTTOKTATÁSBAN?

www.tudasfagimnazium.hu
Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 30/321-4321, 20/237-9035 *Megfelelõ képesítés beszámításával, vagy igény esetén a tanulmányi idõ megrövidítésével (osztályozó vizsgákkal).

A BEIRATKOZÁS FOLYAMATOS! VÁRUNK TÉGED IS!

1. Intézményünk a felnõttoktatásra specializálódott.
2. 8 osztállyal is jelentkezhetsz.
3. 16 éves kortól jelentkezhetsz és felsõ korhatár nincs.
4. Munka mellett, heti két délutánt vesz igénybe.
5. Tanulóink a tanórákról való mulasztásaikat otthonukban az internet

és weboldalunk segítségével pótolhatják virtuális formában is.

6. Diákigazolvány, családi pótlék, illetve egyéb kedvezmények
igényelhetõek.

7. A négy kötelezõ érettségi tantárgy mellett az ötödiket
személyre szabjuk.

8. És végül a diákjainknak ballagást és bankettet szervezünk,
így háláljuk meg a bizalmukat.

2019.  SZEPTEMBER 28. — OKTÓBER 11.

KIÁLLÍTÁS GYÔR,
ZICHY-PALOTA, 
LISZT F. U. 20.

A kiállítás ingyenesen látogatható szeptember 28. és október 11. között, minden nap 10—17 óráig. Október 1-jén ZÁRVA! 

MACKÓBABA Országos

23.

Konzert des Győrer Phil
harmonieorchesters am 4.
Oktober um 19 Uhr unter
Mitwirkung von Ilya Rash
kovskiy am Piano, es diri 
giert Berkes Kálmán. Auf
dem Programm: Jeajoon
Ryu Konzertwerk für Piano
und Orchester, A. Dvořák:
9. Symphonie in EMoll
“Aus der neuen Welt”.

Tiersegnung am 5. Oktober um 14
Uhr im Xantus János Tiergarten, wo Ihre
Lieblinge auf Sie warten. Nach der Tierseg
nung können Erinnerungskarten gestaltet
werden, es gibt eine ZooShow und eine
Präsentation therapeutischer Hundemas
sage für die Besucher.

Perfekte Heiratsaccessoires zeigt die
grösste Hochzeitsausstellung Nord

westUngarns im Győrer Olym
piaSportpark am 5. und 6.

Oktober.

Die selten zu hörende Barock. Orgel der Bol
dogasszonyKapelle in Pannonhalma ertönt
am 4. Oktober um 18 Uhr. Unter dem Titel
"Bachs Lieder und Arienkunst" geben der Sän
ger Kéringer László und Organistin Pétery Dóra
zum Welttag der Musik ein Konzert.

Lauffestival, Sport und Gesundheitstage
finden am 5. Oktober im BarátSportpark
statt. Der Laufwettbewerb beginnt um 10
Uhr, danach gibt es Aerobic, Zumba, Figur
reform, Familienzehnkampf und Messun
gen zum Gesundheitszustand.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Megszólal a pannonhalmi Boldogasz
szonykápolna ritkán hallható barokk
orgonája október 4én 18 órától.
Bach dal és áriaművészete címmel
Kéringer László magánénekes és Pé
tery Dóra orgonaművész ad koncer
tet a zene világnapja alkalmából. 

Az Art World Hungary Egyesület ADY 100 címmel kiál
lítást és művészeti akadémiát szervez október 1jén 17
órától, a GyőrMosonSopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában (Szent István út 10/A). Horváth Ákos:
Ady – az illusztrációk tükrében, Csizmadia István: Az
üres vászontól a kész műig: Leonardo mássága, Kurcsis
László: Kortárs keresztút Győrben című előadását hall
hatják az érdeklődők. A kiállítás október 31ig, munka
napokon, 9–17 óra között látogatható.

Veres Ágota festőmű
vész Zöld napló című ki
állítása nyílik október 3
án 17 órakor, a Kisfa
ludy Károly Könyvtár
ban (Baross G. út 4.). A
tárlatot Varsányi Su
lyom László rendező
nyitja meg, megtekint
hető október 31ig, hét
köznap 13–16 óráig.

Akik maradtak című, Magyarország Oscardíjra jelölt film
jét vetítik október elsején 17.30tól a Rómer Ház filmklub
jában (Teleki L. u. 21.). A Megosztod és uralkodsz című
magyar filmet 19.15től láthatják az érdeklődők, a vendég
Hartung Attila, a film rendezője lesz.

„Zörren az ősz szele” címmel
családi koncertet hallhatnak
vers és népdalfeldolgozásokkal
a Hangraforgó Klubban október
4én 17 órakor, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér Köz
ponti Könyvtárának klubjában
(Herman Ottó u. 22.). Vendég:
Bors és édesapja, Hoppál Mi
hály. Bors egy 13 éves, asperger
szindrómában érintett, abszolút
hallású zenész kisfiú. 

A Filozófiai és Irodalomböl
cseleti Szabadegyetem októ
ber 3án 17 órakor kezdődő
előadásának címe: A francia
enciklopédisták és materia
listák: Diderot és Holbach.
Kazinczy Ferenc a nyelvújító
és a polgári eszmék magyar
országi terjesztője. Az elő
adást a TITszékházban
(Munkácsy Mihály u. 6.) dr.
Boros István tartja. 

Gergely Róbert énekes, előadóművész zenés
műsorát hallhatják az érdeklődők október 2án
17 órakor a József Attila Művelődési Házban
(Móra park 1.). 

Roberto Rossellini: Ferenc, Isten lantosa című
olasz életrajzi filmjét október 2án 18 órától vetí
tik a Triangulum Galériában (Gutenberg tér 2.). 

Az Ipartörténeti emlékhelytáblák gyárvárosi
helyeivel ismerkedhetnek meg a résztvevők a
szeptember 30án 10 órakor induló túrán. Je
lentkezni az ipartortenet@ipartortenet.hu e
mailcímen lehet.

Huszáregyesületek bemuta
tóit láthatják az érdeklődők a
lovas nemeztőrök napján, ok
tóber 5én 10 órától a Veres
Péteriskola udvarán (Régi
Veszprémi út 1–3). 
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A fenntarthatósági elvárásoknak
megfelelő lakhatási megoldások meg
teremtésére kiírt Erasmus Projekt ke
retében, a Győri SZC Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti Szakgim
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégi
uma négy európai iskola tanulóival

„Hiányozni fog Győr, az Audi Hungaria, hiányoz
ni fognak az itt élő emberek” – köszönt el Achim
Heinfling, aki úgy vélekedett, a jövőre felkészült,
innovatív technológiát használó gyárat és magas
színvonalon dolgozó munkatársakat hagy hátra.
Abban sem hagyott kétséget, hogy kiélezett ver
senyhelyzetben távozik, s a költségek optimalizá
lása elkerülhetetlen.

„Két újonc áll önök előtt” – kezdte mondani
valóját Les Zoltán, az Audi Hungaria igazgatósá
gának járműgyártásért felelős tagja, aki dr. Knáb
Erzsébet után a második magyar az Audi Hunga
ria csúcsvezetésében. Les Zoltán régi audis, a

Szerző: Koloszár Tamás

kezdetektől a járműgyártás résztvevője. A másik
újonc az Audi Q3 Sportback volt, amely az újság 
írók tapsa közepette gördült be a konferenciate
rembe.

Az élménynap első helyszíne a karosszéria
üzem volt. Itt olyan présgépek dolgoznak, ame
lyek teljesítménye 1620 indiai elefánt erejének fe
lel meg. A 160 ezer négyzetméteres karosszéria
üzem kétszintes. Felül hat kilométer hosszú szállí
tópályával, 49 emelő szerkezettel. Az emberek
mellett 1600 robot dolgozik a csarnokban, egyik
másik fejjel lefelé, amire az ember nem lenne ké
pes – hívták fel a figyelmünket.

A járműszereldében Juhász László, a szerelde veze
tője kalauzolt bennünket. Munkatársainak átlagéletko
ra 34 év, hat év audis tapasztalattal. Döntően Audi Q3
és Audi Q3 Sportbackokat szerelnek össze. Időnként
TTt is látunk, Coupét és Roadstert, de gyártanak A3
cabriót és TT RSt is. A jövőben lesz a Q3nak RS verzió 
ja, s felkészülnek a hibridautók győri gyártására is.

Az Audi Hungaria új büszkesége, a Q3 Sport
back először Németországban lesz kapható, októ
ber végétől. 

A Q3 Sportback élménynapon találkozott utoljára a média képviselőivel Achim Heinfling,
az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke, aki kétéves győri munka után visszatér Ingol 
stadtba, az Audi anyavállalatához.

ACHIM HEINFLING

LES ZOLTÁN

elköszönt Győrtől

bemutatkozott a médiának

munkában, akik kutatómunkát végez
tek, szakmai előadásokat hallgattak
meg, majd elutaztak az európai hely
színekre – tájékoztatott Dekovics Ba
lázs projektfelelős. 

A közös munka első állomása Te
nerife volt, ahová az első alaprajzöt

letekkel érkeztek a diákok, hazájuk
természeti adottságait és szociális
igényeit ismertették a többi nemzet
csapataival. A Ruhrvidéken fekvő
Duisburgban az építőanyagok és szi
geteléstechnikai megoldások álltak a
fókuszban, Franciaországban, a szé
kesegyházáról híres Clunyben az
épület elektromos ellátása volt napi
renden, míg Győrben, a folyók váro
sában, az épület korszerű vízellátásá
nak és víztisztítási rendszerének
megtervezése volt a feladat. A svéd
országbeli Atvidabergben elkészült
az épület 3Ds modellje és a kétéves
közös munkát dokumentáló projekt
kiadvány.

A szakmai tudás, a kompetencia 
szemlélet fejlesztésén túl a nemzet
közi projekt jó alkalom volt arra is,
hogy a diákok az idegen nyelvet gya
korolhassák – emelte ki Dekovics Ba
lázs. Városunkban szeptember 24én
projektzáró találkozót tartottak a ta
nárok számára, akik megállapították:
sikeres programot zártak, és elhatá
rozták, hogy a következő pályázato
kon is közösen indulnak majd.

dolgoztak együtt. Az iskolák feladata
az volt, hogy kidolgozzák egy tartós
szerkezetű épület építészeti koncepci
óját, a fenntarthatósági elvárásoknak
és a helyi szociális igényeknek, a ter
mészeti adottságoknak megfelelően.
A győri iskolából 14 diák vett részt a

A Lukácsiskola szeretné népszerűsíteni az épületgépész szakmát, ezért
az intézmény csatlakozott a két évvel ezelőtt indult projekthez, amelyben
fontos szerepet kaptak a legkorszerűbb épületgépészeti megoldások.

A JÖVŐ HÁZÁT tervezték meg
Szerző: Földvári Gabriella



• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

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

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

gyor+´́

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

A Porsche az egyik legjobban pros
peráló sportautót gyártó a földön. A
német gyártó évtizedek alatt, lassan,
de biztosan építette fel termékpalettá
ját. Az újkori érában a 911 után a kö
zépmotoros Boxter lett a megfizethető
Porsche. Utána jött a Cayenne „terep
járó”, és így tovább az előzők leszárma
zottai, a Cayman és a Macan. Közben
a Panamera egy igazi négyajtós GT
ként tarolt. A Taycan pedig a villamos
hajtású szériamodellek első megteste
sítője. A négyajtós kupék neve Turbo
és Turbo S, pedig nincs bennük turbó
feltöltő, sem belső égésű motor. Ellen
ben van állandó mágneses szinkron
motor (PMSM) – az elterjedt aszinkron
gépek helyett –, és 800 voltos üzemi
feszültség. A PMSM kisebb társainál és
kevesebb hőt termel, a nagyobb üzemi
feszültség pedig kisebb áramerősséget
(ampert) igényel, ezért vékonyabb ve
zetékek kellenek, amik nem melegsze
nek annyira.

A két verzió maximálisan 680 és
761 lóerőt tud teljesíteni, 3,2 és 2,8
másodperc alatt gyorsítanak 100
km/hra, 850 és 1050 Nm maximális
nyomatékkal tolják előre az egysége
sen 93 kWhs akkupakkal szerelt sport
autót. A Porsche a tervezéskor a valós
versenypályás használatot tervezte be
a Taycannak. Óriási – akár karbonke
rámia – fékekkel szerelte fel, annak el

gyorsítást kapunk – ez sem elterjedt
megoldás a köztudottan nyomatékban
gazdag villamos motorok hajtásrend
szerében. Ráadásul a hátsó tengely
sperrdiffit is kap, egyenesen a 911ből,
amit a gyártó menetdinamikai szoftve
re vezérel. A Panamera méreteinél ki
sebb autóban hátul is elfér két felnőtt,
mert a legalacsonyabb súlypont eléré
se miatt padlóra alulról csavarozott ak
kumulátorcsomagban a lábaknak mé
lyedéseket alakítottak ki. Csomagtér is

lenére, hogy a rekuperációs lassítás is
jó hatásfokú. A gyártó szerint a gép
nem fog elfáradni, amíg az akksik bír
ják. Aztán megfelelő töltővel akár 22
perc alatt 80 százalékra lehet vissza
pumpálni az energiatárolókat – így egy
kávé után folytatódhat az élvezet.

Mindkét tengelyt hajtja egyegy
motor, az első fix áttétellel, a hátsó egy
kétsebességes egységet kap. Így ha a
rajtprogrammal indulunk, vagy Race ál
lásban használjuk a kupét, akkor extra

van, 366 liter hátul, 81 elöl. A high
tech belsőt kapott az ePorsche, min
denhol kijelző trónol, és még a légbe
ömlőket is villanymotorok mozgatják.

Az árak 150 ezer euro körül indul
nak, de már így is futott be 30 ezer da
rabra rendelés. Ez csak a kezdet, hiszen
az ígéretek szerint a SUV kategóriában
lesz a Porsche elektrifikációjának foly
tatása. Azért mindenkit megnyugta
tunk, a benzines Porschék sem tűnnek
el egyhamar a kínálatból…

HÍREK

Turbo nélküli 

TURBO
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ŠKODA HÉTFŐRE
1970ben a Škoda 120 L volt
a családi autók etalonja. Cso
magok elöl, öten az utastér
ben, mögöttük a farmotorral
és a kilométerekkel. Ma talán
a Kodiaq válhat azzá, főleg,
ha az egész családot szeret
nénk utaztatni. Hét személy
lyel is akkora a poggyásztér,
mint 50 éve az elődben.

TESZT ŠKODA KODIAQ TDI DSG

Jó formában
A Kodiaq egy óriási SUV, aminek

kényelme és méretei vetekednek a
Superbbel és szolgáltatásaival sok
prémiumkategóriás társát is megkö
zelíti. A legnagyobb Škoda már két
éve van a piacon, de még mindig
egyedi, elegáns megjelenésű – köz
ben pedig hihetetlenül praktikus. Az
első fényszórók ezen a modellen vál
tak először ketté, amik óriási, függő
leges osztású hűtőmaszkot fognak
közre. Az elkeskenyedő főfényszórót
és a hátsó lámpát egy markáns él kö
ti össze, melyet a letisztult lemezru
hára „vasaltak”. A kerékjárati ívek 17–
20 colos felniket is befogadnak, előb
bivel kényelmes, a malomkerék mé
retű kerekekkel inkább sportos – me
netkomfortra és látványra egyaránt.

760 literes hátsóban a padlóból elő
csalogatható két használható méretű
ülés. A hátramászás nem vészesebb
dolog, mint amikor egy háromajtós
kompaktba próbál az ember a hátsó
sorban helyet foglalni. Leghátul a fej
tér 180 centiig jó, akkor még a lábunk
sem kerül a nyakunkba. E fölött in
kább javasolt eldönteni, ki lesz a leg
kisebb hatodik és hetedik utas a csa
ládban. Egyébként a csomagtartó hét
üléssel is 270 literes, a padló alatt van
hely a rolónak és egy pótkeréknek.
Gyakorlatilag a cseheknek sikerült egy
dobozos autó szállítókapacitását betö
möríteni egy divatterepjáróba! Mon
danom sem kell négyöt vagy akár hét
személlyel is csodásan fut az autó, a
tesztelt TDI dízelmotor és a duplakup
lungos DSG váltó együtt hozták az el
várt szintet. A 340 Nm és 150 lóerő te
lepakolva és autópályatempónál is
egyenletesen húzott. A rugózási kom
fort korrekt, bár a magyar utakra ja
vaslom a ballonos gumit és az adaptív,
állítható keménységű futóművet kér
ni, mert annál a lebegéstől a kanyar
királykodásig mindent megkapunk.

Árleszállított
Az apropó, amiért ennyire meg

gyötörtük, és hét fővel is megpakol
tuk a Kodiaqot, hogy a hétüléses ver
zió most extra kedvezményekkel
megszerezhető. Nézzünk egy gazda
ságos alternatívát. Az 1.5 TSI, 150 ló
erős benzinmotorral, Ambition, azaz
közepesen felszerelt modell listaára
8,6 millió forint. Ha egy családi cso
maggal felszereljük most 610 helyett
6,1 ezerért (+2 ülés, Proaktív utasvé
delmi rendszer, hátsó oldallégzsákok,
elöl is isofix stb.), kapunk extra 600
ezer engedményt, már a 8 milliót sú
roljuk. És ha van vagy lesz minimum
három kiskorú gyermek a családban,
akkor az igényelhető 2,5 millió forint
állami támogatással is beljebb va
gyunk! Le írom: 5,53 millió forintért
juthatunk hozzá a jelenleg legjobb
térárérték arányú Škodához, ami a
hét minden napján örömet okoz
majd a családnak. A 240 lóerős dízel
Kodiaq RSt meg inkább ne is említ
sük meg ebben a cikkben.

A kocsi arányait 4,7 méteres hossza
és közel 1,7 méteres magassága elle
nére jól eltalálták. Óriási ajtajai és át
látható karosszériája jól beilleszkedik
márkatársai közé.

Belső nyugalom
Az utastérben a jól megszokott,

„minden a helyén van” stílusban be
rendezett műszerfal fogad. Ennek
frontján egy széles betét fut végig,
ami lehet fa, szénszál vagy – ahogy a
tesztautóban – szálcsiszolt hatású. A
különösen széles első sorban nincs
olyan eshetőség, hogy valaki ne férjen
el. És nincs annyi holmi, amit ne tud
nánk elpakolni a dupla kesztyűtartó
ba, a könyöklő alatt, az óriás ajtózse
bekben vagy a váltó előtti rekeszben.
De még az első ajtó egy rejtett reke
szében esernyőt, a szélvédő tövében

parkolójegytartót is kapunk. Egy nagy
kijelzőt beültettek a középkonzol fölé,
és opciósan a sofőr előtt is LCDképer
nyő van. Végiggörgettem a kormá
nyon lévő gombokkal a kijelezhető in
fókat, és a klasszikus nézetek mellett
(két körműszer között navigáció, csak
navi) kitehetjük középre a fordulat
számmérőt, és éjszakai vezetéshez mi
nimalizálhatjuk a megjelenítést – csak
a sebességet és a hatótávolságot mu
tatja digitálisan, még az üzemanyag
szintjelző is elsötétül.

XXL
A második sorban is bőséges a

hely. Ráadásul az üléseket sínen tud
juk mozgatni, egyesével dönteni. Az
tán elérkezett a meglepetés: a harma
dik üléssor. Az ötüléses verzióban
amúgy hangárnyi (835 liter), ebben

Szöveg és fotó:
Nagy Viktor
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Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

A japán Lexus új területen próbál szerencsét. A vízi és légi közlekedés területére kíván
belépni a Toyota márkája. A Lexus LY 650 luxusjacht a Nuvolari Lenard olasz dizájnstúdióval
együttműködve készült el, az elkészítésben pedig az amerikai Marquis Yachts vesz részt. A
japán autóipari óriás a gyártás hatékonyságának növelésében tudja a tapasztalatát hasz
nosítani. Ennek eredményeként kisebb költsége lehet a gyártásnak. A hajó több mint 20
méteres, három – külön fürdőszobás – lakosztállyal rendelkezik és minden felhasznált anyag
prémium minőségű. Okostelefonról vezérelhetők a komfortelektronikai kütyük. Két Volvo
Penta IPS dízelmotor mozgatja a tekintélyes úszó testet, egyenként 1350 lóerőt mozgósítva.
Az ára nem ismert, de azokban a körökben, ahol el fog kelni, nincs is jelentősége…

HÍREK

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

Meglátni és megszeretni
A japán gyártó 2012ben ébredt fel

Csipkerózsikaálmából és alkotta meg
a 6os szériát az új „Kodo” formanyelv
bevezetésével. „A mozgás lelke” kon
cepció, azaz a Kodo továbbgondolásá
ból született az új 3as, majd a CX30
is. A tervező művészek minden részle
tet agyagmodelleken dolgoznak ki,
majd a precíz gyártással teszik min
denki számára elérhetővé. Élőben a
Soul Red Crystal, élénk meggyvörös fé
nyezéssel a CX30 minden képzelete
met felülmúlta. A nyúlánk motorház
tető és haragos orr, a LEDszemekkel
olyan, akár egy támadó nagymacska.
A hátsó sárvédő vaskos, mögötte az el
nyúló lámpák szemöldököt kaptak,
majd besimulnak az ízlésesen dombo
rú csomagtérfedélbe. Végül az igazi
króm duplakipufogó zárja méltó keret
be a művet. A 18 colos felnik bárme

Tökéletes műszer

lyik neves tuninggyártó polcáról leke
rülhettek volna, igazi harmóniában
vannak a Mazdával. Semmi kétség, a
városi próbakörön nem miattam for
gatták a fejüket az emberek a kocsi fe
lé. A CX30 volt a látványosság.

Belső értékek
A tesztautó barnafekete beltere

igen magas minőségi szintet képvisel.
A bőrülések, bőrrel bevont kétszínű
műszerfal, és a kevés, de ergonomikus
és letisztult kezelőszerv azonnal ottho
nosságot varázsolnak a szigetországi
masinába. A sportos kormány mögött
csak részben kapunk LCDműszereket,
a fordulatszám, üzemanyagszint és
vízhőfokmérő analóg, csak a sebesség
mérő és környezte virtuális. Viszont
annyira profi a grafika, hogy bekapcsolt
állapotban nem látjuk a különbséget a
valós és a virtuális között. A vezetőcent

rikus dizájn miatt a sofőr kapott két lég
beömlőt a műszerek mellé, az utas pe
dig maga elé, szinte elrejtve. Ahogy a
középső kijelző is kicsit rejtőzködően,
csak félig emelkedik ki a műszerfal te
tejéből. Mégis jól látható, széles kép 
ernyőjén a HMInek nevezett teke
rőgombbal tudunk navigálni.
Többek között a telefonunkat
is összeköthetjük vele, Apple
Carplay és Android Auto kom
patibilis. Ennek hála, kedvenc
programjaink futhatnak a kocsi ki
jelzőjén, köztük a navigáció vagy a ze
nelejátszó. Kérhető headup display
(HUD), ami elénk vetíti a sebességmé
rőt és egyéb fontos infókat, a kormány
ról kezelhetjük a távolságtartó tempo
matot, vagy éppen feltekerhetjük a
csodás hangú Bose hifin a hangerőt.

Technikai vívmányok
Először nézni, majd tapintani, vé

gül érezni is jó volt a CX30ast. És mi
lyen vezetni? Hangja alapjáraton
nincs, induláskor feltűnően megló
dul. Az opciós hatsebességes bolygó
műves automata szépen vált, csak
padlógáznál hagyja felpörögni a mo
tort, ilyenkor a hangja kellemesen

sportosra vált. A gyorsítás egyenle
tes, ez gyanús. Hát persze, hiszen a
Mazda utolsó mohikánként kitart a
szívó benzinmotor mellett. 2 literes,
122 lóerős, Skyactive G erőforrás dol
gozik a méretes motortető alatt. Ér
dekessége, hogy a 213 Nm nyomaté
kot elég korán mozgósítja, a sűrítési
viszonya akár egy dízelmotoré. Így
annyit eszik, mint egy egyhatos. És
mitől indul meg annyira? Mellé ter
veztek egy 24 voltos mild hibrid
rendszert, ami a fékezési energiát tá
rolja, majd gyorsításnál visszaadja rö
vid időre, extra nyomaték formájá
ban. A hengerlekapcsolást is tudja,
egyenletes tempónál csak 2 henger
duruzsol. Okos és takarékos. 7 liter
alatti vegyes fogyasztás simán tartha
tó vele, köszönhetően a kis tömeg
nek, ami alig 1,4 tonna.

Van kérdés?
A Mazda CX30 szívómotoros, szív

döglesztő és szerethető. Annyira össze
szedett, hogy aki egyszer beleül, annak
biztosan megtetszik. A futóműve na
gyon eltalált hangolású, kimondottan
kényelmes, a kormányzás meglepően
közvetlen. Az utastérben éppen elég és
prémium színvonalú a hely, további 430

liter jut a csomagoknak. Mindezt már
7,68 millió forinttól megszerezhetjük.
Alapáron szinte minden vezetéstámo
gató, biztonsági rendszer és LEDfény
szóró adott. Plus szinten – félmilliós fel
árért – pedig digitklíma, HUD és nagy
kerék is jár. Elérhető már a D116 dízel,
és összkerékhajtás is. Ha kicsivel több
erőt szeretnénk, akkor nemsokára érke
zik a G150 benzines, és a nagy durranás,
a G180 Skyactive X motor. Utóbbi ben
zinüzemű, de a dízelmotorok működési
elvét követve, rendkívül takarékos lesz.
Az már a jövő technológiája egy mai au
tóban. Egy kis japán gyártótól…

TESZT Mazda CX-30 G122 AT

Van egy autógyártó, amely nem függ senkitől. Egy márka, ami kivételes technikával és szoborszerű ka
rosszériadizájnnal hódít. A Mazda CX30 a legújabb példánya ennek a kihalófélben lévő (mű)fajnak.

A nyúlánk
motorháztetô 

és haragos orr olyan,
akár egy támadó

nagymacska
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Szöveg és fotó: Nagy Viktor
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Öt éve tart a lottóláz Győrújfa
lun, ami rendszerint akkor tör ki,
ha a telitalálat nyereménye 1 mil
liárd forint felett van. S bár a fődí
jat még nem sikerült elvinniük,
négyesük már kétszer is volt. Leg
utóbb most szeptemberben.

A játéknak megvannak a sza
bályai, amelyet Nagy Imre Attila
polgármester osztott meg ve
lünk: „Mindenki játszhat, aki mi
nimum heti 500 forinttal hozzá
járul a falulottóhoz. Mindig az
ötöst célozzuk meg, de a négye
seket is szétosztjuk a játékosok
között, a hármasok és a kette
sek nyereményei pedig a közös

A szervezet új elnöke Vöröss Olivér,
a Hildszakgimnázium 18 éves diákja
lett, Kristófi Virág és Fürjes Bence alel
nöksége mellett. Boncsarovszky Pétert,
a VDF jegyzőjét a tagság megerősítette
pozíciójában. „Még inkább szeretnénk
megmozgatni a diákságot, mert sok
kortársunkra a passzivitás jellemző” –
válaszolta kérdésünkre az új elnök.
Hozzátette, a tavalyi év megmutatta: a
VDF sokat tud tenni ezért, és képesek
jó közösséget építeni. Az aktivitást új
programokkal is ösztönöznék, és fej
lesztenék a jótékonysági hetet a kortár
sak felelős gondolkodása érdekében. A
VDF tavalyi célkitűzései között a kap
csolatépítés szerepelt. Ezt folytatják, és
aktív, vidám, programokban gazdag
évet ígérnek a győri fiataloknak.

Az új tanévvel új elnökség is alakult a Városi Diák Fórumban (VDF), hiszen
többen kirepültek a középiskolai kötelékből. Az új elnök tovább erősítené
a szervezet kapcsolatait, és minél több kortársát sarkallná aktivitásra.

A VDFAktivitásra ösztönözné a fiatalokat 

NYERT ÚJFALU
kasszában maradnak és az ösz
szeget a falu javára fordítjuk.

A polgármester magánkezde
ményezéséhez a kezdetekkor is
sokan csatlakoztak. Már az indu
lás évében sikerült négyest elér
niük, akkor 2 millió forint feletti
összeggel gazdagodtak. Azóta is
mindig ikszelnek, ha 1 milliárd
fölött volt a nyeremény.

„Péntek 13án is adtunk fel
szelvényeket, és milyen jól tet
tük! – folytatta Nagy Imre Attila.
„Volt négy kettes találatunk, s
megint lett négyesünk is, amivel
2 millió 877 ezer 880 forintot
nyertünk. A lakosok összesen 68

ezer 500 forint értékben fogad
tak a számokra, így fejenként 21
ezer forintot tudunk szétosztani.”

A kettesek most is a közösben
maradtak, ahol a polgármester
beszámolója szerint jelenleg 1
millió 87 ezer 377 forint van, ami
ből ha elkészül az új orvosi rende
lő, akkor új orvostechnikai eszkö
zöket vásárolnak. „Mindig valami
olyat veszünk, amiből mindenki
részesülhet. Így vásároltunk de
fibrillátort, és modernizáltuk a ka
rácsonyi fényeket a lottón nyert
pénzből. Nem adjuk fel, egyszer
csak bejön az az ötös!” – tette
hozzá bizakodóan a polgármester.

A pénznél sokkal többet

Nem hagy alább a lottó
láz Győrújfalun, ahol
már évek óta együtt ját
szik a lakosság. A szep
tember 13án elküldött
szelvények tekinteté
ben különösen kegyes
volt Fortuna a falubeli
ekkel: összesen 2 millió
877 ezer 880 forintot
nyertek.



AZ ESKÜVŐJÜKRE 

Október 5–6án, az Olimpiai
Sportparkban számos kiállítóval
és változatos programokkal nyílik
meg a győri Esküvő Kiállítás.

A szezon első kiállítása várja október első hétvégéjén 

készülő párokat

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. www.eskuvokiallitasgyor.hu

Karikagyűrűk, szemkáprázta
tó tortacsodák, gyönyörű meny
asszonyi csokrok és esküvői de
korációk, fotográfusok, ceremó
niamesterek, éttermek, zeneka
rok, Djk, az elmaradhatatlan vő
legény és menyasszonyi ruhák
és mindazon fontos hozzávalók,

melyek nélkül elképzelhetetlen
egy esküvő, megtalálhatóak
lesznek a kiállításon.

A rendezvényre a belépés in
gyenes. A helyszínen regisztráló je
gyespárok hasznos esküvői aján
dékot kapnak, és a rendezvény zá
rásaként nyereménysorsoláson

vesznek részt, ahol értékes nyere
ményekkel gazdagodhatnak.

A fődíj a rendezvény főtámo
gatója, az Újvilág Ékszer Óra jóvol
tából egy 150 ezer forintos kari
kagyűrűvásárlási utalvány, és to
vábbi értékes nyereményeket is
kisorsolnak a szervezők.

Színpadi programok SZOMBATON

10.30 Esküvői ruha divatbemutató
11.30 Emlékőrző Karikagyűrű Különlegességek – interjú
11.45 Nyitótáncbemutató –

Karácsony Borsfai Barbara

14.30 Esküvői ruha divatbemutató
15.30 Karikagyűrű egy életen át – interjú
16.45 Nyitótáncbemutató –

Karácsony Borsfai Barbara
16.00 Csabi Zene Vőfély bemutatkozása

Színpadi programok VASÁRNAP

10.30 Esküvői ruha divatbemutató
11.30 Emlékőrző Karikagyűrű Különlegességek – interjú
11.45 Nyitótáncbemutató –

Karácsony Borsfai Barbara

14.30 Esküvői ruha divatbemutató
15.30 Karikagyűrű egy életen át – interjú
16.45 Nyitótáncbemutató – Karácsony Borsfai Barbara
16.00 Csabi Zene Vőfély bemutatkozása
16.30 Nyereménysorsolás
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creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

Nem csak vegáknak:
ZÖ

LDSÉG a négyzeten

Hozzávalók a főzelékhez: 
6‐7 db karalábé, 2 dl kókusztej
1 nagy fej vöröshagyma, 1 csokor petrezselyem
só, bors, 2 gerezd fokhagyma

Zöldségfasírthoz:
2 szál répa, 5 db gomba
1 salátacukkini, 1 db lila hagyma
3 púpozott ek. liszt, só, bors
2 db tojás, 
zsemlemorzsa a panírozáshoz
olaj a sütéshez

A karalábékat megpucoljuk, majd leszélez
zük (szögletesre vágjuk). A széleket a hagymá
val együtt megdinszteljük, majd a kókusztejjel
és kevés vízzel felöntve, sóval, borssal és a fok
hagymával puhára főzzük. Amikor kész, a pet
rezselyemmel együtt krémesre turmixoljuk. A
félretett karalábét egyforma hasábokra vág
juk, és a krémfőzelékbe főzzük. A fasírozotthoz
a zöldségeket lereszeljük, majd besózás után
kicsavarjuk. A tojással és a liszttel egyenlete
sen eldolgozzuk és kis golyókat formázva,
zsemlemorzsába forgatjuk, majd forró olajban
kisütjük. Aki szeretné még pikánsabbá tenni,
reszelhet bele füstölt sajtot is.

zöldségfasírttal

Kókusztejes
KARALÁBÉFŐZELÉK

Nagy Eszter creative chef a húsevőknek is 
bátran ajánlja e heti „vega” fogását, 
amelyről állítja, a nagyétkű 
férfiaknak sem fog feltűnni 
a hús hiánya, ebéd után 
elégedetten és jóllakottan 
állnak fel 
az étkezőasztal 
mellől.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Ajándék vásárlási utalvány! Gyõr-
Révfalu új lakóparkjában eladó ez a
2. emeleti, 61 nm-es, nappali+2
szobás, teraszos lakás. Várható át-
adás: 2020. december. Teremgarázs
és udvari gépkocsibeálló vásárolható. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ajándék vásárlási utalvány! Gyõr-
Révfalu új lakóparkjában eladó ez a 2.
emeleti, 45 nm-es, nappali+1 szo-
bás, erélyes lakás. Várható átadás:
2020. december. Teremgarázs és ud-
vari gépkocsibeálló vásárolható.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Adyvárosban 44 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, felújított, 8. emeleti panel-
lakás eladó liftes, szigetelt, fû tés kor -
szerûsített házban. A lakásban cse-
rélték a víz- és villanyvezetékeket.
Fûtése távhõs, egyedi méréssel. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Écsen eladó ez a 90 nm-es ikerház.
A házhoz tartozó telekrész: 353 nm.
Elosztása: amerikai konyhás nappa-
li+3 háló szo ba+kam ra+ház tar tási
helyiség+terasz. A ház 30-as téglá-
ból épül, 12 cm szigetelést kap. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyõr-Szigetben nappali+1 szobás,
43 nm-es, teraszos, földszinti, kert-
kapcsolatos lakás év végi átadással
eladó. Mûszaki tartalom: 30-as
fõfalak, 10 cm grafitos külsõ homlok-
zati szigetelés, 3 rétegû nyílászárók.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Szigetben 55 és 64 nm közöt-
ti lakások eladók, év végi átadással.
Az emeleti, 55 nm-es, amerikai kony-
hás nappali+két hálószobás lakás
kedvezõ, DNy-i  fekvésû. Udvari gép-
kocsibeálló ára: 1 M Ft. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Ár: 31,416 M Ft Ár: 22,950 M Ft 

Nyúlon csendes, mégis központi he-
lyen 75,83 nm-es, nappali+3 szo-
ba+kamra elosztású, új építésû iker-
ház eladó 338 nm telekrésszel, 13
nm fedett terasszal. A ház 30 cm
téglából épül, 15 cm hõszigeteléssel. 

Horváth Edina: 
70/587-4020

Nyúlon 115 nm-es családi ház ga-
rázzsal eladó. Telek: 760 nm. Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali+3 háló-
szoba. A ház 15 cm szigetelést kap. A
telken borospince is van, aminek fel-
újítási költségeit a kivitelezõ vállalja!

Budai Mónika: 
30/640-8794Ár: 29,5 M Ft 

Marcalváros I-en eladó ez a 2 szo-
bás, 49 nm-es, francia erkélyes pa-
nellakás. Az ingatlan szigetelt, 4
emeletes épület 3. emeletén találha-
tó. A házban az ablakok cseréje és a
fûtéskorszerûsítés is megtörtént.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 20,9 M Ft 

Gyõr-Szabadhegyen eladó amerikai
konyhás nappali+7 szobás családi
ház. Telek: 891 nm, lakószintje: 133
nm+84 nm pince, 21 nm terasz és
37 nm garázs tartozik hozzá. Az ingat-
lan mûszaki állapota kifogástalan. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 94,5 M Ft 

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez az 1. emeleti, 60
nm-es, nappali+2 szobás, 7 nm er-
kéllyel rendelkezõ lakás. Várható át-
adás: 2020. õsz. Önálló garázs és te-
remgarázs vásárolható.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 27 M Ft 

Pannonhalmán, az Apátság szom-
szédságában új építésû, 72,69 nm-
es, nappali+3 szobás, földszinti, kert-
kapcsolatos, panorámás lakás eladó.
A házban földszinti kertes és emeleti
erkélyes lakások közül választhat. 

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 28,9 M Ft 

Gyõr-Gyárvárosban magasföldszin-
ti, 50 nm-es, felújított, 2 szobás, er-
kélyes lakás eladó. Lifttel ren delkezõ,
szigetelt házban található. A házban
napkollektort helyeztek el, a rezsikölt-
ség rendkívül alacsony.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 20,9 M Ft 

Gyõr-Nádorváros csendes utcájá-
ban épül ez a 9 lakásos, liftes társas-
ház. Ez a lakás a tetõtérben találha-
tó, mérete: 55 nm, elosztása: nap-
pali+ 2 szoba. Várható átadás:
2020. május.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 25,5 M Ft 

Ár: 49,990 M Ft 

Ár: 20,999 M Ft Ár: 26,52 M Ft 

Gyõr-Szabadhegyen fû tés kor sze rû -
sített, szigetelt társasházban 49 nm-
es, felújított, francia erkélyes lakás el-
adó. Elosztása: nappali+1 szobás. Az
ingatlant teljesen felújították, a vízve-
zetékeket kicserélték.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 20,9 M Ft Ár: 19,7 M Ft Ár: 28 M Ft 

Nyúlon csendes, mégis központi he-
lyen, 75,83 nm-es nappali+3 szo-
ba+kamra elosztású, új építésû iker-
ház eladó 338 nm telekrésszel. A ház
30 cm téglából épül, 15 cm hõ szi ge -
teléssel. Átadás 2020 elején várható.

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 29,5 M Ft 
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zőtlen periódust. A nőstény
egyébként a petéket a pár
zást követő harmadik vagy ne
gyedik napon rakja le a vízbe, rend
szerint 200300 darabot. Az ebih
alak 23 nap múlva kelnek ki. Kifejlő
désük két hónapig tart, ezután kijön
nek a partra, így lesznek tüdővel ren
delkező kisbékák. Alakjuk különle

ges, szépségük
s z i n t ú g y .

dozat oldalán, nincs menekvés.
Rendkívül erős, ragacsos nyálkát ter
mel a nyelvük, biztosítva a zsákmány 
állatok megragadását. A rovarokból
álló étrend, alkalmanként kiegészít
ve egérrel, megfelelő változatossá
got nyújt számukra. Szórjuk be a ro
varokat ásványi anyagokkal és nyom 
elemekkel! Tiszta, friss víz szükséges
ahhoz, hogy egészséges kétél
tűeket tarthassunk! A
terráriumban fon
tos az ideális pá
r a t a r t a l o m
fenntartása a
békák számá
ra, ezért min
dennap per
metezzünk. A ta
lajt rendszeresen cse
réljük, mert könnyen megpenésze
dik, illetve a széklet is gyűlik rajta
rendesen. Élőhelyükön az esős év
szakokban az időszakosan kialakuló
sekély vizű tócsák partjának közelé
ben tartózkodnak, és ebben az idő
szakban zajlik a szaporodásuk is. A
túlságosan elhúzódó szárazság hatá
sára viszont az is előfordulhat, hogy
egy időre mélyebbre ássák magukat
a talajba, hogy átvészeljék a kedve

Rendkívül zömök testük, kicsit a va
rangyokéhoz hasonló. Feje nagyon
nagy és széles, szájuk hatalmas, fel
ső állkapcsuk fogazott. A fej a bé
kácska jelentős részét teszi ki. Lábaik
rövidek, ujjaikat rövid és vékony
úszóhártya köti össze. Szemük felett
csúcsos, szarvszerű kinövés találha
tó, innen kapták a nevüket. A hímek

kisebbek a nőstényeknél. Többféle
színben léteznek, legismerteb

bek a zöld, barna és sárga
alapszínűek.

MR. PAC-MAN
a szarvasbéka

A díszes szarvasbékák (cera
tophrys) 10–14 centiméteres, jó ét
vágyú békák, a közép és délameri
kai őserdőkben élnek. Egy helyben
ülve várják, hogy a táplálék képlete
sen szólva, belerepüljön a szájukba,
vagy eléjük csússzonmásszon, hogy
bekaphassák. Emberi mértékkel
nézve, lusta kis állatkák. A kifejlett
példányok 60 literes terráriumban
egyesével tarthatók. Sok búvóhely
re van szükségük.  Apró trópusi nö
vények, mohák, falevelek a legalkal
masabbak, a kereskedésekben kap
ható speciális talajkeverékkel. A
nappali hőmérséklet 25–30 °C, az
éjszakai hőmérséklet pár fokkal hű
vösebb legyen! A különféle rovarok
kal változatossá tehetjük a szarvas
békáink étrendjét, némi földigilisz
tával spékelve. A PacMan békák be
falnak bármilyen kisebb állatot vagy
rovart, ha az befér a szájukba, bele
értve az apró rágcsálókat vagy ma
darakat is.

A szarvasbékák a békák nehézsú
lyú képviselői. Ragadós nyelvüket
olyan jól használják, hogy kisebb gyí
kokat, madarakat, apró emlősöket is
képesek vele elkapni. Ha pedig a bé
kanyelv egyszer már csattant az ál

A terráriumban fontos
az ideális páratartalom

fenntartása

Új fotós objektívünk érkezett, így ezzel látogathattam el az egzotikus állatbörzére, ahol ál
landó vendég vagyok, köszönhetően a rendezők jó szokásának, akik meghívót küldenek,

és egy kis sarokban asztal és szék is vár, hogy dolgozhassak. Felállítottam hát a felszere
lést, és mindjárt az elején kaptam néhány állatkát a kiállító barátaimtól, hogy tesztel

jem a különleges objektívet. Pár aprócska kígyó (és három kígyóharapás után, még
jó, hogy nem mérges), gekkó és egy fiatal, duci, három centiméteres békagyerek

érkezett. Becenevén PacMan, mivel vélhetőleg róla mintázták a klasszikus vi
deojáték figuráját. Hatalmas szájával mindent elnyel, ami befér rajta. Mókás
kis fazon, sárga alapszínén mintákkal, és apró szarvacskákkal a fején.

m a g a z i n

SZERZŐ, FOTÓ: NAGY FERENC 
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Vas Gábor, Pannonhalma alpolgármestere a
Győr+ Rádióban elmondta, a városvezetés ren
geteget tett azért az elmúlt években, hogy a te
lepülés tovább fejlődhessen, ami a rendezvé
nyekben, így a Madárijesztő Fesztiválban is

Az országban egyedülálló eseményt rendeznek az október 4–5i Pannonhalmi Borna
pokkal egybekötve. Az I. Madárijesztő Fesztivál, amelyen ötletes alkotások versenyez
nek, a város és a Ne bántsd az erdőt egyesület szervezésében valósul meg, hagyomány
teremtő céllal.

MADÁRIJESZTŐK 
megmutatkozik. A rendezvény ötletével a Ne
bántsd az erdőt egyesület állt elő, Pannonhal
ma befogadó városvezetése pedig nyitott volt
rá, hiszen nem zárkóznak el az újszerű progra
mok megvalósításától.

Pallang Zsuzsanna, a Ne bántsd az erdőt egye
sület részéről úgy fogalmazott, fontos lenne meg
érteni, hogy ki lehet elégíteni az ember faanyag
iránti igényét anélkül, hogy erdei életközösségeket
tennénk tönkre. Egyesületük ezt a nézetet képvi
seli, és a Madárijesztő Fesztivállal is ezt a fajta
szemléletet szeretnék népszerűsíteni.

Pannonhalma egy történelmi borvidék, ame
lyen régen is fontos szerepe volt a madárijesztők
nek. Pallang Zsuzsanna elárulta, a fesztiválra ne
vezett bábokat borvidékeken helyezik majd el,
hogy évekig megóvják a szőlőt a seregélyektől, ez
által még több legyen a bor, sőt, az arra járó tu
ristáknak is szeretnének örömteli pillanatokat sze
rezni a vicces, olykor ijesztő alkotásokkal.

A madárijesztőkészítő versenyre szeptember 21
ig lehetett nevezni, a kreatív kezdeményezés civil szer
vezeteket, egyesületeket, családokat és baráti társasá
gokat is megmozgatott. Az elkészült madárijesztők el
térnek a megszokottól, a megálmodók nem maradtak
a seprűnyélre kötözött otthonkánál, sem a fából össze
eszkábált bábnál, nem mindennapi képzőművészeti
alkotások születtek. A Pannonhalmi Bornapokon, ok
tóber 5én 17.30kor ezek közül választják majd ki a
legjobbat a Főtéren, amelynek készítője értékes nye
reménnyel gazdagodhat, de a többi készítőt is díjazzák.
Az ötletes madárijesztőket bárki megtekintheti Pan
nonhalmán, az Apátsági Majorral szemben.

A versenyről bővebben a pannonhalma.hun,
illetve a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Facebo
okoldalán olvashatnak. (x)

versenye Pannonhalmán 

Gyertek el és ismerkedjetek meg
Mimivel, az albínó patkánnyal, nézzé
tek meg, hogyan kapja el a sáskát Na
póleon, a kaméleonunk, s ezen túl
még sok érdekes dolgot tudhattok
meg az állataink szokásairól, élet
módjukról.

Lesz közös etetés, amit megelőz
az ételek elkészítése. Aki részt vesz
ezen a programon, igazi gondozó
nak érezheti magát. Ügyes kézzel
apríthat, szeletelhet és összekészít
heti néhány dzsungellakónk cse
megéjét, majd minden kis állatnak
kiosztjuk a közösen elkészített napi
menüjét.

Meghívott sztárvendégek is lesz
nek, az állatkerti Zoo Show fellépői is
rövid bemutatót tartanak. Velük, és
a Füles Bástya lakóival is megismer

Ősztől újra indul a közkedvelt programsorozatunk a Füles Bástyá
ban, a Xantus János Állatkert belvárosi terráriumházában. Az első
rendezvényünket október 13án, vasárnap tartjuk 14 órától.

kedhetnek a látogatók közelről. 18
óráig változatos programokkal vá
runk mindenkit. Lesz állatsimogatás,
kreatív sarok, állattotó és persze ten
gerimalacvonatozás.

A kis kedvenceink közül Guszti
val, az ausztrál levelibékával is talál
kozhattok nálunk. Ő egyike a legna
gyobb termetű levelibékáknak, az
ujjain lévő igen méretes tapadóko
rongjai hamar árulkodnak róla.
Mozdulatai, bár szeret órák hosszat
ugyanazon a helyen ülni, nagyon
ügyesek, szükség esetén hatalma
sakat ugrik, a függőleges üvegen
egy szempillantás alatt felmászik.
Nagyon hálás terráriumi állatok.
Egyáltalán nem félénkek, és fogság
ban hosszú ideig, akár 15–20 évig
is élhetnek.

További információ: fulesbastya.hu
Kalandra le! Mindenkit vár a dzsungel a Füles Bástyában!

Családi Napok 
ÚJRA

a Füles Bástyában

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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Október elsején hivatalosan véget
ér a zártkerti hulladékok elszállításá
nak időszaka. A Győri Hulladékgaz
dálkodási Nonprofit Kft. szeptember
30án, hétfőn szállítja el utoljára a
hulladékot az ideiglenes szolgáltatási
területen lévő ingatlanoktól. Az álta
lános szabálytól eltérően, de a meg
szokott szállítási naphoz igazodva az
utolsó gyűjtés napja Győrszentivá
non október 1. A Fehérvári úti kertek
esetében a vegyeshulladékszállítás
utolsó gyűjtési napja szeptember 28.,
szombat lesz. 

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy
a tulajdonosok az októberi jó időt ki
használva, tovább használják kiskert
jeiket, illetve sokan életvitelszerűen
laknak ezeken a területeken. Azok,
akik ezt kérik, a telkekhez legköze
lebb eső hulladékudvarokban, a spe
ciálisan erre rendszeresített 1100 li
teres bobr edényekben október else

A GYHG Nonprofit Kft. dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester, önkormányza
ti képviselő kérésére és támogatásával
a háztartásokban felhalmozódott lom
jellegű hulladékok elhelyezésére gyűj
tőpontot üzemeltet október 5én,
szombaton, 8 és 16 óra között Győr
ben, a Dózsa György rakparton a Szé
chenyi híd mellett, a töltés oldalában
lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget
melletti betonos, murvás területen.

A környéken lakók a hulladékudva
rokra vonatkozó szabályok szerint,
szétválogatva szállíthatnak be hulla
dékot. A hulladékok átvételére kizá
rólag a gyűjtőhelyen van lehetőség. 

Elhelyezhető itt többek között elekt
ronikai, fém, műanyag hulladék, nyese

A közszolgáltatási tevékenység ki
egészítéseképpen, a GYHG Nonprofit
Kft. 2019. október 1. és 2020. február
28. között lehetővé teszi – kizárólag
Győr közigazgatási területén – a társa
ság logójával ellátott, 60 liter hulladék
elhelyezésére alkalmas zsákok vásár
lását, amelyekbe a lakosság által köz
területen összegyűjtött fű, falevél,
gally, zöldhulladék, valamint saját in
gatlanon belüli nagyobb mennyiségű
bio, biológiailag lebomló hulladék el
helyezésére van lehetőség.

A zsákok 177 forint+áfa/db áron
vásárolhatóak meg a GyőrSzol Zrt.
és a GYHG Orgona utcai (Győr, Orgo
na u. 10.) és Jókai úti (Győr, Jókai út
7–9.) közös ügyfélszolgálati irodái
ban. A zsákok ellenértékét utólago

san, a szemétdíjszámlában tünteti
fel a szolgáltató, s a szemétdíjjal
együtt kell megfizetni. Családi házak
esetén egyenként maximum 10, tár
sasházak esetén maximum 20 zsák
vásárolható.

A családi házas környezetben a
zsákokat a barna, úgynevezett bioku
kák mellé kell kihelyezni, és a zsáko
kat a társaság a szokásos gyűjtési na
pokon szállítja el.

Társasházak esetében az össze
gyűjtés utáni elszállítási igényt a kö
zös képviselőnek kell bejelentenie e
mailen (info@gyhg.hu), vagy a
96/505050es telefonszámon, vagy
személyesen az ügyfélszolgálati iro
dákban. Társasházak esetében az el
szállítás pénteki napra kérhető.

ZSÁKOK

GYŰJTÉSÉRE
A ZÖLDHULLADÉK

Szöveg: GYHG

Véget ér a zártkerti
hulladékszállítás

Sz
öv

eg
: G

YH
G

je után is elhelyezhetik a keletkező
hulladékot. Erre a célra kizárólag a
korábban megvásárolt vagy az
ügyfélszolgálati irodákban beszerez
hető, szürke színű, GYHGlogóval el
látott zsákokat lehet felhasználni!

Fontos: csak azok a felhasználók
helyezhetik el a hulladékudvarokban
a zsákokat, akik ezt a GYHG Nonpro
fit Kft.től előzetesen, írásban kérik,
és a GYHGtól kapott engedélyező le
velet a hulladékudvarban bemutat
ják! A kérelmeket elküldhetik email
ben az info@gyhg.hu címre, vagy
postai úton a 9002 Győr. Pf.: 78. cím
re, illetve személyesen leadhatják le
velüket az Orgona utcai vagy a Jókai
utcai ügyfélszolgálati irodában. Az
ügyfélszolgálati irodákban plusz zsá
kok is igényelhetőek az engedély be
mutatásával, a zártkerti zsákok vásár
lására vonatkozó, már ismert áron és
feltételekkel.

Kihelyezett szelektív 
hulladékgyűjtés Révfaluban

dék, építési törmelék, csomagolóanya
gok, bútorok és berendezési tárgyak.
Veszélyes hulladékot a kihelyezett gyűj
tőponton nem lehet leadni.

A hulladék lerakására a győri lako
sok, a Győrben szemétszállítási díjat fi
zetők jogosultak. Jogosultságukat iga
zolhatják a hulladékszállítási díj befize
téséről szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyá
val vagy lakcímkártyával, illetve szemé
lyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűj
tés a rendőrség és a közterületfelügye
let kiemelt biztosítása mellett zajlik.

Október 5én a Reptéri úti hulla
dékudvar zárva tart.



Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-
Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály, 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

feltétel: szakirányú végzettség

feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Álláshirdetés

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́ ´́
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A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakörök betöltésére:

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ
címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osz-
tály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munka-
ugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, il-
letve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munka-
kör megnevezését.

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektró-
dás hegesztő vizsga Előnyt jelent: he-
gesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

betanított munkás

villanyszerelo

Előnyt jelent: csőszerelői végzettség

´́
Előnyt jelent: elektrikus végzettség

Bérezés: megegyezés szerint

Értékesítési hirdetmény

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

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

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110 m2 és 69 m2) üzemel (szépség-
szalon, ABC). A tárgyi ingatlan két bejáratról is megközelíthető, összkomfort fokozatú,
az üzlettereken kívül mosdóhelyiségekkel és egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A
Zrt. jelenleg az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre vo-
natkozóan 2019. december 31. napjáig tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű
ingatlanrészre határozatlan időtartamú bérleti szerződés van hatályban. Pályázó be-
nyújtandó pályázatában nyilatkozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenntartásával
vagy anélkül kívánja-e az ingatlant megvásárolni. Az ingatlan megvásárlására írásban
kell ajánlatot tenni, mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megküldeni, vagy
a Társaság székhelyén személyesen leadni a következők szerint: Sági Géza Elnök-ve-
zérigazgató Úr részére, Győr, Lajta u. 1–3. vételi ajánlat 2019. szeptember 30. napján
12 óra előtt nem felbontható. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10. 

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30.  12 óra.

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.

További információ a GYŐ R-SZOL ZRT. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Or-
gona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu ) szerezhetŐ be mun-
kaidŐben 8 és 16 óra között.

LICIT

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
licit útján értékesíti

2019. október 22-én:

• Győr, Baross Gábor út 33. 
földszinti üzletet (kaszinó). 
Hrsz.: 7158/8/A/1.

Az ingatlan számított 
alapterülete 727,76 m2.

Kikiáltási ár: 
204.365.000  Ft.

A hirdetmény a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási FŐ-
osztályán (GyŐr, Városház tér 1.
Telefon: 96/500-206. Ügyinté-
zŐ: dr. Weisz Albert), valamint
az interneten (www.gyor.hu
Önkormányzat/ Vagyonhaszno-
sítási felhívás) tekinthetŐ meg.

VÍZVEZETÉKET ÖBLÍTENEK

Győrszentivánon, a Homoksori,
Napos, Mogyorós, Korona, Honfogla
lás, Palást és Jogar utcákban, vala
mint a Külső Vasút soron szeptember
26án, csütörtökön és 27én, pénte
ken 9–15 óráig vízvezetéköblítés mi
att rövid idejű vízelzárásokra lesz
szükség. 

A vízelzárások idején a kihelyezett
ivóvizes tartálykocsikból juthatnak
vízhez az érintett körzetekben. Az

ivóvíz továbbra is mindenhol fo
gyasztható. 

Az esetenként tapasztalható el
színeződés és apró szemcsés üle
dék viszont megnehezíti a háztartá
si célú vízfelhasználást. Az öblítést
sűrített levegő hozzáadásával tesz
szük hatékonyabbá. Ezzel a több
helyen bevált módszerrel rövid idő
alatt újból tiszta és átlátszó ivóvíz
lesz a rendszerben.

A rendkívüli öblítésre azért van szük
ség, mert a hétfőről keddre virradóra el
végzett vízhálózatbővítési munkák, és
az ezt követő csőtörések hatására a ve
zetékekben többször megváltozott és
felgyorsult vízáramlás, ami a hálózatban
leülepedett vasvegyületeket felkeverte.

Amennyiben lehetséges, célszerű
lesz ivóvizet félretenni. Az öblítéssel
kapcsolatban további információk a
pannonviz.hu oldalon találhatók.

Győrszentivánon Szöveg és fotó: 
PannonVíz Zrt.



tisztítás Győrben. Tisztított
tollából paplant, párnát vagy
dunyhát készítek kívánt mé
retre. Telefonszám: 06
96/423342.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvá
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, faültetés, bozótir
tás! 0630/4036810; 06
96/826322. 

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvé
telivel, azonnali készpénzfi
zetéssel! Öreg, sérült, mű
szaki hibás, feleslegessé vált
autóját megvásároljuk hiva
talos szerződéssel! 06
30/5275563, email:
dcarkft81@gmail.com. 1
órán belül válaszolunk leve
lére!

Lakás, ház, pince, padlás, ud
var takarítását, rendbetéte
lét, felesleges holmi elszállí
tását (akár 1 darabot is) vál
lalom megbízható munka 
erőkkel. Megegyezés alapján
akár hagyatékfelvásárlás is
lehetséges. Nem fog csalód
ni bennünk! 0620/226
9431

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

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

Gondolja meg! Életének egy
harmadát ágyban tölti. Toll

Lomtalanítást vállalok in
gyenes elszállítással a pad
lástól a pincéig. Érdeklődni
lehet telefonon: 06
70/2657643.

Kertek rendezését, fűkaszá
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. Érdeklődni
lehet a +3620/5172701 te
lefonszámon.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/233
9213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
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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
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm között

igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.
A telkeket teljes közmû ellá tás sal,

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-30/948-4701 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

STRESSZKEZELÔ ÉS ELMEFEJLESZTÔ
MÓDSZER 40 ÓRÁS, 4 NAPOS TANFOLYAM 
KERETÉBEN. Akkreditált tanfolyam, elvégzése
pedagógusoknak 40, egészségügyi szak-
dolgozóknak 19 kreditpontot ér.

laljuk. Érdeklődés telefonon:
0670/2458931.

OKTATÁS

Győr Belvárosában, amerikai
angol nyelvű társalgásra vá
rok jelentkezőket. 06
30/2863898

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüsttár
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hív
jon bizalommal! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/6405101. Díjtalan ér
tékbecslés! 

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

Kéziszerszámokat, kalapá
csokat, kulcsokat, fogókat,
satukat, kisgépeket, kerti
szerszámokat, komplett
műhelyeket vásárolok. Ér
deklődés telefonon: 06
20/4153873.

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Telefonszám: 0620/529
9861.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.

VÁSÁROLNA, BÉRELNE?

Győr-Belváros, Újvilág u. 6.                                          96/317-964  • centerhouse.hu

ÉRTÉKBECSLÉS • ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

ELADNA, KIADNA,

INGATLANKÖZVETÍTÉS • HITELKÖZVETÍTÉS



Nádorvárosi 2 szoba, 76 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 35–54 nmes, ná
dorvárosi, marcalvárosi hatá
rozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 639)

Kismegyeri 1 szobás, 43 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 44–50 nmes, 12
szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Gyárvárosi és
egyedi szilárd fűtésű bérle
mény kizárva. (Hirdetés 
szám: 641) 

Újvárosi 2 szobás, 63 nm
es, komfortos, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne 23 szobás,
50–70 nmes, határozatlan
idejű, egyedi gázfűtésű
bérleményre. Adyváros,
Marcalváros I–II városrész
és Bán A. utca kizárva. (Hir
detésszám: 642)

Nádorvárosban garázst ven
nék. Telefonszám: 06
70/5642280.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 69 nm
es, komfortos, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne 12 szobás,
határozatlan idejű bérle
ményre. (Hirdetésszám
713) 

Gyárvárosi 1 szobás, 44
nmes, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 34 szo
bás, 55–70 nmes, határo
zatlan idejű bérleményre.
Korszerűsített, felújított,
lift nélküli házban max. 1
emeletig. (Hirdetésszám:
638) 
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

Apróhirdetések
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás személyesen az étteremben vagy a 96/431-330-as telefonon.
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

ZENÉS-TÁNCOS EST
2019. október 5-én, szombaton 18–22 óráig

Érkezés: 18 órától • Zene: 19–22 óráig

Belépő ára vacsorával együtt: 2600 Ft/fő helyett 2000 Ft/fő
Sok Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

•
A jó hangulatot a győri

LOYD EGYÜTTES
GARANTÁLJA

•
@gymskik #gymskik

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

www.gymskik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

„Megvalósult projektek – jó példák, rossz pél
dák, illetve a megújuló energiaforrások felhasz
nálásához kapcsolódó műszaki megoldások”

Október 3. csütörtök 8.30–16.40
Kamara székháza: 

Győr, Szent István út 10/A

A rendezvény során színes szakmai előadáso
kon vehetnek részt az érdeklődők: lapostetők,
szigetelések és homlokzatok, valamint fémle
mez fedések és magastetők témaköreiben.

A főként építészeknek és kivitelezőknek szó
ló szakmai továbbképzés a BME Épületszer
kezettani Tanszékének és az ÉMSZ (Épület
szigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok
Magyarországi Szövetsége) közös szervezé
sében valósul meg.

Várjuk Önt is szeretettel a szakmai napra,
hogy megvalósult műszaki megoldások pél
dáján keresztül ismerje meg még jobban a
szigetelést és a tetőépítést!

Vörös Gyula, a GYMSM KIK 
Ipari Tagozatának elnöke

Online jelentkezés: a regisztrációhoz szükséges
űrlap és további információ a www.gymskik.hu
kezdőoldalán a Fókuszban a tetőépítés és szi‐
getelés című cikkre kattintva érhető el.

A Magyar Építész Kamara tagjai számára a
részvétel 3,0 továbbképzési pontot jelent
(regisztráció: 2019/57).

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMAI NAP
Fókuszban a tetőépítés és szigetelés

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A.
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye két személyre szóló mozibelépő.
Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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Az eddig CMB Cargo UNI Győrként
szerepelt élvonalbeli együttes a jövő
ben új szponzor belépésével együtt
UNI Győr MélyÚt néven lép majd pá
lyára. A klubvezetés úgy döntött, hogy
Győrben is eljött az őrségváltás ideje,

Alaposan átalakult játékoskeret
tel, de az előző évekhez hasonló
céllal vág neki szeptember végén
az élvonalbeli női kosárlabdabaj
nokságnak az új néven induló győ
ri együttes. A keretben a rutinos
válogatott játékosok mellett min
den eddiginél több fiatal tehetség
kap lehetőséget.

mert bár maradtak rutinos játékosok,
nagyon fontos szerepet szánnak a ke
retben a hazai fiataloknak. Ilyen játé
kos például a nemzetközi szinten is ki
emelkedő, és az NB Iben már a felnőt
tek között is bizonyított 16 éves Dom
bai Réka, vagy a 3x3as válogatottal az
olimpiai részvételre is esélyes Papp Kla
udia. Rajtuk kívül az új kosarasok tábo
rához tartozik még Barnai Judit, Dul
Panka, Mansaré Anna Manty, Révész
Boróka, valamint a légiósok, a spanyol
Sandra Ygueravide, az amerikai Alicia
DeVaughn és a klubhoz visszatérő szlo
vák Zofia Hruscaková. Távozott Győrből
Reshanda Gray, Sara Krnjics, Sanja
Mandics, Nagy Dóra és Artemis Spanu. 

„A magyar kosárlabdázás érdeke,
hogy teret adjunk a tehetségeknek,
márpedig abban szerencsére nincs
hiány a magyar és a győri kosárlab
dában sem. A nyári korosztályos tor
nákon nem volt olyan válogatott,
ahol legalább egy, de inkább két győ
ri ne szerepelt volna” – mondta Fűzy
András klubelnök, aki a célokról csak
annyit mondott: ahogyan a korábbi
években, úgy most is legyen ver
senyben az érmekért a csapat, és
bár az Európakupában az egyik leg
nehezebb csoportba kerültek, on
nan is továbbjussanak. „Csak hiány
posztokra igazoltunk külföldieket, a
négy légiós helyet nem is töltöttük

ÉREMSZERZÉS A CÉL

fel, mert ahol van ugyanolyan képes
ségű magyar, oda felesleges külföldit
hozni. Közép és hosszú távon csak
így tud kialakulni egy győri mag” –
tette hozzá Fűzy András.

Milos Pavlovic vezetőedző a sze
zon várakozásairól elmondta: szeret
nének gyorsabb kosárlabdát játszani,
mint tavaly, és bízik benne, ezzel
együtt eredményesebbek is lesznek.
A felkészülést nem kezdhette el a
többiekkel a csapatkapitány, aki bízik
a gyors visszatérésben és a sikerek
ben. A bajnokságot csapatkapitánya,
Raksányi Krisztina nélkül kezdi a Győr,
aki bokaműtétje után novemberben
játszhat újra.

A klub a 2013ban tragikus busz
balesetben elhunyt vezetőedzőre,
Fűzy Ákosra és az akkori klubigazga
tóra, Tapodi Péterre egy Sopron elle
ni mérkőzéssel emlékezett. A kezdés
előtt adta át Tapodi Tamara az édes
apjáról elnevezett díjat a legjobb ed
zőnek választott Barthalos Istvánnak,
aki az egyetemi csapat edzője, míg
Fűzy András elnöktől a Fűzy Ákosdí
jat, a legjobb utánpótlásjátékosnak
megválasztott Kéita Aya vehette át. 

Az UNI Győr MÉLYÚT pénteken
kezdi a bajnoki szezont. A zöldfehé
rek a Vasas csapatát fogadják az
Egyetemi csarnokban 18 órakor.

A férfi teniszezőknél Makk Péter
nyerte vasárnap az országos bajnok
ságot, ezzel elhódította a Gulyás Ist
vánról elnevezett vándordíjat. A
GYAC 17 éves bajnoka, az óbudai
Nemzeti Edzés Központ salakpályá
ján rendezett döntőben klubtársát, a
19 esztendős Marozsán Fábiánt ver
te 6:4, 6:4re, és Noszály Sándor
1989es diadala óta ő lett a második
játékos, aki juniorként felnőtt bajnoki
címet szerzett. Marozsán Fábián
nyerte februárban a BOK Csarnok
ban a fedett pályás bajnokságot, a fi
náléban éppen Makk Pétert verve. A
hölgyeknél egyesben a GYACos Ko
vács Zita ezüstérmes lett, ahogy férfi
párosban a Makk Péter–Marozsán
Fábián duó is.

TENISZEZŐ
GYAC-os 

a magyar bajnok
A szüleikkel érkező óvodásoktól a fel

nőttekig több száz látogatója volt a
GYAC nyílt napjának szombaton. Az
Olimpiai Sportparkban olyanokkal is ta
lálkozhattunk, akik még nem választot
tak maguknak sportágat, és olyanok is
érkeztek, akik szerettek volna kipróbál
ni valami számukra addig ismeretlen
mozgásformát. Ezúttal a rendező klub
hét szakosztályá nak mindennapjaiba
pillanthattak be a látogatók, akik részt
vehettek bemutató edzéseken és kipró
bálhatták az adott sportágat. Bemutat
koztak a GYAC atlétái, cselgáncsozói, te
niszezői, birkózói, tornászai, súlyemelői,
ugrókötelesei és a Gladiátor Akadémia
ökölvívói. Jelenleg ezerötszázan sportol
nak a GYACban, a klubvezetés pedig
úgy látja, a sikeres nyílt nappal ez a lét
szám tovább nőhet.

a GYAC nyílt napja
NÉPSZERŰ VOLT
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A világversenyeken súlylökés
ben indul. Fedett pályán egysze
res világbajnok, kétszeres Európa
bajnoki aranyérmes, a 2016os
riói olimpián bronzérmet, a 2017
es londoni vbn ezüstérmet szer
zett. Márton Anita tíz napig a győ
ri Olimpiai Sportparkban edzett,
így készült a pénteken kezdődő
világbajnokságra.

„Évek óta tervezzük az
edzőmmel, hogy jövünk
Győrbe, többször kap
tunk meghívást a GYAC
tól, most vált nagyon ak
tuálissá. Elég későn van a
világbajnokság, így kitoló
dott az egész versenysze
zon, és hiába van nagyon
szép ősz, benne van a pakli
ban, hogy bármelyik nap lehet
rossz idő, eshet az eső, edzeni
viszont ilyenkor is kell. Ezért tö
kéletes választás az Olimpiai
Sportpark, mert itt fedett pá
lyán is elvégezhetjük a munkát.
Itt minden egy helyen van, a
szállásunktól, az étkezésen és
rehabilitáción át a pályákig. A
súlyemelők is szeretettel vártak,
náluk is edzhettem, amikor
csak szükség volt rá” – mondta

Márton Anita a Győrben eltöl
tött időről. 

A dohai világbajnokság lap
zártánk után, szeptember 27én
kezdődik, és 209 ország 1928
versenyzőjének részvételével.

Tizenhét magyar atléta van ott
a mezőnyben a különböző szá
mokban, közöttük a legnagyobb
név egyértelműen a legutóbbi
vbn ezüstérmes Márton Anitáé,
aki sérülés miatt fél évet kiha
gyott, majd januárban tudott új
ra versenyezni, így lendült for
mába a vbre.

„Nagyon jól sikerült a felkészü
lés, remélem, hogy jó eredményt
tudok elérni, ami nálam az érmes
helyezést jelenti. Nem lesz egysze
rű dobogóra állni, hiszen nagyon
erős a súlylökők mezőnye. Az
eredményeim az utóbbi időben
biztatóak, itt Győrben az erősítő
edzéseken több egyéni csúcsot

döntöttem, minden a számítá
saink szerint alakult, várom a

világbajnokság rajtját” – tet
te hozzá a szegedi súlylökő,
akire a következő évben a
tokiói olimpia vár.

„A nálunk sportoló gye
rekeknek is óriási élmény

volt, hogy találkozhattak Már
ton Anitával, aki szívesen be

szélgetett mindenkivel, élmény
beszámolót is tartott. Elmesélte
például a fiataloknak, hogy amikor
ő elkezdett sportolni, akkor nem
voltak ilyen modern létesítmények,
így különösen szerencsések a győri
sportolók, hogy minden a sikeres
felkészülésüket szolgálja. A fiatalok
példaképként tekintenek rá, és
büszkék arra, hogy a világbajnok
vendégünk volt a vbfelkészülés fi
nisében” – mondta Petrahn Barba
ra, a GYAC klubmenedzsere. 

Győrben készült a világbajnokságra 

MÁRTON ANITA

Márton Anita minden idők egyik legsikere
sebb magyar atlétája, hazánkban négyszer vá
lasztották eddig sportágában az év legjobbjá
nak. Megszámlálhatatlan országos bajnoki cí
met szerzett súlylökésben, diszkoszvetésben
és az eredetileg kiegészítő sportágként művelt
súlyemelésben is.

A fiatalok
példaképként 
tekintenek

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

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

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

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

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

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

www.vidrauszoiskola.hu

BABAÚSZÁS
AZ AQUA USZODÁBAN,

GYŐR ÉKESSÉGÉBEN.
A kisbaba egész életre szóló adottságokat szerez,

• a szülő–gyermek kapcsolat erősödik,
• a víz megnyugtató közeg, ahol nagyon jól

érzik magukat a csecsemők,
• a babák a vízben sokkal intenzívebb mozgásra

képesek, ezáltal jobban fejlődik az idegrendszerük,
• fokozódik a babák ellenálló képessége,

erősödik az immunrendszerük.

Jelentkezés s vezetőedzőnél:

KÁRPÁTI MARIANNA
06-20/350-9392

Időpontok:
csütörtök 9:15,
szombat: 8:30, 9:15, 10:00, 
illetve vasárnap
9:00, 9:45, 10:30

Az első alkalom
MINDENKINEK

INGYENES!

Már 3 hónapos kortól!

SZENZÁCIÓ! SZENZÁCIÓ!

Ajkán tudott nyerni a múlt
szombaton a GyőrSzol TC te
kecsapata a szuperligában. A
győri alakulat hátrányból fordít
va 2–6ra győzött, ezzel soro
zatban a második győzelmét ér
te el, ezúttal idegenben. A jó
eredmény titka a csapategység
volt, emellett akadt kiváló egyé
ni teljesítmény is, Koller Dániel
597 fát dobott. A bajnokság a
hétvégén rangadóval folytató
dik, a GyőrSzol TC szombaton
14 órától a Szentgotthárdot fo
gadja az Orgona utcai tekepá
lyán. A belépés díjtalan, szurkol
junk minél többen a lelátón!

a Győr-Szol TC
TEKECSAPATA

Idegenben

A győri Unicentráll Bull's KickBox és ThaiBoksz klub négy ver
senyzővel vett részt a WMAC szervezet világjátékán, Horvátország
ban. Húsz ország, közel hatszáz versenyzője közül Kick Ligth sza
bályrendszerben Habony Márton és Nyári László második, K1 sza
bályrendszerben Horváth László első lett, míg Dániel Botond
bronz érmet szerzett. Emellett Horváth László Muaythai rendszer
ben is elindult és ott második helyezést ért el. A versenyzőket
Vlasich Róbert és Habony Tibor edzők készítették fel.

A labdarúgó NB II 9. fordulójá
ban a WKW ETO FC Győr hazai pá
lyán 3–1re legyőzte a Nyíregyhá
zát, és továbbra is a tabella élén
áll. A győriek öröme azonban
nem lehet teljes, mivel a mérkő
zés 94. percben a szabolcsiak já
tékosa, Gulyás Máté egy brutális
belépővel súlyos sérülést okozott
ellenfelének, Szimcsó Viktornak. 

„Nem futballpályára való jele
net volt ez. Elvégezték az MRI
vizsgálatokat, amelyek beigazol
ták félelmeinket. A leleteken

NYERT

tisztán látszik, hogy játékosunk
bal térdében elülső kereszt és
belső oldalszalagszakadást
szenvedett, valamint leszakadt
a porc is. Ez alapján sajnos kije
lenthető, hogy Szimcsóra körül
belül 8–12 hónap kihagyás vár,
és a karrierje is veszélybe ke
rült” – nyilatkozta Soós Imre, a
győriek ügyvezetője. 

Az elengedhetetlen műtét hét
főn elmaradt. A beavatkozás elő
készületeinél derült ki, hogy a
stopli okozta sebek Szimcsó láb

szárán olyan mélyek, hogy fertő
zésveszély miatt kockázatos lenne
az operáció, így azt el kell halasz
tani a sebek gyógyulásáig. Az ope
ráció várhatóan 12 hetet csúszik.

A Nyíregyháza Spartacus FC
az ETO FC Győr mérkőzésen tör
téntek miatt belső vizsgálatot in
dított. A klub vezetése ennek
eredményeként úgy döntött,
szerződést bont Gulyás Mátéval.
A védőt kiállították a találkozón,
az MLSZ Fegyelmi Bizottsága pe
dig három hónapra eltiltotta.

Súlyos sérülés, 
eltiltott játékos
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: szeptember 27—október 3.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Mesés tejföl 20%-os, 
330 g, 572,73 Ft/kg

Marha Stefánia 2500 Ft/kg
Marhacomb 2500 Ft/kg
Marhalapocka 2300 Ft/kg
Marha velôs csont 1200 Ft/kg

Pecsenyekacsa 1 kg

889 Ft/kg

Sertésmáj
1 kg

Paprikasaláta
185 g, 572,73 Ft/kg

250 Ft/kg

130 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

189 Ft/db

229 Ft/db helyett

Friss magyar tojás M-es, 10 db, 
28,90 Ft/db, 289 Ft/cs

289 Ft/cs

A huszonöt éves sportoló tavaly
nyolcszor állt rajthoz és minden alka
lommal dobogós helyen végzett, a
2019es szezonjával még az előzőt is
felülmúlta, hiszen Challenge vbn és
olimpiai távú világbajnokságon is
bronzérmes lett. A koronát a ver
senyszezonra Nizzában tette fel.

„Az Ironman 70.3 világbajnoksá
got minden évben más országban és
kontinensen rendezik. Idén Nizza lett
a kiszemelt helyszín, így számomra is
megfizethetőnek bizonyult a részvé
tel, ezért próbáltam meg kvalifikálni
tavaly Szlovéniában. Ezüstérmesként
sikerült is kijutni, azóta minden nap
gondoltam rá, hogy vajon milyen lesz
a legnagyobbakkal egy pályán verse
nyezni, a világ egyik leghíresebb via
dalán. Az ilyen Ironman próbákon
ugyanis egy helyszínen indulnak a
profik és az amatőrök is” – mesélt
Anna az előzményekről.

A győri lány a 25–29 évesek kor
csoportjában indult az 1900 méter
úszásból, 90 kilométer kerékpározás
ból és a félmaratoni futásból álló tá
von. „A nizzai kaland azzal kezdődött,
hogy nem érkezett meg a bringám és
a csomagom. A repülőtéren még lát
tam a bepakolásnál, de aztán eltűnt,
és ez így volt napokig. Már ott tartot

Élete egyik legemlékezetesebb és legsikeresebb versenyén van túl a Győri Triatlon Egyesület alapí
tója, Weinhardt Anna, aki ígéretes vízilabdapályafutás után talált rá jelenlegi sportágára, amelyben
komoly céljai vannak. Versenyeken 2013 óta indul, és egyre eredményesebb. 

tunk, hogy helyben kerestünk egy ke
rékpárt, amit borzalmasan nehéz
volt beszerezni, amikor a repülőté
ren rátaláltunk a sajátomra.” Az első
szám, az úszás után Anna a 25. hely
ről vághatott neki a kerékpáros sza
kasznak, amelyet összesen 1300 mé
teres szintkülönbséggel alakítottak
ki. „Több, mint 5700 induló
volt, ez közel 12 ezer
bringás placcot je
lent a két depó
ban összesen.
Na, itt találd
meg a saját
br ingádat!
Persze a szá
mok segíte
nek, de én
azért még a
verseny előtt
egy kis púdert
szórtam a megfelelő
helyre jelölésként. A pá
lya az első 10 kilométer utáni
40–45 kilométeren emelkedett. Utá
na viszont lehetett száguldani lefelé,
ami nekem elég jól ment. Nagyon
kellett koncentrálni, sok kanyar és
fekvőrendőr nehezítette az utat. Volt
egy szakasz, ahol minden második
kanyarban mentő állt és mellette egy

hordágyon, nyakmerevítőben fekvő
eszméletlen nő, mellettük bicikli a
földön.”

Weinhardt Anna végül a 19. helyen
zárta a világbajnokságot saját kategó
riájában, 220 induló között, mindezt
csak a befutónál tudta meg. „Az utol
só erőpróba, a futás sem volt egysze

rű. Az utolsó kilométereken
már fájt minden, főleg

a két nagylábujjam,
az egyik körmöm

le is esett.
Mindezekkel
együtt óriási
élmény volt
a vb. Azt gon
doltam, a ta
valyi szezo

nom jól sike
rült, remélem, a

2020as is hason
lóan sikeres lesz, de

a legfontosabb, hogy leg
alább annyira élvezzem, mint

idén a triatlont és a bringázást. Nem a
legkellemesebb dolog mínuszokban,
fagyban, esőben futni, edzeni, de a si
ker motivál. Terveim között van a klasz
szikus Ironman is, és ha a fejembe vet
tem, nem hagyom annyiban” – tette
hozzá Weinhardt Anna.

A koronát
Nizzában tette fel

a verseny-
szezonra

Győri triatlonos 
Nem nyaralni ment a Riviérára: 

AZ ELITBEN
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