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A témában Fekete Angéla, a Mozinet Kft.
munkatársa nyilatkozott a Győr+ Rádiónak. Úgy
fogalmazott, idén különösen sokszínűre sikerült
a felhozatal, hiszen szinte minden kontinensről
sikerült választaniuk filmeket, köztük több hazai
alkotást is. 

Ezek közül érdemes kiemelni a Valan – Az an
gyalok völgye című mozit, melyet premier előtt
láthat a Filmnapok közönsége pénteken. Babota
Béla első mozifilmje egy krimidráma, amelyet
Fekete Angéla inkább thrillerként aposztrofál. A
történet szerint Péter, akit Krisztik Csaba alakít,
nagyvárosi rendőrként emberkereskedők után
nyomoz Brassóban mindaddig, amíg egy telefon
hívás miatt kénytelen visszatérni szülővárosába.
A múltba vezető nyomozás útvesztőjében a fér
finak nemcsak a várost fojtogató bűnözéssel kell
megküzdenie, hanem a saját démonjaival is. A
Mozinet szakértője szerint ez az alkotás is jó pél
da arra, hogy hazánk rohamosan fejlődik a mű
faji filmek világában.

A hétvégi program keretében többek között a
Medvevilág Szicíliában című animációs filmet, és
az Élősködők című délkoreai alkotást is láthatja
majd a közönség a Rómerben. Előbbiről érdemes
tudni, hogy a Cannesi Filmfesztivál, az Annecyi
Nemzetközi Animációs Filmfesztivál és a Kecske
méti Animációs Filmfesztivál után, premier előtt
vetítik majd, utóbbi pedig a Cannesi Nemzetközi
Filmfesztivál legrangosabb elismerését, az Arany
Pálmadíjat is elnyerte.

A Mozinet Filmnapokat idén október 17–20ig
Budapesten és számos vidéki városban rendezik
meg, köztük Győrben is.

A környéken 2010ben egyetlen megállóhely sem
volt, azóta viszont 28 parkoló létesült, amelyek kor
szerű megvilágítást is kaptak. „Ezúttal is Radnóti Ákos
alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője
kezdeményezte, hogy bővítsük a parkolóhelyek szá
mát, ennek megfelelően előbb megterveztettük,
majd a napokban a kivitelezést is megkezdtük a te
rületen” – mondta Máthé Tóth Péter és kifejtette, 11
új parkolóhellyel tudják bővíteni a Körkemence utca
kapacitását, ami nagy segítség lesz a környéken köz
lekedők számára. „Bár a lakóházak messzebb helyez
kednek el, sokan intéznek különböző ügyeket az ut
cában, nekik is sokat számít a 11 új parkoló” – fogal
mazott a szakember. „Városszerte kényes kérdés az
új parkolók kialakítása, mert kevés a hely és a zöld
területek rovására nem szívesen építünk megállóhe
lyeket” – emelte ki MáthéTóth Péter és hozzátette,
itt kényszerűségből a zöld terület rovására bővítik a
parkolási kapacitást, de nincs más választásuk, csak
így férnek el az új parkolók, amikre óriási szükség van.
„A jó időben jól haladunk a kivitelezési munkákkal,
terveink szerint november elején már használatba
is vehetik az autósok a Körkemence utca új parkolóit”
– mondta az útkezelő illetékese.

Hamarosan könnyebb lesz parkolni a Körkemence utcában –
számolt be a győri Útkezelő Szervezet szóvivője, Máthé Tóth
Péter a Győr+ Televízió Híradójának.
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Csatlakozva az országos programhoz, idén is elindult
a Mozinet Filmnapok a Rómer Házban.
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FILMNAPOK
a Rómerben
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32019. október 18.

A polgármesteri választáson Borkai
Zsolt 44,33 százalékot ért el, mögötte
az ellenzéki Glázer Tímea végzett a
voksok 42,86 százalékával. A közgyű
lésbe jutott: Szeles Szabolcs (Fidesz
KDNP, 1. sz. egyéni választókörzet), dr.
Fekete Dávid (FideszKDNP, 2. sz. egyé
ni választókörzet), Takács Krisztián (Fi
deszKDNP, 3. sz. egyéni választókör
zet), Bárány István (DKMomentum
MSZPJobbikLMP, 4. sz. egyéni válasz
tókörzet), dr. Dézsi Csaba András (Fi
deszKDNP, 5. sz. egyéni választókör
zet), Hajtó Péter (FideszKDNP, 6. sz.
választókörzet), Radnóti Ákos (Fidesz
KDNP, 7. sz. egyéni választókörzet), dr.
Szálasy László (FideszKDNP, 8. sz.
egyéni választókörzet), Kovács Tamás
(FideszKDNP, 9. sz. egyéni választókör
zet), Borsi Róbert, FideszKDNP 10. sz.
egyéni választókörzet), Rózsavölgyi
László (FideszKDNP, 11. sz. egyéni vá
lasztókörzet), Hajszán Gyula (Fidesz
KDNP 12. sz. választókörzet), Diligens
Tibor (FideszKDNP, 13. sz. egyéni vá
lasztókörzet), dr. Sík Sándor (Fidesz
KDNP, 14. sz. egyéni választókörzet),
LaczkovitsTakács Tímea (FideszKDNP,
15. sz. egyéni választókörzet), Szabó
Jenő (FideszKDNP 16. sz. egyéni vá
lasztókörzet). Kompenzációs listáról
bejutott képviselők: Balla Jenő (Össze
fogás Győrért Egyesület), Fodor Ro

Szerző: Győr+
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land (DKMomentumMSZPJobbik
LMP), Glázer Tímea (DKMomentum
MSZPJobbikLMP), Harasztovics Ist
ván (Civilek Győrért), Kovács László (Ci
vilek Győrért) és Pollreisz Balázs ((DK
MomentumMSZPJobbikLMP).
(Megjegyzés: A Jobbik váratlanul visz
szalépett az ellenzéki összefogásból,
négy, egyéni körzetben induló jelöltje
it vissza is hívta. Az ellenzék kompen
zációs listájáról azonban a jobbikos Fo
dor Roland bejutott a testü
letbe. Cikkünkben a je
lölő szervezeteket
hivatalosan, a va
lasztas.hu oldal
adatai alapján
k ö z ö l j ü k ,
ahol az ellen
zéki összefo
gás tagjaként
még szerepel
a Jobbik is.)

Az ellenzéki
összefogás kezde
ményezésére – in
doklásuk szerint a sok
érvénytelen szavazat miatt – a
voksokat újraszámolják, ennek ered
ményét már lapzártánk után hirdetik
ki, de a gyorplusz.hu online portálun
kon az eredményt annak közzététele
után olvashatják. 

Borkai Zsolt a Fideszből kilépett, de
a várost irányítja tovább. „A Fideszből
kilépek, hogy a velem kapcsolatos tör
ténések ne okozzanak morális hátrányt
a pártnak, s a következő öt évben füg
getlen polgármesterként irányítom a
várost, együttműködve a győriekkel és
természetesen a FideszKDNP frakció
val” – jelentette be rendkívüli sajtótá
jékoztatóján Borkai Zsolt kedden. 

Nagy volt a sajtóérdeklődés, a vá
rosháza aulájában kamera

erdő fogadta a polgár
mestert. Magyar és

külföldi tévétársa
ságok is részt
vettek a sajtó
tájékoztatón,
a h o n n a n
több portál
élőben közve
títette Borkai

Zsolt szavait.
Az M1 televí

zió híradója már
előtte nap arról adott

tájékoztatást, hogy Bor
kai Zsolt Budapesten egyezte

tett Kövér Lászlóval, a nagyobbik kor
mánypárt választmányának elnökével,
valamint az elnökhelyettes Kubatov
Gáborral. Erről részleteket nem lehe
tett tudni, csak annyit jelzett előre a

közszolgálati sajtó: a győri polgármes
ter valószínűleg kilép a Fideszből.

Borkai Zsolt azzal kezdte sajtótájé
koztatóját: „Rendkívül hálás vagyok a
győrieknek, és rendkívül hálás vagyok
a családomnak. A győriek vasárnap
úgy döntöttek, hogy botlásom ellené
re továbbra is velem együtt szeretnék
továbbépíteni ezt a várost. Tegnap két
fontos döntést hoztam – folytatta Bor
kai Zsolt. – Azért, hogy ne hozzak mo
rális hátrányt a pártnak, kilépek a Fi
deszből, s független polgármesterként
irányítom a várost, természetesen
együttműködve a győriekkel, és a Fi
deszKDNP frakcióval is. Ezt a Fidesz ve
zetőivel egyeztettem” – tette hozzá.

„A másik döntésem meghozata
lában a győriek segítettek, akik úgy
vélték, hogy folytassuk közösen a
13 évvel ezelőtt elkezdett munkát,
melynek célja volt és eredménye
lett a nagyarányú fejlődés, Győr fel
került Európa gazdasági, kulturális
térképére” – utalt az elért sikerekre
a polgármester. 

„Nem akartam és nem is tehetem
meg, hogy ilyen felhatalmazás, legiti
máció mellett, ’bármikor’ visszalépjek
és a győriek bizalmát ne vegyem figye
lembe” – mondta, majd hangsúlyozta:
az elkövetkező öt évben Győr polgár
mestereként fog tevékenykedni.

Győr polgármesterének Borkai Zsoltot választották az ellenzéki erők közös
jelöltjével, Glázer Tímeával szemben. A közgyűlésbe egyéni választókerü
letből 16an jutottak be, közülük 15öt a FideszKDNP jelölt, egy képviselőt
pedig az ellenzéki összefogás. A kompenzációs listáról az ellenzék 3, a Civi
lek Győrért 2, az Összefogás Győrért Egyesület pedig egy jelöltet juttatott
be az önkormányzati testületbe.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS GYŐRI EREDMÉNYEI

Borkai Zsolt kilépett a Fideszből

Független 
polgármesterként
irányítja tovább

a várost
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A Győri Rendőrkapitányság közle
kedésrendészeti járőrei folyamato
san ellenőrzik az autósokat, s az el
múlt időszakban igencsak megnöve
kedett azok száma, akik eltiltás hatá
lya alatt vezettek. Ez annyit jelent,
hogy korábban valamely szabálysér
tés vagy bűncselekmény miatt be
vonták a jogosítványukat, mégis fi
gyelmen kívül hagyták a döntést, s
volán mögé ültek.

„Az okok közé tartozhat az is, hogy
az állampolgárok nem tudják, milyen
komoly következményekkel járhat,
ha eltiltás hatálya alatt vezetnek –
kezdte Kovács Henrietta őrnagy, az
előkészítő osztály vezetője. – Amiről
most beszélünk, az a szabálysértési
törvényhez tartozik, s előkészítő eljá
rásnak hívják. A sofőröket ilyenkor
pedig őrizetbe is lehet venni. Egyéb
ként 19 őrizetbe vétellel szankcionál
ható szabálysértés van, közülük az
egyik ez” – mondta.

A vezetés eltiltás hatálya alatti sza
bálysértés nem ugyanaz, mint amikor
valakinek van ugyan vezetői engedé
lye, csak azt nem tartja magánál, illet
ve amikor a járművezető egyáltalán
nem rendelkezik jogosítvánnyal. Az el

Az idei Budapesti Lépcsőfutó Országos Bajnokságra több
mint százhatvan hivatásos tűzoltó nevezett: huszonkét emeletet
kellett legyűrni, teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékben és
acélpalackkal a hátukon. Ez körülbelül 30 kilónyi súlyt jelentett,
férfiaknak és nőknek egyaránt. Megyénkből Hatos Csaba őrnagy
egyéniben, Siska Odett főhadnagy és Varga Péter főhadnagy pá
rosban szerzett aranyérmet. Megoszlanak a vélemények, hogy
mi miatt kihívás a 22 emelet: míg Péter elsőként a légzőkészü
léket említi, addig Odett és Csaba a plusz súlyt hangsúlyozza. 

„Olyan terhelést kap a comb, hogy arra már nem is marad idő,
hogy tüdőben elfáradjunk” – mesélte Odett, majd Csaba vette át
a szót, aki már rutinos lépcsőfutónak számít, nem ez volt az első
aranyérme. „A csapatban futás életszerűbb, mert a valóságban
sincs egyedül sohasem egy tűzoltó. A lényeg, hogy a társak nem
hagyhatják el egymást, maximum fél lépcsőforduló lehet közöttük.”

Az alapterve egyébként mindenkinek az egyéni volt, ám a
helyszínen szembesültek vele, hogy vegyes párosban is indul
hatnak, így Odett és Péter kétszer is bevállalta a 22 emeletet.
Hatos őrnagy – aki 3 perc 20 másodperc alatt ért fel – arról is be
szélt: az évek során megszerzett rutin nagyon sokat jelent a ver
senynél. „A saját határainkat ismét legyőztük, s persze jólesett az
is, hogy a kollégák elismerően gratuláltak. A tavalyi eredményein
ken javítottunk, ez mindig nagy motiváció” – zárta Csaba.

Győrből Prohászka Ákos is bronzérmet szerzett, illetve a részt
vevő csapat tagja volt még Gaál László és Horváth Vendel.

A SOFŐR
ső eset azt jelenti, hogy – a rendőrség
korábban – a sofőr vezetői engedélyét
hosszabb vagy rövidebb időre bevon
ta, így az illető járművezető ennek le
teltéig nem vezethet. 

„Ha valaki eltiltás hatálya alatt ve
zet, rögtön kiderítjük igazoltatáskor,
s őrizetbe vesszük, a bíróság pedig
gyorsított eljárásban hoz ítéletet” –
vette át a szót Csiszár Ákos őrnagy, a
közlekedésrendészeti osztály forgalom 
ellenőrző alosztályának vezetője.

Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy aki fennakadt a rendőri ellen
őrzésen, az akár 72 órát is eltölthet
a fogdában, míg az ügye a bíróság
hoz került. A büntetés lehet pénz
bírság, közérdekű munka és akár
90 napos elzárás is.

A szabálysértők felelőtlenül bíz
nak abban, hogy útjuk során nem üt
köznek rendőri ellenőrzésbe. A rend
őrség a balesetek megelőzésének ér
dekében fokozottan ellenőriz, hogy
kiszűrjék a forgalomban részt vevők
számára kockázatot jelentő szabály
szegőket. Tehát, akinek bevonták a
jogosítványát, jobb, ha nem vezet,
mert könnyen a zárkában találhatja
magát, akár 72 órára is.

A közúti ellenőrzések során egyre gyakoribb, hogy olyan sofőröket
fognak a rendőrök, akik eltiltás hatálya alatt vezettek. Sőt, a me
gyénk útjain történt baleseteknél is többször előfordult, hogy
egyáltalán nem is ülhetett volna volán mögé az okozó. Jobb átgon
dolni, ugyanis akár fogda is járhat a felelőtlenségért.

Akár a fogdára is kerülhet
Ha eltiltás hatálya alatt vezet:

A GyőrMosonSopron Megyei Ka
tasztrófavédelmi Igazgatóság négy
tűzoltója is kiemelkedően teljesí
tett az idei Lépcsőfutó Országos
Bajnokságon. Két aranyérmet és
két bronzérmet hoztak haza, amel
lyel elsősorban maguknak bizonyí
tottak, de öregbítették a győri tűz
oltók jó hírnevét is.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Erőből és kitartásból is
jelesre vizsgáztak

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: MekliZ Fotóstúdió



A klaszter jelenleg tizenkilenc tag
vállalattal, három szakképző intéz
ménnyel és a GyőrMosonSopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamará
val működik együtt. A munkát pedig
egy klasztermenedzsment szervezet
tel együtt szervezi. A klaszterhez tar
tozó vállalatok 2018ban együttesen

a Professio-klaszter

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte a Professio Fémipari
és Szakképzési Klaszter: a fémiparban tevékenykedő vállalkozások
összefogása 2008 óta töretlenül működik a nyugatdunántúli régió 
ban, elsősorban Győrben és környékén. 

3.014 főt foglalkoztattak, így elmond
ható, hogy a szervezet meghatározó
szereplője a munkaerőpiacnak. 

Hiába a „negyedik ipari forradalom”,
a gyors technikai és digitális fejlődés, a
műszaki szakembereket továbbra is szív
ja magába a piac. Kiemelt fontosságú
ügynek tekinti tehát a klaszter a fémipa

ri és műszaki szakmák iránti érdeklődés
fokozását, a pályaorientációs tevékeny
ségeket, valamint a szakképzéssel kap
csolatos igények, problémák megfogal
mazását és az azokban rejlő lehetősé
gek kiaknázását. A klaszertagvállalatok
felismerték, hogy a hatékony szemlélet
formálás terhét nem hagyhatják a cent
rumokra és az iskolák pályaorientációs
felelőseire, komolyan ki kell venni a ré
szüket ebből a folyamatból.

A tízéves évforduló alkalmából tar
tott rendezvényen a város nevében dr.
Fekete Dávid alpolgármester köszön
tötte a résztvevőket. Úgy fogalmazott:

az elmúlt évtizedben, Győrben az ön
kormányzat, a kis és közepes vállalko
zások, a nagy cégek, a kamara és az is
kolák tudtak együtt gondolkodni és
dolgozni a város érdekében. Ennek
jegyében olyan eredmények születtek,
mint a hiányszakmák ösztöndíjának be
vezetése, az iparűzési adó csökkentése
és az ipari park folyamatos bővítése. 

Simon Róbert Balázs győri ország
gyűlési képviselő többek között arról
beszélt, hogy a 2008as pénzügyi vál
ság idején alakult a klaszter, amely az
összefogással példát mutatott, hogy
van kiút a nehéz helyzetből.

TÍZÉVES Szerző: Koloszár Tamás

Elkészült a megújuló vásárcsarnok
mellett épített parkolólemez. A vá
sárcsarnok felújított épületének át
adásáig tartó átmeneti időszakban
az autósok óránként 100 forintért
(minden megkezdett 60 perc díjköte
les) használhatják a létesítményt.
Korlátozott számban átalánydíjas,
helykijelölés nélküli bérlet megvásár
lására is van lehetőség, ennek ára ha
vonta 10 ezer forint.

A létesítményben 294 gépjármű
parkolóhely áll rendelkezésre – ezen
belül 65 beálló kifejezetten a vásár
csarnokkal szerződött kereskedők
számára fenntartott. 

A parkolóház vásárlói és kereske
dői be és kijáratai a Herman Ottó út
és a Lehel utcát összekötő kétirányú
szervizútról nyílnak. A parkolóház kü
lön kereskedői, és külön vásárlói bejá
ratokkal rendelkezik. A vásárlói bejá
rat a szervizút Lehel utca felé eső ré
szén található, ahol két egymás mel
letti sávon történik a sorompós belép
tetés. A vásárlói behajtón 190 centi
métert meghaladó járművel, vala
mint vontatmánnyal behajtani tilos! A
szervizút Herman Ottó út felé eső ke
reskedői bejáratánál a vásárlók nem
hajthatnak be. Itt jegyváltásra nincs
mód, így különös figyelemmel szüksé
ges megközelíteni a megfelelő bejára
tot. A parkolóházban található szabad
parkolóhelyek számát a vásárlói bejá
rat előtt található kijelzőtábla mutatja.
A parkolóházon belül gépkocsival a
felfelé és lefelé közlekedés az óramu
tató járásával ellentétes irányban tör
ténik. A gépkocsikijárathoz szintén
ilyen irányú mozgással lehet eljutni a
lefelé hajtó rámpákon keresztül.

A parkolóházat gyalogosan csak a
Herman Ottó út felől lehet megközelíte
ni. A sorompók közötti gyalogosközleke
dés balesetveszélyes és tilos! A vásárcsar
nok épülete pedig annak megnyitásáig
nem közelíthető meg a parkolóházból.

A parkolólemezt a megszokott mó
don használhatják az autósok. A behaj
tónál lévő sorompó előtti terminálon
található gomb megnyomásával kér
hetnek jegyet, melynek elvétele után
a sorompó felnyílik. Fontos, hogy a
parkolás után a kapott jegyet vigyék
magukkal, hiszen visszatéréskor, a ki
hajtás előtt ennek bemutatásával kell
megfizetni a parkolási díjat. A parkolót

lift vagy a lépcsőház használatával le
het elhagyni. A parkolóház valameny
nyi szintjéről biztosított a kapcsolat a
lépcsőház, illetve a lift felé.

A P1 és a P3 szinteken, a liftekkel
szemben található fizető automatáknál
van lehetőség fizetésre. Az automatán
található nyílásba kell becsúsztatni a
jegyet, a kijelzőről olvasható le a fizeten
dő összeg. Az automatáknál készpénz
zel, egyegy automatánál készpénzzel
és bankkártyával is lehet fizetni. A fize
téstől számított 15 percen belül el kell
hagyni a parkolóházat. Ennél hosszabb
idő esetén a többletparkolás díját szin
tén az automatánál kell megfizetni.

A parkolóházban rendszámfelis
merő rendszer működik. Amennyi
ben az érvényesített jegyhez tartozó
rendszám leolvasása sikeres, a jegyet
nem szükséges becsúsztatni a kijárati
terminálba, mert a sorompó auto
matikusan felnyílik. Ha a rendszám
leolvasása sikertelen, a jegyet a veze
tőnek be kell helyeznie a jelzett nyí
lásba, az érvényesség ellenőrzése
után a sorompó felnyílik, majd az át
haladás után automatikusan záródik. 

A vásárcsarnok mellett épült par
kolólemezzel kapcsolatosan bővebb
információ a gyorszol.hu oldalon ta
lálható.

A PARKOLÓHÁZ 
A VÁSÁRCSARNOKNÁL

Péntektől nyitva 
Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor

Megnyílik az autósok előtt a győri vásárcsarnok mellett
elkészült parkolólemez. A létesítmény rendelkezik jog-
erős használatbavételi engedéllyel, így már a vásár-
csarnok felújításának befejezése előtt, október 18-án,
péntek reggel 8 órától használatba vehetik a közleke-
dők. A parkolásra vonatkozó szabályok egyelőre átme-
neti jellegűek, a végleges rend a csarnok átadása után
alakul ki – tájékoztatott a Győr-Szol Zrt.
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Rózsaszín szalag és luftballon volt
minden résztvevőnél, akik csatlakoztak
a győri hídsétához, amely a mellrák el
leni küzdelem hónapjában a betegség
re hívja fel a figyelmet. A rózsaszín sza
lag nem véletlenül ivódott be a köztu
datba. Szimbolizálja a reményt, a féle
lem leküzdését. Nem csak a betegség
túlélői, hanem azok is feltűzik, akik a szo
lidaritásukról tesznek bizonyságot. Az
Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri
Egyesülete a győri önkormányzattal, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal
(PAMOK) és más partnerekkel együtt
működve, évek óta szervezi a rendez
vényt, amelyen évről évre egyre többen
sétálnak át közösen a Kossuthhídon. 

Béres Klára, a Béres Gyógyszergyár
kommunikációs igazgatója, a Béres Ala
pítvány a Teljes Életért elnöke köszöntő
jében arról beszélt, hogy Magyarorszá
gon a daganatos betegségek közül a har
madik leggyakoribb az emlőrák, amely
ben mindennap öten halnak meg. „A
legnagyobb csoda, hogy élhetünk” –
összegezte Béres Klára. – Nemcsak érde
mes, de kötelességünk is küzdeni az éle 
tért. 43 százalékban mi magunk vagyunk
felelősek az egészségünkért, és minél ha
marabb felismerjük a betegségünket, an
nál nagyobb esélyünk van a túlélésre.” 

Csordás Adrienn, a PAMOK ápolási
igazgatója szerint, bár legfőbb kin
csünk az egészség, mégis csak akkor
döbbenünk rá erre, amikor beteggé vá
lunk. Akkor értékeljük igazán, ha rájö
vünk, mit veszíthetünk a betegségünk
miatt. Ezért fontos, hogy minél előbb
orvoshoz forduljunk, és mindennap
jusson eszünkbe, ami az életben a leg
fontosabb, vagyis az egészségünk.

Az emlőrák 50–65 év között a leg
gyakoribb, de ma már a fiatalabb nők
és a férfiak körében is előfordul. A ge
netikai hajlam, a családon belüli örök
lődés is szerepet játszhat a betegség ki

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Múlt pénteken a hídsétán és a témában
tartott konferencián hívták fel a figyelmet Győrben is a betegségre, a megelőzésre,
hogy nők és férfiak egyaránt minél többet tudjanak az emlőrákról, a korai felismerés
fontosságáról, a kezelés lehetőségeiről. A pinnyédi erdőben Pink futásra és jótékony
sági adománygyűjtésre is várták a támogatókat és érdeklődőket.

alakulásában. A genetikán túl a környe
zeti faktorok, az életmód is meghatá
rozó tényező. A rákos megbetegedés
időben való felismeréséhez elenged
hetetlen a test folyamatos vizsgálata és
a szűréseken való részvétel. 

A rózsaszín hídsétán részt vevők kö
zött az Audi ETO KC női kézilabdacsa
patának tagjai mellett Ströck Barbara,
a Győri Balett tagja képviselte a társu
lat női táncosait. Az Esély a Gyógyulás
ra Rákbetegek Győri Egyesületének
tagjai, valamint a figyelemfelhívó ren
dezvényt támogató győriek a Jedlik
Ányos utcán, a Széchenyi téren, majd
a Kazinczy utcán át sétáltak a Bécsi ka
pu térig, ahol a rózsaszín luftballonokat

az égbe engedték, szimbolizálva: „Tu
dunk tenni, és kötelességünk tenni a
betegség ellen, az egészségért!” 

Panker Mihály, az önkormányzat Hu
mánszolgáltatási Főosztályának vezető
je Az összefogás a mellrák ellen elneve
zésű konferencia megnyitóján kiemelte,
a civil szervezetek, kezdeményezések
fontosságát, hiszen a társadalom számá
ra eljuttatják az információkat, amelyek
révén egyre többen tartják fontosnak,
hogy tegyenek önmagukért. Ebben a
munkában élenjáró szerepet tölt be az
idén húszéves Esély a Gyógyulásra Rák
betegek Győri Egyesülete dr. Zaupper
Tamásné elnök vezetésével. A konferen
cián előadott dr. Drozgyik András sebész

szakorvos, aki az emlőrákdiagnosztika
és  terápia változásairól, dr. Pintér Ta
más onkoradiológus szakorvos, aki az
emlőrák onkológiai kezelésének változá
sairól és Bakodi Géber Judit főnővér, aki
a betegek onkológiai ápolásában bekö
vetkezett változásokról beszélt. 

1999. október 19én 21 dagana
tos betegtárs alakította meg az egye
sületet azzal a céllal, hogy tevéke
nyen segíthessék egymást, és a többi
érintettet a gyógyulásban. Közösség 
építőkből mára társadalmi tudatfor
málókká váltak, amit bizonyít bővülő
tagságuk, az egyre több résztvevő a
hídsétákon és a témával foglalkozó
előadásokon, programokon.

SÉTA REMÉNNYEL 
és szolidaritással Szerző: Szabó Csilla

Fotó: Marcali Gábor
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A Méhecske Közhasznú Alapít
vány olyan gyermekek, fiatalok és
családjuk támogatását tűzte ki célul,

akik valamilyen fogyatékossággal élik
életüket. A parasportágízelítő nap is
bizonyítja, hogy a szellemi vagy testi
sérültséggel élők integrációját mi
sem szolgálhatja jobban, mint a
sporttevékenység. 

Székely Márta, az alapítvány elnö
ke kiemelte, hagyományteremtő
szándékkal rendezték meg a külön
böző – fogyatékossággal élők által is
űzhető – sportágak bemutatkozását,
ahol sérült és egészséges fiatalok is
számot adhatnak tudásukról, az ér
deklődőknek pedig kedvcsinálónak
szánták a rendezvényt. 

Minden korosztály számára sze
retnék megismertetni a lehetősége
ket, mindenkinek, akik eddig nem
tudtak vagy nem mertek dönteni,
hogy milyen – állapotuknak megfele
lő – sportágat válasszanak. A helyszí
nen 13 sportág kiváló sportolói, ed
zői és szakemberei segítették az ér
deklődőket. Kerekesszékes kosárlab
da, tenisz, asztalitenisz, sakk, torna,
ergométeres evezés, kajakkenu, teq
ball, labdarúgás, boccia, frizbi, csör
gőlabda és az ülőröplabda speciális
szabályaival is megismerkedhettek a
résztvevők. A parasportot választó

sérültek bizonyítják, hogy akaraterő
vel, életvidámsággal mutatnak frics
kát a sorsuknak, és nem csak a ha
sonló helyzetben lévő sorstársaknak,
hanem az egészséges embereknek is
példát állítanak a sporthoz fűződő
hozzáállásukkal. 

Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bi
zottság főtitkára fontosnak tartja,
hogy a sérültséggel élők is megis
merhessék a mozgás örömét, példa
képül állhatnak előttük a paralimpiai
sportolók győzelmeikkel, és lehető
séget kínálnak a fogyatékossággal
élők sportjában az utánpótlásra is.
„Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt,
vesztesnek lenni. Akiknek a sportolás
az életük részévé válik, már nyertes
nek számítanak. A jövő paralimpiai
bajnokai is lehetnek azok között, akik
most ismerkednek meg a sportágak
kal. Az pedig egy újabb győzelem le
het a sport és a sportoló történeté
ben is” – mutatott rá a főtitkár.

Toponári Gábor, a Fogyatékosok
Országos Diák, Verseny és Szabad
idősport Szövetségének (FODISZ)
elnöke hangsúlyozta, a mozgás
több mint sport, a közösségi él
ményt, az együttlét örömteli hangu
latát jelenti, amitől sokkal jobban
érezzük magunkat egészségesek és
sérültek egyaránt. A jövőben, Euró
pában először szeretnének paralim
piai fesztivált szervezni Győrben, a
2017es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF) mintájára. Nagy le
hetőség lenne a parasportnak, a fo
gyatékossággal élőknek, hogy meg
mutassák, a versenyeken csak győz
tesek lehetnek. 

Parasportág-ízelítő

A Méhecske Közhasznú Ala
pítvány szervezésében tartot
tak parasportágízelítőt sérül
tek és egészségesek számára
az Olimpiai Sportparkban
múlt szombaton. Az érdeklő
dők betekintést nyerhettek a
különböző parasportágak ér
dekességeibe.

„Egyenlők vagyunk és együtt még

ÉRTÉKESEBBEK!”
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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A fűtési szezon beköszöntével egyre nagyobb aktualitása van, hogy beszéljünk a szénmo
noxidról, amely az egyik legalattomosabb veszélyforrás lehet otthonainkban. A baj azon
ban könnyen megelőzhető, ha megfelelő szaküzletből vásárolt vészjelzőt üzemelünk be. 

A zárt térbe visszajutó színtelen, szagtalan
és mérgező szénmonoxid alacsony koncent
rációban is veszélyes. A mérgezés tünetei ha
sonlítanak más betegségekhez: fejfájás,
émelygés, hányinger, így viszonylag nehezen
felismerhető, s halálhoz is vezethet. 

A szénmonoxid a la
kásba a kéményen, vagy
a tüzelőberendezésen ke
resztül kerülhet. A nem
megfelelően működő ké
ményből az égéstermék
(füstgáz) visszaáramlik a
lakásba, míg a nem kellő
en tömör kályhákból,
kandallókból, füstcsövek
ből, az elszennyeződött
fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetle
nül is juthat szénmonoxid a lakótérbe. Az utó
lag beépített gépészeti berendezések (például
szagelszívó, szárító), valamint az utólagos épí
tészeti átalakítások is befolyásolhatják az épü
let levegőellátását, a kéménykör működését.

Biztonságunk érdekében fontos, hogy laká 
sunk megfelelően szellőzzön. A tüzelőfűtőberen
dezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmele

gítők rendszeres karbantartását pedig kizárólag
szakemberrel végeztessük! A kéményellenőrzés
mindenki számára ingyenes, aki megigényli.  

A fentiek mellett életet menthet a megfele
lő szaküzletben megvásárolt megbízható szén
monoxidérzékelő beszerzése is. „Egyre többen

vásárolnak tőlünk szén
monoxidérzékelőt,
minden korosztály ér
deklődik – kezdte Haj
du Tamás, az Elektro
Somogyi Kft. ügyveze
tője. – Szerencsére a sa
ját és szeretteik éle 
tének megóvását egyre
inkább fontosnak érzik
az emberek. A megbíz

ható érzékelő beszerzésére irányuló felhívások
nak is nagy az ereje, és persze ilyenkor, a fűtés 
szezon beköszöntével mindig van egy dömping.
Úgy látjuk, a megfelelő minőséget keresik az
emberek. Nyilván ebben szerepe van a híradá
soknak is, amelyek számos esetben megerősí
tették: időben és jól jelzett a COérzékelő, így
nem történt nagyobb baj, életet mentett a jól
működő érzékelő” – zárta a szakember. 

Az Elektro Somogyi szakkép
zett munkatársai segítenek ki
választani a megfelelő COérzé
kelőt. Keresse őket bizalommal
az Árpád út 24ben vagy telefo
non, a 96/314760as számon!
www.elektrosomogyi.hu
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Támogatott tartalom

PintérPéntek Imre, a megyei keres
kedelmi és iparkamara elnöke a ren
dezvényt köszöntve elmondta: saját
magunk és munkavállalóink egészsége
jelenti a vállalkozások hosszú távú mű
ködésének biztosítékát, hiszen egész
ség nélkül nincs vállalkozás, egészség
nélkül nincs profit. Kiemelte: „nagyon
vigyázzunk az emberekre, mert buta
ság azt gondolni, hogy a következő
időszakban a robotok vagy az automa
tizálás le fogja cserélni őket. Nem fog
ja. Lehet, hogy másfajta munkaerőre
lesz szükség, mint eddig, de az biztos,
hogy a munkahelyek legértékesebb té
nyezői az emberek maradnak.” 

Az előadók arról beszéltek, hogy
mit kell tenni ahhoz, hogy egy mun
katárs egészséges legyen, jól érezze
magát a bőrében, lojális legyen a
munkahelyéhez, és magas szinten
tudjon teljesíteni. 

Gönczi Gábor műsorvezető saját
életpéldáját osztotta meg a közön
séggel, A túlsúly mától a múlté – le
mondások nélkül egészségesen cím
mel. Soóky Andrea tréner a személy
re szabott motivációhoz adott útmu

tő, egészséges munkatárs – sikeres
vállalkozás alcímet viselő programon
szó volt többek között az étkezés, a
mozgás, a mentális stabilitás megőr
zése, a stressz és a motiváció jelen
tőségéről.

Győrfi Pál, az Országos Mentő
szolgálat szóvivője két előadást is
tartott az Egészségnapon: beszélt
életmentésről és egészségmegőr
zésről, valamint lelki egyensúlyunk
megtartásáról. (x)

tatót, illetve szakemberek beszéltek
arról, hogyan előzhető meg az ülő
munka okozta egészségkárosodás,
tanácsokat adtak a munkahelyen is
végezhető mozgásformákról, például
az irodai masszázsról, a jógáról. Szó
volt arról is, hogy a munkaerő meg
tartásában és a lojalitás növelésében
fontos szerepe van az olyan juttatá
soknak is, amelyekkel a munkaválla
lók egészségügyi kiadásait finanszí
rozhatják. Az Egészségtudatos veze

Példaképek, hiteles, egészségtu
datos vállalkozásvezetők, tartal
mas előadások, konkrét megol
dási javaslatok – erről szólt ked
den az Egészségtudatos Vezetők
Szakmai Napja a GyőrMoson
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában. A rendezvény
re 200 résztvevő, 26 kiállító, 48
előadó érkezett, többek között
Gönczi Gábor, Győrfi Pál és Da
nyi Gábor.

PÉLDAKÉPEKTŐL
Egészségtudatosságról,
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Október első hétvégéjén tar
totta őszi táborát a Városi Diák
Fórum (VDF) a Ravazdi Erdei Isko
lában. Az esemény központi té
mája a csapatépítés, a projektfel
adatok felosztása, valamint a fel
adatdelegálás megismerése volt,
illetve az új tagok bemutatása és
beilleszkedésük elősegítése fon
tos szerepet játszott a tábor első
felében. A csapatban való együtt
működés erősítése mellett a fia
talok készségeinek fejlesztése is
előtérbe került.

A táborban nyolc középisko
lát képviseltek a diákok. Jelen
voltak a Révai Miklós Gimnázi
um, a PattantyúsÁbrahám Gé
za Szakközépiskola, a Hild József
Szakgimnázium, a Krúdy Gyula
Gimnázium, a Kazinczy Ferenc
Gimnázium, a Szabadhegyigim
názium, a Pálffy Miklós Szakgim
názium és a Móra Ferenc Szak
gimnázium diákjai. 

Pekka Laasonen, a kuopiói szín
ház volt igazgatója a testvérvárosi
kapcsolatnak köszönhetően, tár
sulatával többször járt  Győrben –
megnézték a Sakkot, a Jézus Krisz
tus szupersztárt és a Doktor Zsivá
gót –, ismerte Forgács Péter ren
dezését, Kováts Gergely Csanád
koreografálását. Laasonenből
nagy lelkesedést váltottak ki a győ
ri produkciók, így kapták Forgá
csék a lehetőséget, hogy a Kuopiói
Városi Színházban is bizonyítsanak.

A Győri Nemzeti Színház igazgatója, Forgács Péter alkotótársával, Kováts Gergely Csanád koreog 
ráfussal és a finn társulattal közösen vitte színpadra a Kabaré című musicalt a Kuopiói Városi
Színházban. A darab, amely szeptember közepén debütált, hatalmas sikert aratott Finnország
ban – erről Forgács Péter számolt be a Győr+ Televízió Kulisszák mögött című magazinjában.

FORGÁCS PÉTER RENDEZTE
a Kabarét Kuopióban

A VDF idén negyedik alkalom
mal rendezi meg a Sportolkozz!
programot, amelyre az előfel
adatokat négyfős csoportokban
dolgozták ki. A játékos vetélke
dőnek a tavaly győztes csapat is
kolája, a Pálffy Miklós Kereske
delmi és Logisztikai Szakgimná
ziuma és Szakközépiskolája biz

tosítja a helyszínt november 28
án. A rendezvényre ötfős közép
iskolás csapatok jelentkezését
várják az alábbi elérhetőségek
valamelyikén október 21ig.

vdfgyor@gmail.com

facebook.com/VDFGyor

instagram: vdfgyor

ŐSSZEL IS TÁBOROZOTT a VDF

A Győri Nemzeti Színház igaz
gatója, Forgács Péter először meg
ijedt a felkéréstől, felmerült a My
Fair Lady és a Kabaré megrende
zésének ötlete is. Az utóbbi mel
lett szólt, hogy nagyrészt prózai ré
szekből áll, s csak Sally Bowles ka
rakterének kell kimagaslóan éne
kelnie, a finn társulat tagjai ugyan
is többnyire prózai színészek. For
gács Péter nem beszél finnül, egy
szinkrontolmács segítette az alko
tást. Az igazgató szerint érdekes,

hogy míg a magyarok saját kreati
vitásukra hagyatkozva kezdenek el
játszani, aztán kapják az instruk 
ciókat, a kuopióiak előbb kérdez
nek, megbeszélik a jelenetet, s
csak aztán színészkednek.

A Kabaré musical hozza ma
gával „a füstösséget és az eroti
kát”, ezért az alkotók izgultak,
milyen lesz a fogadtatása Finnor
szágban. A darab sikerét mutat
ja, hogy az előadás után közel tíz
percig állva tapsolt a közönség.
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A Korszakváltó épületek című
kiállításon válogatást láthatunk
a két világháború közötti győri
és soproni építészetből a Bauha
us100. évforduló alkalmából. A
Magyar Ispitában rendezett tár
lat a Design Hét Győr és a me
gyei Építész Kamara közös mun
kája, a Modern Győr szakmai
hátterével. „Győr és Sopron a
műemlékekben leggazdagabb
vidéki városok közé tartozik, de
elsősorban a történelmi belvá
rosukról híresek. Pedig a két vi
lágháború közötti építészeti
örökségük legalább olyan jelen
tős, csak kevésbé ismert” – tájé
koztatott Hartmann Gergely épí
tész, a kiállítás kurátora.

Szerző: Földvári Gabriella 
Fotó: Marcali Gábor

Győrben a legelső bauhaus ih
lette épület, a már említett uszo
dai öltöző, valamint a ma már
csak régi fényképeken fellelhető,
a MosoniDuna partján álló csó
nakházak voltak az 1930as évek
elején. Majd sorra születtek meg
a győri modern építészet úttörő
jeként ismert Lakatos Kálmán ter
vei által tervezett házak. Ilyen volt
a Híd utcai rendelőintézet, ame
lyet 1938ban adtak át. Letisztult
formavilágával és funkcionális, vi
lágos belső kialakításával Győr
egyik legjelentősebb modern
épülete volt a két világháború kö
zötti években. Az IBUSZ pavilon
pedig, amely a mai Trianon em
lékmű helyén állt, a legelegán
sabb modernista épülete volt a
városnak. A helyi és helyközi busz
közlekedést és az idegenforgal
mat szolgálta ki 1938tól a hatva
nas évek végéig. Szintén országos
jelentőségű épület a Szent Imre
templom, amit a háború alatt, a
negyvenes évek elején adtak át.

Hartmann Gergely felelevení
tette: a korszakban a megye leg
jelentősebb bérházépületét a
Magyar Vagon és Gépgyár épí
tette a Mukácsy utca elején. Ter
vezője Urbancsok Tibor volt, az

épületben közel száz, különböző
méretű és komfortú lakás ka
pott helyet.

1938ban a Darányikormány
miniszterelnöke Győrben nagy
szabású fegyverkezési programot
hirdetett meg, már a háborús ké
szülődés jegyében, ennek során
nagyon sok modernista épületet
húztak fel, de ezek amilyen gyor
san elkészültek, olyan gyorsan el
is tűntek. Az egykori Vagongyári
területen és az egykori reptéren
voltak ilyen épületek. Érdekesség
ként említette az építész a nádor
városi, máig látható bauhaus jel
legű villákat, például a Lakatos Kál
mán által tervezett villát a Liezen
Mayer utcában, amelyet a közel
múltban újítottak fel.

Az első világháború utáni for
radalmi és művészeti felpezsdü
lés jelenségeinek sorába tarto
zik a Bauhaus művészeti iskola
alapítása Németországban, Wei 
marban. A bauhaus stílus lé
nyegre törekvése a mai napig
hat az építészekre, tovább él a
minimalista trendekben.

A kiállítás október 27ig láto
gatható. A tárlathoz kapcsolód
va előadásokat is hallhatnak az
érdeklődők a témában.

A BAUHAUSAhogy múlt héten be
számoltunk róla, divat
bemutatóval és köztéri
installációval indul a De
sign Hét győri program
ja pénteken a Magyar Is
pitában. Egyik fő kiállítá
sa a Korszakváltó épüle
tek északnyugaton című
tárlat, amely válogatás a
régió két világháború
közötti építészetéből a
Bauhaus 100. évforduló
ja alkalmából. A legré
gebbi bauhaus típusú
épület Győrben a strand
egykori öltözője, melyet
Hajós Alfréd tervezett.

TOVÁBB ÉL
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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  

Viszonyok: művészet, család, közösség címmel
Rátóti Zoltán, a Nemzeti Színház színésze lesz a
Bencés szabadegyetem vendége október 21én
18.30kor, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázi
um dísztermében (Széchenyi tér 8–9.). 

Díszmadárkiállítást rendeznek az Újvá
rosi Művelődési Házban (Liget u. 55.) ok
tóber 26án és 27én. Több száz díszma
dár látható majd, a kiállítás mellett gyer
mekprogramok, vasárnap pedig soly
mászbemutatók is várják az érdeklődő
ket. Nyitva szombaton 8 és 18 óra között,
vasárnap 9–17 óráig.

Szicíliai tájak és építészeti emlékek címmel
Kovács Lajos muzeológus, történész tart elő
adást október 24én 17 órától, az Esterházy
palotában (Király u. 17.). 

Mérő László matematikus, pszi
chológus a Beszélgess velem! est
következő vendége október 21én
17 órától, a Széchenyi István Egye
temen. A moderátor: Pió Márta. A
beszélgetés témája: A csodák logi
kája. Az ingyenes rendezvényre a
beszelgessvelem.com oldalon le
het regisztrálni.

Lépcsőfokok a Szakrális Királysághoz cím
mel Vesztergám Miklós író, zenész tart elő
adást október 24én 18 órától, a SZE Apá 
czai Csere János Karán (Liszt Ferenc u. 42.)
a Magyar Évezredek sorozatban.

A Győri Alkotók Napóra Egyesületének kiállítása
látható az Újvárosi Közösségi és Kiállítótérben (Kos
suth Lajos utca 45.) november 28ig, előzetes beje
lentkezés alapján: 96/315317.

Die Wanderausstellung
Zeitgenössisches Kunstpanora

ma ist im Museumshaus (Bécsi ka
pu tér 4.) zu sehen, wo die Besucher
die Arbeiten der Szigetközer und der
Csallóközer Schaffenden kennenler
nen können. Die Sammlung ist bis 5.
November, von Dienstag bis Sonntag
von 1016 Uhr zu sehen.Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM
Die Ausstellung Győr Bauhaus zeigt Ge
bäude aus der Bauzeit zwischen den zwei
Weltkriegen, im Erdgeschoss der Magyar
Ispita (Nefelejcs köz 3.) bis 27. Oktober in
Organisation der KomitatsBaukammer. 

Ziervögelausstellung am 26. und
27. Oktober im Újvároser Bil
dungshaus (Liget u. 55.). Zu se
hen gibt es mehrere hundert Zier
vögel, neben der Ausstellung gibt
es ein Kinderprogramm, am Sonn
tag erwarten wir auch die Besu
cher mit einer Falkenshow.Geöff
net am Samstag von 818 Uhr, am
Sonntag von 917 Uhr.

Die Ausstellung des Vereins der Győrer Schaffenden im Újvároser eme
inschaftshaus (Kossuth Lajos utca 45.) ist noch bis zum 28. November zu
sehen. Wir bitten um zuvorige Anmeldung unter: 96/315317. 
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

Sokaknál már rutinná vált, hogy
indulás előtt egy egyszerű sminket
készítsenek, amely elfedi az arc
apróbb hibáit, és visszafogott szí
nekkel kiemeli a természetes szép
séget. Ám a sminket minden este
lefekvés előtt el kell távolítani,
mert nem tesz jót az arcbőrünknek. 

Nem mindegy, hogy hogyan távo
lítják el az arcfestéket. Gondosan kell
megválasztani a sminklemosókat is,
és az is fontos, hogy az arc mely ré
szén melyiket használjuk. Hiba, ha a
szemre felvitt smink eltávolítására
használt krémmel az egész arcot
meg akarjuk tisztítani. A szemhez ké
szült sminkeltávolító szerek ugyanis
nehézkesek, olajat tartalmaznak,
hogy le tudják szedni még a szemhéj
ról és szempillákról is a festéket. Az
arc többi részére ezt azért nem sza
bad használni, mert eltömítheti a pó
rusokat. 

A reggeli arcápolás és sminkelés után a nők
magabiztosabban lépnek ki az utcára, indul
nak munkába. Azonban sokan megfeledkez
nek arról, hogy sminkben nem szabad aludni,
és annak eltávolítását elhagyják este, ami pe
dig káros hatással lehet az arcbőrre. 

Aki nem szeretne sminklemosót
venni külön a szemekhez, és külön az
archoz is, az válasszon olyan sminkel
távolítót, amely kíméletes, ugyanak
kor hatékony is. Erre tökéletes a mi
cellás víz, vagy micellás törlőkendő,
amely szemre és arcra is használ
ható.

A tisztítás akkor
hatékony, ha
kétlépcsős.
Első körben
sminkeltá
v o l í t ó t
h a s z n á l 
junk, majd
pedig a szeny
nyeződést is tüntes
sük el a bőrről. Az arc tisztításához
használható sminktörlő kendő, pa
mut mosdókesztyű – bármelyiket is
választjuk, figyeljünk arra, hogy tiszta
legyen. Az eldobhatót csak egyszer

használjuk, és dobjuk ki, a moshatót
minden használat után cseréljük le!
Ha nem tesszük, baktériumokat vihe
tünk fel a bőrre az újbóli használattal,
ami irritációt, gyulladást okozhat. 

Az érzékeny bőrűek hidratáló
alapú, gyengéd tisz
títószert válassza

nak. A zsíros
bőrűek, a
p atta n á 
sokra haj
l a m o s a k
szaliciltar

talmú tisz
títószerrel jár

nak jól, ezek eltá
volítják a felesleges

olajat és szennyeződéseket. A szá
raz bőrre krémes tisztító javasolt,
amely segít abban, hogy a bőr felső
rétege több nedvességet tartson
bent. 

A bőrünkhöz mindig csak tiszta
kézzel nyúljunk! Sminkelés és smink
lemosás előtt mossunk alaposan ke
zet! Zuhanyozás után megtörölhet
jük az arcunkat, de erre a célra külön
tartsunk törülközőt, amellyel testünk
más részeit nem szárítjuk meg. 

Aki ügyesen sminkel, az tudja, hogy
nagyon fontos a smink helyes és alapos
eldolgozása az áll vonalánál is. A smink 
eltávolításnál erre a részre is oda kell fi
gyelni, nem szabad kihagyni!

Sminkben nem szabad aludni. A
bőrnek is szellőznie kell, erre tökéle
tes az éjszaka. Aki sminkben alszik,
annak számolnia kell azzal, hogy eltö
mődnek a pórusok, és gyorsabban
öregszik alatta a bőr.

A sminklemosó önmagában nem
elég: ez arra való, hogy eltávolítsa a
sminket, de nem táplálja a bőrt. Te
hát az alapos tisztítás után következ
zen az éjszakai hidratáló krém. 

A sminklemosó
önmagában nem elég

SZELLŐZIK

A BŐR
ÉJSZAKA
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: gpointstudio/Shutterstock.com
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A szingli létnek ma már van negatív töltete is, a
választott magány azonban nem egyenlő a magá
nyossággal. Van, aki választja a szingli létet, mert szí
vesen él egyedül, vagy átmenetileg partner nélkül.
Ám egyre többen vannak, akik nagyon szeretnének
partnert találni, de valahogy nem jön össze nekik,
vagyis rákényszerülnek a szingli életformára. 

A karriert építő szingli az érvényesülést tartja
elsődlegesnek, a munkájának rendel alá
mindent, és többnyire óvatos a
párkapcsolat létesítésekor, to
logatja a házasság és család
alapítás idejét. A házassá
got kerülő egyedülállók
szomorú családi példák
vagy válás utáni csalódás
miatt maradnak inkább
egyedül, de egyre többen van
nak olyanok is, akik bár kapcsolat
ban élnek, de az elköteleződéstől félnek, szabadsá
gukat látják veszélyeztetni a hivatalos papírt aláírva.
Az „igazi” szinglik azonban szándékosan akarnak
egyedül élni, nem képesek, vagy nem szeretnének
egy ideig partnerhez alkalmazkodni. Ám ők azok
többnyire, akik minél tovább maradnak egyedül, an
nál nehezebb ezt az autonóm életmódot feladniuk.

Nagyot változott a világunk, ha az iskolás évek
alatt nem találunk párt magunknak, a munka világá
ba kikerülve, jelentősen csökken az ismerkedési le

hetőségek száma. Szerepet kapnak a társkereső ol
dalak, ami érthető, hiszen felgyorsult életünkben le
rövidíthető az ismerkedés folyamata. Manapság egy
re kevesebb az olyan hely, ahol az azonos érdeklődé
sű, tudású, erkölcsű és világnézetű emberek megta
lálják egymást. Tendenciaként jelentkezik, hogy a fér
fiak nem mernek kezdeményezni, arra várnak, hogy
a nők jelentkezzenek. Eltűnik a klasszikus udvarlás,
amikor a férfi kezdeményez, és a nő választ, elférfia
sodott társadalmunkban a nők hordják a nadrágot,
határozottak. Ha a férfiak helyett ők is kezdeményez
nek, mire lehet számítani? – kérdezi a szakember.
Jönnek a hazugságok, jobb színben próbálja minden
ki feltüntetni magát, és legtöbb esetben csak a sze
mélyes találkozáskor derül ki a turpisság. 

A társkereső irodák szervezte villámrandik is lehe
tőséget hordoznak, sőt a párkapcsolati coach szerint
eredményesebbek az internetes keresésnél, mert
bár villámgyorsnak tűnnek, ahogy a nevük is mutatja,

de ezek már személyes találkozá
son alapulnak, ahol fesztelenebb

viselkedésre van lehetősége
a jelentkezőknek, és a be
szélgetés során sok min
den kedvezőbben alakul
hat, mint a netes levele
zésnél. 

Kovács Sára Judith azt
javasolja a szingliként élő, de

boldog párkapcsolatra vágyók
nak, hogy egy igénylistát készítsenek,

amelyen a vágyott partner külső és belső tulajdon
ságai egyaránt szerepelnek. A társkeresés vagy egye
dül élés magánügy, mindenki választhat, hogyan sze
retne élni. Ha nem megmentőt keresünk, hanem
társat, akivel új, tartalmas életformát alakíthatunk
ki, akkor a rövidebbhosszabb ideig vállalt szingliség
nagyon jó alap lehet a boldog párkapcsolathoz,
amely célként lebeg a szemünk előtt. De úgy még
partnert találnunk is sokkal könnyebb, ha jóban va
gyunk éppen egyedülálló önmagunkkal.

A szingli szó angol megfelelője a ha
jadon vagy nőtlen állapot. Kovács Sá
ra Judith párkapcsolati coach, életve
zetési tanácsadó szerint olyan tartós
párkapcsolat nélkül élő, többnyire is
kolázott, harmincasnegyvenesötve
nes nőkre vagy férfiakra használják a
kifejezést, akik a függetlenséget vá
lasztják, vagy esetleg rákényszerül
nek az egyedül élésre. 

MAGÁNY
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életmód
nem választott 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Pixabay

A társkeresés
és az egyedül élés is 

magánügy
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Elérhetôség: 9024 Gyôr, Baráti út 1. +36 70 677 0687

Európai Quality Award gyôztes konyhabútora Gyôrben elérhetô.

Túl rövid az élet ahhoz, hogy annak jelentôs
részét silány minôségû konyhában töltsd.

A kiegyensúlyozottság alapja
olyan személyes környezet megte
remtése, amely elősegíti a belső
békét, a jólétet és a biztonságot.
Ehhez csupán néhány dolgot kell
tennünk. Ha többet adunk az em
bereknek, mint amire számítanak,
és mindezt még jókedvűen is tesz
szük, az nagy ajándék részünkről.
Ez a kedvesség és nagyvonalúság
visszahat mindennapjainkra, örö
münket leljük mások örömében. 

Egy nő boldogságához elenged
hetetlen, hogy tudjon hinni a hosz
szú, kiegyensúlyozott párkapcsolat
ban, és abban is: létezik szerelem el
ső látásra. A kiegyensúlyozottság
megtartásához nagyon fontos, hogy
olyan partnert válasszunk, akivel
szeretünk beszélgetni. Ahogyan tel
nek az évek, a beszélgetés egyre
fontosabbá válik egy kapcsolatban. 

Egy nő számára nagyon fontos,
hogy mit gondolnak róla mások.
De nem szabad elhinni mindent,
amit visszahallunk magunkról.
Mindig mérlegeljük a rólunk szóló
pletykák valóságtartalmát, és csak
a tanulságot vonjuk le belőle. 

Ahhoz, hogy egy nő jól érezze
magát, fontos, hogy kifejezhesse

érzéseit, és azt szabadon tegye.
Ha úgy érzi, mondja is ki: szeret
lek, kedvellek. Bárhol, bárkinek.
Ez a szó csodákra képes. A szere
tet kifejezése mellett fontos meg
tanulni bocsánatot kérni. Ha egy
nő azt mondja valakinek: Sajná
lom – nézzen a másik szemébe.
Ezzel a gesztussal tehet bizonysá
got arról, hogy valóban őszinte
az, amit mond. 

A kiegyensúlyozott nő soha
nem neveti ki mások álmát, mert
tudja: az álmodozás segít a célok
eléréséhez, és annak, akinek nincs
vágya, álma, sivár az élete.

Elengedhetetlen a tisztessé
ges küzdelem is. Fontos, hogy ki
tudjon állni a véleménye mellett,
harcoljon azokért az ügyekért,
amiket fontosnak tart, és tegye
ezt szenvedélyesen. Még ha meg
is sérül egyegy ilyen csatában,
mindegyikből megerősödve kerül
majd ki.

Az a nő, aki teljes életet él, tud
ja jól, hogy tisztelnie kell másokat,
és felelősséggel tartozik a tettei
ért. Amikor hibát vét, nem próbál
kibúvókat keresni, hanem igyek
szik rendbe hozni a dolgokat. 

A női lélek csodálatos, és egyben nagyon bonyolult is. Azok a nők a
legboldogabbak, akik kiegyensúlyozottak, ám ezt az állapotot nem
könnyű elérni. 

BOLDOGSÁGA
Szerző: Szabó Csilla

Fotó: Pixabay

A női lélek 
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@napolytoldelre

Egy étterem teraszán ülünk. Az asz
tal mellett kőkorlát, a korláton túl az
óváros: a Sassi. Azaz: „a kövek”. Így ne
vezik Matera barlanglakások alkotta
két városnegyedét. Érkezik a pincér, és
fülecske tésztát ajánl kolbásszal, ami
helyi specialitás. Az étel pedig tényleg
finom. De nem ez teszi az élményt iga
zán felejthetetlenné. Hanem a hihetet
len kilátás, a szűk utcácskák és lépcső
sorok megindító látványa. Gyorsan fel
is hörpintjük eszpresszónkat és indu
lunk felfedezni Basilicata régió második
legnagyobb városát.

Matera Nápollyal cirka egy magas
ságban, Olaszország keleti oldalán he
lyezkedik el. Bariból akár egynapos ki
rándulás keretében is felkereshető. A
város megnézését érdemes a Piazza
Pascoliról indítanunk: így egyetlen sé
taútvonalra felfűzhető az összes főbb
látnivaló. A térről ráadásul lenyűgöző
a panoráma is: jobbra a Sasso Caveoso
házai, előttünk a szurdokvölgy sziklái,
balra pedig a Civitànegyed és az égbe
nyúló székesegyház.

Materában összesen nyolcvan temp
lom van, melyek közel háromnegyede
sziklatemplom. A leghíresebbek a Santa
Maria di Idris és a San Giovanni in Mon
terrone – ezeket föld alatti folyosó köti
össze egymással. A két templomban kö
zel húsz korabeli freskóban gyönyörköd
hetünk – a legkorábbiak a 13. századból

ket is. A templom homlokzata elől pedig
remek kilátás nyílik az óváros másik fe 
lére, a Sasso Barisanóra – mindenképp
ereszkedjünk le ide is!

Élet a Sassiban
Matera jellegzetes városképe sa

játos építészeti fejlődés következmé
nye. A karszthegység természetes
mélyedéseibe beköltöző emberek
idővel lezárták a barlangok bejáratát,
majd véséssel bővítették a hegy irá
nyában a rendelkezésre álló lakóte
ret. Később az így kialakult sziklaott
hon elé egy homlokzatot, vagy továb
bi helyiségeket hoztak létre, ezek pe
dig gyakran épültek egymás fölé. Az
óváros ennek köszönheti mai roman
tikus, kicsit kaotikus kinézetét.

A 20. század második felében a Sas
si még a nélkülözés, a nyomor szinoni
mája volt. A helyi földművesek nagy ré
sze továbbra is a barlanglakásokban
élt, sokszor az állataikkal együtt, a leg
alapvetőbb higiéniai feltételek nélkül.
A kormány az ötvenes években vado

natúj lakónegyedekbe költöztette a he
lyieket, a Sassi pedig elnéptelenedett.
Szerencsére a vezetők felismerték a kö
zépkori városrész kulturális jelentősé
gét, és komoly erőfeszítéseket tettek a
negyed megmentéséért.

Manapság egyre többen térnek
vissza és újítják fel a korábban magára
hagyott lakásokat. Ebben persze nagy
szerepe van az idegenforgalomnak is,
hiszen a délolasz városba évről évre
egyre több látogató érkezik. Ma már
turistaként is könnyedén megszállha
tunk egy barlangotthonban a középko
ri városnegyed közepén.

valók. Innen a 14. századi San Pietro Ca
veosotemplom felé vegyük az irányt,
majd kapaszkodjunk fel a dómhoz a Via
Muro kanyargó lépcsősorain. Ez itt már
a középkori városmag, így nem véletlen,
hogy látunk komolyabb palotaépülete
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Szerző: Kisté
Fotók: Pixabay, Kisté

Matera: élő történelem

A barlang és sziklalakásoknak nagy hagyománya van DélOlaszország
ban. A szicíliai Sperlingában nemcsak a korabeli otthonokat, de a fel
legvár jelentős részét is a sziklába vájták bele. Nem is igen vették be
az erődöt a történelem során. A pugliai Ginosában szintén több száz
barlanglakás van – ezek zöme a középkorban keletkezett, az otthonok
egy részében viszont még a nyolcvanas években is laktak emberek.

UNESCO világörökségi helyszín 1993 óta, idén pedig Európa
Kulturális Fővárosa. Itt forgatták Mel Gibson A passió című
filmjét, mint ahogy a legújabb James Bondot is. A környék
több mint hétezer éve lakott, az ötvenes években azonban
inkább nyomornegyedre hasonlított...

Sok 
barlanglakásban

ma már panzió vagy 
étterem működik
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Egy picit mindenki ódzkodik a
kelt tésztáktól. Sokáig készül,
kemény vagy száraz maradhat
a tésztája. Van azonban egy jó
ötletem a biztos sikerre!

HAJTOVÁNY
Nemzetünk egyik kedvenc levese mellé megany

nyi „kísérő” is készül. A pogácsák, kalácsok, lángosok
legfőbb feladata, hogy felszívják a finom leves szaft
ját akár tunkolva, akár a gyomorban. Mivel a régi re
cepteket gyűjtöm, gyakran járok idős nénikhez ta
nulni, akik még gyakrabban készítenek kelt tésztát.
Talán az egyik legszebb része a sütéseinknek a da
gasztás. Valahogy mindenki csendben van akkor.
Hallgatjuk a tészta cuffogását, a nénik szuszogását.
Ezzel csupán azt szeretném érzékeltetni, hogy fon
tos a dagasztás és nem csupán egy monoton mun
ka, éppen akkor áll össze a kalácsok lelke.

Sok kezdő háziasszony kérdezi azt a bizonyos
elronthatatlan receptet, amivel biztos sikert arat
nak. Ekkor szoktam tanácsolni ezt az egyébként
nagyon régi, bevált, krumplis hajtoványt. Minden
megvan benne, amitől szép, sárga, réteges, puha
kelt tészta születik. Bármivel tölthetjük, kenhet
jük, ízesíthetjük. Amolyan alapreceptként műkö
dik, ami önmagában is finom. A bablevesről ke
vésbé írok, viszont elmondom a legfontosabb
szabályom: mindent egyszerre teszek fel hideg
vízben egy fazékba, közepes lángon három órán
át főzöm, így lesz igazán ízes.

www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük

Bevásárlólista
• 600 g búzaliszt (átszitált) 
• 400 g főtt, tört burgonya (C típusú)
• 1 db tojás • 2 kk. só • 1 ek. cukor 
• 20 g friss élesztő • 200 ml tej (2,8%)
• 2 ek. olaj • 50 g kacsazsír 

a hajtogatáshoz • bors, tört bors 
• tojás a tetejére

Elkészítés: Az élesztőt kikeverem a cukorral, erre öntöm a langyos tejet, letaka
rom, felfuttatom. A kihűlt burgonyát összekeverem a sós liszttel, ehhez adok egy to
jást, a felfutott élesztőt és kidagasztom. Amennyiben kemény marad még a tészta,
egy kis vizet adok hozzá, a végén pedig egy ek. olajat. Tíz perc dagasztás után a másik
evőkanál olajjal kikent tálba teszem, letakarom és 50 percig kelesztem. Kinyújtom
két centiméter vastagságúra, a jéghideg kacsazsírral megkenem kézzel, három ujjal.
Összehajtogatom és kelesztem még 30 percig. Gombócot formázok belőle, kör ala
kúra nyújtom és 12 háromszöget vágok belőle. Amit kiflinek szánok, azt szorosan
feltekerem, sütőpapírra teszem, lekenem felvert tojással és ott kelesztem. A többi
háromszöget csak lekenem, és a nyújtódeszkán kelesztem. Előmelegített, 175 fokos
sütőben 30 percig sütök egy adagot. 

Tipp:
Érdemes

a hajtoványok feléből 
a háromszögeket feltekerni, 

kiflit sütni. A másnapi 
szendvics tökéletes

alapja
lesz.

#szarkazsófi
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Péren új építésû, 65,21 nm-es,
nappali+2 szobás ikerház eladó 520
nm telekrésszel, 16,46 nm terasszal.
Tavasszal már költözhet! További há-
zak is elérhetõk, késõbbi átadással,
akár nagyobb telekkel is.

Horváth Edina: 
70/587-4020

A csodálatos Szigetközben, Gyõr -
zámoly kedvelt részén eladó új épí té -
sû, amerikai konyhás nappali+3 há-
lószobás ikerház 91 nm hasznos alap-
területtel, terasszal és 504 nm saját
telekrésszel.  Az ikerházaknak nincs
közös fala.
Horváth Csilla:
70/321-7759

Likócson, 1992-ben épült, 130 nm-
es családi ház eladó. A ház 3 szintes:
alsó szinten 50 nm-es mû hely van.
Elsõ szinten: kony ha+ nappali+2 szo-
ba, fürdõvel, kamrával. Felsõ szinten:
konyha+nappali+2 szoba, fürdõvel.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyõr-Ménfõcsanak kedvelt, új épí tésû
részén eladó bruttó 71, nettó 55 nm-
es, erkélyes, 2006. évben épült tár -
sasházi lakás. Amerikai konyhás nappa-
li+2 szoba+1 fél szobás. A ház kí vülrõl
szigetelt, „A” energetikai besorolású.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Marcalvárosban magasföld-
szinti, 83 nm-es, amerikai konyhás
nappali+3 szobás lakás eladó. A nap-
palihoz 7 nm erkély kapcsolódik. Az in-
gatlan 1995-ben épült, több esztétikai
felújításon és átalakításon esett át. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyárváros mûemléki védettségû ré-
szén, a Mátyás tér közvetlen közelé-
ben 51 nm-es, amerikai konyhás
nappali+1 szoba+gardróbszobás,
elsõ emeleti, nagy erkélyes (8 nm),
teljesen felújított téglalakás eladó.

Horváth Edina: 
70/587-4020

Ár: 21,770 M Ft Ár: 37,5 M Ft 

Péren új építésû, 75,01 nm-es,
nappali+3 szobás családi ház eladó
1228 nm telekrésszel, 12,3 nm te-
rasszal. Tavasszal már költözhet! To-
vábbi házak és ikerházak is elérhetõk,
akár késõbbi átadással is. 

Horváth Edina: 
70/587-4020

Gyõr-Nádorvárosban nappali+2
szobás, 63 nm-es, földszinti lakás el-
adó saját kamrával. A nappaliban be-
épített kandalló is van. Az ablakok
csendes belsõ udvarra néznek, mû -
anyag ból készültek, redõnnyel ellátva.   

Horváth Edina: 
70/587-4020Ár: 28,506 M Ft 

Gyõr-Pinnyéden új építésû, 93,45
nm-es, nappali+4 szobás, földszinti
lakás eladó, 30,24 nm terasszal,
150 nm kerttel. A lakások belsõ el-
rendezése variálható! Átadás: 2020
nyarán. A ház 30-as tégla fõfalakkal
épül, 15 cm hõszigeteléssel.
Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 37 M Ft 

Gyõr-Révfalu kedvelt, új építésû ré-
szén 42—73 nm közötti lakások el-
adók erkéllyel vagy terasszal és kert-
kapcsolattal! A földszinti, 42 nm-es
lakás 4 nm terasszal és 36 nm kert-
kapcsolattal rendelkezik. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 19,678 M Ft 

Gyõrújbaráton zöld természeti kör-
nyezetben eladó új építésû, nappa-
li+3 szobás, 94 nm-es, kiváló elosz-
tású ikerház tárolóval és 2 autó szá-
mára beállóval. Terasz: 18 nm, saját
kertrész: 500 nm. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 35,9 M Ft 

Gyõr-Révfalu új építésû részén 42—
73 nm közötti lakások eladók erkély-
lyel vagy terasszal és kertkapcsolat-
tal! A 3. emeleti, 62 nm-es lakás 19
nm terasszal rendelkezik. Amerikai
konyhás nappali+2 szobás. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 30,702 M Ft 

Szigetben új építésû, 55 és 64 nm
alapterület közötti lakások eladók év
végi átadással. Az emeleti, 58 nm-
es, amerikai konyhás nappali+2 há-
lószobás lakás belsõ udvarra nézõ,
14 nm-es erkéllyel rendelkezik.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 29,325 M Ft 

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez a 62 nm-es, földszinti, saját kertes
(100 nm), újszerû lakás. A társasház
2016-ban épült, 12 cm-es külsõ hõ -
szigeteléssel, a nyílászárók mû anya gok,
3 rétegûek, nappali+2 hálószobás.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 29,990 M Ft 

Ár: 24,9 M Ft 

Ár: 34,9 M Ft Ár: 25,490 M Ft 

Vámosszabadin 80,83 nm-es, nap-
pali+3 szobás, új építésû ikerház el-
adó 400 nm telekrésszel. Mûszaki
jellemzõk: 30 cm-es tégla fõ fa lak+
hõszigetelés. A házaknak közös fala
nincs. Átadás: 2019. év vége.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 29,9 M Ft Ár: 45,5 M Ft Ár: 26,5 M Ft 

Pannonhalmán, az apátság szomszéd-
ságában, új építésû, 72,69 nm-es,
nappali+3 szobás, földszinti, kertkap-
csolatos, panorámás lakás eladó. Az ár
emelt szintû fûtéskész, átadás: 2020.
augusztus. Válaszfalak még variálhatók!  

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 25,9 M Ft 

212019. október 18.
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ÁLLATKERT

Itt az ősz, ez a kápráztatóan szí
nes évszak, amely a Xantus János Ál
latkert számára is sokoldalú idősza
kot ígér. Rengeteg izgalmas program
mal várjuk a látogatóinkat, az ünne
pek alatt és az őszi iskolai szünetben.
A közkedvelt programjaink sem ma
radhatnak el, az élményekkel teli
Zoo Show, várja az érdeklődőket! Fe
jeket behúzni, és már kezdődhet is
a kaland: patkányinvázió a színpa
don, ragadozó madár suhan a leve
gőben, hangos röfögés a színfalak
mögött. Ez mindmind rátok vár, ha
beléptek az arénába.

Október 31én pedig ismét a
borzongásé a főszerep, az állatkert
megtelik zombikkal és vámpírokkal,
azaz elérkezik a Halloween napja
hozzánk is. Az idén horror helyszín
né válik az állatkert, így a kis rejt
vényfejtők segítségét kérjük majd

este. Ha nem félsz, és kitöltöd a
rémrejtvényt, még egy kis ajándé
kot is hazavihetsz. Ajánlott ezen a
napon melegen öltözni és elem
lámpát is magunkkal hozni, hiszen
az őszi időjárás is megtréfálhat
minket, ám emellett az éjszakába
nyúló program is megköveteli a ké
nyelmes, réteges öltözködést.

A jegyvásárlást is igyekszünk
látogatóinknak egyre könnyebbé
tenni. Már online is elérhető, a
shop.zoogyor.com oldalon meg
váltható.

Még ne készüljetek a téli álom
ra, tartsátok nyitva a szemeteket,
hiszen nemsokára további informá
cióval jelentkezünk programjainkat
illetően, ám addig is tájékozódhat
tok a zoogyor.com honlapon. Ne fe
ledjétek: Az állatkert ősszel is tárt
kapukkal vár!Támogatott tartalom

Szöveg és fotó: 
Xantus János Állatkert

Az őszi ünnepek alatt is
VÁR AZ 



Itt az ideje visszaadni a talajnak, amit
egész évben a gyümölcsfáink által kivet
tünk belőle. Ilyenkor mélyebben kell át
forgatni, meglazítani, mint a nyári kapá
lásoknál. Az őszi talajmozgatással egy
menetben el kell végezni a tápanyag
visszajuttatást is. Elsősorban a szerves
trágyát részesítsük előnyben (lehet istál
lótrágya vagy komposzt is), amiből ma
már létezik szárított és granulált változat
is. Ezekkel nem csak tápanyagot viszünk
be, de a talaj humusztartalmát is pótol
hatjuk, azaz a talaj élet is növelhető. Leg
végső megoldás legyen a műtrágyák
használata, és abból is lehetőleg a
komplexet (több tápanyagot tartalma
zót) válasszuk, és azt az előírásoknak
megfelelő mennyiségben juttassuk ki.

Az istállótrágyát 34 évente ele
gendő használni, átlagosan 100
négyzetméterre 400600 kilogram
mot juttassunk ki. A kemikáliákból,
ha nem komplexet használunk, a
foszfort és a káliumot ősszel, míg a
nitrogént a tél végén kell kijuttatni. 

A téli tárolásra szánt gyümölcsöt
óvatosan szedjük, és tegyük rekeszbe
vagy polcra. Így könnyen eltávolíthatók

Október még a téli érésű gyü
mölcseink utolsó szüretével
telik. Nézzük át fáinkat, ne
csak az egészséges, hanem a
fent maradt, főleg moníliával
fertőzött gyümölcsöket távo
lítsuk el, semmisítsük meg.

a beteg gyümölcsök anélkül, hogy az
egészségeseket megtapogatnánk. 

Az október a gyümölcsfák telepítésé
nek az ideje. A hónap első dekádjában
nyíltak a faiskolák vagy töltötték fel kész
leteiket a szabad gyökerű gyümölcsfák
kal. Mielőtt elindulnánk vásárolni, tájé
kozódjunk kertünk adottságairól, talaj

és éghajlati viszonyairól, a szomszédos
kertek fajairól, hiszen ezek a bepor
zásnál segítségünkre lehetnek. Ha a
szomszédos kertekben a fák már
2530 évesek, akkor az azt jelenti,
hogy az adott térségben jól érzik
magukat, tehát ezeket nyugodtan

telepíthetjük. Az első lépés a talaj elő
készítése. Arra figyeljünk, hogy az elül

tetett fa évekre meghatározó dísze lesz
kertünknek. Érdemes a kifejlett méretét
figyelembe venni, akár a saját kertünk
árnyékolására, akár a szomszédos ker
tekre gyakorolt hatására gondolva. A vá
sárláskor a legtöbb faiskolában a fák
gyökerét becsomagolják. Ha ezt nem te
szik, az őszi szellő még egy rövid haza 
úton is kiszárítja a fák gyökerét, mely
több vizet már nem tud felvenni, és a
fánk nem fog megeredni. Gépkocsi te
tején még csomagolva se szállítsunk fát,
mert a huzat károsítja. Legjobb fólia
zsákba csomagolni a gyökereket. A gyö

kerek visszavágását otthon, ültetést
megelőzően tegyük meg.

Az ültetéshez ássunk ki akkora göd
röt, amely csak egy kicsivel nagyobb az
ültetendő fa gyökerénél. Jó megoldás,
ha a karót előre leverjük és amellé ül
tetjük a fát. Így elkerülhetők az esetle
ges gyökérsérülések. Ezután a fát bele
helyezzük a gödörbe és óvatosan fel
töltjük földdel. Az oltás a talajszint felett
23 centiméterrel legyen, kivéve, ha
magas törzsre oltott csemetét vásárol
tunk. Ilyenkor az ültetési mélységet a
faiskolában lévő ültetéssel megegyező

en igazítsuk. Ügyeljünk arra, hogy se
mélyebbre, se magasabbra ne kerüljön
a fa. Legjobb, ha közben bőséges vízzel
locsoljuk, azaz beiszapoljuk. Ha ez meg
van, rögzítsük a fát a karóhoz. Lehető
leg olyan kötőanyaggal, ami nem vágja
meg a fa kérgét, például gumis kötöző,
vagy vastag spanifer kötelek. A kötözést
lehetőleg ∞ alakban végezzük. A karó
és a fánk ne érjen össze.

Ha a kiskertünkbe bejuthatnak a va
dak, érdemes a fák törzsére műanyag
vadhálót tenni, így a csemetéinket
nem tudják megrágni az állatok.

Szerző: Nagykutasi Viktor, kertészszakíró
Fotó: maxbelchenko/Shutterstock.com

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

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

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Érdemes 
elvégezni 

a tápanyag- 
visszajuttatást

is

Eljött a

ideje

FAÜLTETÉS
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Fontos a vízhálózat és a vízmérő vízte
lenítése, a vízmérőakna felkészítése a tél
re. Ha nem vigyázunk, kár érhet minket:
nemcsak az elfagyott mérő pótlásának
költségei, az elfolyt víz díja is minket ter
hel. Zárjuk el a vízakna bejövő vízvezeté
két az utca felőli főelzárónál. Leggyakrab
ban egy golyóscsapot kell elfordítani. Ez
után engedjük le a víztelenítő csonkon a
belső vezetékekben lévő vizet. A csonk
nak a fagyhatár alatti vezetékszakaszon, a
belső hálózat legmélyebb részén, vagyis
a vízaknában kell lennie. Szinte mindig
egy „háromállású csap” van beépítve:
nyit, zár, ürít állással. Most a harmadik kell,
ezen engedjük ki a vizet.  A csap marad
jon zárva. Ezután szigeteljük a vízmérőt,
takarjuk le 45 rétegű építési fóliával. Leg

Amint arról a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányza
ti Társulás és a GYHG Nonprofit Kft.
korábbi közös sajtótájékoztatóján be
számolt, a közszolgáltató október 21
től biztosítja a lehetőséget, hogy a
társasággal hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási jogviszonyban álló
vállalkozások, intézmények és önkor
mányzatok a jövőben hétfőtől pénte
kig 7 és 16:30 óra között beszállíthas
sák a szelektív hulladékokat Győr
Sashegyre. Erről az elmúlt hetekben
valamennyi érintett írásbeli, részle
tes tájékoztatást kapott.

A győri köztemetők november 5
ig egységesen 7 és 20 óra között lá
togathatóak. A sírkertek téli nyitva
tartása november 6án lép életbe. A
Szabadi úti köztemető bejáratán és a
nádorvárosi köztemető mindkét ka
puján 7 és 11 óra között hajthatnak
be autóval az arra jogosultak.

A temetői autóforgalom csökken
tése, valamint a nehezen mozgó láto
gatók helyváltoztatásának megkönnyí
tése érdekében térítésmentesen
igénybe vehető, csendesen működő
és környezetbarát elektromos kisbusz
közlekedik október 31én, november
1jén, november 2án és november 3
án 9 és 16 óra között a nádorvárosi
köztemetőben. A járatok a régi rava
talozó elől indulnak, a felszállás pon
tos helyét GyőrSzol zászló jelzi. A ko
csi folyamatosan, körjáratszerűen köz
lekedik a temetőn belüli főbb utakon,
a rászorulók az igényeik szerint száll
hatnak arra fel és le.

További segítség a sírkertekbe lá
togatóknak, hogy minden győri köz
temetőben november 1jén 10 és

A kegyeleti megemlékezést megelőzően a GyőrSzol Zrt. nagy figyel
met fordít a köztemetők takarítására. Naponta több mint hatvanan
végzik a falevél gereblyézését, az avart pedig elszállítják. A szilárd
burkolatú utakat géppel, a kavicsos utakat kézi erővel tisztítják. 

Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.

16:20 óra között gondnoki szolgálat
működik, ennek köszönhetően a tá
volról érkezők számára a sírhelyekkel
kapcsolatos ügyintézés lehetősége
biztosított lesz.

A régi bejárat melletti autószalon
parkolójából a Szauter úttal párhuza
mos részt vehetik igénybe az autósok
november 1jén és november 2án.

A győri köztemetőkben a kegyele
ti megemlékezés időszakában várha
tóan biztosított lesz a vízvételi lehe
tőség a kutakból.

A köztemetőknél fokozott rendőri
jelenlétre lehet számítani. A bizton
ság miatt fontos, hogy senki ne hagy
jon a gépkocsiban látható helyen ér
téket. Hasonlóan a sírokra, vagy a
kút mellé se tegyenek még rövid idő
re sem autó és lakáskulcsot, mobil
telefont és hasonló tárgyakat.

A nádorvárosi köztemető régi be
járatánál – a körforgalomnál –, a fel
újított burkolatú piactéren és a
Szentlélek téri bejáratnál koszorú és
virágárusítás zajlik. A szabadhegyi
köztemetőnél virágbolt üzemel.

INGYEN FOGADJÁK
a cégek szelektív hulladékát Sashegyen

Ingyenesen szállíthatják be a szelektíven gyűjtött hulladékot a GYHG Non
profit Kft.vel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozások és intézmé
nyek október 21től, a GyőrSashegyi Hulladékkezelő Központba. 

Az akció során műanyag, papír,
üveg és fémhulladékot fogad a köz
szolgáltató. A szolgáltatás igénybevé
teléhez a hulladékkezelő központban
azonosítják a beszállítani kívánó céget.
Az azonosításhoz a sashegyi központ
ügyfélszolgálati irodájában csak a vál
lalkozás nevét, székhelyét, telephe
lyét és adószámát kell megadni. A be
szállítani kívánt hulladékot minősítik.
Amennyiben a hulladék szennyezett,
tehát nem az előírásoknak megfelelő
hulladékot is tartalmaz, azt a szolgál
tató nem fogadja be. További informá
ció a gyhg.hu oldalon található.

a tavaszi kellemetlen meglepetéseket
A télre magára hagyott épületekben, például nyaralóban, kerti faház
ban számos óvintézkedést kell tennünk.

ÍGY KERÜLHETJÜK EL

jobb a vízmérőaknát felül is gondosan szi
getelni. Jó szolgálatot tehet egy 45 cen
timéter vastag hőszigetelő (hungarocell)
lap, amit vágjunk akkora méretűre, amek
kora az aknafedlapunk és alulról rögzítsük
a fedőlaphoz. Ha gondosan szigetelünk,
nem érhet meglepetés tavasszal.

Ne feledkezzenek el a kerti csapról
sem, engedjük ki belőle a vizet és  cso
magoljuk be a hideg ellen, mert a cső
vezeték könnyen „levezetheti” a hide
get az aknába. Ne felejtsük el a WC víz
tartályát is kiüríteni. A fagyveszély érinti
a bűzelzáró csőszakaszokban lévő víz
dugókat is. Leszerelhetjük ezeket, ki
pumpálhatjuk belőlük a vizet, vagy
fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot
tölthetünk a bűzelzárókba.

Temetői információk
A KEGYELETI 
MEGEMLÉKEZÉSRE
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Értékesítési hirdetmény

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

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

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110
m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi in-
gatlan két bejáratról is megközelíthető, összkomfort fo-
kozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és
egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A Zrt. jelenleg
az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapterü-
letű üzletrészre vonatkozóan 2019. december 31. nap-
jáig tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű ingat-
lanrészre határozatlan időtartamú bérleti szerződés van
hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyilatkoz-
ni 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 székelyén személyesen leadni a következők
szerint: Sági Géza Elnök-vezérigazgató Úr részére, Győr,
Lajta u. 1-3. vételi ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10. 

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ
meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási
Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-96/505-008,
e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben
8 és 16 óra között.

Várjuk önéletrajzát:

GYŐR-SZOL ZRT. 
MUNKA-BÉRÜGYI OSZTÁLY 
9024 Győr, Orgona utca 10. 
vagy munkaugy@gyorszol.hu

A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel 

a munkakör megnevezését.

A GYOR-SZOL-NÁL!
VÁRJUK 

´́

GÉPI 
parkgondozó

CSOSZERELO´́ ´́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSI-
VEZETO

TETOFEDO–BÁDOGOS´́ ´́

´́

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos

munkarend

NYUGDÍJASOK
jelentkezését is várjuk!

bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés

versenyképes fizetés
+ cafeteria

vidékieknek bejárási 
költségtérítés

szakmai képzések támogatása

hosszú távú munkalehetőség

munkavédelmi eszközöket,
kézi szerszámokat, gépeket

biztosítunk











Értesítés

Értesítés SÍRHELYEK
bérleti idejének lejáratáról

A győr-nádorvárosi, Szabadi úti, révfalui, Templom úti,
Sugár úti, újvárosi, Malomsori, Koroncói úti köztemetők-
ben 2009. december 31-ig megváltott urnahelyek 10
éves bérleti ideje 2019. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi köztemetőben 1919. december 31-
ig megváltott kripták 100 éves bérleti ideje 2019. decem -
ber 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi, révfalui, Sugár úti köztemetőkben az
1994. december 31-ig megváltott urnakripták és urnaosz-
lopok 25 éves bérleti ideje 2019. december 31-én lejár.

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, újvárosi,
Malomsori, Koroncói úti köztemetőkben az 1994. december 31-ig megváltott sírhelyek 25 éves bérleti
ideje 2019. december 31-én lejár.

A sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták, urna-
oszlopok újraváltására 2020. december 31-ig van le-
hetőség a temetőgondnoki irodákban, ügyfélszolgá-
lati időben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a sírhelyeknél az utolsó ko-
porsós temetéstől számít a 25 év, az urnatemetés a sír-
helyet nem hosszabbítja meg.

Urnahelyeknél, kriptáknál a megváltástól számít a lejárati
idő, nem az utolsó temetéstől.

Kérjük, hogy akinek a tulajdonában 8 hónapnál régebben szétszedett, vagy düledezŐ síremlék van, 2019. december
31-ig gondoskodjon a helyreállításról. A vonatkozó jogszabályok alapján ezeket a síremlékeket a temetŐ üzemelte-
tŐje elszállíttatja, melynek költségei a tulajdonost terhelik.

információk
A GyőrSzol Zrt. hiba és kárbejelentő vonala a 96/5050

55ös telefonszámon minden naptári napon 0–24 órában hív
ható. A GyőrSzol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgá
lati irodái október 23án egységesen zárva lesznek, a telefo
nos ügyfélszolgálat nem működik. A Jókai, a Révai és az Árpád
parkolóházban, valamint a Dunakapu mélygarázsban folya
matosan a szokásos, érvényben lévő díjakért lehet parkolni.
Győrben a felszíni fizetőparkoló hálózat beállói az ünnepna
pon díjfizetés nélkül vehetőek igénybe. A Bartók Béla út és a
Szigethy Attila út sarkán kialakított ideiglenes vásárcsarnok
zárva lesz, ugyanezen a napon a Tarcsay utcai piacon sem lesz
kereskedés. A Magyar Vilmos Uszoda is zárva tart, a Barátság
Sportpark korlátozott nyitvatartással üzemel. A műfüves pá
lyák, a kiszolgáló létesítmény zárva lesznek, míg a játszótér, a
futópálya és a park további sporteszközei használhatóak. A
szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti, Temp
lom úti, Malomsori és a Koroncói úti köztemetők egységesen
7 és 20 óra között lesznek nyitva aznap.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási működési terü
letén a lakossági hulladékszállítás változatlanul, a Hulladék
naptárban meghirdetett módon működik. A GYHG Nonpro
fit Kft. üzemeltetésében lévő hulladékudvarok egységesen
zárva lesznek. 

A GyőrSzol Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és nyitvatartásairól
a gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. tevékenységével kapcso
latban a gyhg.hu weboldalon olvasható információ.

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

Bontás és ablakcsere nélkül is
feljavíthatja régi faablakainak
szigetelő képességét, ha dupla
falú hőszigetelő üvegeket épít
tet be. Fele költség. További in
fó: 0620/9245185.

ÁLLÁS

Nyugdíjasok jelentkezését
várjuk rész és folyamatos
munkára: csomagoló, raktá
ros, asztalos, takarító, pénz
táros, konyhai kisegítő, sza
kács, büfépénztáros; illetve
többféle könnyű, fizikai fel
adatra. Érdeklődés: 20/335
7312; 96/822514, Győr,

Bartók B. u. 8. Északi Szom
szédok Nyugdíjas Szövetke
zet irodájában lehet.

SZOLGÁLTATÁS

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

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

Kertek rendezését, fűkaszá
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. +36
20/5172701

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

Lakás, ház, pince, padlás, ud
var takarítását, rendbetételét,
felesleges holmi elszállítását
(akár 1 darabot is) vállalom
megbízható munkaerőkkel.
Megegyezés alapján akár ha
gyatékfelvásárlás is lehetsé
ges. Nem fog csalódni ben
nünk! 0620/2269431

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

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását megegyezés szerint.
Érdeklődni telefonon: 06
70/5835145.

Vállalom limlomjának elszállí
tását, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal,
ár megegyezés szerint. 06
70/5146990

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig, Hívjon bizalom
mal! 0670/7075812

A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel

szemben 3.000 nm és 50.000 nm között
igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.

A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 

értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

35 órás számítógép-kezelôi
tanfolyamok indulnak Uniós
támogatással kezdôk (IKER 1) 
és nem teljesen kezdôk (IKER 2)
számára november 4-én és 5-én.

16 és 65 év közöttiek
jelentkezését várjuk.

Információ és jelentkezés: 
30/157-9447, 30/831-2315.

Jelentkezési határidő: 
2019. november 1.

Öveges Kálmán Gyakorló Általános
Iskola (Gyôr, Gárdonyi Géza út 2—4.) 

GINOP-6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése”

INGYENES számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Győrben



Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen el
szállítom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is vál
lalom. Tel.: 0670/8826590.

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

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere, re
dőnyjavítás. Ingyenes felmé
rés! Tel.: 0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Tel.: 0670/2458931.

EGYÉB

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

Szavazz a Kazinczy 11. C
Cuccra! Mert ennél jobbat
úgysem Cucc!

Régi bútorokat, festménye
ket, aranyat, ezüstöt, boros
tyánt, órákat, porcelánokat,
kristályokat, könyveket, ha
gyatékot vásárolok! Németh
Csaba, 0620/9379671.

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

Kéziszerszámokat, kalapácso
kat, kulcsokat, fogókat, satu
kat, kisgépeket, kerti szerszá
mokat, komplett műhelyeket
vásárolok. Érdeklődés telefo
non: 0620/4153873.

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! Te
lefonszám: 0620/5299861

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Tel.: 0670/5642280.
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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

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi 3 szobás, 62 nm
es, összkomfortos, extrán fel
újított, határozott, bérleti
szerződéses lakást cserélne
60–120 nmes, 34 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Adyváros,
Marcalváros I–II, Bán A. u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 644)

Marcalváros II 3 szobás, 68 nm
es, összkomfortos, határozat
lan bérleti szerződéses lakást

cserélne 2 szobás vagy annál
nagyobb határozatlanhatáro
zott idejű, csak földszinti bérle
ményre. Újváros, Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 646)

Adyvárosi 2 szobás, 53 nmes,
összkomfortos, határozott bér
leti szerződéses lakást cserélne
60–85 nmes, 3 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, 1+2 fél
szobás, erkélyes bérleményre.
Kossuth Lajos és Bán A. u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 647) 

Gyárvárosi 2 szobás, 44 nmes,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 23
szobás, 50 nmes, határozatlan

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

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 

P.G. COLOR FESTÉKÁRUHÁZ • 9023 Gyôr, Mester u. 11.
Telefon: 06-96/317-486, 06-30/450-2861 • www.pgcolor.hu

MÁS KEDVEZMÉNNYEL NEM VONHATÓ ÖSSZE! • AZ AKCIÓ 2019. OKTÓBER 31-IG TART. 

PENÉSZGÁTLÓ FESTÉK + ADALÉK

%10a hirdetés felmutatójának. 
kedvezmény 

*Az akció 2019. október 1-től december 31-ig tart.

látásélesség közeli és köztes
távolságra, széles látótérrel.

Az ajánlat pontos részleteirŐl érdeklŐdjön optikánkban!

Pihentető, természetes látásélmény az irodán
belül bármilyen távolságra. Kényelmes fej és
testtartás az egész napos munkavégzés során.

TÖKÉLETES

Most egy pár ZEISS Progressive lencse
vásárlása esetén egy pár 

ZEISS Officelens-t adunk ajándékba!*

Optimum Optika
9021 Győr, Széchenyi tér 11.
Tel.: +36-30/869 0504
+36 96/310-055
info@optimumoptika.hu

Mikor: minden szerdán 16—18 óráig.
Hol: a kórház C1 épületében, I. emeleten, 

a 1033 szobában.

ELKEZDÔDIK
A MAGÁNRENDELÉS

Dr. Sayour Amer kardiológus, 
szívkatéterezô fôorvos

novembertôl megkezdi 
kardiológiai magánrendelését.

Telefonos 
idôpontegyeztetés

szükséges: 

20/777-
7228

idejű bérleményre. Stadion, Kos
suth Lajos és Bán Aladár utcák
kizárva. (Hirdetésszám: 648) 

Adyvárosi 2 szobás, 53 nmes,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 55–
63 nmes, 34 szobás, határozott
határozatlan idejű, 1+2 fél szobás
bérleményre. Sziget, Újváros ki
zárva. (Hirdetésszám: 649)

Szigeti 1 szobás, 26 nmes, össz
komfortos, részben felújított bér
leti szerződéses lakást cserélne
52–100 nmes, belvárosi, szigeti,
révfalui, nádorvárosi határozott
határozatlan bérleményre. Panel
kizárva. (Hirdetésszám: 650)
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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!

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

Székesfehérváron győzött múlt szombaton a te
ke szuperligában a GyőrSzol TC csapata. A Rába
parti alakulat 1:7 arányban nyert, így sorozatban
a negyedik sikerét érte el. A győzelem titka a csa

pategység volt. A GyőrSzol TC tekecsapata októ
ber 19én 14 órától a tavalyi bronzérmes Zalaeger
szeg csapatát fogadja Győrben, az Orgona utcai
tekepályán. A belépés díjtalan.

IDEGENBEN NYERT
a Győr-Szol TC tekecsapata

A 2019es utánpótlástornán
Magyarországon 12 régióban,
összesen 96 csapat és közel
1200 gyerek vett részt, a barce
lonai döntőben pedig, ahová a
győztes ETO eljutott, több
mint 30 ország fiatal futballis
tái mérkőztek meg a világbaj
noki címért két korosztályban.
A Danonekupa nemzeti elő
döntőin világszerte összesen
2,5 millió gyerek léphetett pá
lyára. A Nemzetközi Labdarúgó
Szövetség, a FIFA által is elis
mert torna nagykövete évek
óta Zinédine Zidane. A gyere
kek a döntőn Carles Puyollal,
az FC Barcelona volt csapatka

pitányával és Ada Hegerberrel,
a norvég női válogatott arany
labdás futballistájával is talál
kozhattak.

A barcelonai négynapos vi
lágdöntőben a győriek Német
ország, Tunézia, Portugália, In
donézia, DélAfrika és Kína csa
pataival mérkőztek meg a cso
portjukban, és négy vereség
mellett kétszer győztek. A 17.
helyért Hollandiával játszottak a
zöldfehérek az Espanyol stadi
onjában és nyertek 1–0ra. Az
ETO FC Győr edzője szerint szak
mailag is sok mindent tudnak
majd hasznosítani a hétközna
pokban a megszerzett élmé

nyekből. „Nagyszerű mérkőzése
ken játszottunk, azonban ezen a
szinten már az apróbb hibákat
nagyon hamar kihasználják az
ellenfelek. Jobban kell gazdál
kodnunk a helyzeteinkkel, és
több hangsúlyt kell fektetnünk
a támadások befejezésére” –
emelte ki Sárközi Attila, az ETO
FC Győr edzője.

A csapatban Tarcsi Tamás,
Klement Solt, Cseszregi Csanád,
Csorba Noel, Csorba Dominik,
Varga Máté, Pénzes Ádám, Hős
Zsombor, Szecsődi Máté, Sze
csődi Bence, Szép Márton és
ZójaKatona Márk játszott a Da
nonekupán.

Az idei Danone Focikupa világdöntőjében, Barcelonában Magyarországot a hazai se
lejtezők győztese, az ETO FC Győr 1213 évesekből álló korosztályos csapata képvi
selte. A zöldfehérek a középmezőnyben, a 17. helyen végeztek. 

ZIDANE, PUYOL ÉS A GYŐRI FIÚK

játszott az ETO
Az Espanyol stadionjában
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Győr, Újvilág u. 6. • 96/317-964 • 30/905-2939 • info@centerhouse.hu 

JUTALÉKFELEZÔ AKCIÓ!

INGATLANKÖZVETÍTÉS • HITELKÖZVETÍTÉS • ÉRTÉKBECSLÉS • ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

A FINA Úszó Világkupa legutóbbi
két állomásán, Budapesten és Berlin
ben versenyeztek a sportág legjobb
jai. A 2019–2020as olimpiai szezon
első megmérettetésére a Duna Aré
nába tizennyolc országból érkeztek
úszók, köztük olyan klasszisok, mint
Hosszú Katinka, Milák Kristóf, Cate
Campbell, Ranomi Kromowidjojo, Ka
pás Boglárka, Mireia Belmonte és
Vladimir Morozov.

A Győri Úszó Egyesületet tizenket
ten képviselték: Andor Benedek, Ba
log Gábor, Dobos Dorottya, Gyárfás
Bence, Jakabos Zsuzsanna, Lobanovsz
kij Maxim, Pózvai Kiara, Safrankó Sára,
Sebestyén Dalma, Szabó Szebasztián,
Szentes Bence és Takács Krisztián is ott
volt a különböző versenyszámok me
zőnyében. Az összes induló közül Jaka
bos Zsuzsanna lett a legeredménye
sebb, a négyszeres olimpikon győzni
tudott 100 méter pillangón, valamint
a 4x100 mix gyorsváltó tagjaként, 200
gyorson és pillangón ezüstérmes lett,
és begyűjtött egy harmadik helyet is
200 vegyesen. Szabó Szebasztián két

első és egy második helyet szerzett,
Szentes Bence és Lobanovszkij Maxim
is nyert egyegy ezüstérmet Budapes
ten. A berlini világkupán három győri
állt rajtkőre, Jakabos Zsuzsanna 4
ezüst és 1 bronzérmet szerzett, Szabó
Szebasztián 2 ezüst és 1 bronzérem
mel zárt, Lobanovszkij Maxim pedig
egy negyedik helyezést ért el. Mindhá
rom győri sportoló olimpiai „A” szint
tel rendelkezik. 

„A versenyzőink részt vesznek az
újonnan induló ISL sorozatban a
Hosszú Katinka fémjelezte Iron Swim
színeit képviselve, emellett pedig a
világkupán is látjuk még őket, Jaka
bos, Szabó és Lobanovszkij is utazik
a sorozat két befejező viadalára, Ka
zanyba és Dohába, november elején.
Ezt követően, december elején rövid
pályás Európabajnokság, december
közepén rövidpályás országos baj
nokság, december végén pedig Euró
pa egyik legnagyobb versenye, az
olimpiai kvalifikációs XIII. Győr Open
következik” – sorolta Petrov Iván, a
Győri Úszó SE vezetőedzője.

Két világkupa, 

18 G
YŐ

RI

ÉREM

Hazai mérkőzéssel mutatkozott
be a női kosárlabda Európakupában
az UNI Győr MélyÚt. A sorozatban a
csapatokat tíz, négyes csoportba sor
solták. A zöldfehérek az Fcsoport
ban szerepelnek két spanyol, a CB
Avenida és Lointek Gernika Bizkaia,
valamint a portugál Olivais FC mel
lett. Az Egyetemi Csarnokban szer
dán utóbbi együttest fogadta Milos
Pavlovic vezeőedző együttese. A baj
noki negyedik helyezett győriek az el
ső 10 perc végén még hátrányban
voltak az Olivais együttesével szem
ben, de végül könnyedén nyertek
76–62re. A hazaiak legjobbja a szlo
vák Zofia Hruscakova lett 18 ponttal.

„Nem vagyok teljesen boldog,
mert a győzelem ugyan megvan, de
sok rossz döntést hoztunk. Jobb
csapat vagyunk egyénileg és csapat
ként is, mint a portugál, ez most
elég volt, de máskor ez kevés lesz.

Sok kosarat kaptunk egyegyezés
után. Sokat kell még dolgoznunk” –
értékelte a meccset a Győr vezető
edzője, Milos Pavlovic. 

„Örülök a győzelemnek, magas
fordulatszámon pörögtünk. Most be
lefértek a hibák. Fiataljaink is ered
ményesen mutatkoztak be, ami szin
tén nagyon fontos volt” – nyilatkozta
a hazai csapat válogatott játékosa,
Török Ágnes.

„Vegyes érzéseim vannak, mert ki
kaptunk, ezért elégedett nem lehe
tek, de voltak olyan elemei a játék
nak, melyek jól működtek” – mondta
a mérkőzés után az Olivais edzője,
Eugenio Rodrigues.

A Győr a következő fordulóban,
október 23án a spanyol Gernika, 30
án az Avenida otthonában lép pályá
ra, a következő hazai Európakupa
meccsen a Gernika jön Győrbe, no
vember 27én.

Győzelemmel kezdtek
az Európa-kupában



312019. október 18.

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: október 18—24.
Pecsenyekacsa 2 kg feletti

899 Ft/kg

Marhalábszár
1 kg

1899 Ft/kg

Pecsenyekacsacomb 1999 Ft/kg
Pecsenyekacsamáj 790 Ft/kg
Pecsenyekacsa far-hát 139 Ft/kg

Marhaoldalas 1699 Ft/kg
Marha velôs csont 1200 Ft/kg

Orsi libazsír
200 g, 2245 Ft/kg

449 Ft/db

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

229 Ft/db

Mécses LA 72

99 Ft/db

Régi ár: 115 Ft

Magyar Idared piros alma 1 kg

199 Ft/kg

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

Szlovákiában és Magyarorszá
gon négy versenyen összesen tizen
egy GYACos birkózó lépett sző
nyegre az elmúlt hétvégén. A kö
töttfogású serdülő korosztályos Di
ákolimpián Gyurasits Máté aranyér
met szerzett, míg Varga Márton a
7. helyen végzett. Egy nappal ké
sőbb a kadet szabadfogású Magyar
Bajnokságon Gyurasits Máté ismét
bajnoki címet ünnepelhetett, Ko
csis Boglárka a 3. helyen végzett. A
szlovákiai Trencsénben a Győri AC

Ismét Győrben, az Olimpiai Sport
parkban találkozik a Magyar Mester
fokú Tornászbajnokság mezőnye ok
tóber 25–27. között. A rangos ver
senynek már évek óta a város ad ott
hon, korábban az Audi Aréna volt a
helyszín. A közönség ezúttal is láthat
ja a legjobb magyar tornászokat,
olimpikonokat és a legutóbbi világ
bajnokság résztvevőit, köztük a GYAC
versenyzőit.

Október 25én, pénteken 10 órá
tól a fiú utánpótlás versenyek, 15
órától a felnőtt női és férfi, illetve fiú
kadet mesterfokú bajnokság megmé
rettetései várják a nézőket. Október
26án és 27én, szombaton és vasár
nap 11 órától a szerenkénti döntők
következnek a programban. A belé
pés ingyenes.

Gyurasits  ARANYOS hétvégéje

magyar         tornászok
Győrben a LEGJOBB 

diák és gyermek birkózói egy nem
zetközi meghívásos emlékverse
nyen indultak, ahol Almási Márton,
Puska Zoltán és Kajdi Kornél első,
Fónad Benedek, Pusztai Kata, vala
mint Baumann Berton második
lett. Összesített csapatversenyben
a Győri AC harmadikként zárt. 

A GYAC atlétái az előző hétvégén
békéscsabai és veszprémi versenye
ken indultak. Mindkét helyszínen
többször állhattak dobogóra a klub
sportolói. Békéscsabán az öt verseny

ből álló Mezeifutó Magyar Liga soro
zat első állomását rendezték. Korcso
portjában Lendvai Luca és Vig Bálint
2., Zatykó Luca, Marx Balázs, Jó Alíz
és PintérHorváth Mátyás 3. lett. 

Veszprémben a VEDAC hagyomá
nyos szezonzáróján a GYAC dobóatlé
tái közül a súlylökő Horváth Márk
arany, Luka Ádám ezüst, Buruzs Ré
ka bronzérmet szerzett. Diszkoszve
tésben Sáhó Zsombor második, Hor
váth Márk és Bakos László harmadik
helyen végzett. 
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