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Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban
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ÁLLÁSHIRDETÉS. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet informatikus munkakör betöltésére. A
pályázattal kapcsolatban további információ az onkormanyzat.
gyor.hu honlapon Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Idén ötödik alkalommal rendezik meg
a győri Édes Napok csokoládé- és
édességünnepet május 26–28. között
a Dunakapu téren. A standokon szá-
mos kiállító kínálja édes portékáit, az
izgalmas szakmai programok mellett
neves cukrászok, csokoládémesterek
mutatják be mesterségük fortélyait. A
látogatók pedig saját kezűleg készít-
hetik el kedvenc édességeiket. A szín-
padon napközben amatőr zenekarok,
esténként neves előadók koncertjeit
hallgathatja a közönség: pénteken a
PASO, szombaton Lovasi András és a
Kiscsillag, vasárnap a győri Esti
Egyenleg zenekar gondoskodik a han-
gulatról.

A győri Audi Hungaria Általános Művelődési
Központ ötödik alkalommal rendezte meg a
„Deutsch mal anders – kunterbunt” elnevezésű
német csapatversenyt. Idén az ország 12 isko-
lájából 19 csapat, 150 gyerek érkezett Győrbe,
hogy megmérettessék német nyelvtudásukat.
Tálos Katalin, az intézmény tagozatvezetője la-
punknak elmondta, a vetélkedő lényege, hogy
a gyerekek játékos és élvezetes formában ad-
janak számot nyelvtudásukról, az idegen nyelvi
kommunikációs készségükről. 

„A versenyre évről évre egyre színvonala-
sabban készülnek a diákok, ma már presztízs-
kérdést csinálnak a győri megmérettetésből.
A gyerekekben dúl a versenyszellem, meg
akarják mutatni, milyen alaposan felkészültek,
de egyúttal egymástól is tanulnak a progra-
mok során” – hangsúlyozta Tálos Katalin.

Az idei verseny is két részből állt, először a
diákok egy prezentációt mutattak be, az alsó-
soknál a mese, a felsősöknél a német újraegye-
sítés volt a téma. A gyerekek kreativitása, sok-
színűsége itt is megmutatkozott, az előadások
mellett zenével, tánccal és plakátprezentáció-
val is készültek, sok szemszögből bemutatva a

Csoki- és édességünnep 

Tarka-barka német verseny

választott témakört. A program második felé-
ben pedig izgalmas feladatok várták a csapa-
tokat, játékos szituációkat kellett megoldaniuk,
amelyek során szükség volt a spontaneitásuk-
ra és természetesen a mindennapi német
nyelvhasználatukra is.  

A mozgalmas és a verseny mottójának
megfelelő „tarka-barka“ délután végén a leg-
jobb csapatokat jutalmazták.
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Sajnos senki sincs beoltva a fe-
lelőtlenség ellen. Vakcinát vele
szemben még nem találtak ki.
Van azonban a kanyaró, a ro-
tavírus és sok más fertőző be-
tegség ellen hatásos és elérhe-
tő oltóanyag. És mégis: Romá-
niában a közelmúltban halálos
járványt okozott, hogy sokan
felelőtlenségből, tudatlanság-
ból, vallási meggyőződésből
nem oltatták be a gyerekeiket.
A kanyaróval szemben a ma-
gyar gyerekek védettebbek,
mint román társaik, ám példá-
ul a rotavírus ellen csupán egy-
negyedüket oltatják be a szü-
lők. Póta György, a Házi Gyer-
mekorvosok Egyesületének el-
nöke szerint Magyarországon
évente hétezren kerülnek kór-
házba ilyen fertőzéssel, mely-
nek következtében görcsös
hasfájás, hányás, folyadékvesz-
tés alakul ki, felborul a szerve-
zet kémiai egyensúlya, ami sú-
lyos következményekkel jár. 
A rotavírus elleni oltóanyag
szervezetbe juttatásához még
csak szúrásra sincs szükség.
Hathetes kortól szájon át is ad-
ható.  Aki azonban nem törődik
a saját gyerekével, az a gyere-
kek környezetében lévő felnőt-
teket, különösen az időseket és
a krónikus betegeket is veszé-
lyezteti, mondta Póta doktor.
Megkérdeztük a győri házior-
vosokat arról, hogy mennyibe
kerül összesen a védettséget
adó oltás: nagyjából negyven -
ezer forintba, s ezt az összeget
az egészségpénztár nem téríti
meg.  Ez a „mellékes” körül-
mény kimaradt a híradásokból. 
Az esetek egy részében tehát
nem a felelőtlenség a felelős,
hanem a pénzhiány. Van, aki
nem teheti meg, hogy ennyi
pénzt kivegyen a családi
kasszából. 
Az biztosnak látszik, hogy
hosszú távon nem lesz tartha-
tó az eddig is jobbára csak papí-
ron ingyenes egészségügy, bi-
zonyos szolgáltatásokért fizet-
ni kell.  Ám azoknak az oltások-
nak az árával, mellyel gyerme-
keinket védjük,  nem szabadna
spórolnia a társadalomnak. 

H. F.

Oltás

denki betartja a KRESZ-t, a legtöbb
baleset elkerülhető. A legtöbb konflik-
tus talán a kerékpárosok és az autósok
között van, előbbi gyakran figyelmetlen
és túl  bátor, utóbbi fél sokszor nem kel-
lően körültekintő, és az is előfordul,
hogy „leckézteti” a biciklistákat. Győr-
ben a kerékpáros balesetekkel kapcso-
latos halmozódási hely, baleseti góc-
pont nem alakult ki. A kerékpáros bal-
esetek a legtöbb esetben a nem szabá-
lyos közlekedésből adódnak, például a
Fehérvári út–Szigethy Attila út keresz-
teződésében lévő körgeometriás cso-
mópontban történt balesetek bekövet-
kezéséhez az osztott lámpás közleke-
dési szabályozás figyelmen kívül hagyá-
sa több esetben is hozzájárult. Egyéb-

ként minden körforgalom egyedi kiala-
kítású, így változhat elsőbbségi szabá-
lya, nincs generális elsőbbségük még
a gyalogátkelőhely mellett felfestett át-
vezetés esetén sem! Amikor részükre
„elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla
van kihelyezve, nem kényszeríthetik ki
úttestre folyamatos lehaladással a vélt
elsőbbséget. Esetükben nem él a gya-
logosokra kijelölt gyalogos átkelőhely-
nél vonatkozó extra védelem. Veszé-
lyes, amikor az autósok elsőbbségük
tudatában „leckéztetik” a szabálysértő
kerékpárosokat, de az sem jó, ha az au-
tósok, lemondva elsőbbségükről, rossz
gyakorlatra nevelik őket. Például a Hé-
dervári–Szövetség–Rónay J. utcai kör-
forgalom Szövetség utcai ágán a kerék-
páros átvezetésen rendszeresen sza-

bálytalanul gyalogosok kelnek át, a ke-
rékpárosok pedig nem veszik figyelem-
be az elsőbbségadási kötelezettségü-
ket, a részükre kijelölt haladási irányt.

Egyre gyakrabban fordul elő az is,
hogy a kerékpárosok a zebra fokozott
védelmét kihasználva, áttekernek az út-
testen, pedig ez nemcsak szabálytalan,
de balesetveszélyes is. A kerékpáros-
nak, ha a közúti jelzésből más nem kö-
vetkezik, a kerékpárról le kell szállnia, és
azt tolva kell az úttesten áthaladnia. És
amennyiben az úttest mellett van kerék-
párút vagy gyalog- és kerékpárút, akkor
a kerekezőnek kötelező azt használnia.
Az úttestre festett kerékpársáv esetén
tilos a sávon kívül, esetleg a járdán ha-
ladni. Egyirányú úton pedig, és egyirá-

nyú kerékpárúton a menet -
iránnyal szemben szabályta-
lan a behajtás. Ez alól egy ki-
vétel van: amennyiben egyirá-
nyú úton azt kiegészítő tábla
megengedi.

A rendőrség tapasztalata
szerint a kerékpárosok se-
bessége nagyobb a KRESZ
által megengedettnél. Néz-
zük a szabályokat: a járdán ki-

jelölt kerékpárúton 20 km/h, kerékpár -
úton 30 km/h, lakott területen, úttesten
40 km/h, kívül 50 km/h, de csak sisak-
kal, anélkül csak 40 km/h a megenge-
dett. Járdán pedig csak akkor szabad
közlekedni biciklivel, és akkor is csak 10
km/h-s sebességgel, ha az úttest erre
alkalmatlan.

A rendőr-főkapitányság arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy kerékpárral
közlekedve különösen fontos a látha-
tóság, ajánlott a színes, feltűnő ruhá-
zat viselése. A fényvisszaverő mellény
használata nemcsak hasznos, de la-
kott területen kívül és korlátozott látá-
si viszonyok esetén kötelező is. 

A rendőrök idén is kiemelten figyel-
nek a kerékpárosokra, folyamatos el-
lenerőzésre számíthatunk az utakon.

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Ismét buszos balesetek történtek
Győrben: egy helyi járat két gya-
logost ütött el a vidéki buszpálya-
udvarnál, egy helyközi busz pedig
biciklist gázolt. Kerékpáros vesz-
tette életét a vasárnap éjjeli bal-
esetben: a 83-as főúton ütközött
egy autóval, az úttesten akart át-
kelni – sajnos az elmúlt héten tör-
tént valós példák is sarkalltak
minket, hogy ismét átvegyünk
alapvető, elsősorban kerékpáros-
közlekedési szabályokat a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság segítségével.

A buszos balesetek sérültjei megúszták
a történteket, csak könnyebb sérülése-
ket szenvedtek. Egyelőre folynak a rend-
őrségi vizsgálatok, az elsődleges infor-
mációk szerint a busz nem adott el-
sőbbséget a két gyalogosnak. A múlt
héten, pénteken, a likócsi körforgalom-
nál történt buszos baleset gyalogos sé-
rültje azonban életét vesztette. A város
külterületén, a 83-as számú főúton tör-
tént balesetben szintén olyan súlyosan
megsérült a 19 éves kerékpáros, hogy
nem lehetett megmenteni őt. A fiatal-
ember a bevásárlóközpont felől akart át-
kelni az úttesten a kerékpárút irányába,
amikor egy autós elütötte. A vizsgálatok
még itt is tartanak, az egyik lehetséges
ok, hogy az autós túl gyorsan ment.

A Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának ál-
talános tapasztalata, hogy az egyik leg-
nagyobb problémát a tolerancia hiánya
okozza az utakon. A gyalogosok, a ke-
rékpárosok és az autósok túl sokszor
nincsenek egymásra tekintettel a köz-
lekedésük során, és a másikra muto-
gatnak, mint a közlekedés megnehezí-
tői. Nem szeretnénk tanmesét írni, de
kihagyhatatlan a megállapítás: ha min-

Közlekedés:
ne „leckéztessük” egymást!

A gyalogosok,
a kerékpárosok
és az autósok gyakran
egymásra mutogatnak 
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Az ipar, s az egész gazda-
ság fejlődése, jövője azon
múlik, lesz-e elegendő, jól
képzett, korszerűen gondol-
kodó munkaerő – mondta a
X. Szakma Sztár Fesztivál
országos döntőjébe jutó
megyei diákok és felkészí-
tőik köszöntésén Pintér-
Péntek Imre, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke. 

Az elnök hangsúlyozta: a kiemel-
kedő eredményt elért tanulók és
felkészítő tanáraik példaképek
mások számára. Utalt arra, hogy
ha a jó képességű, motivált diá-
kok találkoznak a jó iskolákban
tanító felkészült pedagógusok-
kal, s ebbe az együttműködésbe
gyakorlóhelyként sikeres, korsze-
rű cégeket tudnak bevonni, ak-
kor olyan eredményes munka jön
létre, amelynek minden szereplő-
je elégedett és sikeres lehet. 

Európában európai szintű ered-
ményeket persze csak európai bé-
rekkel lehet elérni – mondta az el-
nök, majd hozzátette: ha a bérek-
kel nem tudunk fölzárkózni, akkor
éppen a legjobb képességű, álta-
lunk kiképzett fiatalok hagyják el az
országot, s máshol keresik a meg-

A nemzeti konzultáció kérdőíveit eddig 1,3 millióan
töltötték ki, reményeink szerint a végső szám elér-
heti a másfél milliót, ami erős üzenet Brüsszel felé
a migrációs, a rezsi- és adókérdésekben – jelentet-
te ki Győrben Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazga-
tója. A politikus Simon Róbert Balázs győri ország-
gyűlési képviselő vendégeként vett részt a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal dísztermé-
ben tartott fórumon.

Kubatov Gábor az újságíró kérdésére, hogy az
Európai Bizottság cáfolta a nemzeti konzultáció kér-
déseiben megfogalmazott állításokat, azt mondta:
Brüsszel értelmezése mindig eltér Magyarországé-
tól, a magyar kormány reformellenzéki álláspontot

Kubatov Gábor: Sikeres a nemzeti konzultáció

Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Vendég Gerendai Károly
(Sziget Fesztivál) május 23.
• KKV-vezetők klubja 

Társadalmi felelősségvállalás fórum
május 25.
• CSR mint a sikeres vállalati működés alapja

Kamarai Szalon május 31.
• lelki egészség a családi kapcsolatokban

Delegálás vagy dirigálás? – június 1.
• avagy a vezetői kommunikáció szépségei
és buktatói címmel folytatódik a Kezdő
Vállalkozások vezetői klubja

Meghívó a Google Magyarország 
Digital Workshopjára – május 31.
• tudjon meg többet a kisvállalkozások

online lehetőségeiről

„Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás
2018” – pályázati felhívás! 
• a kamara önkéntes tagjai május 31-ig csatla-
kozhatnak a védjegyet használó cégekhez! 

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ 
KÉPZÉS – június 9. és 16.
• jelentkezőket várnak

Széchenyi Kártya Program
• Beruházási hitel évi nettó 0%-os kamattal
• keresse a kamarai ügyfélszolgálatokat! 

képvisel az unióban. Mi csak azt kérjük, hogy olyan
törvényeket hozhassunk, amelyek Magyarország-
nak jók.

A pártigazgató kitért arra a felmérésre, amely
szerint a konzultáció kérdéseire túlnyomórészt a Fi-
desz hívei válaszolnak. 

Az ilyen mérések eredményeivel sohasem foglal-
kozom – fogalmazott Kubatov Gábor. A várhatóan
1,5 millió visszaküldött válasz az októberi kvótanép-
szavazás 3,3 millió szavazatával nagyon erős érv
Brüsszel felé – fogalmazott a fórum előtt tartott saj-
tótájékoztatón. 

A politikus elárulta azt is, Győrbe szívesen jön, a
szilvesztereket mindig itt tölti.

A szakmák megyei sztárjait köszöntötték
Motivált diákok, jó iskolák, vonzó gyakorlati helyek

élhetésüket, boldogulásukat. Lon-
donban, ahol lakóhely szerint isko-
lázzák be a gyerekeket, 20-30 szá-
zalékkal többet érnek azok az in-
gatlanok, melyek közelében a leg-
jobb iskolák találhatóak, hangoz-
tatta az elnök, s megköszönte a di-
ákoknak, a pedagógusoknak, a

gyakorlati képzőhelyek vezetőinek,
tulajdonosainak, hogy a megye ta-
nulói remekül szerepeltek az orszá-
gos tanulmányi versenyeken. 

Dr. Lakatos István, a Kézműipa-
ri Tagozat elnöke, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Fejlesztési és Kép-
zési Bizottság elnöke arról beszélt,
hogy a versenyhelyzet a kor húzó-
ereje. A tanulmányi versenyek kihí-
vása mozgósítja a tanárokat, a diá-
kokat, felszínre hozza a képessége-

iket. Annak is voltak előnyei – foly-
tatta dr. Lakatos István –, hogy a X.
Szakma Sztár Fesztiválon a döntő-
be jutott fiatalok összesen 41 szak-
mában, a Hungexpo területén, az
érdeklődő nyilvánosság előtt dol-
goztak, s ezzel felkeltették a gyere-
kek érdeklődését a különböző le-

hetőségek iránt. Einstein szavaira
hivatkozott, aki azt mondta: nem
vagyok különösen tehetséges, de
nagyon kíváncsi vagyok.

A megyei elődöntők során
238 fiatal versenyzett, közülük ti-
zenöten jutottak az országos
döntőbe, nyolc szakmából öt is-
kolát képviseltek. Nekik és felké-
szítő tanáraiknak elismerő okle-
veleket adott át Pintér-Péntek
Imre és dr. Lakatos István. (x)
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Londonban, a Queen Elizabeth Olimpiai
Parkban rendezik meg május 25. és 28. kö-
zött a Shell Eco-maraton versenyt, amelyen
ismét rajthoz áll a győri Széchenyi István
Egyetem csapata, a SZEnergy Team. Elekt-
romos hajtású járművüket kedden, a Mobi-
lisben mutatták be.

A tíz éve alakult csapat sikertörténete tovább foly-
tatódhat májusban, Londonban. Az egyetemisták
kezdetben napelemes autójukkal arattak sikere-
ket, 2012-ben azonban megszűnt a solar meghaj-
tású járműosztály, akkor tértek át az elektromos
hajtásra. Solarban 2008-ban és 2010-ben elsők
lettek, 2012-ben pedig második helyezést értek
el. A sikerszéria az elektromos meghajtással is
folytatódott. 2014-ben negyedikek lettek, 2015-
ben és 2016-ban pedig a dobogó harmadik foká-
ra állhattak fel.

Ismét Londonban versenyez a SZEnergy Team
A SZEnergy Team idén új csapattagokkal bővült

– mondta el a bemutatón Pusztai Zoltán csapatve-
zető. Ez főleg a csapat menedzsment részlegét érin-
tette, de bővült a villamosmérnök-hallgatók köre is.
Idén nem csak új pilótája, de tartalék pilótája is van
a csapatnak.

A győriek egyedüli magyar csapatként a városi
koncepció kategóriában indulnak. A prototípus kate-
góriában lesz még két magyar csapat, az egyik Deb-
recenből, a másik pedig Kecskemétről. Míg az utób-
biban a tervezési hangsúly a minél könnyebb jármű
létrehozásában és a hatékonyság maximalizálásában
van, a győriek kategóriájában az autók kinézetre is
jobban hasonlítanak a mindennapi járművekre.

Pusztai Zoltán elmondta azt is, ebben az évben
a tavalyi, londoni pálya tapasztalatait felhasználva,
jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. Áttervezték
az autó fékrendszerét, és idéntől rugózott felfüg-
gesztést használnak. A saját fejlesztésű telemetriai
rendszerrel körülbelül nyolcvan paramétert tudnak
folyamatosan figyelni a futamok alatt. Az így nyert
adatok segítségével a pályán optimalizált motorral
és akkumulátorral tudnak versenybe szállni.

A feladat pedig nem más, mint egy kW energiá-
val a lehető leghosszabb út megtétele. 

A Shell Eco-marathon idei európai versenyére a
győriek mellett 28 országból 178 középiskolai és
egyetemi csapatot várnak.

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

Győr misztikus, mágikus, inspi-
ráló város, képes arra, hogy az
emberből kihozza a jót – fogal-
mazott Rechnitzer János pro-
fesszor, amikor az Akadémiai
Díjához gratuláltunk.

A Magyar Tudományos Akadémia
188. közgyűlésén Akadémiai Díjat ka-
pott dr. Rechnitzer János Károly, az
MTA doktora, az MTA Közgazdaság-
és Regionális Tudományi Kutatóköz-
pont Regionális Kutatások Intézeté-
nek tudományos tanácsadója, a Szé-
chenyi István Egyetem egyetemi taná-
ra, a Regionális és Gazdaságtudomá-
nyi Doktori Iskola vezetője. A méltatás
szerint „a regionális tudomány terüle-
tén végzett iskolateremtő kutatói, ok-
tatói és tudományszervező munkás-
ságáért” adományozta a Magyar Tu-
dományos Akadémia a rangos elis-
merést.

Kutatásáról a kitüntetett profesz-
szor érdeklődésünkre elmondta: tudo-
mányos munkássága első szakaszá-
ban elsősorban az érdekelte, hogy az
innováció, az újdonság miként hat a
társadalom egészére, s hogyan befo-
lyásolja a régiók fejlődését, átalakulá-
sát. Vizsgálta, hogy milyen okok vezet-
tek a területi különbségek kialakulásá-
hoz, ebben milyen tényezők játszottak
döntő szerepet, s azt is igyekezett

A kódfejtô professzor Akadémiai Díjat kapott
megválaszolni a tanulságok alapján:
kell-e, lehet-e, s miképp kiegyenlíteni
ezeket a területi különbségeket. 

Kalandor természetű ember vagyok
– mondta a professzor –, így aztán nem
ragadtam le egyetlen társadalmi vagy
gazdasági problémakörnél, sokféle ösz-
szefüggést, okot, következményt ele-
meztem, s négy-öt évvel ezelőtt a váro-
si világ átalakulása kezdett el különö-
sen érdekelni. Hogyan szervezi át a vá-

ros életét a tudás, a területi tőke, a ta-
pasztalat, az aktivitás, a helyi értékek
felfedezése, mozgatása?

Rechnitzer János erre a kutatására ala-
pozva publikálta háromnegyed évvel ez-
előtt A területi tőke szerepe a városfejlő-
désben (Győr-kód) című kötetét. Most is-
mét két izgalmas témakör foglalkoztatja,
ezek közül az egyik kapcsolódik Győrnek
ahhoz a szándékához, hogy megpályázza
az Európa Kulturális Fővárosa címet.

Azt a megbízást kaptam a várostól,
hogy két tehetséges doktorandusz
hallgatóval együtt analizáljuk és ösz-
szegezzük a kelet-közép-európai váro-
sok pályázatainak tanulságait – ma-
gyarázta az egyetemi tanár. – Ez hihe-
tetlenül izgalmas munka, mely sok
más egyéb tapasztalattal együtt meg-
alapozhatja egy érdekes, minden ele-
mében tudatosan megszervezett
program pályázatát. Ne felejtsük el,
Európa Kulturális Fővárosait milliók
keresik fel, a megnyitókon több száz -
ezer ember vesz részt. Győrnek nagy
lehetőséget jelent az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál, ezen a nemzetközi
rendezvényen ugyanis sok minden
modellezhető lesz. 

A professzor egy másik kutatási
program keretében az önvezető autók
megjelenésének hatásait vizsgálja. Az
önvezető autó ugyanis átformálja a vá-
rosok szerkezetét, az egyének élet-
módját, előtérbe helyezi a megosztás
gazdaságát, hiszen az eddigieknél
nagyságrendekkel többen bérelnek
majd autókat, olyanok is, akik nem
szereznek jogosítványt. Szociológus,
közgazdász és környezetkutató szak-
emberekkel együtt fog bele ebbe a
nagy projektbe.

Az Egyesült Államokban már tudo-
mányos munkák foglalkoznak ezzel a
kérdéskörrel, teljesen természetes-
nek gondolom, hogy Magyarorszá-
gon ebben is Győr járjon az élen, han-
goztatta Rechnitzer János.

Rechnitzer Jánost gyakran
látni a Belvárosban sétálni
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BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

A Szent Anna Otthon pályázatot hirdet
Győr, Öveges József u. 7. sz. alatti telephelyre

belgyógyász szakorvos 
munkakör betöltésére

A megbízás időtartama: határozatlan idejű.
Jellege: 4 órás részmunkaidő

Munkavégzés helye: Szent Anna Otthon Győr, Öveges József u. 7.
Feladat: az intézmény kezelőorvosi teendőinek ellátása

Illetmény: megegyezés szerint
Pályázati feltételek: egyetemi  orvosi diploma,

belgyógyász szakvizsga, vállalkozói igazolvány, önéletrajz

Jelentkezés: 96/440-540 telefonszámon, illetve
személyesen Bene Orsolya intézményvezetőnél

Az Audi Q3-as modell 2018-tól készül az Audi Hun-
gariánál. A vállalat oktatóközpontjában üzembe he-
lyeztek két új, innovatív robotcellát, amik a Q3 gyár-
tásához biztosítják a képzést.

A robotcellák segítségével az SUV modell gyár-
tásához szükséges új technológiákat sajátítják el a
munkatársak és a szakmunkástanulók.

A vállalat a következő másfél évben több mint ezer
munkatársat képez ki az oktatóközpontban az Audi Q3
gyártására, közülük mintegy háromszázötven kollégát
az új robotok segítségével, valamint a duális képzés-
ben tanulók oktatása is itt zajlik majd. A robotcellák ez
év közepétől már két műszakban üzemelnek.

Az idén a Bisinger József sé-
tányon lévő Faun és nimfák
szökőkút, valamint a Rába
Hotel előtti Borsos Miklós-
alkotás, az „Ölelkező for-
mák” kerülnek sorra.

A Kuopio park szökőkútja, a Czi-
ráky-obeliszk, a Hősi emlékmű, a
Vénusz-szobor, a Megyeház téri
szökőkút – sorolta a már meg-
újult köztéri alkotásokat, csobo-
gókat Radnóti Ákos. A városüze-
meltetésért felelős alpolgármes-
ter hangsúlyozta, a felújítási
programot egy felmérés előzte
meg, amikor a szökőkutak és
műemlékek állapotát vizsgálták.
Minderről a Bisinger sétányon ta-
lálható Faun és nimfák szökőkút
előtt beszélt, hiszen a program
keretében a leromlott állapotú al-
kotás is megújul. Hozzátette, a
sétány egyik látványossága len-
ne, de jó ideje nem működik a
csobogó, viszont nyár közepéig
megvalósul a felújítása.

Fekete Dávid alpolgármester,
a terület önkormányzati képvise-

Ezer embert képez ki 
az Audi a Q3 gyártására

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend
Jelentkezési határidő: 2017. június 15.

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

gépi parkgondozó,
kézi parkgondozó, kézi úttisztító,

bádogos (tetofedo),
szökokútkezelo

´́ ´́
´́´́

Folytatódik a szökôkút-felújítási program
lőjeként hangsúlyozta, a Bisinger
sétány folyamatos megújuláson
megy keresztül, a gyermekek
közkedvelt játszóhelye a vizes ját-
szótér, és a felnőtteknek is kelle-
mes pihenést kínál a park, ami-

hez hamarosan a szökőkút is újra
hozzájárulhat. Kiemelte, a külső
rendbehozatalon kívül a vízgépé-
szetet is kicserélik, a már megva-
lósult közvilágítási felújítás mel-
lett pedig az alkotás medencevi-
lágítást is kap. 

A másik megújuló köztéri al-
kotás a Rába Hotel előtti „Ölel-
kező formák”, amely Borsos
Miklós műve, és amely szintén
megérett a felújításra. Míg az
előbbi húszmillió, addig az

utóbbi munkálatai tizenöt mil-
lió forintba kerülnek. Az alpol-
gármesterek leszögezték, a
programot a jövőben is folytat-
ni szeretnék, így jövőre újabb
győri látványosságok kerülhet-
nek sorra.

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy stabil, kiszámítható munkahelyen?
Akkor nálunk jó helyen kopogtat! A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő Üzletága felvételt hirdet

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettségű, jó szervező és koordináló képességgel rendelkező,
vezető egyéniség. Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban a társasházkezelői tevékenység el-
látása. A felvételnél előnyt jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy az építőiparban szerzett gyakorlat.

Jelentkezési határidő: 2017. május 29.

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

Álláshirdetés

társasházkezeló́

A Faun és nimfák
szökőkút is megújul



Az Aegon kutatásaiban a megkérdezettek úgy véle-
kednek, hogy legalább húsz évet élnek majd nyugdí-
jasként, a valóságban ez az idő azonban ennél hosz-
szabb is lehet. A várható élettartam növekedé-
sével hosszabb idejű munkavégzésre lesz
szükség a kiegyensúlyozott időskori
évek finanszírozásához – erről írtunk
múlt heti rovatunkban. Ehhez
kapcsolódóan állandó szak-
értőnk, Zsidi Mária, az Ae-
gon Biztosító megyei igaz-
gatója arra hívja fel a figyel-
met, hogy gondos pénzügyi terv-
vel megteremthetjük ezt, ehhez
azonban aktív életszakaszunkban kell
lépéseket tennünk, például gondos pénz-
ügyi terv kidolgozásával.  
Az öngondoskodás, vagyis a nyugdíj célú megtakarí-
tás fontosságát Zsidi Mária egy Warren Buffett-idézet-
tel támasztja alá: „Most valaki azért ül a fa árnyékában,
mert valaki más húsz évvel ezelőtt ültetett egy fát.” Az
Aegon munkatársai abban segítenek, hogy önök
megtalálják azt a bizonyos facsemetét, amit gondo-
san ápolva, annak lombjai alatt nyugodtan hűsölhet-
nek későbbi éveikben. Ehhez szükséges a rendszeres
megtakarítás és a személyre szabott pénzügyi tervek
elkészítése. 
Zsidi Mária sorolja az alapszabályokat: 1. Aktív éveink-
ben mindig tegyünk félre. 2. Váratlan bevétel esetén
is csoportosítsunk át belőle a nyugdíj célú megtakarí-
tásunkba. 3. Célszerű egy családban egyéb likvid
megtakarítást is tartani.
Mi történik akkor, ha közbejön egy váratlan kiadás,
hozzá lehet-e nyúlni a nyugdíj célú megtakarításhoz?
– merül fel jogosan a kérdés. 
A nyugdíj célú megtakarításhoz soha ne nyúljunk hoz-
zá! – hangsúlyozza a szakértő. Ezért kell pénzügyi ter-
vet készíteni, mert az magába foglalja a megfelelő élet-
ciklusokhoz kapcsolódó váratlan kiadásokat is, legyen
szó gyermekvállalásról, iskoláztatásról vagy egyéb fel-
merülő tevékenységek finanszírozásáról.  
Zsidi Mária ismét egy személyes példát hoz. Nővé-
rének rákbetegsége borította a büdzsét, de a család
összefogásának köszönhetően, együttesen már tud-
ták állni a felmerülő gyógyítási költségeket. Ennek
tapasztalata mondatja azt velem – foglalja össze a
szakértő –, hogy ma már napi 250 forintból is fel le-
het készülni a betegségek kezeléseinek költségeire.
A kiadások így közvetlenül nem a mi pénztárcánkat
terhelik, hiszen ezeket a biztosító állja. Tehát a nyug-
díj célú megtakarítást teljes egészében el lehet kü-
löníteni az egyéb kockázati: egészségre,
betegségre vonatkozó megta-
karításoktól. (x)

Mindig
tegyünk félre!
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VIRÁGOSÍTÁS PR-CIKK

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezésé-
hez kapcsolódva, két új virágágyást is kialakítottak a
Győr-Szol munkatársai. Az egyik az EYOF kabalaállatát
ábrázoló Hugoo formának, a másik pedig egy, az
EYOF logójának stílusához illeszkedő „Győr” feliratnak
ad helyet. A két új virágágy a rendezvény forgalmas út-
vonalai mentén található: egyik a Rába Quelle élmény-
fürdő előtt, a másik pedig az 1-es főút Győrből Buda-
pest felé kivezető szakasza melletti zöld területen.

Ez utóbbinál az utolsó palántákat csütörtökön,
az idén BL-győztes Audi-ETO női kézilabdacsapa-
tának játékosai ültették el, Radnóti Ákos alpolgár-
mester társaságában, aki elmondta, Győrben idén
is kiemelten kezelik a parkok és közterek virágosítá-
sát, s rekord mennyiségű palántát, több mint száz -
ezret ültetnek ki városszerte.

A politikus felidézte, hogy a virágosítás területén
elvégzett munkát már a korábbiakban is elismerték
a szakmai fórumok, 2016-ban a Virágos Magyaror-
szágért verseny Miniszterelnöki Díját Győr kapta,
város kategóriában.

Az Audi-ETO képviseletében Szabó Tamás
kommunikációs vezető úgy fogalmazott, a csapat
nem csak az eredményeivel szeretné szolgálni a
várost, hanem a társadalmi felelősségvállalás
jegyében immár két éve a virágültetésben is sze-
repet vállalnak. 

Ozsvárt Tamástól, a Győr-Szol Zrt. kommuniká-
ciós menedzserétől megtudtuk, a telepítésnél – a
már kialakult gyakorlatnak megfelelően – figyelem-
be veszik a növények tulajdonságait, előnyben ré-
szesülnek a magyar nemesítésű fajták, melyek job-
ban alkalmazkodnak a hazai időjárási körülmények-
hez, így főként kúpvirág, legényvirág, kakastaréj,
bársonyvirág, petúnia, begónia, porcsinrózsa a
meghatározó fajta, de a választék színesítése érde-
kében néhány külföldi növény is érkezik.

Az első hetekben, meleg időben naponta, hűvö-
sebb időben kétnaponta locsolják az ágyásokat a
Győr-Szol munkatársai. A nyári kánikulai időszak-
ban éjszaka locsolnak, ha kell mindennap. A vízen
kívül tápanyagokra is szükségük van a növények-
nek, a speciális oldatot hetente kapják. Emellett
rendszeres kapálással és kézi gyomlálással védik a
gaztól a virágokat.

Virágok köszöntik az EYOF-ot

Elkészült a Radnóti utca–
Bercsényi liget–Olimpiai út
csomópontban található
körforgalom is. Nem csupán
a parkok és a zöld övezetek
szépülnek és virágoznak a
városban, hanem a körfor-
galmak szépségére is ügyel
az önkormányzat.

Radnóti Ákos, városüzemelteté-
sért felelős alpolgármester kezde-
ményezésére a Győr-Szol Zrt. ta-
valy kezdte el felújításait a város-
ban található körforgalmaknál. Az
alpolgármester hangsúlyozta, az
utóbbi években megszépült kör-
forgalmaknak, fő céljuk mellett,

A körforgalmak is zöldbe borulnak
hogy szolgálják a közlekedők biz-
tonságát, rendezettnek kell lenni-
ük, mivel ezek is a város részeit al-
kotják, és üde színfoltját szolgálják.
Sziklakerti, mediterrán hangulatot
sugárzó növényeket választottak a
szakemberek, díszfüvek, babér-
meggyek, törpe fenyők, pozsgás
szárú varjúhájak, borókák és yuc-
cák vegyes kiültetésére kerül sor.
Tervezéskor fontos szempont volt,
hogy olyan növényeket ültessenek,
melyek közül egy-egy az év min-
den szakában változatosságot te-
remt, akár lombszínével, akár vi-
rágzási idejével. Ez a szempont
minden további körforgalom ese-
tében érvényesül. 

Elárulta azt is, hogy több stí-
lusban tervezik a növényzet és
dekoráció kialakítását. A cél,
hogy dekoratív, színes területek
alakuljanak ki, ugyanakkor annak
fenntartása minél költséghatéko-
nyabban, kevés kézi erő igénybe-
vételével valósuljon meg. Ahol a
technikai feltételek engedik, ott
öntözőrendszert is telepítenek a
körforgalomba.

Szeles Szabolcs, győri ön-
kormányzati képviselő elmond-
ta, a környéken lakók örülnek a
felújításnak, melyet sok megke-
resés előzött meg és természe-
tesen tovább folytatódnak a
munkálatok.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

szerző: papp zsolt

Az Ír–Magyar Napokat 2009 óta
évenkénti váltásban rendezik
Dublinban, illetve Győrben. Az
idén az írországi helyszín volt
soron, ahová a győriek Szent
László szellemiségét is meg-
idézték.

A győri bazilikában látható a Könnye-
ző Szűzanya-kegykép, amelyet Walter
Lynch, Clonfert püspöke a Cromwell
Olivér-féle keresztényüldözés idején
menekített Győrbe. A kegykép 1697.
március 17-én, Szent Patrik, Írország
apostola és védőszentje ünnepén vér-
rel könnyezett. Ez a szakrális kincs az
alapja az Ír–Magyar Napoknak.

„A győri bazilika egy másik külön-
leges kincset is rejt. Itt őrizzük ugyan-
is Szent László, Magyarország egyik
legnagyobb hatású uralkodójának
koponyacsontját rejtő ereklyetartóját.
Hazánkban a 2017-es esztendő hiva-
talosan is Szent László Év a lovagki-
rály trónra lépésének 940., szentté
avatásának 825. évfordulója alkalmá-
ból. Az országos emlékévet ünnepé-
lyes keretek között Győrben nyitottuk
meg ez év februárjában” – fogalma-
zott beszédében dr. Somogyi Tivadar,
aki hozzátette, mi, győriek nagyon
szerencsésnek érezzük magunkat,
hogy fő templomunkban két ilyen
csodálatos szakrális értéket is őrizhe-
tünk. „A büszkeség mellett persze
mindez felelősség is, hiszen a mi fel-
adatunk, hogy ezek a kincsek soha
ne kerüljenek múlt időbe, mindig fé-
nyesen ragyogjanak.” Hangsúlyozta,
ez a küldetés nem teher, mert az ér-
tékőrzésben olyan társakra leltünk,
mint írországi barátaink. 

Az Ír–Magyar Napok a szakrális
közösségvállalás mellett lehetőséget
ad arra is, hogy népeink kultúráját,
zenéjét, gasztronómiáját, és azon ér-
tékeket bemutassuk egymásnak,
amelyek jellemzőek ránk. A győri
püspökség Szent Lászlót bemutató
installációval és filmmel készült, és
koncertet adott a Cant’ Art Ének-
együttes is. A két fél egyetértett ab-
ban, hogy ennek a kulturális barát-
ságnak az ápolása a jövőben is fon-
tos, ezért az alpolgármester jelezte,
jövőre szeretettel várják a program
résztvevőit Győrbe.

szerző: mti/h. f.
fotó: magyar kurír

Az erdélyieknek, a nagyváradi
magyaroknak Szent László és
életműve a magyar múltban va-
ló gyökerezést jelenti – fogal-
mazott Fekete Dávid alpolgár-
mester, aki a nagyváradi püs-
pök meghívására vett részt
azon a Szent László-zarándok-
laton, melyet a városalapító ki-
rály szentté avatásának a 825.
évfordulóján rendeztek. Az ese-
ményre Nagyváradra vitték a
szent király győri ereklyéjét.

Erdő Péter bíboros a Szent István-i
mű kiteljesítőjének nevezte Szent
Lászlót. Semjén Zsolt Prohászka Otto-
kár püspököt idézve jelentette ki,
hogy tulajdonképpen Szent Lászlóval
valósult meg a magyar kereszténység.

Victor Opaschi román vallásügyi ál-
lamtitkár felidézte, hogy Szent István ki-
rályt, a katolikus egyház szentjét 2000-
ben az ökumenikus ortodox patriarchá-
tus is szentként ismerte el, Szent László
lányát, Piroska bizánci császárnét pedig
az ortodox egyház avatta szentté. A be-
szédek után a több ezres tömeg Szent
László nagyváradi hermájával, és győ-
ri ereklyéjével indult körmenetre, mely
a hagyományoktól eltérően, idén nem
a székesegyház körül zajlott, hanem a
felújított nagyváradi várba vezetett.

Fekete Dávid alpolgármester az
esemény győri vonatkozásairól el-
mondta: a Győrött őrzött Szent Lász-

Bejárta Nagyváradot
Szent László gyôri ereklyéje

ló-ereklyének korábban Nagyvárad
adott otthont, onnan került városunk-
ba. A győri megyés püspök régebben
egy kis csontdarabot adományozott
ereklyeként Nagyváradnak. Most a
győri koponyaereklye és az abból szár-
mazó csont egy napra a városba ke-
rült, és körbevitték Nagyvárad utcáin.

Igazi nagy Kárpát-medencei ün-
nep volt ez az esemény, fogalmazott
az alpolgármester. Felemelő élmény
volt a körmenet és zarándoklat, tette
hozzá. A szentmise hol magyarul, hol
románul, hol szlovákul zajlott.

Június 27-én a győri körmenetre
és zarándoklatra a nagyváradiak ér-
keznek hozzánk, tájékoztatott Fekete
Dávid. Utalt rá, hogy a két város közöt-
ti egyházi kapcsolatok erősek, de a
Szent László-i szellemiség áthatja
mindkét város polgári értékrendjét is. 

Mindkét városban szobor őrzi a ki-
rály emlékét. Győrött, a Káptalandom-
bon emelt alkotás a Gasztonyi család
és a tulajdonukban lévő Vill-Korr Hun-
garia Kft. adományából valósult meg. 

A nagyváradi székesegyház előtt lát-
ható Szent László-szobor eredetileg a
főtéren állt, de az új román hatalom elől

1921-ben a templomhoz menekítették.
Közel hozzá, látható egy másik, kisebb
méretű Szent László-szobor is. Kőből
készült, és csupán 2000-ben, a restau-
rálási munkák befejezése után került a
talapzatra. A szobrot ugyanis 52 éven
át a föld alatt rejtegették.

Lovas szobor is készül Nagyvára-
don. A helyi Reggeli Újság a napok-
ban számolt be róla, hogy Deák Árpád
nagyváradi szobrászművész műhelyé-
ben már készen áll Szent László lovas
szobrának makettje. 

A lovagkirály
szelleme 
Dublinban is
jelen volt

Elkezdôdött  a székesegyház felújítása
Megkezdődött a győri Nagybol-
dogasszony-székesegyház fel-
újítása, ezért a templom fél évre
bezárta kapuit a hívek és a láto-
gatók előtt. 

Ezentúl a szentmisék már nem a
székesegyházban, hanem hétköz-
nap és szombaton 6:45-kor és 18
órakor a Magyar Ispita templom-
ban (Rákóczi utca 6.), vasár- és ün-
nepnapokon ugyancsak változat-
lan időpontban 8:30-kor, 10, 12 és
18 órakor az orsolyiták Szent An-
na-templomában (Apáca u. 41.)
lesznek.

A padok szétszedése, eltávolítása
restaurátori felügyelet és szakmai
útmutatás mellett már befejeződött.

A karzat burkolatának szétszedése
is megkezdődött, egyben az orgo-
nák ideiglenes védelméről is gon-
doskodtak. A Mária-oltár restaurálá-
sa a helyszínen és a restaurátor-mű-
helyekben folyamatos. A templom
jelenlegi burkolatának felszedése a
Mária-hajóban megkezdődött, a ki-
vitelező kicseréli a teljes padlózatot,
a régi helyére úgynevezett jura
mészkő burkolólapot tesznek le. Fel-
újítják az elektromos rendszert,
megtörténik a fűtés-korszerűsítés,
valamint elkészül a biztonságtechni-
ka kiépítése is. A teljes építőmesteri
munka befejezésének várható ideje
november. A munkálatok kivitelezője
a Bau-Vip Kft. A felújítás félmilliárd
forintba kerül.



MÚZEUM KULTÚRA

2017. május 19.   / + / 9

szerző: bajzát zsuzsi
fotó: marcali gábor

A meditáció művészetét, a gesz-
tusfestészetet mutatja be külö-
nös történetei, igazságkeresései
segítségével Sophie Pasqualetti
új győri kiállításán, aminek a Na-
póleon-ház ad otthont. A „Him-
nusz a Holdhoz, avagy a gyógyí-
tó képzelet” című tárlaton a fes-
tőnő ördöggel folytatott párbe-
szédei is kirajzolódnak.

Zsúfoltnak nem, sűrűnek és tartalmas-
nak azonban mindenképp nevezhetjük
a Győri Grafikai Műhelynek is otthont
adó épület legújabb tárlatát. A tereket
belakva, jól megmagyarázható koncep-
cióval kerültek fel a falakra, a terem kö-
zepébe, iskolai székek háttámláira és
ülőkéire Sophie Pasqualetti alkotásai,
amik nagy részét egy tavalyi kirándulá-
sának helyszíne inspirált. „Pompejiben
láttam a gipszből kiöntött testeket,
ahogy mindegyikük szinte egy időben
fulladt meg a gáztól, mégis más-más a
testtartásuk, és nagyon megihletett.

Bolyongani és elmerülni a mûvészetben —
új kiállítás nyílt a Napóleon-házban

Gesztusfestő vagyok, és ezek az alakza-
tok számomra gesztusokat jelentenek.
Érdekelt, hogy vajon az utolsó pillanat-
ban mi rezeghetett bennük, mit gondol-

hattak. Meg akartam fejteni azt a halál-
táncot, amit vívhattak, tudni akartam,
hogy a lélek vagy a test ragaszkodott-e
jobban az élethez vagy a halálhoz.”

Pasqualetti kiállításán nem csak a
falakon kaptak helyet a művek, ha-

nem plafonról lelógó installációkkal,
és iskolai székekre rakott alkotásokkal
is találkozhatnak az érdeklődők. A mű-
vész elmondta, olyan érzéseket festett

meg, amik bennünk vannak a hétköz-
napokban. 

A több mint száz alkotás nem csak
fizikai, hanem komoly szellemi mun-
kát is jelentett a művésznek, hiszen
ahogy említi: „Minden egyes alkotás

mögött megélt pillanatok vannak, pél-
dául drámák a saját életemből és min-
den, amit hallok, látok. Megpróbáltam
párbeszédet folytatni az ördöggel,
mert mindig az izgat, hogy hogyan tu-
dok válaszokat adni a legrosszabbra
valami pozitív dologgal.”

A kiállítást dr. Rechnitzer János
műgyűjtő, egyetemi docens ajánlotta
az érdeklődőknek. Úgy fogalmazott,
Sophie Pasqualetti különleges egyé-
niség, aki a maga módján újszerű, ön-
magát megújítani képes művész. Az
élet titkait keresi, azt, hogy hogyan vál-
hat valaki boldoggá és hogyan juthat
el azokhoz az örömökhöz, amiket ez a
rövid élet számunkra tartogat. „Ez egy
nagyon izgalmas inspiratív világ, ami
sok gondolatot közöl. Bolyongani kell
benne, elmerülni, mivel ez nem a be-
nyomás művészete, hanem a meditá-
cióé, és azt hiszem, erre is szükség
van” – fogalmazott a műgyűjtő.

A „Himnusz a Holdhoz, avagy a
gyógyító képzelet” című tárlat június
11-ig várja a látogatókat a Napóleon-
házban, hétfő kivételével mindennap
10 és 18 óra között.

szerző: bajzát zsuzsi
fotó: magyar nemzeti múzeum

Május 20–21-én a Magyar Nemzeti Múzeum
22. alkalommal rendezi meg a Múzeumok Ma-
jálisát, a Múzeumkertben. Ezen a 40 ezer láto-
gatót vonzó, egyedülálló kulturális fesztiválon
több mint 120 hazai múzeum mutatja meg,
milyen változatos és tarka az a tudás, tárgyi
anyag, amelyet őriznek. Köztük évről évre
megtalálható a győri Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum is, az intézményt idén a
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesü-
lete különdíjjal jutalmazta.

A Nemzeti Múzeum kertjét minden évben két napra
behálózzák a múzeumok sátrai és programjai, felnőtt-
és gyerekrendezvények, előadások, kon certek, meg-
lepetés produkciók színesítik a kínálatot. 

Az idén a kertben majálisozik a Kerekes Band, a
Vodku, a Lóci Játszik, a Group'n'Swing, a Makám és
még sokan mások. Szombaton itt osztják ki a múzeu-
mi szakma rangos elismeréseit, az Év múzeuma és az
Év kiállítása díjakat. A bírálóbizottság idén különdíjjal
jutalmazta a Rómer-múzeumot új látogatócsoportok,
elsősorban a fiatalok bevonása terén elért eredménye-
iért, innovatív közösségi projektjeiért, a képzőművé-

Idén is Budapesten majálisozik a Rómer-múzeum

Különdíjat ért a fiatalok bevonása
szet, különösen a kortárs művészet bemutatásában és
támogatásában vállalt erőfeszítéseiért. A díjátadó má-
jus 20-án 13 órakor lesz a Múzeumkertben.

2017-ben a Magyar Nemzeti Múzeum a termé-
szet védelmét, a környezetvédelmet, a zöld területek
megóvását, gondozását, az újrahasznosítás kérdését
és a környezettudatos életet helyezi a majális közép-
pontjába, kapcsolódva a Múzeumkert rekonstrukci-
ójához. A múzeumok munkája ugyanis sosem volt
független a természeti környezettől, a természettől. 

A Rómer ennek megfelelően idén egy barokk
kert hangulatával várja a látogatókat. A programjuk
a gyűjteményükben őrzött, 18. századi, rokokó kert-
jelenetet mutató francia legyező köré épül. Sátruk
egyik részében a látogató a győri borlovagok elő-
adásával és borkóstolóval Pannónia szőlőskertjével,
azaz a Pannonhalmi borvidékkel ismerkedhet meg.
A 25 éves győri Barokk Esküvőhöz kötődően „mó-
ringlevél” aláírásával az érdeklődők képzeletbeli ba-
rokk házasságot köthetnek. A sátor kreatív helyszí-
nén szeretnének minden korosztályt megszólítani.
A legyező motívumainak felhasználásával modern
kiegészítőket alkothatnak; sétapálcát készíthetnek,
mely játék lóként is funkcionál, illetve legyező alakú
mobiltartót, hiszen a legyező egykor a kommuniká-
ció egyik fontos kelléke volt. A múzeum csapatát
idén a Plastr Accessory is erősíti, Széll Réka segít-

ségével az érdeklődők ékszereket készíthetnek mű-
anyag flakonokból, mintás vászontáskákat varázsol-
hatnak zöldségek segítségével és papírvirág instal-
lációt is lesz lehetőség alkotni. 

A kézműves foglalkozások és a barokk kerti han-
gulat mellett köztéri installációval is készül az intéz-
mény az idei majálisra: a Personal Gardens, avagy
Személyes Kertek eredeti funkciójuktól megfosz-
tott használati tárgyak természetes módon történő
újrahasznosítását jelenti, növénybeültetésekkel. Az
installációt az EJTech (Esteban De La Torre és Kár-
páti Judit Eszter) „zenélő növények” elektronikus ze-
nei projektje egészíti ki. Közreműködik Erdei Gábor
virágkötő mester és Fehér József iparművész. Az
installációs területen Jupiter and Juno, és Sazabio
dj-szetjei lesznek majd hallhatók.

Május 20-án és 21-én tehát ismét Múzeumok
Majálisa Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum
kertjében, a részvétel ingyenes.

A Nemzeti Múzeum ketjében
tavaly is majálisozott a Rómer
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„Győrben sokan szeretnek min-
ket, és mi is szeretjük a várost”
– mondta Puskás Peti lapunk-
nak a hivatalos EYOF-dal video -
klipjének forgatásán. A zenekar
mellett neves sportolók is fel-
tűnnek a klipben.

„Itt és most” – ez a címe a győri Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál hivatalos da-
lának. A The Biebers slágere magyar és
angol változatban is elkészült, így kivá-
lóan alkalmas arra, hogy itthon és kül-
földön egyaránt népszerűsítsék vele az
eseményt. A dalhoz készülő videoklip
jeleneteit hétfőn vették fel városunkban.
Reggeltől estig forgott a kamera, töb-
bek között a Mosoni-Dunánál, az Audi
Arénában, az Aqua Sportcentrumban
és a Belvárosban.

„Mindig szívesen jövünk Győrbe,
mert szeretjük a várost, és mindig telt
házas koncerteket adunk, vagyis a
győriek is szeretnek minket” – fogal-
mazott a Győrplusznak Puskás Peti, a
zenekar frontembere. Hozzátette,
nagy örömmel vállalták a dalszerzést,
hiszen a sport és az energikus élet
hozzájuk is közel áll. Mint mondta, egy
sportesemény indulóját nem könnyű
megírni. A dal egy hangulatot fog
meg, hiszen a sportoló hajnalban kel,
amikor a város még alszik, és úgy látja

az ébredező várost, de a korai órában
ő már az edzésre készül. Ez egy olyan
pillanat, amit egy sportoló, de egy ak-
tív „hétköznapi” ember is átélhet, vagyis
közös élmény. Ilyenkor találkozhatunk
egymással akár a győri vízpartoknál is,
ahogy erre a dal szövege is utal. 

„A klip a párhuzamokról is szól, ar-
ról, hogy milyen az, amikor teljes erő-
bedobással csinálunk valamit, le-
gyen az sportoló, vagy például ze-
nész.” Az énekes minderről az Audi
Arénában mesélt, mint mondta, egy-
részt EYOF helyszínről van szó, más-
részt pedig egy fergeteges hangula-
tú csarnokról, amelyet már ő maga is

átélt egy meccsen. „Az EYOF, és álta-
lában a nemzetközi fesztiválok össze-
hozzák az embereket. Ilyenkor renge-
teg prekoncepció dől le, hiszen sok-
szor azt képzeljük, hogy az egyik nép
ilyen, a másik meg olyan, de amikor
eltöltünk pár napot egymással, akkor
rájövünk, hogy mindannyian egyfor-
mák vagyunk.” 

Ekanem Emota Bálint hozzáfűzte,
az EYOF egy nagyon népszerű ese-
mény lesz, és arra számítanak, hogy
a rendezvény dalát is szeretni fogják
a fiatalok.

Az együttes forgatott többek kö-
zött Pars Krisztián olimpiai bajnok ka-

lapácsvetővel, Laklóth Anna magyar
bajnok kosarassal és Kötél Zsanettel,
a röplabda válogatott feladójával is.

A felnőtt sportolók mellett az EYOF
fiatal nagykövetei is szerepelnek, köz-
tük a győri tornásztehetség, Mészá-
ros Krisztofer, a dzsúdós Sipőcz Ri-
chárd, vagy épp az úszó Varga Bence.
Feltűnik Farkasdi Ramóna (kajak-ke-
nu), Kotormán Réka (röplabda), Pál Ta-
mara (kézilabda), Füri Márton (kerék-
pár), Lendvai Luca (atlétika), Szirony
Dorina (kosárlabda), s a nagykövetek
mellett Galló Ákos (tenisz) is.

Városunkban forgatta 
az EYOF-klipet a The Biebers

A lángfogadó ceremónia
és az ingyenes

élő The Biebers-koncert
biztonságos lebonyolítása

érdekében a rendőrség
IDEIGLENES

forgalomkorlátozást
rendel el  május 24-én

17:30 és 21:30 óra között.
A részletekről

a 26. oldalon olvashatnak.



2017. május 19.   / + / 11

EYOF

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u



12 / + / 2017. május 19.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

HIRDETÉS MOZAIK

Május 27. 19 óra „Aprite le porte a Cristo!” –
Mária-köszöntő egyházzenei áhítat Somfai Elemér vezetésével
és Bognár Krisztina közreműködésével. 

Május 28. 08.30 Elsőáldozási szentmise. 

Május 29. 18 óra Felajánló szentmisét mond Reisner Ferenc atya 
a képviselő-testületért, a templomépítőkért, a jótevőkért. 

Május 30. 18 óra Hálaadó szentmisét mond Berkes Gyula atya
a győri plébániákért és papokért. 

Május 31. 18 óra Könyörgő szentmisét mond Egresits Ferenc atya
a testi-lelki betegekért, az életben megfáradtakért,
a 20 éves Szent Anna Otthon lakóiért és dolgozóiért. 

Június 1. 18 óra Szentmisét mond és szentségimádást vezet Balázs Tamás
atya az elhunyt templomépítőkért, a templomunkban
nyugvó hozzátartozókért, valamint azokért a megholt
hívekért, akiket templomunkból kísértünk utolsó útjukra. 

Június 2. 17 óra Az Apor-iskola alsó tagozatosai előadása Jézus életéről 
18 óra Szentmisét mond Bognár István atya a házasságban élőkért

és a családokért.

Szeretettel hívjuk és várjuk 
a győri Szentlélek-templom

30 éves jubileumi
ünnepségsorozatára!

Az eltűnt gyermekek világnapjához kapcso-
lódóan, idén 7. alkalommal rendezik meg
az Ezer Lámpás Éjszakája jótékonysági
koncert- és programsorozatot országszer-
te, köztük Győrben is. A gyermekeltűnések
hátterében sokszor családon belüli erőszak
áll, ezért az Ezer Lámpás Éjszakája az idei
évben a nőkkel szemben elkövetett erősza-
kos cselekedetek ellen is felszólal. Hazánk-
ban több mint egymillió nő szenvedett fizi-
kai bántalmazást, szexuális erőszakot vagy
mindkettőt 15 éves kora után. Az ORFK
legfrissebb statisztikája szerint pedig tavaly
közel 19 ezer fiatalkorú eltűnése miatt indí-
tottak körözést.

Május 28-án az Aranypart II strandon
családi és gyerekprogramokkal, valamint
a hazai könnyűzenei élet meghatározó
szereplőinek fellépésével várják az érdek-
lődőket. A civil sátraknál a gyermekeltűné-
sekkel kapcsolatos felvilágosító progra-
mokra és látványos rendőrségi bemuta-
tókra kerül sor. Az est fénypontjaként or-
szágszerte összesen tízezer világító lufit
engednek magasba a résztvevők, hogy
megmutassák az eltűnteknek a hazaveze-
tő utat. Győrben fellép Benji, Torres Dani,
Rácz Gergő, Varga Viktor, a műsorvezető
pedig Erdélyi Mónika lesz. A világító lufikat
fél tízkor engedik a magasba.

szerző: földvári gabriella

Böjte Csaba ferences szerze-
tes és a csíkszentsimoni
Szent László Kollégium nyolc
diákja érkezik a Győri Szere-
tet Napokra hétvégén. A Győ-
ri Egyházmegye által immár ti-
zenötödik alkalommal, „Adj
örömmel!” mottóval szervezett
jótékonysági célú programsoro-
zat vasárnap ünnepi szentmisével
kezdődik a Szent Anna orsolyita
templomban (Apáca u. 41.), melyet
dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri
püspök mutat be. A misét követően
egész napos kulturális és gasztronó-
miai fesztivál lesz a győri Püspökvár
kertjében, melynek zárásaként
16.30-tól a Misztrál együttes lép fel.
A nap bevételét Böjte Csaba feren-
ces szerzetes erdélyi gyermekmen-
tő szolgálatának segítésére fordítják.

A gyerekek a Szent László-év alkal-
mából Erdély védőszentjének az életé -
ről adnak elő egy rövid színdarabot.
„Számomra mindig öröm megtapasz-
talni a keresztény összefogást, főpász-
toraink gyermekeinkhez lehajló jósá-
gát” – írta a győri látogatás kapcsán
közösségi oldalán Böjte atya. A hosz-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Elindult a szavazás a Bedi Esz-
ti-emlékdíj nyolc jelöltjére, s a
június 12-i gálán hozzák nyilvá-
nosságra, ki kapja az elismerést
a közönség voksai alapján –
mondták el a szervezők. A bedi-
esztiemlekdij.hu oldalon elér-
hetőek a jelöltekről készült kis-
filmek is, melyeket egy-egy au-
tóút alkalmával forgattak.

Többször beszámoltunk lapunkban is
arról, hogy az augusztusban az égi tár-
sulatba költözött Bedi Eszter súgó, ren-
dezőasszisztens emlékére alapított díjat
két barátja, Venczel-Kovács Zoltán szí-
nész és Tóth Zoltán operatőr. Az elisme-
rés Esztin keresztül azokról a takarás-
ban dolgozókról is szól, akik nap mint
nap tesznek azért, hogy esténként fel-
mehessen a függöny. A Győri Nemzeti
Színház elhunyt munkatársa városszer-
te ismert volt, s sokan tudták, hogy a
munkabírása óriási, a teátrumért és a
Vaskakas Bábszínházért élt. A két intéz-
mény háttérdolgozóiból sorsolták a
nyolc nevet, akikre már lehet voksolni a

A takarásban dolgozókkal autózhatunk
titkos szavazáson: Bazsóné Pongrácz
Eszter fodrász, Abdai Bálint hangosító,
Fehér Zoltán kellékes, Barti László díszí-
tő, Baracsi Orsolya jelmeztervező, Vla-
sics Rita súgó, Karácsony Angéla ügye-
lő a színházból és Horváth Bálint, a Vas-
kakas világosítója lehet az első emlékdíj
„nyertese”. Róluk egy-egy kisfilm is
megtekinthető, melyekből számos ku-
lisszatitokra is fény derül.

A díjazott egy Lengyel József által
készített maci-tortát, egy szintén

„Gyertek haza!”
mackót – Eszti kedvenc kabalaállatát
– ábrázoló kerámiaszobrot, valamit
egy wellness-hétvégét kap. Szavazni
június 1-ig lehet, egyetlen gombnyo-
mással. S hogy kire érkezik a legtöbb
voks, az a június 12-i gálán derül ki,
ahol Eszti művészbarátai lépnek fel.
Eljön többek között Bereczki Zoltán,
Bot Gábor, Jáger András, Járai Máté,
Nagy Balázs és Szulák Andrea. Bő-
vebb információ, szavazás és a kisfil-
mek a bediesztiemlekdij.hu oldalon.

szú utat nem egy szuszra teszik meg
az erdélyi vendégek, a lovagkirály
életé ről szóló előadást útjuk során be-
mutatják Szolnokon, majd Bakony-
szentlászlón, a hazafelé úton pedig
Vértessomlón.

A 15 év alatt több mint 50 millió fo-
rinttal támogatták a győriek Csaba
testvér alapítványát, a pénz azonban
korántsem minden, emellett találkozá-
sok, öröm, jótett, családok gyermek-
befogadása és egyéb adományok te-
szik élővé a kapcsolatot a győriek és
Böjte Csaba missziója között.

„Adj örömmel!”

Ebben az autóban vették fel
a kisfilmeket
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szerző: farkas mónika
fotó: marcali gábor

Egy színész mindig arra vágyik,
hogy a komfortzónájából kizök-
kentsék – vallja Járai Máté, a Pri-
madonnák és a Bál a Savoyban
című nagyoperett sztárja. A Győ-
ri Nemzeti Színház talán egyik
legszeretettebb művésze most
egy monodrámával ajándékozza
meg a közönséget.  Varsányi An-
na: Hangulatjelentés című győri
bemutatója azért is mérföldkő
számára, mert hazai pályán
ilyen típusú előadásban még
nem láthatta őt a publikum.

Tavaly a PortuGálán, előtte pedig a
Kripli-show-ban is bizonyítottad,
hogy egyedül is megállod a helyed
a színpadon. Varsányi Anna mono -
drámája most mégis miért bír más
jelentőséggel? 

Ez egészen más lesz. A tavalyi „Mi-
ért nem a Primadonnákat nézitek?” cí-
mű stand up comedy a  legnagyobb
tisztelettel adózott az ünneplő Portugá-
losok felé. Erre a bemutatkozásra For-
gács Péter igazgató kért föl, és teljes
egészében az  improvizációra épült,
mindössze fél óráig voltam a színpa-
don. A tavalyelőtti Kripli-show pedig a
műhelytitkokba avatta be a nézőt, azt
mutatta meg, hogyan készülök föl A
kripli című előadásra, hogyan alakulok
át Billyvé. Varsányi Anna: Hangulatje-
lentés címmel kifejezetten nekem írta
ezt a monodrámát. Ilyenben még nem
volt részem. Ötven percig csak én va-
gyok a színpadon, egyedül vagyok a
nézőkkel, ez új számomra is. Annak el-
lenére, hogy nincs bennem hiány, hi-
szen számos műfajban már láthatott a
közönség: az operett-től, a drámán át
a vígjátékig vagy bohózatig. Korábban
öt évig Szegeden játszottam. A mai na-
pig barátaimmal, Varsányi Anna szer-
zővel és Szilágyi Annamária rendező-
vel nagyon szoros szakmai kapcsolatot
ápolok, akik pályázat útján saját színhá-
zat hoztak létre Szeged mellett. Ez a
monodráma tehát az ő, az A&A pro-
dukció karácsonyi ajándéka volt, amit
tavaly nagy sikerrel mutattunk be
Zsombón. Nem titok, hogy miután az
elmúlt hét évben Győrött játszom, sze-
rettem volna ezt itt is bemutatni. Ter-
mészetesen korábban egyeztettem a
színház vezetőségével, de a bérletezés
miatt ez nem jött össze. Aztán Heim
Gábor barátom felkarolta az ügyet, és

A komfortzónán kívül

Hangulatjelentés Járai Mátéval
így került az előadás a Vaskakas Művé-
szeti Központba. Nekem most nincs is
más dolgom, mint hogy szeretettel vár-
jam a közönséget június elsején, és
legjobb tudásom szerint, azoknak a né-
zőknek, akik leginkább képben vannak
az én művészetemmel, a mostani szak-
mai életemmel, nekik átnyújtsam ezt a
számomra oly fontos karácsonyi-nyári
ajándékot. Az előadás második részé-
ben Szilágyi Annamáriát láthatják, aki
egy negyvenes nőt alakít. Varsányi An-
na írása arról szól, hogy a feleség re-
ménytelenül szeretné megmenteni a
házasságát, így párterápia megy -
egyedül. Sokakat érint ez a mű is. 

Varsányi Anna Hangulatjelentése
milyen játéklehetőséget nyújt szá-
modra, mire számíthat a néző?

A rendező, Szilágyi Annamari koráb-
ban rengeteg ötlettel érkezett, ami ne-
kem nem állt jól, azt nem kérte. A mo-
nodráma az '50-es években játszódik,

a masszív kommunizmus alatt. Fősze-
replője egy huszonéves irodalmár, aki
lehetőséget kap, hogy egy meg nem
nevezett színházban, mint irodalmi
munkatárs dolgozzon. A párt azonban
behálózza, és Csicsák elvtárs vezetésé-
vel megfenyegetik, így már neki is jelen-
téseket kell írni a munkatársairól. Meg-
teszi, csak egy kicsit másképpen. Bár
tudjuk, hogy rendkívül fájdalmas ez az
időszak, mi egyfajta fanyar humorral,
iróniával kezeljük. Természetesen a kor-
szakra jellemző dalok sem maradhat-
tak ki az előadásból – ehhez én ragasz-
kodtam –, így elhangozik a „Zengjük a
dalt” vagy éppen a „Katyusa” is. Az elő-
adásban fontos szerephez jut az impro-
vizáció, hiszen a nyolc-kilenc szereplőt
végig én játszom, ezek mind külön han-
gon szólalnak meg, egy-két jelmezzel
felruházva. Rózsa elvtársnak kifelé áll a
foga, és pöszén beszél, Csicsák elvtárs
mélyebb hangon szólal meg, Rozália
pedig fejhangon énekel majd. A zsom-
bói ősbemutatón ott volt a feleségem
is, és hallotta, amikor egy néző felállt a
végén, és azt mondta: „na tessék, egye-
dül is lehet színházat csinálni!” Nyilván

most itt a városban más a helyzet, hi-
szen hazai pályán játszani mindig kü-
lönleges kihívás.

Van már védjegyed, amitől egy
szerep, olyan „járaimátés” lesz?

Arról, hogy egy alakítás, mitől „já-
raimátés”, ne engem kérdezz. De az
tény, hogy minden szerepben a szeret-
hetőséget keresem. Ha már itt tar-
tunk, pont a Revizor kapcsán kaptam
egy nézői levelet, amiben leírta, csa-
lódnia kellett bennem, „miért kell el-
vállalnia ilyen szerepet?” – tette föl a
kérdést.  Nyilván minden alakításo-
mat áthatja az én szeretetéhségem,
az a hit, hogy számomra a színészet
az egyedüli út. Ez hatja át minden ala-
kításomat. És ha már itt tartunk: adó-
sa maradtam Balikó Tamás rendező-
nek, aki azt kérte A kripliben, hogy
Billy figuráját itassam át némi negatív
tulajdonsággal, hiszen a fogyatékos-

ságát kihasználva, megvezet máso-
kat. Én ezt tudatosan nem csináltam
meg, mert azt akartam, hogy ezt a fiút
mindenki szeresse, szánja, és szakad-
jon meg úgy a szíve, ahogy az enyém,
amikor játszom. Most valahol ezt az
adósságomat visszafelé törlesztem. A
Hangulatjelentésben még a legundo-
rítóbb alak is bír egyfajta szerethető-
séggel. Ennek ellenére a néző joggal
gondolja majd azt, „na basszus, ez is
micsoda féreg volt!”  Csicsák elvtár-
sakkal tele voltak az '50-es évek, akik
már más néven, de még most is köz-
tünk élhetnek. Varsányi Anna írása ak-
tuális, de olyan szerethetően „járaimá-
tés” lesz.

A színészt egy 
monodrámában láthatja 
a közönség
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*Az akció 2017. május 1-tôl a készlet erejéig vagy visszavonásig érvérnyes a az üzletben
megjelölt termékekre, komplett szemüvegvásárlás esetén. Részletekért érdeklôdjön az üzletben.

—50%
multifokális

szemüveglencse
féláron.*

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS!
JELENTKEZZEN BE MOST!

Ne hagyja veszni a pénzét 

a Szép-Kártyáról!
Költse el
NÁLUNK!

Májusban országos multifokális kampány a A TREND OPTIKÁBAN!
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Ötkötetes győri monográfia készül
városunk fennálásának 750. évfor-
dulójára. Győr ugyanis 1271-ben
kapott városi kiváltságokat V. István
királytól, amely akkor hozzájárult a
település gazdasági és kulturális fej-
lődéséhez.

A szerkesztők, levéltárosok, törté-
nészek, szerzők negyedévente gyűl-
nek össze, hogy összeállítsák, meg-
tervezzék a hiánypótló kiadványokat,
közben bemutassák legújabb kutatá-
saikat. Bana József, a győri Városi
Levéltár igazgatója, a műhelynapok
szervezője lapunknak elmondta, kü-
lönböző történelmi időszakokban
már voltak próbálkozások hasonló
monográfiák kiadására. Az 1896-os
millenniumra jelent meg Szávai Gyu-
lának Győr – Monográfia a város je-
lenkoráról a történelmi idők érintésé-

Városmonográfia születik
vel című műve. 1943-ban a Győri
Szemle különszáma tisztelgett az év-
forduló előtt, hogy 1743-ban Mária
Terézia Győrt szabad királyi városi
rangra emelte. Később a város 700.
évfordulójára jelent meg monográfia,
amely azonban mára már elavult –
idézte fel Bana József. Az új sorozat
nem csak a saját korunknak szól, ha-
nem az utókor számára is hasznos
olvasmány lesz. A tanulmánykötetek
mellett egy „zanzásított” könyv is
megjelenik, mely mindenki számára
érthetően dolgozza fel a város törté-
nelmét.

A műhelynap hétfői megnyitóján
a Kisfaludy Károly-könyvtárban Fe-
kete Dávid alpolgármester köszön-
tötte a szakembereket és az érdeklő-
dőket, hangsúlyozta, egy olyan mo-
nográfia-sorozatot kívánnak elkészí-
teni, amely a 21. század szellemében
dolgozza fel a város történetét a kez-
detektől napjainkig.

szerző: gy. p.
kép: kieselbach.hu 

A Kieselbach Galéria kínálatában bukkantunk rá
Gáti Oszkár portréjára. A színművészt az a Rózsa-
hegyi György rajzolta meg, aki korának népszerű
színészeiről, íróiról, valamint közéleti személyisége-
iről készített grafikákat, s azokat alá is íratta velük.

A lenyűgözőnek ígérkező tavaszi aukciójára ké-
szülő  Kieselbach Galéria gyorsan frissülő web -
shopja izgalmas képeket kínál. Nemrég Rózsahe-
gyi György karikatúrái kerültek fel a honlapra. Ró-
zsahegyi neve a sportból is ismerős lehet a koro-
sabbak számára, édesapja ugyanis ökölvívó és
szakedző volt. Fia egy sérülés miatt fiatal korában
lemondott a sportkarrierről, s a művészetet vá-

Gáti Oszkárt 65 ezer forintért kínálják
lasztotta életpályájának, mesterének Kmetty Já-
nost tartotta. Legszívesebben női aktokat és is-
mert személyiségeket (színészeket, írókat) rajzolt.
Minden modelljét személyesen ismerte. Rajzait
dedikáltatta is, így aztán különösen érdekes és ér-
tékes portrék születtek Darvas Ivánról, Bessenyei
Ferencről, Domján Editről, Berek Katalinról és a
kor politikusairól is.

Felhívtuk Gáti Oszkárt, aki nem tudott róla, hogy
65 ezer forintért megvásárolható a róla készült port-
ré. Nem emlékezett rá pontosan, hogy mikor dedi-
kálta, de az ő aláírása van a képen. 

A Kieselbach ismertetőjében úgy fogalmaznak,
hogy Rózsahegyi „stílusát a karaktermegragadás
készsége jellemzi, melyet mindig áthat a személyes
ismertség varázsa is”.
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Prémium Tours Utazási  Iroda
9026 GyŐr, Rónay J. u. 9/b
Telefonszám: 30/481-4328

info@premiumtours.hu www.premiumtours.hu

Még nem foglalta le nyaralását, de már unja
böngészni az ajánlatok tömkelegét az interneten?
Spóroljon velünk időt és pénzt is! 

Több mint 50 hazai és külföldi utazásszervező
ajánlatai között mi biztosan megtaláljuk Önnek
a legmegfelelőbbet és a legolcsóbbat!

1 hetes repülős utazások már 

59.000 Ft/fő ártól
(+ illetékek)!

naponta frissülő last minute adatbázis, buszos
és repülős körutazások, 1–2 napos kirándulások
Győrből, hajóutak és sok-sok egyéb.

Forduljon hozzánk bizalommal!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Adott egy királylány, aki a leg-
szebb az egész világon, és adott
egy királyfi, aki éppen ezt a király-
lányt keresi. Illetve nem is királyfi,
hanem egy faluvégi cigánygye-
rek, aki a mulatóban olvasta,
hogy Tündér Tercia a világ leg-
szebb lánya. S mivel neki csakis
a földkerekség legszebbje kell,
felkerekedik, hogy Kaszaerdő-
kön, sárkányokon, táltos lovakon
keresztül megtalálja a királykis-
asszonyt. A Vaskakas Bábszín-
ház legújabb, vasárnap debütáló
bemutatója, a Király Kis Miklós
egy szélesvásznú, az egész társu-

latot felvonultató színházi elő-
adás, olyan, amit eddig a közön-
ség még nem láthatott Győrben.

Adott két szerző, az egyik
Ámi Lajos, a másik pedig Lázár
Ervin, akiknek a személye eleve
izgalmas előadást ígér. Előbbi,
„Király Kis Miklós nem lel az or-
szágban olyan szép nőt, akit ő
elvegyen, az újságbul olvasta,
hogy Tündér Tercia világszép-
asszonya is létezik a földön” cí-
mű meséi alapján Lázár Ervin
megírta A legkisebb boszor-
kány című mesét, Tengely Gá-
bor és Markó Róbert pedig ösz-
szefésülte a kettőt a kisebb és
nagyobb győri nézőknek.

Szélesvásznú elôadással zárja az évadot a Vaskakas Bábszínház

Ilyen csak a mesében van!
Vagy mégsem?

A darab rendezője, a Blattner
Géza-díjas Tengely Gábor el-
mondta, a két történet sztorija
ugyanaz, őt leginkább az fogta
meg bennük, hogy míg Ámi Lajos
meséje a klasszikus férfi nézőpont-
ból közelít, addig Lázár Ervin a mo-
dern, női nézőpontot választotta.

Adott két szín, a fekete és fe-
hér, ahogy sokszor látjuk a vilá-
gunkat, de a Vaskakasban meg-
mutatják, az bizony sokkal színe-
sebb ennél. A magyar népme-
sékben gyakorta észrevehető,
hogy szerzőjük követendő pél-
dákkal tűzte tele azokat, saját jó-
érzése szerint, tisztán jó és rossz
szereplőkkel. Jelen mesénél
azonban főhősünk egyáltalán

nem tökéletes, rendelkezik
ugyanazokkal az erényekkel,
mint a legkisebb királyfik általá-
ban, csakhogy ő sokkal embe-
ribb, esendőbb, mint a szeren-
csepróbáló legkisebb fiúk zöme.
Egy csiszolatlan gyémánt – így
jellemzi Király Kis Miklóst Ten-
gely Gábor, aki a fordulatokban
bővelkedő mese történetéről
nem szeretne sokat beszélni, hi-
szen azt inkább látni kell.

A színpadon adott két mesélő
is, a Jászai Mari-díjas Ujvári Jan-
ka és Kocsis Rozi Blattner Géza-
díjas bábszínház-igazgató, akik-
kel a rendező arra is szeretne rá-
világítani, milyen izgalmas saját

kútfőből mesélni, s a gyerekekkel
alakítani spontán egy-egy törté-
netet. Ilyen volt Ámi Lajos is, az
1886-ban, Vásárosnaményban
született, félig cigány gyökerek-
kel rendelkező mesemondó, aki
például közösségi munkák során
osztotta meg történeteit.

Adott két nézőpont, akik pe-
dig látják a darabot, hirtelen el
sem tudják dönteni, kinek szur-
koljanak: Király Kis Miklósnak
vagy a boszorkányoknak, akik
szeretnék megakadályozni a fő-
hőst Tündér Tercia kezének el-
nyerésében. Ez a mese szól ba-
rátságról, szerelemről, az emberi
kapcsolatok változásáról és arról
is, hogy mennyire fontos az ob-
jektivitás, az igazságot több ol-
dalról is körül kell járni, mert bi-
zony nehezen elfogadható tény,
de általában mindenkinek igaza
van a saját szemszögéből. Ten-
gely Gábor szerint erre rá kell vi-
lágítaniuk a színházaknak, ahogy
az is fontos missziójuk, hogy elfo-
gadást mutassanak. 

Végül pedig adott egy szuper
játszótér, a Vaskakas Bábszínház
épülete és annak nagyszínpada,
ahol a rendező Cziegler Balázs
díszlettervezővel, valamint Mi-
chac Gábor báb- és jelmezterve-
zővel kihasználta az egész kapa-
citást azért, ahogy cikkünk elején
is írtuk: egy szélesvásznú elő-
adás jöhessen létre, melyben az
egész társulat játszik az itt gya-
korlatukat töltő tehetséges egye-
temistákkal kiegészülve. „Csodá-
latos, miként kerülnek három di-
menzióba a figurák és a nyakate-
kert helyzetek, hogyan válnak
igazivá. Gyakran mondjuk, ilyen
csak a mesében van, most vi-
szont ráébredhetünk, hogy ilyen
fordulatokban bővelkedhetnek a
mindennapjaink is. Érzelmileg
olyan ez a mese, mint egy vihar a
tengeren, amelyben hol fent, hol
lent találjuk magunkat. Az egyik
pillanatban vicces, a másikban
pedig már drámai a helyzet” – ér-
zékeltette végül, mire is számít-
hatunk. Az előadást négyéves
kortól ajánlja a bábszínház, s azt
ígérik, a kicsik, a nagyok, de még
a szülők is megtalálják majd ben-
ne a maguk örömét.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

FEST ZUM ORBÁNTAG IN GYŐRSZENTIVÁN
in der Nagyhegyer Gaststätte „Harangláb” am 20.
Mai ab 16 Uhr. Zuvor findet um 15:15 Uhr ein Trau-
bensegen beim Nagyhegyer Kreuz statt. Einer der
Stargäste beim vielseitigen Kulturprogramm ist
Oszvald Marika, die den Ballabend beschliesst.

MIT EINER BISCHOFSMESSE BE-
GINNEN am 21. Mai um 10 Uhr die XV.
Győrer Tage der Liebe in der Szent Orso-
lya-Kirche (Apáca u. 41). Ein ganztägiges
buntes Treiben für alle Interessierten im
Garten der Győrer Bischofsburg. Zu Gast:
der Franziskanermönch Böjte Csaba, Hel-
fer der Waisen in Siebenbürgen. Ebenso
gibt es Gesichtsbemalung, Tierstreicheln,
Karitas-Spielbus, Handwerksbeschäfti-
gungen, Leier – Klug im Verkehr, Tudor
Spielfamilie – Strategiegesellschaftsspie-
le, Hüpfburg, Messwein- und Kuchenan-
gebot, Gastronomie. Um 16:30 Uhr Kon-
zert der Gruppe Misztrál. Die Einnahmen
und Spenden des Tages geht der Kinder-
rettungsmission von Vater Böjte zugute.

SÜSSE TAGE – das Fest von Schokolade und
Süßigkeiten von 26.-29. Mai auf dem Dunaka-
pu-Platz. Neben diversen süßen Leckereien
können die Besucher auch die beliebtesten
Street Food Speisen des Landes kosten. Am
Sonntag wartet auf die Familien, die auf den
Platz kommen, auch ein Kinderprogramm.

DAS GEHEIMNIS DES HARLEQUIN.Von
24. Mai – 5. Juni gastiert der Eötvös Zirkus in
Győr. Mit ihrem diesjährigen Programm be -
weist er, dass es möglich ist den traditionellen
alten Zirkus mit dem Stil des kommenden
„Neu zirkus” zu verschmelzen, dies alles ge-
würzt mit der zauberhaften Welt des Harlequin,
in der auch ein Geheimnis ans Licht kommt.

Stargast des Bácsaer Maifestes wird am 20. Mai
Delhusa Gjon sein. Die Veranstaltungen beginnen
um 16 Uhr auf dem Platz hinter dem Bácsaer Bil-
dungshaus (Kinizsi P. u. 26). Es treten auf: die Tanz-
gruppen vom Kisbácsaer Kindergarten und der
Schule, die Sängerin Kiss Claudia, die Bands Zab-
szalma und Country Arrabon. Abgeschlossen wird
der Strassenball mit der Gruppe Lloyd Egylet.

Immer am dritten Sonntag jeden Mo-
nats, so auch am 21. Mai von 7-14 Uhr
sind alle Interessierten zum Győri AN-

TIQUITÄTENMARKT auf dem Tarcsay-úter
Marktplatz willkommen. Kunst- und Gebrauchs-
gegenstände, Wohnungsschmuck, Ge schenke,
Stücke aus verschiedenen Sammlungen kön-
nen auf dem Antikmarkt erstanden werden.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE
keretében a Győri Honvéd Hagyományőrző
Egyesület a hajdani Frigyes-laktanya törté-
nelmi múltjára emlékező emléktáblát avat
május 26-án 13 órakor, a Leier City Center
főépületén. (A vidéki buszpályaudvarral
szemben, az OTP-fiók bejárata mellett.)
Avatóbeszédet mond Fekete Dávid alpol-
gármester, közreműködik Csenár Imre, az
egyesület elnöke.

ORBÁN-NAPI VIGASSÁGOT
TARTANAK Győrszentivánon, a
Nagyhegyi Harangláb vendéglő-
ben május 20-án 16 órától. Előtte
15.15-kor szőlőáldás lesz a Nagy-
hegyi keresztnél. A program
egyik sztárvendége Oszvald Ma-
rika, az estet bál zárja.

HARLEQUIN TITKA. Május 24-
től június 5-ig Győrben vendégsze-
repel az Eötvös Cirkusz. Idei műso-
rukban bebizonyítják, hogyan lehet
ötvözni a hagyományos régi cir-
kuszt a jövő „új cirkusz” stílusával,
és mindezt megfűszerezik a Harle-
quin varázslatos világával, melyben
egy titokra is fény derül.

MINDEN HÓNAP HARMADIK
VASÁRNAPJÁN, így május 21-
én 7 és 14 óra között is várja az ér-
deklődőket a Győri Régiségvásár
a Tarcsay úti piactéren. Míves
használati tárgyakat, lakásdísze-
ket, ajándéknak valót, különböző
gyűjtemények darabjait is besze-
rezhetjük az antik piacon.

DELHUSA GJON lesz a Bácsai Majális sztárvendége május 20-án. A
programok 16 órakor kezdődnek a Bácsai Művelődési Ház mögötti téren
(Kinizsi P. u. 26). Fellépnek a kisbácsai óvoda és iskola tánccsoportjai, Kiss
Claudia énekes, a Zabszalma, a Country Arrabona zenekarok, a nap pedig
utcabállal zárul, a Lloyd Egylettel.

BORN GERGELY ELŐADÁ-
SA, A Királyerdő titka, a kabír
misztériumoktól Manin át Szent
Lászlóig vezeti a hallgatókat
május 25-én 18 órától a SZE
Apáczai Csere János Karán
(Liszt Ferenc u. 42.), a Magyar
Évezredek Baráti Társaság szer-
vezésében.

A HARMÓNIA ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA tanu-
lóinak tanévzáró koncertjét
hallgathatják meg az érdeklő-
dők a Bezerédj-kastélyban
(Győri út 90.) május 24-én 17
órakor. A koncerten közremű-
ködnek a zenei előképzős és a
hangszeren tanuló ménfőcsa-
naki diákok.

IDŐUTAZÁS – A százéves egyko-
ri ágyúgyári munkástelepen, képek-
kel címmel Harsányi Attila Kós Ká-
roly-díjas építész előadását hallgat-
hatják meg az érdeklődők május
24-én 17 órakor, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross G. út 4.). 

A GYÁRVÁROSI JÉZUS SZÍ-
VE TEMPLOMBAN (Mátyás
tér) a dévai Szent Ferenc Alapít-
vány csíkszentsimoni Szent
László Otthona diákjai előadá-
sát láthatják az érdeklődők má-
jus 20-án az esti misét követően,
19.30-kor. A diákok a Szent
László-év tiszteletére vitték szín-
padra a király életét. 

BARNA BÉLA „CSÁM-
BORGÓ” turisztikai szakíró és
túravezető élménybeszámoló
előadását hallgathatják meg
az érdeklődők a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtárának
klubhelyiségében (Herman Ot-
tó u. 22.) május 25-én, csütör-
tökön 17 órakor.

„NAPLEMENTE TÚRA A FOLYÓ-
KON” programra várják az érdeklő-
dőket május 27-én 18 órától. Egy rö-
vid séta után a résztvevők hajóra száll-
nak, és a folyókról csodálják meg a
várost. Találkozás a Dunakapu téren,
a Pulzus-szobornál. A részvételhez
bejelentkezés szükséges: idegenve-
zetes.gyor@gmail.com vagy 06-
30/294-9174.

DÉL-AFRIKA MESÉI címmel Ador-
ján Andrea, a Győr+ Média munkatár-
sának úti élménybeszámolóját hallgat-
hatják meg az érdeklődők az Ester-
házy-palotában (Győr, Király u. 17.)
május 23-án 17 órakor.
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HIRDETÉS PR-CIKK

Karolina Cicha hétfő esti koncertje
után, az evangélikus Öregtemplom-
ban, a házigazda gyülekezetek veze-
tői együtt köszöntek el a közönségtől
és a tizenkettedik Öt Templom Fesz-
tiváltól. Az európai EFFE-díjas ese-
mény ismételten rászolgált a nemzet-
közi zsűri indoklására, miszerint a
fesztivál egyedi koncepciója és ki -
emelkedő üzenete nem csak a helyi,
de a nemzetközi közönség figyelmé-
re is joggal tart számot.

A szervezők különleges, külföldi
produkciókkal, premierekkel, jeles
hazai művészekkel, új helyszínekkel
és technikai megoldásokkal készül-
tek. A nyitónapon színházzá alakítot-
ták át a zsinagógát, hogy a Tünet
Együttes holokauszt témájú előadá-
sát bemutathassák a győri közön-

Öt nap, öt templom, számos program és európai dimenziók

Közös kézfogással búcsúzott
az Öt Templom Fesztivál

ségnek. A Szent Efrém Férfikar mű-
sorához alkalmi pódiummá változott
a régóta üresen álló húsbolt, és Bal-
tazar Espinosa élettörténetének el-
mesélésével szabadtéri színházzá
alakult a Petőfi tér. A zsinagóga falait
varázslatos, helyben születő rajzfilm
borította el a szlovén–cseh Grad Go-
ri koncertje alatt. Szirtes Edina Mó-
kus, Szamosi Zsófia, Hámori Gabri-
ella, Háy János adták egymásnak az
újvárosi templomok kilincseit.

Az Öt Templom Fesztivál lényege
mégis a részletekben rejlik. Apró pilla-
natok, összenézések, véletlen találko-
zások, új barátságok, egy gyerekmo-
soly, egy fénysugár az oltárterítőn és
egy felhő, amiből nem esik eső, amíg
nincs vége a fesztiválnak.

(x)



Speciál
Életünk nem mindennapi ízei

Sétány

Szerző: H. F.    Fotó: Marcali Gábor
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Az étterem a menyasszonyok ked-
venc helye, szeretnek itt házasodni az
emberek. Vannak aztán nagy bulik, öt-
venes, hatvanas KRESZ-táblákkal a
hónuk alatt járnak ünnepelni haverjaik
születésnapját a munkatársaik. 

Egyszer én is része, mi több, emlé-
kezetes szereplője lettem itt egy ilyen
összejövetelnek.

Az ünnepeltet szépen felöltöztetett
guminővel akarták meglepni a barátai,
az én dolgom volt becsempészni a höl-
gyet az étterembe. Még előző este
megbeszéltem a recepcióssal, hogy ki-
viszem hozzájuk, amikor mások nem -
igen látják. Duplán becsavartam egy
fehér lepedőbe, aztán a hónom alá
csaptam, s feltűnés nélkül, éppen csak
nem fütyörészve léptem be a hotel elő-
terébe. Az emeleti fogadásról levegőz-
ni induló elegáns hölgyek, izzadt hom-
lokú, csokornyakkendős urak tódultak

VÍZRE SZÁLL
A Töltésszer utcát az árvízvédelmi gát vágja ketté. Stílszerűen azt is
mondhatnánk, hogy két ága van ennek az utcának. Az árvíztől
mentett oldalon családi házak sorjáznak, meg ott áll a főként Hal-
britter Mátyás nevéhez kötődő régi kekszgyár tömör csontváza is.
Közvetlenül a folyó partján a panorámás Hattyú étterem, egy sport-
centrum, aztán a Graboplast Vízisport Egyesületének a csónakháza,
és a Magyar Vilmos Uszoda található.

felém, forgolódtam óvatosan az em-
berméretű guminővel, mígnem egy
asztal sarkába beleütöttem a rejtege-
tett ajándékot. A gumilány szőke haja
kibomlott a lepedőből és gurult a nyak-
ról levált tátott szájú fej a csillogó női ci-
pők között, millió megvető tekintet súj-
tott álszent megvetéssel. Csak egy
sportosan öltözött vagány lány kunco-
gott, cinkosan rám is kacsintott talán,
a tekintetében kerestem menedéket.
Mindenesetre azóta nem szegődtem
hülye ajándékok fuvarosának.

A Magyar Vilmosról elnevezett
„GYÁÉV-uszodához” régi használói
közül nem lettek sokan hűtlenek. Volt
ott egy baráti kör, ahová szinte csak ki-
halásos alapon lehetett bekerülni, en-
gem Gyimesi Tamás iskolaigazgató
barátom ajánlott be. Először gyana-
kodva méregettek, de mivel Tamás fe-
lesége, Maróti Zsuzsa, az MTI tudósí-
tója is odajárt, legyintettek rám: ahol
elfér egy újságíró, ott sok vizet kettő
sem zavarhat.

Az uszoda névadójával, Magyar Vi-
livel nem ott találkoztam először, ha-
nem egy lovasiskolában. Mindig mor-
gott magában, a lovasaival néha úgy
beszélt, hogy még a lovak is behúzták
a farkukat. De akit ő tanított lovagolni,
az megtanult lovagolni. És megtanult
emelt fővel, egyenesen járni. 

Szikár, délceg ember volt, építész,
s csak úgy mellékesen megteremtet-
te a női öttusát Győrben, tanítványa,
Kovács Irén világbajnok is lett. Mula-
tós ember volt ez a Magyar Vili, aho-
va ő ment, mindig ott termett egy
zongora, amelyen harcias indulót
éppúgy tudott játszani, mint szívme-
lengető dallamokat.

A róla elnevezett uszodában a ba-
ráti körben voltak mindenféle nézetű
emberek, de nemigen sértődött meg
soha senki senkire. Szániel Jánost a
focisták biztosításáról faggattuk,
Eszes Pista a Rába-gyárról tudott újat
mondani, Wersényi Gyuri, az állator-
vos meg mindenről. Kártyás ember
volt, a tarokk illusztrált és Royal válto-
zatait kedvelte, bármit is jelentsen ez.
Fiatalabb korában szeretett a bohé-
mek társaságában mutatkozni, addig
sündörgött, míg beugrott egy apró
színházi szerepbe is. Kéregető koldust

alakított pár napon át az ágynak esett
művész helyett. Az egyik este, amikor
nyúlfarknyi szerepe szerint alázatosan
kéregetett a színpadon, s már dobták
is volna sapkájába az aprót a színé-
szek (szintén a szerepük szerint), ami-
kor az egyikük megszólal: Ne adjatok
neki, ismerem, ez jól menő állatorvos,
csak most koldusnak öltözött. 

A társasághoz tartozott Németh Ti-
bor, ma már díszpolgár iskolaigazga-
tó, Vámos Gyuri, aki a magyar malom-
ipar háttérőrléseiről tudhatna mesélni,
a mindig pedáns, örök konfliktusmeg -
oldó Gyimesi Tamás pedig abban az
illúzióban ringatta magát, hogy test-
nevelő tanárként meg tudja velem ta-
níttatni mellúszásban a Széchy-mal-
mot, de csak kétosztálynyi gimnazista
lánynak szereztünk vele hahotás dél-
előttöt.

Régi alakjában nincs már együtt a
baráti kör, többen meghaltak, de aki
teheti, visszajár még.    

Estére a Töltésszeren a két utcaág
fősodra maga a töltés lesz, a jó futók
hangtalanul húznak el, a rogyadozó li-
hegők meg szelfit csinálnak a facebook -
ra a hősiességükről. Jönnek a kutyá-
sok, egy-két szerelmespár is feltűnik, a
romantikának mindig évadja van. Erre-
felé sokszor csillagos az ég, s a folyók
friss illatából is megérezni valamit, ha
éppen onnan fúj a szél.

Ahonnan 

a város



SPECIÁL

20 / + / 2017. május 19

Szerző: Kaszás Kornél  Fotó: Marcali Gábor

Csepelen és      Bagdadon át 
vezetett az          útja Győrbe

„Az első pil-
lanatban lát-
tam, hogy a felesé-
gem lehet” – mondja tá-
volba révedő tekintettel. Jól
látta, hiszen Ilonával összehá-
zasodtak, egy lány és egy fiúgyer-
mekük született. „Minden nap száz
puszi, ilyen volt az életünk” – meséli, mi-
lyen mérhetetlen szeretetben éltek a felesé-
gével. Aztán könnybe lábad a szeme és perce-
ken keresztül csendben nézzük egymást. Össze-
kulcsolja kezeit, mintha zárt tenyerében őrizné fele-
sége emlékét, aki január negyedikén hunyt el. 

A nyolcvanas évek elején vesszük fel újra a fonalat,
amikor is egy újsághirdetés útján jutott ki Irakba. Már
az első körben utazhatott volna Bagdadba, de akkor
túl gyorsnak találta a tempót, hiszen két hét múlva
indult a repülő. Akkor nem élt a lehetőségekkel, he-
lyette a Szellőző Műveket választotta, majd egy évre
rá, miután felmérték a tudását, áttette székhelyét
az iraki fővárosba. „Tényleg első osztályú légtech-
nikai szerelők vagytok?” –  kérdezték tőle és kol-
légájától, akivel Bagdadban, a világ egyik legna-
gyobb üdítőital-gyártó cégéhez kerültek. Mivel
Patka Barnabás főként a kohászatban szerzett
komoly tapasztalatot, a kérdés őt is éppúgy
meglepte, mint kollégáját. Miután a kirendelt-
ség vezetője haza akarta küldeni
őket, pár napjuk maradt, hogy
bizonyítsanak. A gyár területén,
több száz kilométer hosszú
csőrendszert kellett szigetelniük
és héjazniuk. „Nem mennek ma-
guk sehova, itt van a helyük” – ezt
mondta a vezető, miután szembesült
precíz és odaadó munkájukkal. A társa
két hónap után hazatért, Patka Barna-
bás pedig másfél évet töltött el Irak-
ban. De dolgozott Ulmban és Stutt-
gartban is, a kétezres esztendők
elején pedig vegyesboltot üzemel-
tettek Csepelen. A lánya és két uno-
kája után jöttek Győrbe hét évvel ez-
előtt. Azóta rengeteg barátság szövő-
dött, Patka Barnabás pedig rendszere-
sen megtalálható az adyvárosi Barátság
Sportparkban. Az asztalitenisz elengedhe-
tetlen része mindennapjainak, így, ha talál-
koznak vele, játszanak egy mérkőzést és kér-
jék meg, hogy meséljen. Annyi érdekes tör-
ténet van még, amit megoszthat másokkal.

Az emberek aszerint is két csoportra oszthatók,
hogy könnyen vagy nehezen teremtenek kap-
csolatot másokkal. Patka Barnabás az előbbi
csoportba tartozik, szerinte a mosoly a legrö-
videbb út két ember között. Az elmúlt hét év-
ben már Győrben szerzett új barátokat, hiszen
nyugdíjasként városunkat választotta, és azt
találta, amit keresett: kellemes környezetet és
barátságos embereket. Előtte élt Bagaméron,
Ózdon, Csepelen, Németországban és Irak-
ban is, s ahol sok munkát és összetartó közös-
séget talált, ott mindig jól érezte magát.

Nem volt egyszerű összehozni a beszélgetésünket,
mert Patka Barnabás a most készülő, új Robin Hood
filmben statisztál. Az alkotásnak Leonardo DiCaprio
az egyik producere, a főbb szerepekben pedig Jamie
Foxxot, Taron Egertont és Ben Mendelsohnt láthatjuk
jövőre. A filmek és reklámfilmek világába három évti-
zeddel ezelőtt csöppent. Erről már a szerkesztőség-
ben mesél nekem, hiszen ott találkozunk. Az előtér-
ben letámasztja kerékpárját, ami elengedhetetlen
eszköze a győri mindennapoknak. Adyvárosban rend-
szeresen látható, ahogy jellegzetes fejfedőjében teker
és mosolyogva integet, ha ismerőssel találkozik. 

Az a fajta beszélgetőtárs, akiből nem kell harapófo-
góval kihúzni a válaszokat. Megállás nélkül mesél, köz-
ben látom magam előtt életének állomásait. Az általá-
nos iskolát a Hajdú-Bihar megyei Bagaméron végezte,
de középiskolába már Ózdon járt. Ipari iskolában tanult,
ezzel párhuzamosan pedig levelező tagozaton végezte
a gimnáziumot. „A nap minden óráját kihasználtam” –
mondja és büszkén mesél arról, hogy a tanórákon kívül
mivel múlatta az időt. Középpályás poszton rúgta a bőrt
az ifjúsági NB I-ben, és a tornát is kipróbálta. „Renge-
teget gyakoroltam korláton, gyűrűn és nyújtón” –
mondja, és mutatja a mozdulatokat. De aki annyi ener-
giával rendelkezik, mint Patka Barnabás, annak még
több mozgásra van szüksége. Kollégistaként beválo-
gatták a néptánccsoportba is, ahol szintén felejthetet-
len éveket töltött, de közben a világot jelentő deszkákról
a magasba vágyott. Keddenként ejtőernyős oktatásra
járt és annál a Hüse Károlynál tanult, aki érdemes spor-
toló és aranykoszorús katonai ejtőernyős volt. 

A középiskola után bevonult, majd Csepelre került,
ahol forrasztár és hengerész-képesítést szerzett. Köz-
ben munkába állt a Csepel Műveknél, ahol megtalálta,
amit keresett: rengeteg tennivalót és egy közösséget,
amely hamar összekovácsolódott. „A kohászok össze-
tartó emberek, nem tudtunk meglenni egymás nélkül”
– mondja. „Por, füst, gáz, meleg, ez is a kohászat” – teszi
hozzá és megtörli a homlokát, érzékeltetvén, micsoda
hőség volt az üzemben. Még most is minden mozza-
natra emlékszik, például, mi hány fokon olvad, hogyan
helyezkedtek el a kokillák az üzemben. A kohászat 1966.
január 21-én öntötte formába végleg az életét, amikor
egy csepeli kultúresten találkozott későbbi feleségével.



SPECIÁL

2017. május 19.   / + / 21

Bizonyára sokan emlékeznek még a legendás te-
levízió-műsorra, amelyben Grétsy László magya-
rázta el nekünk egy-egy szó vagy kifejezés pon-
tos jelentését, helyes használatát, eredetét.
Hogy nyelvünk szépségeibe betekintést nyer-
jünk, nem kell túl messzire mennünk, hiszen
már önmagában a „magyaráz” szó is gyö-
nyörködteti elménket. Magyaráz, vagyis a
magyar nyelvet beszélők számára érthe-
tővé tesz valamit. A magyar nyelv gyö-
nyörűsége, hogy a valóságot szeretné
visszatükrözni. Nem csak azért, mert
úgy írjuk a szavakat, ahogyan ki-
mondjuk, hanem mert szavaink már
hangzásukkal is azt a világot igye-
keznek leképezni, amelyben élünk.
Ha Ön, kedves Olvasó, már most
unja okfejtésemet, és közben
még ásít is egyet, gondoljon
csak bele, hogy miközben ásít,
éppen így teszi: áááááá…..
Vagyis aki ásít, az valóban
„á”-sít. – s lám, a szó észre-

vétlenül leképezte a való-
ságot. Tehát igazam van!
– mondaná Besenyő

Pista bácsi, akit az
egész ország szóvic-
ceiről ismert meg.

Mert ha valaki azt mondja neki, hogy szakállamtit-
kár, ő rögtön visszakérdez: „Már hogy lenne a sza -
kállam titkár?!” A magyar nyelvre oly jellemző és ki-
fejező szólások és közmondások is kimeríthetetlen
tárházai a nyelvi játékoknak. „Ki a hideget nem sze-
reti, hóember nem lehet” – mondja Besenyő úr, aki
saját elmondása szerint, ha az evés egyetemi tan-
tárgy lenne, akkor ő hurkológiai egyemegi docens
lenne. Persze a szóviccek már a L’art pour l’art tár-
sulat előtt is közkedvelt formái voltak a humornak.
Nagymestere, Romhányi József, álmából felkeltve
is képes volt ilyenekre: „Az apróka pók-apóka, s a
porhanyó potrohú pókanyó a pékségben a szeny-
nyezett mennyezetre nyálból való máló hálót font –
pont.” Ha már itt tartunk, talán világossá válik,
hogy magasabb erők rendelik nekünk életünk irá-
nyát, s a Jóisten jókedvében még a mi nyelvünkre
is lefordítja a személyre szabott küldetést. Mi más-
sal lenne magyarázható, hogy éppen Romhányi lett
a rímhányó! Ezen a ponton elérkezett a drámai ön-
vallomás ideje: Gyermekkoromban magam is meg-
próbáltam megérezni a nekem szánt küldetést,
amit ifjonti hévvel így fogalmaztam meg: „Amondó
vagyok, hogy bemondó leszek.” – A hallgatók és
nézők szerencséjére nem lettem, viszont helyette
olyan korszakos tollforgatóvá váltam, hogy – amint
látható – már saját magamtól idézek…

Hogy mennyire kimeríthetetlen a magyar nyelv
tárháza, arra Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk
című versében igyekszik rávilágítani. Bár a magyar
nyelv az egyértelműségre törekszik, vannak azért
többjelentésű szavaink szép számmal, ilyenkor a
szövegkörnyezet segít: „Harminc nyarat megértem,
mint a dinnye megértem, anyósomat megértem…
én a pénzem megértem.” A külföldiektől sokszor
halljuk, hogy a magyar nyelv nehéz, s ha a fiam mi-
napi megállapítására gondolok, amikor a kisautóit
rendezgette, miszerint „ezek az enyéim, azok meg
a tiéim”, akkor bizony egyet kell értenem velük. En-
gesztelésül nekik egy, az interneten talált borzasztó
szóviccel kedveskednék: „Hogy hívják a németek a
kétszemélyes karácsonyfát? Tandembaum.” Bár,
most csupán a szóviccekre hegyeztem ki mondan-
dóm, ne feledjük, hogy magyar nyelven olyan cso-
dálatos verseket, regényeket, drámákat alkottak,

olyan érzékletes tájleírásokat vetettek papírra, le-
hengerlő okfejtéseket szőttek, amelyek az olvasót a
„már-már tökéletes” élményéhez juttatja.

Amikor e sorok írásának nekikezdtem, azt tervez-
tem, hogy dörgedelmet intézek a „mai fiatalokhoz”,
hogy a sok lol és lájk, hesteg és szmájli helyett in-
kább a magyar nyelv kincseit fedezzék fel, mert a
választékos, kifinomult és humoros beszéd is lehet
menő, még ha nem is fér el egy SMS-ben. Dörge-
delmet nem intézek, mert végül is hogy jövök én ah-
hoz, inkább leírok néhány unaloműző játékot, amely
agyunkat és nyelvünket is új fokozatba kapcsolja:

Gyermekkoromban volt egy játékos nyelvtan-
könyvem, amelyben úgy kellett társítani két szót,
hogy köztük csak egy betű legyen az eltérés: Pufók
ufók, kóbor óbor, őszülő szülő. Aztán, amikor akkori
„mai fiatal” lettem, az egyik barátommal állandóan
olyan kérdéseket tettünk fel egymásnak, amelyekre
„de-vel” kezdődő szó a válasz: Ez nem tonátor? De-
tonátor. Ez neked nem rogál? Derogál. Ez a tábor-
nagy nem Mbinszky? Dembinszky. Ez a zene nem
Peche Mode? Depeche Mode! Az nyert, aki több
ilyen  kérdést tudott feltenni. Máskor meg a blőd
szójáték mintájára: Én sike Te fuszos, Te sike, Ő fu-
szos, Ő sike Mi fuszos, Misike Tifuszos, vagy Én há-
lovics Te vadar, Te hálovics Ő vadar, Ő hálovics Mi
vadar, Mihálovics Tivadar – kellett újakat alkotni.
Szórakoztató volt a magyar verseket átültetni ide-
gen nyelvre. Az Anyám tyúkja kezdő két sora példá-
ul így hangzott: Hey, what the stone Motherchic-
ken? Are you living in the room, igen? És persze vic-
ces nevek százait is kreáltuk: Fűz Fáni, Beviz Elek,
Jut Ányos Áron. Ha valami újat hallottam, csak any-
nyit mondtam: A jó Papp is holtig tanul.

Egy idő után már azon versenyeztünk, hogy ki
tud kitalálni virtuózabb nyelvi játékot. Igaz, nem ér-
tünk el százas szintre az engribördszben, nem láj-
koltuk a fészbukon a szomszéd vacsoráját, sőt még
a tamagocsink is éhen halt volna (ma már ez is tör-
ténelem), de beszélgettünk egymással, tudtuk, mi
bántja a másikat, mit gondol a világról, mitől bol-
dog, mitől szomorú. Kommunikáltunk, és erre a ma-
gyar nyelvet használtuk. De mielőtt soraim mégis
dörgedelembe csapnának át, gyorsan befejezem.
Búcsúzóul talán mégiscsak annyit: használjuk a kin-
cset, aminek a birtokában vagyunk! Mert – hogy is-
mét saját magamat idézzem – beszélni ezüst, hall-
gatni Arany, írni János…

Az érettségi margójára

Álljunk meg egy szóra!
Szerző: Papp Zsolt
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A kép a budapesti női kézilabda Final Four díjátadó ünnepségén készült, nem sokkal
azután, hogy Görbicz Anita átvette a hőn áhított kupát. A fotó nem spontán készült,
tudatosan készültem rá. Mivel rengeteg fotós volt a rendezvényen, egy idő után ment
a tolakodás, ezért idejében kellett a pódium előtt helyet foglalni, ahonnan már nem
lehet az embert odébb sodorni. Azt is tudtam, hogy a legfontosabb pillanatokban a
rendezvény hivatalos fotósa mellett kell közvetlen tartózkodni, mert a játékosok a kö-
zös képnél az ő „optikáját keresik”, s ha nagyon messze kerül tőle az ember, akkor
abból a szögből a játékosoknak nagyon oldalra fordul a tekintetük, vagyis „kinéznek
a képből”. Ennek köszönhetően lettek nagyszerűek az ünneplős csapatképek is.
Nagyjából sejtettem, hogy Görbe mikor fogja megcsókolni a kupát, ezért már kifeje-
zetten rá összpontosítottam. A tudatossághoz persze némi szerencse is párosult, hi-
szen Görbe oldalról, a fotó szempontjából tökéletes szögből csókolta meg a kupát,
így kitűnően tükröződött a boldogságtól átszellemült arca is. Exponáláskor a gépet
kissé megdöntöttem, egyrészt ezáltal adtam dinamizmust a kompozíciónak, más-
részt így tudtam Görbe szemének síkját az aranymetszés szabályának megfelelően
fotózni. ISO: 1000,  F4, 1/320 sec.

SPECIÁL

A Széchenyi István Egyetem Deák
Ferenc Állam- és Jogtudományi
Karának csapata az I. „Cooperati-
ve work" Országos Szövetkezeti Jo-
gi és Munkajogi Jogesetmegoldó
és Perbeszéd Versenyen elnyerte
„A legjobb csapat" díjat.

A háromfős, jogászjelöltekből álló csa-
pat tagja volt a szombathelyi Balázs
Eszter, aki a helyi Kanizsai Dorottya
Gimnáziumból jött a győri jogász
szakra tanulni. A győri Hanifia Mirjam
a helyi Czuczor Gergely Bencés Gim-
náziumban érettségizett, a téti Ihász
Tamás a veszprémi Padányi Bíró Már-
ton Katolikus Gimnáziumot és a győri
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázi-
umot is alma materének tekinti. Ihász
Tamás a csapat díja mellett alperesi
pozícióban III. helyezett lett. 

Hogyan állt össze a csapat? – kér-
deztük az egyetemistákat, Eszter, Mir-
jam és Tamás közösen válaszoltak:

Dr. Horváth Gergely tanár úr által
kiírt versenyfelhívásra jelentkeztünk,
mivel a szövetkezeti jog és munkajog
című tantárgyakat már teljesítettük,

Taroltak a győri jogászjelöltek
perbeszédversenyén

úgy gondoltuk, az elméletben megta-
nultakat kamatoztatnánk a gyakorlat-
ban is, erre pedig az ilyen jogeset -
megoldó és perbeszédverseny min-
dig nagyon jó lehetőség. Ő pedig sa-
ját megfontolás alapján választott a je-
lentkezők közül. Utólag kiderült, mi-
lyen jól választott.

Hogyan készültek fel?
A jogesetmegoldó versenyek két

részből állnak, egyik része egy jogeset
megoldása, erre a részre felkészülni szin-
te lehetetlen, mivel nem tudjuk előre, mi
lesz a jogvita tárgya, így az anyagi jogi
részt sem ismerjük. Ezen a versenyen
annyit tudhattunk előre, hogy a szövet-
kezeti jog és a munkajog keveredik
majd, ezért felkészülésünk során olyan
anonim határozatokat és eseteket keres-
tünk, ahol ez a két terület összeér, ezeket
egyénileg dolgoztuk fel. A verseny má-
sodik fele a perbeszédek előadása. A
perbeszédekre való felkészülés köny-
nyebb, a bevezető része és a lezárása
egy perbeszédnek tartalmaz kötelező
elemeket, melyeket a jogesettől függet-
lenül mindig el kell mondanunk, a tartal-
mi része pedig igazodik a jogeset meg-
oldásához, így ezt egymás között gyako-
roltuk különböző jogesetekkel.

Mi volt a versenyfeladat?
Egy szövetkezeti jogi környezetbe

rejtett munkajogi eset. Lényegében
egy európai szövetkezet és egy mun-
kavállaló között zajló jogvitát kell el-
képzelni, amelyben a bíróságnak arról

kellett döntenie, hogy a munkavállaló
megszegte-e a munkavégzésből ere-
dő kötelezettségét, és jár-e kártérítés.
A feladat megoldására 90 percünk
volt, majd ezt követően elő kellett ad-
nunk megoldásainkat. 

Lehet elméletben jogesetet meg-
oldani?

Minden jogeset megoldása elmélet-
ben kezdődik az életben is, nemcsak a
szimulált versenyeken. Például amikor
az ügyfél felkeresi az ügyvédet és meg-
beszélik az esetet, majd a második kör-
ben a bíróságon, azaz a gyakorlatban
folytatódik. Ugyanúgy meg kell találni a
helyes jogszabályokat (elméleti rész) és
alkalmazni a helyes eljárási szabályokat
a való életben és egy jogesetmegoldó
és perbeszédversenyen.

Munkajogásznak készülnek?
Alapvetően mind a hárman polgári

jogi beállítottságúak vagyunk. Viszont
a mai piaci körülmények között már
nem lehet csupán egy területtel fog-
lalkozni, és a munkajogról tudjuk,
hogy az élet számos területén megje-
lenik, így nem kizárt, hogy foglalko-
zunk majd e jogterülettel is.

Szerző: Koloszár Tamás

Fotó és szöveg: O. Jakócs Péter

Görbicz
Fotókulissza

a trófeával
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SPECIÁL HIRDETÉS

9024 Gyôr
Kálvária u. 4—10.

Információ
és megrendelés:
+36 70/365-7011

E-mail:
mbkablak@gmail.com

AJTÓ—ABLAK
Mûanyag nyílászárók széles
választékban, egyedi méretben is!
Szállítás akár 5 nap alatt!

n Mûanyag ablakok és ajtók
n Külsô-belsô párkányok
n Fix és rolós szúnyoghálók
n Mûanyag, ill. ALU redônyök
n Ingyenes helyszíni felmérés
n Bontás, beépítés

Csodaszerekben pedig nincs hiány a
drogériákban, gyógynövény-szaküzle-
tekben. Szinte havonta újabb növények-
ről állítják: gyógyítja a cukorbetegséget,
segít a fogyásban, vagy fiatalít. Egy szak -
avatott győri hölgyet, Tóthné Marikát
kértük, legyen segítségünkre eligazodni
a táplálék- és étrend-kiegészítők világá-
ban. Marika negyedszázada az elsők kö-
zött nyitotta meg gyógynövényboltját a
Belvárosban. Azóta számos visszajáró
törzsvásárlóval büszkélkedhet, sokan
Szlovákiából jönnek hozzá, valószínűleg
ez annak is köszönhető, hogy a kedves
hölgy hitelesen, napra készen tájékoztat-
ja a betérőket. Marika azt meséli, van-
nak, akik tudják, mit szeretnének vásá-
rolni, de még többen vannak azok, akik
kikérik a véleményét, hogy egy bizonyos
problémára mit javasol. Az üzlet, mely-
ben több mint ezerféle termék található,
sokszor a társadalmi élet központja is –
meséli nevetve Marika, hiszen sokan
csak egy kis beszélgetésre térnek be.
Az interjú közben is többen benéznek,
és látják, hogy a hölgy elfoglalt, mond-
ják: majd jövök máskor. Egy idősebb úr
feketenadálytő-krémet kér, háromfélét
tesz elé az eladónő. A férfi közben a ka-
bátja zsebéből egy ingát vesz elő és „ki-
ingázza a gyógynövény hatását”. Elárul-
ja, ő még a tojásokat is így választja ki.

Az elmúlt évtizedekben sokféle gyógy-
növény, táplálék-kiegészítő került piacra,
majd el is tűnt a süllyesztőben, vagy épp
ma már alig van rá kereslet. Marika fel-
idézte, amikor még sorban álltak nála a
szenzációnak számító Béres-cseppért,

Ördögcsáklya, kóladió, macskagyökér

Fûben-fában ORVOSSÁG
Van, aki hisz benne, és van, aki kételkedik az évezredek óta kipróbált
népi gyógymódokban, a gyógynövények hatásában. Az viszont álta-
lánosságban elmondható, hogy minél egzotikusabb a neve egy nö-
vénynek, és minél távolabbi vidékről származik, annál inkább hisznek
a magyarok a csodatévő hatásában. 

vagy a Bánfi-hajszeszért, a legkülönfé-
lébb fogyasztókapszulákért. Utóbbiból
ma sincs hiány, főleg ilyenkor, tavasszal
sokan szeretnének lefogyni. A szakember
azt javasolja, először kovafölddel salakta-
lanítsunk, majd kivilével és ördögnyelv
kapszulával folytatódhat a kúra, a sok fo-
lyadékbevitel mellett. Érdemes beiktatni
étrendünkbe a reformélelmiszereket is, s
a mozgásról se feledkezzünk meg. 

Marika azt tapasztalja, hogy amit a
celebek ajánlanak, azt előszeretettel
vásárolják az emberek. Az utóbbi évek-
ben népszerű volt a chiamag, mely
rostban és vitaminokban gazdag, az

útifűmaghéj, amit bélradírként is emle-
getnek, a búzafűlé, mely frissít és fiata-
lít, a zöld kávébab a zsírlerakódást
csökkenti, a guarana étvágycsökkentő
és stimuláló hatású, és a fügekaktusz-
nak is testsúlycsökkentő hatást tulaj-
donítanak évezredek óta. Marika el-
árulta, a nyár legújabb őrülete az afrikai
kóladió gyógynövény-készítmény lesz!

A szakember bevallja, ő maga is a
legtöbb általa forgalmazott terméket ki-
próbálja, így több tucatnyi fogyókúrán
van túl. Büszkén mondja, ő gyógyszert
nem szed, kizárólag gyógynövényekkel,
gyógyhatású készítményekkel tartja
rendben a vérnyomását és ízületi prob-
lémáit. A népbetegségnek számító cu-
korbetegségre most a büki füvesember
diabéteszteája a legjobb – állítja a szak-
ember. Gyuri bácsi egyébként is a pél-
daképe, nyomon követi előadásait, is-

meri készítményeit. Érrendszeri problé-
mákon segíthet a galagonya, a fagyöngy,
a fokhagyma, a csipkebogyó, a proszta-
tára a tökmagolaj és a fűrészpálma-ki-
vonat ajánlható. Ízületi problémákon a
zsurló-, csalán-, apróbojtorján-tea mel-
lett az ördögkarom-, a feketenadálytő-,
az ördögcsáklya- és a rozmaringkrém
segíthet, valamint még mindig divatos a
lóbalzsam. Stresszoldónak fogyasztha-
tunk B-vitaminokat, ginsenget, kalciu-
mot és magnéziumot, de a levendula-
és a macskagyökér-illóolaj is ellazíthat.
Körömgombánál  teafaolaj-ecseteléssel
érhetünk el eredményt, de akár fél évbe
is beletelhet, míg meggyógyul a köröm.
A férfiasságnövelésre a ginseng, míg a
nők esetében a nemi vágy fokozására az
angyalgyökér javasolt. A szakember sze-
rint csodaszerek nincsenek, és az is igaz,
hogy a természetes anyagok lassabban
fejtik ki hatásukat, mint a gyógyszerek. A
táplálék-kiegészítők szinten tartásra,
prevencióra alkalmasak. Az utóbbi idő-
ben sokan kezdtek el reformélelmiszere-
ket fogyasztani, elterjedtté vált a kókusz-
olajjal való sütés-főzés, a teljes kiőrlésű
kenyér fogyasztása. Elsősorban az idő-
sebb, keveset mozgó emberek számára
ajánlott a köles, a hajdina, a zabkorpa, a
zabkása, a búzakorpa fogyasztása, mert
a hosszan felszívódó tápanyagok csök-
kentik az éhségérzetet is. 

Marika Győrszentivánon él, hobbija
a gyógynövény-kertészkedés, munká-
jában, szenvedélyében két gyermeke
és két unokája is támogatja. Családja
már hozzászokott, hogy az ételek elké-
szítéséhez a saját termesztésű, friss
gyógy- és fűszernövényeket használja.  

Az üzletvezető mindig elmondja vá-
sárlóinak: az egészségre addig kell vi-
gyázni, amíg van, ha már nincs, akkor
azt nagyon nehéz helyrehozni.

Szerző: Földvári Gabriella Fotó: Marcali Gábor
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

HIRDETÉS SPECIÁL

Győrben, a Richter János Zeneművé-
szeti Konzervatórium ajtaján kell ko-
pogtatni, hogy átíródjon eddigi sztereo -
típiánk a nevelőnőkről, Németh Olga,
azaz Olgi néni személyében. Mikor be-
érek, már hallom a hangját és a kaca-
ját, majd észveszejtő svunggal, a
mindössze 160 centijével kivágja a
lánykollégium ajtaját és lám, hiába telt
el tizenkét év, csinosan, mosolyogva,
élénk rúzzsal a száján, kackiásan rám
köszön. Kár lenne tagadni, hogy az én
nevelőnőm is volt négy éven keresztül,
és bizony részint a pótanyám is. Egy
bentlakásos iskola nem minden eset-
ben a tinédzserek álma – azonnal fel
kell nőni, hiszen egyedül marad az em-
ber mindenre, kivéve, ha van egy Olgi
nénije. Hogy mi benne az érdekes, az
számomra is gyarapodik minden be-
szélgetés alkalmával, ahogy most is. 

Furcsa, de eddig nem kérdeztem
meg tőle, hogy miért is lett nevelőnő.
„Tulajdonképpen egy szerencsés vélet-
len volt. Óvónőnek tanultam és prakti-
záltam is. Szerettem a gyerekeket, eb-
ből indultam ki, felajánlottak egy lány-
kollégiumi nevelőnői állást és azonnal
el is fogadtam” – válaszolta, de én két-
kedve néztem rá, hogy ekkora bátorsá-
ga volt a tinédzserek világába becsöp-
penni, de azonnal folytatta: „Tudod, az
első nap furcsa volt, mindenki tette a
dolgát, és úgy éreztem, nincs itt igazán
szükség rám. Aztán egyszer csak kinyílt
az ajtóm, és bejött az egyik diák beszél-
getni, majd a második már tanácsért,
és valami elkezdődött. Sokan nehéznek
ítélik a pubertás kort, rengeteg konflik-
tus adódik a szülőkkel, de legalább eny-
nyi önmagukban is. Ehhez nem türe-
lem kell, hanem empátia és szeretet” –
mondja csillogó szemekkel.

Szabályok azért mégiscsak kellenek
egy nagyobb közösségben – faggatom
tovább. „Igen, de nem hiszek a diktatú-
rában és a büntetésben, csak a követke-
zetességben. Egy szabályom van, az a

Szerző: Szarka Zsófia
Fotó: Marcali Gábor

Szigorú tekintet, nyakig begombolt ing, fenyítő pálca, rideg környezet és kimért
szavak – ez az, ami legtöbbünknek a képzeletében él, ha a nevelőnőt emleget-
jük. Győrben megtaláltuk ennek jó példáját, azaz teljes ellentétét.

Egy nevelőnő,
aki nem pálcával jár

tisztelet, ami azt jelenti, ha egyszer 8 óra
helyett fél 9-re ér be, elnézem, de elmon-
dom, hogy ez sorozatosan nem műkö-
dik, ehhez tartsa magát. Tehát, hogyan
tud nevelni és „jófejnek” maradni egy
nevelőnő? „Fontos az együttműködés
és a partnerség. Zenészeknél pláne, fia-
talok járnak ide, de egészen más lelkü-
lettel. Céltudatosak, öntudatosak, de ér-
zékenyek és persze bohémek. Tudják,
miért jöttek ide, és ha nekem kell meg-
mondanom, hogy mint cselekdjenek
alapvető dolgokban, gondolok itt a tanu-
lásra, gyakorlásra, már régen rossz. Ami-
re szükségük van, az a lelki támogatás,
én azért vagyok itt, hogy azt megadjam
nekik. Persze a móka és kacagáson túl
árnyoldala is van a kollégiumi létnek, ta-
lán azért is csodáltuk a nevelőnőnket,
hogy rajta ezt soha nem láttuk. Fiatalko-
rában neki is volt nevelőnője. „Nem felej-
tettem el őt, valószínűleg tudat alatt is
nyomot hagyott bennem. Tündéri fiatal
lány volt, szilenciumaink voltak délutá-
nonként, ő pedig csak kötött, olvasott és
hagyta, hogy végezzük a dolgunkat. Én
viszont mindig álmos voltam délután,
ezért bóbiskoltam, de nem szólt, mert
tudta, utána úgyis elvégzem a feladatai-
mat.” Ezt leginkább azok értik, akik vol-
tak kollégisták, mert akármennyire is
szép és jó körülmények között voltunk,
megértő nevelőnőkkel, mégis néha egy
kalitkának éreztük mindezt. „Ezért kell a
szabadságérzetet időként visszaadnunk
a fiatal lelkeknek is” – hangsúlyozza.

Eljött az a pont, amikor úgy érez-
tem, gyónnom kell. Lesütött szemmel,
kíváncsian várva Olgi néni reakcióját,
elmesélem, hogyan is másztunk ki
egyik este a rácsokkal átszőtt ablakon.
„Tudom – lep meg a válaszával –, és
azt is, hova mentetek. Csak a közeli
kisboltba, és vissza is jöttetek egy
órán belül” – hangosan kacag, mint
ahogy én is, és nem is tudjuk abba-
hagyni. „Nem felejtettem el, hogy én
is voltam kamasz. Valójában ez a mód-

szerem, hogy partner vagyok velük,
így tudok hatni rájuk és nevelni őket."

Eltelt 27 év ugyanebben az épület-
ben, ugyanebben a kis szobában. Nem
maradt bármi hiányérzete? „Sokan
mondták, kérdezték, hogy miért nem
építettem karriert. Gyakran lebecsülik a
szakmát. Amellett, hogy itt töltöttem
napjaim többségét, sok minden érdekelt,
és amint hiányérzetem támadt, csele-
kedtem is. A legnagyobb hiányérzetem
viszont valószínűleg akkor támadt volna,
ha nem lehettem volna itt ennyi ideig. Én
ezt szeretem, minden részét!”

Ahogy a közhelyek is mondatják,
amit szórakozásnak élünk meg és élve-

zettel végezzük, az nem munka. Ez az
egy lehetőségünk van arra, hogy soha
ne dogozzunk, csak élvezzük az életet.

Lassan elköszönünk, de igazán las-
san, a folyosón éppen csak araszol-
gatva, hogy az útravaló jó tanácsokat
még meghallgassam. Közben már
idegen arcokat látok magam körül,
lassan egy új generáció nő föl, mióta
én itt jártam, de igaza van Olgi néni-
nek, megnyugtató, ha csak egy biztos
pontot találsz a régi helyeden, aki ez
esetben ő volt. Igaz, az interjú elején
azt gondoltam, bizony neki nincs pál-
cája, de azt hiszem, mégiscsak van,
talán egy varázspálcája...
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Targoncavezetôket és Vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára vagy állóvezérelt vontatóra?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN tapasztalatod átcsomagolás  területén?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mit jelent az áruátvétel?
• TUDSZ pontosan számolni és precízen összehasonlítani adatokat?
• LÁTTÁL már göngyölegszortírozást típusonként?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42 Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába
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Az EYOF lángja május 24-én ér-
kezik Győrbe. A lángfogadó ce-
remónia biztonságos lebonyolí-
tása érdekében a rendőrség
ideiglenes forgalomkorlátozást
rendel el 17:30 és 21:30 között a
Szent István úton, a Munkácsy
u. és Baross G. út, az Aradi vér-
tanúk útján a Révai u. (beleértve
a Városház téren lévő buszsávot
is) és Szent István út között, va-
lamint a Jókai utcán a Révai u.
és az Árpád út közötti teljes szé-
lességű szakaszán.

A Szent István úton a Teleki–Gárdo-
nyi Géza utca kereszteződésétől, Ab-
da irányába haladó pályatesten, a volt
bútorbolt és a Teleki László u. között
a külső forgalmi sávot zárják le, majd
ezt követően továbbhaladva a Szent
István úton nyugati irányban, a szélső
sáv lezárását lépcsősen terjesztik ki a
középső sávra is. A Szent István útról
csak a Baross Gábor hídon keresztül
lehet továbbhaladni. A Baross Gábor
hídról a Szent István útra, csak jobbra,
kis ívben lehet haladni, balra nagy ív-
ben a teljes zárás miatt minden jármű
behajtása tilos.

Forgalomkorlátozás a lángfogadás idején!
A forgalomkorlátozás az ÉNYKK Zrt.
tájékoztatása szerint a következő-
képp érinti a buszközlekedést:

• A nyugat felé és felől közleke-
dő helyközi (regionális és orszá-
gos) autóbuszjáratok a Baross
Gábor híd helyett a 821-es úti
felüljárón közlekednek, ezért
nem érintik a Győr, Eötvös park
megállóhelyet.

• A Révai Miklós utca és a Jókai
utca felől érkező, a Baross Gábor
híd illetve az Iparkamara felé köz-
lekedő 1, 1A, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
11A, 12, 14, 17, 17B, 19, 21B, 22,
22B, 30, 30A, 30B, 31 jelzésű  he-
lyi autóbuszjáratok a Városháza, il-
letve a Honvéd liget megállóhe-
lyet követően az Aradi vértanúk
útja–Árpád út–Teleki László utca–
Szent István út útvonalon kerülik
ki a lezárt útszakaszt, megállóhe-
lyeik változatlanok, azonban me-
netidejük 2-3 perccel nő.

• A Széchenyi István Egyetemtől
17.15 és 17.30 órakor induló,
menetrend szerint a Baross Gá-
bor híd, belvárosi hídfőig közle-

kedő CITY jelzésű járatok csak
a Honvéd ligetig közlekednek.

• Az 1, 1A jelzésű helyi autóbusz-
járatok Újváros felé az Eszperantó
út, autóbusz-állomás megállóhe-
lyet követően az Eszperantó út–
Nádor aluljáró–Révai Miklós utca–
Városház tér–Aradi vértanúk útja
útvonalon közlekednek, megálló-
helyeik változatlanok, azonban
menetidejük 2-3 perccel nő.

• A 7-es jelzésű helyi autóbuszjá-
ratok a Virágpiac felé a Bartók
Béla út, Kristály étterem megál-
lóhelyet követően a Bartók Béla
út–Eszperantó út–Nádor aluljá-
ró–Révai Miklós utca–Városház
tér–Aradi vértanúk útja útvona-
lon közlekednek, megállóhelyeik
változatlanok, azonban menet -
idejük 2-3 perccel nő.

• A 11-es jelzésű helyi autóbusz-
járatok Bácsa felé a Malom liget
megállóhelyet követően a Nádor
aluljáró–Révai Miklós utca–Vá-
rosház tér–Aradi vértanúk útja út-
vonalon közlekednek, ezért nem

érintik a Szent István út, Iparka-
mara megállóhelyet, viszont
megállnak a Révai Miklós utca
megállóhely 07-es számú kocsi-
állásán.

• A 14-es jelzésű helyi autóbuszjá-
ratok a Liget utca felé a Budai út,
Árkád üzletház megállóhelyet kö-
vetően a Szent István út–Gárdonyi
Géza utca–Révai Miklós utca–Vá-
rosház tér–Aradi vértanúk útja út-
vonalon közlekednek, ezért nem
érintik a Szent István út, Iparkama-
ra megállóhelyet, viszont megáll-
nak a Révai Miklós utca megálló-
hely 07-es számú kocsiállásán.

• A 19-es jelzésű helyi autóbusz-
járatok a Széchenyi István Egye-
tem felé a Malom liget megállóhe-
lyet követően a Nádor aluljáró–
Révai Miklós utca–Városház tér–
Aradi vértanúk útja útvonalon köz-
lekednek, ezért nem érintik a Ná-
dor aluljáró és a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhe-
lyeket, viszont megállnak a Révai
Miklós utca megállóhely 06-os
számú kocsiállásán.
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Tájékoztató, figyelemfelhívás

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Adóügyi Osztálya felhívja az adózók figyelmét, hogy
a 2016. évi helyi iparűzésiadó-bevallások beadásá-
nak törvényes határideje 2017. május 31.

Az önkormányzati adóhatóság kéri a Tisztelt
Adózókat és Könyvelőiket, hogy a hibás iparűzési -
adó-bevallások elkerülése érdekében, használják a
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztálya által biz-
tosított, ellenőrzött, elektronikus helyi iparűzésiadó-
bevallási nyomtatványait.

2017. január 1-től már lehetőség van arra, hogy
az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról
szóló bevallási kötelezettségüket az állami adó- és
vámhatósághoz (NAV) teljesítsék. Nem szűnt meg
azonban annak a lehetősége sem, hogy az adózók
közvetlenül az önkormányzati adóhatóság felé to-
vábbítsák az iparűzésiadó-bevallásokat. Ez az egy-
szerűsítést célzó törvényi változás azoknál az önkor-
mányzatoknál jelent segítséget az adózóknak, ahol
nem tudták azt megteremteni, hogy elektronikusan
ellenőrzött formában fogadják az adóbevallásokat,
illetőleg azoknál, akik több száz önkormányzat felé
nyújtanak be egyidejűleg adóbevallást. Ahol azon-
ban működik az elektronikus HIPA-bevallás (ÁNYK)
rendszere (pl.: Győr Megyei Jogú Városban) ott cél-

Célszerû továbbra is a HIPA-rendszert használni 
az iparûzési adó bevallásánál

szerű továbbra is ezt a lehetőséget használni, hi-
szen így elkerülhetők a hibás bevallások.

Az állami adóhatóság rendszere befogadja a hi-
básan számolt, illetve jogosulatlan személyektől ér-
kező adóbevallásokat is. Az iparűzésiadó-ügyekben
illetékes adóhatóságként azonban továbbra is az az
önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkor-
mányzata a helyi adót bevezette. Ennek okán a NAV
a helyi iparűzési adóról szóló bevallást – befogadó
nyugta kiadása mellett – késedelem és tartalmi
vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóa-
lany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti
önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgál-
ja a benyújtási jogosultságot sem, annak céljából a
beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja csak
az önkormányzati adóhatóságnak.

Az iparűzési adóból származó bevétel változatla-
nul a települési önkormányzat saját bevétele. Az
adózónak az iparűzési adót az illetékes önkormány-
zati adóhatóság számlájára kell megfizetnie, Győr
esetében a számla neve és száma: Győr Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata Iparűzésiadó-beszedési
számla 11737007-15466004-03540000.

Az elmúlt időszakban az állami adóhatóságon
keresztül beérkezett helyi iparűzésiadó-bevallások
– szinte kivétel nélkül – hibásan érkeztek be az ön-

kormányzati adóhatóságunkhoz, így azokat adózói,
illetve adóhatósági közreműködés nélkül nem lehe-
tett feldolgozni.

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a hibásan beér-
kezett HIPA-bevallások után (Art. 172. § (10)) a ma-
gánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer fo-
rintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A hibásan benyújtott adóbevallások elkerülése
érdekében önkormányzati adóhatóságunk azt java-
solja, hogy a www.gyor.hu vagy ekozig.gyor.eu /
Adóügyek / Iparűzési adó linkről az általános nyom-
tatványkitöltő keretprogramra (ÁNYK) optimalizált
HIPA-bevalláskitöltő programját szíveskedjenek
használni, mivel az szinte teljes körűen (számszaki
és logikai algoritmusok alapján helyes adóévre,
adóalapokra, űrlapokon számol és megfelelő adó-
mértéket és adókedvezményt alkalmaz stb.) ellen-
őrzi az adóbevallás helyességét.

Elektronikus folyószámlaegyenleg-lekérdező
rendszerünk www.gyor.eado.hu segítségével az
adózó az adóbevallásban a megfelelő adóelőlege-
ket is pontosan szerepeltetheti, így a bevallás he-
lyes kitöltése minden tekintetben biztosított.

Előre is köszönjük szíves közreműködésüket.
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztály
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KÖZLEMÉNYEK

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosí-
tási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök
módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamato-
san kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály be-
mutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési
tervének:

1) előzetes
SZTM 2017-017 Győr-Kismegyer 00915 sz. lakóövezet bővítése

egy ép. telekkel (2304/14 hrsz)
SZTM 2017-018 Győr, Banai úti kertek 03658, 03660, 03661,

03662 sz. Mk övezetből Gksz övezetbe sorolás

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszkö-
zök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti teljes eljárások előzetes tájékoztató anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2016. május 15-től 2017. június 12-ig 

2) teljes_véleményezés
TSZTM, SZTM 2017-032 Győr-Adyváros, Kuopio park –

parkolólemez elhelyezése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 38.§ szerinti teljes eljárások véleményezési anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2016. május 15 -től 2017. június 6-ig 

3) egyszerűsített_véleményezés
SZTM 2017-005 Győr-Révfalu, Rendészeti Igazgatósági terület

(01076 és 04072 sz. övezetek) rendezésiterv-
módosítása

SZTM 2017-013 Győrszentiván, Homoksori út 01690 sz. övezet
övezethatár-korrekció (41458 hrsz.)

SZTM 2017-019 Győr-Szabadhegy, József Attila u.-i rendelőintézet
bővítésének szabályozásiterv-módosítása

SZTM 2017-026 Győr-Ménfőcsanak 26995 hrsz. újraosztása 
SZTM 2017-027 GYÉSZ szálláshely funkció lehetősége és tiltása

(Gipe,Gksz, Lf,Lke-I, Lke-II)
SZTM 2017-029 Győr-Révfalu, Malomsok sétány déli oldal,

01124* szabályozásiterv-módosítása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a te-
lepülésrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti egyszerűsített eljá-
rás véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2017. május 15-től 2017. május 30-ig 

4) egyszerűsített_záró szakmai
SZTM 2016-079 Győr-Révfalu 01905 sz. övezet építési hely jelölése.
SZTM 2017-004 Győr-Ménfőcsanak 01754, 01218* sz. övezet

övezethatárának korrekciója
SZTM 2017-007 Győr-Gyirmót 01955 sz. övezet egyedi előírásai.
SZTM 2017-008 Győr, 00306 sz. övezet (Kravtex-telephely)

paramétersor-módosítása.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a te-
lepülésrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ szerinti végső szakmai vé-
leményezés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2017. május 9-től 2017. május 30-ig.

4) állami főépítészi_záró szakmai
SZTM 2017-011 Győr – Ipari Park, 01145/134 hrsz.-ú telephely

építési hely kijelölése
SZTM 2017-014 Győr-Révfalu, Gyümölcs u. építésihely-korrekció

(12097/5 hrsz)
SZTM 2017-016 Győr-Iparterület éphely-korrekció, Ferromark Kft.

(83/59 hrsz.)
SZTM 2017-025 GYÉSZ normatív szabályozás –

épületmagasság fogalmának használata

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a te-
lepülésrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A.§ szerinti állami főépítészi
eljárási végső szakmai véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezési terv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: állami fŐépítészi eljárásban: 
2017. május 9-tŐl 2017. május 25-ig 

Minden módosítás megtekinthetŐ: A város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/in-
nováció/rendezésiterv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen
a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231. szobában megtekinthe-
tŐ. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Város-
ház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

*    *   *
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi egyeztetés címszó
alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kér-
jük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály la-
kossági fórum keretében bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. ren-
delettel elfogadott rendezési tervének módosítására irányuló:
SZTM 2017-017 Győr-Kismegyer 00915 sz. lakóövezet bővítése

egy ép. telekkel (2304/14 hrsz.)
SZTM 2017-018 Győr, Banai úti kertek 03658, 03660, 03661,

03662 sz. Mk övezetből Gksz övezetbe sorolás
TSZTM, SZTM 2017-032 Győr-Adyváros, Kuopio park –

parkolólemez elhelyezése előzetes tájékoztató anyagát
TSZTM, SZTM 2017-032 Győr-Adyváros, Kuopio park –

parkolólemez elhelyezése
SZTM 2017-005 Győr-Révfalu, Rendészeti Igazgatósági terület

(01076 és 04072 sz. övezetek) rendezésiterv-módosítása
SZTM 2017-013 Győrszentiván, Homoksori út 01690 sz. övezet

övezethatár-korrekció (41458 hrsz.)
SZTM 2017-019 Győr-Szabadhegy, József Attila u.-i rendelőintézet

bővítésének szabályozásiterv-módosítása
SZTM 2017-026 Győr-Ménfőcsanak 26995 hrsz. újraosztása 
SZTM 2017-027 GYÉSZ szálláshely funkció lehetősége és tiltása

(Gipe,Gksz, Lf,Lke-I, Lke-II)
SZTM 2017-029 Győr-Révfalu, Malomsok sétány déli oldal, 01124*

szabályozásiterv-módosítása véleményezési tervanyagát

A lakossági fórum időpontja: 2017. május 29. de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a
„http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” alatt „A partner-
ségi egyeztetés általános tudnivalói”  címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek
(különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. május 19-tŐl 2017. június 5-ig a város
internetes oldalán: „http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyezte-
tés” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a ki-
töltött és  aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ  eljuttatásával: Posta-
cím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail
cím: partnerseg@gyor-ph.hu
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    06-20/919-4518    •

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakó-
parkban (Szitásdomb) első emeleti,
erkélyes, amerikai konyhás, nappa-
li + 2 szobás, 70,61 nm-es lakás el-
adó, új építésű, 14 lakásos társas-
házban.

Ár: 20,1 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Révfalu csendes utcájában
épül ez 9 lakásos társasház, mely-
ben 40 és 75,8 nm alapterületű la-
kások eladók. Ez a földszinti ingat-
lan 40 nm alapterületű (1 + 1 szo-
ba elosztású), 12,1 nm csendes ud-
varra néző terasszal. OKTÓBERI
ÁTADÁS!

KULCSRAKÉSZEN 16,8 M Ft!!!
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Ménfőcsanakon 2 szoba,
hall, nagy étkezőkonyhás, élés-
kamrás, 100 nm-es családi ház ki-
tűnő állapotban eladó. Az 1342
nm-es telken a ház mellett garázs,
tárolók, állattartásra alkalmas he-
lyiségek épültek. 

Ár: 23,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Ménfőcsanak új építésű ré-
szén, 6 lakásos társasházban eladó
ez a 61 nm-es, kétszoba-nappalis,
fiatalos, modern lakás, nagy erkély-
lyel. A konyha extrán felszerelt,
beépített konyhagépek (italhűtő
is), indukciós főzőlap, gránitmoso-
gató kerültek beépítésre. 

Ár: 22 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

9.Már csak pár lakás eladó! Ne
maradjon le róla! Ez a 60 nm-es la-
kás a földszinten helyezkedik el.
Az ingatlanban amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba került kiala-
kításra. A nappaliból léphetünk a
4,5 nm-es teraszra, mely csendes
belső udvarra néz.

Ár: 20,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Vízivárosban most épülő társas-
házban lakások még leköthetők! A
44,68 nm-es lakás a földszinten he-
lyezkedik el, nyugati tájolásának
köszönhetően világos. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 há-
lószoba. A nappali kapcsolatos, a
6,45 nm-es teraszhoz saját haszná-
latú 30 nm-es kertrész is tartozik. 

Ár: 15,3 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Ménfőcsanak új lakóparkjá-
ban kínálom eladásra ezt az ikerhá-
zat, melynek a másik házzal közös fa-
la nincs. Alapterülete 90 nm, mely-
hez kb. 390 nm saját telekrész tarto-
zik. Elosztás: 3 szoba + nappali. A
házhoz terasz is kapcsolódik. Az in-
gatlan  saroktelekre épül, ezért nincs
szolgalmi út, nincs közös fal! AKÁR
CSOK-RA IS megvásárolható!

Ár: 26,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Nádorváros klasszikus ré-
szén eladó ez a kulcsrakész társas-
házi lakás. Az 50 nm-es ingatlan
egy 6 lakásos társasház földszint-
jén található. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 1 hálószoba. 

Ár: 22,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Nádorvárosban bruttó 61
nm-es tetőtéri lakás eladó! Az in-
gatlan Nádorváros Belvároshoz kö-
zeli részén épült. A lakás egy 15 la-
kásos társasház 2. emeletén helyez-
kedik el, melyben található 2 háló-
szoba, nappali, konyha, háztartási
helyiség, fürdő–WC.

Ár: 16,9 M Ft.
Kálmán Gábor: +36-20/524-1818

Győrújbaráton, a Százszorszép la-
kóparkban épül ez a 72 nm-es
ikerház. A ház különlegessége,
hogy teljesen külön bejárata van
a két ingatlannak. A 3 szoba mel-
lett egy tágas nappali is kialakítás-
ra került. 500 nm kert tartozik az
ingatlanhoz. 

Ár: 21,9 M Ft.
Búza Tímea: +36-70/425-5590

GYŐR, KÁLVÁRIA UTCA 27/A

Új projektekkel várunk mindenkit!

Kiemelt projektjeink között lesz 
Kisbácsa, Győr-Ménfőcsanak,

Gyárváros,  ahol már
12,5 M Ft-től kínálunk ingatlanokat!

Vízivárosban is bővült a kínálat,
kulcsrakészen már 16,8 M Ft-től 

megtalálhatja álmai otthonát!

NYITOTT NAP
MÁJUS 27-ÉN
9–17 óráig az irodában!
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Korhatárjelölések:  n 6 év   n 12 év   n 16 év   n 18 évTÉVÉMŰSOR

MÁJUS 20., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:05 Teleshop 03:30 Ügyféllista n
04:10 Franklin és Bash n 04:50
Csapdába csalva n 05:15 A titkok
könyvtára n 06:00 Astro-Világ 07:00
Tv2 matiné 08:30 Maci Laci n 08:45
Tom és Jerry gyerekshow n 09:15
Popeye, a tengerész n 09:30 Trend-
mánia n 10:00 Babavilág n 10:35
Ízes élet n 11:05 Otthontérkép n
11:40 Poggyász n 12:10 SzÉpítők n
12:45 A Miller család n 13:15 Doktor
House n 14:20 Szegény embert az
Amish húzza n 16:50 Megtört szívek
n 18:00 Tények 18:55 Harmadik
Shrek n 20:50 A múmia visszatér n
23:35 Rocky III. n

07:00 Híradó 07:25 Sporthírek
07:30 Creative chef 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 EYOF maga-
zin 08:45 Made in Hungary 09:00
Híradó 09:25 Sporthírek 09:30 Gáz-
fröccs 10:00 Vény nélkül n 10:30
Kép újság 18:00 Vény nélkül n 18:30
Hello Győr! 19:00 Győri7 19:45
EYOF magazin 20:00 Kulisszák mö-
gött 20:30 Építech 21:00 Creative
chef 21:30 Hello Győr! 22:00 Győri7
22:45 EYOF magazin 23:00 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 21., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:30 Különvélemény n 03:15 Vég-
zetes bizonyíték n 03:50 Franklin és
Bash n 04:30 Doktor House n 05:15
A titkok könyvtára n 06:00 Astro-Vi-
lág 07:00 Tv2 matiné 08:30 Maci La-
ci n 08:45 Tom és Jerry gyerekshow
n 09:15 Popeye, a tengerész n
09:30 Az Év Pasija n 10:00 Tűsarok
n 10:35 Több mint TestŐr n 11:05
SpeedZone n 11:40 Super Car n
12:10 Falforgatók n 12:45 A Miller
család n 13:15 Gyilkos sorok n
14:20 Doktor House n 15:25 Diplo-
ma után n 17:25 Ripost n 18:00 Té-
nyek 18:50 A Nagy Duett n 21:55
Ötéves jegyességn

07:00 Civil kurázsi 07:30 Vény nélkül
n 08:00 Credo 08:30 Hello Győr!
09:00 Kulisszák mögött 09:30 Civil
kurázsi 10:00 Hello Győr! 10:30 Kép -
újság 18:00 Győri7 18:45 Konkrét
19:00 Hello Győr! 19:30 Creative
chef 20:00 Zooo+ 20:30 Gázfröccs
21:00 Civil kurázsi 21:30 Üzleti ne-
gyed 22:00 Győri7 22:45 EYOF ma-
gazin 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

MÁJUS 22., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:35 Boldog karácsony n 02:15 Ha-
zudj, ha tudsz! n 03:00 Hazudj, ha
tudsz! n 03:40 A túlélés ára n 04:20
Doktor House n 05:05 Csapdába
csalva n 05:30 A férjem védelmében
n 06:15 Tűsarok n 06:20 Mokka n
09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Walker, a
texasi kopó n 13:35 Veled is megtör-
ténhet! n 14:40 Családi Titkok n
15:45 Ana három arca n 16:50 Fat-
magül n 18:00 Tények 19:25 Bumm!
n 20:45 Vigyázat, gyerekkel vagyok!
n 22:10 Alkonyatn

07:00 Győri7 07:45 EYOF magazin
08:00 Nyugdíjas Egyetem 08:45
Konkrét 09:00 Hello Győr! 09:30 Kép -
újság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:35 Építech 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Építech 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 EYOF magazin 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Kulisszák mö-
gött 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 23., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:45 Bűnös Chicago n 01:45 Té-
nyek Este 02:25 Teleshop 02:50 Mo-
toGP Összefoglaló n 03:20 Hősök:
Újjászületés 04:05 Whitney élete n
04:25 Zsaruvér n 05:05 Csapdába
csalva n 05:30 A férjem védelmében
n 06:15 Tűsarok n 06:20 Mokka n
09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Walker, a
texasi kopó n 13:35 Veled is megtör-
ténhet! n 14:40 Családi Titkok n
15:45 Ana három arca n 16:50 Fat-
magül n 18:00 Tények 19:25 Bumm!
n 20:45 Vigyázat, gyerekkel vagyok!
n 22:10 Született szobalányok n
23:20 Propagandan

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Creative chef 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 EYOF
magazin 09:45 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Civil kurázsi
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Vény nélkül n 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 24., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 Az indíték n 01:25 Tények Este
02:05 Teleshop 02:30 Adás n 04:00
Zsaruvér n 04:40 Csapdába csalva
n 05:05 Csapdába csalva n 05:30 A
férjem védelmében n 06:15 Tűsarok
n 06:20 Mokka n 09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Walker, a texasi kopó n
13:35 Veled is megtörténhet! n
14:40 Családi Titkok n 15:45 Ana há-
rom arca n 16:50 Fatmagül n 18:00
Tények 19:25 Bumm! n 20:45 Vigyá-
zat, gyerekkel vagyok! n 22:10 Ízek,
imák, szerelmekn

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Civil kurázsi
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 EYOF
magazin 19:45 Pénzügyek egyszerű-
en – vállalkozóknak 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:35 Zooo+ 21:00
Híradó 21:20 Sporthírek 21:30 Konk-
rét 21:45 Pénzügyek egyszerűen –
vállalkozóknak 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Hello Győr! 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 23:30 Kép -
újság 

GYŐR+ TV

03:10 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) n04:00 Barátok közt n04:30 Ma-
gyarul Balóval 05:05 Televíziós vásár-
lás 05:30 Jó reggelt, skacok! n 07:15
Reggeli n 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:20 BabaKalauz
n12:50 Story Extra n13:20 Fókusz n
14:00 A kis menyasszony n 14:35 Éj-
jel-nappal Budapest n15:50 1 perc és
nyersz! n 16:55 Story Extra n 17:25
Fókusz n 18:00 RTL Klub Híradó
18:55 1 perc és nyersz! n 20:10 Éjjel-
nappal Budapest n 21:25 Barátok
közt n 22:05 Castle A csali n 23:00
RTL Klub Híradó 23:30 XXI. század – a
legendák velünk élnek n

00:00 Magyarul Balóval 00:40 Édes
otthon n 01:10 A rejtély n 02:15 Mi
muzsikus lelkek 02:45 Odaát n 04:00
Barátok közt n 04:30 Magyarul Baló-
val 05:05 Televíziós vásárlás 05:30 Jó
reggelt, skacok! n 07:15 Reggeli n
09:20 Asztro Show 10:25 Televíziós vá-
sárlás 12:20 StílusKalauz n 12:50
Story Extra n13:20 Fókusz n14:00 A
kis menyasszony n14:35 Éjjel-nappal
Budapest n15:50 1 perc és nyersz! n
16:55 Story Extra n 17:25 Fókusz n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 1 perc
és nyersz! n 20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:25 Barátok közt n 22:05
Szulejmán n 23:10 RTL Klub Híradó
23:40 Házon kívül n

03:30 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) n 04:00 Barátok közt n 04:30
Magyarul Balóval 05:05 Televíziós vá-
sárlás 05:30 Jó reggelt, skacok! n
07:15 Reggeli n 09:20 Asztro Show
10:25 Televíziós vásárlás 12:20 Fó-
kusz Plusz n 12:50 Story Extra n
13:20 Fókusz n 14:00 A kis menyasz-
szony n 14:35 Éjjel-nappal Budapest
n 15:50 1 perc és nyersz! n 16:55
Story Extra n 17:25 Fókusz n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz! n 20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:25 Barátok közt n 22:05
Dr. Csont n 23:00 RTL Klub Híradó n
23:30 Magyarul Balóval 

05:50 TV Shop 06:25 Will és Grace n
06:45 Will és Grace n 07:10 Will és
Grace n 07:35 Will és Grace n 08:00
Jóbarátok n08:30 Jóbarátok n08:55
Ingatlancápák 09:55 Szívek szállodája
10:50 Szívek szállodája n11:50 Monk
– Flúgos nyomozó n 12:50 Monk –
Flúgos nyomozó n 13:50 NCIS: Los
Angeles n14:45 NCIS: Los Angeles n
15:40 Castle n 16:40 Castle n 17:35
Ingatlancápák n18:35 Négy férfi, egy
eset n 19:05 Négy férfi, egy eset n
19:35 Míg a halál el nem választ n
20:05 Míg a halál el nem választ n
20:35 Két pasi – meg egy kicsi n
21:05 Két pasi – meg egy kicsi n
21:30 Exek az édenben 22:35 Flash –
A Villám n 23:30 Exek az édenben 

05:50 TV Shop 06:25 Will és Grace n
06:45 Will és Grace n 07:10 Will és
Grace n 07:35 Will és Grace n 08:00
Jóbarátok n08:30 Jóbarátok n08:55
Ingatlancápák 09:55 Szívek szállodája
10:50 Szívek szállodája n11:50 Monk
– Flúgos nyomozó n12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó n 13:50 NCIS: Los An-
geles n 14:45 NCIS: Los Angeles n
15:40 Castle n 16:40 Castle n 17:35
Ingatlancápák n18:35 Négy férfi, egy
eset n 19:05 Négy férfi, egy eset n
19:35 Míg a halál el nem választ n
20:05 Míg a halál el nem választ n
20:35 Két pasi – meg egy kicsi n
21:05 Két pasi – meg egy kicsi n
21:30 Exek az édenben 22:35 Exek az
édenben n 23:30 Exek az édenben n

02:40 Lakástalkshow 05:50 TV Shop
06:20 Will és Grace n 06:45 Will és
Grace n 07:10 Will és Grace n 07:35
Will és Grace n 08:00 Jóbarátok n
08:30 Jóbarátok n 08:55 Ingatlancá-
pák 09:55 Szívek szállodája 10:50 Szí-
vek szállodája n11:50 Monk – Flúgos
nyomozó n12:50 Monk – Flúgos nyo-
mozó n 13:50 NCIS: Los Angeles n
14:45 NCIS: Los Angeles n 15:40
Castle n 16:40 Castle n 17:35 Ingat-
lancápák n18:35 Az élet csajos oldala
n 19:05 Négy férfi, egy eset n 19:35
Míg a halál el nem választ n20:05 Míg
a halál el nem választ n20:35 Két pasi
– meg egy kicsi n 21:05 Két pasi –
meg egy kicsi n 21:30 Exek az éden-
ben 22:30 Trója n

03:05 Odaát n 04:00 Gálvölgyi-show
n 04:30 Tom és Jerry: Vigyázz, kész,
sajt! n05:40 Fókusz Plusz n06:00 Te-
levíziós vásárlás 06:35 Kölyökklub n
09:10 Lego Star Wars: Droid Tales n
09:40 BabaKalauz n 10:10 Teleshop
11:05 Vendégséf n11:40 ÉletmódKa-
lauz n 12:10 StílusKalauz n 12:40
Édes otthon n 13:15 Az Év Hotele n
13:45 Profi a konyhámban n 14:20
XXI. század – a legendák velünk élnek
n 14:50 Házon kívül n 15:25 Modern
család n15:50 Extralarge: Mozgó cél-
pont n Közben: 16:00 Hatoslottó-sor-
solás 18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Cobra 11 n 19:55 Egyiptom istenei n
22:25 Conan, a barbár n

01:45 A célszemély n 02:30 A célsze-
mély n 05:25 TV Shop 05:55 Trend-
közelben 06:25 Will és Grace n
06:50 Will és Grace n 07:15 Jóbará-
tok n 07:40 Jóbarátok n 08:10 Ame-
rikai mesterszakács n 09:05 Ameri-
kai mesterszakács n 10:00 Monk –
Flúgos nyomozó n 10:55 Monk – Flú-
gos nyomozó n 11:55 NCIS: Los An-
geles n 12:55 NCIS: Los Angeles n
13:50 Castle n 14:45 Castle n 15:45
Időutazók n 16:40 Időutazók n
17:40 Rólunk szól n 18:45 Angyalok
városa n 21:00 Átkozott boszorkák n
23:00 Exek az édenben 

00:05 Exek az édenben 01:10 Időuta-
zók n 02:00 Időutazók n 05:45 TV
Shop 06:15 Will és Grace n 06:45
Will és Grace n 07:10 Jóbarátok n
07:35 Jóbarátok n 08:10 Lakástalk-
show 09:05 Amerikai mesterszakács
n 10:00 Amerikai mesterszakács n
10:55 Trendközelben 11:30 NCIS:
Los Angeles n 12:30 NCIS: Los An-
geles n 13:25 Rólunk szól n 14:25
Meglesni és megszeretni n 16:30
Angyalok városa n 18:50 Átkozott
boszorkák n 21:00 Trója n

02:00 Szellem a palackból... 02:30 Ha-
zajáró 03:10 Hagyaték n 03:35 Noé
barátai 04:05 Ízőrzők: Ecseny 04:35
Akadálytalanul n 05:05 Kosár 05:25
Itthon vagy! 05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 05:55 A múlt árnyéká-
ban n 06:55 Kenó n 07:00 Híradó
07:25 Roma Magazin 07:50 Domovi-
na 08:25 Lola n 09:10 A hegyi doktor
– Újra rendel n 09:55 Váratlan utazás
n 10:50 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie vi-
déki konyhája 13:20 Zorro n14:10 Er-
dészház Falkenauban n 15:00 A múlt
árnyékában n 16:05 Don Matteo n
17:10 Ridikül n18:00 Híradó 18:35 A
hegyi doktor – Újra rendel n 19:25
Maradj talpon! n 20:25 Kékfény n
21:25 Hawaii Five-0 n 22:10 Kenó n
22:20 SOKO – Alpesi nyomozók n
23:10 Játszd újra Sam! n

02:15 Az én '56-om n 02:30 Hazajáró
03:10 Hagyaték n 03:40 Noé barátai
04:10 Ridikül n05:00 Esély 05:25 Csa-
lád és otthon 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 A múlt árnyé-
kában n 06:55 Kenó n 07:00 Híradó
07:25 Hrvatska kronika 07:50 Ecranul
nostru 08:25 Lola n09:10 A hegyi dok-
tor – Újra rendel n 10:00 Váratlan uta-
zás n 10:50 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
vidéki konyhája Tojás 13:20 Zorro n
14:10 Erdészház Falkenauban n15:00
A múlt árnyékában n 16:05 Don Mat-
teo n 17:10 Ridikül n 18:00 Híradó
18:35 A hegyi doktor – Újra rendel n
19:25 Maradj talpon! n 20:25 Skandi-
náv lottó sorsolás n 20:35 Zsaruvér n
21:20 A fátyolos hölgy n22:10 Kenó n
22:20 A rejtélyes XX. század n 22:55
Túl a csúcson n

03:30 Anyám borogass (A semmi köze-
pén/Családom és egyéb emberfajták)
n04:10 Győzike n04:50 Tom és Jerry:
Macska a Marson n 06:00 Televíziós
vásárlás 06:35 Kölyökklub n 09:35 Le-
go Star Wars: Droid Tales n 10:05 Te-
leshop 11:00 Anyám borogass (A sem-
mi közepén/Családom és egyéb em-
berfajták) Újévi káosz n 11:30 Brand-
mánia n 12:00 Bringasáv n 12:30 Fitt
Mánia n13:05 Autogram n13:35 Ran-
di Taxi n 14:10 Őszinte Ingatlanos n
14:40 Nevelésből elégséges n 15:10
Érintés n 16:10 Dumb és Dumberer:
Dilibogyók 2. n18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz n19:20 Óz, a hatal-
mas n22:00 A tetovált lány n

05:50 Hajnali gondolatok 05:53 Refor-
máció hétről hétre 05:55 Rome Re-
ports – Vatikáni híradó n 06:20 „Így
szól az Úr!” 06:25 Útmutató n 06:55
Kenó n 07:00 Híradó 07:25 Nemzeti-
ségi Kultúrák Napja 07:55 Család-ba-
rát 08:50 Isten kezében n 09:20 Ke-
reszt-Tények 09:30 Katolikus krónika
09:55 Új nemzedék n10:20 Reformá-
ció hétről hétre 10:30 Református egy-
ség ünnepi istentisztelet 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Nem-
zetiségi Kultúrák Napja 13:55 Nyo-
moz a páros – Kaland a szigeten n
15:30 Fekete gyémántok n 16:55
Hogy volt!? 17:45 Nemzetiségi Kultúr-
ák Napja 18:00 Híradó 18:35 Miss Fi -
sher rejtélyes esetei n 19:35 Magyar-
ország, szeretlek! 21:05 Nemzetiségi
Kultúrák Napja 21:20 Kártyavár n
22:10 Kenó n 22:20 Fehér pokol n

02:45 Hazajáró 03:15 Hagyaték n
03:40 Noé barátai 04:10 Ridikül n
05:05 Minden tudás 05:25 Summa
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában n
06:55 Kenó n 07:00 Híradó 07:25
Srpski Ekran Feliratos. 07:50 Unser
Bildschirm 08:25 Lola n 09:10 A he-
gyi doktor – Újra rendel n 10:00 Vá-
ratlan utazás n 10:50 Család-barát n
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Jamie vidéki konyhája 13:25
Zorro n 14:15 Erdészház Falkenau-
ban n 15:10 A múlt árnyékában n
16:10 Don Matteo n 17:10 Ridikül n
18:00 Híradó 18:35 A hegyi doktor –
Újra rendel n 19:25 Maradj talpon! n
20:25 Önök kérték! n 21:25 Velvet
Divatház n 22:10 Kenó n 22:20 Céd-
rusliget n 23:10 Nagyok 23:35 Refor-
máció hétről hétre 23:45 Kékfény n

01:40 Az én '56-om n 01:55 Szellem
a palackból... 02:20 A világörökség
kincsei 02:35 Hazajáró 03:15 Hagya-
ték n 03:40 Noé barátai 04:10 Ridi-
kül n 05:00 Élő egyház 05:25 Életkor
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Rome Reports – Vatikáni
híradó n 06:25 Magyar történelmi
arcképcsarnok 06:55 Kenó n 07:00
Híradó 07:25 Család-barát 09:00 An-
na n 10:40 A világörökség kincsei
11:00 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 A világ tetején – A Tibeti-fenn-
sík n 13:45 Szerelmes földrajz 14:20
Magyar Krónika Szép lányok ne sírja-
tok n 16:25 Tóth János n 17:00
Gasztroangyal n 18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat n 19:30 Egynyári
kaland n 20:30 Az utolsó vakáció n
22:20 Kenó n 22:25 Forrest Gump n
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TÉVÉMŰSOR ÁLLATKERT, PANNON-VÍZKorhatárjelölések:  n 6 év n 12 év   n 16 év   n 18 év

MÁJUS 26., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:55 Tények Este 01:45 Teleshop
02:10 13 kísértet n 03:35 A törvény
embere n 04:20 Balfékek n 04:45
Balfékek n 05:05 Csapdába csalva n
05:30 A férjem védelmében n 06:15
Tűsarok n 06:20 Mokka n 09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Walker, a texasi
kopó n 13:35 Veled is megtörténhet!
n 14:40 Családi Titkok n 15:45 Ana
három arca n 16:50 Fatmagül n
18:00 Tények 19:25 Bumm! n 20:45
Tények Top Sztori n 21:00 Termina-
tor: Genisys n 23:40 Hello Holly -
wood – Návai Anikóvaln

GYŐR+ TV

MÁJUS 25., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:10 Hűtlen vágyak n 02:05 Tények
Este 02:45 Teleshop 03:10 Megint
12 menet n 04:40 Csapdába csalva
n 05:05 Csapdába csalva n 05:30 A
férjem védelmében n 06:15 Tűsarok
n 06:20 Mokka n 09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Walker, a texasi kopó n
13:35 Veled is megtörténhet! n
14:40 Családi Titkok n 15:45 Ana há-
rom arca n 16:50 Fatmagül n 18:00
Tények 19:25 Bumm! n 20:45 Vigyá-
zat, gyerekkel vagyok! n 22:10 A szul-
tána n 23:25 1/1 Azurák Csabávaln

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Zooo+ 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Hello Győr! 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 09:45 Pénzügyek egyszerűen –
vállalkozóknak 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül n 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Vény nélkül n 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Üzleti ne-
gyed 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Credo 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

00:10 Magyarul Balóval 00:50 Randi
Taxi n01:20 Bringasáv n01:55 Revo-
lution n03:00 Odaát n04:00 Barátok
közt n 04:30 Magyarul Balóval 05:05
Televíziós vásárlás 05:30 Jó reggelt,
skacok! n 07:15 Reggeli n 09:20
Asztro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:20 Vendégséf n12:50 Story Extra
n 13:20 Fókusz n 14:00 A kis meny-
asszony n 14:35 Éjjel-nappal Buda-
pest n 15:50 1 perc és nyersz! n
16:55 Story Extra n 17:25 Fókusz n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 1 perc
és nyersz! n 20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:25 Barátok közt n 22:05
Halálos fegyver n23:00 RTL Klub Hír-
adó 23:30 Magyarul Balóval 

03:20 A célszemély n 05:50 TV Shop
06:25 Will és Grace n 06:45 Will és
Grace n 07:10 Will és Grace n 07:35
Will és Grace n 08:00 Jóbarátok n
08:30 Jóbarátok n 08:55 Ingatlancá-
pák 09:55 Szívek szállodája 10:50 Szí-
vek szállodája n11:50 Monk – Flúgos
nyomozó n12:50 Monk – Flúgos nyo-
mozó n 13:50 NCIS: Los Angeles n
14:45 NCIS: Los Angeles n 15:40
Castle n 16:40 Castle n 17:35 Ingat-
lancápák n 18:35 Négy férfi, egy eset
n 19:05 Négy férfi, egy eset n 19:35
Míg a halál el nem választ n20:05 Míg
a halál el nem választ n20:35 Két pasi
– meg egy kicsi n 21:05 Két pasi –
meg egy kicsi n 21:30 Exek az éden-
ben 22:35 Halálos terápia n

02:20 A célszemély n 03:00 A célsze-
mély n 05:50 TV Shop 06:25 Will és
Grace n 06:45 Will és Grace n 07:10
Will és Grace n 07:35 Will és Grace
n 08:00 Jóbarátok n 08:30 Jóbará-
tok n 08:55 Ingatlancápák 09:55 Szí-
vek szállodája 10:50 Szívek szállodá-
ja n 11:50 Monk – Flúgos nyomozó
n 12:50 Monk – Flúgos nyomozó n
13:50 NCIS: Los Angeles n 14:45
NCIS: Los Angeles n 15:40 Castle n
16:40 Castle n 17:35 Ingatlancápák
n 18:35 Négy férfi, egy eset n 19:05
Négy férfi, egy eset n 19:35 Míg a
halál el nem választ n 20:05 Míg a
halál el nem választ n 20:35 Két pasi
– meg egy kicsi n 21:00 V mint vér-
bosszú n 23:30 Halálos terápia n

00:25 Sikátor n 01:55 Az én '56-om
n 02:05 Szellem a palackból... 02:35
Hazajáró 03:05 Hagyaték n 03:35
Noé barátai 04:10 Ridikül n 05:00
Magyar gazda 05:25 Kék bolygó
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában n
06:55 Kenó n 07:00 Híradó 07:25
P'amende 07:50 Öt kontinens 08:25
Lola n 09:10 A hegyi doktor – Újra
rendel n 10:00 Váratlan utazás n
10:50 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie vi-
déki konyhája 13:20 Zorro n 14:10
Erdészház Falkenauban n 15:05 A
múlt árnyékában n 16:05 Don Mat-
teo n 17:10 Ridikül n 18:00 Híradó
18:35 A hegyi doktor – Újra rendel n
19:30 Virtuózok 2017 21:50 Agatha
Raisin n 22:35 Kenó n 22:45 Szel-
lemtanú n

03:30 Anyám borogass (A semmi kö-
zepén/Családom és egyéb emberfaj-
ták) n 04:00 Barátok közt n 04:30
Magyarul Balóval 05:05 Televíziós vá-
sárlás 05:30 Jó reggelt, skacok! n
07:15 Reggeli n 09:20 Asztro Show
10:25 Televíziós vásárlás 12:20 Élet-
módKalauz n 12:50 Story Extra n
13:20 Fókusz n 14:00 A kis menyasz-
szony n 14:35 Éjjel-nappal Budapest
n 15:50 1 perc és nyersz! n 16:55
Story Extra n 17:25 Fókusz n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz! n 20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:25 Barátok közt n 22:05
Showder Klub n 23:15 RTL Klub Hír-
adó 23:45 Magyarul Balóval

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül n 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Credo 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Gázfröccs
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 EYOF magazin 20:45 Pénz-
ügyek egyszerűen – vállalkozóknak
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Creative chef 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Gázfröccs
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek
23:30 Képújság

00:30 A Guardista n 02:05 Az én '56-
om n02:15 Az én '56-om n02:30 Ha-
zajáró 03:15 Hagyaték n 03:40 Noé
barátai n 04:10 Ridikül n 05:00 Kár-
pát Expressz 05:25 Médiaklikk 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 A múlt árnyékában n 06:55 Ke-
nó n 07:00 Híradó 07:25 Rondó
07:50 Kvartett 08:20 Lola n 09:10 A
hegyi doktor – Újra rendel n10:00 Vá-
ratlan utazás n 10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Jamie vidéki konyhája 13:10
Zorro n 14:00 Erdészház Falkenau-
ban n 14:50 A múlt árnyékában n
15:50 Don Matteo n16:50 Szerencse
Híradó n 17:10 Ridikül n 18:00 Hír-
adó 18:35 A hegyi doktor – Újra ren-
del n 19:25 Maradj talpon! n 20:30
Tóth János n21:05 Fábry n22:15 Ke-
nó n 22:25 Rossz társaság n

szöveg és fotó: xantus-állatkert

A Xantus János Állatkert új, különleges és iz-
galmas programmal várja látogatóit május
20-tól minden hétvégén. A közismert Zoo
Show mellett, szinte egy egész napot kitöltő

látványetetési programmal is szeretnénk
kedveskedni. Jöjjön el, ha többre kíváncsi,
vagy szeretne egy kicsit a kulisszák mögé lát-
ni, és sok érdekes információt megtudni az
állatainkról. Mostantól ennek az élménynek
is részese lehet nálunk.

Az új programunk különlegessége, hogy
szakavatott kollégánk vezetése alatt járhat-
ják be az állatkertet, ahol látványos etetések-
kel kísérve hallhatnak meglepő történeteket
és sok érdekességet az itt élő állatokról.
Munkatársunk mesél az adott fajról, elmond-

szöveg és fotó: pannon-víz

Aki szeretné megnyerni a képen látható, mű-
ködőképes játék markolót, nem kell mást
tennie, csak rajzolni egy hasonlót, és az erről
készített fotót beküldeni a kviz@pannon-viz.hu
címre. 

A legjobban készült rajzot közzétesszük,
és készítője megnyeri a képen látható kis-
markolót! 

A „valódi CAT kismarkoló” régóta a pannon-
vizes nyílt napok egyik legnépszerűbb látniva-
lója. Sok gyerek szerint nincs annál jobb móka,
mint felmászni a gépkezelő mellé és vele
együtt megmozdítani a hidraulikus kanalat. Az
ügyesebbek még egy kis földet is rakhatnak
vele, vagy kisebb árkot is áshatnak. 

Nyílt napokon legtöbbször Csekő Roland,
a Pannon-Víz Zrt. ügyeletese mutatja be a
Pannon-Víz ügyeletes kismarkolóját. Roland
már sok-sok hibaelhárításon dolgozott ilyen
géppel. „Szeretjük, mert gyorsan és ponto-

„Kalandozoo”: különleges,
új program az állatkertben

ja, hogy mi történik a kifutóban, sőt, kérdezni
is lehet tőle. A vezetés alatt meg is etetünk
több itt lakó állatot, délelőtt a tapírokat és az
apellákat. A délutáni túrán pedig, Gizit a vid-
rahölgyet, az ormányos medvéket, a pávi-
áncsapatot és Sidet, a cuki lajhárbébit. A
programunk alatt megtekinthetik a látványos
Zoo Show-t is.

Hogy senki se maradjon le róla, két túrát
is indítunk naponta, egyet délelőtt, és egyet
délután. A vezetések a jegypénztárunktól in-
dulnak. A délelőtti kaland 10.20-kor, a dél-
utáni pedig 14 órakor veszi kezdetét.

A Kalandozoo útiterve

Délelőtti Kalandozoo – Indulás: 10.20
10.30 – Tengerimalac-vonat 
10.45 – Tapíretetés
11.00 – Zoo Show
12.00 – Apellaetetés

Délutáni Kalandozoo – Indulás: 14 óra
14.10 – Vidraetetés
14.20 – Ormányos medveetetés
14.45 – Páviánetetés
15.00 – Zoo Show
15.45 – Lajháretetés

Jöjjenek és kalandozzunk együtt!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a
megadott időpontokhoz képest, 5-10 per-
ces eltérések előfordulhatnak!

Nyerj kismarkolót gyermeknapra! 
Várjuk a jövô kis gépkezelôinek rajzait!

san lehet vele dolgozni, befér a szűk belváro-
si utcákba, kapualjakba, még úgy is, hogy
mellette áll a tehergépkocsi. Fordulékonysá-
ga, fürgesége remekül kihasználható. 

Ha Te is szeretnéd kipróbálni, milyen ér-
zés a homokozóban saját markolódat irányí-
tani, akkor rajzolj nekünk! A jövő kis gépke-
zelőinek rajzait május 23-án kedden délig
várjuk! A játék részvételi szabályzata webla-
punkon található. A játék hároméves kor fe-
lett használható, teherbírása 50 kg.
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KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövô hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Hegedûs Péter—Szabó Zoltán: Vaskakas is talál szelet, Gyôr
históriája címû könyvét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. A múlt heti szerencsés nyertes: Balassa Kálmán.
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Egyetemi Csarnok • május 20. 16 órától

ETO-SZESE—Tata
Szurkoljuk ki a második helyet az idény utolsó meccsén!

Igazi 
sportünnep, 

fieszta, 

jamboree!

Fröccsözés
a meccs elôtt, alatt és után 

a Borhálóval!

HIRDETÉS

SICK Fejlesztô, Termelô és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fô út 49. 
Tel.: +36-96/582-610  • Tel.: +36-96/582-764 • Kapcsolattartó: Izsóné Bekô Bernadett
E-mail: munka@sick.hu

Jelentkezés: Elektronikai szerelô: alkalmassági tesztre önéletrajzzal vagy a portán átvehetô SICK-es jelentkezési lappal
SMD gépkezelô: önéletrajzzal vagy a portán átvehetô SICK-es jelentkezési lappal

Amit kínálunk: • Stabil, hosszú távú munkalehetôség • SICK Kft.-vel kötött határozatlan idejû munkaszerzôdés • Elektronikai szerelô pozíciónál kezdô órabér bruttó 970 Ft/óra
• SMD gépkezelô pozíciónál próbaidô letelte után azonnali béremelés • Próbaidô után 10%-os mozgóbér • Éjszakai mûszakpótlék 50% • 13. havi fizetés sikeres üzleti év
esetén • Új! Cégünk a mûszakos munkarendhez igazodva ingyenes munkahelyi buszjáratot indít Mecsér, Gyulamajor, Gyôrladamér, Gyôrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál
településekrôl! • Mûszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi buszjárat Gyôr, Börcs, Abda, Öttevény, Bôsárkány, Rábcakapi, Tárnokréti, Lébény, Mosonszentmiklós
településekrôl is! • Távolsági bérlet térítése 100%-ban • Személygépkocsival történô bejárás támogatása • Törzsgárda jutalom • Kulturált, tiszta munkakörnyezet • Vállalati
rendezvények, ünnepségek: családi nap, Mikulás-ünnepség gyerekeknek, karácsonyi vacsora

A németországi székhelyû SICK cégcsoport több mint 50 leányvállalatával és 7.400 dolgozójával világszinten piacvezetô szerepet tölt be az intelligens
szenzorgyártás területén. A Gyôrtôl 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több mint 20 éve állítunk elô szenzorokat, mára évi 70 millió EUR
értékben, 400 fôt foglalkoztatva.

Dinamikusan bôvülô csapatunkba új munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókra:

ELEKTRONIKAI SZERELÔ
Elektronikai szerelô / operátor feladatai: 
• Elektronikai termékek szerelése, tesztelése, csomagolása
• Gyártásközi ellenôrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Általános iskolai végzettség 
• Sikeres alkalmassági teszt 
• Orvosi alkalmasság
• Két vagy három mûszakos munkarend vállalása

SMD GÉPKEZELÔ
SMD gépkezelô feladatai:  
• SMD berendezések folyamatos üzemeltetése és karbantartása
• A gyártás zavartalan mûködésének biztosítása
• Gyártásközi ellenôrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintû számítástechnikai ismeret
• Orvosi alkalmasság
• Három mûszakos munkarend vállalása
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Pályázati felhívás

Bérleti jogviszony
útján történô hasznosításra

A pályázati felhívás beszerezhetŐ személyesen, a GyŐr-Szol Zrt. GyŐr,
Orgona u. 10. szám alatti székhelyén, a Vagyonkezelési Üzlet ágnál, vagy
igényelhetŐ elektronikus formában a vagyonkezeles@ gyorszol.hu
e-mail címen, illetve elérhetŐ a www.gyorszol.hu weboldalon. 

A Győr-Szol Zrt. pályázati felhívást tesz közzé a kizárólagos tulaj-
donát képező, Győr belterület 6838. helyrajzi számon nyilván-
tartott, természetben a Győr, Stelczer L. u. 1. szám alatt található
Delikát Ház bérleti jogviszony útján történő hasznosítására.

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdonában
lévő Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti, iroda célú 50
m2-es, 120 m2-es és 201 m2-es helyiségeit május 1-től.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (idŐ-
pont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt.
Vagyonkezelési Üzletág. Tel.: 96/505-053, 96/511-420/195. E-mail:
vagyonkezeles@gyorszol.hu

Kiadó

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

Üzleteink:
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, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: 2017. május 19—25.

Marhalábszár 1 kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött
grillkolbász
1 kg

HB dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

1599 Ft/kg

Happy Fucht
Kidney bab 

400 g, 347,50 Ft/kg

Kartonos ár

159 Ft/db

139 Ft/db

Riska tejföl
20%-os, 330 g, 
481,82 Ft/kg 

Magyar újburgonya 1 kg

május 19—21-ig

159 Ft/db

1099 Ft/kg

249 Ft/kg

Felveszünk kiemelt bérezéssel
mû szak ve zetô, eladó, pénztáros, hentes,

bolti kisegítô munkakörbe kollégákat. Gye-
des ellátásban lévôk, megváltozott mun ka -
ké pes sé gû ek és nyugdíjasok jelentkezését

is várjuk, akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség. Idôszaki diákmunka lehetôséget

kínálunk. Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com email
címre várjuk.

A GYHG Nonprofit Kft. Kalmár Ákos önkormányzati
képviselő kérésére és támogatásával a háztartásokban
felhalmozódott lom jellegű hulladékok elhelyezésére
gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri alkalommal. Az ese-
mény május 27-én, szombaton 8 és 16 óra között lesz
Győrben, a Tompa út és a Vágóhíd út saroknál, a régi
buszfordulónál. A közszolgáltató ezúton is kéri az autó-
sokat, hogy pénteken 22 órától szombat 20 óráig lehe-
tőség szerint ne parkoljanak majd ezen a helyszínen.

A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhelyen
van lehetőség. Elhelyezhető itt többek között elekt-
ronikai, fém, műanyag, nyesedék, építési törmelék,
csomagolóanyagok, bútorok és berendezési tár-
gyak. Veszélyes hulladékot a kihelyezett gyűjtőpon-
ton nem lehet leadni. A hulladék lerakására a győri
lakosok, a Győrben szemétszállítási díjat fizetők jo-
gosultak. Jogosultságukat igazolhatják a hulladék-
szállítási díj befizetéséről szóló számlával, akiknek
pedig ilyen nincs – mert a társasház közösen fizet –, a
korábban kiadott Győr Kártyával vagy lakcímkártyá-
val, illetve személyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés a rendőr-
ség és a közterület-felügyelet kiemelt biztosítása
mellett zajlik.

Eladó
Győr, Ifjúság körúton, panelprogramban részt vett társasházban, összkom-
fortos komfortfokozatú, földszinti 1,5 szobás, 48 m2-es, a Győr-Szol Zrt. tu-
lajdonában álló lakás eladó.

Eladási ár: 13.500.000 Ft • Érdeklődni: 96/505-053

Vételi szándéknyilatkozat beküldése: GyŐr-Szol Zrt. 9024 GyŐr, Orgona u. 10.
vagy ingatlanhasznositas@gyorszol.hu címre.

Értékesítési hirdetmény
Kihelyezett hulladékgyûjtô
pont Gyárvárosban

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény
útján értékesíti az alábbi kivett gyógyszertár megnevezésű ingatlanát 

Cím Helyrajzi szám Terület 
Győr, Rákóczi Ferenc u. 2. 6889 321 m2

Az 1850-ben épült, ma már műemlék épület Győr Belvárosában található, a
Széchenyi tér északkeleti sarkában. Az ingatlan műemléki területen, védett ré-
gészeti lelőhelyen helyezkedik. Az épület egyaránt megközelíthető a tér, vala-
mint a Rákóczi utca felől is. A Széchenyi tér jelentős forgalommal bír, turisztikai
központja is a városnak. A terület gépkocsival könnyen elérhető, de a tér forga-
lomtól elzárt terület. Parkolási lehetőség a Dunakapu téri mélygarázsban bizto-
sított. Az ingatlan ötszintes, amely magában foglalja a pincét, földszintet, első-,
második emeletet, valamint a padlásteret. Az öt szint alapterülete 1198 m2. Az
épületet 1998-ban teljesen felújították. A házban villamos energia, gáz, víz,
szennyvíz közműszolgáltatások állnak rendelkezésre. Az épület gépészeti és
elektromos rendszerei közösek a szomszédos ingatlannal, birtokba adása az
adásvételt követően 1,5 hónap múlva esedékes. 

Az ingatlan a helyszínen megtekinthető: 2017. május 22-én 13 és 14 óra között.
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2017. május 29., 12 óra

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg. További informá-
ció a GyŐr-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.



ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lak-
cím és telefonszám megadásá-
val, az ugyintezes@laphir.hu e-
mail címen lehet.

Vasárnapi ételkiszállítás-
ra sofőrt keresek. Betaní-
tás után önálló munkavég-
zés. Tel.: 06-20/210-6505.

CNC-gépkezelőket, for-
gácsolókat, darusokat (felülről
vezérelt darura), CO2 hegesztő-
ket, targoncásokat, villamos-
mérnököket, kovácsüzembe
fém ipari szakmunkásokat, repe-
désvizsgálókat és géplakatoso-
kat keresünk. Kiemelt órabér!
Tel.: 06-70/245-3955, e-mail:
majsamunka@indamail.hu

Az UNI-WORKER Kft.
felvételt hirdet az alábbi munka-
körökben: egyedi gyártásban jár-
tas CNC-gépkezelő, műanyag -
ipari minőségellenőr (2 nap
munka, 2 nap szabad), hegesz-
tő, közlekedési mérnök (közössé-
gi közlekedés terület), projektko-
ordinátor (gépészmérnök), mű-
szerész, betanított munkás
(kesztyűkötő, pöttyöző), sorki-
szolgáló, környezetvédelmi mér-
nök. Érdeklődni: +36-96/283-
281 vagy info@uni-worker.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők, szi-
getelési munkák készíté-
se. 06-30/355-6991

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását vál-
lalom. +36-20/517-2701

Kertfenntartást válla-
lok: Fűnyírás, sövénynyírás,
kertfelújítás. Automata öntöző-
rendszerek javítása: +36-
20/454-2076

Mindennemű kárpito-
zást, javítást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198

Lépcsőház-takarítást válla-
lok! Tel.: 06-30/256-0710.

Villanyszerelést és villany-
bojlerek javítását vállalom Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés 

rövid határidővel. 
Tel.: 06-20/246-5724.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal! 06-70/707-
5812; 06-20/996-7268.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk fe-
lesleges holmiját pincéjéből, pad-
lásáról, lakásából, illetve udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, fametszés,
kertásás, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 06-96/826-322.

Lomtalanítást vállalok teljes körűen.
Szállítok, takarítok, bontok. Hívjon biza-
lommal! Stuka Tibor, 06-30/217-0848.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása, 

áthúzása, anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás. 
Autók, robogók kárpitjainak 

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

Bontott fürdőkád, masszírozó
fotel eladó. Tel.: 06-30/855-5341.

Garázsban lévő holmi, érté-
kes tárgyak, étkészlet, 2 db zuhany-
kabin, ruhák, márkás cipők eladók.
Tel.: 06-30/721-5054.

Érdekel az egészséged, pén-
zed és szabadidőd? Van megol-
dás. Hívj! +36-20/454-2076

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280

KÉPKERETEZÉS 
festmény, fotó, esküvői keret, 

kézimunka, puzzle, tükör, 
kepkeretgyor.com

FB. Képkeretezés, Győr
Bécsikapu Galéria

& Anno 1992
Győr, Király utca 1.

Tel.: 06-20/365-8804.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron  antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Győr, Batthyány téren 2 szo-
ba, hallos, erkélyes lakás eladó.
17.900.000 Ft. 06-70/940-4046

Győr, Mátyás király tér közelé-
ben 2 szobás, felújított téglalakás eladó.
13.900.000 Ft. 06-70/633-5250

Szentiváni Homoksoron
873 nm kert, faházzal, gyümölcsfák-
kal eladó vagy kiadó. 96/319-583

Vámosszabadin ví-
kendház gyümölcsössel, hor-
gászási lehetőséggel, faházzal
eladó. Érd.: 06-30/973-3439.

Győr, Szúnyogszigeten eladó
200 nöl telek +18 nm-es faház. Érd.: 06-
20/481-9986; mari5663@gmail.com

LAKÁSCSERE

Tel.: 06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3+fél
szobás, 53–80 nm-es, határozatlan,
megvásárolható, erkélyes bérleményre.
Gyárváros, Bán Aladár és Kossuth La-
jos utca kizárva. (Hirdetésszám: 610.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, felújított, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 1 szobás, 30-40 nm-es, határo-
zatlan bérleményre. Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 611.)

Belvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 53–72 nm-es,
első emeletig lévő, 2 szobás, belvárosi,
határozatlan idejű bérleményre. Panel
kizárva. (Hirdetésszám: 612.)

Belvárosi,1 szobás, 28 nm-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 1+2 és fél vagy másfél
szobás, 50–60 nm-es, elsősorban ady-
városi, határozatlan, határozott idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. Tartozás átvállalása lehet-
séges. (Hirdetésszám: 329.) 

Újvárosi, 2 szobás, 50 nm-es, ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás, 36–40 nm-
es, határozatlan, határozott idejű bér-
leményre Újváros, Sziget kivételével.
(Hirdetésszám: 330.)

Szigeti,1 szobás, 38 nm-es, gázkon-
vektoros, műanyag ablakos, zeneiskolá-
hoz közeli, határozott idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 vagy 1+2 fél
szobás, 55–60 nm-es, határozott, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakásra. Szi-
get, Belváros előnyben. Tartozás kizárva.
(Hirdetésszám: 332.)

Győr-marcalvárosi, 53 nm-
es, 1+2 fél szobás, összkomfortos,
távfűtéses, felújított fürdőszobás,
szőnyegpadlós szobás, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
marcalvárosi, nagyobb, 4 szobás,
60–80 nm-es, határozatlan bérleti
szerződéses bérlakásra. Marcalváros
II előnyben. (Hirdetésszám: 333.)

ÉPÍTŐANYAG
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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

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

REMETE ANDRÁS

Mobil: +36-70/77-81-454

E-mail: andras.remete@gmail.com
9025 Gyôr, Gyepszél utca 26.

MAGYARORSZÁGI-NEMZETKÖZI
AUTÓMENTÉS AUTÓSZÁLLÍTÁS

EGÉSZSÉGÜGYI 
ASSZISZTENS

kollégát keres
az Aesthetica Orvosi Központ

teljes munkaidôbe,
szakorvos melletti asszisztenciára,

szépészeti kezelések 
és egészségügyi beavatkozások

(pl. vérvétel) elvégzésére.

2 év tapasztalat elvárás.
Angol nyelv ismerete elôny.

Munkavégzés helye: 
Gyôr

A jelentkezéseket a
hr@aesthetica.hu email címre

„Nôvér Gyôr” tárgymezôvel 
várjuk.
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SPORT EYOF

szerző: nagy roland
fotó: vizi andrás

Azt régóta tudjuk, hogy Jakabos
Zsuzsanna nem csak a vízzel, a
kamerával is jó barátságban van,
és egyáltalán nem jön zavarba,
ha modellként kell helytállnia.
Most kiderült, hogy egy másik
győri úszó, a sportág egyik leg-
nagyobb tehetségeként számon
tartott Varga Bence is remekül
mutat egy óriásplakáton, élvezi a
helyzetet, amikor fotók készülnek
róla, és filmesek állítják be jele-
netekhez, az EYOF kisfilmek for-
gatásán. Az úszás sportág nagy-
követeit nem csak az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál köti össze,
hanem Győr is. Együtt népszerű-
sítik a júliusi „kis olimpiát”.

„Az EYOF az egyik legfontosabb lépcső-
fok volt a pályafutásomban, még 2003-
ban. Az első komoly nemzetközi verse-
nyemre nagyon készültem. Párizsba
utaz tunk, és egészen hihetetlennek tűnt,
hogy olimpiai faluban laktunk, megkap-
tuk a nemzeti színű melegítőt, és min-
den olyan volt, mint egy nagy olimpián.
Erről száz százalékig persze csak utólag
bizonyosodhattam meg, amikor már túl
voltam a 2004-es athéni játékokon. Az
EYOF úszásban a legrangosabb korosz-
tályos verseny, tele olyan tehetségekkel,
akik közül később nagyon sokan ott lesz-
nek a sportág elitjében” – meséli az
egyik edzés után Jakabos Zsuzsanna. A
Győri Úszó SE legismertebb arca há-
rom aranyérmet nyert Párizsban, és
szurkol a fiataloknak júliusban, Győrben,
hogy hasonló sikereket érjenek el. A leg-
jobban talán Varga Bencéért szorít, aki
a másik helyi úszóklub neveltje, és első
osztályos kora óta a Móra-iskolában Far-
kas János irányításával készül. „Győrben
az úszók jól ismerik egymást. Zsúval
nem egy csapatban vagyunk, de sok-
szor találkozunk, ugyanis kedden és
csütörtökön az Aqua Sportcentrumban
van az edzésem. Komoly motiváció a
legjobbakat testközelből látni. Soha
nem fordult meg a fejemben, hogy más
városban folytassam a pályafutásomat,
itt jó helyen vagyok, de azt hiszem, ezt
bármelyik sportág fiataljai elmondhatják
magukról” – mondja Varga Bence, aki
néhány hete szerzett két ezüstérmet a
középiskolások világbajnokságán, több-
szörös korosztályos magyar bajnok, sőt
sokáig csúcstartó is volt több számban.
Az EYOF-on 100 méter pillangón és
100 méter háton reméli a legjobb ered-
ményt saját magától, hozzáteszi, ha si-

hogy bátyja, Dominik is szép sikereket
ért el, többek között az EYOF-on is.
Négy évvel ezelőtt 200 méter háton Ut-
rechtben ezüstérmes lett.” A Győri
Úszók Közhasznú Egyesület versenyző-
je keményen edz, és úgy gondolja, az,
hogy az élsport rengeteg lemondással
jár, természetes dolog, mégsem teher-
ként tekint erre, azt mondja, mindenért
kárpótolja, amikor elsőként ér célba.
„Sokszor rettenetesen fáradt vagyok, de
csinálom, mert szeretek versenyezni. Az
osztálytársaim később kelnek reggel,
amikor én már edzésen vagyok, több
szabadidejük van. Reggel majdnem két
órát úszom, délután másfél óra erősítés
után még két órát edzem. Csak így lehet
felvenni a versenyt a legjobbakkal.”

Jakabos Zsuzsanna kicsit irigykedik
is a győri EYOF indulóira, elsősorban
azért, mert hazai környezetben, magyar
szurkolók előtt úszhatnak egy olyan ver-
senyhelyszínen, aminek bárhol a csodá-
jára járnak. „Imádom az új uszodát, főleg
azért, mert világos, sok napfény jut be,
már ettől sokkal vidámabb a hangulata.
Tíz pálya van az 50 méteres medencén,
és olyan rajtkövek, mint az olimpiákon.
Elkészült a kinti 33 méteres medence is,
így tényleg a lehető legjobb helyen edz-
het, versenyezhet az EYOF mezőny. Túl
van a klub rendezőként több rangos baj-
nokságon, és két OB-n is, így a szerve-
zési munkákkal, a versenyek lebonyolí-
tásával biztos, hogy minden rendben
lesz.” Zsu arról is beszél, hogy szinte
egész évben úton van a különböző ver-
senyek miatt, de talán észre sem veszi,
hogy kimondja: akkor örül a legjobban,
amikor hazajön. „Nem véletlenül mon-
dom így. Nekem Győr lett az otthonom.
A legélhetőbb magyar város, ahol jó
sportolni, kiülni kávézni, eljárni színház-
ba. Itt jó biciklivel eltekerni fagyizni, és
besétálni a Belvárosba, ahol nyáron
egymást érik a programok. Biztos va-
gyok benne, hogy az EYOF-ra érkezők-
nek is tetszik majd a városom.” Jaka-
bos Zsuzsanna az EYOF nagy részét
biztosan kihagyja, de igazoltan hiányzik
majd, hiszen a budapesti vizes világbaj-
nokságon lesz jelenése. A példaképek
a felnőtt vb-n, a jövő reménységei az
Aqua Sportcentrumban csobbannak a
medencébe, azzal a céllal, hogy pálya-
futásuk első olimpiáján, a „kis olimpián”
bizonyítsanak. Bence terve is ez. „Mi-
chael Phelps, a valaha volt egyik legna-
gyobb úszó, elképzelni is nehéz, hogy
milyen lenne vele versenyezni. Egyszer
szeretnék én is eljutni odáig, hogy rám
is példaképként tekintsenek. Szeret-
ném a csúcsig vezető utat júliusban ha-
zai pályán elkezdeni.”

Egy karcsapásra az EYOF-tól
kerül kiharcolni a részvételt. „A serdülő
magyar bajnokságon kell nagyon jó időt
úszni, és akkor rajthoz állhatok Győrben.
Ha az egyéni legjobb eredményemet
hoznám, azzal résztvevő lehetnék. Most
szinte mindent az EYOF-nak rendelünk
alá. Korábban volt, hogy más sportba is
belekóstoltam, de most még hobbi szin-
ten sincs ilyesmi, hiszen a sérülések koc-

kázatát így lehet a minimálisra csökken-
teni. Most egy hét kiesés az edzésből
óriási hátrányt jelentene.”

Bence tehát komolyan veszi az
úszást, és szeretne testvére nyomdokai -
ba lépni a nyáron, hogy pontosan miért
is, azt Jakabos Zsuzsanna is tudja. „Ben-
ce a magyar úszósport nagy reménysé-
ge, de talán nem mindenki hallott róla,
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A Győri Audi ETO KC házigazda-
ként 37–19-re legyőzte a Moson-
magyaróvár csapatát a női kézi-
labda NB I keddi mérkőzésén, ez-
zel bebiztosította története 13.
bajnoki címét. A továbbra is veret-
len, listavezető Győrnek és a má-
sodik helyezett Ferencvárosnak
egyformán három mérkőzése van
még hátra, vagyis a fővárosiak
pontszámban elméletileg még
utolérhetik riválisukat, de az egy-
más elleni eredmények alapján ak-
kor is az ETO végezne az élen. A
Bajnokok Ligája-győztes győriek
az örök rangsorban megelőzték a
12 bajnoki címmel rendelkező Fe-
rencvárost, és már csak a Vasas

www.vidrauszoiskola.hu

INDULNAK: június 19. és július 10.
Mindennapos foglalkozások, hétfőtől péntekig délelőtt 
és délután! Óvodás, gyermek, diák, felnőtt!

Az Aqua Uszodában,
a Győri Sátoros Fedett Uszodában, 
a Magyar Vilmos Uszodában 
és a Móra-iskola 
uszodájában.

Intenzív nyári úszásoktatások,
úszóedzések a Vidra Úszóiskolában.

Érdeklődés: 
Rákosfalvy Ferenc
06-30/272-2064

Kovács Aliz
06-70/947-9409Úszá

s: E
rő, e

gészs
ég, e

dzetts
ég.

Újabb tehetséges saját nevelésű játékosát adja
kölcsön az Audi ETO KC. A csapat balszélsője,
Hársfalvi Júlia ideiglenesen elhagyja Győrt, és a
2017/18-as bajnokságban a Debrecen csapatát
erősíti.

A tehetséges balszélső az előző idényben lett
az ETO felnőtt keretének tagja. A zöld-fehérek el-
ső csapatánál eltöltött két év alatt rengeteg ta-
pasztalatot szerzett, kétszer magyar bajnok, egy-
szer pedig Magyar Kupa és Bajnokok Ligája-győ-
zelmet ünnepelhetett a klubbal. A fiatal játékos
egyéni fejlődése és a több játéklehetőség remé-
nyében úgy döntött, elfogadja a következő szezon-
ra a DVSC ajánlatát és egy évre kölcsönbe megy
a jövőre a nemzetközi porondon is szereplő deb-
receni együtteshez – áll a klub közleményében. „A
döntésemet leginkább az befolyásolta, hogy egyé-
nileg minél többet fejlődhessek, még fiatal va-
gyok, úgy gondolom, céljaim eléréséhez több já-
téklehetőségre lenne szükségem. A válogatottság
gondolata is a szemem előtt lebeg, amiért tudom,
nagyon sokat kell dolgoznom. A Debrecen egy na-
gyon jó csapat és mindenképpen előny, hogy
nemzetközi szinten, az EHF-kupában is megmé-
rettetik magukat. Nem búcsúzom Győrtől, na-
gyon örülök, hogy ilyen sikeres szezont zártunk.
Remélem, sokat tudok tanulni Debrecenben,
hogy jobb és tapasztaltabb játékosként térhessek
majd vissza” – mondta Hársfalvi Júlia.

Hársfalvi Debrecenben
folytatja pályafutását

SC áll előttük (15). Az ETO 2005
óta csak kétszer, 2007-ben és
2015-ben nem lett aranyérmes,
amikor az FTC nyert.

„Igaz, még hátravan három
mérkőzés a bajnokságból, de na-
gyon örülök, hogy már most ma-
gyar bajnoknak nevezhetjük ma-
gunkat. Az európai szinten legke-
ményebb versenysorozaton, a Baj-
nokok Ligáján már túl vagyunk, és
ott is mi lettünk a legjobbak. Nem
volt egyszerű, hiszen párhuzamo-
san harcoltunk két fronton is, és
problémákkal is küzdöttünk, me-
lyek, úgy gondolom, csak megerő-
sítettek minket” – mondta a mér-
kőzést követő sajtótájékoztatón

Ambros Martín. A találkozón az
Audi ETO vezetőedzője a keret
legfiatalabb tehetségeinek is já-
téklehetőséget adott. „Nagyon jól
kezdtünk, és végig esélyeshez
méltóan kézilabdáztunk, úgy ér-
zem, nem adtunk esélyt a Moson-
magyaróvárnak. Mindenki felsza-
badultan játszott, ez vezetett a
győzelmünkhöz” – nyilatkozta a
Győr balszélsője, Puhalák Szidó-
nia. „Az első perctől kezdve ko-
molyan vettük a mérkőzést. Örü-
lök, hogy ennyi játéklehetőséget
kaptunk, és úgy érzem, élni is
tudtunk ezzel” – értékelte rövi-
den a találkozót Moharos Vivien,
a zöld-fehérek szélsője.

Tizenharmadszor bajnok az Audi ETO!
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

A Csodalámpa Alapítvány és a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség összefo-
gásával kapott hajót egy betegségből
felépült gyerek, akinek az az álma,
hogy olimpikon lehessen. 

A „csodahajót" a 14 éves Opauszki
Péternek példaképe, Kammerer Zol-
tán olimpiai bajnok kajakos adta át a
budapesti Kolonics György Vízisport
Központban.

„Jólesik, hogy Petinek én vagyok a
példaképe. Vannak álmai, ahogy ne-
kem is voltak" – mondta Kammerer
Zoltán, a Graboplast Győri VSE ver-
senyzője. „Nagyon lelkes fiú, megtud-
tam, hogy heti öt edzése van egy vaj-
dasági klubban, a magyar ajkú Zen-
tán, ahol az edzője is magyar." Felkai
Márta, a Csodalámpa Alapítvány

A Barátság Sportparkban minden év-
ben megrendezik a Tavaszi Sport- és
Egészségnapot, amely ezúttal is nép-
szerű hétvégi program volt Győrben.
Tavaly az EYOF sportágai mutatkoztak
be, ezek a szakosztályok idén is ott vol-
tak a parkban, de egészen különleges
mozgásformákkal is találkozhattak az
érdeklődők. A legutóbbi olimpián a ví-
vók szállították a magyar érmek több-
ségét. Azt kevesen tudják, hogy Győr-
ben is nagy hagyományai vannak a
sportágnak. Innen indult például az
1956-ban olimpiát nyert Hámori Jenő
pályafutása is. Napjainkban is vannak
tehetségek a városban, az Angels Vívó
Sportegyesület például száznál több
taggal büszkélkedhet. Rögtönzött be-
mutató edzéseikre folyamatosan érkez-
tek a fiatalok. „A legjobb, ha a vívást 10-
12 éves korban kezdi el valaki. Egy év
alatt el lehet jutni arra a szintre, hogy
versenyeken indulhat, aki elég kitartó.
Két-három év szükséges ahhoz, hogy
egy igazán tehetséges gyerekből jó ví-
vó váljon. Vannak sportolóink minden
korosztályban, az óvodásoktól a legidő-

Népszerû volt a sportnap 
a Barátság parkban

sebbekig. Sokan nem a versenyzés mi-
att járnak edzésre, hanem pusztán a
mozgás miatt, vagy azért, hogy a
stresszt levezessék. A fiataljaink egyre
sikeresebbek, hárman a korosztályos
válogatottba is bekerültek” – mondta a
győri vívókról Illés-Kreutzer Attila edző.
A sportnapon a vívást a GYAC birkózói
is kipróbálták, bár ők inkább saját
sportágukban elért eredményeikre
büszkék.

„Két versenyzőnk is ott lesz a belgrá-
di serdülő Európa-bajnokságon. Ko-
csis Boglárka és Gyurasits Máté. Ez óri-
ási siker számunkra, hiszen nagyon ré-
gen vett részt győri birkózó ilyen rangos
megmérettetésen. A legnagyobb ál-
munk az, hogy minél több gyerekkel
szerettessük meg a sportágunkat” –
mondta Kozalk Tibor, a GYAC birkózói-
nak szakosztályvezetője. A nyolcadik
családi sport- és egészségnapon szin-
te az összes győri egyesület részt vett
és tartott bemutatót. Az érdeklődők
mindezek mellett egészségügyi taná-
csokat is kaphattak, sőt különböző álla-
potfelméréseken is részt vehettek.

Beteg volt, a bajnoktól kapott hajót
kommunikációs szakértője elmondta,
a szegedi gyermekklinikán kezelt, sú-
lyos betegségéből felépült Opauszki
Péter azért fordult az alapítványhoz,
hogy saját hajóval megvalósíthassa ál-
mát, és olimpikon lehessen. „Péter
2015 decemberében még az intenzív
osztályon feküdt, de hatalmas akarat -
erővel felgyógyult, és 2016 tavaszán
már versenyen indult." Hüttner Csaba
szövetségi kapitány közölte, örömmel
álltak a kezdeményezés mellé. „Továb-
bi életedhez is olyan erőt, kitartást kí-
vánunk, mint amivel legyőzted a be-
tegséget" – mondta a hatéves kora
óta kajakozó fiatalnak. Az ünnepélyes
átadás után Opauszki Péter ki is pró-
bálta az ajándékot: vízre szállt Kam-
merer Zoltán kíséretében.
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Budapesten a Tüskecsarnok
Uszodában rendezték meg a kö-
zépiskolások úszó-világbajnoksá-
gát, a 14–18 éves korosztálynak,
válogatott és iskolai csapatok
részvételével. Az iskolai csapatok
közé, egy leány- és egy fiúcsapat
pályázat útján kerülhetett be, a
ranglista eredmények alapján.
Magyarországot az iskolai csapa-
toknál a Móra-iskola fiúcsapata
képviselte a 16 országot felvonul-
tató mezőnyben. A verseny szín-
vonalára jellemző, hogy a párhu-
zamosan futó országos felnőtt
bajnokságon a középiskolás
győztesek közül jó néhányan dön-
tőbe kerültek volna időeredmé-
nyük alapján. A Móra csapatából
Varga Bence szerepelt a legjob-
ban, 100 méter pillangón ezüstér-
mes, 100 méter háton pedig ne-
gyedik lett. Döntőbe került még
Nagy Marcell 50 és 100 méter
mellen, valamint Csanaki Bálint
100 méter pillangón.

Csaknem háromezer néző, nagyszerű
hangulat, élvezetes meccs. Ez volt a
labdarúgó NB III 32. fordulójának győ-
ri rangadója, amelyen 2–0-ra győzött
az ETO FC a Gyirmót II ellen az Alcufer
Stadionban. A bajnokavatás egyelőre
elmaradt, hiszen a zöld-fehérek riváli-
sa, az Érd is nyert a hétvégén, az

Gyôri érem
a középiskolások
világbajnokságáról

Egy gyôzelemre a bajnoki címtôl
aranyérmet így a következő körben,
hazai pályán szerezheti meg az ETO.
„Szeretnénk megköszönni a szurkoló-
inknak, hogy ilyen sokan eljöttek, és
Gyirmóton is biztattak bennünket, ez-
zel sokat segítettek nekünk. Reméljük,
vasárnap már bajnoki elsőséget ünne-
pelhetünk együtt. Egyszerű a képlet,

minden meccset nyerni kell, akkor
nincs szükség számolgatásra. Ma is
türelmesek voltunk, és jöttek is a gó-
lok a végén. Miután megszereztük a
vezetést, több lehetőségünk volt, le-
hetett volna nagyobb is a különbség,
de elégedettek vagyunk” – mondta a
mérkőzésről Zamostny Balázs, az
ETO csatára. „A Csorna elleni mecs-
csen, remélem, legalább ennyi néző
lesz, mint ezen a rangadón, hiszen jó
érzés lenne velük átélni, amikor meg-
szerezzük a bajnoki címet. Egész
idényben egy csapat voltunk, nem ti-
zenegy, hanem huszonkét játékos. Így
könnyebben jöttek a győzelmek” – nyi-
latkozott a zöld-fehérek középpályása,
Pongrácz Viktor.

„Tudtuk, hogy kisebbfajta csoda
kellett volna ahhoz, hogy meglepetést
okozzunk. Mindenki megtett minden
tőle telhetőt, és egy sokkal jobb csa-
pattól kaptunk ki. Nagy élmény volt
ilyen hangulatban NB III-as meccset
játszani” – értékelte a találkozót Nagy
László, a Gyirmót II vezetőedzője. A
gyirmótiak a tabella 10. helyén állnak,
az ETO pedig három fordulóval a baj-
nokság vége előtt hét ponttal előzi
meg az Érdet. Bekő Balázs csapata
vasárnap 18 órakor fogadja a Csornát.
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