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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 Győr-Szol Zrt. az idei szezonban el-
ső alkalommal végez földi meleg kö-
dös szúnyoggyérítést – amennyiben
az időjárási körülmények lehetővé te-
szik – május 26-án, pénteken az alko-
nyati órákban. Amennyiben az időjá-
rás akkor nem teszi lehetővé a mun-
kát, a gyérítést másnap végzik el.  

Ezúttal elsősorban a város egyes
vizes élőhelyei környezetében kerül
sor földi meleg ködös kémiai gyérítés-
re, azokon a helyszíneken, ahol a to-
csogókban, álló és pangó vizekben
kedvezőbbek a vérszívók fejlődésének
körülményei. A beavatkozás elsősor-
ban annak megelőzését szolgálja,
hogy a szúnyogok a vizes-erdős terü-
letekről nagy számban kerüljenek a la-
kott területekre.

A gyérítéssel érintett területek:
Gyirmót, Püspökerdő, Holt-Marcal,
Marcalváros II kiserdő, Sárás, Bácsai
csatorna, Likócs, a Jedlik hídtól az
Aqua Sportközpontig terjedő terület,
Aranypart I–II. 

A meleg ködös gyérítést végző
szerkezet működése zajhatással jár,

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Háza Győrben is elindítja a Budapes-
ten sikerrel zárult Coffee To Go prog-
ramsorozatot. A Coffee To Go Győrt a
Családi Kör projekt részeként 2020. ja-
nuár végéig 24-szer rendezik meg. A
programokon az aktuális és a fiatal kor-
osztályt érintő témákról, problémákról
zajlanak a beszélgetések, programok.

Elsőként május 30-án 17–19 óráig a
Borsodi Műhely Kft.-nél tartanak work -
shopot a cég HR munkatársai fiatalok-

A győri Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola idén is meghirdeti a
2017/2018-as tanévre felvételijét. A
meghallgatás június elsején, csütörtö-
kön 10 és 11.30, valamint 15 és 18 óra
között lesz a Liszt Ferenc u. 6. szám
alatt. A magánének meghallgatásra 15
és 17 óra között várják a jelentkezőket.
A növendékek az előképző évfolyam

A győri sváb bálon adta át a Győr Me-
gyei Jogú Város Német Önkormány-
zat által alapított díjakat Ferenczi Ta-
más, a német önkormányzat elnöke
és Röck Samu, Győr Város Díszpolgá-
ra. „Német Nemzetiségi Oktatásért”
kitüntetést Domanyik Szilárdné, a Ko-
vács Margit Német Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Iskola intézmény-

Megkezdôdik a szúnyoggyérítés
ezért a szolgáltató kéri a lakosság tü-
relmét.

A földi gyérítésre
használt eszközről
A meleg köd képzésére, kémiai szú-

nyoggyérítésre alkalmas IGEBA típusú
készülék 60 literes vegyszertároló és 5,5
literes üzemanyag-tartállyal, valamint a
hordozó gépjármű fülkéjéből vezérelhető
távirányító berendezéssel rendelkezik.
Egy különböző szögben állítható ködcsö-
vön keresztül juttatja ki az alkalmazott,
úgynevezett fehér olaj és biocid keveré-
kéből álló anyagot. A kihordási teljesítmé-
nye beállítástól függően 30–95 liter/óra.

A berendezést elsősorban sűrű nö-
vényzetű, lombos fás, bokros területeken,
parkokban, zöldövezetekben alkalmaz-
zák, ahol a légi gyérítés nem elég haté-
kony. A felmelegített vegyszer ködként te-
rül el a környezetben, szélcsendes idő-
ben nagy területen. A meleg a szúnyogo-
kat élénkebb mozgásra, repülésre kész-
teti, így a fák, bokrok tövében, levelek alatt
meglapuló vérszívók beleszállnak a vegy-
szeres ködbe és elpusztulnak.

Elismeréseket adtak át a sváb bálon
egység-vezetője, és Takácsné Kiss
Katalin, a Brunszvik Teréz Német
Nemzetiségi Tagóvoda óvodapedagó-
gusa kapta. A „Német Nemzetiségi
Kultúráért” kitüntetést Scheibelhoffer
Ottóné, a német önkormányzat elnök-
helyettese és Ruisz Oszkár, a német
önkormányzat képviselője, kulturális
bizottságának elnöke vehette át.

A Pannon-Víz Zrt. gyermeknapi rajzpályázatát Csaranko Ákos nyerte,
várjuk jelentkezését. A kismarkolóval pedig legközelebb a Győrkőc-
fesztiválon, a pannon-vizes bemutatón találkozhatnak.

Felvételi a zeneiskolában
elvégzése után eldönthetik, hogy az
alábbi hangszerek közül melyiken sze-
retnének tanulni: zongora, hegedű,
gordonka, gitár, furulya, fuvola, oboa,
klarinét, szaxofon, fagott, trombita,
kürt, harsona, harmonika és ütős
hangszerek.

A meghallgatásra vidd magaddal
kedvenc dalodat!

Állásinterjúra készítenek fel
nak, akik álláskeresésükhöz, állásinter-
júkhoz, önéletrajz-készítéshez szívesen
fogadnak gyakorlati, szakmai tanácso-
kat. A „Hogyan tudom magamat a leg -
előnyösebben megmutatni leendő
munkaadómnak?” elnevezésű work -
shopra a jelentkezéseket a tartopiller@
maltai.hu e-mail címre várják a szerve-
zők. Helyszín: Győr, Juharfa u. 8. (Ipari
Park). A részvétel ingyenes! Érdemes
összeszedetten készülni az állásinterjúra,
ezen a workshopon minden, ezzel kap-
csolatos témát érintenek a szakemberek!
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szintű elhanyagolást, a személyes fi-
gyelem és elfogadás hiányát jelenti,
vagy az egész családi életet megmér-
gező halmozott problémákat: alkoho-
lizmus, egyéb függőségek, teljes eg-
zisztenciális bizonytalanság.”

Az eltűntek között magas a ka-
maszkorúak aránya. Nem véletlenül,
hiszen a fejlődésnek ebben a szaka-
szában válnak le szüleikről a gyerekek.
Vekerdy Tamás gyermekpszichológus
úgy fogalmazott egy interjúban: ki le-
hetne írni ezekre a kamaszokra, hogy
„átépítés miatt átmenetileg zárva”. A
jól ismert szakember szerint a legtöb-
bet akkor tehetünk a kamaszokért, ha
elfogadjuk a jelenlétüket. Az tud jól le-
válni, akinek megadták az érzelmi biz-

tonságot. „Az a gyerek érzi jól magát
a bőrében, akit elfogadnak olyannak,
amilyen ő valójában.”

A megelőzés tehát nem más, mint
őszinte együttélés a családban. Ennél
nagyobb nevelőerő aligha létezik. A
szülők persze viszonylag könnyen ta-
lálnak önmentő magyarázatot. A hibát
a szabados médiában, a rossz társa-
dalmi mintákban keresik. Pedig a min-
tát mindenekelőtt a szülők adják. 

A kriminológiai, kriminalisztikai és
pszichológiai kutatások, elemzések
azt mutatják: senki sem lett gyilkos
csupán attól, hogy gyermekkorában
öldöklős, indiános filmeket vagy sok

krimit látott. A népmesék rémségei
sem tesznek senkit gonosszá. Egyál-
talán nem mindegy persze a társadal-
mi közeg, a nyilvánosság által közvetí-
tett minta, ám ezek önmagukban az
ember személyiségét nem torzítják el
végletesen. Ha van a családból hozott
működő, érzelmekkel átitatott minta,
akkor az erősebb a külső hatásoknál. 

A személyiség lélektanával foglal-
kozó szakemberek nagyjából egyfor-
ma mértékben találkoznak azzal,
hogy a szülők mindenféle segítség
nélkül magukra hagyják a gyerekeiket,
vagy éppen ellenkezőleg: nem enge-
dik kiteljesedésüket, hanem saját né-
zeteiket akarják rájuk húzni. Csak-
hogy a gyerekek nem próbababák,

akiken egyformán jól áll
minden méretes konfekció.
Mindenkiben más értékek,
tulajdonságok rejlenek. Ha
ezeket elnyomják bennük,
akkor óhatatlanul is szem-
befordulnak az őket indoko-
latlanul korlátozó, erőszak-
kal „átnevelő” családjukkal,
s ki akarnak lépni belőle. 

Természetesen minden eltűnt gye-
rek sorsa egyedi, még ha az okokban,
a motivációkban vannak is lényeges,
hasonló elemek. Az eltűntek miatt min-
dig sajnálkozik a társadalom, sőt a ke-
resésben is sokan vesznek részt. Meg-
előzni a bajt sokkal nehezebb, mert az
egy hosszú, a mindennapi szeretetben
gazdag folyamat, melynek során a gye-
rekből fiatal felnőtt válik. Amikor az or-
szágban összesen 20 ezer világító lufit
engednek a magasba az Ezer Lámpás
Éjszakáján, akkor önmagunk lelkiisme-
retébe vezető lámpásként hívják fel fi-
gyelmünket saját felelősségünkre az el-
tűnt gyermekekért. 

Hivatalosan május 25-e az el-
tűnt gyerekek világnapja. Ha-
zánkban egy civil szervezet Ezer
Lámpás Éjszakája címmel or-
szágos programsorozatot kez-
deményezett ennek keretében.
Győrben május 28-án az Arany-
part II strandon is látványos
kampányrendezvényre kerül
sor, s világító lufikat engednek
fel a magasba. Magyarorszá-
gon a rendőrség tavaly 18 ezer
699 körözést rendelt el a gyer-
mekek felkutatása érdekében. 

Az ENSZ-nél bejegyzett Eltűnt Gyere-
kek Világnapja 1979. május 25-éhez
kapcsolódik. Ekkor tűnt el ugyanis
nyomtalanul New Yorkban a hatéves
Etan Patz. Miután nyoma veszett, a
szülők kezdeményezték az Egyesült
Államok akkori elnökénél, Ronald Rea -
gannél, hogy nyilvánítsák május 25-ét
az Eltűnt Gyermekek Világnapjává.

Etan Patz eltűnésének híre futótűz-
ként terjedt Amerikában, hiszen ő volt
az első gyermek, akinek az arcképe fel-
került több millió tejesdoboz oldalára.
Gyilkosa több mint 30 év után került elő.

Magyarországon évente egy kisvá-
rosnyi gyermek és fiatalkorú tűnik el.
Sokukat napok, hetek múlva megta-
lálják, visszavezetik otthonukba. Má-
sok bűncselekmények sértettjei, áldo-
zatai lesznek, s vannak, akiknek a sor-
sáról évek múlva sem tudunk semmit. 

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapít-
vány szakemberei szerint: „A gyerek
onnan indul útnak, ahol neki nem jó,
nem biztonságos, ahol a közeg nem
megtartó. Ez a családból szökések
esetében leggyakrabban érzelmileg,
fizikailag vagy szexuálisan bántalma-
zó, kihasználó családot, illetve több-

Húszezer világító lufi
száll fel az eltûnt gyermekekért

Győrben fellép Benji, Torres Dani, Rácz
Gergő, Varga Viktor, a műsorvezető pe-
dig Erdélyi Mónika lesz. A világító lufi-
kat fél tízkor engedik a magasba. A
Gyermekkrízis Alapítvány kék vonala a
bajba került gyerekeknek: 116 000
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

Különleges esemény helyszíne
volt hétfőn a római Ara Pacis
Augustae ókori emlékhely, ahol
ünnepélyes keretek között
emelték magasba a győri Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
lángját és az arany olajágat.

Az Ara Pacis Augustae, vagyis az Au-
gustusi Béke Oltára szimbolikus helyszí-
ne volt a ceremóniának. Ezen a helyen
vette át az EYOF lángját Borkai Zsolt,
Győr polgármestere Janez Kocijancic-
tól, az Európai Olimpiai Bizottság (EOC)
megbízott elnökétől. A lángot Berki
Krisztán olimpiai bajnok tornász, Gör-
bicz Anita háromszoros BL-győztes ké-
zilabdázó, Jakabos Zsuzsanna, korábbi
EYOF-győztes, úszó olimpikon, Pars
Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvető
és Karakas Hedvig világbajnoki bronz -
érmes dzsúdós olimpikon emelte a ma-
gasba. A polgármester elmondta, a
szervezők hat éve dolgoznak Magyaror-
szág első olimpiai multisporteseményé-
nek sikeréért, ezt a pillanatot, s ezt a lán-
got azóta várják. Kiemelte, a győri
EYOF-ot széles körű összefogás övezi,
a magyar állam és az önkormányzat tá-
mogatása mellett számos vállalkozás
szponzorálja a megvalósítást, neves
sportolók népszerűsítik az eseményt,
rengetegen jelentkeztek önkéntesnek,
hogy tevékeny részesei legyenek az
EYOF-nak, a lángfutásba pedig számos
magyar település kapcsolódik be. Em-
lékeztetett, mindössze két hónap van
hátra, és egy csodálatos esemény veszi
kezdetét Győrben, amelynek nyitányán
ötven ország fiatal sportolói tekinthet-
nek büszkén e lángra.

„A történelemben a hősök a csaták-
ban születtek, ma viszont bárkiből lehet
hős, akár a kultúrában, a tudományokban
vagy épp a sportban ér el kiemelkedő si-
kereket” – fogalmazott az ünnepségen
Janez Kocijancic, az EOC megbízott elnö-
ke. Hozzátette, az EYOF története negyed
évszázadra tekint vissza, s ez a csodálatos
álom most Győrben folytatódik.

Giovanni Malago, az Olasz Olimpiai
Bizottság elnöke kifejtette, büszke arra,
hogy ennek a fontos mérföldkőnek Ró-
ma ad otthont. Emlékeztetett, hogy Ma-
gyarországnak komoly olimpiai hagyo-
mányai vannak, ezért is biztos benne,
hogy a győri sikeres verseny lesz.

Az ünnepségen bemutatták Nicola
Amato aranyműves alkotását, a „Dea
Pax” arany olajágat, amelyet ugyanaz
a tűz edzett, mint amelyről az EYOF
lángja is gyúlt. Az olajág elkísérte a
lángot Győrbe, majd a nyári esemény

Rómából érkezett Gyôrb
után visszatér Rómába, az Európai
Olimpiai Bizottság (EOC) központjá-
ba. Az olajágat Kulcsár Krisztián, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vet-
te át, aki ígéretet tett, hogy vigyáznak
a jelképekre. Kiemelte, Magyarország-
nak fontos az olimpiai eszme, és to-
vábbra is reméli, hogy Budapest egy-
szer nyári olimpiát rendezhet. Hozzá-
tette, ezen az úton is kiemelkedő állo-
más a győri EYOF megrendezése.

„Még soha nem foghattam az
olimpiai eszmét jelképező lángot,
ezért ez a nap örök emlék marad szá-
momra” – válaszolt Karakas Hedvig
arra a  kérdésünkre, hogyan élte meg
a lánggyújtó ceremóniát. „Nem csak
az volt megtisztelő számomra, hogy
részt vehettem a ceremónián, hanem
már az is, amikor sportági EYOF-
nagykövetnek választottak. Az, hogy
egy magyar rendezésű olimpiai ese-

ményt segíthetek, szinte ugyanolyan
nagyszerű, mint egy olimpián elért si-
ker” – fogalmazott lapunknak Berki
Krisztián.  Görbicz Anita számára pe-
dig olyan felemelő érzés volt jelen
lenni hazánk első olimpiai eseményé-
nek lánggyújtó ünnepségén, amit
még kisfiának, Boldizsárnak is soká-
ig mesélni fog. Pars Krisztián szerint
a sportolók hírnökként voltak jelen az
eseményen, és a lánggal együtt elvi-
szik a fiataloknak az olimpiai üzene-
tet. „Büszke vagyok, hogy Győrt és a
sportolókat képviselhettem Rómá-
ban, és arra is, hogy az elsők között
emelhettem a magasba a fáklyát” –
összegezte Jakabos Zsuzsanna.
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be az EYOF-láng
A római ceremóniát követően, szer-
dán délután érkezett a rendező város-
ba a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál lángja.

A láng fogadását a péri reptéren a
győri 12. Arrabona Légvédelmi Raké-
taezred díszszakasza és a Tatai Hely-
őrségi Katonazenekar tette még ün-
nepélyesebbé. Borkai Zsolt polgár-
mester mellett az EYOF felnőtt és fia-
tal sportági nagykövetei kísérték a
lángot. A Városháza előtti téren a győ-
riek felvételről láthatták a hétfői római
lángceremóniát és a péri megérke-
zést. Borkai Zsolt elmondta, egy kö-
zös álom beteljesülése a mai nap,
amikor megérkezett Győrbe az olim-
piai eszme egyik kiemelkedő jelképe.
„Rengeteg munka és széles körű ösz-
szefogás kellett ahhoz, hogy 60 nap-
pal az esemény előtt elmondhassuk,
jól állunk a felkészülésben, nagyszerű
létesítmények épülnek, halad a szer-

vezés, és immár a láng is itt lehet ve-
lünk. Rómában olyan pillanatokat él-
hettünk át, amelyekre mindig emlé-
kezni fogunk, ma és az országos láng-
futás során is ezt az érzést szeretnénk
átadni minden magyarnak.”

Az ünnepségen mesélt élményeiről
a római ceremónián részt vett öt spor-
toló, de az őket Győrben fogadó sport-
ági nagykövetek is beszéltek érzéseik-
ről.  „Büszkeséggel tölt el győriként,
hogy hazámat és sportágamat nagy-
követként képviselhetem, köszönöm
szépen Borkai Zsoltnak, hogy mindezt
elhozta Győrnek, Magyarországnak” –
fogalmazott Görbicz Anita, aki hozzá-
tette, „biztos vagyok abban, hogy öt-
ven országba viszik majd el a fiatalok
Győr városának és Magyarországnak
jó hírét, mert szuper EYOF-ot fogunk
rendezni.”  Borissza Johanna Kitti sze-
rint az EYOF kiváló lehetőség a kerék-
pársport népszerűsítésére és a fiatal

tehetségek bemutatkozására, míg Lak-
lóth Anna azt emelte ki, hogy nagy
megtiszteltetés számára a kosárlabda
sportágat képviselni, és az ilyen törté-
nelmi pillanatokat, mint az EYOF-láng
érkezése, személyesen átélni.

„Hatalmas élmény mindebben
részt venni, s egyben nagy felelősség
is!” – osztotta meg gondolatait a jelen-
lévőkkel az ifjú sportolók közül Füri
Márton (kerékpár). Lendvai Luca (atlé-
tika) hozzáfűzte, örökre emlékezetes
és meghatározó pillanatok lesznek
ezek az életében, a lángfutásból is
igyekszik majd kivenni a részét. „Pél-
daképemmel, Berki Krisztiánnal a kö-
zös munka plusz energiákat ad ne-
kem a felkészülésben. Az EYOF-on
igyekszem a maximumot kihozni ma-
gamból!” – folytatta Mészáros Krisz-
tofer (torna), míg Pál Tamara (kézilab-
da) szintén példaképét említette.
„Görbével sokszor játszunk egy csa-

patban, rengeteget tanulok tőle a pá-
lyán és azon kívül is, s ehhez a tanulás-
hoz az EYOF is hozzájárul.” Varga Ben-
ce (úszás) szerint nagyon szervezett
csapat dolgozik a nyári rendezvényen,
hogy a sportolók a legjobb körülmé-
nyek között versenyezhessenek. „A
hazai pálya plusz motiváció, fantaszti-
kus, hogy városom ad helyet a nagy-
szabású nemzetközi eseménynek.”

A lángfogadó műsorban Szalóki Ági
és a Győri Balett közreműködött, az őr-
lángot pedig Borkai Zsolt helyezte el a
Városháza téren felállított installáción
Görbicz Anita, Jakabos Zsuzsanna, Ka-
rakas Hedvig, Berki Krisztián és Pars
Krisztián kíséretében. A ceremónia vé-
gén a The Biebers adta elő az EYOF hi-
vatalos dalát, a közönség láthatta az „Itt
és most” című dal videoklipjét, az ősbe-
mutatót követően pedig az együttes
egy fergeteges élő koncerttel ajándé-
kozta meg a kilátogatókat.
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„A jövő évi költségvetés minden magyar ember számára
megteremti a lehetőségét annak, hogy ismét léphessen
egyet előre a saját életében. A 2018-as költségvetés a
munkából élőkről, a családokról, a biztonságról szól” –
mondta el hetilapunknak Kara Ákos és Simon Róbert
Balázs győri országgyűlési képviselő, miután lezajlott a
parlamenti vita és rövidesen szavaznak a képviselők.

Kifejtették: a polgári kormány célja a kezdettől
az, hogy a segélyt felváltsa a munka. A közös erőfe-
szítések meghozták az eredményeket. 2010-hez ké-
pest ma több mint 700 ezerrel többen dolgoznak,
ezek döntő többsége piaci álláshely. Szeretnék el-
érni a teljes foglalkoztatottságot, ezért tovább csök-
kennek a munkát terhelő adók. 

2018-ban a munkanélküliségi ráta 4 százalékra
csökkenhet, jövőre is lesz közmunkaprogram, amely-
ből egyre többen kerülnek át a munkaerőpiacra ma-
gasabb bérért, és folytatódik a munkahelyteremtés is.
„Emellett azt is fontosnak tartjuk, hogy minden ma-
gyar embernek megérje dolgozni. 2018-ban is folyta-
tódnak a béremelési programok a közszférában” – fo-
galmazott Simon Róbert Balázs. „A piaci szférában a
munkát terhelő adók újabb csökkentése teszi lehető-
vé a bérek további növekedését. Folytatódik a mini-
málbér-emelés: az idei 15 százalék után 2018-ban to-
vábbi 8 százalékkal nő a minimálbér. A szakmunkás
minimálbér az idei 25 százalék után, 2018-ban újabb
12 százalékkal nő. A szakmunkás minimálbér 2010-
hez képest megduplázódhat” – tette hozzá Kara Ákos.

Kifejtették, a kormány célja, hogy Magyarország
családbarát ország legyen, ezért döntött az Európá-

Az elmúlt 13 évben több tízezer
uniós fejlesztési projekt zárult si-
kerrel Magyarországon. Fejlő-
dött az ország, munkahelyek
száz ezrei jöttek létre, cégek ezrei
tudtak sikeresen fejleszteni, szá-
mos városban és faluban épültek
vagy újultak meg intézmények,
közterületek – hangzott el az Uni-
ós fejlesztések nyílt napján múlt
hétvégén, a Xantus János Állat-
kertben.

Simon Róbert Balázs, me-
gyénk fejlesztési biztosa, győri
országgyűlési képviselő elmond-
ta, a 2007–2013-as uniós ciklus-
ban közel 12 ezer projekt valósult
meg, összesen 640 milliárd fo-
rint értékben a megyében. Győr-
Moson-Sopron mind a 183 tele-
pülésére került valamilyen uniós
forrás, s a helyszín okán kitért ar-
ra is, a Füles Bástya több mint
126 milliós fejlesztésből nyithat-
ta szélesre a kapuit a látogatók
előtt néhány éve. Szóba került
még többek között a Széchenyi
tér, amely igazi közösségi találko-

A 2018-as költségvetés a munkából élôkrôl,
a családokról és a biztonságról szól

ban is egyedülálló családi adózás bevezetéséről,
ami már közel egymillió családnak nyújt segítséget.
Jövőre is marad a 15 százalékos szja, ami Európá-
ban az egyik legalacsonyabb. 2018-ban tovább nő
a kétgyermekesek családi adókedvezménye: havi
35 ezer forintra, ami évente 420 ezer forintot jelent.
Jövőre is lesz első házasok adókedvezménye. Ott-
honteremtésre még több forrás, 226 milliárd forint
áll majd rendelkezésre.

A családok gazdálkodását ezeken túl 2018-ban
újabb adócsökkentések is segítik, például 5 százalék-
ra csökken az éttermi étkezés, az internet és a hal áfája.
2018-ban az ideinél nagyobb, 3 százalékos lesz a
nyugdíjemelés, sőt a jó gazdasági növekedésnek kö-
szönhetően, nyugdíjprémium kifizetésével számolnak.
2018-ban minden eddiginél többet, 79 milliárdot for-
dítanak ingyenes gyermekétkeztetésre, több forrás jut
a rugalmasabb bölcsődei rendszerre.

A kormány a 2018-as költségvetésben is megfele-
lő pénzügyi hátteret biztosít a határok védelmére. Jö-
vőre rendvédelemre és a közbiztonság megerősítésé-
re 83 milliárd forinttal több pénz jut, mint idén.

„A 2018-as költségvetés egyik legfontosabb
erőssége, hogy 2017-hez viszonyítva 102 milliárd-
dal több jut az egészségügyre, az oktatásra 81 mil-
liárd forinttal, az otthonteremtési programra 15 mil-
liárd forinttal, nyugdíjakra, családtámogatásra, szo-
ciális területre 287 milliárddal, gazdaságfejlesztés-
re 205 milliárddal, az útfelújításokra pedig 30 milli-
árddal több jut” – hangsúlyozta Kara Ákos és Si-
mon Róbert Balázs. 

További sikerekért dolgoznak
zási pont lett. „Sikeres időszak
volt, s azon dolgozunk, hogy a
2014–2020 közötti időszak még
sikeresebb legyen” – zárta a me-
gye fejlesztési biztosa.

A győri önkormányzat pénz-
ügyi bizottságának elnöke, Szeles
Szabolcs önkormányzati képvise-
lő hozzátette, a folyamatos fejlesz-

tésekhez a város is hozzátette a
forrásait, amellyel még nagyobb
mértékű tervek valósulhattak
meg. A képviselő kitért Orbán Vik-
tor miniszterelnök nemrégiben

történt látogatására is, ahol is-
mertette: a Modern Városok
Program keretében az állatkert to-
vábbi fejlesztéseket tervezhet.

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Szakmai út a MOBIL 2017.
Járműipari Szakkiállításra 
és Konferenciára,
Zalaegerszegre június 1.

Folytatódik a Kezdő Vállalkozások
Vezetői Klubja

június 1.

Bankár Klub
június 6.

Munkavédelmi Képviselő Képzésre
lehet jelentkezni június 6-ig

Ipar 4.0 szakmai nap
június 12.

Tájékoztató az új IATF
16949:2016 szabványról

június 16.

Kamarai kézműves
gyermektáborba
még lehet jelentkezni július 3–7. időpontra

Fodrászoknak –
szakmai fejlesztő és kapcsolatépítő

Professzionális workshop május 29-én

Google Magyarország
digitális workshop
(rendezvenyszervezes@gymskik.hu) –
május 31.

Kamarai Szalon
május 31-én

• lelki egészség a családi kapcsolatokban
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A nyugdíjcélú megtakarítások fontosságával kap-
csolatban hétről hétre az elmúlt évek gyökeres tár-
sadalmi változásairól írtunk. Most a jogszabályi
módosulásokról számolunk be állandó
szakértőnk, Zsidi Mária segítségével.
Ezzel kapcsolatban az Aegon Bizto-
sító megyei igazgatója rámutat a
2008-ban indult világméretű
gazdasági válságra, amikor
is a pénzügyi világ jelen-
tősen átalakult. Az Euró-
pai Unió válaszlépésként
már akkor több szabályozási
irányelvet megfogalmazott, az
ügyfelek és a pénzintézetek védelme
érdekében. Ennek köszönhetően 2016.
március elsejétől kötelezővé tette, hogy kizárólag
a szerződő fél élethelyzetére szabad csak terméket
ajánlani. Így az Aegon Biztosító tanácsadói törvé-
nyi kötelezettségüknek eleget téve, egy rövid
igényfelmérő segítségével állapítják meg, és ajánl-
ják a megfelelő biztosítási terméket. Ez egy bizalmi
beszélgetés keretében történik, az ügyfél által vá-
lasztott helyszínen és önkéntes válaszadásaival.
Csak ezután, a felmerült valós igények megisme-
rése és kiértékelése után történik a termékajánlás.
„Az igény alapú értékesítés fontosságával egyet-
értek – foglalja össze a szakértő –, hiszen képzel-
jük el, hogy egy közel másfél órás személyes ta-
lálkozón, akár tíz-tizenöt év befektetéseiről szület-
het döntés, így az egyszerű, érthető, de minden
egyéb szabályozási irányelvet betartó kommuni-
kációt kell érvényesíteniük a tanácsadóknak az
ügyfelekkel.” A folytatásban Zsidi Mária hangsú-
lyozza, nem alakulhat ki kommunikációs aszim-
metria annak okán, hogy több információ marad
a birtokukban a termékről, mint az ügyfeleknek.
A helyes gyakorlati eljárást, illetve a törvények,
szabályok betartását folyamatos próbavásárlá-
sokkal ellenőrzik, melyekről visszajelzéseket ad-
nak, és szükség szerint oktatásokat szerveznek,
illetve a tanácsadók munkáját mentorokkal segít-
hetik. Fontos megjegyezni, hogy minden biztosí-
tóra vonatkoznak ezen előírások. Az igényfelmé-
rés során az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy
bizonyos kérdésekre nem válaszol, azonban ez
esetben mindig felhívják a figyelmét, hogy a kért
információk, adatok hiányában nem képesek az
elvárásaihoz, lehetőségeihez legjobban igazodó
biztosítást javasolni, és ezáltal egy esetleges – a
nem közölt adattal összefüggő – későbbi vita ese-
tén az ügyfél kevésbé, vagy egyáltalán
nem tudja érvényesíteni az ér-
dekeit. (x)

Ügyfélbarát
szolgáltatás

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Magyarország tovább tudja erősíteni a he-
lyét az európai autóiparban azzal, hogy az
Audi Győrbe hozza a Q3-as és a Q4-es mo-
dellek gyártását – jelentette ki Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügyminiszter, az Au-
di Hungaria épülő új karosszériagyárában
kedden tartott sajtótájékoztatóján.

A miniszter szerint Győr és az Audi, Magyarország és
az Audi sikertörténete folytatódik azzal is, hogy a két
új modell mellett jövőre megkezdődik városunkban az
elektromotorok sorozatgyártása. A járműgyártásba
százmilliárd forintot, a villamos motorok gyártásában
pedig további tízmilliárd forintot ruház be az Audi. 

Szijjártó Péter beszélt arról is, tavaly a magyar
járműipar 7.874 milliárd forint termelési értéket ál-
lított elő, ami új rekord. A számok egészen biztosan
tovább növekednek azzal, hogy az Audi ismét Ma-
gyarország mellett kötelezte el magát.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Audiba látogatott

Százmilliárd forintos beruházást
hoznak a városba

Peter Kössler, az Audi Hungaria ügyvezetésének
elnöke arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy Győr
az Audi konszern Németországon kívüli legfonto-
sabb gyára. Azzal, hogy két új modell kerül Győrbe,
hosszú távú döntés született, amelyekkel hosszú
távra tudják biztosítani a munkahelyeket.

Egy év múlva ilyenkor már legördül az első Au-
di Q3-as modell, az azt követő évben, 2019-ben
pedig a Q4-es – jelentette ki Peter Kössler, aki
egyúttal meghívta Szijjártó Pétert az ünnepélyes
aktusra.

Az ügyvezetés elnöke kiemelte azt is, a konszern
hosszú távú bizalmat szavazott a győri gyárnak,
amely a munkatársaik érdeme is. Az e-tron autók
hajtásrendszere Made in Hungary lesz, vagyis Győr-
ben készül a belső égésű motor éppúgy, mint a vil-
lamos motor.

Az új karosszériagyár mellett az Audi bővíti szer-
számgyárát is 15 ezer négyzetméterrel, az összes
terület pedig, ahol luxusautók karosszériaelemeit
gyártják, 50 ezer négyzetméter lesz.

Gyôrbe látogatott Izrael nagykövete

Yossi Amrani, Izrael Állam magyarországi nagykö-
vete tett bemutatkozó látogatást Győrben, akit Bor-
kai Zsolt polgármester hivatalában fogadott. Mint
mondta, már tegnap este városunkba érkezett, és
egészen magával ragadta Győr hangulata, szépsé-
ge, barátságos arca. A nagykövet számára Borkai

Zsolt tájékoztatást adott a város fejlődéséről, gaz-
dasági, társadalmi, kulturális és sportéletéről. Yossi
Amrani a nap folyamán az Audi Hungariánál is láto-
gatást tett, és a közeljövőben szeretne visszatérni
városunkba, többek között a kulturális jellegű
együttműködések erősítése érdekében.
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szerző: koloszár tamás
fotó: jankovits hidraulika

Az alapításának 25. évfordulóját
ünneplő Jankovits Hidraulika Kft.
nevet változtat, és június 1-től
Jankovits Engineering Kft. néven
folytatja tevékenységét. A név-
változtatás hátterében a mérnö-
ki tudáson alapuló, egyedi gép-
gyártás meghatározóvá válása
áll. A Jankovits Engineering 2016-
ban 1,533 milliárd forint árbevé-
telt ért el, és 2020-ra 2,2 milliárd
feletti forgalmat tervez. 

A dinamikus növekedés megvalósításá-
hoz ebben az évben 700 millió forint ér-
tékű infrastruktúra-fejlesztő és kapaci-
tásbővítő beruházást indít a vállalkozás
a győri Ipari Parkban lévő székhelyén.

Az 1992-ben Jankovits István által
alapított családi vállalkozás kezdet-
ben hidraulikus berendezések felújítá-
sával és alkatrész-kereskedelemmel
foglalkozott. 1997-ben a győri Ipari

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Még idén megújul a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórházhoz tartozó Ifjúság
körúti és Szent Imre úti nővérszálló
Győrben. Mindkét épületnek nagy a
kihasználtsága, ezért az évtizedek so-
rán meglehetősen elhasználódtak, így
szükségszerűvé vált a felújítás. 

A Szent Imre úti épület 1985-ben
épült és összesen 35 különféle mére-
tű és szerkezetű lakást foglal magába.
Az Ifjúság körúti lakás még ennél is ré-
gebben, 1973-ban épült, és az utolsó
nagyobb fejlesztésen 1984-ben esett
át – ekkor épült meg az A-B épület-
együttes, amelyben a teljes diagnosz-
tika, a műtő, valamint a hotelrészek ta-
lálhatók. Ez a nővérszálló egy 10 eme-
letes épületben található, melynek
összesített kapacitása 280 férőhely.  

A rekonstrukció keretén belül
mindkét nővérszálló esetében az épü-
let hőszigetelését, valamint nyílászá-
róit újítják meg, ezáltal jelentősen
csökkentve az energiafelhasználást.
Emellett megújuló energiát hasznosí-
tó rendszer – napkollektoros meleg-

szerző: földvári gabriella

Összesen 400 négyzetméteren
javítják ki a győri Káptalan-
domb kőburkolatát, komforto-
sabbá, biztonságosabbá téve a
közlekedést. 

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb fej-
lesztései zajlanak a Káptalandombon
– hangsúlyozta Fekete Dávid alpolgár-
mester, a terület önkormányzati kép-
viselője a múlt pénteki sajtótájékozta-
tón. A kormány támogatásával elkez-
dődött a székesegyház felújítása,
mely során megújul a templombelső.
A Bécsi kapu tér rehabilitációja is fo-
lyamatban van, a közműcserék meg-
történtek, a felújítási munkákat az
Egyházmegyei Hivatal kapubejárójáig
végzik el. A napokban megkezdődött
a Káptalandomb burkolatának a kija-
vítása is, elsősorban azért, hogy kom-
fortosabb legyen a gyalogos közleke-
dés. Ez azért is fontos, mert az idei
Szent László Év alkalmából nagy for-
galomra számítanak a Káptalandom-
bon. A győri önkormányzat húszmillió
forinttal támogatja a munkát, melynek

Jankovits Hidraulika: nevet változtat a családi vállalkozás

Hétszázmilliós fejlesztés az Ipari Parkban
Parkban felépített telephely alkalmas-
sá tette a vállalkozást nagy volumenű
feladatok teljesítésére. 2000-től a cég
belépett az egyedi géptervezés és
gyártás, illetve az automatizálás terü-
letére. A társaság azóta nagy jármű-
ipari vállalkozások első körös beszállí-
tójává fejlődött, és partnerei révén ki-
lépett a világpiacra is. A vállalkozás

stratégiai célja a hozzáadott értéken
alapuló egyedi gépgyártás, és a 12
hidraulikus alkatrészgyártó világcég
termékeinek forgalmazása. Ennek
megfelelően a családi vállalkozás,
melynek kettős ügyvezetésében im-
már dr. Jankovits Richárd, az alapító
fia is részt vállal, a vállalkozás nevének
megváltoztatásáról döntött. Az új,

Jankovits Engineering név üzenet a
partnerek számára: a cég felkészült a
magyar ipar 4.0 kihívásaira.

A Jankovits Engineering, a szak-
ember-utánpótlás biztosítása érdeké-
ben kiemelten kezeli az oktatási intéz-
ményekkel kiépült kapcsolatait. A győ-
ri általános iskolások rendszeres láto-
gatói a gyárnak, a helyi műszaki szak-
középiskolák tanulói gyakorlati képzé-
sen vehetnek részt. A vállalkozás
1996 óta tagja a Széchenyi István
Egyetem gyakorlatorientált mérnök-
képzésre létrejött Practing programjá-
nak. Az elmúlt években bekapcsoló-
dott a Budapesti Műszaki Egyetem és
Miskolci Egyetem oktatási programjá-
ba is. A humán erőforrás megtartásá-
ra versenyképes fizetést biztosít mun-
katársainak a cég, amely egy verseny-
képes átlagbérből és kiemelten ma-
gas béren kívüli juttatásokból áll ösz-
sze. A stratégiai célok eléréshez a kö-
vetkező évben további 15 mérnök fel-
vételét tervezi a Jankovits Enginee-
ring Kft.

Hamarosan megújulnak
a nôvérszállók

víz-termelés – kivitelezését is tervezik,
amivel csökkenteni tudják az épület
melegvíz-felhasználását.

Az épületek Kara Ákos győri or-
szággyűlési képviselő, államtitkár köz-
benjárásának és a kormány támoga-
tásának köszönhetően újulhatnak
meg, az erre szánt összeg 265 millió
forint. A kivitelező 2017. december
31-ig köteles befejezni a felújítási
munkálatokat.

A nővérszállók biztosítják a kórház
dolgozóinak szükséges elhelyezését
hosszabb-rövidebb időtartamban,
ezért meglétük és működésük az in-
tézmény számára nélkülözhetetlen.

Cserélik a Káptalandomb
burkolatát

június 27-ig, a Szent László Napokra
el kell készülnie – tájékoztatott az al-
polgármester.

Prédl Antal, a Győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője a munkálatokról szólva
elmondta, 35 éves felületi burkolatot
kell kijavítani. Az előzetes felmérések
alapján a kritikus részeket, a járhatat-
lan burkolatot újítják meg, a kőburko-
latot rakják át. A hibák elsősorban ab-
ból adódnak, hogy a Káptalandomb
alatt pincerendszer található, a víz ha-
tására pedig megsüllyedt a burkolat.
A zömében gránit, andezit nagy koc-
kakő alatti részen, több helyen találha-
tók kisebb üregek, járatok, pincéket
összekötő egykori folyosók, emiatt
süllyedhetett meg a felszín.

A lokális süllyedések mellett a kö-
vek közötti fuga mérete is gondot
okoz a járókelőknek, ezt is orvosolják.
Prédl Antal hangsúlyozta, nem a Káp-
talandomb burkolatának felújítása
történik meg, hanem annak nagyfelü-
leti javítását végzik el. Az elkövetkező
egy hónapban több szakaszon végzik
a javítási munkálatokat, emiatt kérik
az arra sétálók, a környéken lakók, dol-
gozók türelmét.
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Gyôr, Baross Gábor u 19. • +36-96/488-341

*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!

SZERZŐ: PAPP ZSOLT
FOTÓ: O. JAKÓCS PÉTER

Zoltán Erika, a V-Tech, Dj. Domini-
que, Patkó Béla, azaz Kiki (Első
Emelet), Betty Love, a Happy
Gang, Sub Bass Monster, Csordás
Tibi (Fiesta), a Splash és a Hip
Hop Boyz is fellép az ingyenes
győri nyárindító nagykoncerten.

Az idén egy igazán rendhagyó és so-
kak által várt produkcióval nyitjuk a
nyarat Győrben, hiszen a ’90-es évek
sztárjai jönnek el hozzánk, méghozzá
élőben, ezért a győri koncert neve Ret-
ro Live! Az éjjel soha nem érhet véget,
Tedd fel a kezed, Fiatal szerelem, A he-
gyekbe fönn, Éjfél után, Remete lány,
Állj vagy lövök – csak néhány a fel-
csendülő örökzöld slágerek közül. Az
idei nyárnyitó időpontja június 17.
(esőnap: június 18.) 20 óra, helyszíne
pedig a Dunakapu tér. Az estet tűzijá-

Retro sztárok a nyárnyitón!
ték zárja, a hazajutást éjszakai busz-
járatokkal segíti az önkormányzat.

„Az egész éves programsorozat
legszínesebb időszaka a nyár, szinte
nincs is olyan hétvége, amikor a vá-
ros ne kínálna valamilyen népszerű
fesztivált, koncertet, minőségi szóra-
kozást a győrieknek és a hozzánk lá-
togató turistáknak. A nyárnyitó kon-
cert kellőképp megadja majd az
alaphangot, igazi bulihangulat várha-
tó a Dunakapu téren” – mondta el la-
punknak Borkai Zsolt polgármester,
aki kiemelte, mára kialakult egy jó
nyári programstruktúra, de minden
évben van valami rendhagyó, külön-
leges. Ez idén kétségtelenül az első
hazai rendezésű olimpiai esemény,
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
lesz. Egy nagyszabású sportprog-
ram, és a hazai, győri kultúrát bemu-
tató fesztivál is egyben, ami győrinek,
turistának, sportolónak egyaránt ma-
radandó élményeket tartogat.

„Mint ismeretes, Győr pályázik az
Európa Kulturális Fővárosa 2023. cím-
re. Ennek kapcsán június 10-én a vá-
ros kulturális intézményei mutatkoznak
be a Széchenyi téren. A nyílt napon
színpadi produkciók mellett lesznek ze-
nei összeállítások, táncos előadások,
bábszínházi bemuta-
tók és kézműves fog-
lalkozások. Néhány
intézmény a saját fa-
laikon belül is bete-
kintést ad a látoga-
tóknak a mindenna-
pi kulisszatitkaikba.
Az EKF-napot egy
fergeteges Prima-
donnák előadással zárja a Győri Nem-
zeti Színház” – jelentette be Szombati-
Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport
Főosztály vezetője. 

Domanyik Eszter, az önkormányzat
Városmarketing és Programszervezési
Főosztályának vezetője kifejtette, alig ér

véget a nyárnyitó hétvége, máris kezde-
tét veszi a Magyar Táncfesztivál, Győr is-
mét a tánc hazai fővárosává válik június
18–25. között. A június 24-i hétvégén a
lovagkort is megidézik városunkban,
ahol középkori hangulat várja majd az
érdeklődőket, 27-én pedig a Szent

László-nap következik. Mint ismeretes,
az idei Szent László-év, amelynek egyik
kiemelt helyszíne városunk. Ugyanezen
a hétvégén a Múzeumok Éjszakája is
várja, méghozzá 101 programmal az ér-
deklődőket. Június 30–július 2. között a
határainkon túl is népszerű Győrkőc-
fesztivál változtatja meseországgá a vá-
rost. Július 8-án a Nyáresti Koncerten a
fiataloknak kedveznek, hiszen a Pun-
nany Massif lép fel a Dunakapu téren.
Július 23-án látványos megnyitóval ve-
szi kezdetét hazánk első olimpiai sport-
eseménye, a nyári EYOF, tíz sportágban
mérik össze tudásukat az európai fiata-
lok, amelyen a sportprogramok mellett
számos kulturális rendezvénnyel is talál-
kozhatunk. Augusztus közepén (11–
13.) a Barokk Esküvő kínál szórakozást.
A nyarat idén is a Bornapok (augusztus
24–27.), illetve a nyárzáró koncert (au-
gusztus 26.) zárja.

Megjelent a város nyári programkí-
nálója is, amely részletesen tartalmaz
valamennyi rendezvényt, az EYOF-fal
kapcsolatban pedig a sportprogramok
mellett a kulturális rendezvényekről is
tájékozódhatunk belőle. A kiadvány a
győri Látogatóközpontban érhető el, és
letölthető a gyor.hu honlapról is.

Az év legszínesebb
idôszaka következik
városunkban
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Vállalatunk az 1951-ben alapított Gyôr- és Vidéke Sütôipari Vállalat jogu-
tódja, több, mint 60 éves szakmai múlttal rendelkezik. A termékportfólió na-
gyobb részét a szendvicskenyerek és kalácsok, valamint az egészségtudatos
táplálkozást támogató termékek teszik ki, melyeket két telephelyen, Gyôrben
és Miskolcon gyártunk. Vállalatunk hosszú évek óta a magyar sütôipari piac
meghatározó szereplôje. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, alapvetô ér-
tékeink közé tartoznak az innovációs készség, a megbízhatóság és kollegáink
magas szintû elkötelezettsége.

Nemzetközi háttérrel rendelkezô élelmiszeripari 
vállalat munkatársat keres az alábbi pozíciókba:

pék, dagasztó, táblás, gépkezelô,
betanított sütôipari munkás,
göngyöleg elszámoltató, vonalrakó,
ládamosó, lakatos, villanyszerelô.

Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

Versenyképes bérezést és juttatásokat kínálunk. 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklôdését és szeretne hozzánk
csatlakozni, kérjük jelentkezzen a 96/513-514 telefonszámon vagy

küldje el fényképes önéletrajzát bérigénye megjelölésével az alábbi email címre:
karrier@ceressuto.hu

„Minden ízében életrevaló”

Csatlakozzon Ön is a Ceres csapatához!

Fiatal győri tehetségek mutatták meg
tudásukat pénteken, a Tálentum Gálán.
Borkai Zsolt polgármester, a rendez-
vény fővédnöke, az esemény megnyi-
tóján, a Hotel Konferenciában kiemel-
te, a tehetség önmagában nem elég,
szorgalmasnak, kitartónak és elhiva-
tottnak is kell lenni, hogy az ember el-
érje a kitűzött célját. A tehetségekre
oda kell figyelni, felkarolni őket, hiszen
hozzájárulnak a nemzet fejlődéséhez,
önbecsüléséhez. A tehetségek segíté-
se az egész társadalom feladata úgy,
ahogy a Tálentum Műhely és a tehet-
séggondozásban részt vevő győri
szakemberek küldetésnek tekintik a
csiszolatlan gyémántok felkarolását.
A polgármester kitért a júliusi győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra is,
amelyen ötven ország fiataljai vesznek
részt. A rendezvény szintén a tehetsé-
gek felkutatásáról, felmutatásáról szól,

Új kinccsel gazdagodott Nádorváros-
ban a Szent Imre-templom és környéke.
Az épület homlokzatán kerámiakép örö-
kíti meg a templom felszentelésének pil-
lanatát. A kép elkészíttetésével méltó
emléket szeretne állítani a Szent Imre-
plébánia hívő közössége a templomot
felszentelő Boldog Apor Vilmos vértanú
püspök születésének 125. évfordulóján,

Ajándék balettelôadás a kiválóknak
szerző: földvári gabriella

A Győri Balett előadásával köszönte
meg a tankerület a tanulmányi és sport-
versenyeken kiváló teljesítményt elért
diákok munkáját. Az ünnepséget hét-
főn, a Győri Nemzeti Színházban ren-
dezték, ahová 207 tanulót, szüleiket és
felkészítő tanáraikat hívták meg. Blazo-
vicsné Varga Marianna, a Győri Tanke-
rületi Központ igazgatója büszkén jelen-
tette be, hogy a hozzájuk tartozó 27
ezer tanulóból több mint ezernégyszá-
zan értek el szép eredményeket az or-

szágos, a területi és a megyei versenye-
ken a tanévben. Hagyományteremtő
céllal „Kiválók a kiválóaknak” címmel,
tárgyjutalom helyett, élménnyel ajándé-
kozzák meg őket: a Győri Filharmonikus
Zenekar egy koncerttel, a Győri Balett
pedig egy előadással.

„Azt szeretnénk, ha a diákok látnák,
hová lehet eljutni, ha kitartóan, kemény
munkával tanulnak, gyakorolnak” –
hangsúlyozta az igazgatónő. Az esten
Kodály Zoltán műveire készült Romance
című táncjátékot láthatták a meghívot-
tak Velekei László koreográfiájában.

Tálentum Gála tehetséges fiatalokkal 
arról, hogyan válhatnak a jelen tehet-
ségei a jövő példaképeivé.

Simon Róbert Balázs országgyűlé-
si képviselő a Tálentum Műhelyről el-
mondta, a szervezet együttműködik a
győri oktatási és nevelési intézmé-

nyekkel, feladatuk a kiemelkedő ké-
pességű gyermekek, fiatalok felkuta-
tása az óvodától az egyetemig, vala-
mint a fejlődésükhöz szükséges kép-
zések biztosítása.

„A kereszt erôsíti a gyengét, szelídíti az erôset”
boldoggá avatásának 20., a plébánia
alapításának 80. esztendeje alkalmából,
valamint a templomot építtető dr. Sze-
lestey Béla alapító plébánosnak. 

A szabadtéri kép Sándor József Péter
alkotász és Samu Eszter keramikus mű-
vész házaspár munkája. A képet a művé-
szek egyedi technikával készítették, lát-
ható rajta Altorjai Báró Apor Vilmos püs-
pöki címere a latin jelmondatával és an-
nak magyar fordításával is: „A kereszt
erősíti a gyengét, szelídíti az erőset.” 

Kedden, Boldog Apor Vilmos emlék-
napján, dr. Veres András megyés püs-
pök ünnepi szentmisét mutatott be,
majd megáldotta az új alkotást. A képet
többek között Kara Ákos győri ország-
gyűlési képviselő leplezte le, aki egymillió
forinttal támogatta a megvalósítását. A
kép elkészítése 2,25 millió forintba került,
mely nagylelkű támogatók és a hívek
adományaiból készülhetett el.
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A grönlandi jégmezôktôl a Cambridge-i Egyetemig
szerző: z. a.
fotó: gy. p.

Többek között grönlandi kutató-
helyről származó jégmagmintá-
kat vizsgáltak azok a tehetséges
fiatalok, akik részt vehettek az
Európai Unió által rendezett Ter-
mészettudományos Diákolimpi-
án, Dániában. Magyarországról
két, egyenként háromfős csapat
utazhatott, az egyik tagja volt
egy győri lány, Mihalicz Ivett is.

A Révai Miklós Gimnáziumban tanuló
16 éves Mihalicz Ivett hatévesen nyer-
te az első országos versenyét. Ekkor
még sakkban teljesített a második he-
lyen, és valószínűleg már akkor ráér-
zett a versenyzés izgalmára. Persze
nem csak ez motiválja újra és újra,
hogy részt vegyen számos megméret-
tetésen, hanem az érdeklődése és cél-
tudatossága is, mely már egész fiata-
lon kialakult benne. A természettudo-
mányok kerültek a középpontba nála,
s sorra nyeri a tanulmányi versenyeket
évek óta. A közelmúltban kijutott az
egyik legrangosabb, 15–17 évesek
számára tartott versenyre is, az Euró-
pai Unió XV. Természettudományos

Diákolimpiájára, ahol ezüstérmet szer-
zett csapattársaival. Egy ifjú fizikus,
egy biológus és egy kémikus szakértő
alkotta a csapatokat, Ivett az utóbbi

szerepben erősítette a csapatot. Szá-
mos izgalmas feladatot oldottak meg,
például szennyvizek algatartalmát ta-
nulmányozták, illetve egy grönlandi
kutatóhelyről származó jégmagmintá-
kat vizsgáltak különböző mérésekkel.
A fizikus a sűrűségét, a biológus a nö-
vény- és állatmaradványokból szár-

mazó DNS-t, ő pedig a cink- és réz-
koncentrációt vizsgálta. Rámutatott,
ezek az eredmények azért fontosak,
mert a múltbeli változások megérté-

sével következtethetünk a jövőbeni
éghajlatváltozásra, a globális felmele-
gedés hatására.

A feladatok teljesítése persze nem
középiskolai szintű tudást igényelt. A
fiatal lány évek munkájával jutott el
idáig, rengeteget olvas, tehetségku-
tató programokban vesz részt, elő-

adásokra és táborokba jár, például az
elmúlt héten a Nemzetközi Kémiai Di-
ákolimpia kéthetes felkészítő táborá-
ban tanult a budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen. A világ
legnagyobb kémiaversenye ugyanis
a következő cél, majd pedig a sikeres
felvételi Cambridge-be, Európa
egyik legjobb orvosegyetemére. „Ér-
dekel az orvostudomány, szeretnék
embereken segíteni, mindent megte-
szek, hogy sikerüljön” – árulta el és
hozzátette, szerinte végső soron,
hogy sikeres orvos legyen, a hozzáál-
lás nyom a legtöbbet a latban.

A szülei, a barátai és az iskola is tá-
mogatják mindebben. A 16 éves lány
azt vallja, megfelelő időbeosztással
helytállhat mindenhol, s még a sítábor-
ra és a mozira is jut idő. Sportol is, bár
most már csak hobbiszinten. Szép
eredményeket ért el ugyanis show-
táncban, Európa- és világbajnok címe-
ket szerzett, majd ezt szinkronúszásra
cserélte, és amatőr kategóriában eb-
ben a sportágban is az országos helyig
úszott. Most azonban a tanulmányaira
koncentrál, és igyekszik még azokban
a reáltárgyakban is szépen teljesíteni,
amik kevésbé állnak hozzá közel, mint
a természettudományok.

Mihalicz Ivett
orvosnak készül
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Tisztelegve Szent Orbán előtt, a Pan-
nonhalmi Apátsági Pincészet és az
Apátsági Kávéház május 27-én, szom-
baton egész napos gasztro- és borün-
nepet tart a Pannonhalmi Apátsági Mú-
zeum és Galéria területén. A 10 és 17
óra között zajló nyílt nap során a látoga-
tók végigjárhatják a műgyűjteményi te-
reket, történelmi pincetúrán vehetnek
részt, melyen borkóstolók várják őket. A
nyílt napon a kávéház a megújuló süte-
mény- és fagylaltkülönlegességeit, az
étterem pedig a friss tavaszi fogásait kí-
nálja. A zenéről napközben a Fritz Jazz
Band gondoskodik, 17 órától pedig a
Fusion Jam Trio ad jazzkoncertet.

A nyílt nap részvételi díja 750 forint,
amely tartalmazza a kiállítások látoga-
tását és a történelmi pincerendszer-
ben a borpróbákat is.

Győrben készült az a Szent
László-láng ereklyetartó, amely
a következő hónapokban bejár-
ja a Kárprát-medencét, szimbo-
lizálva a magyarság, a nemze-
tek egybetartozását.

Lebó Ferenc győri szobrászművész
készítette el a Szent László Év tisztele-
tére a láng-ereklyetartót a győri len-
gyel nemzetiségi önkormányzat kez-
deményezésére, az országos lengyel
önkormányzat támogatásával.

Az ereklyetartó május 30-án, a Vati-
kánban pápai áldásban részesül, majd
július 17-én, a magyarországi lengyelek
központi ünnepén, a budapesti Szent
István-bazilikában lobban fel a láng. Kol-
lár János, a győri lengyel nemzetiségi
önkormányzat elnökének reményei sze-
rint a lángot először abba az öt városba
viszik el, amely Szent Lászlóhoz köthető,
így szülőhelyére, a lengyelországi Krak-
kóba, halálának helyszínére, a szlovákiai
Nyitrára, nyughelyére, a romániai Nagy-
váradra, az első székesegyház alapításá-
nak, építésének helyszínére, a horvátor-
szági Zágrábba, valamint városunkba,
ahol hermáját őrzik. A városok tovább -
adják a lángot több településnek, így

Szent László-lángok világítják be
a Kárpát-medencét

A Pannonhalmi Jazznyár 2017-es,
immár tizenegyedik évad nyitánya-
ként június 2-án, a Pannonhalmi Apát-
sági Múzeum és Galéria belső kertjé-
ben, a smooth jazz hazai nagykövete,
Zolbert tart élő-lemezfelvétellel egy-
bekötött nagykoncertet. A pannonhal-
mi jazzesték történetében először ke-
rül sor élő-lemezfelvételre. Zolbert tíz-
fős nagyzenekarával készül arra, hogy
teljes hang- és képfelvétel útján sum-
mázza eddigi pályafutását és örökítse
meg a pannonhalmi jazzvarázslat sa-
játos hangulatát. Az exkluzív koncer-
ten az eddig megjelent két Zolbert-
nagylemez legismertebb és legsikere-
sebb dalai is felcsendülnek. A koncert
19.30-kor kezdődik, melyre jegyek ki-
zárólag elővételben vásárolhatók.

(x)

Gasztro- és jazzünnepre várnak
mindenkit Pannonhalmára

sok-sok kicsi Szent László-láng világítja
majd be a Kárpát-medencét. 

Dr. Sutarski Konrád, a magyarorszá-
gi lengyelek korelnöke emlékeztetett rá,
ezeréves barátság fűzi a lengyeleket a
magyarokhoz, és ennek a barátságnak
Szent László a legjobb példája. A ha-
zánkban élő lengyelek 1995-ben alapí-
tották meg önkormányzatukat, és ak-
kor hoztak döntést arról is, hogy védő-
szentjüknek Szent Lászlót választják,
valamint róla nevezték el a lengyelek
legrangosabb díját, melyet évente
László-nap környéken adnak át.

Lebó Ferenc szobrászművész el-
mondta, a 120 cm-es alkotás maha-
góni fából készült, bronz és sárgaréz
plakettekkel, amelyek Szent László
életéből vett jeleneteket ábrázolnak.

Június 2. 17.00: Az Apor-iskola alsó tagozatosai előadása Jézus életéről 
18.00: Szentmisét mond Bognár István atya a házasságban élőkért

és a családokért.
Június 3. 16.00: Szentmisét mond és a bérmálás szentségét szolgáltatja ki

Ägidius Zsifkovics kismartoni megyés püspök atya.
Június 4. pünkösdvasárnap: 10.30: ünnepi szentmise

18.00: Ruppert István jubileumi orgonakoncertje a Szentlélek-
templomban, valamint búcsúi összejövetel az Apor-iskolában.

Június 5. pünkösdhétfő: 17.00: Szentmise
a templom ifjúsági zenekarának liturgikus
szolgálatával. A szentmise után a koncert, a „régi”
ministránsok és az ifjúsági énekkar tagjainak találkozója.

Június 6. 18.00: A templomszentelés 30 éves évfordulója:
Az Apor-iskola részvételével szentmisét mond Barsi Balázs
ferences atya.

Június 9. 17.00: A 15 éves Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi tanévzáró
hálaadása az Apor-iskolában.

Június 10.10.00: Szentmisét mond Veres András megyés püspök atya
a Szentlélek Plébániák találkozóján.

Június 11.17.00: A 15 éves Apor Óvoda hálaadó szentmiséje
a Szentlélek családi zenekar liturgikus énekszolgálatával.

Szeretettel hívjuk és várjuk 
a győri Szentlélek-templom

30 éves jubileumi
ünnepségsorozatára!
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

NACHT DER TAUSEND LAMPEN. Am 28.
Mai finden zum siebten Mal die landesweite
Benefiz-Konzert-und Veranstaltungsreihe, an
die sich auch Győr angeschlossen hat. Ziel der
Veranstaltung ist es die Aufmerksamkeit der
Gesellschaft auf das Problem der verschwun-
denen Kinder zu lenken. Zu den Familien- und
Kinderprogrammen, sowie Konzerten der do-
minierenden Akteure der heimischen Popmu-
sikszene sind alle Interessierten von 19:30 bis
22 Uhr an den Aranypart an der Donau einge-
laden. Als Höhepunkt des Abends werden lan-
desweit insgesamt zehntausend Luftballons in
die Höhe gelassen, um den Verschwundenen
den Heimweg zu leuchten.  Die Luftballone
werden um halb zehn in die Luft gelassen.

KINDERTAG-PROGRAMM FÜR FAMILIEN
IN GYŐR: Am Samstag um 08:25 findet auf dem
Bezerédj-úter Sportplatz der IV. Ménfőcsanaker Fa-
milien-Sport-und Kindertag statt. Es gibt: Laser-
Kindershowtanz, Zeichenwettbewerb, Märchenthe-
ater, Clownshow, Handwerksbeschäftigung, Palat -
schinken- und Langosesswettbewerb. Am Sonn-
tag ab 10 Uhr bis 18 Uhr bietet das Haus der Gene-
rationen am Freistrand Aranypart II. ein Programme
an: die Kinder können an zahlreichen interessanten
Spielen teilnehmen, ihr Geschick bei diversen Hin-
dernisparcours testen, diverse Spiele ausprobieren
oder schöne Objekte beim Handwerkskurs basteln.
Solange kümmern sich Puppen und Musiker auf
der Bühne um die Unterhaltung des Publikums.
Auch der Tiergarten (Kiskút liget) bietet den ganzen
Tag Programm, dies mit lustigen Abenteuern, Tier -

shows, Geschicklichkeitsspielen und
Spielhaus für die Familien am Sonn-

tag. Präsentationen der Zoo Show,
eine tierische Geburts-

tagstorte und einer
„Olympiade der

Tiere” werden
vorbereitet.

KAMMERKONZERT DES PERCUSSIO-
NENSEMBLES HARMÓNIA mit der Ge-
sangskammergruppe der Harmónia Schule
der Künste am 29. Mai um 17 Uhr im Lese-
saal der Zentralbibliothek der Dr. Kovács Pál
Komitatsbibliothek mit Gemeinschaftsraum
(Herman Ottó utca 22.).

HYMNE AN DEN MOND, ODER HEILEN-
DE IMAGINATION – Ausstellung von So -
phie Pasqualetti bis 11. Juni im Napoleonhaus
(Király u. 4.) Die Künstlerin zeigt mit Hilfe von
Meditationskunst und Gestenmalerei verschie -
dene Geschichten der Wahrheitssuche. Sie be-
kommen nicht nur an den Wänden Raum, son-
dern begegnen den Besuchern auch in von
der Decke hängenden Installationen und auf
Schulsitzen gestellten Werken.
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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
GYEREKNAPI PROGRAMOK várják a csa-
ládokat Győrben a hétvégén. Szombaton 10
órától a Batyu Színház előadásában a Hófehér
és rózsapiros című mesét nézhetik meg, majd
kézműves foglalkozáson vehetnek részt a lur-
kók az Újvárosi Művelődési Házban (Liget u.
55.). Szintén szombaton 8.25-től kerül sor a IV.
Ménfőcsanaki Családi Sport- és Gyermeknap-
ra a Bezerédj úti sportpályán. Vasárnap 10–18
óráig az Aranypart II szabadstrandon a Gene-
rációk Háza kínál programokat. A gyerekek
sok érdekes játékban vehetnek részt, próbára
tehetik ügyességüket a különféle akadálypá-
lyákon, kipróbálhatnak sokféle játékot, kézmű-
ves foglalkozásokon szép tárgyakat bütyköl-
hetnek. A színpadon közben bábosok és zené-
szek gondoskodnak a közönség szórakoztatá-
sáról. A Vaskakas Bábszínházban 10 órától a
Király Kiss Miklós című darabot láthatja a kö-
zönség, ingyen. „Győr gyermekszemmel” cím-
mel indul séta a városban 14 órától a Dunaka-
pu térről. Az ünnepen a Xantus János Állatkert
(Kiskút liget) is egész napos programokkal vár-
ja a gyerekeket.

Június 2-án 17 órakor kezdődik VIRÁGOM, VIRÁGOM
címmel a Regös Táncegyüttes gálaestje, június 3-án 15 és
19 órakor operettkoncert lesz Kállay Borival és Berkes Já-
nossal a Vaskakas Művészeti Központban.

Május 30-án, kedden 13:45-től tartanak works-
hopot AZ OKTATÁS ÚJ ÚTJAIN – A TUDÁS-
MEGOSZTÓ KÖZPONTOK SZEREPE A
JÖVŐBEN címmel a Magyar Kultúra Kiadó
szervezésében a Harmónia Alapfokú Művészeti
Iskolában (9023 Győr, Csaba utca 3.). A részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet az
alábbi elérhetőségeken tehetnek meg: 06-
96/769-064, illetve kapcsolat@digita.hu.

H A N G U L ATJ E -
LENTÉS címmel
Járai Máté, Hangu-
latvilágítás címmel
Szilágyi Annamária
monodrámáját néz-
hetik meg az érdek-
lődők a Vaskakas
Művészeti Központ-
ban (Czuczor Ger-
gely út 17.) június 1-
én 19 órakor. Író:
Varsányi Anna.

VILLÁNYI LÁSZLÓ
VOLTAKÉPPEN cí-
mű esszékötetének
bemutatója lesz június
1-jén 17 órakor a
Zichy-palotában (Liszt
F. u. 20.). A költővel
Pintér Viktória kritikus,
a veszprémi Sziveri Já-
nos Intézet munkatár-
sa beszélget. Közre-
működik: Mohai Gá-
bor előadóművész.

„GYŐRI HISTÓRIA” címmel in-
dul vezetett séta június 4-én 15
órától a Bécsi kapu térről. A győri
történelem 2000 évének fejeze -
teibe tesznek időutazást az érdek-
lődők a tematikus városnézésen.
A program egyik fénypontja a Kő-
tár látogatása. A részvételhez be-
jelentkezés szükséges: idegenve-
zetes.gyor@gmail.com, telefo-
non: 30/294-9174.

„70 ÉVES A FORINT” címmel
nyílik vándorkiállítás a Széchenyi
István Egyetemen (Egyetem tér
1.) május 30-án 10 órakor. A
pénz-, technológia- és gazdaság-
történeti tárlat június 27-ig láto-
gatható. A megnyitót az ÚT 114-
es teremben tartják. 

A HANGRAFORGÓ KLUB
következő vendége Tolcsvay
Béla énekmondó, Kossuth-dí-
jas zeneszerző, előadóművész
lesz. „Szép szerelmem, Ma-
gyarország” – égigérő dalok
múltunkról, jelenünkről cím-
mel hallhatnak koncertet a lá-
togatók június 2-án 17 órától a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér klubhelyi-
ségében (Herman O. u. 22.).

A Harmónia Ütőegyüttes (felkészítő tanár
Falaky Szulamit) ad kamarakoncertet a Har-
mónia Művészeti Iskola énekes kamaracso-
portjával (felkészítő tanár Kottmayerné Rei-
zinger Mónika) május 29-én 17 órakor, a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtárának olvasóteraszán (Her-
man Ottó utca 22.).

Bognár Krisztina és
zenész barátainak
MÁRIA-KÖSZÖN-
TŐ ZENÉS ÁHÍ-
TATÁT hallgathat-
ják meg az érdeklő-
dők május 27-én
19 órától a Szentlé-
lek-templomban, a
templom 30 éves
jubileumi ünnep-
ségsorozatának nyi-
tányaként.  
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SICK Fejlesztô, Termelô és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fô út 49. 
Tel.: +36-96/582-610  • Tel.: +36-96/582-775 • Kapcsolattartó: Kövecses Tímea
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

szerző és fotó: szarka zsófia

Zacher Gábor toxikológus már
nem csupán vendég Győrben,
rendszeresen neveli a város lakos-
ságát, anélkül, hogy ezt észreven-
nénk, mi több, élvezet hallgatni
minden mondatát, mert hiteles.

A jelenlegi statisztikák szerint,
újabb 250 ismeretlen amfetamin-tí-
pus jelent meg a piacon. Nem is tud-
ják követni már sem a szakemberek,
sem a fogyasztók, hiszen gyorsab-
ban fejlődik, mint a technika – mesél-
te Zacher Gábor, aki szerdán délután
a Győr-Moson-Sopron Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézetben tartott
előadást a fogva tartottaknak. 

Az első kérdése az volt a rabok-
hoz, hogy kit várnak otthon gyere-
kek, azaz kinek kell szabadulása
után szembenéznie a legnagyobb
kritikussal és a legnagyobb felelős-
séggel, a saját gyermekével.

Mihály Attila börtönparancsnok
előzetesen elmondta, hogy nagy-
részt családos emberek ülnek majd
az előadáson és nem csupán férfi-
ak, de nők is, akik drogproblémák-
kal küzdöttek, küzdenek. 

A droghasználat mellett gyak-
ran az alkohollal érvelnek, ami

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a tulajdonában lévő, nem lakáscélú helyi-
ségeit, bérleti díjra történő nyílt pályázta-
tással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hi-
vatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti
épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-
Szol Zrt. központjában (9024 Győr, Orgona
u. 10.), valamint a  www.gyor.hu honlapon
Vagyonhasznosítási felhívás menüpontban
tekinthetők meg 2017. május 18-tól június
9-ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is
letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármeste-
ri Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1. Gaz-
dálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási
Osztályán, ügyfélfogadási időben vagy tele-
fonon: 96/500-236-os és 96/500-277-es te-
lefonszámokon.

Részletes ismertetés a pályázati
hirdetményeken található!

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje:
2017. június 9., péntek 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, 
Városház tér 1. Zechmeister II Terem.

Zacher Gábor: merjünk nemet mondani!
szintén káros, ám legális. A toxiko-
lógus megerősítette, valóban na-
gyobb problémát jelent Magyaror-
szágon. Évente 30 ezren halnak
meg az alkohol miatt a 800 ezer al-
koholistából, míg marihuána-füg-
gő 10 ezer van jelenleg az ország-
ban. Ennek ellenére jóval nagyobb
a kockázata bármely ópiumszár-
mazék egyszeri használatának is,

hiszen a hangsúly a keretrendsze-
ren van. Az alkoholtartalom mér-
sékelhető és kis mennyiségben
fogyasztható is, minimális függő-
ségi kockázattal. A THC – vagyis
a marihuána fő pszichoaktív ható-
anyaga – hatásának bizonytalan a
kimenetele, minden egyes ember-
ből mást válthat ki, főként a napja-

inkban színes palettát jelölő dizáj-
ner drogokat tekintve. 

Zacher Gábor rögtön elmondta
azt is, hogy nem csak a Honvédkór-
ház sürgősségi osztályának vezetője,
de apa is, és ez talán még nagyobb
felelősség, hiszen példát kell mutat-
nia. Kizárólag ezzel a módszerrel le-
het megelőzni a fiatalok körében a
kábítószerekkel való visszaélést, de

hangsúlyozta, ezt születésétől fogva
kell adagolni, nem a buliba menetel
előtt 20 perccel. Értékrendet, keret-
rendszert, jövőképet és példaképe-
ket kell mutatni nekik. 

Az előadás hangulata mindvégig
emberközeli és interaktív volt, a fogva
tartottak elmondhatták észrevételei-
ket és feltették kérdéseiket.

Raboknak tartott előadást
az ismert toxikológus 
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minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

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

gazfroccs.hu
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Wir haben das Kleinmodell von Citro-
ën, den C3, einem Test unterzogen,
das auch bald in den Rennsport zu-
rückkehrt, sodann haben wir mit ei-
nem sportlich gestimmten offenen
Audi die Strassen belastet.

Der vor kurzem auf den Markt ge-
kommene französische Stolz hat be-
wiesen, dass man auch in der Eint-
rittskategorie Neues und Individuelles
vorweisen kann. In der detailierten Re-
portage schreiben wie ausführlicher
über den Wagen.

Wind von orkanartiger
Stärke erwartet...

Unter den Prämiumwagen ohne
Dach ist der Audi S3 Cabrio einer der
kleinsten und dennoch das genuss-
vollste Exemplare. Der 310 PS Vierzy-
linder-Turbomotor bietet mehr als ge-
nug im Győrer 2+2 Sitzer Zeltdachkom-

pakt. Im Sonnenschein haben wir es
nicht bereut, Wind in die Haare zu be-
kommen, hat doch die Einheit seiner
Beschleunigung, der Schallorkan und
seine perfekte Qualität per unserer
Crew ein unvergessliches Erlebnis ge-
boten. Bleiben Sie auch jetzt bei uns!

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm des
Fern sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.

Tesztre fogtuk a Citroën kisautóját,
a C3-ast, mely hamarosan a ver-
senysportba is visszatér, majd egy
sportosra hangolt nyitott Audival
róttuk az utakat.

A franciák nemrég piacra került
büszkesége bizonyította, hogy a belé-
pő kategóriában is lehet újat és egye-
dit mutatni. Bővebben a részletes be-
számolóban írunk a négykerekűről.

Orkán ereju szél várható…
Az Audi S3 Cabrio a tető nélküli pré-

miumautók között az egyik legkisebb,
mégis a legélvezetesebb példány. A 310
lóerős, négyhengeres turbómotor több
mint elég a győri 2+2 üléses, vászontetős
kompaktba. A napsütéses időben nem
bántuk, hogy belekapott a hajunkba a
szél, hiszen a gyorsulás, a hangorkán és
tökéletes minőség egysége fe-
ledhetetlen élményt adott a stáb-
nak. Tartsanak velünk most is!
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Szerző: Nagy Zoltán

Győr kerékpáros múltja országos vi-
szonylatban is mindig példaértékű volt.
A Magyar Vagon- és Gépgyár valamikor
húszezer embert foglalkoztatott, a dol-
gozók többsége biciklivel közlekedett,
és olyankor kerékpár-folyammá válto-
zott az utca. Ma a biciklizés ismét rene-
szánszát éli Győrben azzal a különbség-
gel, hogy kiépített – ha nem is minden-
hol jó minőségű – kerékpárutak szolgál-
ják a munkába járást, vagy a szabadidős
tevékenységet. És itt van mindjárt az el-
ső probléma, amely a kerékpárutak mi-
nőségével kapcsolatos. A mai kerékpá-
rok műszaki szempontból általában
sokkal magasabb értékrendet képvisel-
nek, mint elődeik. Éppen ezért egy-egy
úthibából adódó sérülés javítása bizony
komoly összegekbe kerül, a kieső időről
nem is beszélve. Ilyenek a nyomvályúk,
a szegélyek, az éles, sarkos betonele-
mek a szintkülönbségeknél, amelyek
csak azért fordulhatnak elő, mert a mes-
terek nyilván nem kerékpároznak vagy
nem arra. A korszerűbb műszaki színvo-
nal következtében a kerékpározás se-
bessége is megnőtt, ami pedig veszé-
lyeket rejt magában. Az életkor-arányos
sebességválasztás és az ezzel összefüg-
gő fegyelem, illetve annak hiánya na-
ponta tapasztalható a városban. Azon-
nal ide kívánkozik a járdán kerékpározás,
amely különösen a lépcsőházakból, ka-
pualjakból kilépő idős embereket, még
inkább a gyanútlan gyerekeket veszé-
lyezteti. A magyarázat és indok csak
annyi, hogy a felfestett, kijelölt kerékpár -
út hosszabb, mint a járdán megtehető
út! De valóban elég indok-e ez a járdán
közlekedő biciklisek oldaláról? Ilyenkor
a békésebb gyalogosok félreállnak egy-
egy járdaszűkületnél, és előnyüket fel-
adva, elengedik a kerékpárost, hogy ne
kelljen leszállnia. Mások – élve jogaikkal
– nem engedik el, sőt rendre utasítják
őket, amely általában nem hoz megol-
dást. Furcsa helyzet ez, de napi gyakori-
sággal zajlik a járdákon, és a kétkerekű-
eken haladók is szinte ugyanazok min-
den nap, akik jottányit sem engednek
szabálytalan közlekedési szokásukból. 

A körforgalmaknál is akad elemzést
érdemlő kerékpáros csemege, amely
nem is olyan veszélytelen. A vagány au-
tósok viselkedésének analógiájára, a ke-
rékpárosoknál is megfigyelhető egyfajta
differenciálódás. A drága, jól felszerelt,
vagy akár versenycélú, nagy értékű ke-
rékpárok jobbára fiatal használói köré-

Kerékpáron
a városban

ben figyelhető meg, hogy kényelmi
okokból szegik meg a közlekedés szabá-
lyait. Nekik a körforgalomban a kerékpá-
rosok számára kijelölt és biztonságos
kerékpárút nem felel meg, ők behajta-
nak a körforgalomba az autók közé, ahol
fel kell venni azok sebességét, és figyelni
kell egyéb nem várt helyzetekre is.
Ugyancsak megfigyelhető az álló vagy
araszoló autók között a kerékpárosok to-
lakodása annak ellenére, hogy kerékpár -
úton is haladhatnának. Belegondolni is
szörnyű, hogy az álló autósorban valaki
kinyitja a vezetőoldali ajtaját – ami, nem
tilos, ha például odacsukta a kabátja al-
ját – amikor mellette halad a kerékpáros.
Persze a korholás mellett a dicséret is ki-
jár az autósoknak, amikor a körforga-
lomnál elsőbbséget adnak a kerékpár -
úton haladó kerékpárosoknak. Más kér-
dés, hogy a gyalogosok átengedésének
mintájára ez csak egy beidegződés, hi-
szen a kerékpárosnak van elsőbbség -

adási kötelezettsége a körforgalomba
behajtó vagy onnan kihajtó autósokkal
szemben. Ha megadják az elsőbbséget,
még, ha tévedésből vagy puszta udvari-
asságból is, akkor élni kell vele!

A kerékpárosok jogainak és biztonsá-
gának védelmében viszont néhány fon-
tos kérdésről szólni kell. Aki rendszere-
sen teker a Kossuth híd kijelölt oldalán,
gyakran találkozik fegyelmezetlen gyalo-
gosokkal, akik az egyértelmű tiltás elle-
nére következetesen a kerékpáros olda-
lon haladnak át a hídon. Ilyenkor marad
a csengetés, a fékezés, a lendületvesz-
tés és az esetleges veszélyhelyzet elhá-
rítása egy olyan útszakaszon, ahol a ke-
rékpárosoké a haladás joga. Ugyanilyen
kellemetlen helyzet alakulhat ki a kes-
keny egyirányú utcákban, ahol az éppen
leparkoló autóból nagy lendülettel ki-
száll a vezetője, és rányitja az ajtaját az
ott haladó kerékpárosra. Azt nem is em-
lítem, hogy közben előzheti őt éppen
egy másik autó, aki elé beeshet! Magam
is sokat kerékpározom a Belvárosban,
és rettegek az álló/parkoló autósor mel-
lett haladni, mert csak annyi preventív le-

ségével, gyakran a sebességével és fék-
távolságával sem. A kerékpáros „csak”
két keréken gurul, és az egyensúlyérzé-
kére alapozni egy autó kormánya mögül
kockázatos dolog. Sokan elmérik a tá-
volságot, rosszul becsülnek, és amikor
baj van, a kerékpárost teszik felelőssé
szinte mindenért. Tény azonban, hogy
mi kerékpárosok is viseltethetnénk na-
gyobb alázattal a motorizáció négy vagy
több kerekű óriásaival szemben, hiszen
az igazunkat nem elég megvédeni, az
egészségünkre, hovatovább az életünk-
re is gondolni kell egy-egy merész, eset-
leg megfontolatlan közlekedési manő-
ver meghozatala előtt…

hetőségem van, hogy kémlelem az au-
tók visszapillantó tükreit, hogy ül-e ben-
nük valaki, aki vagy kiszáll, vagy nem…
Megemlítenék még néhány vélt eviden-
ciát a kerékpárosok részéről, amelyet
rosszul tudnak. Jelesül, a biciklire is van
sebességhatár, amiről a múlt heti lap-
számban is írtunk. És utolsóként említe-
ném, hogy biciklivel nem szabad kutyát
sétáltatni, a kutyával, motorral, kocsival
se szabad húzatni magunkat. Konkrétan
kerékpárt más járművel, illetőleg állattal
vontatni tilos!

Sajnos azt is meg kell állapítanom,
hogy nagyon sok gyakorlatlan autós ab-
szolút nincs tisztában a járműve széles-

A Kossuth hídon gyakran
szabálytalan gyalogosok
nehezítik a biciklisek
haladását
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Szerző: Nagy Viktor

A patinás francia gyártó, a Citroën
1919 óta gyárt autókat. A világ
mégis az 1948-ban bemutatott 2
CV, azaz a „kacsa” révén ismerte
meg. A gazdaságosan gyártható,
fenntartható, mégis négy felnőtt-
nek kényelmes kialakítású autó
koncepciója azóta él. Most a C3
hozza azt, amit a CV saját korában.

Volt, amikor a Citroën az elsőkerék-
meghajtás technikájával tört a techno-
lógiai fejlesztések versenyének élére.
Aztán a hidropneumatikus futóművel a
királyi kényelmet hozta el a hétközna-
pokba. Ma olyan formai és praktikus
megoldásokkal lóg ki a konkurensek
közül, mint a kétszintű első lámpák, az
Airbump védőelemek és a rendelhető
gyári menetrögzítő kamera. Persze a
C4 Cactus rendesen előkészítette a te-
repet a C3-nak, mivel több részlet ak-
kor jelent meg a gyártó palettáján elő-
ször. Viszont amíg a Cactus egy résmo-
dell – megfizethető extravagáns cros-
sover –, addig tesztautónk egy vérbeli
„mainstream” kisautó.

Mikor élőben megláttam az új győ-
ri forgalmazó, a Nádor Autó udvarán
a bordó C3-ast fekete tetővel, az jutott
eszembe, micsoda WRC autót lehet-
ne belőle faragni. Három csoportba
szedték szét az első lámpáit: a motor-
háztetőn LED-csík menetfény, ami a
márkajelzésbe fut össze; nagy ovális
fényszórók középen; és ködlámpák a
lökhárítóban. Az ajtókat a nagymére-

Egy kis egyéniség
tű, ütések ellen védelmet adó, karcálló
Airbump betétek uralják. A tetőre is ju-
tott ötlet, mert az eltérő fényezésen kí-
vül (ami piros, fehér vagy fekete lehet)
egy jókora mélyedést is terveztek bele
– reméljük, az eső nem áll meg benne.
Az összkép egyéni, szerethető. Végre
nem élekből építkeztek a tervezők, ha-
nem inkább a lekerekített sarkú tégla-
lap a jellemző alakzat. A lemezfelnikre
könnyűfém látványt adó extra dísztár-
csákat is rittyentettek a franciák.

Alig vártam, hogy beüljek, mert
külső alapján a Cactus eltalált bútor-
zatára vágytam. Megkaptam. Az ülé-
sek elöl óriásiak, és rendkívül kényel-
mesek, akár egy-egy fotel. Ez ritkán
jellemző a kisautókra. Ahogy nyúltam
az ajtóbehúzóért, megláttam a bő-
röndfogantyúra hasonlító pántot. Öt-
letes és jól használható. A műszerfal
magas építésű, de a lekerekített tég-
lalap alakú légbeömlők és a légies kö-
zépkonzol azonnal otthonos hangula-
tot teremtenek. Közepes felszerelt-
ségnél a rádió még nem színes kijel-
zős, hanem monochrome, de ez ki-
mondottan jót tesz a láthatóságnak
és a kezelhetőségnek. Tudja a blueto-
oth kihangosítást, mi kell még? A kor-
mány jó fogású, onnan kezelhetjük az
összes fontos funkciót, illetve van egy
külön kar a programozható tempo-
matnak, ami alapáras.

Most jöjjön néhány tényszerű adat.
Közel négyméteres hosszával a C3 az
átlagot képviseli, de sok tekintetben
inkább átlagon felüli. Csomagtere
300 literes, ami a kategória egyik leg-

jobb értéke – akár egy kompakt autóé.
A motorkínálat gazdag. Van 1,2 literes
benzinmotor-család 68, 82 lóerővel,
valamint turbóval, 110 lóerővel felvér-
tezve és az egyhatos dízelek 75 és
100 lóerővel. Nálunk a közepes benzi-
nes járt. A háromhengeres blokk nem

hangos, kellően nyomatékos, és mivel
a kocsi csak 970 kg, korrektül mozgat-
ja azt. Ráadásul a fogyasztása vissza-
fogott, országúton 5-6 liter, városban
maximum 7,5.

A kis Citroën rugózását mintha a
magyar utakra tervezték volna. Nem
hiányzik a papír szerinti 20 lóerő plusz,
mert a gyorsítások élvezhetők város-
ban, de országúton sem hagy cser-
ben. A váltó partner az ideális fordu-

latszámon tartásban, de ami még fon-
tosabb, hogy a C3-ban nem a szágul-
dásról szól az utazás. Itt a kényelem,
valamint a vidám belső miatt a hosszú
araszolást is élvezzük. Pedig még a
könnyed árakról sem beszéltünk.

A belépő modell hárommillió forin-

tért ugyan puritán, de egy közepesen fel-
szerelt változat klímával, kihangosítós rá-
dióval alig 3,5-ért elvihető. Ha pedig
nem engedünk a 7 colos kijelzőből, tola-
tóradarból, automatikus klíma, ablaktör-
lő és fényszóró szolgálatásaiból, akkor a
teleextrázott darabok is választhatók –
ezek ára 4 millió forinttól indul. Megsú-
gom, hogy a presztízs miatt sem kell ag-
gódnunk, mert idén újra rali-autót farag-
nak egy Citroënből. A C3-asból!

Teszt: Citroën C3 Feel

9028 Győr, Fehérvári út 76. • Mobil: +3670/450-0453 • www.nadorauto.hu
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Szerző: Nagy Viktor

A Peugeot néhány éve még jelen volt
a nagy autók piacán. A 607-es ráadá-
sul a nem prémiumgyártók termékei
közül nemcsak az utolsó mohikán, de
az egyik legszebb darab. Nézzük, mit
tud egy tízéves francia luxusautó, V6-
os dízelmotorral.

Szó, ami szó, élnek sztereotípiák a
francia autókkal kapcsolatban. Főként
a teleextrázott, elektronikával elhal-
mozott modellekről beszélik, hogy
sok a gond velük. Kijelenthetjük, hogy
ez is csak egy városi legenda, hiszen
a Peugeot 607, ha jó kezekbe kerül, és
megkapja a gondoskodást, akkor hi-
ba nélkül fut több százezer kilométert.
Tesztautónk egy több mint 260 ezret
futott, szinte fullextrás példány. Tulaj-
donosa pedig százezres – hosszú távú

– tesztje alapján nem panaszkodik rá.
Mi ennyit ugyan nem mentünk vele,
de sok minden az első pár száz méte-
ren kiderült. De ne szaladjunk előre!

Az óriás Peugeot 2000-ben debü-
tált, és 2005-ben kapott egy frissítést.
A kocsi addigi sármja tovább fokozó-
dott. Sok részleten finomítottak a dizáj-
nerek, és hiába a 4,9 méter feletti

hossz, van benne valami
könnyed elegancia, amitől
igazi oroszlán lesz a 607.
Ugyan a túlnyúlásai vi-
szonylag nagyok, a vonalve-
zetése egyedi, a fara pedig
szépen ívelt. Ehhez társul a
V6-os, 2,7 literes dízelmo-
tor, amit egy japán (Aisin)
hatsebességes automata
váltóval zabolázhatunk
meg. Kell is a kontroll, mert
a 204 lóerőhöz 440 Nm
nyomaték társul, köszön-
hetően a két változó geo-
metriájú turbónak. Ezt az
erőforrást a Forddal közö-

sen fejlesztette a gyártó (PSA) és Ja-
guárokba, Land Roverekbe is beke-
rült akkoriban.

Régóta vágytam már arra, hogy egy
igazi francia luxusautót vezethessek.
Fél szemmel a Renault Vel Satist is né-
zegettem anno, de annak az extrava-
gáns kialakítása megosztó, szemben a
607 kortalan, letisztult formavilágával.
Beültem, indítottam. A dízelmotor
csendben mordult fel. A motorbakok
aktívak, ezért segítik a rezgéseket kisi-

mítani. A belső csend alig múlik elindu-
lás után, és még autópálya-tempónál
is megdöbbentő a hangtalanság. Csak
erősebb gázadásra hördül fel a motor,
de akkor élvezhetjük a V6 muzsikáját,
ami inkább zene, nem kellemetlen.

Mire kiértem a városból, a motor
üzemmeleg lett, és megmutathatta,
mire képes a 204 dízel lóerő. Nyu-
godt, kellő tartalékot adó erő lakozik
benne. A váltó észrevétlenül kapcsol,
bár nem a leggyorsabb – elsősorban
elinduláskor gondolkodik többet a
kelleténél. Stílusában viszont tökéle-
tesen illett a nagy Peugeot-hoz. A bel-
tér bőrborításai szépek – az idő és
használat mellett is –, a kezelőszervek
nem kopottak, és minden a helyén
van. Bele lehet kötni a váltó nem
egyértelmű jelöléseibe, vagy egyes
krómcsíkok hullámosodásába, de
ezek apró gyári hibák vagy használati
nyomok. A mi kocsink egy kicsit visz-
szafogott felszereltségű (adózási
okok miatt), így kis képernyős a mul-
timédia, és nincs benne ülésfűtés. De
van benne motoros hátsóablak-ár-
nyékoló, tolatóradar, bluetooth kihan-
gosító és memóriás ülés is.

A kormány kicsit kopott, fogása
kellemes. A futómű hibátlanul teszi a
dolgát, és a kényelmi fokozata a pré-
mium márkák szintjét is eléri. Termé-
szetesen egy ekkora limuzin nem ka-
nyarvadászatra termett, de nem is zár-
ja ki számunkra teljesen a külvilágot.
Egy igazi autópályázó, hosszú távú
utazóautó a 607-es. Ilyen viszonyok
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Az autót biztosította: 
CarMen Autó
Győr, Nádor tér 1.
Tel.: +36-70/335-5335 

+36-70/427-6000
www.carmenauto.hu

Tekintélyes oroszlán
Használtautó-teszt: Peugeot 607 2.7 V6 HDI Executive Titan 2007

között domborodik ki, hogy a méretes
bőrülései kényelmesek is, és a 600 (!)
literes csomagtér tényleg mindent el-
nyel. Ebben az autóban öten is utazha-
tunk! És a fogyasztása sem vészes, hi-
szen 7–9 liter között marad szinte mi-
den körülmények között.

Szóval van egy francia csatahajó,
ami mindent tud, amit a nagyok, csak
a neve nem annyira vonzó. Mennyit ér-
het egy megkímélt példány? Létezik
belőle 2,2 literes, négyhengeres, ben-
zin- és dízelverzió, de hozzá jobban illik
a hat henger, akár a tesztelt dízel vagy
a 3 literes benzines. A piacon nagy az
árszórás, de egy ráncfelvarrt 607 ára
1,2 milliótól indul és 2,5-ig tart. Ezek
között a törésmentes, lekövethető pél-
dányok – ahogy a kipróbált kocsi is – a
drágábbak. Nem lehet látatlanban egy
autóról nyilatkozni, viszont a tesztau-
tónk 2,2 millió forintért olyan magas
szintű utazási komfortot és egyben él-
ményt nyújt, amit tíz éve a francia mér-
nökök elképzeltek.
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A Küklopsz-szigeteket első hallás-
ra valahol a Maligán-fok és a Jár-
da-szigetek környékén kezdeném
el keresni. Azaz a legendák, a vic-
cek, a képzelet világában. Pedig
léteznek. És nem is csúnyák. Ke-
letkezésük történetét pedig maga
Homérosz énekelte meg…

A küklopszok a görög mondavilágból,
nem utolsósorban pedig a középiskolai
irodalomórákról ismert, mitikus lények.
Küllemüket tekintve előnytelen megje-
lenésű (lásd: rusnya) óriások, egyetlen
hatalmas szemmel a homlokuk köze-
pén. Szerepük nem túl jelentős, kivéve,
hogy egy alkalommal összeszűrték a le-
vet a nagy Odüsszeusszal is.

Itt persze elérkezünk a középiskolai
irodalomórák egy másik kellemetlen, a
mai napig sajgó pontjához. Tudnillik az
eposzokhoz. De ezen most emelkedjünk
felül. És idézzük fel a sztori fő elemeit.

Odüsszeusz tehát a küklopszok föld-
jének közelében hajózik, és kiköt egy
aprócska szigeten. Ahol nem talál mást,
csak a sziklák közt legelésző vadkecské-
ket. Ezért aztán az embereivel átkel a
szárazföldre is, ahol viszont a küklopszok
egyikének fogságába esnek. 

A rejtélyes
Küklopsz-szigetek

Ez önmagában még nem lenne ak-
kora probléma, de kiderül, hogy az óri-
ás kifejezett rajongója az emberhús-
nak. Odüsszeusz tehát cselhez folya-
modik. Barátságot színlelve leitatja a
behemótot, majd megvakítja az eleve
félszemű (ha nem is félkarú) óriást, és
embereivel együtt a hajója menekül.

A szigetek története pedig valójá-
ban itt veszi kezdetét. A görög király
ugyanis nem éri be annyival, hogy el-
vette a küklopsz szeme világát, illetve
hogy szerencsésen megmenekült.
Hanem még nekiáll hangosan csúfo-
lódni is. A szörny pedig éktelen harag-
ra gerjed, és hatalmas sziklákkal pró-

bálja meg eltalálni a hullámokon rin-
gatózó hajót.

A sztori persze hepienddel vég-
ződik, hiszen Odüsszeusznak a haja

szála sem görbül. A küklopsz által a
vízbe hajigált sziklák viszont a mai
napig őrzik a kaland emlékét. És ma
is rögtön látszik, hogy melyik lehetett
a vadkecskés sziget, illetve hogy hol
landoltak a sziklák, melyeket az óri-
ás a vízbe dobott. 

Így végül már csak egy kérdés
maradt megválaszolatlan. Mégpedig
az, hogy akkor melyik is ez a titokza-
tos föld, amely egykor a küklopszok
birodalma volt. Hát kérem, ez nem
más, mint Szicília. A Küklopsz-szige-
tek pedig a keleti part mentén, Aci
Trezza városka közelében várják az
Odüsszeusz nyomdokain ideérkező
látogatót...

Szerző: KISTÉ

Fo
tó

: g
nu

ck
x

„Velünk isteni az utazás!”

En
ge

dé
ly

sz
ám

: U
-0

01
15

2

Győr, Pálffy utca 6.
Telefon: 96/240-116, 
30/504-39-39

GYŐR 

LEGÚJABB

Bejárat a Lukács S. utca felôl

utazási irodája!
Tiszteljen meg bizalmával,
és mi megszervezzük élete nyaralását!

EXTRA
kedvezmények!

Csoportoknak,
ISKOLÁKNAK, NYUGDÍJAS
egyesületeknek
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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

JÓ MUNKAHELY MAGAS JÖVEDELEM

Új munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba, szakirányú végzettséggel, releváns szakmai tapasztalattal!

Amit kínálunk:
villanyszerelő: bruttó 320.000–390.000 Ft/hó • vezető villanyszerelő: bruttó 320.000–450.000 Ft/hó

villamos projektvezető: bruttó 470.000–800.000 Ft/hó (gyakorlattól, jogosultságoktól függően)
(villamosmérnöki végzettség elvárás, villamos mérnök vezető tervező, villámvédelmi tervező, villámvédelmi műszaki ellenőr, 

villamosmérnök szakértő, korlátozás nélküli felelős műszaki vezető jogosultságok megléte előny)
lakatos: 290.000–380.000 Ft/hó • + netto 52.000 Ft cafeteria minden dolgozónknak

...és még:  • változatos feladatok • családias légkör • munkába járás térítése • képzés biztosítása • lakhatás támogatása
• sport, kultúrális lehetőségek • családi rendezvények • törzsgárda elismerések • életreszóló munkahely

AZ ORSZÁGOS ÉS MEGYEI NETTÓ ÁTLAGFIZETÉS NÖVEKEDÉSE MELLETT IS
ÁTLAGON FELÜLI  NETTÓ KERESETET BIZTOSÍTUNK!

VILL-KORR Hungária Kft.Magyarország vezető villamosipari vállalata!
Több fős brigádok jelentkezését is várjuk!

Itt: info@villkorr.hu • +36 96/ 512-480
Kezdj nálunk – azonnal!
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GASZTRO CREATIVE CHEF

Kihasználjuk
a spárgaszezont

Pottyondi Ákos hat éve a pannonhalmi fűszer-
kert vezetôje. Az apátsághoz tartozó kertben
jelenleg 11 hektáron termesztenek 35 féle
gyógynövényt, melyek közül a levendula a fő-
szereplô. A friss fûszereket a bencések erede-
tileg nem étkezésre, hanem gyógyításra hasz-
nálták, a növények egy részébôl ma is gyógy-
tea készül, de szappant, krémet, fürdôolajat,
fürdősót, olajat és ecetet is elôállítanak belő-
lük. A levendula mellett — amelyet egyébként
az 1600-as évektôl termesztenek Pannonhal-
mán — népszerű a kakukkfű, a citromfű, a
borsmenta és a zsálya is. A friss fűszernövé-
nyeket a környékbeli konyhák is elôszeretettel
használják, a Viator étterem főszakácsa rend-
szeresen kér tanácsot, milyen helyi fűszerrel
tehetné még különlegesebbé az ételeket —
avatott be a főkertész.

Az adás premierjét pénteken 19.30 órakor
láthatják a Gyôr+ Televízió nézôi, amit ké-
sôbb a www.tv.gyorplusz.hu weboldalon is
visszanézhetnek.

A zöldségek királyának, a királyok zöldségének
tartják a spárgát, melynek szezonja rövidke, április
végétôl júniusig tart csupán. Érdemes tehát ki-
használni ezeket a hónapokat, s
minél többet az asztalra tenni a
fehér, zöld, lila spárgával ké-
szült ételekbôl. Nagy Eszter Cre-
ative Chef ezen a héten dr. Poty-
tyondy Ákossal, a Pannonhalmi Fôa-
pátság gyógynövénykertjének vezetôjével mu-
tat variációkat a kedvelt zöldségre.

LAZACOS SPÁRGATATÁR SPÁRGA-VELOUTÉVAL
(KRÉMLEVES)

fél csomag zöld spárga • egy
csomag fehér spárga • 10 dkg
füstölt lazac • 3 ek. olívaolaj •
kevés metélôhagyma • fél lime
leve • só • egy nagy fehér hagy-
ma vagy egy csokor csemege-
hagyma fehér része • 10 dkg vaj

A zöld spárgát leforrázzuk és a lazaccal kis
kockákra vágjuk, majd kevés lime levével,
metélôhagymával és olívaolajjal összeke-
verjük. (Ez lesz a leves betétje.) A fehér
spárgát a hagymával kevés sós vízben pu-
hára fôzzük, majd a vajjal összeturmixoljuk.
A spárgatatárt egy pogácsaszaggató segít-
ségével egy tányér közepében megformáz-
zuk, majd a forró krémlevessel felöntjük.

30 dkg csirkemell • 10
dkg erdei sonka • 12
dkg sajt • egy cs. leveles
tészta • olaj a sütéshez
• egy cs. zöld spárga •
2 dl spárgakrémleves
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ERDEISONKÁS-SAJTOS CSIRKEMELL
LEVELES TÉSZTÁBAN, GRILLEZETT
SPÁRGÁVAL ÉS SPÁRGAHABBAL

CREATIVE CHEF HIRDETÉS
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egy ek. szárított levendula • 2,5
dl habtejszín • 18 dkg fehér-
csoki • 10 dkg feketecsoki • 15
dkg eper • néhány szem zab-
keksz • egy tk. vaníliakivonat

A csirkemellet szeletekben eny-
hén sózva meggrillezzük, majd
tányérra szedjük, hogy picit
hûljön. A csirkés serpenyôbe
helyezzük a spárgákat, és ke-
vés vajjal átforgatjuk. A csirke-
mellekre 1—1 szelet sajtot he-
lyezünk, sonkával szorosan
körbetekerjük s minden egyes
kis „batyut” leveles tésztába
csomagolunk. Szélüket alapo-
san összenyomkodjuk, majd
olajban kisütjük. A krémlevest
szifonba töltjük és két patront
csavarunk bele. A csirkés tás-
kákat megvágva, a spárgákra
helyezzük és a habbal tálaljuk.

LEVENDULÁS FEHÉRCSOKIHAB
FEKETECSOKIS EPERREL, ZABKEKSSZEL

A levendulát a vaníliával és a
tejszínnel összeforraljuk,
majd a fehércsokoládéra
szûrjük, melyet alaposan el-
keverve, habszifonba töltünk
és hûvös helyre tesszük. (Két
patron kell bele.) A fekete-
csokit felovasztjuk és az ep-
rek felét bevonjuk vele. A kek-
szet egy pohár aljába törjük,
rányomjuk a kihûlt habot, és
a csokis eprekkel, valamint
ízlés szerinti friss gyümöl-
csökkel díszítjük.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Az ingatlanpiacon észlelt pörgés to-
vábbra sem hagyott alább. Idén valószí-
nűleg Győrben még több ingatlan épül,
mint tavaly. Most már abszolút jellem-
ző, hogy a tervrajzokból gazdára talál az
ingatlanok 60-70 százaléka. Különösen
azok figyelmét hívnám fel, akik 10+10
millió forintos CSOK-ra szeretnének in-
gatlant vásárolni, hogy időben kezdjék
el kiválasztani az Édes Otthont, mert a
januári szigorítások miatt, szinte már
akkor el kell kezdeni a hitel- és CSOK-
ügyintézést, amikor még egy kapavágás
sem történt. Itt jegyzem meg azt is,
hogy jelen állás szerint a CSOK csak
2018 decemberéig vehető igénybe.

Ingatlanból van választék, most már
minden városrészben óriási beruházá-
sok indultak, de akik figyelik egy ideje
az árakat, észrevehették, hogy azok fo-
lyamatosan nőnek. Elemzők szerint
még mindig nem vagyunk a csúcson a
lakásárakat tekintve. Most biztosan ki-
jelenthetjük, hogy az ingatlan nagyon
jó befektetés. Régiónk amúgy is kifeje-
zetten vonzó az ország másik felében

Ingatlanpiaci kitekintő, avagy mi várható 

élők számára, ezért garantált, hogy al-
bérlőket is gyorsan találunk.

A CSOK-kal kapcsolatban szeretnék
kiemelni néhány fontos dolgot, amikkel
naponta találkozom. A gyermekek kora
nem haladhatja meg a 25 évet, viszont
már nem kell iskolalátogatási igazolás. A

szülők kora csak abban az esetben nem
haladhatja meg a 40 évet, ha gyermeket
vállalni szeretnének. A 10+10 millió fo-
rintos CSOK-nál kétéves, folyamatos
munkaviszonyt kell igazolni, amiben
maximum 15 napos megszakítás lehet.
Külföldi munkaviszony nem elfogadha-

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakó-
parkban eladásra kínálom ezt a 77
nm-es ikerházat! Elosztása: nappa-
li + 3 hálószoba, kamra, fürdő, kü-
lön nyíló mellékhelyiséggel. A
nappaliból egy tágas, 12 nm-es te-
raszra léphetünk ki.

Ár: 28 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

GYŐR-KISBÁCSÁN
A PACSIRTA LAKÓPARKBAN ÉPÜL 
EZ A VADONATÚJ, 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ!

VÁLASSZON AZ ELSŐK KÖZÖTT! MOST A KERT AJÁNDÉK

Lakások 42–64 nm között! 
AZ ELSŐ 5 VÁSÁRLÓNK AJÁNDÉKUTALVÁNYT KAP!

42 nm alapterület, 1 + 1 szobás lakás erkéllyel: 13,8 M Ft!
64 nm alapterület, 1 + 3 szobás lakás erkéllyel: 20,9 M Ft! 

Győr-Ménfőcsanak új lakóparkjá-
ban családi házak eladók. Ez az egy-
szintes ház 90 nm alapterületű, 703
nm-es telken kerül megépítésre. A
házban amerikai konyhás nappali,
kamra, mosókonyha, valamint 3 há-
lószoba kapott helyet. A házhoz
nagyméretű terasz kerül kialakításra.

Ár: 32,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 la-
kásos társasházban amerikai kony-
hás nappali + 3 szobás, 75,29 nm-
es, első emeleti lakás eladó 4,3 nm-
es, nyugati tájolású terasszal!

Ár: 23,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győrújbarát kedvelt utcájában el-
adásra kínálom ezt a 90 nm-es iker-
házat, erdőre néző panorámaterasz-
szal! Elosztása: nappali + 3 szoba,
háztartási helyiség, fürdő, két WC-
vel. A ház 30 cm-es téglából, 15 cm-
es hőszigeteléssel, 6 légkamrás, 3 ré-
tegű műanyag nyílászárókkal épül.

Ár: 27,5 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Budai Mónika: +36-30/640-8794 • Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Marcalvárosban eladó ez a 2.
emeleti, 46,61 nm-es lakás 17,08
nm-es erkéllyel, amerikai konyhás
nappali + 1 hálószoba elosztású. Dé-
li fekvésének köszönhetően rendkí-
vül napfényes lakás. A hatalmas
kétoldali erkélyről élvezheti a nap-
sütést és az erdőszéli friss levegőt!

Ár: 18,2 M Ft.  
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718
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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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idén?
tó, legalább az egyik főnek magyarorszá-
gi munkahellyel kell rendelkeznie.

Most szombaton ismét nyitott napot
tartunk, ahol számos új, kizárólagos
projektjeink mellett, minden CSOK-kal,
hitellel felmerülő kérdésre válaszolunk.
Most kiemelten próbáltunk olyan ingat-
lanokat is összegyűjteni, hogy a kisebb
anyagi költségvetéssel rendelkezők szá-
mára is kedvezni tudjunk. Lakások már
12,5 millió forinttól elérhetőek lesznek
kulcsra készen. Akik családi vagy iker-
házról álmodnak, most nekik is segí-
tünk a megvalósításban, hiszen már
21,9 millió forinttól kínálunk ilyeneket
Győrújbaráton és Vámosszabadin is.
Rengetegen keresnek Győr-Ménfőcsana-
kon is új házakat, most nekik is tudunk
ajánlani egy egészen új lakóparkot. Ter-
mészetesen Nádorváros és Szabadhegy
kedvelőit is várjuk új beruházásokkal.

Mindenkit szeretettel és szaktudás-
sal várunk, hogy mindenkinek megta-
lálhassuk az Édes Otthont.

Búza Tímea irodavezetô

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakó-
parkban, 15 lakásos, új építésű tár-
sasházban eladó ez a 75,42 nm-es,
emeleti lakás, melyhez 19,06 nm
erkély tartozik! Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 3 szoba!

Ár: 21,99 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-39

Győr-Révfalu csendes utcájában új
építésű társasházi lakások eladók! A
családias környezetben fekvő, 9 la-
kásos társasházban 40 és 75,8 nm
alapterületű lakások eladók. Ez a
földszinti ingatlan 40 nm alapterüle-
tű, 12 nm-es, csendes udvarra néző
terasszal rendelkezik. Elosztása: nap-
pali + 1 szoba, 12 nm-es terasszal.
Kulcsrakészen: 16,8 M Ft!

Ár: 15,6 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Révfalu csendes, kedvelt ut-
cájában új építésű társasházi laká -
sok eladók! Ez a 75 nm-es, erké-
lyes lakás az első emeleten találha-
tó. Az amerikai konyhás nappali
mellett 2 hálószoba, valamint ház-
tartási helyiség kapott helyet. 

Ár: 26,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Június végéig 200.000 Ft értékű
KONYHABÚTOR-VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT adunk AJÁNDÉKBA!
Nádorvárosban, 26 lakásos, liftes,
mélygarázsos, új építésű társasház-
ban 34–80 nm-es és penthouse laká -
sok leköthetők. Ehhez a földszinti,
54,8 nm-es lakáshoz 12 nm terasz
tartozik, elosztása: amerikai konyhás
nappali + 2 szoba.

Ár: 23,4 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Nádorvárosban, új építésű, földszin-
ti, 77,1 nm-es, nappali + 2 szobás, te-
raszos lakás eladó családias, kis tár-
sasházban. Az elosztásban nagymére-
tű fürdőszoba, külön WC és háztartá-
si helyiség is helyet kapott.

Ár: 29 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Sziget Belvároshoz és az egye-
temhez közeli részén 7+7 lakásos, új
építésű társasházban eladó ez a 63,1
nm-es, földszinti lakás 4,36 nm-es
terasszal. Elosztása: az amerikai
konyhás nappali mellett 3 külön be-
járatú szoba kapott helyet.

Ár: 23,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr frekventált részén, Nádorvá-
rosban, a Belvárostól pár perc sé-
tára eladó egy 100 nm-es, 3 szoba
+ nappalis, amerikai konyhás, tég-
laépítésű társasházi lakás. Az in-
gatlan 2002-ben épült, belső két-
szintes, szaunás.

Ár: 32,4 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrújbaráton,  a Százszorszép lakó-
parkban épül ez a 72  nm-es ikerház. 
A ház különlegessége, hogy teljesen
külön bejárata van a két ingatlannak.
Ez az ikerház családok számára is tö-
kéletes választás lehet, hiszen a 3 szo-
ba mellett egy tágas nappali is kialakí-
tásra került. 500   nm -es  kert tartozik az
ingatlanhoz, mely teljesen csendes, hi-
szen a ház háta mögött terül el, itt egy
14    nm-es terasz is van. Az ingatlan-
nak közös fala nincs a másik házzal.    

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

Győr-Sziget kedvelt utcájában, a
Belvároshoz, egyetemhez, termál-
fürdőhöz közel, 67 nm-es (nettó 61
nm), nappali + 3 hálós, klímás, 2.
emeleti, részben tetőtéri, újszerű
állapotú téglalakás eladó. A 8 la-
kásos társasház 2005-ben épült.

Ár: 19,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020
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ÁLLATKERT KÖZLEMÉNY

Május 28-án, vagyis most vasárnap a
Xantus János Állatkertben is a gyere-
keké lesz a főszerep: az 50. jubileumát
ünneplő győri állatkert egész nap prog-
ramokkal készül kicsiknek és nagyok-
nak. Lesz állati szülinapozás tortával,
és készülve az EYOF-ra, „Állati Olim-
pia” is, ahol a gyerkőcök egész nap
ügyességi játékokon vehetnek részt, ki-
próbálhatják, milyen nagyot ugrik a
kenguru, vagy mekkorákat lép a gólya.
Az állomások teljesítése után, pecsét
fejében az apró ajándékok sem marad-
nak el. Játszóházak is várják egész nap
a gyerekeket: a „Buborékvarázs”, ahol
óriás buborékokat eregethetsz, illetve
a „Láma-céllövölde”, ahol saját fúvó-
csövedet készítheted el, amivel olyan
pontosan célozhatsz, mint egy láma.

Ember és állat harmóniája. Az
ember és állat szoros kapcsolatát és
együttélését három különleges bemu-
tatóval tárjuk látogatóink elé. 12 óra-
kor a Győri Lovas Nemzetőr Díszsza-
kaszt láthatják, 13 órakor egy soly-
mász és madarai kapcsolatát mutat-
juk be, végül az ember és kutyája kö-
zötti csodálatos együttműködést lát-
hatják 15 órakor a Wolf K–9 Kutyais-
kola és SE, 16 órakor pedig Süli Attila
és kutyái juhterelési bemutatóját.

KÖZLEMÉNY

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

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

1) SZTM 2017-026 Győr-Ménfőcsanak, 26999 hrsz. módosított telekosztás.
SZTM 2017-031 Győr-Ménfőcsanak, Mérföldkő magánút telephelyek rendezése (lakóból különleges területbe visszasorolás)

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti véleményezés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: egyszerűsített eljárásban: 2017. május 23-tól 2017. június 8-ig a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások”
címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231. szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-
ph.hu e-mail címen.

2) TSZTM, SZTM 2017-028     Győr-Marcalváros 00397 és 00395 sz. Kkö övezetek hasznosításának felülvizsgálata

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2017. május 23-tól 2017. június 14-ig a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási
eljárások” címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231. szobában megtekinthetŐ. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Vá-
rosház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

3) Állami főépítészi eljárás
SZTM 2016-071 Győr-Ménfőcsanak, volt TÜZÉP-terület, építési helyek kijelölése
SZTM 2017-024 Győr-Szabadhegy, Szauter u. Leier Monolit Kft. telekkiegészítése (2418/8 hrsz.)
SZTM 2017-033 Amadé u. 01446 sz. övezet – építési hely kijelölése és szabvonal-korrekció
SZTM 2017-034 KAEG, Kunszigeti út menti területének szabvonal- és az övezeti határ korrekciója

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás partnerségi egyeztetési
tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: állami fŐépítészi eljárásban: 2017. május 25-tŐl 2017. június 5-ig a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-
módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen, a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 232. szobában megtekinthetŐ. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a
9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

Gyereknap az állatkertben
Showtime, zootime. Háromszor

is lesz Zoo Show: 11, 14 és 17 órakor
várjuk látogatóinkat az arénába, ahol
közelről is találkozhatnak sztárjainkkal.

Állati Fotózoo. 12.30–13 óráig
az aréna előtt lehetőség nyílik fotózás-
ra Petrával, a dromedárral.

A védelmezőink. Tűzoltó, rendőr
vagy katona, a gyereknapon bármelyik

lehetsz! A honvédség, a rendőrség és
a tűzoltóság járműveikkel és feladatok-
kal várják a gyerekeket és a győri mo-
torosok is képviseltetik magukat.

Kalandozoo: Szülinapi torta-
party. Az új Kalandozoo progra-
munk keretében látványetetések is
színesítik a programot, ahol sok iz-
galmas és különleges információt is
megtudhatnak látogatóink. Az ünne-
pi alkalomból állatainkat három kifu-
tóban szülinapi tortával lepjük meg.
Különleges látványnak ígérkezik,
ezért 10.45 órakor a tapírok, 12 óra-
kor az apellák és 15.30 órakor a jagu-
ár tortázása. 

„Tavaszi zsongás” avagy, be-
mutatkoznak az állatkert leg -
újabb lakói. A majomapróságok, a
dupla makiikrek, Zahira, a csimpánz-
lány és persze Sid, a kislajhár is látha-
tóak lesznek. Ezen a napon a gyereke-
ket jégkrémmel, az apukákat hideg
sörrel ajándékozzuk meg!

A rendezvény az állatkert jelenleg
érvényes jegyáraival látogatható. A
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
További információ:

www.zoogyor.com

Részletes program:

11.00 Zoo Show
12.00–12.20

Győri Lovas Nemzetőr
Díszszakasz „Reneszánsz
lovasbemutató”

12.30–13.30 Győri motorosok
12.30–13.00 „Állati fotóZoo”

(Petra, a dromedár
részvételével)

13.00–13.30 Solymászbemutató –
Krekács Zoltán

13.00–15.00 Tűzoltóautó-bemutató
13.00–14.30 Rendőrautó- és motor-

bemutató, játékos teszt
12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred bemutatója

11.00 Zoo Show
14.00 Zoo Show
15.00 Munkakutya-bemutató –

Wolf K–9 Kutyaiskola és SE
16.00 Terelőkutya-bemutató –

Süli Attila
17.00 Zoo Show
10.15 és 13.45 óra KalandoZoo

indul
(Látványetetés vezetéssel)

10.30 – Tengerimalac-vonat
10.45 – Tapírok tortázása
12.00 – Apellák tortázása
13.45 – Vidra-látványetetés
14.45 – Pávián-látványetetés
15.00 – Lajhár-látványetetés
15.30 – Jaguár tortázása

Pola első kislánya,
Zahira tavaly decemberben

született 
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TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

MÁJUS 27. SZOMBAT
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek 07:30 Zo-
oo+ 08:00 Híradó 08:25 Sporthírek
08:30 Creative chef 09:00 Híradó 09:25
Sporthírek 09:30 Gázfröccs 10:00 EYOF
magazin 10:15 Konkrét 10:30 Képújság
18:00 Vény nélkül 18:30 Pénzügyek egy-
szerűen – vállalkozóknak 18:45 Konkrét
19:00 Győri7 19:45 EYOF magazin
20:00 Hello Győr! 20:30 Gázfröccs 21:00
Creative chef 21:30 Kulisszák mögött
22:00 Győri7 22:45 EYOF magazin
23:00 Képújság

MÁJUS 28. VASÁRNAP
07:00 Civil kurázsi 07:30 Creative chef
08:00 Credo 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Gázfröccs 09:30 Zooo+ 10:00
Vény nélkül 10:30 Pénzügyek egyszerű-
en – vállalkozóknak 10:45 Képújság
18:00 Győri7 18:45 EYOF magazin
19:00 Hello Győr! 19:30 Építech 20:00
Zooo+ 20:30 Üzleti negyed 21:00
Nyugdíjas Egyetem 22:00 Győri7 22:45
Konkrét 23:00 Képújság

MÁJUS 29. HÉTFŐ
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 09:00 Hello Győr!
09:30 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kulisszák mögött
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30
Kulisszák mögött 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 EYOF
magazin 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Építech 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság

MÁJUS 30. KEDD
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Ku-
lisszák mögött 08:00 Híradó 08:20 Sport-
hírek 08:30 Építech 09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 Konkrét 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hel-
lo Győr! 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Vény nélkül 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 EYOF magazin
22:45 Made in Hungary 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

MÁJUS 31. SZERDA
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Hello Győr! 08:00 Híradó 08:20 Sporthí-
rek 08:30 Vény nélkül 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 EYOF magazin
09:45 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Üzleti negyed 20:00
Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Zooo+
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Konkrét 21:45 Made in Hungary 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Zooo+
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 23:30
Képújság

JÚNIUS 1. CSÜTÖRTÖK
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Zo-
oo+ 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek
08:30 Hello Győr! 09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 Konkrét 09:45 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Vény nélkül 21:00 Hír-
adó 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

JÚNIUS 2. PÉNTEK
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Vény nélkül 08:00 Híradó 08:20 Sport-
hírek 08:30 Creative chef 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 EYOF magazin
09:45 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 EYOF magazin 19:45
Made in Hungary 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Gázfröccs 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 EYOF magazin 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Creative chef
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 23:30
Képújság

MÁJUS 27. SZOMBAT
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszél-
getéseiből válogatunk (Benne helyi hírössze-
foglaló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége
– Ferenczy Balázs 18:00 Győr+ DJ – Valódi
diszkó slágerek Orosz Sanyi válogatásában!
19:00 Ismétlés 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00
Győr+ Zenetár

MÁJUS 28. VASÁRNAP
5:00 Ismétlés 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+
Hétvége – Ferenczy Balázs 11:00 Diverti-
mento – a győri filharmonikusok műsora Far-
kas Mónikával 12:00 Győr+ Hétvége – Fe-
renczy Balázs 19:00 Divertimento ism. 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stú-
dió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

MÁJUS 29. HÉTFŐ
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudó-
sító – Farkas Mónika: az előző nap legfonto-
sabb eseményei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi, Nagy Roland 6:40 Német hírpercek
9:30 EYOF Magazin 10:00 Győr+ Délelőtt –
Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00
Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás
Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00
Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika
18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti
asztrológia 18:25 EYOF Magazin 20:00 Ka-
baré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

MÁJUS 30. KEDD
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudó-
sító – Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli –
Orosz Sanyi, Nagy Roland 6:40 Német hír-
percek 9:30 Megszólal a Vaskakas 10:00
Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzene-
tek órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas
Mónika 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

MÁJUS 31. SZERDA
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi, Nagy Roland, Ferenczy Balázs 6:40 Né-
met hírpercek 9:30 Rómer Magazin – a Rómer
Múzeum aktuális összefoglalója 10:00 Győr+
Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája
12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Ka-
szás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika
18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10 Rómer
Magazin ism. 19:30 Fodrász percek 20:00 Ka-
baré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

JÚNIUS 1. CSÜTÖRTÖK
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz
Sanyi, Nagy Roland, Ferenczy Balázs 6:40 Né-
met hírpercek 9:30 Rómer Ház Aktuál – A Ró-
mer Ház programajánlója Simon Pankával
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üze-
netek órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni    Gyors – Farkas
Mónika 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10
Megszólal a Vaskakas ismt. 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műso-
ra 22:30 Győr+ Zenetár

JÚNIUS 2. PÉNTEK
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudó-
sító – Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli –
Orosz Sanyi, Nagy Roland, Ferenczy Balázs
6:40 Német hírpercek 8:30 Győr+ Heti-
lapszemle 9:30 Kulisszák Mögött – A Győri
Nemzeti Színház műsora Farkas Mónikával
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00
Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+
TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika 18:00 Győr+ Este –
Bajzát Zsuzsi 18:10 Kertbarát Magazin aján-
ló 19:00 RómerHázAktuál 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió mű-
sora 22:30 Győr+ Zenetár

Híradó
Minden, ami Győrben történt, hét-
köznap 19 órakor 

Konkrét
Minden, ami a hírek mögött van, hét-
főn, szerdán, pénteken 21:30-kor

Június 1. 19:30
Vény nélkül
A Győr+TV egészségügyi magazinjá-
ban ezúttal a cukorról, vagy ha úgy tet-
szik az „édes méreg”-ről, a nátrium-klo-
ridról, vagyis a konyhasóról, a különbö-
ző fűszerek hatásairól és a jótékony fok-
hagymáról fog szólni műsorunk. Mű-
sorvezető: Prof. dr. Dézsi Csaba András 

Május 29. 20.30
Kulisszák mögött
A műsor vendége Rupnik Károly, a Győ-
ri Nemzeti Színház művésze, aki izgal-
mas évadot tudhat maga mögött. A te-
átrum vezető koreográfusa, Kováts Ger-
gely Csanádról pedig kiderült, hogy
nemcsak kiváló táncos, de nagyon szó-
rakoztató előadó is, aki legutóbb a szín-
ház művészeinek tartott gyakorlati be-
mutatót a tánc mesterfogásaiból.

Május 30. 19:30
Hello Győr
Németh Antal érkezik stúdiónkba,
akit Magyarország vasút-és hajómo-
dellezői jól ismernek. A Bezerédj-kas-
télyban 20 éve tanítja és fogadja a
modellezőket. Ficsór Dáviddal meg-
beszéljük az EYOF-láng útját, kollé-
gánk is ott volt Rómában, kulisszatit-
kokat hoz nekünk.

Május 29. 09:30 és 18:25
EYOF Magazin
Az EYOF célegyeneséhez érkezik,
ezért a Győr+ Rádióban minden hét-
főn közelebb hozzuk az olimpia szel-
lemiségét, a hamisítatlan fesztivál-
hangulatot! Adásainkban megismer-
kedünk az EYOF sportágaival, spor-
tolóival és sportági nagyköveteivel, a
jelen tehetségeivel, akik a jövő re-
ménységei! 

Június 1. 09:30
RómerHázAktuál
A Rómer Ház programajánlója. Ben-
ne: a Múzeumok éjszakájának kon-
certjei, egy remek Zaporozsec-inter-
jú és állandó moziajánló.

Június 2. 09:30
Kulisszák mögött
A Győri Nemzeti Színház nemrégi-
ben tartotta évadzáró társulati ülését,
a társulat igazgatójával, Forgács Pé-
terrel foglaljuk össze az év sikereit. A
pénteki magazinból az is kiderül, ki
kapta idén a Kisfaludy ösztöndíjat és
kik a legújabb Örökös Tagok.

Május 28. 11 óra
Divertimento
A Győri Filharmonikus Zenekar meg-
hirdette 2017/2018-as évadát,
amely nemcsak koncertkínálatában
lesz különleges, de abban is, hogy ze-
nekar jövőre ünnepli professzionális
koncert zenekarrá alakulásának 50.
évfordulóját. A Győr+Rádió Diverti-
mento című műsorának vendége a
társulat igazgatója, Fűke Géza.
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A klímaváltozás miatt az elmúlt évek
nyarai egyre elviselhetetlenebbek let-
tek. A lakás éjszaka sem hűl le, nem
tudunk aludni, szenvedünk az elvisel-
hetetlennek tűnő melegtől. Egyre töb-
ben döntenek a légkondicionáló be-
rendezés mellett. Garantáltan jól jár,
aki Hisense klíma mellett dönt: ez
ugyanis csúcstechnológiát képvisel,
kiváló teljesítményű, csendes, ener-

giatakarékos és igen kedvező ár-érték
arányt képvisel. Akár okostelefonnal
is vezérelhető a távolból, így mire ha-
zaér, kellemes hűvös környezet fogad-
ja a lakásban.

A Somogyi Elektronic évtizedek
óta meghatározó szereplője az elekt-
ronikai eszközök magyarországi nagy-
kereskedelmének. 2017-ben elkezd-
tük a magas színvonalú Hisense által
gyártott HOME klímák forgalmazását

Készüljön a nyári hôségre,
rendeljen klímát

– mondja Somogyi Tamás. – A  Hisense
garantálja a  csúcstechnológiát, a So-
mogyi Elektronic pedig a mindenki ál-
tal elérhető árszintet. Olyan áron kínál-
juk, ami mindenki számára elérhetővé
teszi a kiváló minőséget.

A Hisense volt az első, aki belépett
az inverteres légkondicionálók piacára.
Már 20 éve aktívan fejleszti és népsze-
rűsíti ezt a technológiát a légkondicio-
nálás élvonalában szerzett páratlan ta-
pasztalatával. „Technológia, minőség,
integritás, és felelősség” – ez a négy
összetevő a Hisense-élmény alapkövei.
A Hisense mostanra a világ 3. legna-
gyobb klímagyártó cégévé nőtte ki ma-
gát. Az 1969-ben alapított nagyvállalat
vezető szerepet tölt be a világpiacon,
több mint 20 leányvállalattal, 15 gyár-
tási hellyel és 12 kutató-fejlesztő köz-
ponttal rendelkezik világszerte.

Mit kell tudni a HOME klímákról?
Okostelefonnal vezérelhető
A külön megvásárolható SMART

modul alkalmazásával távolról,
okostelefonos alkalmazással is ve-
zérelhetjük az otthoni WiFi-s kör-
nyezetben működő klímánkat. A
könnyen használható, felhasználó-
barát kezelőfelületen figyelemmel
kísérheti otthona hőmérsékletét.
Ön akkor is nyugodt lehet, ha távol
van, hiszen interneteléréssel bár-
honnan kiválaszthatja a kívánt
üzemmódot (pl. hűtés, fűtés, szárí-
tás), hőmérsékletet állíthat, illetve

további funkciókat aktiválhat vagy
kapcsolhat ki. Így biztosítható, hogy
mire hazaér, már ideális hőmérsék-
letű otthon várja. Az alkalmazás
egyaránt elérhető IOS és Android
rendszerű telefonokkal. 

Magas hatékonyság 
és takarékosság 
3D Inverter technológia használa-

tával, melyet kombináltunk egy opti-
malizált belső légcsatornával, korsze-
rűsített barázdált csővel és lamellák-
kal, a légkondicionálónk jelentős
előnyre tett szert az energiahatékony-
ságával. Elértük a hűtésben az A++,
fűtésben az A+ energiahatékonysá-
got, ezáltal csökkentve 30 százalékkal
az éves energiafogyasztást.

8 °C – speciális fűtés
A fagyos életkörülmények között, a

speciális fűtési mód megvédi az ott-
honát a fagyástól, fenntartva annak
hőmérsékletét 8 °C-on, amikor nincs
otthon hosszabb ideig. 

–15 °C – fűtés
Tudja, hogyan érezheti a nap mele-

gét még egy hideg téli környezetben
is? A készülék képes meleget adni
még -15 °C-os környezetben is.

I feel üzemmód
A távirányítóba épített hőmérő ér-

zékeli a környezeti hőmérsékletet, és
továbbítja a jelet a beltéri egységnek.

A készülék így képes beállítani a szo-
ba hőmérsékletét úgy, hogy maximá-
lis kényelmet biztosítson.

Szuper csendes mód
A különleges kialakítású levegő-

csatornával és a továbbfejlesztett sza-
bályozó technológiával, az új inverte-
res légkondicionáló a zajszintet mini-
málisan alacsony szinten, maximum
16,5 dB-en tartja, Super Quiet mód-
ba állítva. Az újonnan kialakított, ke-
resztáramú ventilátor és az optimali-
zált levegőcsatorna is segít alacso-
nyan tartani a zajszintet, az Ön nyugal-
mát biztosítva.

Négyféle alvásüzemmód 
Segítségével minden korosztály ki-

választhatja a legmegfelelőbb alvási
hőmérsékletet. Beállítás után a kivá-
lasztott üzemmód működik, ami biz-
tosítja a pihenést.

A HOME klímák rövid határidővel,
beszereléssel, bevezető áron
179.990 forinttól kaphatóak. Ha
készülékeink felkeltették az érdeklő-
dését, további információért hívja az
96/512-512-es számot, vagy keres-
se termékeinket a www.somogyi.hu
oldalon. Klímakészülékeinket az ér-
deklődő működés közben is megte-
kintheti és tesztelheti kiskereskedel-
mi üzletünkben, az Elektro Somogyi-
ban. (Győr, Árpád út 24.)

(x)

Hisense: csúcstechnológia,
kiváló teljesítmény, 
csendes, energiatakarékos

somogyi.hu

NYERJ EGY

KLÍMÁTbeszereléssel!
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A megfejtésbôl megtudhatja, miért a HOME klímát válassza. A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok az olvasók, akik skandináv rejt-
vényünk helyes megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô a Somogyi Elektronic Kft.
által forgalmazott Home TWF81 típusú oszlopventilátort nyeri. Az oszlopventilátor a Somogyi Elektronic Kft. gyôri, Árpád út 24. szám alatti bemutatótermében
vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény — Home
klíma. A múlt heti szerencsés nyertes: Gulyás Ervin.
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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 26—június 1.

Marhalábszár 1 kg

Pecsenyekacsamáj,
fagyasztott

500 g,  718 Ft/kg

HB dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l

1599 Ft/kg

Réteslap 
8 db

Magyar újburgonya 1 kg

május 26—28-ig

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.

249 Ft/cs

Atlantik szardinella
125 g, 1600 Ft/kg 

200 Ft/db

359 Ft/cs

149 Ft/db

Bár az idei fűtési szezon hozott rekord
alacsony hőmérsékleteket és még a
májusba is „átlógott” néhány hideg
nappal, a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgál-
tatási Igazgatósága több éves szak-
szerű karbantartási és beruházási te-
vékenységének köszönhetően, gya-
korlatilag üzemzavarmentes volt a
háztartások távfűtése az elmúlt hóna-
pokban. A szakemberek a számok és
tények alapján összesítették az adato-
kat, melyekből látható, hogy az ala-
csonyabb átlaghőmérséklet ellenére
csökkent a felhasznált földgáz meny-
nyisége a geotermikus hőenergia be-
kapcsolódásával.   

A 2015/2016. évi fűtési idény 2015.
október 7-én kezdődött és 2016. április
30-án ért véget, összesen 205 nap telt
fűtéssel. A fűtött napok átlaghőmérsék-
let 6,2 C° volt. A mostani, 2016/2017.
évi fűtési idény nem sokkal hosszabbra,
207 naposra nyúlt, mindössze 2 nappal
tartott tovább, mint az előző. A fűtés
2016. október 5-én indult és 2017. má-
jus 10-én ért véget. A fűtött napok át-
laghőmérséklete 4,5 C° volt.

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

Bérezés: megegyezés szerint. • Jelentkezési határidő: 2017. május 31.

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

villanyszereló́

Besegített a geotermikus hôenergia a távfûtésbe
A külső átlaghőmérséklet 1,7 °C-

os csökkenése körülbelül 11-12 szá-
zalékkal növelte meg a fűtési hőfel-
használást, és így a fűtési hődíj költsé-
gét. Ez azt jelenti, hogy Győrben a

2016/2017. évi fűtési idényben hozzá-
vetőlegesen 6-7 ezer forinttal, napi
szinten 30-32 forinttal növelhette
meg egy átlagos méretű és átlagos
hőfelhasználású lakás fűtési költsé-
gét. Ez az összeg egy kisebb légtérfo-
gatú vagy már épületenergetikai kor-

szerűsítésen átesett épületben levő la-
kásnál kevesebb, míg egy nagyobb
légtérfogatú vagy rosszabb hőszige-
telésű épületben levő lakásnál na-
gyobb lehet. Persze a felhasznált hő-
mennyiség nagyban függ a fogyasz-
tók szokásaitól is: aki a fagyos napo-
kon is ragaszkodott lakásában a ma-
gasabb hőmérséklethez, többet fű-
tött, mint aki melegebb öltözékkel
kompenzálta az esetleges néhány fo-
kos hőmérsékletcsökkenést. 

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatóságán a hőtermelésre felhasz-
nált földgáz mennyisége a 2015/2016.
évi fűtési idényben 31 millió köbméter,
míg az alacsonyabb átlag hőmérséklet
ellenére 2016/2017-es szezonban
csak 28 millió köbméter volt. Ennek
oka a megnövekedett geotermikus hő-
energia-felhasználás: a 2016/2017. évi
fűtési idényben a szolgáltató geotermi-
kus hőenergia-felhasználása elérte a
333.100 GJ-t, ezért 10,4 millió köbmé-
ter földgázzal kevesebbet kellett fel-
használnia a mostani fűtési idényben a
fűtési hőigények kielégítésére.



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.

Győri gépipari cég mun-
kavállalókat keres:  Betanított
munkára – hengerfejek meg-
munkálására nettó 180.000 Ft
elérhető keresettel, valamint kar-
bantartót és CNC eszter-
gályos, marós és kö-
szörűs szakembereket –
egyedi alkatrészek gyártására,
kiemelt bérezéssel. Hosszú távú,
megbízható munkalehetőség.
Érdeklődni munkanapokon 8–
16 óra között: 96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyen hívható)

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

Csőszerelőket, AWi
hegesztőket (saválló
csőre) keresünk Bécs
környéki munkahelyre.
Szállás biztosított. Érd.: 06-
70/206-2621. E-mail: szuper-
munka@index.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Lomtalanítást vállalok tel-
jes körűen. Szállítok, takarítok, bon-
tok. Hívjon bizalommal! Stuka Tibor,
06-30/217-0848.

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

Lomtalanítást vállalok in-
gyen. Tel.: 06-30/212-4830
vagy 06-20/551-3865.

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

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, ud-
varát. Felesleges holmit elszállí-
tok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/882-6590.

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győrben 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 feles-
leges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásából, illetve udvaráról. Hívjon bi-
zalommal! Non-stop tel.: 06-70/675-
0654.

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

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

Szép-kártyáját beváltom,
átveszem. Érdeklődni: 06-70/427-
4243-as telefonszámon.

Bontott fürdőkád, masszíro-
zófotel eladó. Tel.: 06-30/855-5341.

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-Belvárosban, két-
szoba-hallos, távfűtéses, első
emeleti téglalakás eladó. 06-
20/243-3965; 06-20/514-1119.

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

Nádorvárosban igényesen felújí-
tott, 59 nm-es, erkélyes téglalakás el-
adó. 17.690.000 Ft. 06-70/940-4046

Nádorvárosban újszerű, nap-
pali+2 félszobás téglalakás eladó.
16.900.000 Ft. 06-70/940-4046

Szabadhegyen kertkapcsola-
tos, 75 nm-es téglalakás, gépkocsi-
beállóval eladó. 23.499.000 Ft.
06-70/633-5250

LAKÁSCSERE

Elcserélném nagyobbra, sa-
ját tulajdonúra is a Győr, Belváros köze-
lében lévő, 37 nm-es, I. emeleti, szépen
felújított önkormányzati lakásomat. To-
vábbi részletek: 06-20/434-4526.

Marcalváros II, 3 szoba, hallos,
határozatlan idejű önkormányzati
bérlakásomat, 2 kisebbre cserélném.
06-30/317-5332

Tel.: 06-96/505-000

Sáráson, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szer-

ződéses lakást cserélne hasonló 49
nm-es, 2 szobás, határozatlan-határo-
zott idejű bérleményre. Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 613.) 

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm-es,
egyedi gázfűtéses, felújított, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
40-50 nm-es, 1-2 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleményre. Csak
belvárosi, távfűtéses bérlemény jöhet
szóba. (Hirdetésszám: 337.)

Belvárosi,2 szobás, 55 nm-es, össz-
komfortos, szép állapotban lévő, határozat-
lan idejű – megvásárolható – bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2-3 szobás, 50-60
nm-es, határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Ala-
dár u. kizárva. (Hirdetésszám: 338.) 

Nádorvárosi, összkomfortos,
32 nm-es, 1 szobás, távfűtéses, er-
kélyes, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne, marcalvárosi, 1-2
szobás, 50-55 nm-es, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros kizárva, mellékhelyiség kü-
lön legyen. (Hirdetésszám: 339.)

Belvárosi,2 szobás, 61 nm-es, etázs-
gázfűtéses, felújításra szoruló, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást cserél-
ne nyugodt környéken elhelyezkedő, 1
szobás, 40 nm-es, határozatlan idejű, föld-
szinti, maximum első emeletig lévő bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 343.) 

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+ fél–
2 szobás, 40-50 nm-es, határozatlan
idejű, tárolóval rendelkező, földszinti,
maximum első emeletig lévő bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Gyárváros
kizárva. (Hirdetésszám: 344.)

Szabadhegyi, 3 szobás, 59 nm-
es, távfűtéses, felújított, csendes kör-
nyezetben lévő, határozott idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne két
kisebb bérleményre, Bán Aladár út
kizárva. (Hirdetésszám: 345.) 

Belvárosi, 3 szobás, 69 nm-es,
komfortos (gáz, illetve cserépkály-
hás) határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 3 vagy 2 szoba + hal-
los, 65–80 nm-es, határozott-határo-
zatlan idejű, külön WC-vel rendelke-
ző, adyvárosi, illetve marcalvárosi
bérleményre. (Hirdetésszám: 346.)

ÉPÍTŐANYAG
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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

Gépkezelő képzések Győrben.

JELENTKEZZ  T ARGONCAVEZETŐ, 
E ME LŐGÉPKEZELŐ,  F ÖLDMUNKA-
GÉPKEZELŐ KÉPZÉSEINKRE!
Jelentkezés és további információ: +36 20 292 8494 

Feln.eng.szám: E-000325/2014/A002,A005,A006

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
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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!”
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Sorozatban tizenhetedik győzelmével,
a hátralévő két forduló eredményeitől
függetlenül, megnyerte az NB III-as baj-
nokság Nyugati csoportját az ETO FC
Győr, így feljutott a másodosztályba. A
Csorna elleni találkozóra annyian jöttek
össze, amennyi nézőt az NB I-es klubok
is megirigyelnének. Négyezer néző biz-
tatta a lelátóról az ETO-t, a csapat pe-
dig küzdelmes meccsen, ha nehezen is,
de hozta a kötelező győzelmet. Bekő
Balázs vezetőedző csapata Kabát és
Magasföldi góljaival nyert 2–1-re. A ta-
lálkozó után a szurkolók együtt ünne-
pelték az aranyérmet és a feljutást a já-
tékosokkal.

„Tizenhetet kellett nyerni ehhez az
elsőséghez, ez pedig igencsak embe -
res teljesítmény. Benne van ebben
mindenkinek a segítsége a stábtól a
szurkolókig. Nagyon köszönöm mind-
annyiuknak. Talán a Vasas elleni
meccs után mondtam, hogy Győrben
a foci él. Csak körül kell nézni itt az ün-
neplő tömegben. Nagyon büszke va-
gyok a fiúkra, és nem állunk meg itt!” –

Minden eddiginél szorosabb csúcs-
rangadón, kőkemény küzdelemben
2–1-re győzött a Rába ETO a Duna-
ferr ellen a Magvassy Mihály Sport-
csarnokban, és a hátralévő három
mérkőzésének eredményétől függet-
lenül, bebiztosította a hetedik bajnoki
címét a futsal NB I-ben. A találkozó
előtt az NB III-as bajnok nagypályás
ETO-t köszöntötték a szurkolók, majd
a találkozó végén folytatódott az ün-
neplés. Az ETO 2010 tavaszán lett elő-
ször bajnok, azóta csak egyszer, 2014-
ben nem nyerte meg az NB I-et. A

A bajnoki ezüstérem volt a tétje a férfi
kézilabda NB I/B utolsó fordulójában
az ETO-SZESE–Tata mérkőzésnek az
Egyetemi Csarnokban. A félidőben
16–12-re vezettek a zöld-fehérek, vé-
gül 28–24-re nyertek, és mivel a rivá-
lis PLER kikapott Veszprémben, a ta-
bella második helyén végeztek 35
ponttal. Az aranyérem a profi játéko-
sokkal felálló Dabas csapatáé lett, ők
45 pontot gyűjtöttek. A gárda edzője,
Deáki István éppen születésnapján
lett ezüstérmes a második vonalban.
„A csapat nevében köszönöm min-
denkinek, aki hozzájárult az eredmény
eléréséhez. Gratulálok a játékosaim-
nak, reméljük, hogy a folytatás is ha-

Bajnok az ETO, irány az NB II!

mondta a találkozó után Bekő Balázs.
„Az elsődleges cél, mondhatnám, az
alap ez volt, hogy bajnokságot nyer-
jünk. Ez a város, ez a tábor jóval többet
érdemel az NB III-nál. Megdolgoztunk
a sikerért, megyünk tovább” – mondta
a Csorna ellen is gólt szerző Magasföl-

di József. „Ez az aranyérem volt az első
lépcsőfok. Nagyszerű érzés egy ilyen
együttes csapatkapitányának lenni. Itt
nem csak társak, barátok is vagyunk,
nincsenek ellentétek, azok is ugyan-
olyan keményen végigdolgozták az
idényt, akiknek kevesebb lehetőség ju-

tott” – értékelte röviden az idényt
Nagy Ádám.

A klub elnöke, dr. Drucskó Zoltán
már a következő idényről is beszélt.
„Dolgozunk a keret kialakításán. Azt
gondolom, hogy egy olyan ETO-t
láthat a közönség a következő sze-
zonban, amely nem biztos, hogy
mindig szépen játszik, de eredmé-
nyes lesz. Az a csapat sokat fut
majd, és nagyon sok párharcot
nyernek a játékosai. Nem fogunk
csalódást okozni!”

Vasárnap folytatódhat a fieszta
hangulat, hiszen a Győr utolsó hazai
bajnokiján a Sárvárt fogadja. A talál-
kozó előtt rendezik az ETO–DAC öreg-
fiúk gálamérkőzést, amelyen többek
között Korsós György, Jakl Antal, Pug-
lits Gábor és Stark Péter is pályára lép.
Az NB III-as meccs előtt Valaskó Fe-
renc énekli el a „Nélküled” című szá-
mot. A klub a héten elkezdte a bérlet-
árusítást a másodosztály idényére. Az
idei év bérleteseinek helyét május 31-
ig tartja fenn az ETO. 

Ezüstérmes az ETO-SZESE
sonló lesz. Olyan klub előzött meg
minket, és egy olyan gárda végzett
közvetlenül mögöttünk is, amely telje-
sen profi. Ennek tükrében még szebb
ez a második hely. Ezzel túlteljesítet-
ték a fiúk, amit bárki is elvárt tőlük.
Úgy érzem, az idei nyitott védekezé-
sünk Sokoray Ádámmal sokkal job-
ban működött, mint a tavalyi hatos fal,
így rengeteg lerohanásgólt tudtunk
szerezni ebben a bajnokságban” – nyi-
latkozta a vezetőedző, Deáki István.

A meccs előtt több játékost is bú-
csúztatott a klubvezetés. Kalmár Lász-
ló, Devecseri Ádám, Sipos József és
Nahaj László távozik a nyáron, míg Bő-
sze József befejezi pályafutását.

Futsal: megvédte címét a Rába ETO
Győr a rekorder a sportág magyar baj-
noki történetében, hét sikerrel. Mö-
götte három klub szerepel a listán,
amelyek három aranyérmet szereztek
korábban, az MVFC Berettyóújfalu, az
Aramis SE és a Cső-Montage BFC. A
Gödöllői kétszeres, a Külker FC, és a
Rubeola FC Csömör egyszeres bajnok.
„Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés
lesz, és az, hogy három fordulóval a vé-
ge előtt már bajnokok vagyunk, a bizo-
nyíték arra, hogy nagyon jól dolgoztunk
egész évben” – mondta az ETO vezető-
edzője, Marcos Angulo.

Május 22-én és 23-án a Széchenyi István Egyetem csarnoka ad otthont a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság kézilabdadöntőjének. Az előző évek ta-
pasztalatai alapján biztosak lehetünk benne, hogy a bajnokság döntője izgalmas
küzdelmeket hoz és szoros vetélkedésben dönthetik el a fináléba jutott csapatok
résztvevői, hogy ki lesz a 2016/17-es év bajnoka. A tervek szerint a Széchenyi Ist-
ván Egyetem megismétli tavalyi eredményét és lány, valamint fiú hallgatói meg-
védik bajnoki címüket. A férfi mezőny döntősei között a házigazdákon kívül ott
lesz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egye-
tem, a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem.
A női csapatok között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a
Debreceni Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem
és a Testnevelési Egyetem csapatai játszanak a győri lányok mellett.

Címvédésre készül az egyetem
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Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064, Kovács Aliz 70/947-9409

Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő.
Jelentkezés: péntek 16–19 óra között

a Győri Sátoros Fedett Uszodában.

• Heti turnusokban minden hétfőn indul 5 éves kortól • 2017. június 19–
augusztus 11-ig , naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Táborvezető és úszóedző-ta-
nárok felügyeletével • Ebéd (választható) és uzsonna. 
Programok: úszásoktatás, úszóedzés, strandolás football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, vízi torna, játékos vetélkedők,

Májusi befizetés esetén
KEDVEZMÉNY!

vidrauszoiskola.hu

A Győr+ Média és az Aniversum Horgászcentrum közös tavaszi horgászjátékot hir-
detett. A pecásoknak három kérdésre kellett helyesen felelniük. A játékra sok helyes
megfejtés érkezett, közülük a győri Rajna Beatrixnek kedvezett a szerencse, ő veheti
át az Aniversum Horgászcenrumban a húszezer forint értékű fődíjat, a Cormoran
Pro Carp Black 3,6 méteres 3 librás pontyozó botot, valamint a Top Secret ízesítő
és bojli csomagot. Nyertesünket e-mailben értesítettük. Gratulálunk!

Hatvanöt számban avattak bajnokot a
hétvégi Graboplast Kajak-Kenu Mara-
ton Országos Bajnokságon, amelyen
75 egyesület 1917 versenyzővel vett
részt. 

A Graboplast Győr csapata idén is
remekül szerepelt, nyolc futam végén
szólították a hazai versenyzőinket a do-
bogó legmagasabb fokára – Csay Re-
náta mindkét számban ismét nyert, de
megvédte címét fia, Kolozsvári Brúnó is.
A tizennyolcszoros világbajnok Csay Re-
náta beérte Kammerer Zoltánt a ma-
gyar bajnoki címeket tekintve, győri szí-
nekben már mind a ketten 34 felnőtt el-
sőségnél tartanak. A kenusoknál Pálla
Balázs az elmúlt öt évben negyedszer

Nyolc gyôri elsôség:
Csay beérte Kammerert

tudott korosztályában nyerni, de rajta kí-
vül Halász Dávidnak is volt már koráb-
ban maraton OB első helye.

A Graboplast Győri VSE magyar
bajnokai: Csay Renáta (K1 Női Felnőtt
26 km), Csay Renáta–Bara Alexandra
(KSI) (K2 Női Felnőtt 26 km), Balogh
Gergely–Erdélyi Tamás (K2 Férfi Ser-
dülő U16 15 km), Madarász Ádám (K1
Férfi Ifjúsági U18–U17 22 km sík víz),
Halász Dávid–Pálla Balázs (C2 Férfi
Serdülő U15 15 km), Kolozsvári Brúnó
(K1 Férfi Kölyök U13 10 km), Pálla Bá-
lint (MC1 Férfi Gyermek U12–U11 5
km), Kis Levente–Kurczina Milán–
Kurczina Máté–Nagy Zakariás (TC4
Férfi Gyermek U12–U11 5 km).

Horgászjáték eredményhirdetése
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Külföldi klasszisokat és magyar
válogatott játékosokat igazolt a
következő szezonra a CMB Car-
go-UNI Győr női kosárlabdacsa-
pata. A klubvezetés emellett
egyben tartotta a csapat gerin-
cét is. Az új idényben az Európa-
kupában indulunk.

A nemrég véget ért idényben, a Ma-
gyar Kupában bronzéremig, a bajnok-
ságban a negyedik helyig jutottak a
győri lányok, ám rengeteg sérülés ne-
hezítette a csapat dolgát, így a hajrára
alig maradt bevethető játékosa Völgyi
Péter vezetőedzőnek. A vezetőség
most létszámban és minőségben is
megerősítette a keretet.

„2010 óta, a Sopron és mi vagyunk
az a klub, mely állandóan ott van a leg-
jobb négy között. Ez pedig nagy do-
log, főleg úgy, hogy egyre kiegyenlítet-
tebb a mezőny, ezt a legutóbbi szezon
is bizonyította. Célunk, hogy ezt a sze-
repet megőrizzük, s jövőre is éremért,
lehetőleg az aranyért küzdjünk. A
nemzetközi színtéren az Európa-kupá-
ban indulunk, s amíg nem tudjuk, mi-

Válogatott klasszisokkal
erôsítenek a kosarasok

lyen csoportban leszünk, addig nehéz
meghatározni a célokat, de minden-
képpen szeretnénk meccseket nyerni,
s ha lehetőség adódik, minél tovább
jutni” – nyilatkozta Fűzy András társa-
dalmi elnök a klub honlapján

Jövőre is Győrben kosárlabdázik a
jelenlegi csapattagok közül Laklóth
Anna, Simon Zsófia, Varga Zsófia,
Szabó Petra, Cyesha Goree, a fiatalok
közül Török Ágnes, Horváth Krisztina,
Kovács Vanessza, Markó Dorina és Si-
mon Anikó. Új játékos lesz a Diósgyőr-
ből érkező Czank Tímea, aki 1-es és
2-es poszton is bevethető. Komoly át-
igazolási bravúr Krivacevic Tijana
szerződtetése. A 27 éves játékos Tö-
rökországból tér haza, decemberig
pedig a spanyol Salamanca játékosa
volt. Magyarországon megfordult Sop -
ronban és Pécsen is. Szintén nagy fo-
gás az újdonsült francia bajnok, a Vil-
leneuve D’Ascq cseh válogatott játé-
kosa, Kamila Stepanova. Az 1988-as
születésű, 193 cm magas kosaras Kri-
vacevichez hasonlóan, a 4-es és 5-ös
poszt erőssége. A negyedik szerze-
mény a kanadai Nirra Fields, aki 1993-

ban született, s az 1-es és 2-es posz-
ton veheti számításba Völgyi Péter ve-
zetőedző.

„Két nagyon fontos elemet emelnék
ki az igazolásokból. Egyrészt örülünk,
hogy két válogatott szintű magyar játé-
kost tudtunk megszerezni, s ugyanez
elmondható arra, hogy komoly minő-
ségű európai centert is leigazoltunk.
Azt gondolom, hogy bár elég nagy a ro-
táció, egyben arra is lehetőség lesz,
hogy a fiatal játékosok is markánsabb
szerepet kapjanak a meccseken. Ma-
radt még egy légiós helyünk, amit ha
bármi indokolná – az idei év tapaszta-
lataiból kiindulva –, viszonylag könnye-
dén be tudjuk tölteni” – tette hozzá
Fűzy András.

A Győri Úszó SE elnökségi tag-
ját, dr. Rákosfalvy Zoltánt a Ma-
gyar Úszó Szövetség közgyűlé-
se elnökségi taggá választotta,
ezzel ismerte el a MÚSZ tagság
azt a fejlődést, amin Győr
úszósportja az elmúlt években
keresztülment.

„A szabadon választható jelöl-
tek közül egyedül a GYÚSE jelölt-
je lépte át az ötvenszázalékos ha-
tárhoz szükséges küszöböt, mel-
lette Danks Emese, a Testnevelé-
si Egyetem delegáltja került be
az elnökségbe. A további üresen
maradt pozíciókra olyan neves
jelöltek nem tudtak bekerülni,
mint a négyszeres olimpiai baj-
nok Darnyi Tamás, valamint Zu-
bor Attila, és Batházi Tamás
olimpikonok, sokszoros magyar
bajnok úszók, ez is jól mutatja,
mekkora fegyvertény a győri je-
lölt sikere” – mondta a választás-
ról Petrov Iván, a Győri Úszó SE
vezetőedzője.

Dr. Rákosfalvy 
Zoltán elnökségi
tag lett

Krivacevic  külföldi
klubtól igazol Győrbe 
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