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Véget ért a negyedik alkalommal, a Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési Központ
és a Győr+Média közös szervezésében
megrendezett Arrabona évszázadai ve-
télkedő. A cél továbbra is az volt, hogy a
résztvevő diákok megismerjék, felfedez-
zék, szeressék és óvják a városukat,
ahol élnek. A játék egyik legfontosabb
eredménye, hogy az elmúlt években a
versenyzők érzelmi kötődése megválto-
zott a várossal kapcsolatban. Tudják
már például, ki volt, és miért kötődik a
városhoz Bisinger József, Xantus János
és Baross Gábor; felismerik a barokk, a
reneszánsz stílusjegyeit az épületeken;
megismerték a szobrokat és azok alko-

tóit, tudnak beszélni Győr kulturális éle -
téről és az idei nagy attrakcióról, az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról. Büsz-
kék a jeles sportolóinkra, megjegyezték
a város nevezetes évfordulóit, és jobban
eligazodnak a Belváros utcáin. Minder-
re a tapasztalatra és ismeretre csoport-
munkában, játékosan tettek szert. S mi-
vel a különböző témákat érintő tesztfel-
adatok hetilapunk hasábjain jelentek
meg, így a nevező diákok és pedagógu-
sok mellett az olvasók is a játék részesei
lehettek. A kvízeket az adott témában
jártas szakemberek állították össze: An-
taliné Hujter Szilvia, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér szak-

tájékoztatója, Nagy Mária olvasószolgá-
lati csoportvezető, Orbánné dr. Horváth
Márta helytörténész és Fehérné Beták
Zsuzsa EYOF-koordinátor.

A jelentkezők nagy száma – eddig kö-
zel hatszáz diák – bizonyítja, van igény az
ilyen jellegű ismeretszerzésre. A vetélke-
dő ezért folytatódik, jövőre az ötödik ren-
dezvénnyel várják a jelentkezőket.
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MOZAIK  KISHÍREK

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbeje-
lentő vonala a 96/50-50-55-ös te-
lefonszámon minden naptári na-
pon 0–24 órában hívható. Június
4–5-én a Győr-Szol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgá-
lati irodái zárva lesznek, a telefo-
nos ügyfélszolgálat nem működik.
Ezeken a napokon Győrben a fel-
színi fizetőparkoló hálózat beállói
díjmentesen vehetőek igénybe. A
Vásárcsarnok mindkét napon zár-
va tart. Június 4-én a Magyar Vil-
mos Uszoda és a Barátság Sport-
park a rendes nyitvatartás szerint
látogatható. Június 5-én az uszo-
da zárva tart, a Barátság Sport-
park a rendes nyitvatartás szerint
látogatható. A Győr-Szol Zrt. üze-
meltetésében lévő szabadhegyi,
nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Su-
gár úti, Templom úti, Malomsori és
a Koroncói úti köztemetők június
4–5-én egységesen 7 és 20 óra
között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üze-
meltetésében lévő hulladékudva-
rok június 4–5-én egységesen
zárva tartanak. A GYHG Nonpro-
fit Kft. hulladékszállítási működé-
si területén a lakossági hulladék-
szállítás pünkösd két napján vál-
tozatlanul, a Hulladéknaptárban
meghirdetett módon működik.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatá-
sairól és nyitvatartásairól a www.
gyorszol.hu weboldalon, a GYHG
Nonprofit Kft. működésével kap-
csolatosan a www.gyhg.hu web-
oldalon olvasható információ.

Ünnepi
tudnivalók

EZÜST EMLÉKÉRMET KA-
POTT A 35 ÉVES NYUGDÍ-
JASKLUB. Borkai Zsolt polgár-
mester „A Győri Városháza” ezüst
emlékérmet adományozott a Bá-
csai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub
megalakulásának 35. évfordulója
alkalmából a jeles évforduló tisz-
teletére rendezett ünnepségen.
Az eseményen szintén ezt az elis-
merést vehette át özv. Lakó Tibor-
né, a klub alapító tagja is.

A halat ábrázoló szobor emlékeztet arra, hogy a Bá-
csai tó a fokozottan védett lápi póc élőhelye. A tó
2014-es rehabilitációja során derült ki, hogy az el-
mocsarasodott víz a védett lápi póc élőhelye is,
ezért a tervezetthez képest csökkentett mértékben
lehetett az eredeti medret visszaállítani. A szobor a
kisbácsai fafaragó, Alasztics Gyula munkája. Az
eperfa alapanyagot a Győr-Szol Zrt. adta, és a cég
készítette a talapzatot is. 

Alasztics Gyulának hobbija a fafaragás, több
kiállítása volt, bemutatkozott a „Hét Szabad Mű-
vészet Szentélyében", ahol „tapintható” tárlat ke-
retében a vakok és gyengén látók is megcsodál-
hatták műveit.

A 2,20 méteres „halszobor” a bácsai szabadidő-
parkba látogatók örömét szolgálja.

Közel hatszáz diák vetélkedett,
a játék jövôre folytatódik

Lápi póc költözött a Bácsai tó mellé

Az Arrabona évszázadai
vetélkedő nyertesei:
1. helyezett: Vaskakas Reménységei
csapat, Gyárvárosi Általános Iskola,
felkészítő tanár: Nagy Magdolna.
2. helyezett: Győri Törökverők csa-
pat, Kovács Margit Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskola, felké-
szítő tanár: Némethné Kovács Márta.
3. helyezett: Barockerek csapat, Ko-
dály Zoltán Általános Iskola, felkészítő
tanár: dr. Bartháné Kovács Gyöngyi.
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újítani, e nélkül a radikális népesség-
fogyás megállíthatatlannak látszik.

Bugovics Zoltán győri szociológus
arra hívja fel a figyelmet, hogy nem új
keletű és nem is tipikusan magyar je-
lenségről van szó. Két katartikus kor-
szaka volt a magyar népességnöve-
lésnek. Az egyik a Ratkó-korszak az
ötvenes években, amikor is nemcsak
ösztönözték a gyerekvállalást, hanem
különböző módon tulajdonképpen
büntették is azt, aki nem felelt meg az
akkori pártpolitika demográfiai célki-
tűzéseinek. Ennek hatására sokkal
több gyerek született, 1969-ben már
10 millió 275 ezer ember élt az ország-
ban. (1954-ben csak 9 millió 645 ezer
volt az ország lélekszáma.) 

A második hullám a hetvenes évek-
ben érte el az országot. Akkor szület-
tek meg az úgynevezett „aláírt gyere-
kek”. A gyermekvállalás ígéretéért
ugyanis kölcsönöket, pénzügyi elő-
nyöket kaptak a szülők.

Az a baj, magyarázza a szocioló-
gus, hogy mindkét ösztönző rendszer
hatására rohamosan megindult
ugyan a gyermekvállalási kedv, ké-
sőbb azonban látványosan vissza-
esett, esetenként még az induló álla-
potot sem érte el. Ez pedig a politiká-
val szembeni bizalmatlanságot jelezte.

Aki tudta, gyorsan megragadta a lehe-
tőséget, de később már kevesen hit-
tek annak tartósságában. Egy demok-
ráciában, ahol természetes állapot a
politikai váltógazdálkodás, még job-
ban tarthatnak az emberek attól, hogy
a választások során esetleg egy olyan
új párt kerül hatalomra, amelyik meg-
szünteti ezeket a lehetőségeket. Azzal
is szembe kell nézni, fejtegette a szo-
ciológus, hogy a népességfogyás
egyáltalán nem csak magyar jelenség.
A statisztika nyelvén szólva Ausztriá-
ban, Németországban vagy Svédor-
szágban átlagosan másfél gyerek szü-
letik, tehát a család számszerűen nem
tudja reprodukálni önmagát.  Európá-
ban főleg Dániában, Franciaország-

ban és Nagy-Britanniában
jön világra kettőnél több
gyerek, ám a statisztika sze-
rint ezekben az országok-
ban is csak 2,1 újszülött jut
egy családra. 

Bonyolítja a helyzetet,
hogy világszerte jelentősen
kitolódott az az életkor,
amelyben az anyák szülnek.

Régebben 20-22 éves korban adtak
életet gyerekeiknek, most a többség 30
éves kora körül, de egyáltalán nem ritka
a negyven év fölötti terhesség sem. Aki
pedig eleve később kezd el szülni, az
előrehaladott életkora miatt sok gyere-
ket biológiai okokból sem tud vállalni.

A politika iránti bizalom, a társadal-
mi biztonságérzet mellett tehát maga-
tartáskultúránkon is szükséges lesz
változtatni ahhoz, hogy az önmaguk-
ban mindenképpen előnyös, fontos
családpolitikai intézkedések elérjék a
céljukat, fogalmazott a szakember.

szöveg: h. f.
fotó: o. jakócs péter 

A családok éve lesz 2018, növelik
az adókedvezmények mértékét,
„ennek középpontjába a két-
gyermekes családokat állítják”
– jelentette be Orbán Viktor mi-
niszterelnök a Családok Világ-
konferenciáján. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal adatsora, az
MTI információi és Bugovics Zol-
tán győri szociológus segítségé-
vel annak jártunk utána, mi in-
dokolja az új rendszer bevezeté-
sét, s mi várható tőle. 

Az új rendszer fontos eleme lesz, hogy
a jelzáloghitellel rendelkező családok
a harmadik és további gyermekek
esetén egy-egy millió forintot leírhat-
nak a tartozásukból, ezt az állam átvál-
lalja tőlük.  Orbán Viktor azt is ígérte,
hogy „soha nem látott" bölcsődefej-
lesztésekbe kezdenek. Az intézkedé-
sek részletei még nem ismertek, az
eddig napvilágot látott elképzelések
alapján elsősorban azt néztük meg,
milyen hatása lehet rövid s hosszú tá-
von ennek az új rendszernek.

A Központi Statisztikai Hivatal in-
teraktív korfája nyomon követi a né-
pesség alakulását, annak évek szerin-
ti változásait. Jelenleg 9 millió 690 ez-
ren élünk Magyarországon. A rend-
szerváltás évében 10 millió 580 ezren
laktuk az országot. 2011-ben már a
10 milliót sem értük el. Ha a népesség
ebben az ütemben fogy, akkor  2059-
ben 8 millió alá süllyed a népessé-
günk. Nem kétséges tehát, hogy a
családtámogatási rendszert  meg kell

Öröm, félelem, bizonytalanság,
várakozás? Fogalmam sincs, mi
fogalmazódhatott meg valójá-
ban édesanyám fejében húszé-
vesen, amikor megtudta, váran-
dós velem. A legtöbb szerencsés
valószínűleg csak arról a sem-
mihez sem fogható boldogság-
ról hall, amit egy gyermek szü-
letése adhat, az anyák önma-
gukba, majd pedig a világba ve-
tett kételyeiről talán soha. Ma,
közel a harminchoz, azt hiszem,
még jobban félek a semmihez
sem fogható érzés eljövetelétől,
mint félhetett akkor ő, és ezzel
egyáltalán nem lógok ki a mos-
tani húszas-harmincas nők so-
rából. A kormányzat kibővült
családtámogatási rendszeréről
szóló cikkünkben nyilatkozó
szociológus is rávilágít: nem
csak a külső támogatáson, ha-
nem a belső erőn és hajlandósá-
gon ugyancsak múlik, mennyi
baba születik ma hazánkban –
de nem csak itt. 
Én már nem, sok kisgyerek pe-
dig soha nem kérdezhette meg,
mit érezhetett az édesanyja,
hogy ő a világra érkezik. Szer-
kesztőségünk rendszeresen
kap arról hírt, hogy gyermek-
otthonból eltűntet keres a
rendőrség. A gyermekeltűné-
sek témájával ezen a héten is
foglalkozunk, súlyosságát nem
kell hangsúlyoznom. A kiskorú-
ak húsz százaléka családból,
nyolcvan százaléka pedig gyer-
mek- vagy lakásotthonból
megy el. Talán egy olyan jövő
reményében, ahol kevesebb a
félelem, a kétely és a bizonyta-
lanság. Ahol mutathat egy
fricskát a sorsnak, s ahol valaki
példát ad arról, amit a felme-
női talán generációk óta nem
tapasztalhattak meg. Nem
mindig tudhatjuk, hogy a sor-
sok, kényszeredett mosolyok,
szürke tekintetek, bűnök, tet-
tek vagy azok hiánya mögött
mit találunk. Az ítélkezés levet-
kőzését még sokunknak gyako-
rolnia kell, s ha mindent tud-
nánk, jogunk még akkor sem
lenne hozzá.

Zoljánszky Alexandra

Semmihez sem
fogható

Új családtámogatási rendszert 
vezet be a kormány

Nem vigasz, hogy más országokban is kevés a gyerek

A nôk többsége
manapság 30 éves
kora körül szül
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PROGRAMOK KAMARA

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Ipar 4.0 szakmai nap
június 12.
• Hazai fejlesztéseket és nemzetközi

tapasztalatokat is bemutatnak az előadók.

Bankár Klub
június 6. 

• Témája: Tradíció és innováció – 
a Pannonhalmi Főapátság vállalkozási arca

Innovációs Klub
június 7.
• A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
és a HURO Kft. innovatív együttműködését
ismerhetik meg az érdeklődők.

Adatvédelmi 
és polgármesteri fórum

június 8. 
• Kamerarendszerek a mindennapokban

• Települések tervei

Segítő Szakemberek Klubja
június 14.
• A segítő szakma örömeiről, kihívásairól
Soóky Andreával

Márkaépítés,
vállalkozói nyitottság tréning

június 22–23.
• A Branding EU-projekt keretében

térítésmentesen, korlátozott számban várják
a jelentkezőket, június 16-ig

Magyar Kézműves Remek pályázat
• Felhívjuk a térség kézműveseinek figyelmét,
pályázzanak alkotásaikkal.

Kamarai kézműves gyermektábor
július 3–7.

• Még lehet jelentkezni.

szöveg: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Minden felmérés azt mutatja,
hogy a digitálisan felkészült
vállalkozások sokkal sikere-
sebbek a piacon, mint lema-
radó társaik – hangzott el
szerdán a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában, mely a Mo-
dern Vállalkozások Program-
hoz csatlakozva, kampányt
indít a Digitálisan Legjobban
Felkészült Megye cím elnye-
résére – jelentette be Orbán
Dezső, a kamara titkára.

A kampány keretében ingyenes
informatikai tanácsadással segí-
tik a vállalkozásokat a kamara ta-
nácsadói. Felmérik az adott cég
informatikai helyzetét, hátterét,
infrastruktúráját, feltérképezik,
miben van lemaradása, és szak-
szerű tanácsokat adnak a digitá-
lis korszerűsítéshez.

Orbán Dezső elmondta: a kis-
és középvállalkozások a kezdemé-
nyezéshez kapcsolódva kialakít-
hatják, fejleszthetik informatikai
stratégiájukat. Minden felmérés
azt mutatja, hogy a digitálisan fel-
készült vállalkozások sokkal sike-
resebbek a piacon, mint lemaradó
társaik. A kamarai titkár arra is fel-
hívta a figyelmet: az Európai Unió
GINOP pályázatán kimutatható
előnyhöz jutnak azok a vállalatok,
melyek elnyerik a Digitálisan Fel-
készült Vállalkozás (DFV) tanúsít-
ványt, ők élhetnek a minősített
szállítók termékei által nyújtott
kedvező lehetőségekkel is.

Orbán Dezső szerint a gazda-
ságilag fejlett Győr-Moson-Sop-
ron megye helyzeti, piaci előnyeit
tovább növeli, amennyiben fej-
lesztései eredményeképpen el-
nyeri a Digitálisan Legjobban Fel-
készült Megye címet, ehhez a ka-
mara minden segítséget megad
a vállalkozásoknak. Kérik, hogy a

A digitálisan legjobban felkészült
megye akarunk lenni

cégek regisztráljanak, a www.val-
lalkozzdigitalisan.hu oldalon an-
nak érdekében, hogy támogas-
sák a helyi kezdeményezésű
kampány közös sikerét. „Azt sze-
retnénk elérni, hogy a mi me-
gyénkben legyen a legtöbb. DFV-
tanúsítvánnyal rendelkező vállal-
kozás” – hangsúlyozta a titkár.  

A kampány nyitórendezvényén
az Információs és Kommunikáci-
ós Technológiák megyei tanács -
adói a Digitálisan Felkészült Vállal-
kozások programjának eddigi
eredményeiről számoltak be.

Nagy András külön kiemelte, hogy
ezek a vállalkozások a komplex in-
fokommunikációs és mobilfejlesz-
tések támogatására kiírt GINOP
pályázaton milyen előnyökre te-
hetnek szert. A pályázati önrész
minimum tíz százalék, s a DFV-ta-
núsítvánnyal rendelkezők akár 40
százalékos vissza nem térítendő
támogatást is elnyerhetnek, az
egyszázalékos visszatérítendő
összeg pedig 50 százalék is lehet.
Az is elhangzott: a megye 9 ezer
kis- és középvállalatából eddig
négy ezret már auditáltak, s van
ezer minősített szállító és négy-
száznál több minősített termék.

A rendezvényen a Google Ma-
gyarország digitális workshopot
tartott, melyen sok, egészen fiatal
vállalkozó vett részt. A Google kép-

viseletében Balogh Péter bemutat-
ta azt a 23 leckés tananyagot, me-
lyet diákoknak, s kezdő vállalkozók-
nak ajánlanak. A videók angol nyel-
vűek, magyar felirattal, felhaszná-
lási igényük egy Google-fiók. A di-
gitális leckék után kvízkérdéseket
lehet kitölteni, aki mindegyiket
megválaszolja, az tanúsítványt kap
a felkészültségéről. A tanulás folya-
matát Győrben is személyes kon-
zultációs lehetőséggel bővítették. 

A nagy érdeklődéssel követett
előadáson elhangzott: Magyaror-
szágon 7 millió 667 ezer ember-

nek van internet hozzáférése. A 15
és 29 év közötti korosztály szinte
alig használ asztali számítógépet,
vagy laptopot, ők mobilon és tab-
leten kommunikálnak, intézik az
ügyeiket. Egymillió 400 ezer ma-
gyar internetező egyáltalán nem
néz televíziót, sokuknak nincs is a
lakásában. Európában lakosság-
szám-arányoan nálunk van a leg-
több Facebook-felhasználó, a vi-
lágranglistát pedig ebben a tekin-
tetben India vezeti. Az online-ke-
reskedelemben és a bankolásban
viszont jelentős a lemaradásunk.

A bemutatott tananyag élmény-
szerű ismereteket ad többek kö-
zött az online-hirdetésekről, az on-
line-marketingről, a közösségi mé-
dia felhasználásáról, a keresési
technikáról. 

Elérhetőség: learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-hu.
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www.galbusz.hu

Repülne, vagy utazna busszal? Üdüljön a Gál- Busszal ! 
Bôvebb információért keresse fel irodánkat vagy honlapunkat!

9021 Gyôr, Kazinczy u. 10.  96/ 388-055 ,  20/952-8310

• Plitvicei tavak és a Kvarner két gyöngyszeme
2017. júl. 8. 55.000 Ft/fô 2 nap/1 éj 

• Észak-magyarországi kirándulás
2017. júl. 15. 41.000 Ft/fô 2 nap/1 éj

• Benelux körút 2017. júl. 24. 169.000 Ft/fô  7 nap/ 6 éj 
• Olaszország — Lido di Jesolo

2017. júl. 25 és aug. 21. 135.000 Ft/fô 6 nap/5 éj
• Magas-Tátra 2017. júl. 29. 75.000 Ft/fô 4 nap/3 éj
• Toscana egy csipet Cinque Terre-vel

2017. aug. 1. 142.000 Ft / fô 6 nap/5 éj
• Csodálatos Dél-Erdély 2017. aug. 7. 122.000 Ft/fô 7 nap/6 éj

Partnerirodánk ajánlata
AKCIÓS RÖVID CSALÁDI PIHENÉS A HORVÁT ADRIÁN!*

Horvátország/KRK sziget/Omisalj/ Hotel Adriatic Depandance**
• 2017. 06. 21—24. 2 felnôtt + 1 gyerek 7 éves korig

szülôkkel egy ágyban 160 EUR/3 fô
• 2017. 06. 21—24. 2 felnôtt + 1 gyerek 14 éves korig

pótágyon 200 Eur/3 fô
• 2017. 07. 01—04.  2 felnôtt + 1 gyerek 7 éves korig

szülôkkel egy ágyban 220 EUR/3 fô
• 2017. 07. 01—04.  2 felnôtt + 1 gyerek 14 éves korig

pótágyon 275 Eur/3 fô
Kétágyas szobában, félpanziós ellátással egyéni utazással.

*Az ár tájékoztató jellegû, a szabad helyek függvényében változhat.
Az ár nem tartalmazza sem a  BBP, sem az útlemondási biztosítást.

Részletekrôl érdeklôdjön irodánkban.
A részvételi díj forintban is fizethetô,

a Sberbank napi valutaeladási árfolyamán kerül átszámításra.

BUSZKÖZLEKEDÉS HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A múlt pénteki közgyűlésen úgy döntöttek a
győri önkormányzati képviselők, hogy a város
nem alapít saját céget, az autóbusz-közleke-
dési közszolgáltatást az önkormányzattól füg-
getlen gazdasági társaság látja el továbbra is,
ezért pályázatot írnak ki a feladatra. 

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ-
tal (ÉNYKK) ugyanis év végéig van szerződése a vá-
rosnak, ezért az önkormányzatnak szolgáltatót kell vá-
lasztania. A közgyűlésen szereplő előterjesztésben két
utat vázolt fel az ezzel megbízott szakértő: vagy alapít
a város egy saját céget, amely felel a helyi autóbusz-
közlekedésért, vagy továbbra is megbíz egy társasá-
got a feladattal. A jobbikos Fodor Roland kivételével
minden képviselő az utóbbi verzió mellett tette le a
voksát, ahogy a szakértői tanulmány is emellett sora-
koztatott fel érveket, mondván, a megfelelő kontroll és
együttműködés mellett ez a leggazdaságosabb meg-
oldás. Drágább (évente mintegy háromszáz millió fo-
rinttal) és időigényesebb – röviden így lehet összefog-
lalni, miért nem a belső cég létrehozását preferálták.
Az önkormányzatnak rövid távon meg kell oldania a
szolgáltatás javítását. „Legalább egy év, mire felállna
egy erre alkalmas cég, a buszok beszerzése, száz jár-
művel számolva, nagyságrendileg tízmilliárd forint len-
ne, a telephely-kialakítás költségét pedig a szakértő
hárommilliárd forintra becsülte” – szemléltette szá-
mokkal is dr. Lipovits Szilárd győri jegyző, miért dön-
töttek a képviselők a pályáztatás mellett.

A kiírásról júniusban szavaz a közgyűlés, a fő ki-
tételek között pedig szerepel: a pályázó az eddigi
hét helyett tíz évre – a jogszabály által biztosított
maximális időtartamra – vállalja a győri buszközle-
kedés lebonyolítását. „Szeretnénk, hogy verseny
alakuljon ki a vállalatok között, s ha hosszabb a fu-
tamidő, akkor nagyobb az esély a befektetés meg-
térülésére” – mutatott rá a jegyző és elmondta,
másik fő elvárásként fogalmazódott meg a minő-
ségjavítás. Kulcskérdés ugyanis a jelenlegi jármű-
park legalább részleges megújítása. A buszok
átlag életkorát szeretnék néhány év alatt lecsök-
kenteni, ezért járművásárlást is tervez az önkor-
mányzat a későbbiekben. „Kétféle ajánlatot fo-
gunk kérni a pályázóktól: egy olyat, amikor a saját
buszparkjával oldja meg a szolgáltatás biztosítását
a társaság, illetve egy másik verziót, amikor is egy
bizonyos időponttól – ezt előzetesen 2018. július
1-re vagy 2019. január 1-re tesszük –, húsz busz
rendszerbe állítását tudja az önkormányzat bizto-
sítani” – mondta el a jegyző.

A jelenlegi buszhálózat, illetve menetrend átsza-
básáról egyelőre nincs szó, ezt korábban széles kö-
rű felmérést követően alakították ki a szakemberek.
Lipovits Szilárd hozzátette, a menetrendet  folyama-
tosan finomítják, illetve a város fejlődésével termé-
szetesen a vonalhálózatot is fejleszteni kell.

Jelenleg 101 busszal biztosítja a helyi közleke-
dést az ÉNYKK, erre viszont nem képes minden
szolgáltató. Ezért is szabták meg a maximális szer-
ződési időt, hogy a vállalatok számára megérje
buszbeszerzésben is gondolkodni, esetleg konzor-
ciumban indulni a pályázaton.

Az ÉNYKK-nak év végén lejár a várossal kötött szerzôdése

A buszok átlagéletkorának
csökkentése a cél
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Két éve négy, tavaly öt, az idén
pedig ismét négy gyémánt díjat
nyert városunk, amivel tovább-
ra is az Országos Városmarke-
ting Díj Gyémánt ranglista első
helyezettje.

Győr új arculatát, a „Védd a helyit, vedd
a kisalföldit” – termelői piacot, a Barokk
Bált és a RómerKvelle Fesztivált is ki-
tüntetésre érdemesnek ítélte a zsűri az
Országos Marketing Díj versenyen. A
díjátadón elhangzott, városunk tovább-
ra is élen jár a jó marketingötletek tekin-
tetében, és sok sikert kívántak az EYOF
megrendezéséhez is, amely újabb jó
gyakorlatokra ad lehetőséget.

„A megmérettetés évről évre na-
gyon jó visszajelzés számunkra, hi-
szen szeretnénk a lehető leghatéko-
nyabban bemutatni azokat az értéke-
ket, programlehetőségeket, amelye-
ket Győr kínál az itt élőknek és a hoz-
zánk látogatóknak. A gyémánt díjak
jól mutatják azt a városi összefogást,
amely keretében a kulturális, sport és
turisztikai kínálatunkat összeállítjuk,
hiszen az évek során az önkormányzat
mellett számos intézmény, társulat,
egyesület kínálata került már a díjazot-
tak közé” – fogalmazott lapunknak
Domanyik Eszter, a Városmarketing
és Programszervezési Főosztály veze-
tője. Kiemelte, hamarosan kezdődik a
nyári programsorozat, amely több
olyan fesztivált is felsorakoztat, ame-
lyek már határainkon túl is népszerű-
ek, a júliusi Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál pedig egész Európa előtt ki-
nyitja Győr kapuit.

Ismét gyôri gyémántesô
Pápai Nikolett marketingreferens

hozzáfűzte, Győr ezer élményt tarto-
gat minden hozzánk látogató szá-
mára, új arculatunk is erre a sokrétű

kínálatra hívja fel a figyelmet újsze-
rű, mégis közérthető stílusban. Ki -
emelte, örömteli, hogy nem csak mi,
győriek gondoljuk úgy, hogy ezer

kincs birtokában vagyunk, hiszen
minden évben próbálunk győri kuri-
ózumokat indítani a pályázaton, me-
lyeket gyémánt díjra is érdemesnek

tart a szakmai zsűri. „Győr annyi ér-
téket rejt, hogy ezt a sort még jó né-
hány évig tudjuk folytatni” – hang-
súlyozta.

A nyertes pályázatokat az önkor-
mányzat mellett a Győri Művészeti és
Fesztiválközpont, valamint a Rómer Fló-
ris Művészeti és Történeti Múzeum nyúj-
totta be. Tóthné dr. Kardos Krisztina, a
fesztiválközpont igazgatója lapunknak
elmondta, a termelői piac sikere a helyi
portékák népszerűségében rejlik. A szí-
nes kísérőprogramokra is egyre na-
gyobb az érdeklődés, miközben a részt-
vevők elbeszélgethetnek a termelőkkel
és beszerezhetik a finomságokat. 

„Ebben az évben több újítással is ké-
szültünk: főként akusztikus koncertek
szórakoztatják a piacra kilátogatókat, a
napernyők, a kockás terítős asztalok, vi-
rágok otthonosabb hangulatot varázsol-
nak. Tavasszal egyéb programokkal is
kiegészül – például látványfőzéssel – a
rendezvény. Ekkor természetesen na-
gyobb színpadra, más térelrendezésre
van szükség.” A Barokk Bállal kapcso-
latban kiemelte, a farsangi szezon egyik
legkülönlegesebb eseménye, mely az
idén már huszonötödik alkalommal vár-
ta időutazásra a barokk és rokokó ruhá-
ba öltözött vendégeket.

Grászli Bernadett, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeumának
igazgatója kérdésünkre elmondta, a Ró-
merKvelle egy olyan hiánypótló fesztivál
a városban, amely a fiatal felnőtt korosz-
tályt célozza meg, és biztosít számukra
belvárosi majális hangulatot a május 1-
hez legközelebb eső hétvégén. Ötéves
múltja alatt nagy utat járt be, egyre na-
gyobb népszerűségnek örvend, hiszen
a Rómer Ház zenei kínálatát egészíti ki,
amelyben az igényes élőzene fontos sze-
repet játszik. A fesztivált az önkormány-
zat támogatásával, a múzeum szervezé-
sében, külsős programmegvalósítók
munkájával és ötleteivel alkották meg.

A múlt pénteki közgyűlésen a győri önkormányzati
képviselők döntöttek a Szent László-érem adományo-
zásáról. Idén Gáti Oszkár, a Menház Színpad vezetője,
Hatos Hajnalka középiskolai tanár, a Hatos és Társa
Nyelviskola Kft. ügyvezetője és dr. Ruppert István or-
gonaművész, a Széchenyi István Egyetem művészeti
karának dékánja kapja az elismerést. A díjakat a Szent

Városunk kiemelkedô polgárait ismerik el
László Napi Ünnepi Díszközgyűlésen adják át június
végén, a város képviselő-testülete ugyanis nemcsak
a birodalomépítő, nagy királyunk előtt tiszteleg ekkor,
hanem azok előtt az emberek előtt is, akik a város jó
hírnevét, fejlődését szolgálják munkásságukkal.

A közgyűlés elején Borkai Zsolt polgármester
átadta a Marcalváros és Pinnyéd szolgálatáért el-

ismeréseket is. Marcalváros szolgálatért díjat dr.
Lakatos Aranka háziorvos kapta, magas színvo-
nalon végzett munkájáért, a Pinnyéd szolgálatá-
ért elismerésben pedig Visi Frigyes részesült, a
lakókörnyezete érdekében végzett, aktív közössé-
gi munkájáért és a városrészt megörökítő, ama-
tőr festői munkásságáért.
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ÖNKÉNTESSÉG PR-CIKK

Az Európai Unió az ügyfelek és a pénzintézetek
védelme érdekében 2016. március elsejétől kö-
telezővé tette, hogy kizárólag a szerződő fél élet-
helyzetére szabad terméket ajánlani. Így
az Aegon Biztosító tanácsadói törvényi
kötelezettségüknek eleget téve, egy
rövid igényfelmérő segítségével
állapítják meg és ajánlják a
megfelelő biztosítási ter-
méket. Ez egy bizalmi
beszélgetésen történik,
az ügyfél által választott
helyszínen és önkéntes vá -
lasz adásaival. Csak ezután, a fel-
merült valós igények megismerését
és kiértékelését követően történhet
meg a termékajánlás. Állandó szakértőnkkel, Zsi-
di Máriával, az Aegon Biztosító megyei igazgató-
jával sorra vesszük, hogyan is zajlik a gyakorlat-
ban az igényfelmérés. 
Az első találkozáskor az Aegon tanácsadója fel-
mutatja fényképes igazolványát, mely az MNB
regisztrációs számát tartalmazza. Ismerteti a
legfontosabb tudnivalókat az Aegon Cégcso-
portról, bemutatja annak díjait és nemzetközi
hátterét. Ezután a munkatárs saját szakmai
múltjáról és referenciáiról beszél. Tájékoztatja
az ügyfelet, hogy igényfelmérővel dolgozik,
ezért kérdéseket tesz majd fel, ezeket rögzíti, a
válaszokat elemzi, majd ismerteti ügyfelével az
Aegon írásos pénzügyi ajánlatát.
„Az igényfelmérés során tanácsadóink figyel-
nek arra, hogy szakszavakat ne használjanak,
vagy annak jelentését ismertessék – magyaráz-
za a szakértő –, így az egyszerű és érthető kom-
munikáció elve végig jelen van a beszélgetés
alatt.” Abban az esetben, ha az ügyfél konkrét
szerződéskötési szándékkal érkezik az Aegon
Biztosítóhoz, és kötött már ott korábban bizto-
sítást, akkor jelentős kedvezményeket érhet el
egy újabb termék vásárlásával. Így most, aki
például nyugdíjbiztosítást köt, az LG televíziót,
Lenovo tabletet vagy 15 ezer forintos vásárlási
utalványt kap ajándékba. Az ajánlatról minden
információt megtalálhatnak a tanacsado.ae-
gon.hu/936570 weboldalon. 
Az igényfelméréskor a tanácsadó kérdései te-
hát kapcsolódnak az ügyfél konkrét igényeihez.
A megtakarítás irányulhat nyugdíjas éveinkre,
gyermekünk taníttatására, de történhet előta-
karékoskodási célból is. A személyes találko-
zón természetesen kiderül, melyik
igény a legsürgetőbb az
ügyfél számára. 
(x)

Személyre szabott
igényfelmérés 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az önkéntességnek Európa
sok országában komoly ha-
gyományai vannak, és Ma-
gyarországon is egyre erő-
sebb a társadalmi segítség-
nyújtás ezen módja. Győr-
ben már eddig is számos jó
példa született, amiket
most újabbak követnek. Ön-
kéntes nagyik, kortárs segí-
tők és a beszélgetőhálózat
is ilyen jó gyakorlat lehet,
de akár még rapid randikon
is részt vehetünk.

Az önkéntesség hasznos közös-
séget kovácsol, miközben a ben-
ne részt vevők hatékonyan tud-
nak segíteni másoknak. „Győr-
ben példaértékű az a munka,
amit az önkormányzat és a civi-
lek az idősebb korosztály, illetve
a fiatal generáció érdekében vé-
geznek. A nyertes pályázat új le-
hetőségeket nyit a segítő önkén-
tesség terén” – fogalmazott Rad-
nóti Ákos alpolgármester annak
a workshopnak a megnyitóján,
amely a Győriek Egészségéért
Közhasznú Egyesület 100 száza-
lékos támogatottságú, mintegy
18 millió forint értékű EFOP pá-
lyázata elemeként valósult meg. 

A Légy ott! projekt elsődleges
célcsoportja a 14–35 éves fiata-

Légy ott! Segíts önkéntesként
generációknak

lok, valamint a 60 éven felüli sze-
mélyek. A programok elősegítik
a generációk közötti együttmű-
ködést, erősítik a családokat és a
társadalmi összetartozást. A pá-
lyázat keretében megújul a Női
Információs Központ, bővülnek a
szolgáltatásai, szakmai anyagai,
s az önkéntes tanácsadók köre is.
Az Önkéntes Misszió program
keretében Győr különböző intéz-
ményeiben történnek kisebb fel-
újítási munkálatok, és lakókör-
nyezetek megtisztítása. A külde-
tés a Női Információs Központ
felújításával és a „Közösségi Ke-
mence” építésével indul. Utóbbi
egy mozgatható, szállítható ke-

mence, amely körül a későbbiek-
ben közösségi programok való-
sulnak meg.

Az Önkéntes Nagyi Szolgálat
már 2017 nyarán működésbe lép
(önkéntes képzése június 15-én
indul). Nyugdíjas önkéntesek je-
lentkezését várják, akik egy rövid
képzés elvégzése után szívesen
vállalnak alkalmanként néhány
órás ügyeletet, ahol különböző
kreatív tevékenységek mellett

gyerekekre vigyáznak. Az Idősek
az Idősekért (beszélgetőhálózat)
programban részt vevő nyugdíjas
önkéntesek képzés után rendsze-
resen látogatnak egy-egy magá-
nyos, idős embert. A beszélgető-
szolgáltatás is folyamatos, a kép-
zésekbe be lehet kapcsolódni. A
Fiatalok a Fiatalokért (kortársse-
gítő csoport) programban ön-
ként jelentkező középiskolás fia-
talok kapnak felkészítést ahhoz,
hogy kortársaiknak segítséget
tudjanak nyújtani a korosztályt
érintő kérdésekben – számolt be
lapunknak Miklósyné Bertalanfy
Mária, a Győriek Egészségéért
Közhasznú Egyesület elnöke.

A program keretében június vé-
gén rendezik a „Randevú” párke-
reső programot a Rómer Házban,
mely a város első társkereső ren-
dezvénye. Itt elsősorban azok a fi-
atal felnőttek ismerkedhetnek,
akiknek a munka mellett keve-
sebb lehetőségük jut erre. A nyitó-
előadás keretében Lakatos Márk-
tól kaphatnak stílus-tanácsokat az
érdeklődők. Ezt követően több tur-
nusban Rapid Randik következ-
nek, majd egy zenés-táncos mu-
latság. Az esemény folytatásaként
ősztől a Rómer Házban indul egy
önismereti, mentálhigiénés prog-
ramsorozat, valamint egy filmklub,
különböző párkapcsolati témák-
ban. A párok egymásra találását
közös kirándulás is segíti.

A Gyalogló Klubban heti rend-
szerességgel találkozhatnak és

gyalogolhatnak
együtt a közösség-
be és mozogni vá-
gyók. Egy másik
mozgásprogram a
Szenior Táncklub,
ehhez olyan tán-
colni tudó és sze-
rető önkénteseket
várnak, akik egy
tanfolyam elvégzé-

se után szívesen vezetnének sze-
nior tánccsoportot. A projekt ke-
retében még sakkversenyt is ren-
deznek unoka–nagyszülő páro-
sokkal. Akik szívesen jelentkez-
nének önkéntesnek, vagy érdek-
lődnek a programok iránt, a Győ-
riek Egészségéért Közhasznú
Egyesületnél tehetik meg (tel.:
06-30/622-1449, facebook.
com/legyott; e-mail: legyottgyor@
gmail.com).

Több program indul:
önkéntes nagyik
segítenek és rapid
randizni is lehet
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szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A parkolási problémák enyhíté-
sére újabb 14 beállót alakítottak
ki Adyvárosban, ezúttal az Ifjú-
ság körút 65–69. mögötti terület
bővült. A parkolókat néhány
nap múlva kezdhetik használni
az autósok.

„Adyvárosban folyamatosan új parko-
lóhelyek kialakítására van szükség, a
probléma megoldásán évek óta dol-
gozunk” – szögezte le az új parkolók
helyszínen tartott sajtótájékoztató ele-
jén Radnóti Ákos alpolgármester, a
körzet önkormányzati képviselője. Ta-
valy év végén és ez év elején az Ifjúság
körút 65–69. mögötti területen tör-
tént fejlesztés. Tavaly elkészült 12,
most pedig 14 új parkolóhely jött létre
a meglévő terület átalakítása és a köz-
művezetékek korrekciója révén. Az al-
polgármester emlékeztetett, az Ifjú-
ság körúton és környékén néhány év
alatt közel száz új parkolót alakítottak

Immár 14 éves hagyomány, hogy az
önkormányzat fürdőbérletek biztosí-
tásával segíti az idősek, segítséggel
élők és nagycsaládosok rekreációját,
kikapcsolódását. Idén 35 millió fo-
rintból összesen 205 bérletet vásá-
rolt a város, amelyet tizenegy győri
szervezet tagjai tudnak majd felhasz-
nálni – tájékoztatott dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester. Hozzátette, a
hétköznapokon felhasználható bérle-
tek kétszeri belépésre jogosítanak,

szerző: havassy anna katalin
fotó: o. jakócs péter

Bár vasárnap volt gyereknap, a népszerű „vizes” ját-
szótér már szombat délelőtt 10 órakor megnyitott
a Bisinger sétányon.

A város önkormányzatának jóvoltából először
2013-ban használhatták a gyerekek a „vizes” ját-
szóteret. Az üzemeltető Győr-Szol Zrt. munkatár-
sai elvégezték a szükséges karbantartási munká-
latokat, így a különleges játékok újra használha-
tók. A játszótér mindennap 10 és 20 óra között
várja a látogatókat.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester és a körzet
önkormányzati képviselője a helyszínen elmondta:
Nagyon népszerű a játszótér, amióta megnyitotta a

Idén is fürdôbérletekkel segítik a rekreációt
így naponta több mint négyszázan
élhetnek a lehetőséggel. Az alpolgár-
mester ígéretet tett arra, hogy a sike-
res programot az önkormányzat a jö-
vőben is folytatja.

Az alpolgármester a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Élményfürdőbe
érvényes bérleteket a Bezerédj
Nyugdíjas Kórus, a Camelot Moz-
gássérült Fiatalok Győri Egyesülete,
a Szent Anna Otthon, a Família
Nagycsaládosok Egyesülete, a Moz-

gáskorlátozottak Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Egyesülete, az Egyesí-
tett Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény Idősek Klubjai, a Győri Nemze-
ti Polgári Nyugdíjas Szövetség, az
Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesü-
let, a Wass Albert Irodalmi és Polgá-
ri Klub, az Engel Alapítvány, vala-
mint az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek
és Segítőik Győr-Moson-Sopron
Megyei Egyesülete képviselőinek
adta át.

Még több beálló enyhíti a parkolási gondot Adyvárosban
ki, négy év alatt pedig közel százötve-
net a körzetében. Hozzátette, Adyvá-
ros többi képviselője, vagyis Gancz Ta-
más és Borsi Róbert is dolgozik a fej-
lesztéseken a maguk körzetében.

Elmondta azt is, a folyamatos bőví-
tés azonban nem csak pénzkérdés, hi-
szen sok esetben meg kell találni az
egyensúlyt a zöldfelületekkel. A kér-
dés kényes, hiszen például az idősek
nagy része nem igényli, hogy még
több parkolót alakítsanak ki, ezzel
szemben a fiatalok, akiknél nem ritka,
hogy egy lakáshoz több autó is tarto-
zik, ők igen. „Kompromisszumot kell
kötni, és a fejlesztést továbbra is ész-
szerű keretek között folytatni” – hang-
súlyozta, és hozzáfűzte azt is, három
környékbeli nagyobb projekt előkészí-
tése zajlik: a Kuopió parki parkolóle-
mez építése, a Vásárcsarnok felújítása
parkolórendezéssel, illetve Orbán Vik-
tor miniszterelnök a Modern Városok
Program keretében bejelentette,
hogy a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház pakolóját is bővítik. Ezek a be-
ruházások rengeteget fognak enyhíte-

ni a környékbeli parkolási gondokon,
azzal együtt is, hogy egyes lakók csak
néhány perces sétára tudják hagyni
az autójukat az otthonuktól.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője elmondta, valóban nem
egyszerű a feladat, amely rájuk hárul,
hiszen a zöldterületeket megtartva

kell megtalálniuk azokat a helyeket,
ahol parkolókat lehet létesíteni, egy
olyan lakótelepen, amit nem így ter-
veztek évtizedekkel ezelőtt.

Az Ifjúság körút 65–69. mögötti te-
rületen kialakított 14 beálló néhány
nap múlva elkészül, június elején már
használhatják azokat az autósok.

Gyereknapra kinyitott a vizes játszótér
kapuit a gyermekek előtt. A szülők is szeretik, mert
biztonságos és színvonalas. Mára már a város egyik
leglátogatottabb játszótere lett. Örülök, hogy évről

évre egyre többen fedezik fel a kicsiknek a helyet.
Sokan kérdezik, hogy mennyibe került vagy mennyi-
be kerül a fenntartása. Nem az számít, hanem hogy
a gyermekek szeretik és mosolyt csalhatunk az ar-
cukra ezekkel a különleges vizes-játékokkal – zárta
az alpolgármester.

A biztonságosan körbekerített területen a gyere-
kek különböző, vízzel kapcsolatos játékszerekkel
játszhatnak. Ráadásul mindezt úgy, hogy közben a
víz útját maguk irányítják, a játékokat ők „üzemelte-
tik”. Megtalálhatók itt nyitható-zárható zsilipek, ug-
rálókövek, vízkiemelő spirál, tekerős kút, vízköpő ka-
kashinta, ivókút és csobogók is. A különleges ját-
szótéren a kicsik szórakozva ismerkedhetnek meg
a fizikai, mechanikai törvényszerűségekkel, fejleszt-
hetik készségeiket, tudásukat.

Újabb 14 beállót alakítottak ki
az Ifjúság körút mögött



te meg Fekete Dávid alpolgármester-
nek és Németh Zoltánnak, a megyei
közgyűlés elnökének, hogy személye-
sen is ott voltak a csarnokavatón. 

Fekete Dávid és Németh Zoltán kö-
szöntőjében azt hangsúlyozta, Győr és
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Május 25–28. között a londoni Queen Eliza-
beth Olimpiai Park adott otthont az ötletek és
innováció legizgalmasabb fesztiváljának, a
Make the Future Live-nak, amelyet több mint
huszonötezer látogató tekintett meg. 

A négynapos fesztivál keretében második alkalom-
mal tért vissza a brit fővárosba a Shell Eco-marat-
hon Europe verseny, ahol idén három magyar csa-

2004 óta van jelen Győrben a né-
met családi tulajdonban levő
Klingelnberg-csoport, amely új
üzemcsarnokot avatott a héten.
A régi csarnokban továbbra is fo-
gaskerekeket gyártanak, az új-
ban pedig gépalkatrészeket. A
beruházással 18 új munkahelyet
teremtenek, így a jövőben hetve-
nen dolgoznak a vállalkozásnál.

A gépipari cég világpiaci és technoló-
giai vezető szerepet tölt be a saját
szakterületén. Ezek közé tartoznak a
kúp és hengeres fogaskerék-fogazó
gépek, illetve forgásszimmetrikus tár-
gyak mérésére alkalmas, precíziós
mérőeszközök fejlesztése és gyártása. 

A Klingelnberg-csoport megren-
delői között vannak autóipari, repülő-
gépgyártó, bányászati, vasútgyártó,
agrártechnika és hajógyártó cégek.

Jan Klingelnberg, aki a család hete-
dik generációját képviseli, s részt vett az
új győri csarnok avatásán, kérdésünkre
elmondta, Németországon kívül Svájc-
ban és Magyarországon vannak jelen.
Sikerük titka az innováció, több mint
kétszáz mérnököt alkalmaznak a fej-
lesztés területén, és több mint száz sza-

Tizennyolc új munkahely, egymillió eurós beruházás

Új üzemcsarnokot avatott a Klingelnberg-csoport

badalommal folyamatosan bizonyítják
innovációs készségüket.

Jó szerencsét! – a Magyarorszá-
gon is jól ismert bányászköszöntéssel
indította útjára a termelést Jan Klin-
gelnberg, aki meleg szavakkal köszön-

a régió folyamatosan azon dolgozik,
hogy minél jobb gazdasági keretfeltéte-
leket teremtsenek, hogy új vállalkozá-
sok telepedjenek le, illetve a már itt le-
vők Győrben fejlesszenek, mint most a
Klingelnberg-csoport. (x)

Munkatársakat keresnek
Gépi forgácsoló szakképesítéssel rendelkező CNC-kö-
szörű, hagyományos köszörű-, CNC esztergályosokat,
valamint mérőszobai minőségellenőröket vár a Klin-
gelnberg-csoport. Kiemelt bérezés, cafeteria rendszer.
Érdeklődés: melinda.polcsak@klingelnberg.com

A gyôri csapat a magyarok közül a legjobb eredményt produkálta

Hajszálra a dobogótól
pat vett részt a saját építésű autóikkal. A győri Szé-
chenyi István Egyetem SZEnergy Team csapata ne-
gyedik helyezést szerzett.

„Csak egy hajszálon múlt, hogy nem állhattunk
fel idén is a dobogóra” – mondta el hetilapunknak
Pusztai Zoltán csapatvezető. „Ez is azt mutatja,
hogy a régóta tervezett fejlesztéseket ideje megva-
lósítanunk, hogy még jobb teljesítményt tudjunk el-
érni, és hogy felvegyük a versenyt a többiekkel. En-
nek ellenére elégedettek vagyunk a végső ered-
ménnyel, mert kihoztuk magunkból, amit lehetett,
és a csapatmunka kiváló volt idén is. 

A győri SZEnergy Team, a legeredményesebb
magyar csapat, idén már tizedik alkalommal indult
a Shell Eco-marathon Europe versenyen. A szoros
versenyben a 134 km/kWh teljesítménnyel meg-
döntötték a tavalyi eredményüket.

„Az 1577 méter hosszú aszfaltozott pályán tíz
kört tettünk meg 39 perc alatt, s ez alapján számol-
ták ki az eredményünket” – idézi fel a csapatvezető,
aki elmondta azt is, a harmadik helyen végzett csa-
pat 139 km/kWH eredménnyel zárt, így mindössze
5 km/kWh-val maradtak le a dobogóról.

A győriek felkészültségét mutatja az is, hogy ka-
tegóriájukban – a városi koncepció – 21 csapat ne-

vezett, a versenyen azonban csak 14 tudott elindul-
ni, hét autó a gépátvételen kiesett, mivel nem felel-
tek meg a szigorú előírásoknak. A győriek pedig el-
sőként teljesítették a gépátvételt.

Az idén nem csak az új vonalvezetésű pálya,
hanem a kivételesen magas londoni hőmérsék-
let is jelentős szerepet játszott a csapatok ered-
ményeiben. 

A verseny mellett jutott-e idő London nevezetes-
ségeire? – kérdeztük Pusztai Zoltántól.

„A csapat fele először járt az angol fővárosban, a
verseny után egy napunk volt arra, hogy a főbb ne-
vezetességeket megtekintsük” – kaptuk a választ.

Végül arról faggattuk a csapatvezetőt, mi a ter-
vük jövőre?

„Indulunk ismét, ha a körülmények és a szponzo-
rok lehetővé teszik, vadonatúj autót építünk” –
mondta határozottan a SZEnergy Team vezetője.

Pup Dániel gépészmérnök, a csapat alapítója, je-
lenlegi szakmai menedzsere ugyancsak elégedett
volt a verseny után. A tízéves sikert firtató kérdé-
sünkre a következetességet emelte ki.

„Nem álmodunk nagyot, a valóság talaján mara-
dunk, de amit kigondolunk, azt megvalósítjuk” – ad-
ta a sikerhez vezető receptet Pup Dániel.
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Információ
és megrendelés:
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E-mail:
mbkablak@gmail.com

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

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

CÉGAUTÓBÉRLET

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

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

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Győr jó úton jár a hadisír-gondozás terén, a város
mindig is példa volt, nagyon sokat tett és tesz azért,
hogy nemzetünk, magyarságunk, hagyományaink
fennmaradjanak, hogy történelmi emlékeink ne hal-
ványuljanak el – mondta köszöntőjében dr. Holló Jó-
zsef nyugalmazott altábornagy, kegyeleti diplomáciá-
ért felelős miniszteri biztos a Városházán.

A győri I. világháborús Centenáriumi Emlékbizott-
ság keddi, a Városházán tartott ülésen a miniszteri biz-
tos hangsúlyozta: aki a múltjára nem tud emlékezni,
az arra van ítélve, hogy megismételje azt – mi pedig
nem akarjuk megismételni, hiszen az I. és II. világhá-
ború borzalmai, vagy az elmúlt század 187 helyi hábo-
rúja nagyon sok problémát jelentett a világban. Ha-
zánknak különösen, hiszen a lakosság 6 százaléka
odaveszett, negyedikek voltunk a világban a veszte-
séglistán. Szinte nincs Magyarországon olyan család,

akik valamelyik háborúban, csatában ne vesztették
volna el szerettüket. A szakember szerint 54 ország-
ban van magyar katona eltemetve, többek között Ja-
pánban, Argentínában is, Buenos Airesben, utóbbi or-
szágban az 1848–49-es szabadságharc tábornoka,
Czetz János. Ő alapította az ottani katonai akadémiát,
amely a mai napig a nevét viseli. A minisztérium és kü-

Gyôr mindig is fontos katonai
központ volt

lönböző hadi szervezetei elkötelezettek az elméleti és
gyakorlati segítségnyújtásban itthon és külföldön is –
fejtette ki dr. Holló József.

Fekete Dávid alpolgármester, a bizottság elnöke
arról tájékoztatott, hogy az elmúlt időszakban több
száz hadisírt tettek rendbe a nádorvárosi köztemető-

ben és más sírkertekben. Há-
borús emlékműveket újítottak
fel például a révfalui temetően
és Győrszentivánon. Útjára in-
dítottak egy első világháborús
interaktív emlékkiállítást,
amely minden középiskolába
eljut majd, annak érdekében,
hogy a fiatalok találkozhassa-
nak a Győrhöz kapcsolódó há-
borús történetekkel, a tárgyi
emlékekkel. Új kezdeménye-
zésként a Győri Hagyományőr-
ző Egyesülettel közösen az
egykori laktanya épületeit em-
léktáblával jelölik meg, hogy a
járókelők megismerjék, milyen
fontos katonai szerepet játszott
az a városunk történetében. Az
alpolgármester felhívta a figyel-
met, hogy Győr mindig is fon-

tos katonai központja volt hazánknak, amelyre a város
büszke lehet.

Fekete Dávid kiemelte: folytatódik a hadisír-felújí-
tási, -gondozási program, idén ötmillió forintot nyer-
tek hozzá a minisztériumi pályázaton, ezúttal olyan
hadisírokat tesznek rendbe, amelyek nem önkor-
mányzati fenntartású temetőkben találhatók.

Ökumenikus istentisztelettel és koszo-
rúzással emlékeztek a magyar történe-
lem hőseire pénteken, a Radó-szigeten
lévő hősi emlékműnél. Ünnepi beszédet
Fekete Dávid alpolgármester, az I. Vi-
lágháborús Centenáriumi Emlékbizott-
ság elnöke mondott.

Kürtszó jelezte az ünnepség kezdetét péntek
délután, majd a Himnusz csendült fel.

Ünnepi beszédében Fekete Dávid felidéz-
te, hogy május utolsó vasárnapján azok előtt
hajtunk fejet, akik katonaként vagy civilként
életüket adták a magyar szabadságért és
függetlenségért. Pontosan száz éve alkotott
törvényt az Országgyűlés a Magyar Hősök
Emléknapjáról. 1945-ig minden május utol-
só vasárnapján tisztelegtek a hősök emléke
előtt. Majd hosszú szünet következett, a kom-
munista időszakban a feledés homálya fedte
be az emléknapot. 2001-ben parlamenti dön-
téssel a hősök ismét visszakapták az őket
megillető emlékezés napját.

Fekete Dávid úgy fogalmazott, az idei
Szent László Évben rá és kortársaira is emlé-
kezünk. Beszélt arról is, hogy pontosan 120
éve építették meg a Frigyes-laktanyát, s Győr
az elmúlt évszázadban kiemelkedő katonai
központnak számított. „Tisztelegjünk most
azok előtt, akik nem féltek csatába menni, s
csak egy cél lebegett a szemük előtt, a haza
védelme” – zárta gondolatait Fekete Dávid.

Ezt követően a Hangraforgó együttes mű-
sorral tisztelgett a hősök előtt, majd a történel-
mi egyházak képviselői ajánlották imájukat.

A megemlékezés végén a résztvevők elhe-
lyezték a kegyelet virágait a hősi emlékműnél,
ahol díszőrséggel tisztelgett a Magyar Honvéd-
ség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, a
Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola Győri Lovas Nemzetőr Dísz-
szakasza, a Magyar Nemzetőrség Török István
Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége és a
Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület.

Hôseire
emlékezett
a város

A hajdani Frigyes-laktanya törté-
nelmi múltját idéző emléktáblát
avattak pénteken a Leier City Cen-
ter főépületén. Az eseményre a
Magyar Hősök Emlékünnepe kere-
tében került sor, a táblát a Győri
Honvéd Hagyományőrző Egyesü-
let és a győri önkormányzat állíttat-
ta. Az emléktábla felidézi a lakta-
nya történetét az 1896-os építke-
zés kezdetétől a 2010-es Leier
City-komplexum átadásáig. A kez-
deményezés folytatódik, a szerve-
zők az egykori laktanyák épületeit
emléktáblával jelölik meg, hogy a
járókelők megismerjék, egy-egy
épület egykoron milyen fontos sze-
repet játszott Győr életében.
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Gyôr, Baross Gábor út 19. • +36-96/488-341

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

—50%
multifokális

szemüveglencse
féláron.*

Országos multifokális kampány a A TREND OPTIKÁBAN!

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS! JELENTKEZZEN BE MOST!

JÚNIUS 20-IG

MEGHOSSZABBÍTVA!

összeállította: szarka zsófia
fotó: o. jakócs péter

Kilencvenhét éve, 1920. június 4-
én írták alá a versailles-i Nagy-
Trianon palotában azt a béke-
diktátumot, mely területe két-
harmadával megcsonkította a
történelmi Magyarországot.
Mindenki tud és beszél is róla,
leginkább itt, a megmaradt Ma-
gyarországon. Azok, akik kívül
rekedtek, inkább hallgatnak, de
nem felejtettek. Rengeteg érze-
lem, düh, harag van bennük, de
mert ott születtek, ott kell meg-
élniük magyarságukat és ott
kell elszenvedniük olykor a hon-
talanságukat. Az alábbiakban
Felvidékről, Kárpátaljáról és Er-
délyből olvashatunk egy-egy
féltett gondolatot.

Trianonok
Trianon az, amikor az otthon, nem

az itthon. A elvált Haza és Szülőföld
szerelemgyermeke. A természetes
idegenség. A folyamatos úton levés
onnan ide és fordítva. A hangos köz-
helyek, és a jobbára kimondatlan, for-
mátlan érzések kötéltánca. Valami,
amiről mindenkinek eszébe jut valami,
de személyesen nem élte meg talán
már senki se. Aminek nyomaira örökö-
sen rábukkanunk. Amit állandóan hor-
dozunk. Az otthagyhatatlan és letehe-
tetlen kereszt. A gitt, amit nem lehet
kiköpni, lenyelni pedig nem tudunk.
Egy darabka magyar múlt, ami nagy,
kialvatlan szemeivel könyököl a kitört
üvegű pókhálós ablaknál, tölt valamit
nekünk is, és kérdez. Mi pedig sose
tudjuk, mit feleljünk. A vigyázzállás-
ban hallgatott rossz dikciójú ünnepi
beszéd. Patetikusnak szánt kiürese-
dett klisék. A nemzeti összetartozás
természetes érzése. Az elmúlt gyo-
morideg a határon.

Trianon: „Nem szeretünk beszélni róla”
kötöttük össze életünket Isten és sze-
retteink színe előtt. Kell-e ennél szebb
bizonyság az összetartozásra?! 

Kecskés-Biky Gabriella,
pedagógus, Kárpátalja

Egy tollvonással...
Kisasszony, úgy tűnik, megérkez-

tünk – kezd szedelőzködni nagyi, Panni
pedig valami olyasmit fedez fel a moso-
lyában, amit talán addig még soha.
Több mint ezer ember száll le a szerel-
vényről. A lány kikerekedett szemekkel
nézi a vonatállomáson várakozó hatal-
mas tömeget, majd valami olyasmi üti
meg a fülét, amitől még jobban elcso-
dálkozik, noha nagyi már mesélt róla.

Mama, hogyhogy ilyen sokat utaz -
tunk, átjöttünk egy másik országba,
és itt is magyarul beszélnek?

Látod? Mondtam neked, hogy sok
meglepetést tartogat számodra ez az
út. Itt az első – bólintott kedvesen nagyi.

A csíksomlyói búcsú után, min-
den pünkösdvasárnap, Gyergyó-
szentmiklós főterén, a helyiekkel kö-
zösen vesznek részt az ünnepi szent-
misén a zarándokok. Visszaindulás
előtt néhány pillanattal egy idegen
idős asszony megy oda a nagyihoz,
ajándékot ad neki, majd könnyes
szemmel azt mondja:

Jó, hogy itthon voltatok. Ti ide min-
dig úgy gyertek, mintha hazajönnétek.
Összetartozunk.

Nagyi, emlékszem, amikor mesél-
ted, hogy Erdélybe, a székelyekhez
megyünk látogatóba. Azt is tudtam
már, hogy itt is magyarok az emberek,
mégis úgy meglepődtem, amikor hal-
lottam. Mégis, hogyan lehetséges ez?

Csak egy tollvonással..., amiről
majd akkor mesélek, ha nagyobb le-
szel – tette kis unokája fejére a kezét,
aki hosszasan nézte a távolban csú-
csosodó hegyeket.   

Kertész László újságíró,
Gyergyószentmiklós

A dédim elfeledett csallóközi sza-
vai. Dédnagyapám kemény csontú ba-
juszos arca. Néhai apám cigaretta-
füstje és édesanyám hangos kacaja.
A nyelvem. Bennem lapuló gesztusok.
Bizonyos frusztrációk. Szívembe kar-
colt emlékek. Régi karácsonyok és
nyarak. Az otthon melege és az utazás
öröme. Trianon a torokszorító búcsúz-
kodás. Trianon a kemény kézfogás.
Trianon a számtalan.

Bödők Gergely történész,
Felvidék

„Ki az igazi, igazibb magyar?”
Trianon… A mai napig, ha be-

mutatkozásra kerül a sor így kez-
dem: Kárpátaljai vagyok – majd
pontosítok. Sorsfordító
volt az életünkben,
hogy Győrbe költöz-
tünk. Nem menekül-
tünk, egyszerűen jobb lehetősé-
gek reményében
költözött a család.
Felnőttként keserű
szájízzel beszélek a
témáról. Megtörtént, rég volt,
igazságtalan volt… Beletörő-
dés? Inkább elengedés… Sok-

szor felmerül, mi lenne, ha visszakap-
hatnánk a régi területeinket? Én úgy
érzem, most már ugyanolyan hatása
lenne, mint mikor elvették: családok
szakadnának ketté, emberek sérülné-
nek. Külhoni magyarként sokszor üt-
közünk bele a „ki az igazi, igazibb ma-
gyar?”, illetve a „milyen szépen be-
szélsz magyarul, hol tanultad?” kérdé-
sekbe. Mindezek dühítőek, de csak le-
gyint az ember, és azt mondja, „tudat-
lan” – nem tehet róla, honnét tudhat-
ná, ha nem mondja neki senki? Nem
tagadom, fáj itt is, ott is, nem jobban,
nem kevésbé, csak fáj. Az is magyar,

aki itt vagy kint él, és mindenki, aki
annak vallja magát, így Trianon ide,
vagy oda, a magyarság egysége

nem határvonalaktól függ,
hanem lélektani kérdés.
Személy szerint június ne-
gyedikét tavaly ilyenkor a

szétszakítás emlékezése helyett az
egyesülés ünnepére
cseréltem, ugyanis
anyaországi győri pá-
rommal pont aznap
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HIRDETÉS ÁLMOK

Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony betöltésére álláspályázatot hirdet
az alábbi munkakörben

JOGTANÁCSOS
Az álláslehetőséggel kapcsoltban bővebb információ az intézmény honlapján
található: www.eeszi.hu. Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődhet 
a 06-96-314-322 telefonszámon vagy a hr@eeszi.hu email címen.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Fotómodell, grafikus, szusikészítő szakács,
gyógynövénytermesztő, rendőrjárőr, busz -
sofőr, vasúti forgalomirányító, óvónő, ápo-
ló, cukrász, séf – néhány órára megválto-
zott munkaképességű, vagy fogyatékkal
élő személyek kívánsága vált valóra azzal,
hogy kipróbálhatták álomszakmájukat.

A „Neked munka, nekem álom” elnevezésű program
keretében idén 11 megyénkbeli fiatal kapott lehető-
séget arra, hogy kipróbálhassa magát azon a mun-
kahelyen, ahová vágyott – tájékoztatott Baradits-Sza-
bó Veronika, a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
területi vezetője. A fiatalok álmának megvalósítói az
A-Grafi Kft., a Gabusz Kft., a pannonhalmi Pausa
Apátsági Kávéház és Cukrászda, a Pannonhalmi Fő-
apátság Arborétum, az Országos Rendőr-főkapitány-
ság, az X-Meditor Kft., a GYSEV, a Sün Balázs Óvoda,
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Lengyel József
cukrász, Fehér Alexandra fotográfus, a Mákvirág
Gasztroklub és az Audi ETO KC voltak. A program
célja, hogy a munkáltatókat és a megváltozott mun-
kaképességű munkavállalókat, a fogyatékkal élőket
közelebb hozzák egymáshoz. Fontos, hogy a részt-
vevők megismerjék az általuk választott munkahe-
lyet, kipróbálják magukat egy olyan közegben, amire
korábban nem volt lehetőségük. A munkáltatóknak
is lehetőségük van megtapasztalni egy fogyatékkal
élő, illetve megváltozott munkaképességű munkavál-
lalóval való együttműködést – fejtette ki Baradits-
Szabó Veronika.

Bokros Márk bencés szerzetes, tanár, prefektus, a
Pannonhalmi Főapátság Emberi Erőforrás Igazgató-
ságának munkatársa elmondta, hozzájuk két jelölt ér-
kezett, egyikőjük a Pausa cukrászatba, másikuk a
gyógynövénykerttel és a hozzá tartozó üzemmel is-
merkedett meg. Mindkét helyszínen megmutatták a
fiataloknak az ott zajló mindennapi munkát, abban a
reményben, hogy örök emlékekkel távoznak. 

A bencés atya hangsúlyozta, fontosnak tartották,
hogy eleget tegyenek a megkeresésnek, hiszen a
szociális érzékenység a pannonhalmi rend hagyo-
mányaihoz tartozik. Szent Benedek regulájában ta-
lálható a munkavégzéssel kapcsolatban egy fejezet,
ami azt mondja: még a beteg, a gyenge, az idősebb

Neked munka, neki álom!
emberek, rendtársak számára is kell találni olyan
munkát, amely számukra fontos, mert a munkának
személyiség-kibontakoztató ereje van. Éppen ezért
a munkából kizárni valakit nem szabad, csak azért,
mert nem tud úgy munkát végezni, mint a többiek.

Az apátságában háromszázan dolgoznak, jelenleg
egy megváltozott munkaképességű embert foglalkoz-
tatnak, de a program kapcsán is felmérik, melyek azok
a területek, feladatkörök, ahol van lehetőségük vala-
milyen fogyatékkal élő személyt alkalmazni. 

Nagy Péter, a nyúli Márton Lakótthon lakójának ál-
ma az volt, hogy együtt süthessen egy cukrásszal. Az
otthonban nincs lehetősége sütni-főzni, de az étkezé-
sek, az ételek előkészítésében segédkezik. Péter el-
árulta, kedvence a palacsinta ezúttal azonban ennél
sokkal izgalmasabb, egyedibb, finomabb sütemények
elkészítésbe, díszítésébe vonták be a cukrászat mun-
katársai, úgy, hogy a nap során megismerkedett a
cukrászattal az ott zajló munkafolyamatokkal.

Sirim Benjámint a környezetvédelem foglalkoz-
tatja, érdeklik a gyógynövények. Őt a pannonhalmi
gyógynövénykertbe vitték el, amiről csak annyit tu-
dott, hogy nagyon híres kert és ott készítik a leven-
dulaolajat. Benjámin megismerhette a kert gyógy-
és fűszernövényeit, azt, hogy mit mire használnak.
Besegített az éppen aktuális zajló munkába, a le-
vendulaszüretbe és láthatta azt is,  hogyan dolgoz-
zák fel azt.  A fiú a koroncói Értelmi Fogyatékosok
Rehabilitációs Intézményében él, ahol részt vesz az
épület körüli mun-
kákban és a benti
feladatokat is el-
látja, mindent szí-
vesen elvégez,
amit rábíznak.

Egy másik fia-
talember pedig
egy napra járőr
szeretett volna
lenni, ő beülhetett egy rendőrautóba, megismer-
kedhetett a rendőrkutyákkal, a rendőrök minden-
napi munkájával. Egy hölgy fotómodellé válhatott,
egy másik fiatal Lengyel József cukrászmesterrel
közösen készített tortát, desszerteket, melyeket
aztán a Márton Lakóotthonban élők fogyasztottak
el. Egy másik lányt pedig a szusikészítés rejtelmei -
be avatott be Varga-Horváth Adrienn, a Mákvirág
Gasztroklub vezetője.

Egy pannonhalmi 
cukrászatban segédkezhetett
Nagy Péter a Márton
Lakóotthonból 
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A száz éve született Cziráki Lajos,
korának kiemelkedően jelentős
képzőművésze, aki sok szálon kö-
tődik az egykoron a Dunántúl
Athénjének is nevezett Pápa vá-
rosához. Három tanítvány, Ko-
vács Ildikó, Mészáros Tibor és
Németh Attila most Pápán tisz-
teleg műveivel mesterük, Cziráki
Lajos ugyancsak itt kiállított mű-
vei és egész életműve előtt.

A kiállítás megnyitóján Áldozó Tamás, a
város polgármestere úgy fogalmazott:
Cziráki Lajos fontos a pápaiak számára.
A Pápáról indult művész, nagyszerű pe-
dagógus és a kultúra törzshelyeként
számon tartott épület, a Pedagógusok
Művelődési Háza ad randevút egymás-
nak, reméli, hogy sokan eljönnek meg-
nézni ezt a tárlatot, hangoztatta.

Cziráki Lajos művészi pályájának
fontos állomása volt Pápa, tanított,
képzőművészeti kört vezetett és alko-
tott, ő készítette például a Szent Anna-
templom freskóit. Később Győrbe köl-
tözött, ahol a Révai Miklós Gimnázi-
umban, később a tanítóképzőben is
tanított. Cziráki Lajos a modern ma-
gyar, XX. századi győri festőművészet
legmeghatározóbb alakja.

A tárlatot megnyitó dr. Kloss Andor,
a Kisalföld napilap egykori főszerkesz-
tője vallomásos megnyitó beszédében

A belülrôl vezérelt ember, aki hitt a felsôbb rendezô erôben
elmondta: „Életem egyik nagy ajándé-
ka, hogy személyesen ismerhettem
Cziráki Lajost. Ezt a mindig (még sú-
lyos betegsége idején is) egyenes tar-
tású, halk szavú, ám határozottan fogal-
mazó, belülről vezérelt embert. Aki tu-
datában volt annak, ahogyan a Beszél-
getés az Aventinuson című visszaemlé-
kezésében írja, hogy „megismerésünk
nagyon töredékes, nyugtalanítóan az”,
aki Rilkéhez hasonlóan azon gyötrődött,
hogy a tényektől nem jutunk el a való-
ságig, az összefüggések felismeréséig,
s aki, tán éppen ezért, mélységesen hitt
egy felsőbb rendező erő, az Isten léte-
zésében. Arra figyelmeztetett, legyünk
tudatában a szellemi realitásoknak, és
figyeljünk a jelekre, amelyek életünk
sorsfordítóira figyelmeztetnek minket.
Persze csak akkor, ha kellően érzéke-
nyek és nyitottak vagyunk.”

Dr. Kloss Andor bemutatta a Czirá-
ki előtt tisztelgő három művészt is. Ko-
vács Ildikó keramikusművész, szob-
rász 1942-ben Beziben született. A
győri Tanítóképzőben Cziráki Lajos
volt a rajztanára, akinek emberi, peda-
gógusi és művészi magatartása nagy
hatással volt rá. A pécsi Tanárképző
Főiskolán szerzett tanári oklevelet.
Nyugdíjba vonulásáig a győri Kálvária
úti általános iskolában tanított. 2011-
ben Bezi díszpolgárává avatták. 

Mészáros Tibor festőművész, grafi-
kus 1958-ban született Győrben. A Ré-
vai-gimnáziumban Cziráki Lajos volt a

rajztanára, akinek szakkörét is látogatta.
A Győri Képzőművészeti Körben Alexo-
vics Lászlótól tanult rajzolni, festeni. Ta-
nulmányait az Apáczai Csere János Ta-
nítóképző Főiskolán folytatta. Ezt köve-
tően tíz évig a Gárdonyi Géza Általános
Iskolában tanított, rajzszakkört szerve-
zett, közben elvégezte a Képzőművésze-
ti Főiskolát, ahol Patay László és Bráda
Tibor volt a mestere. A tanári munkát kö-
vetően a Gardénia Csipkefüggönygyár
mintatervező iparművésze lett.

Németh Attila festőművész 1951-
ben született Győrben. A Révai-gim-
náziumban Cziráki Lajos volt a rajzta-
nára, akinek később utóda lett a ka-
tedrán. Évekig járt a Győri Képzőmű-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A mágikus Szent Iván-éjjelen, az
év legrövidebb éjszakáján a mú-
zeumok országszerte kitárják
kapuikat. Győrben három na-
pon – június 24–26-ig – várja a lá-
togatókat a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történelmi Múzeum 11
épületében, 101 programmal. 

A Múzeumok Éjszakáján június 24-én,
péntek estétől vasárnap estig várják az
állandó és időszaki kiállítások, a kreatív
műhelyfoglalkozások, a gasztronómia,
a kortárs zene és film kedvelőit Győr-
ben is. A színes programkínálat min-
den korosztály számára tartogat meg-
lepetéseket – ígéri Grászli Bernadett, a
Rómer-múzeum igazgatónője.

A programsorozat keretében há-
rom új időszaki kiállítás is nyílik, Ko-

Malek Andrea, Pély Barna, a Fémbrigád és Food Truck Show

Múzeumok éjszakája: 11 épületben 101 program

vács Ildikó győri kerámiaszobrász mu-
tatkozik be a Kovács Margit-gyűjte-
ményen, Light position címmel kor-
társ képzőművészeti tárlat nyílik az Es-
terházy-palotában, Fémbrigád cím-

mel pedig a kortárs ólmozottüveg-fes-
tők mutatják be munkáikat a Magyar
Ispitában.

A fiatal felnőttek számára a Ró-
mer Ház kínál könnyűzenei koncer-

teket, filmeket. Az igényes jazz-él-
ményekről Balázs Elemér és Malek
Andrea, Tompos Kátya és Hrutka
Róbert, valamint Pély Barna önálló
estje gondoskodik.  

A legkisebbeket és a családokat a
Csikóca Művészeti Műhely és Kiállító-
tér várja közös foglalkozásokra.

A Múzeumok Éjszakájához idén
csatlakozik az első Food Truck
Show is, az ország „legfinomabb”
járműveinek országjárása. A Nefe-
lejcs közben és a Rákóczi utca ele-
jén 15 autó kínálja hazánk legjobb
street foodjait, ételeket, édessége-
ket, italokat.

A gasztronómiához kapcsolódva
mézeskalács-készítő versenyt is hir-
det a múzeum, várják a hagyományo-
san készített és az újító szándékkal sü-
tött mézeskalácsokat is, a legjobb pá-
lyaművekből kamaratárlatot rendez-
nek a Fruhmann-házban.

vészeti Körbe Alexovics Lászlóhoz. A
pécsi Tanárképző Főiskolán magyar–
rajz szakos tanári oklevelet szerzett,
majd elvégezte a Képzőművészeti Fő-
iskolát. Mestere Bráda Tibor és Patay
László volt. Első önálló kiállítását
1977-ben rendezte szülővárosában.
Győr 2015-ben Szent László-érem-
mel ismerte el munkásságát.

A három művész jó ideje már a saját
útját járja és önálló, mással össze nem
téveszthető esztétikai világot hozott lét-
re, emelte ki dr. Kloss Andor.  Közös ben-
nük – tette hozzá –, hogy mindhárman
az emberi lét távlatokat kereső kérdése-
ire kutatják a választ műveiken, miként
azt mesterük, Cziráki Lajos is tette.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

Pénteken délután tartotta évad-
záró ülését a Győri Nemzeti
Színház társulata, melyen For-
gács Péter igazgató elárulta, kik
kerültek az örökös tagok sorá-
ba, illetve átadták a Kisfaludy-
ösztöndíjakat is.

„Ha egy városba utazunk, hol keressük
a hely szellemét? A gyárakban, a bevá-
sárlóközpontokban? Aligha. Az adott
település hangulatát az épületekben,
műemlékekben, a lelkét pedig a színhá-
zakban találjuk meg” – ezekkel a mon-
datokkal kezdte beszédét Rózsavölgyi
László önkormányzati képviselő, az ok-
tatási, kulturális, sport és turisztikai bi-
zottság elnöke, és megköszönte a tár-
sulatnak, hogy rengeteg munkával es-
téről estére az elmúlt szezonban is ösz-
szefonták a lelküket a közönségével.
„Tehetségük legjavát adva járultak hoz-
zá az évad sikeréhez. A bérletszám is-
mét emelkedett, Forgács Péter pedig
Magyarország Érdemes Művésze díjat
vehetett át. Maradjanak meg a győri
kultúra vonzó zászlóshajójának tovább-
ra is” – zárta szavait Rózsavölgyi László,
a teátrum nagytermében rendezett
évadzárón.

Forgács Péter igazgató az évadot rö-
viden összegezve elmondta, számos

SZÍNHÁZ OKTATÁS

Jövôre nem lesz káromkodás! — évadot zárt a színház
előadásuk óriási sikert ért el. Kiemelte
A Pál utcai fiúk című darabot, amely
iránt akkora az érdeklődés, hogy a ter-
vek szerint a jövő évadban nem csak a
Kisfaludy Teremben, hanem a nagy-
színpadon is játszani fogják havonta
egyszer. Emlékeztetett, minden évben
részt vesznek a fővárosi Primavera
Fesztiválon az Erkel Színházban, idén a
Traviatával szerepeltek. Itt búcsúzott el

Bede-Fazekas Csaba az operaéneklés-
től, aki az áriája után többperces álló
tapsot kapott a közönségtől.

A publikumnak viszont nem kell el-
búcsúznia a nyáron sem teljesen a győ-
ri színháztól, június 10-én az EKF-nap-
ra várnak mindenkit a Széchenyi térre.
Ahogy már mi is többször hírt adtunk
róla, Győr pályázik az Európa Kulturális
Fővárosa 2023. címre. Ennek kapcsán
aznap a város kulturális intézményei

mutatkoznak be a téren. A nyílt napot a
Primadonnák szabadtéri előadása zár-
ja, a darabot egyébként a POSZT kö-
zönsége is láthatja június 13-án Pé-
csett. A nyáron még fellép a társulat a
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is,
ezúttal a Doktor Zsivágóval.

A következő évadra előre tekintve,
Forgács Péter elmondta, már most
nagy számban fogynak a bérletek,

olyan kérdés is érkezett a szervezési
osztályra, hogy lehet-e már jegyet vá-
sárolni az áprilisi István a király elő-
adásra. Erre még nem, viszont a szep-
tember 2-i nyílt nap előadásaira –
még – igen, melyeket Best of Kisfa-
ludy Terem mottóval rendeznek meg.
Három sikerdarabot láthatnak ugyan-
is az érdeklődők a nagyszínpadon, a
Primadonnákat, a Csoportterápiát és
a Semmi pánikot.

Az igazgató kiemelte, több meg-
jegyzést kapnak, hogy túl sok a színpa-
don a káromkodás. „A következő,
Örökzöld évadunkban egyetlen károm-
kodás sem lesz” – ígérte meg moso-
lyogva. Elmondta azt is, szeptember 8-
án, első alkalommal Győrben tartják az
országos színházi évadnyitót, mely a
közönség-nyilvános Kaszás Attila-díj -
átadó esttel zárul.

A következő évadban új művésze-
ket is láthat a közönség: a szeptem-
berben színre kerülő Gorkij: Éjjeli me-
nedék című drámájában, illetve az
Abigél főszerepében mutatkozik be a
győri publikumnak Dunai Csenge. Ér-
kezik két fiatal táncművész is, Hajdú
Anita és Győri László. „Óriási öröm,
hogy Jordán Tamás Kossuth-díjas
színművész is vendégszerepel nálunk,
a Valló Péter rendezte Éjjeli menedék-
ben láthatják majd” – hívta fel a figyel-
met az igazgató.

A társulati ülés végén köszöntöt-
ték a színház nyugdíjba vonuló kol-
légáit, Molnár Etelka Ilona és Kob-
linger Éva férfiszabókat. Forgács
Péter elárulta, a 30 év alatti művé-
szeknek járó Kisfaludy-ösztöndíjat
idén Nagy Johannának és Kisfaludy
Zsófiának szavazták meg, és beje-
lentette, az Örökös tagok rangos so-
rába Bonrád István, az asztalostár
vezetője és Áts Gyula Jászai Mari-
díjas színész léphetnek.

A városi pedagógusnap alkalmából adta át
Radnóti Ákos alpolgármester a Győr Okta-
tásügyéért és a Győr Sportjáért díjakat
csütörtökön.

Gyôr oktatásügyéért és sportjáért dolgoznak
„A család mellett az oktatási intézmények és a pedagó-
gusok, akik rengeteget tehetnek azért, hogy a gyerekek-
ből olyan felnőttek váljanak, akik megtalálják a számítá-
sukat az életben, megfelelő értékrenddel vérteződjenek

fel, s maguk is példát mutassanak majd a fiatalabb ge-
neráció számára” – fogalmazott köszöntőjében Radnóti
Ákos. Az alpolgármester hozzátette, fontos a fiatal gene-
ráció szellemi nevelése mellett a fizikai nevelés is, az ép
testben ép lélek jegyében, az egészséges életmód szel-
lemében. Ezért is adják át ezen a napon a Győr Oktatás-
ügyéért díjak mellett a Győr Sportjáért elismeréseket is.

Ezt követően Győr alpolgármestere, Páternoszter
Piroska, a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosz-
tályának vezetője és Szombati-Serfőző Eszter, a Kultu-
rális és Sport Főosztály vezetője adta át a díjakat. Dr.
Németh József Györgyné, a győri Kodály Zoltán Ének-
Zenei Általános Iskola magyar–ének szakos tanára, va-
lamint Bognár Edit, a Győri Nádorvárosi Ének-Zenei
Általános Iskola pedagógusa Győr Oktatásügyéért dí-
jat vehetett át. Ezt az elismerést kapta Domonkos Lász-
ló, a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma igazgatója is.

Papp Oszkár, a Győri Atlétikai Club Evezős Szakosz-
tályának vezetője, valamint dr. Konczos Csaba egyete-
mi adjunktus számára Győr Sportjáért díjat adomá-
nyozott a alpolgármester. Az ünnepség, amelyben a
Kodály-iskola adott műsort, a kiemelkedő munkát vég-
ző munkatársak jutalmainak átadásával zárult.

A Kisfaludy ösztöndíjasok: Nagy Johanna, Kisfaludy Zsófia és az új
örökös tag, Bonrád István. Áts Gyula nem volt jelen a társulati ülésen.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

Am 4. Juni von 10 bis 17
Uhr findet im Rómer Haus
(Teleki László u. 21.) die 5.
Győrer PLATTENBÖRSE
statt. Auch in Győr erfährt
das Vinyll eine Renaissance,
im Lauf des Tages besteht
Möglichkeit zum An- und
Verkauf, Tausch von LPs,
CDs, DVDs und Kassetten.

DAS PINNYÉDIER JUNI-
FEST beginnt am 3.6. um 16 Uhr
im Hof des Pinnyéder Bildungs-
hauses (bei Regen im grossen
Saal). Auf dem Programm stehen
Handarbeitsbeschäftigungen,
Gesichtsbemalung, Luftsprung-
burg, Spielhaus, Fussballmatch
Väter gegen Söhne, Ponyshow.
Für Unterhaltung sorgen ein Mär-
chentheater, die Show der Hete-
dik Bekezdés Band und die Tanz-
und Schlagermusik des Musikers
Kovács Zolt.

Am 4. Juni gibt es
um 18 Uhr in der
Heiligengeistkir-
che (Szentlélek
tér 1.) das vierhän-
dige ORGEL-
KONZERT von
Giczi Balázs und
Ruppert István zu
hören.

DAS IX. CSERÓKER
INTERNATIONALE
P F I N G S T V O L K -
STANZFESTIVAL fin-
det am 4. Juni im Mol-
nár Vid Bertalan Geme-
inschaftshaus statt (Vá-
ci M. u. 3.). Ab 15 Uhr
gibt es auf den Stras-
sen von Győrszentiván
Aufzüge von Tanzgrup-
pen zu sehen und um
16 Uhr beginnt das Ga-
laprogramm.

Am Pfingstmontag ab 19 Uhr hält die ABSCH-
LUSSKLASSE DER MITGLIEDER KLAS-
SISCHES BALLETT der Győrer Grundschule
mit Fachgymnasium und Kollegium für Tanz und
Bildende Künste im Győrer Nationaltheater eine
Konzertprüfungsshow ab. Die Tänzer präsentie-
ren im ersten Aufzug eine Schnellversion der
Kompositionen von Petipa Don Quijote. Im zwe-
iten Teil zeigen alle Tänzer der Abiturprüfung So-
loproduktionen, sowie die Choreographien von
Zachár Lóránd mit dem Titel „Freude”. In der Pa-
use erwartet der Nachwuchs der Abschlussklas-
se Bildende Künste das Publikum mit einer Ver-
nissage ihrer Ausstellung. 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

A PINNYÉDI JUNIÁLIS június 3-án 16
órakor kezdődik a Pinnyédi Művelődési Ház
udvarán. A programban kézműves foglalko-
zások, arcfestés, légvár, a Gézengúz Alapít-
vány játszóháza, apa-fia futballmérkőzés,
csikósbemutató várja az érdeklődőket, vala-
mint meseszínház, a Hetedik Bekezdés Ze-
nekar műsora, Kovács Zsolt zenész tánc- és
mulatós zenéje szórakoztatja a közönséget.

AZ ARANYKAPU ZENEKAR ad koncertet jú-
nius 9-én 9, 11 és 17 órai kezdettel a Generációk
Házában. Az Aranykapu Gyermekzenekar a ma-
gyar néphagyományból merítve, különleges
hangzásvilággal adja át zenei és anyanyelvi érté-
keinket az 1–10 éves korosztálynak.

KONCERTVIZSGA előadását tartja a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola
Szakgimnázium és Kollégium klasszikus balett tagozatának végzős osztálya pünkösd-
hétfőn 19 órától a Győri Nemzeti Színházban. A táncosok az első felvonásban Petipa
Don Quijote című kompozíciójának szvit változatát mutatják be, melyet az évfolyamve-
zető balettmester William Fomin és Ócsag Anna tanítottak be. A második részben szó-
lóprodukciókat, valamint Zachár Loránd Örvény című koreográfiáját mutatják be az
érettségiző táncosok.  A szünetben a végzős képzőművész növendékek kiállításmeg-
nyitójára várják a közönséget.

A IX. CSERÓK PÜNKÖSDI NEMZETKÖZI NÉPTÁNC-
FESZTIVÁLT rendezik a Molnár Vid Bertalan Közösségi
Házban (Váci M. u. 3.). Június 4-én 15 órától a tánccsopor-
tok felvonulását nézhetik meg Győrszentiván utcáin, majd
16 órakor kezdődik a gálaműsor.

A „MOLAJ FOTÓSTÚDIÓ KOMÁROM”
TAGJAINAK FOTÓKIÁLLÍTÁSA „Nec arte
nec marte” címmel június 6-án 17 órakor nyílik
a József Attila Művelődési Házban (Móra Ferenc
tér 1.). A komáromi erődrendszert bemutató tár-
lat június 30-ig tekinthető meg, hétköznapokon
10 és 16.30 között.

AZ 5. GYŐRI LEMEZBÖRZÉT rende-
zik a Rómer Házban (Teleki László u. 21.)
június 4-én 10 és 17 óra között. Győrben
is reneszánszát éli a bakelit, a lemezbör-
zén lehetőség lesz LP, CD, DVD, MC
adásvételére, cseréjére.

Az Elefánt együttes lemezbemutató kon-
certjét tartja a Rómer Házban (Teleki u. 21.)
június 3-án 20 órától, vendég a Zaporo-
zsec és a Patikadomb zenekar lesznek.

„GYŐRI HISTÓRIA”
címmel indul vezetett
séta június 4-én 15 órá-
tól a Bécsi kapu térről. A
győri történelem 2000
évének izgalmas fejeze-
teibe tesznek időutazást
az érdeklődők a temati-
kus városnézésen,
amely során a Kőtárat is
meglátogatják. A részvé-
telhez bejelentkezés
szükséges: idegenveze-
tes.gyor@gmail.com,
telefonon: 30/2949174.

GICZI BALÁZS ÉS RUP-
PERT ISTVÁN négykezes or-
gonahangversenyét hallgathat-
ják meg az érdeklődők a Szent-
lélek-templomban (Szentlélek
tér 1.) június 4-én 18 órától.
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Klasszikus olaszrizling a Balatonfelvidékről. Harmonikus, üde savakkal, ahogy meg-
szokhattuk, kellemes mandulás lecsengéssel és hízelgő illattal. A nyár ízei egy pa-
lackban, esti beszélgetésekhez igazi társasági bor, de fröccskészítésre is tökéletes
választás. Irány a nyár!

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Olaszrizling 2016
Borháló Válogatás

1490 Ft/0,75 l
1987 Ft/liter

Borlap
A GYÔRI BORKULTÚRA LAPJA

A
Gyôr, Pálffy u. 3. • www.borhalo.com/gyorI. évfolyam 4. szám

Pünkösdi borkirályság
Sok helyen ekkor választottak különféle ügyességi fel-

adatok segítségével pünkösdi királyt, igaz jelképes hatal-
ma csak egy évre szólt, de ebben az időben minden lag-
ziba, ünnepre meghívott vendég volt, a kocsmában a fa-

lu költségén ihatott, sőt a kisebb vétsé-
geket is elnézték neki. Ezen az ünnepen
tartották a május elején felállított május-
fadöntést, vagy májusfa kitáncolást.
Ilyenkor a legények tánccal, zenével kö-
zelítették meg a lányos házakat, gyakran
rendeztek „májusfamá-
szást” is, ami nem volt ve-
szélytelen és könnyű fel-
adat. A győztes jutal-
ma a fa tetejére kötö-

zött üveg bor volt, amit néhány he-
lyen viccesen előzőleg csípős papri-
kás vízzel helyettesítettek.

Nagy kegy volt, ha a Kedves a
májusfát állító legényt behívta a ház-
ba, esetleg meg is vendégelte, persze
a cimborákkal közösen. Pünkösd éjsza-
káján a szerelmes legények titkon pün-

kösdi rózsát helyeztek a kiválasztott lányok ablakába,
akik, ha viszonozták a legények érzelmeit, virágkoszorú-
kat készítettek nekik. A virágok, zöld ágak egyébként is
fontos „kellékei” voltak az ünnepkörnek, bodzaágakat,
rózsát és jázmint használtak erre leggyakrabban.

A pünkösdi király mellett több helyen királynét is vá-
lasztottak. A „királyné járás” termékenységvarázsló szokás
volt egykor, ami bizonyítja az ünnep pogány, ókori gyö-
kereit is. A falu legszebb lánya lett a kiskirályné, ami nagy
tisztességet jelentett. Pünkösdkor házról házra járt jókíván-

ságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a
háziakat és virággal szórta be a szobákat.

A játék végén a háziak megkérdezték a
lányokat: Hadd látom a királynétokat

édes-e vagy savanyú? Fellebbentve a
díszes kendőt megcsiklandozták a
kislány állát. Ha a királyné mosolygott,
de a fogát nem mutatta, megnyugod-
hattak a háziak, mert jó termés ígérke-
zett az adott esztendőben.

Ekkor a házigazda bort, almát, to-
jást, kolbászt, pénzt ajándékozott a király-

nénak és kíséretének, majd menyasszonyi
ruhába öltöztetve hordozták körbe a faluban,

és közben verselve köszöntötték a pünkösdöt.
A legények és leányok pünkösdi díszes felvonu-

lása végére a falu apraja-nagyja összegyűlt a kocs-
mába, ahová a sok-sok adományt összegyűjtötték,
s abból három napig tartó vígasság, táncmulatság
kerekedett. Bőven folyt a bor is, ilyenkor a borvidé-
keken szívesen járták a gazdák egymás pincéit, kós-
tolgatták a már készre érlelt borokat, s zenével, da-
lolással ittak áldomást a következő szüretre.

Ünnepeljünk és vígadjunk mi is ezen a szép ünne-
pen, s ha pünkösdi királyok, királynék nem is lehetünk
mindannyian, azért borkirályok és borkirálynők igen.
Minden adott hozzá, hogy ki-ki ízlésének megfelelő

pünkösdi bort válasszon magának.

Vicces
spriccenetek

A pünkösdi ünnepkör a keresztény hagyományok közt az egyik legrégibb, legszínesebb. Áldozócsütörtök
a húsvét utáni 40. napra, Jézus mennybemenetelének, pünkösd pedig a Szentlélek megjelenésének – a
húsvétot követő 50. napon – állít emléket. A pünkösdhöz számos néphagyomány is kötődött, s ellentét-
ben az egyházi ünnepek többségével, a könnyed szórakozásról, ünneplésről, táncról, mulatságról szólt.

NAGY RÓBERT
gyor@borhalo.com

„A borozásnak
egy törvénye van: 
bármikor, bárhol,

bárhogyan. Komoly
idô, komoly ember 

és komoly nép
számára ennyi

elég.”

A fröccs legendája
1842. október 5-én Fáy András a fóti pincéjébe hívta szüretre Vö-
rösmarty Mihályt és néhány barátját. A barátok között ott volt Jed-
lik Ányos is, aki nemcsak az elektromosság nagy tudósa volt, ha-
nem a szódavíz magyar feltalálója is. Ahhoz, hogy a bor erősségét
kellemesen enyhíteni lehessen, nemcsak a szódavíz előállítását kel-
lett felfedeznie, hanem természetesen fel kellett találni egy olyan
üveget is, amelyből a szódavizet ki lehet fröccsenteni. Jedlik ma-
gával vitte a világ legelső szódásüvegét, majd a házigazda és a
vendégek elképedésére elkészítette a Fáy-birtokon a legelső fröcs-
csöt. Ő azonban németesen spriccernek nevezte. Vörösmartynak
ez a szó nem tetszett és helyette találta ki a fröccs szót.

Matuska Szilveszter: Jók a borok, de
én inkább a dinamitban hiszek.

*   *   *
– Fogadós a számlát!
– Volt egy sextarius borod, kenyér ez

egy dénár, a húsétel két dénár.
– Rendben van
– A leány nyolc dénár.
– Ez is rendben van.
– Széna az öszvérednek, két dénár.
– Ez az öszvér még tönkretesz engem!

*   *   *
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Az év bortermelőjétől egy igazi, kedves, könnyed szekszárdi ro-
zé. Pinot noire, kékfrankos és zweigelt házasítás, amelyben mindhá-
rom szőlő jellegzetes rozés ízjegyeit érezhetjük. A málna és szamóca illata
egyből feltűnik, mindez játékos, elegáns savakkal, kiváló zamattal párosul.
A nyár egyik kedvence lesz, ez már most biztos!

Igazi partybor, ami lassabban fogy…
Itt tényleg a méret a lényeg! Ennél
jobb partykellék még nem volt! Csak
nálunk! S amit az óriás palack rejt,
friss, nyári, üdítő rozé, amely a caber-
net franc és a kékfrankos minden iz-
galmas rozés íz- és illatjegyét megmu-
tatja, epres, málnás, enyhén fűszeres,
elegáns savú bor. Fiatalos társaságok
kedvence, önmagában is, de grillezé-
sekhez, könnyű nyári falatokhoz, sa-
látákhoz is remek választás. Gyönyö-
rű példány, igazi nagyvad!

„A Párduc”
Herold Rosé
Dupla Magnum

KURUCZ KINGA
gyor@borhalo.com 1.890 Ft/2 l

945 Ft/liter

A rozéborok hihetetlen népszerű-
ségnek örvendenek. Sokan mégis
csak legyintenek rájuk, mondván:
a rozék mind egyformák, meg a
bor vagy fehér, vagy vörös és kész.

A rozéknak valóban nincs helyük ott,
ahol a bormágusok nagy gerincekről,
testekről, tanninokról, hosszú lecsengé-
sekről beszélnek, de nem is ez a dolguk.

Itt a nyár, így egyre több kirándulást,
kerékpártúrát és grillezést, balatono-
zást tervezünk. Ezek száma egyenes
arányban nő a fröccsfogyasztással.

Minden borkedve-
lő tudja, hogy a leg-
jobb szomjoltó ita-
lok közé tartozik a
hosszúlépés. Fröcs-
csöt inni nem szé-
gyen. De mi szüksé-
ges a tökéletes
fröccs receptjéhez?

Először is jó minőségű bor. Sokan
gondolják, hogy elkendőzhetik az alap-
anyag hibáját, ha szódával hígítják, de
ez nem megoldás. A fröccsöt mindig a
legfrissebb évjáratú, reduktív eljárással
készült borból készítsük! Édesből, hor-
dósból semmiképpen ne, de a minerá-

lis borok ízvilágát is inkább tisztán él-
vezzük!

Milyen bor alkalmas fröccsnek?
Illatos fehér: A virágos, illatos aromá-

iknak köszönhetően sokak kedvence a
cserszegi fűszeres, az Irsai Olivér és a ki-
rályleányka. Ha megbolondítjuk egy kis
szódával, például az Irsait, akkor sem ve-
szíti el fajtajellegét. Így aki rajong eze-
kért a borokért, az a belőlük készült

fröccsöt is kedvelni fogja. Egyre vigyáz-
zunk, ha kicsi a bor savtartalma, akkor
inkább magában igyuk, mert a szénsav
hatására édeskés lesz az italunk.

Pannonhalmi vagy balatoni olaszrizling:
Ezek bizony a legalkalmasabbak a fröccs
készítésére, de a szürkebarát és a sauvig-
non blanc sem elvetendő. Fontos, hogy a
legfrissebb évjáratból származzanak.

Rozé: Az utóbbi évek nagy divatja
lett a rozéfröccs. (Csak mert jó...) Ebben
az esetben arra figyeljünk, hogy a tutti
fruttis ízvilág helyett a fanyarabb stílust
képviselő bort válasszuk alapanyagnak.
Sokkal jobban fog esni a hűsítő ital!

Ne feledjük: a fröccs fogalom. Fröcs-
csözni társasági dolog, nem olyan, mint
sörözni. Szerintünk semmiféle cirkalmas
koktél nem enyhíti úgy a nyári szomjú-
ságot, mint egy jó hosszúlépés, a klasszi-
kus „LongStep Koktél”. Cheers!

Boros tévhitek #2: Minden rozé komolytalan?
A rozék üde, friss gyümölcsös, enyhén
savanykás borok, és kitűnő fröccs készít-
hető belőlük. A fanyalgóknak abban iga-
zuk van, hogy a rozéknak felfelé kicsi a
spektrumuk, ugyanez azonban lefelé
nem igaz. Rossz bor mindig volt és lesz,
és ez alól a rozék sem kivételek. A gyen-
ge középszerrel pedig éppen a „nagy
bort úgyse várnak tőle” felfogás miatt
vannak tele az áruházak polcai.

De mitől lesz jó egy rozé? Attól, ha
meglepő ízeket produkál. Ha testes, ér-
lelhető, ásványos. Ha olyan összetett íz-
világa van, amin elgondolkodsz. Mert
van ám ilyen rozé is, csak nem a kékfran-
kosok között kell keresni, inkább a caber-
net fajtáknál. Ezeknek a rozéknak a szín-
árnyalata kicsit narancsosabb, de ettől
nem kell megijedni: nem az öregség jele,
hanem a fajta sajátja. Tipikusan ilyen ro-
zé a Vesztergom Pincészeté, amely egy-
szerre hozza a mélységet és a magassá-
got, vagyis a telt, komplex gyümölcsös
jelleget, valamint a vitalitást, az üdeséget.
A kékfrankosok világán kívül a vadiúj sző-
lőfajta, a néró új világba repít. Szokatlan
ízekre és mélyebb színre számíthatunk tő-
le, ami persze megosztja az embereket,

ám a fajtát fantasztikus immunerősítő tu-
lajdonságai miatt is sokan keresik. Ez a bor
általában egyedi ízvilággal bír, a kékszeder-
és mentaillat mellett élvezhetjük a fajta kü-
lönleges zamatait. Frissítő, könnyed nyári
ital a néró rozé Frittmannéktól. A borá-
szati eljárások is izgalmas rozékat ered-
ményeznek. A spontán erjesztés helyett
természetes erjesztőflóra használatával a
rozék is egyedivé tehetők. És a csúcs,
amikor az összezúzott szőlőt a présbe
gyűjtik, de nem nyomják meg, hanem
a saját súlyától kifolyó első mustból,
azaz a színléből készítenek rozét. Lisicza
Sándor Rozéja igazi csemege a rozéked-
velők számára  könnyedségével, telt aro-
máival, csábító gyümölcsösségével. Kon-
centrált ízekkel friss eper és málna kínál-
ja magát már illatában is. 

A frissesség érdekében a rozénak
szánt szőlőt korábban szüretelik, mint a
vörösbornak szánt termést, de ez ízvesz-
teséggel jár. Így ízben gazdagabbak, de
kevésbé ropogósak lesznek azok, amik-
hez a szőlőt teljes érettségében szedik le.

Mindebből kiviláglik: érdemes kilép-
nünk a megszokott keretek közül, kós-
toljuk meg a nem szokványos rozékat is!

„LongStep Koktél” nyárra

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

8990 Ft/3 l
2.997 Ft/liter

Borháló Válogatás
Mészáros Fricska Rozé 2016



w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

22 / + / 2017. június 2.

Lépésről lépésre – így jel-
lemzi a nyúli Héma-tetőn lé-
vő borászat ura azt a hétéves
időszakot, amely alatt a Han-
gyál Pincészet szőlőterületei
kettőről 12 hektárra nőttek,
és amely alatt a semmiből a
Pannonhalmi borvidék egyik
meghatározó arcává léptek
elő. Hangyál Balázsra amúgy
is jellemző a nyugalom, lé-

nyegében ezért is választotta ezt az élet-
pályát. A gyerekkorának nagy részét a
nyúli dombokon töltő szőlész-borász
szakembernek tetszett azoknak a régi
öregeknek az életvitele, akik kint éltek
a szőlőhegyen, és mindig ráértek a nö-
vénnyel és a borral foglalkozni. Azt
mondja, tulajdonképpen ennek az
egésznek a misztikuma szippantotta
be, és tartja foglyul ma is – jól alkal-
mazkodva persze a 21. század boros
piacának kihívásaihoz.

„Rájöttünk, hogy 2-3 hektárból nem
lehet megélni, így lett 12, de itt már
meg akarunk állni, mert nálunk a meny-
nyiségnél előbbre való a minőség” – ma-
gyarázza Balázs, aki hozzáteszi, ezért fi-
gyelnek kiemelten a tőketerhelésre, illet-
ve a terméskorlátozásra, és arra, hogy
úgy neveljék a szőlőt, ahogy a legjobb
neki. Egy tőkéről 1-1,5 palack bor jön le,
ami mindenképpen egy minőségi szintre
utal a 12 fajtával gazdálkodó borászat-
nál. A fajták közül természetesen a bor-
vidék három meghatározója, az olaszriz-
ling, a rajnai rizling és a tramini a zászló-
tartó, de Balázs kísérletező jellemét mu-

tatja, hogy a cserszegi, a szürkebarát és
a chardonnay mellett azért olyan, Ma-
gyarországon ritkaságnak számító faj-
tákra is épít, mint a pinot blanc. 

De nemcsak a fajták kiválasztásánál,
hanem azok házasításánál is van benne
kurázsi, sokan csodálkoznak is, amikor
a szürkebarát a chardonnay-val, a pinot
blanc pedig a rajnai rizlinggel alkot cu-
veé-t a palackban.  

Hogy a vörösborokról is szóljunk, há-
rom kékszőlő fajtával dolgozik a családi
pincészet, amelyek közül a merlot emel-
kedik ki fajtaborként is, de a két caber-
net, a franc és a sauvignon is meghatá-
rozó, akár a kettejük alkotta házasításra,
akár a borászat rozéjára gondolunk.

S ha már rozé, akkor elismerések. A
Hangyál Pincészet rozéja lett ugyanis a
borvidék legjobbja a közelmúltbéli bor-
versenyen, megvédve tavaly megszer-
zett címét. Balázs azt meséli, szép sike-
reket érnek el a borvidéken, de kezdő
pincészetként sokat lendített rajtuk még
2012-ben és 2013-ban az is, hogy ők
adhatták Győr város borát.

Persze nem csoda, hogy ilyen ered-
ményeket érnek el, hiszen Balázs hitval-
lása nagyjából megfelel a piaci trendek-
nek: igyekeznek illatos, gyümölcsös, jó
ivású száraz borokat készíteni. És van
még egy fontos dolog, hogy minél töb-
ben kijöjjenek Nyúlra, és a pincészetnél,
nyugodt környezetben kóstolják meg a
borokat. Balázs szerint ugyanis a Héma-
tetőn a bor mellé élményt is tudnak kí-
nálni. Ezt erősíti a nemrég elkészült új
pinceépületük is, amely a mellette lévő

több mint százéves társával együtt talán
a régi öregeket és az új generációt szim-
bolizálja. A nyeregtető ugyanolyan a két
épületen, ahogy a Hangyál Balázs-féle
szellemiség is nagyon hasonlít a régi öre-
gekéhez, és ahhoz még Látomás sem
kell, hogy az ember ezt belássa.

Hangyál Balázs szereti nevén nevezni a dolgokat. A borait is: amelyikről a jókedv jut eszébe,
azt Mosolynak hívja, amelyiktől előbújik a benne szunnyadó szenvedély, az az Örömtánc,
amelyik pedig engedi kicsit álmodozni a realista, hegybíróként is dolgozó borászt, a Láto-
más névre hallgat.

WURMBRANDT
ANDRÁS

A hónap borászata: a Hangyál Pincészet

Misztikum a Héma dûlôrôl

A pinot család kevéssé is-
mert fajtája igazi ott-
honra talált a pannon-
halmi lankákon is, egy-
szerre elegáns, könnyed,
üde savaival, friss illatá-
val magával ragad, mint-
ha tényleg táncba vinne
minket. Maga a nyár és
a klasszikus „teraszozós"
életérzés. Szeretjük.

1.490 Ft
0,75 l palack
1987 Ft/liter

Hangyál Balázs

„Örömtánc”
Pinot Blanc 2016
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A közelmúltban megrendezett
Borvidéki borverseny eredmé-
nye a pannonhalmi termelők ki-
tartó munkáját dicséri. Igaz, a
2016-os évben az égiek sok fejtö-
rést okoztak a szőlősgazdáknak,
az időjárás kihívások sorozatával
állította szembe őket, ennek el-
lenére kiváló borok készültek.

Ékes bizonyítéka ennek, hogy a bor-
versenyre nevezett 84 tételből huszon-
ötöt aranyéremre minősített a borszak -
értőkből álló bírálóbizottság. A borver-
seny húszéves történetében nem volt
még példa ennyi aranyra – olvasható a
Pannonhalmi borvidék honlapján. A me-
zőny legjobbja nagy aranyéremmel a
Pannonhalmi Főapátság 2015-ös Prior
bora lett. A borverseny legjobb fehérbo-
rának a Tar Pincészet 2016-os Sauvig-
non Blanc-ját választották. A top rozé dí-
ját a Hangyál Pincészet kapta, a legjobb
vörösbor címet pedig a Cseri Pincészet
Chanson nevű bora nyerte el. Arany-
éremmel térhetett haza rajtuk kívül Ács
Edina, Baranyai Béla, a Herold Pincészet,

Borvidéki borverseny:
egyre több az aranyérmes bor 
a pannonhalmi térségben

a Németh Borház, a Pécsinger Szőlőbir-
tok, Pintér Ferenc és a Vaszary Pincészet. 

Hangyál Balázs hegybíró szerint az
utóbbi öt évben nagyon sokat fejlődött
a borvidék, köszönhetően annak, hogy
egyre jobbak a borászatok. Ez érződik
az itt készülő borok minőségén is, illetve
az is ezt mutatja, hogy egyre többen pa-
lackoznak. Hozzátette, évről évre kismér-
tékben nő a borvidék területe, amely
most 630 hektárt tesz ki. A gazdák fo-
lyamatosan újítják meg az ültetvényei-
ket, teljesen megújult a szőlő, a terület
jó részén tíz éven aluli növények találha-
tók. A termésátlag a még nem jól termő
új telepítések miatt közepesnek mond-
ható. Az itteni borokat országosan is el-
ismerik, de Győr és környéke is egyre
több pannonhalmi bort fogyaszt. 

„A borvidék vezérhajója az apátság”
– emelte ki Hangyál Balázs, de megje-
gyezte azt is, sok pince evez már e mel-
lett a hajó mellett, és egyre többen igye-
keznek teret hódítani maguknak, de az
nem érződik, hogy ezek a pincészetek
konkurenciaként tekintenének egymás-
ra. Minden borászat más egy kicsit, és

mindenki talál magának fogyasztót. A
hegybíró szerint örömteli az is, hogy a
győriek egyre jobban szeretik a vidék bo-
rait, és úgy érzi, a kisalföldi megyeszék-
hely kezdi szívén viselni a szomszédban
lévő borvidék sorsát.

„Azt szeretnénk, ha a következő tíz
évben sikerülne elérni, hogy minél töb-
ben látogassanak ki a borvidék területé-
re, mert ebben le vagyunk maradva” –
jegyezte meg Hangyál Balázs. „Sok pin-
ce megújult az elmúlt időszakban, jöjje-
nek el, tekerjenek ki biciklivel, és fo-
gyasszanak el egy-egy pohár bort ebben
a szép környezetben. Ez más borvidéke-
ken jól működik, ebben kellene fejlőd-
nünk, és bízom benne, ha Győr és Pan-
nonhalma között megépül a kerékpárút,
akkor az nagyban segíti majd a borásza-
tokat. Persze, hogy annyira nem va-
gyunk messze, azt jól mutatja, hogy leg-
utóbbi dűlőtúránkon is sokakat sikerült
megmozdítanunk” – mutatott rá. 

Ha valaki mozdulna, és autentikus
környezetben szeretné megkóstolni a vi-
dék borait, akkor annak ezen a hétvé-
gén mindenképpen alkalma lesz rá, hi-
szen június 3. és 5. között nyolc borá-
szat várja nyitott pincékkel a borkedve-
lőket. A részletekkel kapcsolatban érde-
mes böngészni a Pannonhalmi borvidék
Facebook-oldalát!

A pünkösdi hétvégén 
nyolc borászat
várja nyitott pincékkel
a borkedvelôket
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KÖZLEMÉNY

szerző: földvári gabriella

Győri kékfestő nyuszik jutottak
el a távoli Tiltott városba, fan-
tasztikus útjukról alkotójuk,
Tóth Ildikó kékfestő mesélt la-
punknak.

A kékfestő nyuszik mellett kakasok, lo-
vak, dióbabák is Kínába utaztak, hogy
megismerjék őket az ott élők és vala-
kiknek a kabalafiguráik legyenek. Mint
ismeretes, idén a kínai asztrológia sze-
rint a kakas éve van. A kékfestő figu-
rák a 32 millió lakosú Csungkingi Ta-
vaszi Fesztivál megnyitóján debütál-
tak, ahol a magyar kultúráé és gaszt-
ronómiáé volt a főszerep. Tóth Ildikó
győri kékfestő, Schreiner Károly écsi
fafaragó, Illés Vanda, szintén a me-
gyénkből származó hímző, a Szilas
Néptáncegyüttes, valamint Prohász-
ka Béla mesterszakács képviselte ha-
zánkat az ünnepégen, melynek meg-
nyitóbeszédét Szíjjártó Péter kül-
ügyminiszter tartotta, majd Balázs Já-
nos zongoraművész adott koncertet.

A kézművesek bemutatták mestersé-
güket, egy kisebb kiállítás keretében pe-
dig munkáikat is megcsodálhatták az ér-
deklődők, akikből nem volt hiány – me-
séli Ildikó. Sokan érdeklődnek hazánk, a
kultúránk iránt, sokan tanulják a magyar
nyelvet és hazánkfiai meglepődve hallot-
tak olyan neveket Csungkingben, mint
Lacika vagy Gyöngyike.   

A nyuszik és társaik gazdájukkal a
tíznapos kint tartózkodásuk alatt részt

KÖZLEMÉNY KULTÚRA

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a 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:

SZTM 2017-027 Családi házas lakóövezetekben (Lf és Lke-II) a megengedhető rendeltetési egységek száma és egyéb övezetekben is
szálláshely szolgáltatás elhelyezhetőség tisztázása

SZTM 2017-035 Győr, Dózsa rakpart 01111* sz. övezet egyedi előírásai

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 25-tŐl 2017. június 12-ig a város internetes oldalán, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/ren-
dezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231-es 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.

SZTM 2017-036 Győr-Révfalu 01905 sz. övezet 12158/114 hrsz. építésihely-korrekció

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
partnerségi egyeztetés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: állami fŐépítészi eljárásban: 2017. május 31-tŐl 2017. június 16-ig a város internetes oldalán, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/ren-
dezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231-es 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.

„Made in Györ”
vettek és bemutatóztak az Európa-na-
pon, valamint egy nagyszabású tévé-
show-ban, melyet egy hatalmas bevá-
sárlóközpontból közvetítettek. Olyan kí-
nai csemegéket kóstoltak meg, mint a
csirkeagyvelő, vagy a szárított nyúlbél.

Prohászka Béla mesterszakács pedig
hortobágyi húsos palacsintával kápráz-
tatta el a kínai közönséget. Pekingben
a Magyar Kulturális Napok keretében
rendezett süteménynapon vettek részt.

A kézművesek szabadidejükben a
magyar külképviselet delegációjával el-
látogattak a Peking szívében lévő Til-
tott városba, amely a kínai császárok
fényűző életét idézi, a Láma templom-

hoz, mely a világ egyik legnagyobb és
legjelentősebb tibeti buddhista mo-
nostora, és a Jangce folyóhoz.

Ildikó csak azt sajnálja, hogy nem ta-
lálkozhatott kínai kékfestővel, ugyanis
ahhoz még több mint kétezer kilomé-

tert kellett volna utaznia. Megismerked-
tek viszont egy helyi fafaragóval, aki
buddhista templomok faragását készíti,
elsősorban madarakat és virágokat fa-
rag, valamint láthattak munka közben
egy hímzőt is, aki gobelinszerű képeket

varrt. A nyuszik és társaik új kínai gaz-
dára találtak, de hamarosan születnek
testvéreik, hiszen itt Győrben, a belvá-
rosi kékfestő műhelybe látogatók köré-
ben is népszerűek az állatfigurák, első-
sorban a kínai turisták keresik őket.
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ELTŰNT GYEREKEK  FÓKUSZBAN

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Győr-Moson-Sopron megyében
az idén ez idáig minden eltűnt-
ként keresett fiatalkorú személy
90 napon belül előkerült. A Győ-
rött is megrendezett Ezer Lám-
pás Éjszakája nevű kezdemé-
nyezés kapcsán kérdeztünk
adatokat, tendenciákat a me-
gyei rendőr-főkapitányságtól.

Megtudtuk, hogy a körözés alatt álló
legtöbb kiskorú a gyermekvédelmi
szakellátás keretében kijelölt gondozási
helyéről ment el. Általánosságban el-
mondható, hogy a kiskorúak 20 száza-
léka családból, 80 százaléka pedig gyer-
mek- vagy lakásotthonból tűnik el, illet-
ve távozik engedély nélkül. Jó hír, hogy
a Győri Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén jelenleg nincs elrendelt kis-
korú körözési eljárás eltűnés miatt.

A körözések elrendelésekor a rend-
őrség nem különbözteti meg a fiatal-
korúakat aszerint, hogy  családból
vagy intézetekből tűntek el, így erre
vonatkozó pontos statisztika nincs. Az
eltűnések okairól is kérdeztük a rend-
őrséget. Tapasztalataik szerint más-
más okok miatt szöknek meg a csa-
ládban és az intézményekben élők. Az
intézetekben lakók többnyire azért
tűnnek el, mert nem szeretnek ott len-
ni, nem fogadják el a kötöttségeket, a
szabályokat, önállósodni próbálnak. 

A családból általában a rossz je -
gyek, bizonyítványok következményei -
től való félelem miatt  indulnak el a

Három hónapon belül 
minden eltûnt kiskorú elôkerült 

Nem az internetes csoportok, hanem a rendôrség találja meg ôket

gyermekek, de jelentős szerepet ját-
szanak a családi konfliktusok, vesze-
kedések is. A motivációk között sok-
szor a kalandvágy is szerepel, s nem
ritka, hogy ifjúkori szerelmi csalódá-
sok miatt távoznak ismeretlen helyre.

Az eltűnt kiskorúak egyharmada a
bejelentés után egy-két napon belül
előkerül – válaszolta érdeklődésünkre
a megyei főkapitányság. Újabb egyhar-
maduk a bejelentést követő hetekben
a többség egy hónapon belül tér vissza,

vagy találnak rá. Az intézetben nevelke-
dő fiatalok az esetek többségében oda
mennek – szülőkhöz, nagyszülőkhöz,
rokonokhoz –,  ahonnan valamiért ki -
emelték őket. Az eljáró hatóság az adat-
gyűjtés során felmerült információk
alapján próbálja megállapítani az eltűn-
tek tartózkodási helyét. Az eltűnés hát-
terében álló okok, személyi körülmé-
nyek megismerése azért fontos a rend-
őrség számára, mivel ezek ismereté-
ben tudja eldönteni, mérlegelni, hogy
elsődlegesen mely intézkedések végre-
hajtása szükséges. A korábbi évekhez
képest az eltűnések számának növeke-
dése tapasztalható a gyermekvédelmi
intézményekből, s a családból egya-
ránt, tette hozzá a rendőrség.

Megyénkben, az idén idáig 90 na-
pon belül minden fiatalkorút megtalál-
tak. A rendőrség fontosnak tartotta ki-
emelni, hogy a rögzített körözések
száma nem azonos az eltűnt kiskorú-
ak számával. A körözések magas szá-
mát jellemzően a gondozási helyükről
engedély nélkül távozott vagy oda az
előírt időben vissza nem térő, ideigle-

nes hatállyal elhelyezett, nevelésbe
vett kiskorúak száma jelenti. Előfordul,
hogy egy kiskorú egy évben akár több
alkalommal is engedély nélkül távozik
a kijelölt gondozási helyéről. Értelem-
szerűen, ahányszor az illető megszö-
kik, ez annyi körözési eljárás elindítá-
sát generálja a statisztikai rendszer ki-
mutatásában. A rendszerben rögzített
körözések száma folyamatosan válto-
zik az éppen aktuális elrendelések és
visszavonások alapján.

Az interneten létrehozott „kereső olda-
lak/csoportok” a megyénkben dolgozó
kiskorú körözési előadók munkáját nem
segítették, természetesen figyelemmel
kísérik az ott leírtakat, de releváns infor-
máció ez idáig nem jutott a rendőrség tu-
domására. Az oldalakat működtető sze-
mélyeknek – elmondásuk szerint – álta-
lában nincs kapcsolatuk a rendőrség
munkatársaival, az oldalukon megosztott
információkat többnyire a police.hu olda-
lon található forrásokból merítik.

A keresett gyôri kiskorúak
20 százaléka családból, 
80 százaléka pedig gyermek-
vagy lakásotthonból tûnik el
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szöveg és fotó: xantus-állatkert

A tavasz utolsó napjait megkoro-
názva, új jövevényeket üdvözöl-
het állatkertünk a lakói között. Ap-
ró mókusmajom, tündéri albínó
kenguru és egy különleges törpe
bivalyborjú is érkezett közénk.

A kiskengurunk egyelőre még zsebla-
kó, de már nagyon gyakran látni, hi-
szen egyre többször hagyja ott a ma-
mát, és ismerkedik a környezetével. A
szemfüles látogatók megpillanthatják
a kedves arcocskáját, amint éppen ki-
kukucskál az anyja erszényéből, vagy
amint együtt falatoznak. A kölykök ál-
talában 9 hónapig az erszényben ma-
radnak, ezért is nehéz meghatározni
egy kenguru korát. A mi kicsikénket
április végén vettük először észre, ek-
kor iratkozhatott fel a lakóink közé.

A másik jövevényünk, az apró mó-
kusmajom, még csak pár hetes, még-
is termetileg elég nagynak tűnhet az
anyukája hátán. Ez azért lehetséges,
mivel a mókusmajmok egyebek mel-
lett arról is nevezetesek, hogy újszü-
löttjeik nagyok az anyaállat méretéhez
képest, arányban majdnem akkorák,
mint az embereknél.

HIRDETÉS ÁLLATKERT

Folytatódik a „babyboom” az állatkertben

lyes állatnak számít, akár az embert
is súlyosan megsebesítheti hegyes
szarvacskáival.

Jöjjenek el a Xantus János Állatkert-
be, hogy személyesen is gyönyörköd-
hessenek a kicsik szépségében!

A harmadik apróságunk pedig,
egy szép májusi reggelen látta meg
a napvilágot, amikor Brigi, a fiatal al-
földi anoa tehenünk is életet adott
egy kisborjúnak. Pipik, a Csehor-
szágban született apuka, egyelőre
még nem lehet együtt a családjával,
az anya és a borja így élvezheti nyu-
galmasan egymás társaságát. Na-
gyon nagy az örömünk, mivel az ano-
ák az állatkertekben is ritkaságnak

számítanak, az alföldi fajból Európá-
ban körülbelül 70 egyed él. Fajuk ve-
szélyeztetett, számuk rohamosan
csökken. Különlegességüket az adja,
hogy ők a legkisebb termetű bivaly-
félék, melyek az indonéziai Celebesz-
szigeten őshonosak, és mivel itt nem
élnek nagyobb ragadozók, a kisebb
testméretű állatok sincsenek ve-
szélyben. De ez ne tévesszen meg
senkit, apró termete ellenére veszé-
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TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Június 3., szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszél-
getéseiből válogatunk (Benne: helyi hírössze-
foglaló) 6:00 Kertbarát Magazin – Ferenczy
Balázs 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

Június 4., 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

Június 5., hétfő
5:00 Ismétlés 7:00 Magyar óra – 100% ma-
gyar zenével 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy
Balázs Benne: 9:30 EYOF Magazin 18:00
Magyar óra – 100% magyar zenével 18:25
EYOF Magazin ism. 19:00 Ismétlés 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stú-
dió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Június 6., 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 (Bajzát
Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi
11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Bajzát Zsuzsi 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutá-
ni Gyors – Farkas Mónika 18:00 Győr+ Este
– Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti asztrológia Sza-
kács Annával 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Június 7., szerda
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 9:30 Rómer Magazin
– a Rómer Múzeum aktuális összefoglalója
(Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Ador-
ján 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 19:10 Rómer Ma-
gazin ism. 19:30 Fodrász percek 20:00 Ka-
baré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Június 8., csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tu-
dósító – Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli
– Orosz Sanyi, Nagy Roland, Ferenczy Ba-
lázs 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Ház
Aktuál – A Rómer Ház programajánlója Si-
mon Pankával 10:00 Győr+ Délelőtt – Ador-
ján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Ma-
gyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kor-
nél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00
Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika
18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10
Megszólal a Vaskakas ism. 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Június 9., 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 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 19:00 Rómer
Ház Aktuál – A Rómer Ház kibővített maga-
zinja Simon Pankával 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Június 3., szombat 
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek 07:30
Creative chef 08:00 Híradó 08:25
Sporthírek 08:30 Civil kurázsi 09:00
Híradó 09:25 Sporthírek 09:30 Gáz-
fröccs 10:00 Vény nélkül 10:30 Képúj-
ság 18:00 Credo 18:30 Vény nélkül
19:00 Győri7 19:45 EYOF magazin
20:00 Gázfröccs 20:30 Kulisszák mö-
gött 21:00 Építech 21:30 EYOF ma-
gazin 21:45 Konkrét 22:00 Győri7
22:45 Vény nélkül 23:15 Képújság 

Június 4., vasárnap
07:00 Civil kurázsi 07:30 Gázfröccs
08:00 Credo 08:30 Üzleti negyed
09:00 Creative chef 09:30 Zooo+
10:00 Gázfröccs 10:30 Képújság
18:00 Győri7 18:45 Konkrét 19:00 Üz-
leti negyed 19:30 Hello Győr! 20:00
Építech 20:30 Vizsgakoncert 2016
21:30 Hello Győr! 22:00 Győri7 22:45
EYOF magazin 23:00 Képújság

Június 5., hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Vizsgakoncert 2016 09:00 Hello
Győr! 09:30 Képújság 19:00 Credo
19:30 Kulisszák mögött 20:00 Üzleti
negyed 20:30 Hello Győr! 21:00
EYOF magazin 21:15 Hello Győr!
21:45 EYOF magazin 22:00 Hello
Győr! 22:30 Kulisszák mögött 23:00
Credo 23:30 Képújság

Június 6., kedd
07:00 Credo 07:30 Kulisszák mögött
08:00 Üzleti negyed 08:30 Hello Győr!
09:00 EYOF magazin 09:15 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Hello Győr! 20:00 Híradó 20:20 Sport-
hírek 20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Gázfröccs
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek 22:30
EYOF magazin 22:45 Made in Hun-
gary 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek
23:30 Képújság

Június 7., szerda
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Hello Győr! 08:00 Híradó 08:20 Sport-
hírek 08:30 Vény nélkül 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 EYOF maga-
zin 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+ 20:00
Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Zooo+
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Konkrét 21:45 EYOF magazin 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Üzleti
negyed 23:00 Híradó 23:20 Sporthí-
rek 23:30 Képújság

Június 8., csütörtök
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Zooo+ 08:00 Híradó 08:20 Sporthí-
rek 08:30 Hello Győr! 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 Konkrét
09:45 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 20:00
Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Vény
nélkül 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Hello Győr! 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Kulisszák
mögött 23:00 Híradó 23:20 Sporthí-
rek 23:30 Képújság

Június 9., péntek
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 EYOF magazin 09:45 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Creative chef 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 EYOF maga-
zin 20:45 Made in Hungary 21:00
Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Konkrét 21:45 EYOF magazin 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Cre-
ative chef 23:00 Híradó 23:20 Sport-
hírek 23:30 Képújság 

Közeledik a Múzeumok Éjszakája. Győr há-
romnapnyi programmal készül az országos
rendezvényre, közöttük több kiállításmeg-
nyitóval, gyermekfoglalkozással, előadá-
sokkal és koncertekkel is várják az érdeklő-
dőket. A múzeum 11 épületének részletes
programjaival foglalkozunk az aktuális Ró-
mer Magazinban is.

Pünkösdvasárnapi műsorunkban beszélge-
tést hallhatnak a kiváló fuvolistával, a Győri
Filharmonikus Zenekar tagjával, Rónaszéki
Mónikával, aki hamarosan szólistaként mu-
tatkozik be a Pannonhalmi Klasszikus Esték
első koncertjén, június 9-én. Az esten zenél
a győri együttes kamarazenekara. 

Vendégeink lesznek: Nagykutasi Viktor, a
Kertészek és Kertbarátok Győr Városi
Egyesületének elnöke, kertész szakíró,
valamint Ujhelyy Károly, hobbikertész.
Már érik a cseresznye, emellett témánk
lesz a gyepgondozás, az öntözés, és nö-
vényvédelmi tippeket is hallhatunk.

Idén 10. alkalommal változik a Belváros
gyermekbirodalommá. A jubileumi Győr-
kőcfesztivál természetesen EYOF-lázban
ég majd, olimpiai sétánnyal, versmaraton-
nal és új helyszínek bekapcsolásával is vár-
ják a kicsiket és szüleiket. Magazinunk e he-
ti adásából újabb részletekre derül fény.

Állatkerti séta rovatunkban a veszprémi állat-
kert üdvöskéit mutatjuk be önöknek! Elefán-
tok, flamingók és pingvinek a porondon. Utá-
na hasznos tanácsokkal látjuk el a kiskerttu-
lajdonosokat az aktuális tavaszi munkákkal
kapcsolatban. Szeretettel várja önöket a
szerkesztő-műsorvezető: Nagy Ferenc!

A Győr+ TV egészségügyi magazinja hétről
hétre az önök egészségéért van, így fontos
szerepet kap a műsorban a helyes táplálko-
zás és a testmozgás. Ezúttal többek között
a capoeirával és a tanulási nehézségek ol-
dására szolgáló mozgásterápiával ismer-
kedhetnek meg.

Szeressük, ismerjük, óvjuk és fedezzük fel
Győrt! Az „Arrabona évszázadai" városis-
mereti vetélkedő központi témája lesz ma-
gazinunknak. Hőseinkre is emlékezünk
szép képsorokkal, majd a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezredhez látogatunk.

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Június 4., vasárnap 9:30
Zooo+ – állatbarátok magazinja

Június 3., szombat 6 óra
Kertbarát Magazin

Június 8., csütörtök 19:30
Vény nélkül

Június 4., vasárnap 11 óra
Divertimento 

Húskedvelőknek ajánljuk főzőműsorunk
következő adását, Nagy Eszter vendége
Széles Zoltán lesz, a Széles Húsüzletek tu-
lajdonosa. Különleges aspektusból közelí-
tenek az alapanyagokhoz: elkészül egy
szürkemarha-bélszín rizsbatyuban, egy
májas „krémes”, desszertként pedig az
édességek jolly jokere, a nutella is előkerül.

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Június 6., kedd 9:30
Megszólal a vaskakas

Június 6., kedd 19:30
Hello Győr!

Június 7., szerda 9:30
Rómer Magazin 
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HIRDETÉS FELHÍVÁS

Még két hét van hátra a Győrben az ál-
latok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény előírása alap-
ján az április 10. és június 15. között
folyó ebösszeírás idejéből. 

Az összeírás a 2013. évivel azo-
nos módon történik, vagyis az ebtu-
lajdonosok adatszolgáltatási kötele-
zettségüknek a hetilapunk korábbi
számához mellékelt, vagy az onkor-
manyzat.gyor.hu oldal „Ebösszeírás”
bannere alól letöltött adatlap kitölté-
sével és visszaküldésével tudnak ele-
get tenni.  

A mostani ebösszeírással kapcso-
latban újdonság, hogy a bejelentés
elektronikus űrlap segítségével is
megtehető. Az új lehetőséggel eddig
kevesen éltek, százból körülbelül né-
gyen teszik meg ezen a módon beje-
lentésüket. Az adatszolgáltatás mód-
jának bővülése ellenére időarányosan
lényegesen kevesebben jelentették
be eddig ebeiket az előző összeírás-
hoz viszonyítva. Márpedig a gondos
gazda nem csak kedvence életkörül-
ményeire, hanem a tartásával kapcso-

szöveg és fotó: pannon-víz

Főleg Győr keleti városrészeiből, az
Ipari Parkból, Győrszentivánról és
Gyárvárosból jelezték a fogyasztók a
napokban, hogy opálos, néha szür-
késbarna színű víz folyik a csapokból.
Néhányan a kád alján maradó üledék-
re tettek panaszt. Az elszíneződést a
Győri Ipari Park megnövekedett víz-
használata, több tűzcsap egyidejű és
hosszan tartó használata okozta. 

Ilyenkor a felgyorsult vízáramlás
magával ragadja a vízcsövekben
amúgy is bent lévő anyagokat – vasve-
gyületeket –, ezek színezik meg a vi-
zet. Kezdeti beavatkozásokkal, öblíté-
sekkel sikerült javítani a helyzeten. A
laboratóriumi vizsgálatok folyamato-
sak, a vízminták megfelelőek. 

Az elkövetkezendő napokban –
még a pünkösdi hosszú hétvége előtt
– szükség lesz lépésről lépésre utcai
tűzcsapokon átöblíteni az érintett te-
rületek utcai vízvezetékeit. 

Ez néhány helyen rövid idejű vízel-
színeződést jelenthet. A lokális be -
avatkozások csak akkor lesznek tartó-
sak, ha a fővezetékek is sorra kerül-

A megnövekedett vízhasználat
okozta az elszínezôdést

A jó gazda gondoskodik kedvenceirôl, mindegy, 
hogy annak négy lába vagy négy kereke van 

latos adminisztrációra is odafigyel.
Azért sem érdemes erről elfeledkezni,
mert – ahogy az autók esetében sem
helyettesíti a műszaki vizsgát a garan-
cia megtartásához szükséges éves
kötelező szerviz, ugyanúgy – nem pó-
tolja a veszettség elleni oltással kap-
csolatos regisztráció az ebbejelentés-
sel kapcsolatos adatszolgáltatást. A
két mulasztás abban is hasonlít egy-
másra, hogy mindegyiknek lehet jog-
következménye, ha az egy ellenőrzés
során kiderül. A négylábúak esetében
ez minimum 30 ezer forint állatvédel-
mi bírságot jelent.

Az adatszolgáltatással kapcsola-
tos részletes tájékoztató az újságunk
korábbi számához mellékelt ebössze-
írási adatlap hátoldalán, vagy az on-
kormanyzat.gyor.hu „Ebösszeírás”
banner alatt érhető el. Szükség ese-
tén kitöltetlen adatlap a Polgármeste-
ri Hivatal, Honvéd liget 1. szám alatti
épületének portáján, a Hivatal Lakos-
sági Ügyfélszolgálati Irodáin, illetve az
eboltásban együttműködő állatorvo-
soknál is beszerezhető.

nek, ezt majd a pünkösdi hétvége utá-
ni munkanapokon, az éjszakai órák-
ban végezzük el. 

Annál is inkább szükség lesz erre,
mert a keleti elkerülő út építése miatt
a Győr–Kisbajcs közt húzódó ivóvíz-
főnyomóvezeték egy szakaszát is át
kell helyezni. 

Ez elsősorban Kisbácsa, Nagybá-
csa és Révfalu térségében okozhat
majd a megszokottól eltérő vízminő-
séget. Az öblítések pontos időpontjá-
ról weblapunkon tájékozódhatnak.



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: Kovács Józsefné.

somogyi.hu

NYERJ EGY

KLÍMÁTbeszereléssel!
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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. június 2—8.

Marhalábszár 
1 kg

HB dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l

1599 Ft/kg

Kristálycukor 
1 kg

Magyar újburgonya 1 kg

június 2—4-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.

245 Ft/kg

kartonos ár

159 Ft/db

Helyben készített,
juhbélbe töltött

grillkolbász
1 kg

1099 Ft/kg

Happy Fucht
Kidney bab 

400 g, 347,50 Ft/kg

139 Ft/db

Dreher dobozos
sör 0,33 l,

393,94 Ft/l 130 Ft/db

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

A Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban a napokban történt meg
az adyvárosi I-es számú tavon
a hínár vágása, mert a vízinö-
vény kezdte belepni a vízfel-
színt. A beavatkozásnak kö-
szönhetően javulnak a vízi élő-
lények életfeltételei, látványát
tekintve pedig jobban beleil-
leszkedik a tó a városias kör-
nyezetbe. A hínár vágását a ta-
valyi mintára őszig szükség
szerint többször megismétlik.

A munka elvégzésére a
Győr-Szol Zrt. egy speciális,

Június 1-jén kinyitott az Aranypart I és
az Aranypart II szabadstrand.

Az előkészítő munkálatok részeként
a Győr-Szol Zrt. koordinálásában mind-
két helyszínen többek között megmet-
szették a fákat, lenyírták a füvet, lefes-
tették a padokat és pótolták azok hiány-
zó deszkáit, kihelyezték a víz mélységét
jelző bójákat és a hulladékgyűjtő edé-
nyeket, rendbe tették a fürdőházat, va-
lamint a helyszínre szállították az élet-
mentéshez szükséges csónakot. Ahol
kellett, ott pótolták a hiányzó eszközö-
ket és elvégezték a szándékos rongá-

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Társaságstratégiai osztály
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Fő feladatok: műszaki ellenőri tevékenység projektek fel-
ügyelete, irányítása. Feltétel: magasépítési műszaki ellenőri
jogosultság, felsőfokú végzettség

Fő feladatok: műszaki ellenőri tevékenység, projektek fel-
ügyelete, irányítása. Feltétel: közlekedésépítési műszaki el-
lenőri jogosultság, felsőfokú végzettség. Előnyt jelent:
mélyépítési műszaki ellenőri jogosultság

Jelentkezési határidő: 2017. június 12.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol
Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

Levágták a hínárt
nagy teljesítményű nád- és hí-
nárvágó gépet bérelt. A gép
kezelője a tó felső harmadáig
meríti a vágószerkezetet, majd
előre haladva a gép mélyen le-
vágja a növényzetet. Az így le-
vágott hínárt legyűjtik a víz fel-
színéről, majd elszállítják a tó
partjáról.

A hínár visszavágása nagy-
ban lassítja a csapadékvíz-tá-
rozó tó eliszaposodását és
megjelenésében is szebb ké-
pet mutat a tó és annak kör-
nyezete.

Kinyitottak a szabadstrandok
lásból adódó feladatokat. A szabad -
strandokon 8 és 20 óra között mentőőr
felügyeli a területet, emellett illemhely,
zuhanyzó és öltöző teszi kellemesebbé
a kikapcsolódást.

Az üzemeltető felhívja a figyelmet,
hogy az Aranypart II szabadstrand na-
pozó területe mögötti részen terep-
rendezés és építkezés zajlik, ott jármű-
vek forgalmára és ebből eredő hatá-
sokra lehet számítani. A szabadstran-
dot saját felelősségre lehet használni.

A szabadstrand házirendje a biz-
tonság érdekében előírja, hogy oda ti-

los motorkerékpárral és gépkocsival
behajtani, illetve kutyát bevinni. Nem
szabad tüzet gyújtani és üveget a víz-
be vinni. A fürdőzőkre és a napozókra
nézve veszélyes lehet a vízparton ha-
gyott horog, ezért a szabadstrandok
területén a horgászás is tilos.

FÜRÖDNI TILOS!
Vannak a városban olyan vízterüle-

tek, ahol nem biztonságos a vízben tar-
tózkodás, ezért Győr Megyei Jogú Vá-
ros Jegyzőjének kiadott 19456-7/2008.
számú jegyzői határozatának értelmé-
ben tilos fürödni az adyvárosi tározótó-
ban, a József Attila-lakótelep területén
létesített kettő tározótóban, az Iparcsa-
torna teljes hosszában, a Rába folyó
mindkét felén, a bácsai vízáteresztő zsi-
lip környékén (Holt-Duna-ágban), a
pinnyédi híd győri hídfőjénél, a püspök -
erdei átvágás teljes hosszában, Győr-
Újvárosban a Mákos-dűlői volt kavics-
bányában, Győr-Gyirmóton a Marcal-
ban, a bácsai bányagödrökben, a Holt-
Marcalban (rabkerti tóban) és a győr-
szentiváni volt szabadstrandon. A Koval-
ter pihenőpark területe kizárólag napo-
zásra használható.

építési muszaki ellenor

közlekedési muszaki ellenor

´́ ´́

´́ ´́



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.

Szakácsot keresünk
győri idősek otthonába –

állandó délelőttös,
folyamatos munkarendbe. 

8 órás alkalmazotti munkaviszony.
Diétás étkezést is ellátunk.

Érdeklődni lehet munkanapokon
8–14 óra között

a 96/515-538 telefonszámon, 
az élelmezésvezetőnél.

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

első sni, citromsárga alászínezés

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 teljes
körűen. Szállítok, takarítok, bontok.
Hívjon bizalommal! Stuka Tibor, 06-
30/217-0848.

Takarítás! Kiváló referenciák-
kal rendelkező, igényes, megbízha-
tó hölgy családi házak, lakások,
irodák takarítását vállalja. 06-
70/770-0493

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

Lomtalanítást vállalok
Győrben és környékén, igény
szerint. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30/212-4830.

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

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.

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés 

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

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzatfes-
tés és gipszkarton rendszerek kivi-
telezése. 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 felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, la-
kásából, illetve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! 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, átve-
szem. Érdeklődni: 06-70/427-4243-
as telefonszámon.

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

Keresztény ANGOL
TÁBOR 13-20 éveseknek brit
oktatókkal június 26-tól július 1-ig.
Info és jelentkezés: 06-20/416-3501
www.angoltabor.ml 

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

KÉPKERETEZÉS 
festmény, fotó, esküvői keret, 

kézimunka, puzzle, tükör, 
kepkeretgyor.com

Facebook: 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

Balatoni telken, Lovason busz-
megálló közelében hétvégi ház (2 szoba,
konyha, zuhanyzó, pince) 220 n-öl szőlő
gyümölcsössel eladó. 06-30/462-5721

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

Győr-Belvárosban,kétszo-
ba-hallos, távfűtéses, első emeleti
téglalakás eladó. 06-20/243-
3965; 06-20/514-1119.

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

Szitásdombon tetőteres csalá-
di ház, 750 nm-es telken eladó.
27.990.000 Ft. 06-70/940-4046

Kismegyeren kétszintes családi
ház, szintenként külön mérőórákkal el-
adó. 24.900.000 Ft. 06-70/633-5250

LAKÁSCSERE

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, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne hasonló 49 nm-es,

2 szobás, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 613.) 

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm-es,
egyedi gázfűtéses, felújított, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 40-50 nm-es, 1-2 szobás, határo-
zott-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, erkélyes, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cserélne,
marcalvárosi, 1-2 szobás, 50-55 nm-es,
határozott-határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros kizárva, mellékhelyiség kü-
lön legyen. (Hirdetésszám: 339.)

Belvárosi, 2 szobás, 61 nm-es,
etázs-gázfűtéses, felújításra szoruló, ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne nyugodt környéken elhelyezke-
dő, 1 szobás, 40 nm-es, határozatlan ide-
jű, földszinti, maximum első emeletig lévő
bérleményre. (Hirdetésszám: 343.) 

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-es, gáz-
fűtéses, határozatlan idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1+ fél–2 szobás, 40-
50 nm-es, határozatlan idejű, tárolóval ren-
delkező, földszinti, maximum első emele-
tig lévő bérleményre. 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.)
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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

APRÓ HIRDETÉS

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Zenés-táncos est

Bertalan Péter
előadóművész 

2000 Ft/fő helyett

1500 Ft/fő

Belépő ára vacsorával együtt:

Június 9-én pénteken
18 órai kezdettel

A Gyôr Projekt Kft. kétfordulós pályázat útján

bérbe adja az
AUDI ARÉNA GYŐR és az
OLIMPIAI SPORTPARK
büfé helyiségeit.
A pályázati dokumentáció 2017. június 7. napjától
igényelhető a gyorprojekt@gyorprojekt.hu email címen.

REMETE ANDRÁS

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

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

MAGYARORSZÁGI-NEMZETKÖZI
AUTÓMENTÉS AUTÓSZÁLLÍTÁS

Flottánkba C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező

NEMZETKÖZI
GÉPKOCSIVEZETŐKET
KERESÜNK (kizárólag új autó szállítás)

Fetételek:
• C+E kategóriás jogosítvány •  PÁV vizsga •  GKI kártya
• nemzetközi árufuvarozó vizsga • Digitalis sofőrkártya

Előny: • nemzetközi autószállításban szerzett tapasztalat

Munkakezdés azonnal!

Jelentkezés: info@q-transport.eu, +36-70/3-154-154
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

A győri Gyárvárosi Általános Iskola kö-
zel kétszáz kisdiákja testközelből is-
merhette meg, hogyan készül a min-
dennapi kenyerünk. Kötényben, pék-
sapkában perecet is süthettek.

„Iskolánk szomszádságában a kö-
zelmúltban nyitott meg a Pedró Pék-
ség, amely felajánlotta, hogy intézmé-
nyünk nyolc alsó tagozatos osztályát
vendégül látják – mondta el hetila-
punknak Horváth Jánosné igazgató. 

Már a fogadtatás lenyűgözte a gyere-
keket, amikor népviseletbe öltözött
hölgy köszöntötte őket. Ezt követően a
padlástérbe irányították a kisdiákokat,
ahol megtudhatták, hogyan készült egy-
koron és hogyan készül ma a kenyér. Be-
avatták őket az ezerféle kenyértípus tit-
kaiba, majd következett a nap leglátvá-

Perecet sütöttek a kisdiákok
nyosabb része. Minden gyerekre kötény
és péksapka került. Méretükhöz igazí-
tott pékasztalon perecet készíthettek
maguknak. Eleinte a kelt tésztával nehe-
zen boldogultak a gyerekek, segítséggel
azonban formálódtak a perecek. A sütő-
tálcán minden perec mellé odakerült a
készítő neve is, így ki-ki a saját perecét
kapta meg zacskóba csomagolva.

Amíg sültek a perecek, népi játé-
kokkal ismerkedtek és játszottak a
gyerekek. A boldog arcok egyértelmű-
en arról árulkodtak, élvezték a kisdiá-
kok a pékségben eltöltött időt. 

A gyerekek döntő többsége most
járt először pékségben, nagy élmény-
ben volt részük, köszönet a Pedró Pék-
ségnek a színvonalas szervezésért –
nyilatkozta Horváth Jánosné.
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Győr évtizedek óta házigazdája a fiatal
tehetségek judo világversenyeinek.
Korábban elsősorban a juniorok kap-
tak komoly lehetőséget arra, hogy
megmérettessék magukat, de amióta
ez a korosztály ugyanolyan viadalokon
szerepelhet nemzetközi szinten, mint
a felnőttek, a győri verseny a serdülők
mezőnye felé nyitott. Ezzel a korosz-
tállyal válogatott szinten csak Magyar-
ország foglalkozik, és ez az eredmé-
nyeinken is látszik. „Nagyon jó felisme-
rés volt, hogy a serdülőknek rendez a
város komoly nemzetközi viadalt, hi-
szen már ebben a korban is fontos,
hogy a fiatalok megtapasztalják a ver-
senyhelyzetet, azt, hogy a tatamin ho-
gyan kell viselni a győzelmet, a veresé-
get. Örülök, hogy a küzdősportok egy-
re népszerűbbek, és Győrben is na-
gyon sokan eredményesen szerepel-
nek a judósok közül is” – mondta Ta-
kács Tímea önkormányzati képviselő
az esemény sajtótájékoztatóján.

A győri rövid idő alatt a kontinens
legszínvonalasabb versenye lett. A X.
Serdülő Judo Európa Kupát, egyben
Vági Miklós-emlékversenyt, szomba-

Kezdôdik az Európa-kupa, 
három gyôri judós az EYOF-on

ton és vasárnap rendezik az Audi Aré-
nában 10 ország 300 sportolójának
részvételével. Bár az itt tatamira lépők
még nem az EYOF korosztályához tar-
toznak, de az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon részt vevő magyarok közül
sok judósnak ez volt élete első nagy

versenye. A szövetség sportigazgató-
ja a sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy a győriek közül kik lehetnek ott
az EYOF-on. „A tizenkét fős magyar
válogatott negyedét a GYAC sportolói
teszik ki, hiszen hárman is itt lesznek
az olimpiai fesztiválon. Kardos Tímea,

Sipőcz Richárd és Vida András is a
rendező várost képviseli a nemzeti
csapatban, júliusban” – mondta Nagy
András, a Magyar Judo Szövetség
sportigazgatója. Nagy György, a Ma-
gyar Judo Szövetség főtitkára hozzá-
tette, a győri viadalon több magyar
éremre is számíthatunk, és az sem
lenne meglepetés, ha hazai csapat
lenne a legeredményesebb. A X. Ser-
dülő Judo Európa Kupa küzdelmei
mindkét napon délelőtt 10 órakor kez-
dődnek, a döntők pedig szombaton
16 és vasárnap 15 órakor lesznek az
Audi Arénában.

Június 3. szombat
7.30: mérlegelés az Audi Arénában
8.00: sorsolás
10.00: fiú 36, 40, 45, 50 és 55 kg;

lány 36, 40, 44 és 48 kg
selejtezők

15.30: megnyitó ünnepség
16.00: bronzmérkőzések, döntők,

díjátadás

Június 4. vasárnap
7.30: mérlegelés az Audi Arénában
8.00: sorsolás
10.00: fiú 60, 66, 73, 81 és +81 kg; 

lány 52, 57, 63 és +63 kg
selejtezők

15.00: bronzmérkőzések, döntők,
díjátadás.

Visszavonult az aktív labdarúgástól
Dudás Ádám, az ETO 28 éves játéko-
sa. A futballista a Sárvár ellen lépett
utoljára pályára és góllal búcsúzott. Ő
szerezte a 2–1-es hazai sikerrel vég-
ződött meccs első találatát. Ez volt a
Győr 18. győzelme zsinórban, a csa-
pat így bajnoki címmel jutott fel a má-
sodosztályba. A 2009-es U20-as vi-
lágbajnokságon bronzérmes, az ETO-
val 2013-ban NB I-es bajnok szélsőt
nem csak gólja után, hanem a 24.
percben, lecserélésekor is taps kö-
szöntötte, a mérkőzés után pedig
együtt ünnepelt csapattársaival és a
szurkolókkal. „A bajnokság előtt vé-
gigcsináltam a felkészülést, játszani
akartam, de újból megsérültem, so-
kadszor. Rengeteg műtéten vagyok
túl, az egészségem mindennél fonto-
sabb, így a visszavonulás mellett dön-
töttem. Egész héten nagyon izgultam,
de úgy készültem, mint bármelyik
meccsemre korábban. Örülök, hogy
ennyi ember kijött a stadionba együtt
ünnepelni a csapattal, mert ezek a fi-
úk megérdemlik. Nagyot küzdöttek az
első helyért. Nekem ez az aranyérem
felér azzal, amit az NB I-ben szerez-
tünk az ETO-val. Hatalmas megtisztel-
tetés volt itt játszani” – mondta a

Góllal búcsúzott Dudás Ádám
meccset követően az öltöző előtt Du-
dás Ádám, majd hozzátette, nem sza-
kad el szeretett klubjától, és a focitól
sem. „Maradok a csapatnál, mint

masszőr, de az edzősködés is szere-
pel a tervek között. Nekem az ETO je-
lent mindent, itt nőttem fel, itt értem
el mindent. Köszönöm a lehetőséget,
hogy visszatérhettem, és itt búcsúz-
hattam a focitól.”
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EYOF HIRDETÉS

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



36 / + / 2017. június 2.

SPORT EYOF

szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Ötvenegy nap múlva elkezdődik
Győrben az Európai Ifjúsági
Olimpiai fesztivál. Az új ver-
senyhelyszínek építése a finisé-
hez érkezett. A korábban Rad-
nóti úti sporttelepként emlege-
tett komplexum mára hivatalo-
san is megkapta az Olimpiai
Sportpark elnevezést. A nyolc
hektáron elterülő létesítmény
az EYOF után is elsősorban a
versenysportot szolgálja.

Az EYOF-láng megérkezett Rómából
Győrbe, a sportolók maximális erőbe-
dobással készülnek az ifjúsági olim-
piai fesztiválra, a versenyhelyszínek
pedig lassan abban a formában pom-
páznak, ahogyan a résztvevőket kell
fogadniuk a július 23-án kezdődő és

Huszonegyedik századi sportkomplexum
várja az EYOF-ot

29-én befejeződő eseményen. A már
meglévő helyszínek, az Audi Aréna és
az Egyetemi Csarnok eddig is tökéle-
tesen látta el feladatát, ez a „kis olim-
pián” is így lesz, és a kajak-kenu futa-
moknak otthont adó Aranypart II is
gyakorlatilag készen áll az EYOF-ra.
Magyarország első olimpiai rendezvé-
nyén a legtöbb sportágat a Radnóti
úti sporttelep látja vendégül. Simon
Csabát, a Győr Projekt Kft. ügyvezető-
jét kértük meg, hogy vezessen körbe
minket a csarnokok, pályák között. 

„Most már hivatalosan is Olimpiai
Sportparknak nevezhetjük a komplexu-

mot. A hatalmas terület magában foglal
egy atlétikacentrumot, egy nyolcsávos
és egy négysávos versenypályával, a fu-
tókörök közepén pedig a többi atlétikai
szám megrendezéséhez szükséges te-
rülettel, és egy 1500 férőhelyes lelátóval,
valamint a sportág versenyzőit szolgálja

ki a futófolyosó is. Felépült egy tenisz-
centrum kilenc kemény borítású pályá-
val. Ezek közül az EYOF után négyet be-
fedünk, öt pedig marad szabadtéri. Elké-
szült egy tornacsarnok, egy csarnok a
küzdősportok számára, illetve egy mul-
tifunkcionális sportcsarnok nyolc hektá-
ron, 24 ezer beépített négyzetméteren.” 

A sportkomplexum a győri EYOF fő
versenyhelyszíne lesz, hiszen négy
sportág versenyeit is itt rendezik meg.
Az új sportközpont ad majd helyet a te-
nisz, az atlétika, a torna és a judo küz-
delmeinek. A Radnóti úti helyszín
mindkét olimpiai faluhoz közel fekszik,
kialakítása révén pedig igazi olimpiai
hangulatot biztosít versenyzőnek és
szurkolónak. Az EYOF-rendezés felté-
tele, hogy a versenypályákkal szinte tel-
jesen megegyező bemelegítő-, gyakor-
lópályákat is ki kellett alakítani, így gya-
korlatilag mindenből kettőt vehetnek
igénybe majd a sportolók. „Ez az utó-
hasznosítás miatt is fontos, hiszen ké-
sőbb a duplikált területeket is maximá-
lisan ki tudjuk használni. A judobeme-
legítő termet a fesztivál után az ökölví-
vók és a birkózók használhatják, a tor-
naversenycsarnok rendezvényeket tud
majd befogadni, az atléták pedig a be-
melegítőpályán tudnak edzeni a későb-
biekben, ezt egyébként a lakosság is
használhatja majd.” Simon Csaba azt
mondja, az Olimpiai Sportpark, az
Aqua Sportcentrummal együtt az
EYOF után egy olyan központ lehet,
amely a világon ritkaságnak számít, és
amire leginkább ráillik a XXI. századi
sportkomplexum jelző. Gyakorlatilag
megfelel annak a funkciónak, amit év-

tizedeken át a tatai edzőtábor biztosí-
tott, azzal a különbséggel, hogy Győr-
ben minden a legmodernebb lesz. Az
építkezésnek lesz egy a második üte-
me is, amely az EYOF után kezdődik,
hiszen ekkor hajtják végre azokat a
visszaalakításokat, amelyeket az ifjúsá-
gi olimpia megkövetelt. Ekkor fedik be

az öt teniszpályát is, amelyek a júliusi
eseményen még szabatériként funkci-
onálnak. Ezekkel a munkálatokkal ok-
tóberben végeznek. 

„Az atlétikapálya mellett lesz a leg-
nagyobb nézőtér, de a többi versenyt
is sokan tudják itt az Olimpiai Sport-
parkban élőben végigkövetni. Az
uszodában 1200, a judoteremben
800, a tornacsarnokban szintén 800
néző szurkolhat a fiataloknak. „A jegy-
értékesítést elkezdtük az EYOF-ra,
több eseményre azok a belépők nagy-
részt elfogytak, amelyekre interneten
keresztül lehetett regisztrálni, de ter-
mészetesen a helyszínen is tudunk
jegyeket biztosítani” – mondta Simon
Csaba. Az Olimpiai Sportpark kivitele-
zése 6,6 milliárd forintba került, ennek
nyolcvan százalékát az állam biztosí-
totta, míg húsz százalékát Győr tette
hozzá. Ezenkívül pluszköltséget jelen-
tenek még a különböző beszerzések,
elsősorban a sporteszközöké. Ezt az
önkormányzat finanszírozta. 

Az EYOF a 14 és 18 év közötti fia-
talok versenye. A győri eseményen tíz
sportágban 130 versenyszámot ren-
deznek, ötven országból 2500 sporto-
lót és 1100 kísérőt várnak. Magyaror-
szágot 152 sportoló képviseli, ami re-
kordnak számít.



szerző: ficsór dávid
fotó: marcali gábor

A Budapesti Honvéd Tüzér utcai
csarnokban már csütörtökön
reggel 8 óra előtt az edzésre ké-
szülnek a judósok. Csakúgy,
mint minden edzésnapon, a dél-
előtti gyakorlás inkább az erőn-
lét fejlesztésére szolgál. Negy-
ven másodperc munka, 20 má-
sodperc pihenő (ha ezt egyálta-
lán annak lehet nevezni), majd
jöhet egy másik szer, aztán egy
újabb, aztán kezdődhet minden
elölről. Ez megy úgy 12 percig,
még a lelátóról nézve is fárasz-
tó, amit a sportolók csinálnak.
De ők a munkában hisznek. 

Karakas Hedvig, vagy ahogy itt min-
denki hívja, Hédi a munkamoráljának
köszönheti, hogy már két olimpián
képviselte a magyar színeket. London-
ban ötödik, Rióban hetedik lett, de
büszkélkedhet többek között világbaj-
noki bronzéremmel és két Európa-
bajnoki harmadik hellyel is. Junior ko-
rában VB-t és EB-t is nyert, és a Lig-
nanói Ifjúsági Olimpián szintén dobo-
góra állhatott. Nem meglepő tehát,
hogy őt választották a győri EYOF
egyik sportági nagykövetének. Hédi
türelmét és közvetlenségét mutatja,
hogy egy beszélgetés erejéig még a
korai edzés előtt rendelkezésemre állt.
„Nagyon örülök, hogy EYOF nagykö-
vetként én képviselhetem a judót, ne-
kem is sokat jelent, nemhogy egy
résztvevő fiatalnak, akinek igazi mér-
földkő lehet ez a verseny” – kezdte az
olimpikon, majd, amikor arra kértem,
hogy hasonlítsa össze a felnőtt és az
ifjúsági olimpiát, így válaszolt: „Telje-
sen más a tét! Ha egy olimpiát nézünk,
akkor egy esetleges győzelemmel az
ember „megoldhatja” az életét és fel-
érhet a csúcsra, az EYOF pedig egy
olyan verseny, ami nagy lökést adhat
a fiatal sportolóknak a jövőre nézve.”

A magyar judo mindig is a világ
élvonalába tartozott, jelenleg is van
egy erős felnőtt vonal, amit egy kis
„űr” követ, viszont az ifjúsági spor-
tolók között szép számmal akad-
nak reménységek, akik, ha kitar-
tóak lesznek, még sokra vihetik.
A hazai cselgáncs egyik nagy re-
ménysége Sipőcz Richárd, aki
amellett, hogy a győri EYOF
sportági nagykövete, maga is ta-
tamira lép majd a júliusi ifjúsági
olimpián. „Most találkoztam vele
először, de az eredményeiről már ter-

Sipôcz-ipponoktól retteghet Európa
mészetesen hallottam. Egy fiatal, te-
hetséges és szerény judóst ismertem
meg személyében, aki valóban nagy
jövő előtt állhat, nem mellesleg érem -
esélyes lehet majd Győrben” – véleke-
dik Hédi.

Ha már szóba került Ricsi, akkor
ugorjunk is a fővárosból a Kisalföldre.
A győri Apor Vilmos Katolikus Iskola-
központ és Gimnázium 9. osztályos di-
ákja jelenleg a Győri Atlétikai Clubban
judózik, Gyimesi Nikolett vezetésével,
heti 8 edzéssel készül az EYOF-ra.
Tizenháromszoros korosztályos
magyar bajnok, aki az időseb-
bek között is tudott OB-t
nyerni. Tavaly öt Európa-
kupából négyet meg-
nyert, egyszer pedig
második lett,

tosan hatalmas erőt fognak majd ad-
ni!” – lelkendezett Ricsi. A jó felépíté-
sű judoka úgy érzi, minden esélye
megvan rá, hogy aranyat nyerjen az
EYOF-on, de egy dobogó a minimális
elvárás saját részéről. „Több nagy rivá-
lisom is lesz majd itt Győrben, az
orosz, az azeri, a horvát és a grúz ver-
senyző is kemény falat lehet, de min-
den erőmmel azon leszek, hogy a
versenyek végeztével, a dobogó leg-
felső fokán hallgathassam majd a
magyar himnuszt!” – zárta mondan-
dóját Sipőcz Richárd, akiről vélhető-
en még nagyon sokat fogunk hallani
a jövőben. 

bátran kijelenthetjük tehát, hogy a
győri EYOF judoversenyeinek egyik
nagy esélyese. „Egy ismerősöm
mondta nekem ötéves koromban,
hogy próbáljam ki a judót, mert jó al-
katom van hozzá. Ahogy elkezdtem,
rögtön a sportág szerelmese lettem”
– mesélte a fiatal versenyző, aki július-
ban hazai pályán küzdhet majd az
aranyért. „Nagyon szeretem, ha a kö-
zönség engem biztat, a „magyar szur-
kolás” messze földön híres arról, hogy
nagyon tudja erősíteni a sportolókat,

a lelátón lesznek majd a család-
tagjaim, barátaim, edzéstár-
saim és iskolatársaim is, biz-
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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,

vidrauszoiskola.hu

kedvezmény!

A június 19-ei táborra

EXTRA

A győri Úszó SE olimpikonja, Jakabos
Zsuzsanna a július 23. és 29. között sorra
kerülő nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál sportági nagyköveteként elsők
között foghatta kezébe az EYOF lángját
Rómában. Azt mondta, különleges él-
mény volt számára, a ceremónia előtt
nem gondolta, hogy ennyire meg fog ha-
tódni. „Korábban nem tudtam magam
beleképzelni, hiszen nem voltam még
ilyen helyzetben, de fantasztikus volt."

Az EYOF-ot ugyanakkor rendezik,
mint a budapesti vizes világbajnoksá-
got – július 14. és 30. között –, így Jaka-
bos Zsuzsannának elsősorban a saját
szereplésére kell majd koncentrálnia.
„Nem tudom, haza tudok-e majd ugra-
ni Győrbe vagy sem, de egyeztetjük,
mennyire vág egybe a két esemény,
pontosabban azoknak a számoknak az
időpontja, amelyekben indulok." A
négyszeres olimpikon a 200 és a 400
méteres vegyes úszásra koncentrál
majd a júliusi budapesti vizes világbaj-
nokságon. „A két vegyes számra kell
koncentrálnom, elsősorban ezekkel
számolok, ezek mellé jöhetnek a váltók,
amelyek tagjaként nagyon szívesen
úszom, de a kvartettek összetétele
csak később derül ki” – mondta a 28
éves versenyző az MTI-nek.

Jakabos a két vegyes számra koncentrál a vb-n
„Kétszáz méter pillangón hiába van

szintem, harmadik magyarként nem
kvalifikáltam a világbajnokságra. Így
azzal nem szeretnék számolni. A száz
gyors viszont egy friss szám, amit
még nem úsztam agyon az utóbbi 12
év világversenyein, ez új motivációt
ad" – mondta Jakabos, aki egyéniben
többszörös Európa-bajnoki ezüst- és

bronzérmes. Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen teljesítménnyel lenne elégedett a
vb-n, elmondta, mindig az egyéni
csúcs a célja. „Szeretném megjavítani
ezeket az időket, vagy legalább na-
gyon közel teljesíteni hozzájuk. Hazai
közönség előtt döntőt úszni hatalmas
élmény, úgyhogy ez is egy kitűzött
cél." Kitért rá, a felkészülése jól halad,

két külföldi edzőtáborozáson van túl,
Spanyolországban és Thaiföldön ké-
szült az év első felében. „Júniusban
Rómában lesz még egy felkészülési vi-
adal, ez az egyik kedvenc versenyem.
Illetve azt megelőzően a hétvégi Bu-
dapest Open, ahol ki tudom próbálni
a Duna Arénát” – osztotta meg velünk
az úszónő.

Útjára indult a Városháza elől az
EYOF-fáklya, amely körbejárja az or-
szágot, hogy hirdesse és népszerűsít-
se a július 23-án kezdődő Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivált. Az esemény
megnyitóján a 24 órás „Aludj máskor”
vetélkedőn résztvevő középiskolás
csapatok segítettek.

„Az EYOF-lángja Borkai Zsolt olimpiai
bajnok polgármesterünk vezetésével ér-
kezett meg Győrbe, s indul el országjáró
körútjára. Hazánkban először rendezünk
ilyen versenyt, s ti is láttátok, hogy fan-
tasztikus létesítmények készülnek el erre

Elindult a fáklyafutás, országos
körúton az EYOF-láng

az olimpiára. Köszönöm, hogy sokan ön-
kéntesként is részt vesztek majd az
EYOF-on, illetve azt is, hogy segítetek a
lángfutásban is. Mindenkinek nagyon
sok sikert kívánok, hajrá Győr, hajrá
EYOF!” - mondta el köszöntő beszédé-
ben Radnóti Ákos alpolgármester.

A láng a csapatkapitányok segítsé-
gével kézről kézre járt, hogy eljusson a
fáklyafutást kísérő autókhoz és elindul-
jon szerte az országban és hirdesse az
EYOF-ot, a fiatal sportolók nagy ren-
dezvényét és a várost. Az EYOF-láng jú-
nius 30-án érkezik vissza Győrbe.
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Bartha Csaba elnök szerint elérte, sőt
túl is teljesítette idei céljait a Győri Au-
di ETO KC női kézilabdacsapata,
amely a Bajnokok Ligáját és a bajnok-
ságot megnyerte, a Magyar Kupában
pedig második lett. „A következő sze-
zon célkitűzése nem lehet más, mint
hogy a csapat a kupa és a bajnoki cím
elérése mellett ismét elhódítsa a BL-
trófeát" – mondta az elnök a csapat
évadzáró rendezvényén. „Tizenkét játé-
kos szerződése járt le idén, de a támo-
gatók és a szakmai munka jóvoltából
megőrizhettük értékeinket és még
erősítéseket is hozhattunk" – tette hoz-
zá Bartha Csaba. Borkai Zsolt, Győr
polgármestere gratulált a női kézilab-
dázók sikereihez, és a város további tá-
mogatásáról biztosította a klubot. Be-
szédében kiemelte, egy csapat akkor
eredményes, ha játékosai képesek
együtt és egymásért küzdeni, és a
Győri Audi ETO most ilyen volt. A ren-
dezvényen Borkai Zsolt és Knáb Erzsé-
bet, a névadó szponzor Audi Hungaria
személyügyekért felelős ügyvezetője
átvehetett egy-egy magyar bajnoki és
BL-aranyérmet Bartha Csabától.

A Győri Audi ETO KC május elején
a hatodik BL-döntőjét vívta, és a mace-
dón Vardar Szkopje elleni siker a har-

Túlteljesítette céljait az Audi ETO, Althaus érkezik

madik győzelme volt 2013 és 2014
után. Mindháromszor Ambros Martín
vezetőedző irányításával nyerte meg a
legrangosabb trófeát a csapat. A győri
együttes július végén kezdi meg a fel-
készülést a következő szezonra. 

Az Audi ETO játékoskeretét csak-
nem véglegesnek tekinthették a szur-
kolók, már jóval az idei szezon vége

előtt. Az utóbbi napokban azonban
újabb változások történtek. A klub
ugyanis közös megegyezéssel szerző-
dést bontott a tunéziai-magyar Asma
Elghaoui-val, akit Heidi Löke helyére
igazoltak év közben. Most világsztár
érkezik erre a posztra is, mégpedig a
visszavonulási szándékát a BL-döntő
után bejelentő német Anja Althaus.

Vele kötött egyéves kontraktust a zöld-
fehér egyesület.

„Azt már a Final4 előtt eldöntöttem,
hogy visszavonulok. Akkor, abban az
élethelyzetben ez tűnt jó döntésnek.
Nemrég a Győri Audi ETO KC elnöke
és vezetőedzője keresett meg, és
örömmel fogadtam megkeresésüket
a folytatásról. Egyéves szerződést ír-
tam alá, és nagyon várom a kihívások-
kal teli új idényt a Bajnokok Ligája cím-
védőjénél.” – nyilatkozta Anja Althaus.

„Rutinos, tapasztalt játékost sike-
rült Győrbe szerződtetni. Ellenfélként
elismerésre méltó volt az a teljesít-
mény, amit a pályán mutatott. Célja-
ink elérése érdekében fontos, hogy
minden poszton kiválóan felkészült já-
tékosok szerepeljenek a csapatban a
következő szezonban is” – nyilatkozta
dr. Bartha Csaba elnök.

Anja Althaus kétszeres EHF Bajno-
kok Ligája győztes a Viborg csapatá-
val, a Győri Audi ETO KC első BL-dön-
tőjén 7 gólt szerzett a zöld-fehérek el-
len a Viborg színeiben a két összecsa-
páson. Három alkalommal hódította
el csapataival a német, a dán és a ma-
cedón bajnoki címet. A német váloga-
tottal 2007-ben világbajnoki bronzér-
met ünnepelhetett.
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