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HIRDETÉS  KONCERT0

A címben is idézett Élvezd című slá-
gert több tízezren dalolták együtt,
rengetegen voltak kíváncsiak a múlt
szombati Nyáresti koncertre, ame-
lyen ezúttal a Punnany Massif énekel-
tette meg a győrieket. A Dunakapu
téren óriási bulit csapott hazánk
egyik legmenőbb zenekara, aki arra
járt, tapasztalhatta, hogy alig lehetett
a tér környékén gyalogosan is közle-
kedni. A legnagyobb rajongók már
délután elfoglalták helyüket, hogy az
első sorból énekelhessenek Felcser
Mátéval és Wolfie-val. A zenekar
hangzása semmi máshoz nem fogha-
tó, besorolásuk szerint társadalom-
funkot játszanak, megfűszerezve au-
tentikus népzenével és egy kis társa-
dalomkritikával.

„Élvezd az életnek minden egyes percét”



Pályázati feltételek: • szakirányú végzettség • legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
• érettségi • alapfokú számítástechnikai ismeret (MS Office)
Elônyt jelent: • felsôfokú szakoktatói (pedagógiai) végzettség • tanítási gyakorlat
Az állás betöltésére 2017. augusztus 21-tôl lesz lehetôség!
A pályázathoz kérjük mellékelni: • önéletrajz • bizonyítványmásolat
• erkölcsi bizonyítvány

A Gyôri Mûszaki SZC Gábor László
Építôipari Szakközépiskolája

FESTÔ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
SZAKOKTATÓI ÁLLÁST HIRDET

A pályázatokat a Gyôri Mûszaki SZC Gábor László Építôipari Szakközépiskolája
9024 Gyôr, Nádor tér 4. címre kérjük postai úton feladni.
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teri biztosa hozzáfűzte: a korszerűsítés
nemcsak komfortosabb lehetőséget
teremt a benne lakóknak, hanem jelen-
tős rezsimegtakarítással is jár, és ezzel
együtt növeli az ingatlanok értékét. Az
újsághirdetésekben gyakran látni, hogy
az eladásra kínált lakások leírásakor

fontos szempontként szerepel: az épü-
letet már felújították, energetikai kor-
szerűsítése megtörtént. 

Kara Ákos és Simon Róbert Balázs
is azt hangoztatta: egyedülálló, hogy
a győri önkormányzat a polgármester
kezdeményezésére több mint 1,1 mil-
liárd forinttal támogatta a programot.

Borkai Zsolt polgármester kiemelte:
a kormány fedezi a bekerülési költség

50 százalékát, az összeg hiányzó részét
pedig az országban mindenütt a lakók
teremtették elő. Egyedül Győr döntött
úgy, hogy a lakók költségeinek mintegy
felét átvállalja. A kormány, az önkor-
mányzat és a lakók együttműködése
vezetett Győrben a program példátlan

sikeréhez, jelentette
ki Borkai Zsolt. Hoz-
záfűzte: a korszerű-
sítéssel nemcsak az
ingatlanban élők jár-
nak jól, de a város is
gazdagodik.

Az Otthon Mele-
ge elnevezésű prog-

ram egyébként 10 milliárd forintos ösz-
szeggel indult, ám – ahogy Kara Ákos
államtitkár elmondta –, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium javaslatára ezt
11,8 milliárdra emelték. Ennek is kö-
szönhető többek között, hogy vala-
mennyi érvényes győri pályázat elnyerte
a támogatást. Összesen egyébként 89-
en pályáztak, ketten nem feleltek meg a
feltételeknek, egyikük időközben vissza-

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter 

Az országban egyedülálló mó-
don, a győri önkormányzat több
mint 1,1 milliárd forinttal támo-
gatta az iparosított technológiá -
val épült társasházak energeti-
kai korszerűsítését – számolt be
Borkai Zsolt polgármester ked-
den, a Cuha utcában. A Győrött
ötmilliárdos program sajtótájé-
koztatóján részt vett Kara Ákos
államtitkár és Simon Róbert Ba-
lázs, a megyei fejlesztések mi-
niszteri biztosa is. 

A végéhez közeledik minden idők leg-
nagyobb társasház-korszerűsítési
programja Győrött. A város minden ré-
szén, lakótelepén és a Belvárosban ösz-
szesen 2789 társasházi lakás újul meg
– hangsúlyozta Kara Ákos, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium államtitkára.
Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő, a megyei fejlesztések minisz-

lépett, a többiek viszont megkapták a
felújítási összeg felét, melyet aztán az
önkormányzat egészített ki. 

Simon Róbert Balázs arról beszélt,
hogy a győriek egyharmada iparosított
technológiával épített társasházakban
él. Ezeket az épületeket a hatvanas
évektől a nyolcvanas évek végéig húz-
ták fel. Többnyire betonelemekből
épültek, de elvétve alkalmaztak tégla-
betétes vagy egyéb megoldásokat is.  

Az energetikai korszerűsítésnek
három eleme volt: nyílászárók cseréje,
a külső hőszigetelés, valamint a fűté-
sek korszerűsítése.

Az ötmilliárdos panelfelújítási prog-
ram munkálatai egyébként már csak
néhány helyen zajlanak, jelenleg 13
épület van még felállványozva, de ezek
az épületek is heteken belül elkészülnek.  

Az érintett lakók szerint a fűtés -
számlákban jelentősen érzékelhető az
energetikai korszerűsítések hatása.
Többen elmondták: korábban nem
gondolták volna, hogy ilyen mértékben
emelkedhet a panellakások ára. Ez ter-
mészetesen az energetikai korszerűsí-
tések mellett annak is köszönhető,
hogy a Nyugat-Dunántúlon – azon be-
lül is kiemelkedően Győrben – a mun-
kalehetőségek miatt is egyre értéke-
sebbé válnak az ingatlanok. Ez a ten-
dencia nem motiválja ugyan a társadal-
mi mobilitást, hiszen a kelet-magyaror-
szági ingatlanok ára jelentősen elma-
rad a nyugati határvidéken álló épüle-
tek értékétől. Így aztán hiába akar vala-
ki például Szabolcsból Győrbe költözni
a jobb munkalehetőség miatt, otthoni
családi házának értékéért Győrben
egy panelgarzont sem kap. 

A munkaügyi szakemberek szerint
nem is mindig kívánatos az átköltözés, hi-
szen ez egyes térségek kiürülését idéz-
heti elő. A Modern Városok Program
egyeztetésén Győrben tárgyaló Orbán
Viktor miniszterelnök egy újságírói kér-
désre válaszolva ugyancsak arról beszélt:
az ország számára nem előnyös, ha a
gyorsabban fejlődő térségek elszívják a
munkaerőt, hiszen hiányuk tovább nehe-
zítheti a lemaradó térségek helyzetét.

Ötmilliárd forintot költöttek
a panelek korszerûsítésére

Minden idôk legnagyobb
lakás-korszerûsítési programja Gyôrött



szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Dr. Földesi Péter személyében
régi-új rektor vezeti tovább a
győri Széchenyi István Egyete-
met. Első rektori ciklusa négy
évig tartott, a következő öt évre
szól. Megbízólevelét a közel-
múltban vette át Áder János
köztársasági elnöktől.

Gratulálok az újabb kinevezéséhez.
Gratuláltak olyanok, akikre nem szá-
mított, és nem gratuláltak olyanok,
akikre számított?

Elvileg mindenki gratulálhatott volna,
de a gratuláció nem engem illet. Abban,
hogy ilyen simán ment, nyilván az én ér-
demem is benne van, de az elmúlt négy
évben mindenki beleállt a munkába,
dolgoztak napi tizenkét órát. Volt infrast-
ruktúra-fejlesztés, multifunkciós épület
átadása, menedzsment campus, labor-
felújítás, integráció, tantervreform és
folytathatnám. Egy rektornak elsősor-
ban nem irányítani kell, hanem képvisel-
ni, menedzselni, segíteni. 1200 ember
dolgozik az egyetemen, ennyi embert
nem lehet irányítani.

Egyetlen jelölt volt a rektori címre, a
szenátus pedig már pártállami időket
idézve, száz százalékban önt támogat-
ta. Ennyire egyértelmű volt a helyzet?

Egy-két tartózkodásra azért számí-
tottam. Azokéra, akik úgy vélekednek, jó

Interjú a Széchenyi István Egyetem régi-új rektorával

A bajnokság után az Európa Ligában indulunk
ember ez a rektor, de nem baj, ha nem
bízza el magát. Arról nem beszélve,
hogy négy év alatt az ember óhatatlanul
rálép mások lábára, érdekeket sért.
Nem azért, mert nem figyeltem, hanem
voltak olyan döntések, amelyeket meg
kellett hozni, s az bizonyos embereknek
fájt. Ilyen volt az oktatói óraterhelés kér-
dése, amelynek rendezése után jó pár
kollégának kevesebb lett a fizetése. 

Önben voltak kétségek, hogy pá-
lyázzon-e a második ciklusra is?

Mindig meg kell állni és visszanézni,
ez vajon hogyan sikerült, milyen volt a
négy év? S persze előre is kell nézni, mit
várok az intézménytől, mit magamtól,
hogy amit kitaláltam, meg tudom-e va-
lósítani? Voltak bennem kétségek, mert
a jó kutató mindig mindenben kételke-
dik. A rektorság nem egy egyszerű
sportág. Nem sajnáltatom magam, de
vannak kollégák, akik már a strandon
vannak. Én holnap és a jövő héten sem
leszek ott. A rektori teendők fizikailag is
megviselik az embert, hiába van nyár,
szinte minden napra jut program. 

Amikor egy éve kérdeztem, indul-e
újra, azt mondta, a rektorságnak az
az ára, hogy a tudományt kénytelen
háttérbe szorítani. Erre azt mond-
tam, professzorból sok van az egye-
temen, de rektorból csak egy. 

Azóta ez egy kicsit módosult. Presz-
tízsből sem engedhetem meg, hogy a
tudományt teljesen háttérbe szorítsam.
Az egyetemi professzorok egy része a

szönnie. Ilyen értelemben ez mindenki-
nek megnyugtató, nekem is. Hogy mivel
lennék elégedett? Ha az intézmény nem-
zetközi egyetem lenne. Onnan indultunk,
hogy a saját területünkön a legjobb főis-
kola vagyunk. Utána a műszaki főiskolák
között az egyik legjobb lettünk. Majd
megtörtént az egyetemmé válás, bizonyí-
tottuk, tudunk szélesebb spektrumban is
dolgozni. Van gazdaságtudományi, jogi,
művészeti, egészségtudományi képzés.

Felértünk a magyar felsőoktatás TOP ka-
tegóriájába. Budapest, Debrecen, Sze-
ged, Pécs és Győr a régiók meghatározó
egyetemei. A magyar bajnokság után
szeretnénk indulni az Európa Ligában,
nem feltétlenül a győzelem a cél, de ott
akarunk lenni. A kapcsolatrendszer az
Audin, a városon és a többi nagy cégen
keresztül megvan. Tudományos kapcso-
lataink szélesek. Van angol nyelvű doktori
iskolánk, a Stipendium Hungaricum
programban itt vannak az első külföldi
hallgatók. Nemzetközi egyetem akarunk
lenni egy nemzetközi városban.

doktori iskolában törzstag. Évente felül-
vizsgálják a tudományos teljesítménye-
ket. Hiába a múlt, az elmúlt öt év átlagát
nézik. S ha úgy ítélik meg, akkor az adott
professzor a doktori iskolában nem le-
het törzstag. Mekkora szégyen lenne, ha
kapnék egy olyan papírt, hogy rektor
maradhatok, de törzstag nem.  

Négy éve ragaszkodott hozzá,
hogy a logisztikai tanszék élén ma-
radjon. Mi lesz a következő ötéves
ciklusban?

N e h e z e t
kérdez, nem
tudom. A fel-
sőoktatás egy
kicsit még
mindig patri-
archális dolog,
szüksége van
apaképre. A
generációvál-
tás mindig hordoz veszélyeket. Amikor el-
indultunk az angol nyelvű képzéssel,
presztízs okok miatt a logisztikai tanszék-
nek ebben élen kellett járnia, különben
hogy kérhetem a kollégáimat, ha a saját
tanszékemen nem csinálom meg. Amíg
ez a képzés felfut, két-három év, addig
szeretnék a tanszék élén maradni. Ha azt
látom, hogy beindul, jöhetnek a fiatalok.

Ha öt év múlva értékelő interjúra
kérem, mivel lenne elégedett?

Harmadik ciklus biztosan nem lesz, a
felsőoktatási törvény értelmében ugyan-
is a rektornak két ciklus után le kell kö-

EGYETEM  INTERJÚ
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Felértünk
a magyar felsôoktatás 
TOP kategóriájába
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Jelentős, 14,2 milliárd forintos be-
ruházással Felsőoktatási és Ipari
Együttműködési Központ épül
Győrben, a Széchenyi István
Egyetemen. Az új létesítmény
alapkövét Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter, Borkai
Zsolt, Győr polgármestere, dr. Pe-
ter Kössler, az Audi Hungaria Zrt.
igazgatósági elnöke, dr. Knáb Er-
zsébet, az Audi Hungaria Zrt.
igazgatósági tagja, személyügyi
igazgató, Paár Attila, a kivitelező
West Hungaria Bau Kft. ügyveze-
tő igazgatója és dr. Földesi Péter
rektor helyezte el csütörtökön.

A Felsőoktatási és Ipari Együttműkö-
dési Központ (FIEK) járműipari innová-
ciós programokat megalapozó és a
Széchenyi István Egyetemmel együtt-
működő vállalatok fejlesztési igényei-
nek kielégítését lehetővé tevő infra -
strukturális fejlesztés.

A projekt három fő fejlesztési elemet
jelent. A Menedzsment Campus épület
(2.514 m2 összterület) három szinten
helyet biztosít egy nagy és több kisebb
előadóteremnek, irodáknak és a koráb-
ban igényelt alkotóhelyeknek. A Cso-
magolásvizsgáló labor (759 m2 összte-
rület) alapvetően technológiai jellegű
épület, melynek tervezésénél elsődle-
ges szempont a funkcionális hatékony-
ságnak megfelelő kialakítás volt, mely-
hez kétszintes irodarész kapcsolódik. A
Fékpad épület (1464 m2 összterület) át-
menetet képez a technológiai és az iro-
da-oktatási funkció között. A három-
szintes épület helyet biztosít laborok-
nak, fékpadoknak, egy osztható előadó-
teremnek és természetesen irodáknak.

Elhelyezték az ország elsô Felsôoktatási és Ipari Együttmûködési Központ alapkövét

Újabb beruházás a térség gazdaságáért
Szijjártó Péter az alapkőletételi ün-

nepségen úgy fogalmazott, a siker és a
versenyképesség feltételei megváltoz-
tak. Nem csak a cégek, hanem az orszá-
gok is versenyeznek egymással. A ma-
gyar gazdaság jövőbeni sikere a digitali-
záción és a felkészült szakembereken
múlik. Ezért a kormány úgy döntött, az

országban nyolc Felsőoktatási és Ipari
Együttműködési Központot hoz létre, a
győri lesz az első, amely a jövőt szolgálja,
s a győri kapja a legtöbb pénzt, 14,2 mil-
liárd forintot. A központhoz feladatok és
elvárások is társulnak – hangsúlyozta a
miniszter. – Győrben kell képezni Euró-

pa legjobb mérnökeit, s olyan kutatáso-
kat kell az új központban megvalósítani,
amelyek az autóipari kutatások európai
központjává teszik a várost.

A győri sikerek titka, hogy a város, az
egyetem és a vállalkozások tudnak
együtt gondolkodni – emelte ki köszön-
tőjében Borkai Zsolt. A polgármester el-

mondta azt is, a város folyamatosan azon
dolgozik, infrastruktúra-fejlesztéssel,
adócsökkentéssel, hogy a vállalkozások
még sikeresebbek legyenek, a gazdaság
ugyanis a mozgatórugója mindennek. 

Üdvözölte az új központ megépíté-
sét Peter Kössler is, aki elmondta, az

Audi 24 éve sikertörténetet ír Győr-
ben, jövőre megkezdődik a Q3-as so-
rozatgyártása, utána pedig a Q4-esek
gördülnek le a szalagról a kisalföldi
megyeszékhelyen, így a sikertörténet
folytatódik. 

Méltatta a győri modellt Földesi
Péter rektor is. Úgy vélekedett, az ipar

és a felsőoktatás közötti kétirányú tu-
dástranszfer itt példaértékű, amelyet
az új központ tovább erősít.

A Felsőoktatási és Ipari Együttmű-
ködési Központ a tervek szerint há-
rom lépcsőben épül meg, teljes befe-
jezése a jövő nyárra várható.

Paár Attila, Borkai Zsolt,
dr. Földesi Péter, Szijjártó Péter,

dr. Peter Kössler
és dr. Knáb Erzsébet
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szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Újabb állomásokkal bővült a GyőrBike ke-
rékpárkölcsönző rendszer – jelentette be
Radnóti Ákos alpolgármester és Szeles Sza-
bolcs, Sziget önkormányzati képviselője az
egyik helyszínen, az Olimpiai Sportparknál
kialakított dokkolónál. Kiderült az is, nem
csak a biciklis lehetőség szélesedett, ha-
nem buszjegykiadó automatát is telepítet-
tek a Radnóti utcában.

Négy városrészben bővült a dokkolók száma, az
Olimpiai Sportparknál, az adyvárosi tónál, az Újvá-
rosi Művelődési Háznál és a Mobilis Interaktív Kiál-
lítási Központnál is lehet már kerékpárokat kölcsö-
nözni – jelentette be Radnóti Ákos alpolgármester.
A GyőrBike-rendszer tavalyi bővítésének kereté-
ben elektromos kerékpárok is megjelentek néhány
állomáson, s most már a Radnóti utcánál is van le-
hetőség ilyenek kölcsönzésére, amelyek többek kö-
zött az idősebb GyőrBike-ot használók számára je-
lent majd könnyebbséget. A július 23-án kezdődő
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál önkénteseinek
pedig a GyőrBike lesz az egyik hivatalos közlekedé-
si eszköze.

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô, vi-
lágviszonylatban 96 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT
(középfokú végzettség szükséges)

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
(új típusú jogosítány szükséges)

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel. Ha szeretnél
ingyenesen OKJ-s targoncavezetôi
jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!

Ami a munkakörök betöltéséhez szükséges:
• megfelelô iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

Amit mindhárom munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni,
JELENTKEZZ!

Elérhetôség, információ:
Hétfôtôl péntekig 8–16 óra között
a 96/661-213-as telefonszámon.

Újabb állomásokkal bôvült 
a GyôrBike-rendszer

Szeles Szabolcs, Sziget önkormányzati képvise-
lője hangsúlyozta, évek óta arra törekednek, hogy
Sziget, Újváros és Pinnyéd városrészeket bekap-
csolják a győri vérkeringésbe. A fejlesztések soro-
zatának a következő állomása az újabb dokkolók ki-
alakítása, illetve elmondta, buszjegykiadó automa-
tát is telepítettek a Radnóti utcai létesítmény elé, la-
kossági kérésre.

Radnóti Ákos kitért arra is, hogy a sportkomple-
xumnál elkészült a körforgalom, a Jedlik hídnál lé-
vőt pedig épp dekorálják a város szimbólumaival.

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

A hulladékszállítás napi gyakorla-
tában ugyan nem érezték a lakók,
de több éve éles jogvita közepette
működött a Győri Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás. A héten sike-
rült megegyezni 12 településsel, s
ezáltal Győr és környéke országos
példaként szolgál a hulladékgaz-
dálkodási együttműködésben. 

A több bíróságot, így a kúriát is megjárt
bonyolult jogvita idején is szakszerűen
működött a szemétszállítás és a hulla-
dékgazdálkodás a városban és régiójá-
ban – ezt emelte ki Radnóti Ákos győri
alpolgármester, Borsi Róbert, a társulás
elnöke és Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. el-
nök-vezérigazgatója, a megállapodást
aláíró rendezvényen. Az előzményekhez
tartozik, hogy a 2005-ben alapított, 112
tagú társulás néhány települése meg-
kérdőjelezte, kell-e önrészt fizetnie, illet-
ve hány százalékot ahhoz, hogy a társu-
lás része legyen.

A Győr-Szol Zrt. elődje, a Komszol
először tízszázalékos önrésszel akarta

Hosszú jogvita után egyezség a hulladékgazdálkodási társulásban 
megvalósítani az együttműködést, de
hamar kiderült, hogy összességében
legalább 30 százalékra lesz szükség a
működéshez, fejlesztéshez. Az érintett

önkormányzatok nagy része – száz te-
lepülés – tíz százalékot befizetett, vol-
tak azonban, melyek vitatták ennek a
jogalapját, s bírósághoz fordultak. A tíz
százalékon felüli összeget a legtöbb te-
lepülés nem tudta vagy nem akarta er-
re a célra fordítani. 

A Győr-Szol kezdeményezésére
Győr fölajánlotta, hogy a harminchoz

hiányzó húsz százalékot átvállalja a
többi településtől, természetesen en-
nek az összegnek az arányos vagyoni
részesedéséért. Még mindig maradt

azonban 12 település, mely a tíz szá-
zalékot sem fizette be. 

Hosszú tárgyalás után a héten sike-
rült kompromisszumra jutni. Abból in-
dultak ki, hogy a társaság megalaku-
lásakor a résztvevők összeadtak 10
millió forintot a működés kezdetéhez.
Most a tíz százalék helyett létszámará-
nyosan ez az összeg képezi a 12 falu

tagságának pénzügyi alapját. Termé-
szetesen ez a 12 település lemondott
arról a vagyonrészről, mely a 10 száza-
lékot befizető önkormányzatoknak jár. 

Győr városának együttműködési
készsége nélkül a megállapodás tehát
nem jött volna létre. Radnóti Ákos la-
punknak kifejtette: megérti, hogy a ki-
sebb települések vezetői is keményen
képviselték érdekeiket, hiszen választó-
iknak el kell számolni az önkormányzati
pénzek felhasználásáról. Győr abban
érdekelt, hogy zökkenőmentesen, szak-
szerűen és jogszerűen működjön a hul-
ladékgazdálkodási társulás. Az aláírt
együttműködés előkészítésében –
mely alapján új alapító okirat készül –
komoly részt vállalt Hegyi Zoltán, a ko-
rábbi, s Borsi Róbert, a mostani társu-
lási elnök, de a győri önkormányzat
szakemberei, jogászai és a kormányhi-
vatal is, hangsúlyozta Radnóti Ákos. 

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója érdeklődésünkre elmond-
ta: a megállapodás aláírásával fontos lé-
pést tettek a vagyonfelosztás érdeké-
ben. A változó jogszabályi környezetben
Győr ismét példát tudott mutatni abban,
hogy a megoldásokat keresi, s együtt-
működéssel oldja fel a konfliktusokat.

A lakók nem érezhették
a háttérben zajló vitákat
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AUDI HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Barcelonában mutatkozott be az Audi új A8-
asa, amit nyugodtan definiálhatunk négy ke-
réken guruló elnöki lakosztálynak. Elegancia,
kényelem, sportosság, dinamizmus, innová-
ció – talán ezzel az öt szóval írható le az új Audi
A8, amely év végén kerül a kereskedésekbe,
indulásként két, Győrben készülő motorral.

Elképesztően látványos show-műsor keretében pre-
zentálta az Audi Summit rendezvény keretében új zász-
lóshajóját az Audi AG. Ott volt a bemutatón Peter Köss-
ler, az Audi Hungaria Zrt. ügyvezetésének elnöke, aki
már a barcelonai bemutató előtt vezethette az autót.

Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni az A8-
asról – fogalmazott Peter Kössler Barcelonában. –
Elképesztően jó vezetni, nagyon sportos a vonalve-
zetése, ugyanakkor benne van az elegancia, a bel-
seje pedig egyenesen gyönyörű. A nagy képernyők,
a sok üvegfelület a jövőt jeleníti meg a mában. Egy
komputerhez hasonlítható, de annál jobb, a kompu-
terrel ugyanis nem lehet autózni – fogalmazott a
győri Audi első embere.

Peter Kössler elmondta azt is, az év végén kerül
a kereskedésekbe az új A8, mindjárt két győri mo-
torral. A háromliteres dízelmotor 286 lóerős motort
jelent, míg a háromliteres, V6-os benzines változat
340 lóerővel képes az autót röpíteni. A csúcskate-
gória egy hatliteres, V12-es motor, ennek teljesít-
ménye 585 lóerő. Az A8 S verziója az S8 erre is rá-
tesz egy lapáttal a maga kereken 600 lóerőjével. 

A motorokon kívül a győri Audi szerszámgyárában
készülnek olyan szerszámok, amelyek az új A8-as gyár-
tásához szükségesek – árulta el Peter Kössler.

A bemutató után többórás prezentációk következ-
tek, ahol minden apró részletre választ kapott a ren-
dezvényre meghívott kétezer ember. Megtudhattuk
egyebek mellett, az Audi zászlóshajójának következő
modellnemzedéke az első, amely szériafelszereltség-
ben is villamosított hajtáslánccal rendelkezik. Ennek
érdekében a motorokat Mild Hybrid technológiával
szerelik fel. A járműtulajdonosok számára ez meggyő-
zően nyugodt járást és még nagyobb teljesítményt je-
lent, még magasabb működési hatékonyság mellett.

Gyôri motorokkal debütál az ingolstadti gyártó zászlóshajója

Ami Messi a futballban, 
az Audi A8 az autók között

Az új lehetőségek alapja a 48 voltos villamos hálózat,
amelyet az új Audi A8-asnál alkalmaznak először szé-
riában, villamos főhálózatként.

A Mild Hybrid hajtás két főegységből áll: ezek egyi-
ke a hagyományos, fogaskerekes indítómotort kivál-
tó, vízhűtéses, 48 voltos, szíjas indítógenerátor (RSG).
Az RSG előnye mindenekelőtt akkor mutatkozik meg,
amikor a jármű piros lámpához vagy körforgalomhoz
közeledik. Ha a fékező közelítés közben a közlekedési
lámpa zöldre vált vagy a körforgalomba egy korábban
elkanyarodó jármű helyére be lehet sorolni, és a jár-
művezető leveszi a lábát a fékről, azonnal beindul a
belső égésű motor, a jármű pedig késedelem nélkül
gyorsít. Ezt csak a belső égésű motor főtengelyéhez
folyamatosan kapcsolódó, szíjas indítógenerátorral
lehet megvalósítani.

Az autót az összes lehetséges vezetői segédrend-
szerrel felszerelték, tobzódik az innovációban, súrolja
az önvezető autó kategóriáját. Hátul nemcsak lámpa,
hanem fénycsík van, ami varázslatos látványt nyújt. At-
tól sem kell megriadni, ha a hátsó ülésen a gyerek ép-
pen iszik, jobb híján csak kakaóasszisztensnek nevez-
tük el azt a segédrendszert, amely kiegyenlíti a rázkó-
dást, így gyakorlatilag a pohárban levő folyadék rossz
útviszonyok mellett sem borul ki. Mindezt a futóműre
szerelt elektromotorokkal érik el.

Arra persze kicsi az esély, hogy hátul kakaózó gye-
rek üljön. Ez a kocsi ugyanis a menedzserek, vezérigaz-
gatók, cégvezetők autója. Hátul is lábtartóval, derék-
és lábmasszázzsal, érintőképernyők sokaságával. Az
ára is ehhez mérten 90.600 eurótól indul.  

A látványos bemutató első percében elhangzott
Leonell Messi neve, aki az FC Barcelona kiválósága.
Az áthallást nem volt nehéz nem észrevenni, ami a
futballban Messi, az autók között az Audi A8.
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A Gyôri Rendôrkapitányság és a Gyôr+ Média közös, 3 részes közlekedésbiztonsági kampánya

Kerékpározz biztonság     san!

15. A kerékpáros azt a gyalogost, akinek elsôbb-
sége van vele szemben…

a. zavarhatja, de nem akadályozhatja.
b. akadályozhatja, de nem zavarhatja.
c. nem zavarhatja és nem is akadályozhatja

az átkelésben.

16. Elsôbbsége van-e a kerékpárosnak a sze-
mélygépkocsival szemben a képen látható szi-
tuációban?

a. Igen.
b. Nem.

17. Elsôbbsége van-e a kerékpárosnak a ké-
pen látható jármûvel szemben az alábbi szitu-
ációban?

a. Igen.
b. Nem.

18. Szabályosan közlekedik-e a képen látható
kerékpáros?

a. Igen.
b. Nem.

19. Szabályosan közlekedik-e a képen látható
kerékpáros?

a. Igen.
b. Nem.

20. Szabályos-e a ke-
rékpárok szállítása a
képen látható mó-
don?

a. Igen.
b. Nem.

21. Szabad-e két azonos irányba közlekedô ke-
rékpárosnak folyamatosan egymás mellett ha-
ladni a képen látható táblával megjelölt útszaka-
szon, amennyiben az kétirányú?

a. Nem, soha. 
b. Az elôzést kivéve nem.
c. Igen, a többi közlekedô

kerékpáros
zavarása nélkül.

d. Igen, feltétel nélkül.

22. Áthajthat-e kerékpárjával a biztosítás nélküli
vasúti átjáróban közvetlenül az érkezô vonat
elôtt, ha az lassan (kb. 20 km/h) halad?

a. Igen. 
b. Nem.
c. Csak abban az esetben, ha

a mozdonyvezetô egyértelmûen lemond
az elsôbbségérôl.

23. Kerékpározhat-e könnyû drog hatása alatt?
a. Igen, bármikor. 
b. Igen, amennyiben biztonságos

vezetésre alkalmas állapotban van.
c. Nem.

24. Elôzésnek vagy kikerülésnek minôsül-e,
ha kerékpárját hajtva elhalad egy lovagló lo-
vas mellett?

a. Ha a ló mozgásban van, akkor elôzésnek, ha
áll, akkor kikerülésnek. 

b. Elôzésnek.
c. Kikerülésnek.
d. Egyiknek sem.

25. Lakott területen belül, mekkora sebes-
séggel haladhat kétkerekû kerékpárját hajt-
va a képen látható táblával megjelölt útsza-
kaszon?

a. Legfeljebb 50
km/h sebesség-
gel, amennyiben
kerékpáros-
sisakot is visel,
egyéb esetben
40 km/h
a megengedett
legnagyobb sebesség. 

b. Legfeljebb 50 km/h sebességgel, akár
kerékpárossisak viselése nélkül is.

c. Legfeljebb 40 km/h sebességgel.
d. Bármekkora sebességgel, amennyiben

visel kerékpárossisakot.
e. Az adott útszakaszra nem hajthat be

kerékpáros.

26. Vezetônek minôsül-e a járdán kerékpározó
7 éves gyermek?

a. Igen.  
b. Nem, mert csak akkor minôsülne annak,

ha a közúton kerékpározna.
c. Nem, mert csak a 12. életévét betöltött

személy minôsülhet annak.
d. Csak abban az esetben,

ha ezt felnôttkorú
(18. életévét betöltött személy)
felügyelete nélkül teszi.

27. Vezetônek minôsül-e a kerékpárt toló
személy?

a. Igen, minden esetben. 
b. Nem.
c. Igen, abban az esetben,

ha olyan helyen tolja,
amely a többi közúti jármû 
közlekedésére is
alkalmas (például úttesten).

28. Vasúti átjárónak minôsül-e a gyalog- és
kerékpárút, illetve a vasúti pálya szintbeli
keresztezôdése?

a. Nem.
b. Igen, amennyiben az teljes sorompóval,

fénysorompóval vagy fény- és félsorompóval
biztosított.

c. Igen.

Az Ön neve: ......................................................................................
........................................................................................................................

Születési dátuma: .......................................................................
Telefonszám: ....................................................................................
E-mail/lakcím: .................................................................................
........................................................................................................................

Mindegyik kérdésre egy helyes válasz adható.
A teszt online is kitölthetô: www.gyorplusz.hu.
Beküldési határidô: 2017. július 27. 
Cím: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a. 
Részvételi feltételek és játékszabályzat: gyorplusz.hu.
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Töltsd ki a tesztet egy kerékpárért!



„Ki itt belépsz, hagyj fel minden re-
ménnyel!” – idézhetnénk Dantét és
folytathatnánk úgy, hogy valószínű-
leg nem csak egy-két termék kerül
majd a kosárba. A győri Gusto Deli-
cate-ban ugyanis nem csak külön-
böző országok autentikus, házi és
bio alapanyagai kaphatóak, hanem
azok közül is a legjobbak: olasz, spa-
nyol, francia, thai, indiai, angol, ame-
rikai, német minőségi termékek so-
rával várják a vásárlókat.

A Gusto kávézó, bisztró és delikát-
bolt egyben. A reggeli kávé mellé me-
diterrán szendvicseket, olajbogyókat,
sajtokat és kekszeket kínálnak, s köz-
ben nézelődhetünk, mi az, amit haza-
viszünk, vagy éppen megfigyelhetjük,
miként készíthetjük el ugyanezt a reg-
gelit másnap otthon a családnak, ba-
rátoknak. Ugyanis abban az egyben
biztosak lehetünk, hogy nem érjük be
majd azzal, hogy ezeket az ízeket csu-
pán egyszer kóstoljuk meg.

Az üzletvezetők, Margitics Ákos és
felesége, Margitics Szabó Anikó is a
finomságok megszállottjai, alig várják,
hogy a prosiuttóból egy szelet rosz-
szabbul sikerüljön a szeletelőgéppel,
vagy forgácsolódjon a sajt. Nem tud-
ják megunni, mi több, függőséget
okoz az ízélmény. Ezért is lett a bolt ne-
ve Gusto, azaz ízlés. A veszprémi üzlet
után nyitott a győri, majd a budapesti
és a tatai.

A győri boltban főként azok fordul-
nak meg, akik ugyanazokat az ízeket
keresik, amiket külföldi útjaik során ta-
pasztaltak vagy valami újra vágynak.
A kínálat színes, a polcokon tájegysé-
genként rendszerezve sorakoznak az
olasz proseccók, a spanyol cavak, a
portói vagy éppen az angol kézműves
sörök. Angol, francia teák díszdobo-
zokban is kaphatóak, és csak otthoni
teázásra is, a csokoládérengetegről
pedig aztán tényleg nem beszélni kell,
hanem megkóstolni: sós mandula, ét-
chili és espresso – hogy csak néhá-
nyat említsünk. Ezenkívül megtalálha-

Gusto Delicate:
sonkába tekert ékszerdoboz

Gusto Delicate Győr
Malomszéki út 9.
+36-20/993-2692 

tóak itt az amerikai sztárédességek,
valamint Harry Potter bonbonjai az
édes karamelltől a varázsló világából
ismert ízekig. Vehetünk a Gustóban
még például ausztrál füstös szószo-
kat, pácolt tofut, articsókabefőttet,
francia lazacpástétomot, áfonya- és
gránátalmaecetet. Minden kiszerelés
otthon a konyhapultra és ajándéknak
való formában is kapható, csak válasz-
tani tudjunk... Minőségi és különleges
termékek lévén, feltételezhető a ma-
gas árkategória, de a hidegpultban
közel sem olyan drága egyik felvágott

és sajt sem, mint amennyivel fino-
mabb. Innen is csak néhány példa: a
Bernardini szarvasszalámi, a Prosciut-
to di Parma, a San Daniele sonka, a
Pancetta és az érlelt sajtok, a vörös-
boros Montagna, Le GRuyere. Nem
lehet nem észrevenni az óriás olívák
mellett a hatalmas magyar kínálatot
sem, például a kedvenc bükki kecske-
sajtot, ami überel bármely ismert ca -
mem bert-t, a Püski Manufaktúra
szarvaskolbászai mellett még békési
szilvalekváros kolbászt is találunk. Az
olívaolaj valóban gondosan sajtolt, és

körülölelik az olasz nagymamák kézzel
készített tésztái csíkosan, fodrosan, la-
posan, aranysárgán, zölden, bordón.

Kóstoltunk mindenfélét, etióp, bra-
zil és olasz kávékat ittunk, sűrű bal -
zsam  ecetes bivalymozzarellát ettünk,
olasz, napon szárított paradicsomo-
kat válogattunk. Már nem szomorkod-
tunk, hogy messze van a szép Itália
vagy a spanyol tengerpart, mivel a
gasztronómiáját idehozták a Family
Center közepébe, hogy a Belváros za-
ja és sokasága se zavarja meg az ízva-
dászokat. (x)
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Láttam tanítani, a végsőkig küz-
deni egy gyermek sikeréért, lát-
tam edzőteremben fáradhatat-
lan makacssággal, láttam ado-
mányokat osztani, láttam a Men-
ház Színpad nézőterén, s láttam
örülni is megérdemelt sikerének.
Nagy dolog az, ha manapság egy
ember gyanakvás nélkül, nyíltan,
őszintén mer örülni, őszintén mer
boldog lenni. A Szent László-díjjal
kitüntetett Hatos Hajnalka nyelv-
tanár, a róla elnevezett iskola tu-
lajdonosa ilyen ember.

Egy zebrán ölelt meg az úttest közepén,
amikor gratuláltam neki. Az autósok el-
nézőek voltak, nem dudált ránk senki,
talán felismerték őt. Pár perccel előtte
tudta meg, hogy kitüntetik, de már
özönlöttek az üzenetek. „Húsz-harminc
éves barátságaim is vannak, aztán mun-
katársak, tanítványok, barátok, jóaka-

rók” – sorolja azokat a köröket, amely-
nek részese, gyakran központi egyéni-
sége. „Támogató környezetben nőttem
fel, most is abban élek, kegyes volt hoz-
zám a Jóisten, hogy ezt a kiteljesítő kö-
zeget pályám minden eddigi szakaszá-
ban megadta nekem” – mondja.

A nyelviskolájáról és közéleti sze-
repeiről is jól ismert Hatos Hajnalka
a végsőkig küzdeni tud. Volt a Jedlik-
ben egy kis iskolából érkező fiú, „aki
tágra nyílt szemekkel figyelt, de egy
ép mondatot nem tudott elismételni
sem.” Édesanyja fölhívta Hatos Haj-
nalkát és elmondta neki: belátja, té-
vedtek, nem ebbe az iskolába való a
fiú, nincsenek meg az alapjai, elvi-
szik másik intézménybe. A tanárnő
azonban nem adta föl. Találkozott az
édesanyával, kitaláltak mindenféle
lehetőségeket, módszereket, plusz
foglalkozásokat, s ez a fiú tavaly az
emelt szintű érettségin 93 százalé-
kot ért el német nyelvből, s a Szakma
Sztárja nevű országos vetélkedő
győztese lett.

Hatos Hajnalka Szent László-díjat kapott

A tanárnô iskolapéldája
„Azt hiszem, nem kell ennél többet

mondanom arról, miért jó tanárnak
lenni, s hogy miként jutalmazza az élet
azokat, akik soha nem adják föl” –
vonja le a tanulságot Hatos Hajnalka.

Az idegen nyelvet az abdai általános
iskolában szerette meg. Tizennégy éve-
sen már országos első lett az orosz nyel-

vi tanulmányi versenyen, nyelvi olimpiát
nyert. Németh Antalné tanárnőnek kö-
szönhette, hogy felismerte nyelvérzékét,
kommunikációs készségeit. Aztán úgy
hozta az élet, hogy orosz nyelvet soha
nem tanított, noha a Révai Miklós Gim-
náziumban tett érettségi után német–
orosz szakra felvételizett az ELTE-re,
ahová föl is vették. „Dr. Kovácsné Kó-
szás Erzsébet, a gimnáziumi németta-
nárom irányított erre a pályára” – idézi
vissza tantárgy- és egyetemválasztását,
majd hozzáteszi: az egyetemen sokat
köszönhet a Ménesi úti Eötvös-kollégi-
umnak, ahová csak 4,7-es átlag fölött
lehetett bent maradni.

Tanult angolul, tanult esztétikát, s
előfordult, hogy négy kiválasztott hall-
gatónak egy heidelbergi professzor
külön előadásokat tartott.

Nem volt kérdés számára, hogy
visszatér Győrbe. A közoktatást, neve-

zetesen a Jedliket mindig megtartot-
ta bázisának, akkor is, amikor har -
minc évesen magániskolát nyitott. Ma
is tanít a Jedlikben is, ahol férje ugyan-
csak pedagógusként dolgozik. 

A Hatos és Társa Nyelviskolába
évente háromezer hallgató jár, diákok,
felnőttek, a magyart idegen nyelven ta-

nuló külföldiek is. Tanítanak németet,
angolt, oroszt, spanyolt, olaszt, franciát. 

„A nyelviskola huszadik évforduló-
jára és az én ötvenedik születésna-
pomra érkezett a Szent László-díj, há-
lás vagyok, hogy észrevették, amit a
városért teszek és a jövőben is tenni
szeretnék” – mondja. 

Hatos Hajnalka 18 éves fia az evan-
gélikus gimnáziumba jár – ahol édes-
anyja ugyancsak óraadó, nagyon szereti
ennek az intézménynek a lelkiségét –,
már négy nyelvet beszél, valószínűleg
követi Hajnalkát az ELTE-re vezető úton. 

„Mi, a 20. században élő tanárok ta-
nítjuk a 21. században született, szo-
cializálódott, a médiahasználatban
előttünk járó gyerekeket” – osztja
meg hivatása kihívásának egy fontos
kérdését. „Rengeteget járok tovább-
képzésre, lépést kell tartani a korral,
meg kell találni azokat a módszereket,

amelyekkel élményszerű tudást adha-
tunk a gyerekeknek” – magyarázza.
„A pedagógus kicsit olyan, mint a szí-
nész. Jól fölépített dramaturgiával, vá-
ratlan fordulatokkal, teljes jelenléttel
lehet csak fölkelteni a kíváncsiságot,
ébren tartani és a tanulásra felhasz-
nálni az érdeklődést.  

Hatos Hajnalka persze nem első-
sorban „tanulni jár” színházba, hanem
mert mindig érdekelte az irodalom, és
a színház, a pillanat megismételhetet-
len művészete. A Menház Színpad né-
zői között mindig viszontláthatjuk őt,
iskolája pedig belépett a Katona Jó-
zsef Színház támogatóinak a körébe
is. Tájékozott a napi színházi életben,
tudja, melyik műhely mire készül, me-
lyik írónak a darabját állítják színre. 

A Börcsön gyermekeskedő Hatos
Hajnalka saját falujáért is sokat tesz,
többek közt az egyházközségben,
Győrött pedig ősztől az Első Győri Li-
ons Klub alelnökeként dolgozik a kö -
zért. Sokat olvas, három különböző
hangversenybérlete van a Győri Fil-
harmonikusoknál. Lelkileg, szellemi-
leg nap mint nap töltődik újra. Élmé-
nyeket gyűjt, hogy aztán azokat má-
soknak is szétoszthassa.

A Jedliket
megtartotta bázisának akkor is,
amikor harmincévesen
magániskolát nyitott 
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targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

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

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

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

Jelentkezz már holnap!

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

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

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

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

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

Jelentkezz már holnap!

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

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

A több mint 60 éves múlttal és több mint 45.000
munkavállalóval rendelkezô Imperial Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb logisztikai központjába, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek 
minôségi kiszolgálása érdekében

Fôbb feladatok, munkák:
• A szervezeti egységbe tartozó munkatársak szakmai vezetése és irányítása (40—60 fô) •
Munkatársak szervezeti integrációjának támogatása • Munkatársak képzésének és mun-
kájának értékelése • Adott területeken a minôségi célok szem elôtt tartása • Napi együtt -
mû ködés az üzemvezetéssel, mûszakvezetô kollégákkal, társosztályokkal (minôségügy, ter-
vezés, személyügy).

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség • Erôs felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS Offi-
ce), különösen Excel • Minimum 3-5 éves multinacionális cégnél logisztikai területen
szerzett mû szak vezetôi tapasztalat • Határozottság, minôségtudatos gondolkodás •
Jó stressztûrô és problémamegoldó képesség • Felelôsségteljes munkavégzés • Jó
kommunikáció és együttmûködési készség • Terhelhetôség • Magabiztos, határozott
fellépés • Érdekérvényesítô készség • Eredményorientált, strukturált gondolkodás •
Csapatmunka, rugalmasság.

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet • Erôsödô innovatív szervezeti kultúra • Hosszú távú mun-
kalehetôség • Versenyképes fizetés • Munkába járás támogatása vidéki munkavál-
lalóknak 93%-ban térítve • Teljesítmény utáni mozgóbér • Cafetéria rendszer már
próbaidô alatt is.

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42
Pályázatokat fizetési igény megjelölésével 2017. július 21-ig

a következô e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

mûszakvezetôt keres
azonnali kezdéssel.

Százhatvannyolc európai „kul-
turális és kreatív város” közé
került Győr, miközben – ahogy
arról múlt héten már hírt adtunk
–, városunk lett a legjobb vidéki
„business city” verseny közön-
ségdíjasa is.

Harminc európai ország 168 városát
rangsorolta az Európai Bizottság egy
közelmúltban elindított internetes al-
kalmazásban, a Kulturális és Kreatív
Városok Figyelőjében. Magyarország-
ról négy település került be a keretbe,
Győr mellett Budapest, Szeged és
Pécs. Az Eurológus (index.hu) beszá-
molója szerint két évig dolgoztak rajta,
hogy tudományos igénnyel össze tud-
ják hasonlítani azokat az európai váro-
sokat, ahol a legpezsgőbb a kulturális

Újabb elismerés Gyôrnek

élet, a legerősebb a kreatív gazdaság,
és a környezet a legtöbb lehetőséget
teremti a kibontakozásra.

Győr hírét többek között a kulturális
élet színvonalas társulatai, programjai,
fesztiváljai öregbítették, s a város az eu-
rópai átlagon felüli eredménnyel végzett
a remek megközelíthetőségben és a
külföldiek elfogadásában is.

A közelmúltban egy másik elisme-
résben is részesült Győr. Hetedik alka-
lommal díjazták a legjobb magyaror-
szági üzleti szolgáltatókat. A Business
Traveller Hungary magazin közönség-
szavazásán tíz kategóriában hirdettek
nyerteseket.

Három évvel ezelőtt Győr nyerte a
legjobb vidéki business city címet, az
idén pedig ugyanebben a kategóriá-
ban a közönségdíjat szerezte meg.
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9024 Gyôr
Kálvária u. 4—10.

Információ
és megrendelés:
+36 70/365-7011

E-mail:
mbkablak@gmail.com

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

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

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat az
egyszerû finanszírozástól
a teljes flottakezelésig.

Autóban az ember

Akár EZT IS BÉRELHETI Tôlünk!

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A „Faun és nimfák” szökőkúttal
és az „Ölelkező formák” csobo-
góval folytatódott a felújítási
program Győrben: a restaurá-
lást követően újra víz került
mindkettőbe.

Az elmúlt évben, Győrben teljesen
megújult a megyeháza előtti téren ta-
lálható szökőkút, a Radó-szigeti Vé-
nusz-szobor csobogója, valamint a
Hősi emlékmű és medencéje, illetve
korábban a Kuopio parkban található
csobogó vízgépészete, szerkezete és
környezete.

Fekete Dávid alpolgármester, a
Belváros egyik önkormányzati képvi-
selője elmondta, régóta nem üzemelő

Újra csobog a víz a felújított gyôri szökôkutakban
kutakba került most újra víz, azért is,
mert szeretnék, ha Győr egyik szim-
bóluma a folyómedrek mellett máshol
is megjelenne.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester emlékeztetett,

évek óta foglalkoznak a győri szökőku-
tak, köztéri alkotások felújításával. A
program egy országosan egyedülálló
attrakcióval folytatódik ezután, július vé-
géig elkészül a Rába és a Mosoni-Duna
találkozásánál egy különleges szökő-
kút, s a vízpárára, cseppekre vetíteni is
tudnak majd. Hangsúlyozta, a most el-
készült szökőkutak egyelőre próba-
üzemben vannak, hogy beállíthassák a
legoptimálisabb működésüket.

A Bisinger sétányon megtalálható
„Faun és nimfák” műalkotás és szökőkút

Kerényi Jenő alkotása, 1970-ben ké-
szült. A felújítás során a 9 méter átmérő-
jű medence mozaikburkolatát kicserél-
ték, elvégezték a szükséges szerkezeti
javításokat, a vízszigetelést, a repedések
helyreállítását, megtisztították a mell-

védfalat, a bronzszobrokat, valamint a
szobortartó kőtömböket. Az elavult és
tönkrement vízgépészeti rendszert telje-
sen felújították, ezzel helyreállítva az ere-
deti vízképet. A szökőkút talapzatában
újra működőképessé válik a világítás.

A „Faun és nimfák” szökőkúttal
párhuzamosan rekonstruálták a Rába
Szálló előtti „Ölelkező formák” című
műalkotást és csobogót is, melyet
Borsos Miklós készített 1976-ban.

Hasonlóan a Bisinger sétányon lát-
ható szökőkúthoz, itt is kicserélték a

medence mozaikburkolatát, megtisz-
tították a kő mellvédfalat, magát a
márvány szobortestet és az azt tartó
tömböt, elvégezték a szerkezeti javítá-
sokat, a vízszigetelés, a repedések
helyreállítását. Ezúttal is megtörtént a

vízgépészeti rendszer teljes megújítá-
sa, a szakemberek új gépházaknát
építettek, és vízforgatásos rendszert
alakítottak ki. A szobor környezetében
megszépült a zöldterület, a gyepesí-
tés előtt automata öntözőrendszert is
kiépítettek.

A Bisinger sétányon megtalálható
„Faun és nimfák” szökőkút felújításá-
nak költsége mintegy nettó 19 millió
forint, az „Ölelkező formák” rekonst-
rukciójának költsége közel nettó 8 mil-
lió forint volt.

A Jedlik hídnál tették vízre
az új szökőkutat szerdán, amely

a Mosoni-Duna és a Rába
összefolyásánál üzemel majd

Faun és nimfák

Ölelkező formák
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

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

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA
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DIE „BAND OF GYPSYS ALLS-
TARS” spielt im Rahmen der Pannon-
halmer Jazz-major Reihe am 21. Juli ab
19:30 Uhr im Innenhof des Pannonhal-
mer Klostermuseums und Galerie.

A N T I Q U I TÄ-
T E N M A R K T
am 16. Juli von
7-14 Uhr auf
dem Tarcsay
úter Marktplatz.
Auch weiterhin
sind alle Liebha-
ber alter Objek-
te, Kunstwerke
und Handwerk-
s e r z e u g n i s s e
willkommen.  

KLEINERZEUGERMARKT am 16. Juli von
8-15 Uhr auf dem Dunakapu tér. Kauf Lokales
– kauf Kisalfölder – die Kleinerzeuger der Trans-
danubischen Tiefebene bieten ihre Waren feil:
besorgen wir uns selbstgemachte Käsesorten,
Geräuchertes, Süsswaren, Marmeladen, Ein-
gemachtes und Eingelegtes – neben frischem
Obst und Gemüse.

DAS ORGELKON-
ZERT von Kiss Zsolt
beginnt am 18.  Juli um
17 Uhr in der Basilika
des Pannonhalmer Ha-
uptklosters. Die im Jubi-
läumsjahr der Reforma-
tion organisierte, aus
drei Konzerten beste-
hende Reihe stellt in
drei Themen die Orgel-
musik von Johann Se-
bastian Bach vor.

KISS ZSOLT ORGONAHANGVERSENYE
július 18-án 17 órakor kezdődik a pannonhalmi
főapátság bazilikájában. A reformáció jubileu-
mi évében megrendezendő, három hangver-
senyből álló sorozat három témában mutatja
be Johann Sebastian Bach orgonazenéjét.  

RÉGISÉGVÁSÁRT tartanak július 16-án 7–
14 óráig a Tarcsay úti piactéren. Ezúttal is vár-
ják a régiségek kedvelőit, a műalkotások és
kézműves tárgyak iránt érdeklődőket.

INTERAKTÍV FOGLALKOZÁSRA várják a
3–5. évfolyamos diákokat július 19-én 10 órá-
tól, a Kőtárba (Bécsi kapu tér 5.). A foglalko-
zás témája a reneszánsz kori vár és a törökök
elleni küzdelem.

NYÁRESTI HANGVERSENYRE VÁRJA közönségét a Győri Filharmonikus Zenekar a Pannonhalmi
Klasszikus Esték koncertsorozat következő, július 28-i előadására, a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és
Galéria belső kertjébe. A 19.30-kor kezdődő, könnyed hangulatot ígérő koncerten a szaxofoné lesz a fő-
szerep. A Győri Filharmonikus Zenekar vendégeként a Budapest Saxophone Quartet fog zenélni, és elő-
adásukban a klasszikus zeneművek mellett Piazzolla, Chick Corea, Nino Rota művei is felcsendülnek.
Az est házigazdája a Liszt-díjas, Érdemes Művész Berkes Kálmán művészeti vezető lesz. Jegyek kaphatók
a Jegymester hálózatában és a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria recepcióján.

AZ OTTHON MELEGE címmel kézműves
foglalkozással egybekötött ipartechnika-törté-
neti programra várják a 9–12. évfolyamos diá-
kokat július 20-án 10 órától, a Cserépkályha-
történeti Kiállítás helyszínén, a Fruhmann ház-
ban (Kiss János utca 9.).

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér Központi Könyvtárának Klubjában
(Herman Ottó utca 22.) Töreky Zsuzsi KERE-
KÍTŐ FOGLALKOZÁSOKAT tart, július
20-án 9.30, 10.15 és 11 órakor.
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HIRDETÉS

Gyógyuljon
mosolyogva!

Részletekért keresse munkatársainkat:

Cím: 9025 Győr, Fürdő tér 1. Tel: +36 96 514-905
Web: www.rabaquelle.hu

Használja ki Ön is 2017 legnagyobb gyógyászati akcióját!

60 kezeléses
balneoterápiás

csomagunk
2017. június 21. 

és július 21.
között

29.250 Ft helyett

csak 5000 Ft 
+ egy mosolyért 

vehető igénybe!
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Általános információk a rendezvény
időtartamára: 
I. Autóbuszközlekedés: A versenynapokon (jú-

lius 24-től július 29-ig) az utazó közönség részére
díjmentesen igénybe vehető, úgynevezett  „EYOF
Nyilvános” járat fog közlekedni, melynek segítségé-
vel egy járattal (átszállás nélkül) Marcalvárosból köz-
vetlenül elérhetőek  lesznek a versenyek főbb hely-
színei, a Széchenyi Egyetem és az Olimpiai Sport-
park. A járatok reggel 8–21 óráig 30 percenként
közlekednek Marcalvárosból a Liget utca felé, illet-
ve a Liget utcától Marcalváros felé 8:28-tól 21:28-
ig. Ezen az útvonalon közlekedő autóbuszok egyedi
jelzéssel lesznek felszerelve, és a megállókat is ki -
emelt jelzéssel különböztetik meg. A járatok július
27-én, csütörtökön a Széchenyi István Egyetemet
nem érintik.

A Széchenyi Egyetem térségében kis mértékű
átalakítás történik az autóbusz-megállók vonat-
kozásában, mivel a helyi autóbusz-közlekedéshez
a Hédervári út egyetem felőli megállója nem lesz
használható. A 6-os járatok tekintetében a meg-
álló átmenetileg szünetelni fog, de a városi irányú
közlekedés számára továbbra is üzemel a Kálóczy
téri megálló, míg Sárás irányába a Rónay Jácint
utcai megálló. A 9, 19-es járatok csak a Hédervá-
ri úti óvodánál lévő megállót használhatják, a City
járatok a Kálóczi téri megállóból indulnak, és a
Rónay Jácint utcai megállóig szállítanak utaso-
kat, a 11-es járat megállóját pedig a Szövetség
utcára helyezik át.

Javasoljuk az autóbusszal közlekedőknek, hogy
az Egyetemi Csarnok épületét a Hédervári út irányá-
ból közelítsék meg.

A buszközlekedés változásairól bővebb informá-
ciók, menetrendek az enykk.hu weboldalon lesznek
megtalálhatók.

II. Személygépkocsi-közlekedés,
parkolási lehetőségek:
Valamennyi sporthelyszín térségében a személy-

gépkocsik parkolási lehetőségeinek jelzésére, irá-
nyításárára a városban egységes tájékoztatási rend-
szert vezetnek be, melynek során az akreditált/re-
gisztrált látogatók parkolási lehetőségeit a lakossá-
gi, nyilvános parkoló helyektől eltérő színű kiegészí-
tő táblával előjelzik a csomópontoknál, illetve a par-
kolóhelyeken.

A lakossági parkolók jelzése: a várakozóhely jel-
zőtábla alatti kék színű „VISITORS” feliratú tábla. 

A szervezők kérik a jelzésrendszernek megfe-
lelő közlekedést. A parkolóhelyekhez irányuló for-
galom lebonyolításában önkéntes segítők is köz-
reműködnek! 

Közlekedési információk
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál idején

A győri EYOF lebonyolítása jelentősen érinti a város közlekedését is. Az alábbi összefoglalóban azokat a legfontosabb változásokat és
korlátozásokat gyűjtöttük össze, amelyek a városban közlekedők széles körét érintik. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál ideje alatt
több ezer sportoló és sportvezető, ötven ország küldöttei mozognak a helyszínek között. A lebonyolítás tehát összetett logisztikai fel-
adat. Bár a szervezők igyekeztek mindezt a lehető legkörültekintőbben megtervezni, mégis elkerülhetetlenek a városban a lezárások,
esetenként torlódásokat okozó korlátozások. A szervezőbizottság ezért kéri a közlekedők megértését és türelmét. 

Az Olimpiai Sportpark látogatói számára kijelölt
parkolók a Bercsényi-iskola előtti és a Bercsényi li-
get két oldalán található közterületi parkolók.

Az Aqua Sportközpont látogatói számára aján-
lott a Töltés utcában kijelölt parkolók használata,

melyet a Töltésszer utca–Szarvas utca útvonalon le-
het megközelíteni. 

Az egyetem területén a lakosság számára fenn-
tartott P1 jelű parkoló a Hédervári útról, a P2 jelű
pedig a Duna utcáról közelíthetők meg.

TÁJÉKOZTATÓ EYOF
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III. Kiemelt események miatti forgalomkorlátozások:  

III.1. A nyitórendezvény miatti 
útlezárások:
Július 23-án az ETO Stadionban sor-

ra kerülő eseményre a sportolók, edzők
szálláshelyükről – az egyetemi kollégium
(AVL1) és a volt Olajgyár területén létesült
épületegyüttesből (AVL2) – csuklós bu-
szokkal érkeznek (egy időben húsz busz)
a rendezvény helyszínére, majd a rendez-
vényt követően vissza, melynek útvonala:

ETO Stadion irányába : Botond u.–
Semmelweis u.–Töltésszer u.–Jedlik
híd–Hédervári út–Szövetség u.–14.
sz. főút–Fehérvári út–1. sz. főút–Már-
tírok útja–Tóth L. u.–ETO Park

Időpontja: 18.45 és 20.15 óra között
Szálláshelyek irányába:. ETO Park

–Tóth L. u.–Mártírok útja–1. sz. főút–
Fehérvári út–14. sz. főút–Szövetség u.
–Hédervári út–Jedlik híd–Radnóti u.–
Köztelek u.–Botond u.

Időpontja: 22 és 23.30 óra között.
Az autóbuszok konvojban fognak a

leírt útvonalon haladni, forgalmának
biztosításárára az útvonalukon az érin-
tett kereszteződéseknél rendőri irányí-
tással, forgalomkorlátozással kell szá-
molni.

EYOF TÁJÉKOZTATÓ
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A sportesemények között a város
közlekedésére leginkább a kerékpá-
ros verseny lesz hatással, tekintettel
arra, hogy a rendezvény és a hozzá
kapcsolódó események helyszínei je-
lentős utakat érintenek.

A kerékpáros verseny miatt az aláb-
bi változások várhatók: 

Időfutam edzés, időfutam verseny,  
Július 24. hétfő 8 órától július 27.

csütörtök kb. 21 óráig: lezárják a 813.
sz. úton található M19 felüljárót.

Július 24. hétfő 8 órától július 25.
kedd kb. 20 óráig: lezárják a 813. sz. út 1-
es főút és M19 felüljáró közti szakaszát.

Július 24. hétfő 15:30–18:15 kö-
zött: lezárják a 813. sz. út teljes, 1-es
főút és Tatai út közti szakaszát.

Július 25. kedd 7 órától kb. 21 órá-
ig: lezárják a 813. sz. út teljes, 1-es fő-
út és Tatai út közti szakaszát.

Mezőnyversenyedzés
Július 26. szerda 9–12:30 között:

lezárják az Audi utat az északi oldalon
–813. sz. út–1-es főút útszakasz. Az
M19-es út Budapest irányából érkező
forgalmát az M19–1-es főút csomó-
pontjában a Győri útra (Likócsra) tere-
lik, rendőri irányítás mellett.

III.2. Kerékpáros edzés és verseny miatti lezárások július 24. július 27. között:

Mezőnyverseny 
Július 26. szerda 22 órakor: Elkez-

dődik a versenypálya kiépítése, mely
során a Bisinger híd és a Városház tér
közti szakaszra kordonok kerülnek,
melyek útszűkületet okoznak. Foko-
zott figyelemmel közlekedjenek!

Július 27. csütörtök 4 órakor: Lezár-
ják a Szent István utat teljes szélességé-
ben a Baross híd és Munkácsy út között.

Július 27. csütörtök 10 órától kb.
21 óráig: Lezárják a Szent István
út/Mártírok útja északi oldalát a Vá-
rosház tér és az Ipar út között, vala-

mint teljes szélességében az Ipar út
és a Kardán úti körforgalom között. 

Keresztirányú forgalomra lehetőség
lesz várhatóan 11:10–12 óra között; 12:30–
15:30 között, 16:40–18 óra között, valamint
18:30-tól. Hosszanti irányú forgalomra a le-
zárás teljes ideje alatt nincs lehetőség.

Július 27. csütörtök 10 órától kb. 21
óráig: Lezárják az Audi északi út–813. sz.
út (Keleti elkerülő új szakasza)–1-es főút
útszakaszt. Az M19-es út Budapest irá-
nyából érkező forgalmát az M19–1-es
főút csomópontjában a Győri útra (Li-
kócsra) terelik, rendőri irányítás mellett.

Javasolt kerülőutak július 27-én:
Abda felől érkezőknek Budapest

irányába: 821-es út (felüljáró)–Szi-
gethy Attila út–Fehérvári út–Tatai út

Budapest felől érkezőknek: Ipar út
–Szigethy Attila út–821-es út

A szervezők kérik, hogy az érintett
szakaszokon fokozott figyelemmel és
türelemmel közlekedjenek, és igyekez-
zenek elkerülni a fenti útszakaszokat.

A versenyhez tartozó események a
menetrendszerinti helyi autóbusz-közleke-
dést is jelentősen érintik, mivel a lezárt út-
szakaszokat nem használhatják, a keresz-
tezések is tiltottak, vagy korlátozottak lesz-
nek. (Részletek hamarosan: enykk.hu).  

Az EYOF ideje alatt a szervezőbizott-
ság és a rendőrség törekszik a verseny-
helyszínek maximális biztonságának
megvalósítására. Az EYOF rendezvényei-
re és a versenyekre látogatókat kérik arra,
hogy időben érkezzenek, mert a nézőtér-
re csak biztonsági ellenőrzést követően le-
het bemenni, hasonlóan a repülőterekhez.
Kérik továbbá, hogy lehetőleg tömegköz-
lekedéssel vagy gyalog érkezzenek a hely-
színekre vagy távolabb próbáljanak par-
kolni, mivel a parkolóhelyek száma korlá-
tozott. Az EYOF helyszíneinek környékén
fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.

TÁJÉKOZTATÓ EYOF
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szerző: h. f. 
fotó: o. jakócs péter

Ami jó Győrnek, az jó az Audinak
is – ezekkel a szavakkal adta át
Peter Kössler, az Audi Hungaria
Zrt. igazgatóságának elnöke az
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál egyik helyszíneként szolgáló
Audi Aréna előtt Borkai Zsolt pol-
gármesternek azoknak az Audi
modelleknek a  kulcsait, ame-
lyekkel a német világcég ma-
gyarországi gyára támogatja a
győri rendezésű EYOF-ot.

„Közel áll hozzánk az olimpiai eszme,
ezért a társadalmi kötelezettségvállalá-
sunk szellemében szívesen járulunk
hozzá ennek a nagyszabású rendez-
vénynek a sikeréhez. Öröm számunkra,
hogy négykarikás modelljeink a feszti-
vál teljes idején garantálják a vendégek
eseményhez méltó színvonalas szállítá-
sát” – fogalmazott Peter Kössler.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere,
az EYOF szervezőbizottságának elnö-

Audikkal szállítják
az olimpiai fesztivál vendégeit

ke köszönetet mondott az Audi Hun-
gariának azért a kiváló partnerségért,
ami hosszú évek óta jellemzi az önkor-
mányzat és a vállalat kapcsolatát, és
ezúttal az EYOF esetében újabb lép-
tékben ölt testet. „Az EYOF lebonyolí-
tása, az állami és az önkormányzati
szerepvállalás mellett, csak úgy tud si-
keres és színvonalas lenni, hogy van-
nak társadalmi felelősségvállalásban
élen járó cégek, amelyek az esemény
mellett állnak. Az Audi Hungaria gyé-
mántfokozatú támogatóként, prémi-
um kategóriás logisztikai partnerként
az egyik legnagyobb, a magas minő-
séget képviselő szponzora az EYOF-
nak, amely a tehetséges fiatalok euró-
pai léptékű megmérettetése, és biz-
tos vagyok benne, hogy nemcsak
Győr és Magyarország, hanem az Au-
di jó hírét is elviszi ötven országba.” 

A motor- és járműgyártó vállalat az
EYOF hivatalos járműszállítójaként
összesen 75 járművel, köztük Audi A3,
A4, Q7 és Volkswagen Multivan mo-
dellekkel járul hozzá hazánk első olim-
piai eseményének sikeréhez.

Az EYOF sikeres megrendezéséhez
az önkéntesek is nagyban hozzájárul-
nak. Összesen 1650 önkéntes dolgo-
zik 18 területen, külföldről pedig 130-
an érkeznek, hogy erősítsék a népes
magyar csapatot. Az intenzív felkészí-
tő tréningek hétfőn elkezdődtek, la-
punk megjelenésének napján, pénte-
ken pedig kiosztják a ruháikat. A „kis -
olimpián” tevékenykedő önkéntesek
komplett felszerelést kapnak, a szett -
ben lesznek például pólók, rövidnad-
rág, szabadidőruha és cipő is. Össze-
sen 22.700 ruhacikkről van szó –
szemléltette Pásztor Rudolf, az EYOF
önkénteseinek koordinátora, mekkora
mennyiségről is van szó csak ennek a
csoportnak az esetében.

Az önkéntesek is készülnek
Rudolf rengeteg élménnyel és ta-

pasztalattal a háta mögött lett koordiná-
tor: a 2014-es brazíliai foci-világbajnok-
ságon állt először önkéntesnek, és azóta
bejárta a fél világot, segítette a magyar
sportolókat hazai rendezvényeken, kézi-
labda Final4-on, ifjúsági olimpián,
EYOF-on, és tavaly nyáron a riói ötkari-
kás játékokon is. Az önkéntesek bázisán,
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban
értük el. Elmondta, minden rendben ha-
lad, és az EYOF sportolói irigylésre mél-
tó, nívós környezetben versenyezhetnek.

A legidősebb önkéntes, Ottó Károly-
né, Kati néni – akit a június 9-én megje-
lent hetilapban is bemutattunk már –, a
héten ünnepelte 84. születésnapját, a
legfiatalabb segítők pedig 14 évesek.
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EYOF HIRDETÉS

Gyôri székhelyû, mûanyag fröccsöntéssel foglalkozó
cég, dinamikusan és eredményesen fejlôdô üzem 

csapata számára felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

allas.eletrajz@freemail.hu

A munkakörhöz tartozó elvárásaink:
• Gépipari vagy jármûipari, legalább 

szakmunkás végzettség.
• Felhasználói szintû számítástechnikai 
ismeretek.

• Hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat elônyt jelent.

• Standardok és technológiai elôírások
maximális betartása mellett minôségi,
pontos és felelôsségteljes, igényes
munkavégzés.

Fôbb feladatok:
• fröccsöntési területen található gépek,
eszközök kezelése, átépítése, beállítása a
hatékony mûködés és a megfelelô minô-
ség, biztonságos munkavégzés figyelem-
bevételével és érdekében.
• Új gyártási sorozat beindítása

• A gépbeállítási paraméterlap alapján,
az elôírt ellenôrzések elvégzése, 
dokumentálása.

• Magas selejtarányú gyártás esetén
részvétel a hibaanalízisben.

• Gépállapot folyamatos nyomon követése.

Amit ajánlunk:
• Elismert és stabil multinacionális 

háttérrel rendelkezô, eredményesen
mûködô, fejlôdô, bôvülô cégnél stabil 
munkahelyet.

• Versenyképes jövedelem
(próbaidô letelte után órabéremelés)

• Modern, biztonságos munkahely
• Szakmai továbbképzési lehetôség
• Kiemelt kereseti lehetôség

Gyôri székhelyû, mûanyag fröccsöntéssel foglalkozó
cég, dinamikusan és eredményesen fejlôdô üzem 

csapata számára felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

allas.eletrajz@freemail.hu

A munkakörhöz tartozó elvárásaink:
• Szakirányú végzettség.

• Együttmûködés a szerszámkarbantartó   munkatársakkal
• Számítógép-ismeret (World, Excel) 

• Pályakezdôk jelentkezését is várjuk.

Amit ajánlunk:
• Elismert és stabil multinacionális háttérrel rendelkezô,

eredményesen mûködô, fejlôdô, bôvülô cégnél stabil munkahelyet.
• Versenyképes jövedelem

(próbaidô letelte után órabéremelés)
• Modern, biztonságos munkahely

• Szakmai továbbképzési lehetôség
• Kiemelt kereseti lehetôség

Győr belvárosi vállalkozói ezzel a címmel
csatlakoztak az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválhoz, ők is annak színeibe öltöz-
ve nyitják meg július 24-től boltjaikat. A
kezdeményezés egyrészt tisztelgés az if-
júsági sportverseny előtt, másrészt sze-
retné ismét felhívni a figyelmet arra,
hogy a történelmi Belvárosban kiváló üz-
letek várják a vásárlókat.

Fekete Dávid alpolgármester a kez-
deményezés sajtótájékoztatóján el-
mondta, rengeteg önkéntes dolgozik
már most, ez a csapat gyarapodott az
üzlettulajdonosokkal, akik maguk aján-
lották fel a lehetőséget, hogy a Belváros-
ban még stílusosabban fogadják az ide-
érkezőket. Jó példával jár el a 27 üzlet-
helyiség az összefogás erősítésében is.

„Egy csónakban evezünk”
„A Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara és a Győri Be-
vásárló Utcák Alapítvány célja, hogy a kis-
kereskedők, akiket a multik megjelenése
hozott nehezebb helyzetbe, megtalálják
számításukat, üzleteik forgalma a csök-
kenés után fejlődésnek induljon, aktív ré-
szesei, közreműködői legyenek egy szol-
gáltatásaiban is megújuló Belváros kiala-
kításának” – nyilatkozta az alapítvány el-
nöke, Obertolné Horváth Tímea. Pintér-
Péntek Imre, a megyei kamara elnöke pe-
dig  kiemelte, hogy új iparág indulhat, a
sportturizmus. A továbbiakban megje-
gyezte, számos kezdeményezés indult
eddig is az üzletek részéről, az EYOF-hoz
kapcsolódó lehet ezek közül a leglátvá-
nyosabb, leginkább figyelemfelhívó.
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

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!”

szöveg és fotó: xantus-állatkert 

Június elején egy óriási társbérlőt ka-
pott a két albínó tigrispitonunk. Az új
lakó színe ugyan átlagos, de a mére -
teiről ez már nem igazán mondható el,
a négyméteres társai szinte eltörpül-
nek mellette.

Átmérője meghaladja a fél métert,
hossza pedig több mint 5,4 méter. Ha-
talmas fejét magasra tartva figyeli
meg a környezetét, ekkor látszanak
aztán csak igazán impozáns méretei.

A tigrispitonok Földünkön a legna-
gyobb méretű óriáskígyók közé tartoz-
nak. Hosszuk elérheti a 10 métert is.
Többek között Kína déli részén, illetve
Thaiföld, Kambodzsa, Malajzia terüle-
tein őshonosak. Színük krémfehér, bar-
na mintázattal, de előfordulnak albínó
egyedek is. Napjaik nagy részét a fá-
kon töltik, innen is vadásznak, elsősor-
ban kisebb emlősökre. A nagyobb pél-
dányok azonban gyakran elejtik a szar-
vasokat és a majmokat is. Az óriáskí-
gyókra jellemző módon nem méreggel,
hanem erős szorításukkal ölik meg ál-
dozataikat. Egy kiadósabb zsákmány
elfogyasztása után hosszú ideig nem
táplálkoznak, a leghosszabb eddig is-
mert ilyen eset két év volt. Nagy töme-

Gigantikus új lakó a hüllôházban

gük ellenére elég fürge állatok, és
emellett iszonyú erővel rendelkeznek!
Kitűnő úszók, akár 30 percig is képe-
sek a víz alatt tartózkodni.

A tigrispiton veszélyeztetett faj, mi-
vel dekoratív bőre miatt szívesen va-
dásszák. A törvény alapján veszélyes
állatnak is minősül, ezért tartásához
engedély szükséges.

Jöjjenek el, és gyönyörködjenek el
benne, a saját szemükkel is! Minden-
kit szeretettel vár a Xantus János Ál-
latkert!
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tos tulipánágyások lepték meg a mellettük elhaladó-
kat. A tulipánvirágzás elmúltával rózsák ontják

virágaikat a nyári melegben. Mindenütt éve-
lők és egynyári virágok. A városi parkok

is megújultak az elmúlt években, és a
pihenésre vágyó felnőttek játék-vi-

dámság színterei. A játszóterek is
megteltek gyerekzsivajjal. A Ba-

rátság Sportpark szervesen in-
tegrálódott az elmúlt évek-
ben a lakótelepi életbe. Itt is
jól látható a törekvés, hogy
az emberi környezetet mi-
ként építhetjük bele a ter-
mészetbe és fordítva. Ki-
tűnően funkcionál a sza-
badidősport és a különbö-

ző növénytársulások együt-
tese. Hatalmasat fejlődött a

város az elmúlt években!
Közutak, közintézmények,

parkok és egyéb fejlesztések
tanúi lehettünk, és lehetünk a kö-

vetkező években is. Külön öröm,
hogy parkosításokkal, dísz- és virágos

növények telepítésével társulnak ezek a
pompás beruházások. Reménykeltő, hogy a

következő nemzedék már egy virágos, fejlett vá-
rost örököl elődeitől, amit majd ők is fejleszthet-
nek, mindenki nagy örömére!

SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

szerző és fotó: nagy ferenc

Győrben a járókelő lépten-nyomon gyönyörű virágos-
kertben érezheti magát. Már hagyomány, hogy váro-
sunkban a köztereket, parkokat, körforgalmi csomó-
pontokat és egyéb városi látványosságainkat virá -
gokkal díszítik. Különösen most, az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál közeledtével láthatunk szebbnél
szebb élővirág-költeményeket városszerte. Bizta-
tunk mindenkit, hogy ha szabadideje engedi, sétál-
jon a gyönyörű csodák között. Ha napközben leülünk
a Városháza előtt a szökőkút melletti padokra, kicsit
hűsölni az árnyékban, vagy kocsival végighajtunk a
megyei iparkamara és a Városháza között, egyaránt
pompás látványban lesz részünk! Korábban voltunk a
vizek városa, most a virágok városa, majd az EYOF ide-
je alatt a sport városa leszünk, igaz, a sport eddig
is meghatározó, és igen előkelő szerepet töl-
tött be a város életében. Az olimpiai léte-
sítmények területe szintén szépen par-
kosított, üdítő környezete lesz a nem-
zetközi forgatagnak. Szépen cse-
perednek a Széchenyi tér fái, illet-
ve virágai, de a Városháza előtti
téren tavasszal már virágoztak
a magnóliák, és
pompáza-

A virágok városa: Gyôr

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)

m a g a z i n
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szerző  és fotó: nagy ferenc

Megszülettek az idei csikók, akik büszke mamá-
ikkal sétálgatnak a legelőkön és rakoncátlankod-
nak. 11 hosszú hónapnyi várakozás előzte meg a
szülés ünnepi eseményét. Minden lótulajdonos
álmaiban ott él a remény, hogy egyszer az ő csi-
kójából lesz a legnagyobb... Hmmm, nézzük azon-
ban a valóságot, ami rengeteg munkával, lemon-
dással, következetes tervezéssel és kivitelezéssel
teli. A versenylovak világában a leginkább feszí-
tett a lótenyésztés ritmusa. Például a galopp-
versenyeken kétéves lovak futnak, akiknél
fontos a szülés időzítése. Ezt úgy érik el,
hogy a kancáknak decemberben elkez-
denek egyre hosszabban világítani,
így imitálva a tavasz közeledtét, hogy
bekövetkezzen az ivarzásuk. Ügye-
sen alkalmazva, ez a módszer a
megfelelő, hogy a csikók időzítetten
januári születésűek legyenek, amit
a szigorú felügyelők minden eset-
ben ellenőriznek. Természetesen
nem mindenhol ilyen mesterséges a
környezet. A hagyományos ivarzású ál-
latok, mint például a hucul vagy egyéb
sztyeppei lovak, ki vannak téve a természet
ingadozásainak. Náluk az úgynevezett csikósár-
lásra fedeznek a mének, amikor már frissen meg-
született a csikó. A természet nagyon okos, hi-
szen évezredek óta szerzett tapasztalatokat ad-
nak át egymásnak a nemzedékek a génjeikkel.
A csikót általában 6-8 hónapig szoptatja az
anyja, ami mellett még legel is, amint gya-
rapodik a mérete és nő az étvágya. Az ősz
beálltával egyre fogy a legelhető fűfélék
mennyisége, azonban ezalatt a csikó alig
növekszik az anyaméhben. Az utolsó há-
rom hónapban  fejlődik nagyot az emb-
rió. Miért is jó ez, kérdezhetnénk? Azért,
mert a tél folyamán a hó alól nehéz táp-
lálékhoz jutni, és azt a kanca szervezete
inkább a testének fűtésére és alapvető
életfenntartási funkcióinak fenntartásá-
ra használja. Azonban a tavasz beköszön-
tével kizöldül a táj, és a vemhesség utolsó
három hónapjában már elegendő fehérjé-
ben bővelkedő táplálék áll rendelkezésre az
embrió növekedéséhez. A legjobb minőségű,
és leginkább tápdús fűfélékre májusban tehet
szert. Ezek nemcsak a szárukban levő tápanya-
gokkal, de nagyon változatos magvaikkal is ele-
gendő energiát biztosítanak a laktációs periódus-
ban. Szükség is van erre, hiszen a szoptatáshoz
közel négyszer annyi energiára van szüksége az
anyai szervezetnek, és azt se feledjük, hogy az
anyaméhben már ott fejlődik a következő nemze-
dék! Azért is okos a természet, mert a kora tava-
szi fűfélék korlátozott száma csak bizonyos mér-
tékű fejlődésre adhat esélyt az embriónak, ezzel
korlátozva a méretét. A kisebb méretű embrió

ZOOO+ JÚLIUS

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat 

Rakoncátlan jövevények a karámb
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JÚLIUS ZOOO+

könnyebb szülést tesz lehetővé, és tekintve, hogy
zsákmányállatról van szó, szükség is van erre.
Örök érvényű szabály a tenyésztésben is, hogy a
csikót ne az anya méhében hizlaljuk, nehezítve ez-
zel a szülést, hanem a laktációs (szoptatási) idő-
szakban. Azaz ne bent, hanem kint növekedjen
gyorsan. Visszatérve a szülésre, a legtöbb tulaj-
donos hiába várja szívrepesve, azonban lemarad

róla, mert a szülés idejét megelőző és azt köve-
tő időszakban bármikor szülhet kancánk. A

lovak nyugalomban szeretnek szülni,
ezért megvárják általában az éjszakát,

és nem szeretik a körülöttük nyüzsgő
embereket. Így történik meg általá-
ban, hogy a gazda már az anyja
mellett ácsorgó kiscsikóval találja
magát szemben a reggeli etetés-
nél. Vannak persze különböző
módszerek az előjelzésre, például
az úgynevezett viaszcseppek a

csecs végén, illetve rádión riasztó
elektronikus eszköz, ami a kanca iz-

zadását érzékeli. Az erőteljes izzadás
biztos jele a közelgő szülésnek. Általá-

ban lábbal, fejjel előre, ritkábban farfek-
véssel jönnek a világra. A farok felkötését

nem ajánlom, mert a kibújó csikó lába belega-
balyodhat és így megfulladhat. Segíthetünk a lá-

bak húzásával kifli alakban, a csikó hasa irányá-
ban. Alapelv, hogy csak akkor húzzuk, amikor az
anya is nyom! Hosszúra semmiképpen sem nyúl-
hat a procedúra, mert belefullad a csikó a szülő-

járatba. Amint kicsusszant, azonnal szakítsuk ki
a burkot a fejénél, hogy levegőt vehessen. Uj-

jainkkal erős mozdulattal töröljük ki a nyálkát
az orrlyukakból. A köldökzsinórt ne bántsuk,
és vigyázzunk, hogy az anya se lépjen rá, ne-
hogy kiszakítsa magából. A kanca szülhet
fekve, de állva is. Álló helyzetben általában
elszakad a köldökzsinór, illetve akkor is,
amikor feláll. Amennyiben nem szakadt el,
akkor is várjunk az elvágással, nehogy elvé-
rezzen a kis jószág. Sebészeti cérnával, tisz-
ta kézzel elköthetjük és méretre vághatjuk

steril ollóval, majd betadinnal ecseteljük sű-
rűn a köldökcsonkot! Kis szemünkfénye ha-

marosan feláll remegő lábaival, amiben persze
segíthetünk neki, majd azonnal nekiáll szopni.

Amire még ügyelnünk kell, az a bélszurok, amit
állatgyógyszertárban kapható beöntéssel távolít-
sunk el, megelőzve a csikókólikát. Ezen megpró-
báltatások után dőljünk le pár órára, hogy utána
duzzadó büszkeséggel mutathassuk meg a csa-
ládnak, illetve kedves ismerőseinknek az új jöve-
vényt. Természetesen az állatorvosi kontroll se
maradjon el!

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebookon és a you tube-on is megtalálja.)

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese,
várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!
Jó szórakozást!

ban: kiscsikók



Öt szerencsés megfejtô a Somogyi Elektronic Kft. jóvoltából egy fidget spinnert nyer, közülük a legszerencsésebb résztvehet a július 24-i fôdíjsorsoláson,
ahol egy Home klímát nyerhet beszereléssel együtt. Címünk, ahová a megfejtéseket várjuk július 19. szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A múlt heti rejtvényünk fidget spinner nyertesei: Sásdi Zsombor, Vargáné Kasztner Ildikó, Gólya Orsolya, Stinner Róbert és Bálon József,
utóbbi részt vehet a fôdíjsorsoláson.

Típusszám ár alapszereléssel*
HOME COMFORT, 2,5 kW ..............................................179.990 Ft
HOME COMFORT, 3,5 kW ..............................................189.990 Ft
HOME COMFORT, 5,1 kW ..............................................269.990 Ft

*max. 4 m csôtávolság a kültéri és beltéri egység között, gravitációs
cseppvíz elfolytatása, egyszeri falátfúrás, a kültéri egység max. 4
m magasságba történô falra, vagy sík felületre történô szerelése,
anyag- és munkadíj, kiszállás díja.

Részletek a                                      -ban

Nyerj fidget spinnert és játssz tovább a Home klímáért!

www.somogyi.hu
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TÉVÉMŰSOR  RÁDIÓMŰSOR

Ezúttal Varga B. Árpád lelkész, párkapcso-
lati tanácsadó lesz Bajzát Zsuzsi vendége.
Témánk: Merjünk magányosak lenni.

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Július 18., 19.30
Hello Győr!

Július 21., 19:30
Creative Chef

Most már tényleg a nyakunkon a győri Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. Sorozatunk
utolsó adásában három párossal ismerked-
hetünk meg. Görbicz Anita és Pál Tamara
kézilabdázókkal, Borissza Johanna Kitti és
Füri Márton kerékpározókkal és Gálfi Dal-
ma és Valkusz Máté teniszezőkkel. Élje át
velünk az olimpia szellemiségét, egy világ-
verseny hamisítatlan hangulatát!  

július 21., 20:25
EYOF Magazin

A héten többször
Gázfröccs

Csütörtök 18 óra
Győr+ Este

Amíg Nagy Eszter pihen és készül a szep-
temberi forgatásokra, nézze újra legjobb fő-
zős műsorainkat! Pénteken este Pálinger
Katalinnal, a Magyar Kézilabda Szövetség
alelnökével készítjük el újra az ételeket. A
műsorból kiderül, a Győri Audi ETO KC egy-
kori világklasszis kapusa nem mozog olyan
otthonosan a konyhában, mint a pályán, de
Eszterrel kezdő szakácsok számára is egy-
szerű ételeket készítettek.

Nyári adásunkban ellátogatunk a Hungaro-
ringen szervezett DTM-futamra, mely idén
másodszor kápráztatta el a magyar fanati-
kusokat. Bemutatunk egy elektromos kis-
teherautót is, mely egyszerű, de strapabíró
kialakításával győzött meg minket.

Minden nap 20–21 óráig
Kabaré

Július 15., 6 óra
Kertbarát 

Helló Győr nyáron is a Győr+Televízió-
ban! Kedden, a Híradó után elevenítsük
fel együtt a legjobb pillanatokat! A Mobi-
lis házhoz jön, kísérletdömping lesz ma-
gazinunkban.

Mi vagyunk a város hangja hétvégén is!
Ferenczy Balázs vendége ezúttal a győri
énekesnő, Dallos Bogi lesz!

Július 15., 12 óra
Győr+ Hétvége

Hogyan óvhatjuk meg a barackost a da-
razsaktól? Milyen zöldségeket ne fa-
gyasszunk? Piacon a magyar dinnye! Tip-
pek, trükkök, praktikák kezdő és haladó
hobbikertészeknek.

Hofitól Hadháziig, a legnagyobb nevette-
tők poénjaival hangoljuk mosolyra.

Július 15. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló)
6:00 Kertbarát Magazin ism. 7:00 Magyar óra
8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs 9:30 Ku-
lisszák Mögött 12:00 Magyar óra – Vendégünk:
Dallos Bogi 18:00 Győr+ DJ – Valódi diszkó slá-
gerek Orosz Sanyi válogatásában! 19:00 Ismétlés
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Július 16. vasárnap
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló)
6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00
Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Ba-
lázs 11:00 Divertimento – a győri filharmonikusok
műsora Farkas Mónikával 12:00 Győr+ Hétvége –
Ferenczy Balázs 19:00 Divertimento ism. 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 23:00 Győr+Zenetár

Július 17. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli – Velünk
ébred a város! Orosz Sanyi és Nagy Roland
6:40 Német hírpercek 9:30 EYOF Magazin (Fe-
renczy Balázs) 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: a nap legfontosabb
eseményei! 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
18:10 Heti asztrológia Szakács Annával 18:25
EYOF Magazin ism. 20:00 Kabaré 21:00 Han-
goskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Július 18. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: Az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 7:30 Városüze-
meltetési körkép a Győr-Szol Zrt. munkatársai-
tól 9:30 Megszólal a Vaskakas (Bajzát Zsuzsi)
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üze-
netek órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mó-
nika, a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Július 19. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Ma-
gazin – a Rómer Múzeum aktuális összefoglalója
(Bajzát Zsuzsi) 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, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:10 Rómer Magazin ism. 19:30 Fodrász per-
cek 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Július 20. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb ese-
ményei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 10:00 Győr+ Dél-
előtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00
Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kor-
nél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+
Délutáni Gyors – Farkas Mónika, a nap legfonto-
sabb történéseivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát
Zsuzsi  Vendégünk: Varga B. Árpád lelkész, pár-
kapcsolati tanácsadó – Merjünk magányosak
lenni 19:10 Megszólal a Vaskakas ism. 20:00 Ka-
baré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Július 21. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb hírei
6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Nagy Roland
6:40 Német hírpercek 9:00 Győr+ Hetilapszem-
le 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 Mó-
nika, a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár 

Július 15. szombat
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek 07:30
Zooo+ 08:00 Híradó 08:25 Sporthírek
08:30 EYOF magazin 08:45 Made in
Hungary 09:00 Híradó 09:25 Sporthí-
rek 09:30 Creative chef 10:00 Zooo+
10:30 Képújság 18:00 Civil kurázsi
18:30 Vény nélkül n 19:00 Győri7
19:45 EYOF magazin 20:00 Gáz-
fröccs 20:30 Üzleti negyed 21:00 Hel-
lo Győr! 21:30 Creative chef 22:00
Győri7 22:45 EYOF magazin 23:00
Képújság

Július 16. vasárnap
07:00 Civil kurázsi 07:30 Vény nélkül
n 08:00 Credo 08:30 Gázfröccs
09:00 Üzleti negyed 09:30 Creative
chef 10:00 Civil kurázsi 10:30 Képúj-
ság 18:00 Győri7 18:45 EYOF maga-
zin 19:00 Nyugdíjas Egyetem 20:00
Hello Győr! 20:30 Kulisszák mögött
21:00 Építech 21:30 Credo 22:00
Győri7 22:45 EYOF magazin 23:00
Képújság

Július 17. hétfő
07:00 Győri7 07:45 EYOF magazin
08:00 Nyugdíjas Egyetem 08:45
EYOF magazin 09:00 Vény nélkül n
09:30 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Creative chef 20:00
Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Gáz-
fröccs 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:25 EYOF magazin 21:40 Innovella
21:45 EYOF magazin 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Vény nélkül n
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 23:30
Képújság

Július 18. kedd
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Creative chef 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Gázfröccs 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 EYOF
magazin 09:45 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Civil kurázsi 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Kulisz-
szák mögött 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság

Július 19. szerda
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Hello Győr! 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Civil kurázsi 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 EYOF
magazin 09:45 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Creative chef 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Hello Győr!
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek 22:30
Gázfröccs 23:00 Híradó 23:20 Sport-
hírek 23:30 Képújság

Július 20. csütörtök
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Építech 08:00 Híradó 08:20 Sporthí-
rek 08:30 Gázfröccs 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 EYOF maga-
zin 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30
Vény nélkül n 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Kulisszák mögött
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek 22:30
Építech 23:00 Híradó 23:20 Sporthí-
rek 23:30 Képújság

Július 21. péntek
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül n 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Építech
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 20:25 EYOF ma-
gazin 20:40 Innovella 20:45 EYOF
magazin 21:00 Híradó 21:20 Sport-
hírek 21:30 Creative chef 22:00 Hír-
adó 22:20 Sporthírek 22:30 Hello
Győr! 23:00 Híradó 23:20 Sporthí-
rek 23:30 Képújság
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

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

gépi parkgondozó,
kézi parkgondozó, kézi úttisztító,

bádogos (tetofedo),
szökokútkezelo

´́
´́

´́
´́

Álláshirdetés

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési igazga-
tósága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: szakképesítés. Előnyt jelent: B kategóriás jogosít-
vány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy mű-
szakos munkarend

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

villanyszereló́

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

Feltétel: Szakmunkás-bizonyítvány • Egyetemes, forgácso-
lógépeken szerzett gyakorlat. Előnyt jelent: 3324. szerinti
vezetőüléses targoncavezetői jogosítvány. Bérezés: meg-
egyezés szerint. Jelentkezési határidő: 2017. július 20.

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

gépi forgácsoló

szerző: pannon-víz

Nyáron is érdemes figyelni vízvezeté-
keinkre, célszerű a vízmérőakna fede-
lét egy léccel kitámasztani, persze
úgy, hogy ne okozzon balesetveszélyt.
Ha jól kiszellőzött az akna, néhány nap
múlva célszerű megnézni, nincs-e va-
lahol belső vízelfolyásunk. Ehhez az in-
gatlanon belül el kell zárni minden víz-
csapot, és így ellenőrizni, hogy forog-e
a vízmérőnk kis kereke. Ha igen, ke-
ressük meg az elfolyás okát és javít -
tas  suk meg.

Ha elutazunk nyaralni, érdemes az
aknában is elzárni a vízvezetéket, ne-
hogy meglepetés érjen minket haza-
érkezéskor egy csőtörés formájában.
Nyaralásból hazaérkezve, folyassuk ki
jól a vízcsapokat, a vezetékekben na-
pokig pangó víznek már nem lesz
olyan jó íze. Nagy melegben előfordul,
hogy kiszáradnak a csapok alatti bűz -
elzárók, időnként ezeket is engedjük
tele vízzel. Ne feledkezzünk el a padló
összefolyóról sem. A nyaralóba meg-
érkezve, ugyanez a helyzet, miután
megérkeztünk, ott is néhány percig fo-
lyassuk ki a vízcsapokat. 

A kertészkedők mellett a kertitó-
tulajdonosoknak vagy az automata
öntözőberendezést használóknak is
érdemes mérlegelni és számolni. A
képlet egyszerű: minél több olyan vi-

Figyeljünk nyáron is a vízvezetékeinkre!

zet használnak, ami nem kerül vissza
a szennyvízcsatornába, annál gyor-
sabban térül meg a locsolómérőjük.
A locsolómérőkről bővebben ügyfél-
szolgálatainkon kaphatnak informá-
ciókat.

A nyári melegben legalább napi
két-három liter folyadékot kell fo-

gyasztani, de ennél jóval többre lehet
szükségük az aktív életmódot élők-
nek, hiszen egy erőteljesebb edzéssel
akár másfél liternyi is távozhat órán-
ként a szervezetükből. Ajánlatos olyan
italokat fogyasztani, amelyek elősegí-
tik az ásványi anyagok pótlását, erre a
győri csapvíz is megfelelő.

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.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya-egyenleg-

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2017. július 14—július 20.

Marhalábszár 1 kg

1599 Ft/kg

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa farhát 119 Ft

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

899 Ft/kg

Dreher dobozos sör
0,33 l,
393,94 Ft/l 130 Ft/db

Sertéslapocka
1 kg

970 Ft/kg

Mesés dobozos
tej, 2,8%-os

Kristálycukor
1 kg

245 Ft/kg

HB dobozos
sör

0,5 l, 318 Ft/l

kartonos ár

149 Ft/db

Steffl dobozos sör 0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár:

159 Ft/db

179 Ft/db

A Győr-Szol Zrt. egyik kiemelt nyári feladata a közterületi vi-
rágágyások, virágoszlopok, virágpiramisok és virágládák ön-
tözésének koordinálása. A munka még fontosabbá vált az el-
múlt hetek száraz, ám meleg időjárása miatt. A locsolás es-
ténként kezdődik, így a virágok jobban hasznosítják az éltető
vizet. Számos helyen üzemel automata öntözőrendszer, ahol
ilyen nincs, kézi erővel végezhető a locsolás. A virágok mellett
szükséges a frissen ültetett fák öntözése is.

Növények öntözése



ÁLLÁS 

Idős néni gondozását vál-
lalom. Győr és környéke. Gyakor-
lat, referencia. 06-30/910-0424

KFT keres azonnali kez-
déssel, gyakorlattal rendelkező
ipari fényezőket. Szállítás, napi előleg
megoldott. Havi nettó: 350.000 Ft.
06-30/838-4109

Gépkezelőket kere-
sünk Győrbe, folyamatos mű-
szakba (2 munkanap, 2
pihenőnap) betanított mun-
kára azonnali belépés-
sel, valamint karbantartó
segédeket gépek mosásá-
ra, takarítására 8 órás mun-
karendbe. Érdeklődni mun-
kanapokon 8–16 óra között:
96/511-003, 06-30/266-4549.
(Ingyen hívható.)

SZOLGÁLTATÁS

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

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok, igény sze-
rint, a pincétől a padlásig. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

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

Sírkőtisztítás, felújítás
Győr és vonzáskörzetében. 06-
30/829-9297

Kőművesmunkákat, fes-
tést és kisebb felújításokat vállalok.
06-30/829-9297

KÉPKERETEZÉS 
festmény, fotó, esküvői keret, 

kézimunka, puzzle, tükör, 
kepkeretgyor.com

FB. Képkeretezés Győr
Bécsikapu Galéria

& Anno 1992
Győr, Király utca 1.

Tel.: 06-20/365-8804.

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győrben és
környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Pótvizsgára felkészítést
vállalok MATEMATIKA, FIZIKA,
KÉMIA tárgyakból Győrben, általá-
nos és középiskolás diákok számára.
Tel.: 06-30/844-6979.

Lakás, ház, pince, padlás, udvar
takarítását, rendbetételét, felesleges
holmi elszállítását (akár 1 darabot is)
vállalom megbízható munkaerőkkel.
Megegyezés alapján akár hagyaték-
felvásárlás is lehetséges. Nem fog
csalódni bennünk! +36-20/226-
9431

Villanyszerelési munká-
kat vállalunk Győrben és kör-
nyékén. Tel.: +36-20/982-0435.

Lomtalanítást vállalok, el-
takarítom lim-lomját, ingyen elszállí-
tom felesleges holmiját. 06-20/996-
7268

Lomtalanítást vállalok,
padlástól a pincéig ingyenes el-
szállítással. Hívjon bizalommal:
06-70/675-0654.

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

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

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés 

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

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

szerződéses lakást cserélne, belvá-
rosi, révfalui, nádorvárosi, adyváro-
si 3 szobás, 55–65 nm-es, határo-
zatlan idejű bérleményre. (Hirde-
tésszám: 616.)

Szabadhegyi, 1 szobás, 38 nm-
es, félkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 40 nm-
nél nagyobb, 2-3 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 617.)

Belvárosi, 2 szobás, 59 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, egyedi
gázfűtéses, belvárosi, révfalui, nádor-
városi, téglaépítésű, 2 szobás, 40
nm-es, első emeleti, határozatlan
idejű bérleményre. (Hirdetésszám:
618.)

Újvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 48–55 nm-es, határozott-hatá-
rozatlan idejű, tárolóval rendelkező,
max. 2. emeleti bérleményre. Panel,
központi fűtésű bérlemény és Bán A.
utca kizárva. (Hirdetésszám: 619.) 

Belvárosi, 1 szobás, 20 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szobás,
földszinti vagy első emeleti, 45–70
nm-es, belvárosi, határozatlan idejű
bérleményre. Panel kizárva. (Hirde-
tésszám: 620.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 55–90 nm-es, 2+fél–3
szobás, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Marcalvá-
ros II, Gyárváros kizárva. (Hirdeté s -
szám: 356.)

ÉPÍTŐANYAG

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

EGYÉB

Berni pásztor kiskutyák
oltva, féregtelenítve eladók. Tel.: 06-
20/583-1516.

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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron  antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Győr, Szúnyogszigeten
eladó 200 nöl telek+18 nm-es faház.
Horgászási lehetőséggel. 06-
20/481-9986

Árkád közelében 2 szobás, er-
kélyes, egyedi fűtéses lakás eladó.
14.990.000 Ft. 06-70/633-52-50

Markotabödögén, 2.219 nm-
es telken, 100 nm-es, családi ház
külső épületekkel eladó. Ár: 3.8 M Ft.
+36-30/896-6397 www. ingatlan.
com/23428010

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Belvárosi, 1 szobás, 40 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti

APRÓ HIRDETÉS
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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

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Győri kommunikációs iroda
MUNKATÁRSAT KERES
szakmai és dokumentálási feladatokra.

Önéletrajzot nettó bér megjelöléssel 
az irasban@gmail.com címre kérjük megküldeni.  
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Bő egy hét múlva, a vasárnapi
megnyitó ünnepséggel kezde-
tét veszi az EYOF. Borkai Zsolt
úgy látja, Győr készen áll a rajt-
ra. A polgármester szerint min-
den adott ahhoz, hogy a város
rendezze meg a valaha volt leg-
sikeresebb Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált.  

Nyugodtnak látszik a fesztivál előké-
szítésének finisében. Van oka rá?

Van. Pár napja ismét végigjártam va-
lamennyi helyszínt, a létesítmények el-
készültek, a kiegészítő munkálatok foly-
nak, felhúzták már az étkező és a szur-
kolói sátrat is. Minden pontosan a terv
szerint halad, persze a nyitás közeledté-
vel majd biztosan idegesebb lesz a han-
gulat, de ez a stressz kell is ahhoz, hogy
minden sikerüljön. Startra készen ál-
lunk, nem hagytunk semmit sem az
utolsó pillanatra, minden elismerésem
azé a csapaté, amely az előkészülete-
ken dolgozott. Sokszor nekem kell
nyugtatni a kollégákat, sokat dolgoztak,
és úgy érzik, még ezt is meg kellene
tenni, azt is el kellene intézni... Én csak
azt mondom: „Nyugalom, mindent
megtettetek, minden rendben lesz, jó
kis versenyt fogunk rendezni!”

Minden sportágban volt tesztver-
seny, legutóbb az Olimpiai Sport-
park teniszpályáit próbálták ki egy
városi torna résztvevői.

Igen, én is indultam ezen a verse-
nyen, és tapasztalatból mondom, hogy

Véglegessé vált a 152 magyar versenyző névsora a
július 23-án kezdődő győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra. A Magyar Olimpiai Bizottság a sportági
szakszövetségekkel történt egyeztetés után akkre-
ditálta a résztvevőket. A szervezőbizottság a hivata-
los elektronikus dokumentációt, az úgynevezett
short listet visszaigazolta, ezután már csak különle-
ges esetben, például orvosi igazolást követően le-
hetséges változás. A 152 fős magyar csapatot 24
atléta, 12 cselgáncsozó, 6–6 kajak-kenus és kerék-
páros, 15–15 fiú és leány kézilabdázó, 12–12 fiú és
leány kosárlabdázó, valamint röplabdázó, 4 tenisze-
ző, 6 tornász és 16 úszó alkotja. A sportszakembe-
rekkel, csapatirodával, edzőkkel, orvosokkal, masz-
szőrökkel együtt 204 főt számlál a delegáció.

A győri klubokat összesen tizenhét versenyző kép-
viseli az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Az atléták
között ott lesz a 24 fős magyar válogatottban a GYAC
két sportolója, Lendvai Luca és Simon Virág. Előbbi te-
hetség 3.000 méteres síkfutásban, utóbbi 200 méte-
res síkfutásban indul. Simon Virág tartalékként szere-
pel a 4x100-as váltóban is. Cselgáncsban 12 verseny-
zőt nevezhetett Magyarország, a csapat negyedét így

Borkai Zsolt: Startra készen állunk
szenzációs lett a létesítmény ezen része
is. Más mint a salakos pályák, de na-
gyon rendben van. Sokan nézték meg
– egyelőre kívülről – a létesítményeket,
s akinek sikerült bekukkantania az épü-
letekbe, az teljesen meglepődött, hogy
micsoda igényes, színvonalas pályák
épültek fel itt, nyugodtan mondhatom,
világszínvonalon. 

A kérdés az, mi lesz a verseny-
helyszínekkel az EYOF után?

Amikor pályáztunk erre a rendez-
vényre, azzal az igénnyel tettük: nagy-
szabású létesítményeket tudunk
Győrbe hozni, de ennek csak akkor
van értelme, ha később is érdemi
funkciót kapnak ezek a pályák, épüle-
tek. Pár hónappal ezelőtt már eljutot-
tunk addig, hogy konkrét kéréseket
kaptunk külföldiek és magyarok edző-
táborozásához. Az adottságaink kivá-
lóak, minden együtt van, s emiatt már
most nagy az érdeklődés a sportolók,
főként az atléták körében. Azt se felejt-
sük el, hogy a GYAC különböző sport-
ágakat űző több ezer gyereke ilyen
fantasztikus körülmények között ké-
szülhet napról napra. Meggyőződé-
sem, hogy a minőségi és az egészsé-
günk érdekében különösen fontos tö-
megsport méltó otthonra talál. Termé-
szetesen a csarnokok sokféle más
rendezvénynek is alkalmas, vonzó
helyszínei lehetnek.

Hogy látja, mennyire fogadta el a
város magáénak ezt az olimpiai fesz-
tivált?

Az érdeklődés alapján úgy gondo-
lom, tapasztalom, hogy elfogadta. A
sportesemények belépőjegyei gya-
korlatilag elfogytak, kivéve azt a har-
minc százalékot, melyet tudatosan

tartottunk vissza. A nyitó ünnepség
iránt is nagy az érdeklődés. 

Mitől lesz az „olimpia” mellett egy
„fesztivál” házigazdája is a város?

Az Európai Olimpiai Bizottság el-
sődlegesnek a sporteredményeket
tartja az EYOF-on is, de fontos cél,
hogy az adott ország, a rendező város
sajátosságaival, kultúrájával is megis-
mertesse a fiatalokat. Az ide kapcso-
lódó programok központjának a Du-
nakapu teret választottuk, és szinte
nem lesz olyan perc az esemény ideje

alatt, amit ne töltöttünk volna meg tar-
talommal. Ezek ugyanúgy szólnak a
győrieknek, mint az ide érkező ver-
senyzőknek, kísérőknek. Az EYOF
szervezésében, létszámában na-

gyobb sportesemény, mint a vizes vi-
lágbajnokság, a megnyitó színvonala
pedig közelít egy nagy olimpiáéhoz.
Arra törekszünk, hogy a győri legyen
a valaha volt legjobb, legnagyobb
EYOF.  

Milyen sportversenyeken látjuk
majd a helyszínen? Gondolom, a tor-
nát nem hagyja ki.

Persze hogy nem, de az úszást is
megnézem, sőt úgy tervezem, hogy
valamennyi sportág versenyeire elme-
gyek. Kár volna kihagyni bármit is.

Tizenhét gyôri az EYOF-on, Sipôcz viszi a magyar zászlót
győriek alkotják, hiszen a GYAC-ból –44 kg-ban Kar-
dos Tímea, –55 kg-ban Vida András és +90 kg-ban Si-
pőcz Richárd is tatamira állhat. A 6 fős kerékpáros csa-
patba bekerül a GYAC versenyzője, Bajorfi Eszter, míg

a szintén hat fős tornászválogatottban ugyanebből a
klubból Fehér Nóra és Mészáros Krisztofer. A 4 főt
számláló teniszválogatott nagy részét GYAC-os spor-
tolók alkotják, hiszen Drahota-Szabó Dorka, Jánosi Lu-
ca és Fajta Péter is a győri egyesület színeiben lehet

EYOF-résztvevő. Tizenhat úszót nevezett a sportági
szövetség az eseményre, a Győri Úszó SE-ből Pózvai
Kiara versenyezhet majd. A csapatsportágak közül a
női kézilabdások 15 fős keretébe négy Audi ETO-s fia-
tal kapott helyet: Pál Tamara, Afentáler Sára, Szilovics
Fanni és Varga Emőke játszhat hazai pályán. A női ko-
sárlabdacsapat tagja lesz a Széchenyi Kosárlabda Aka-
démia reménysége, Szirony Dorina.

Az ifjúsági Európa-bajnok judós, Sipőcz Richárd vi-
szi majd a XIV. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
július 23-i megnyitóján, a győri ETO Parkban a ma-
gyar zászlót. A Magyar Olimpiai Bizottság az érintett
sportági szakszövetségektől kért ajánlást a zászlóvi-
vőre, akinek személyét Fábián László csapatvezető je-
lentette be. A judósok Mátraházán edzőtáboroznak,
ahol a Magyar Judo Szövetség kedden délután edző-
bizottsági értekezletet tartott; a megtisztelő feladatról
Nagy András, a szövetség szakágvezetője, sportigaz-
gatója tájékoztatta a versenyzőt.

„A szakmai megbeszélést megelőzően elmondtam
Ricsinek, hogy ő viheti az EYOF-megnyitón a magyar
zászlót, láthatóan elérzékenyült, a felkérést nagyon
nagy megtiszteltetésnek vette” – mondta Nagy András.



katlan volt, látszott rajtuk, hogy sokkal
jobban szeretnek edzeni, versenyezni
és rendeltetésszerűen használni a ke-
rékpárt, mintsem a kamera előtt várni
a fotós újabb és újabb kéréseit.

„Éhes vagyok, de egész jól bírom”
– mondja mosolyogva a 15 éves Füri
Márton, amikor megkérdezem, hogy
érzi magát a szokatlan szerepben.
„Fura, hogy ennyi ember ugrál körül
minket. Megnéztem néhány képet a
fényképezőgép kijelzőjén, tetszik
mindegyik, de fura is egyben. A hét-
köznapokon nem így nézek ki, most
fodrász és sminkes is alakított rajtam
egy kicsit. Örülök, hogy itt lehetek,
büszke vagyok rá, hogy engem válasz-
tottak nagykövetnek. Szurkolok Mar-
cinak az EYOF-on, mert egy nagyon
tehetséges bringás” – teszi hozzá Bor-
issza Johanna Kitti, aki a két sportoló
közül a rutinosabbnak számít, bár
még mindig csak 20 éves. Karrierje
bővelkedik sikerekben, hiszen volt
már Európa-bajnokságon 9. helyezett,
nyert magyar bajnokságot, sőt itthon

versenyszámában csúcstartó, és tag-
ja a női elit pályaválogatottnak is. A pá-
lya mellett országúton is a legjobbak
közé tartozik. „Az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál kiváló lehetőség a
kerékpársport népszerűsítésére és a
fiatal tehetségek bemutatkozására.
Az utrechti EYOF-on magam is részt
vettem, az olimpiai fesztiváli hangulat
hatalmas élmény volt. Biztos vagyok
benne, hogy az országúti versenyre
sokan kilátogatnak majd, az út szélén
és a látványosnak ígérkező befutónál
pedig rengetegen buzdítják a magya-
rokat; ennek a mi sportágunkban kü-
lönösen jelentősége van” – nyilatkozta
később Johanna Kitti.

A fiatalabbak igyekeznek helytállni
a győri megmérettetésen. Magyaror-
szágot egy hat fős csapat képviseli,
három lány és három fiú kerékpáros
rajtolhat. Füri Márton mellett Sánta
Ármin Konrád, és Varga Bálint, vala-
mint Bajorfi Eszter, Fördös Kata Bar-
bara és Vas Kata Blanka küzd a helye-
zésekért. „Hatalmas élmény nagykö-

vetnek lenni, láthattam, hogy milyen
egy reklámfilm-forgatás vagy fotózás,
nagyon élveztem a fogadásokat és ün-
nepségeket. Jó volt látni a sok óri-
ásplakátot és hirdetést, aminek segít-
ségével én is hírnevet és elismerést
kaphattam” – mondja Füri Márton az
EYOf előkészületeiről, majd azzal foly-
tatja, hogy komoly elvárásai vannak
saját magával szemben. „Nagyon
örülnék, ha az első tízben végeznék,
de a cél a dobogó. Nagyon ritka, hogy
ilyen nagy létszámú nemzetközi me-
zőny indul Magyarországon kerék-
pársportban, főleg az én korosz tá -
lyom ban. A hazai pálya elsődleges
előnye a magyar szurkolótábor, egy
ilyen nagyszabású eseményen na-
gyon sokan lesznek, és reményeim
szerint mindenki a magyar verseny-
zőknek fog drukkolni. Az is hatalmas
élmény, hogy nagyon sok ismerősöm,
barátom, rokonom mellettem tud len-
ni és erősíteni engem a versenyen.”

A nagy célok nem tűnnek elérhe-
tetlennek, főleg úgy, hogy ha ismer-

jük Marci eddigi eredményeit.
Többszörös korosztályos

magyar bajnok, hegyi,
mezőny- és kritérium-

bajnokságon is állt
már a dobogó tete-

jén. Nemzetközi
eredményeit te-
kintve, legbüsz-
kébb a csehorszá-
gi U15-ös „Kisbé-

keverseny” egyik
szakaszán elért har-

madik helyére; mint
mondja, a viadalon 45

éve nem „ért haza” ma-
gyar kerekes dobogós he-

lyen. Hegyikerékpározásban is sike-
res, 2015-ben az ausztriai, salzkam-
merguti maratonon szintén az U15-

ösök mezőnyében lett bronzérmes.
Az EYOF-on tíz sportágban össze-

sen 915 érem talál gazdára. A
bringások bíznak benne, hogy

nekik is jut néhány medál.

A szurkolótáborban és a hazai pályában
bíznak a magyar bringások
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szerző: nagy roland
fotó: vizi andrás

Az EYOF tíz sportága közül az
egyik legkülönlegesebb, a ke-
rékpározás. A lányok és a fiúk is
a városi pályán róják majd a kö-
röket, versenyükre így sosem
mondhatjuk, hogy telt ház előtt
zajlik, viszont valószínűleg a
legtöbb nézőt vonzza majd. A
szurkolók fergeteges biztatásá-
ra, nagyszerű hangulatra, és
Magyarországon ritkán induló
rangos mezőnyre számít a ke-
rékpár EYOF-on induló nagykö-
vete, Füri Márton is. Aki pedig
átadhatta neki tapasztalatait, a
sportág másik EYOF-arca, Bor-
issza Johanna Kitti. A tapasztal-
tabb sportoló már rajthoz állt
egy ifjúsági olimpiai fesztiválon,
a hollandiai Utrechtben. 

A Magyarország első olimpiai esemé-
nyét népszerűsítő kampány fotózásán
sisakban, biciklivel pózoltak a fiatalok.
A feladat mindkettőjük számára szo-
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www.vidrauszoiskola.hu

INDULNAK: július 17. és július 18.
Mindennapos foglalkozások hétfőtől péntekig délelőtt 
és délután! Óvodás, gyermek, diák, felnőtt!

A győri Sátoros Fedett Uszodában, 
a Magyar Vilmos Uszodában
és a Móra-iskola  uszodájában.

Utolsó nyári úszásoktatások,
úszóedzések a Vidra Úszóiskolában.

Érdeklődés: 
Rákosfalvy Ferenc
06-30/272-2064

Kovács Aliz
06-70/947-9409Úszá

s: E
rő, e

gészs
ég, e

dzetts
ég.

Beiratkozás: július 14.
péntek 16–18 óra
között, a győri 
Sátoros Fedett 
Uszodában, illetve
a kezdések elôtt.

szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Kezdődik Budapesten a vizes vi-
lágbajnokság, nem sokkal ké-
sőbb pedig az EYOF. A győri
úszók esélyeiről is kérdeztük Pet-
rov Ivánt, a GYÚSE vezetőedzőjét.

Több győri versenyző is  tagja a ma-
gyar válogatottnak. Kiknek szurkol-
hatunk a vb-n, melyik számokban in-
dulnak?

Jakabos Zsuzsi 200 és 400 méter
vegyesen is elindul, de tagja lesz a
4x100 méteres mix vegyes váltónak,
a 4x100-as női gyors, a 4x200-as női
gyors és 4x100 méteres mix gyors vál-
tónak is. Sebestyén Dalma 200 méte-
res mellúszásban áll rajtkőre, Balog
Gábor 50 és 100 háton rajtol egyéni
számban, de bekerült a 4x100-as mix
vegyes és a 4x100-as férfi vegyes vál-
tóba is. Lobanovszkij Maxim és Ta-
kács Krisztián is 50 méteres gyors -
úszásban versenyez a vb-n.

Az úszók úgy tartják, hogy világ-
bajnokságot legalább olyan nehéz
nyerni, mint olimpiát. Nagyon erős
a mezőny minden számban. Mire
számíthatunk a győriektől?

Érmeket remél versenyzôitôl a gyôri vezetôedzô
Két versenyzőnknek reális esélye

van a döntőbe jutásra váltóban, Ba-
log Gábornak és Jakabos Zsúnak.
Zsuzsi egyéniben is ott lehet a finálé-
ban, bár 200 pillangón ezúttal sem
állhat rajthoz, azért a 200–400 ve-
gyesen esélyes a legjobb nyolcra.

Maxim és Krisztián egy középdöntő-
vel már nagyon boldoggá tenne, Se-
bestyén Dalmának szinte nem volt
olyan szakasz a felkészülésében,
hogy ne lett volna sérült, nála már in-
kább a következő szezonra hangoló-
dás a cél.

A felkészülést a lehető legjobb
körülmények között végezhették a
versenyzők, sőt több külföldi olimpi-
kon is az Aqua Sportközpontban ed-
zett a vb-re.

Nem véletlenül. Amikor külföldi kol-
légáim megkérdezik, nem érdekelne-e

egy nagyon jó külföldi állás, én mindig
csak mosolygok, és azt mondom: soha
nem cserélném el a győri uszodát. A
Győr Projekt Kft. kiválóan üzemelteti
ezt a létesítményt. Uszodánk vize kivá-
ló, a levegő kellemes, a sporttechnoló-
gia pedig világszínvonalú, nem véletle-

nül választott minket a világ egyik leg-
jobb csapata, a holland mellett az
orosz és az izraeli válogatott is a vb-fel-
készüléshez. A város pedig egy ékszer-
doboz, nem lehet nem szeretni.

Az EYOF-on 16 fős magyar csa-
pat indul, és lesz győri résztvevő is.

Kilenc lány és hét fiú vesz részt az
EYOF-on, azt gondolom, a Tbilisziben
szereplő csapat magasra tette a mér-
cét, a mezőny ismeretében ugyanakkor
több érmet várok, az aranyak számát
háromra saccolnám. Győrből a GYÚSE
tehetsége, Pózvai Kiara jutott ki, neki ez
lesz az első válogatott versenye, idén
nagyot ugrott, hiszen a szezon elején
top20-as versenyzőként tartották szá-
mon, aki esetleg országos bajnoksá-
gon középdöntős lehet, ehhez képest
2017-ben az ifi ob-n és a serdülő ob-n
is érmekért harcolt és szerzett is. Kiváló
versenyző, nagy lehetőségekkel, de
még mindig érnie kell, döntőt várok tő-
le, váltóban az érem sem lehetetlen.

Az Aqua Sportközpont az egyik
legnépszerűbb versenyhelyszín lesz
az EYOF-on.

Az úszás nagyon népszerű sportág,
több mint 400 versenyző méri össze
majd itt az erejét, nem véletlen, az olim-
piákon is ez a legnézettebb verseny. 

Tenisz Szuperliga: Gyôrben 
a legjobb magyar játékosok
A Szuperliga a tenisz csapatverse-
nyek csúcsa Magyarországon, és
idén jó esély van arra, hogy a GYAC
bejusson a legjobb négy közé ebben
a sorozatban. A Szuperligában nyolc
együttes indul, két négyes csoport-
ra osztva. A csoportokban mindenki
játszik mindenkivel, és az első két-
két helyezett kerül a négyes döntő-
be. A GYAC pénteken, Budapesten
játssza első csoportmeccsét a Ho-
ker ellen, majd jön a két hazai pályás
találkozó. Az első vasárnap 11 óra-
kor kezdődik a Kálóczy téren, a Die-
go SC ellen, majd a rangadó a sztá-
rokkal felálló Siófok ellen, kedden
11-től. „Alaposan megerősödött a
GYAC, hiszen a város támogatásá-
nak köszönhetően, a legjobb hazai
játékosokat igazoltuk le. Domschitz
Gergely és Rózsa Gábor már tavaly
is nálunk játszott. A Szuperligában
további erősítés lesz Balázs Attila,
aki egyenesen Wimbledonból érke-
zik Győrbe, a versenyre. Ő a 174. a
világranglistán, így a második leg-
jobb magyar teniszező Fucsovics

Márton mellett. Valkusz Máté, az
EYOF sportági nagykövete is nálunk
játszik. Máté sokáig junior világrang-
lista-vezető volt. Balázs György egy-
kori junior Roland Garros-bajnok,
valamint a rutinos Bardóczky Kornél
is a GYAC-ban lép pályára. Bíró And-
ré és Kisantal Gábor neve is ismerős
a sportkedvelőknek, mindketten si-
keres játékosok, sérülés után újra
lendületben” – nyilatkozta a Szuper-
liga-győzelemre is esélyes társaság-
ról a csapatkapitány, a klub kilence-
dik játékosa Somogyi Zsolt, aki hoz-
zátette, utoljára a nyolcvanas évek-
ben láthatott a győri közönség eny-
nyire magasan jegyzett teniszezőket.
„Amikor megkérdezik, miért vállal-
tam a csapatkapitányi szerepet,
csak annyit válaszolok, mert ez az
egész olyan, mintha a magyar Da-
vis-kupa csapat, vagyis a nemzeti
válogatott kapitánya lennék. Ennél
erősebb magyar csapat csak akkor
létezne most, ha Fucsovics is a
GYAC-ban játszana” – mondta So-
mogyi Zsolt.
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képzést indít Győrben
SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-70/422-2599-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus kezelés, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
Dr. Kovács József

Továbbra is úton az EYOF-láng

fotó: o. jakócs péter

fotó: o. jakócs péter

Folytatódott az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángjának vá-
rosjáró körútja: az Audi Hungariához csütörtökön délelőtt érke-
zett meg a fáklya, majd több városrészben futottak vele. Például
az adyvárosi Barátság Sportparkban is, szerda kora délután. A
városrész önkormányzati képviselője, Radnóti Ákos alpolgármes-
ter Havassy Myrtillel, a Gárdonyi-iskola testnevelő tanárával kö-
zösen indította útnak az EYOF-jelképet.



w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

32 / + / 2017. július 14.

HIRDETÉS


