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„Tagadhatatlan, hogy Győr a leg‐
jobban teljesítő magyar város, ezt
számos jó példa bizonyítja” – mondta
Szijjártó Péter külgazdasági és kül‐
ügyminiszter, aki a napokban a Győr+
Televízió Konkrét című műsorában
beszélt a kisalföldi megyeszékhely tel‐
jesítményéről és megítéléséről. „Az
Audi és

b e ‐
szállítói, illetve a folyamatosan a vá‐
rosba települő vállalkozások olyan
erőt adnak ennek a körzetnek, ami ki‐
emeli Győrt a hazai gazdaság térké‐
pén” – mutatott rá. „Az önkormány‐
zat jól használja ki erős gazdaságának
minden előnyét, lépten‐nyomon új
fejlesztésekbe botlunk, én magam is
szinte havonta járok „haza” átadni va‐
lami beruházást, legyen szó út‐, egye‐
tem‐ vagy más jellegű fejlesztésről” –
tette hozzá a miniszter. „Győrben

Az aranylemez után idén tavasszal jelenik meg a nyolcéves
Nyughatatlan zenekar negyedik nagylemeze. Pénteken
történetük során először adnak Győrben koncertet, ame‐
lyet a Győr+ Rádió is ajánlott.

A Nyughatatlan zenekar Debrecenből indult, ihletőjük Johnny Cash
és az életéről készült film volt, na meg a rock and roll kezdeti korszaka.
A koncertműsorukban ma is elhangzanak Cash‐feldolgozások, de jó
ideje saját dalokkal is szórakoztatják a közönséget, amolyan alter
country hangulatot teremtve. Sőt, az amerikai feeling keveredik a ma‐
gyar kultúrával.

„Bár a country zene egy‐hármas lüktetéséből könnyen át lehet ván‐
dorolni a magyarosnak mondható zenékbe, de nem volt tudatos” – kezd‐
te a Győr+ Rádiónak Kovács Kornél. „Talán a hegedűjáték teszi ízesebbé
a dalainkat. Boda Nóra, a hegedűsünk egyébként Győrben tanulta a ze‐
nét. Az új lemezünk március végén jelenik meg. Van rajta egy dal, amiben
a falunapok világa elevenedik meg. Ez a koncertélményekből született.
De inspiráló lehet egy film, egy novella, egy jól csengő kifejezés vagy mon‐
dat, amit csak úgy meghallok az utcán.”

Kornél azt is elárulta, hogy velük kapcsolatban van, akinek Johnny
Cash a hívószó, míg mások a saját dalaikat kedvelték meg elsőre. Sőt,
a rockabilly szerelmesei a műfajon keresztül kezdték el követni a
Nyughatatlant. Győrben például kemény magot alkotnak a Black
Jacks Rockabilly Club tagjai.

„A győri Dongóban egy 11 állomásos turné keretében lépünk fel. A mű‐
sor vázát Johnny Cash‐ és rockabilly‐feldolgozások adják, de természete‐
sen a saját dalainkat is nyomjuk majd a másfél órás táncos bulinkon.”

tényleg minden adott a 21. századi
életminőség megteremtéséhez, ren‐
geteg munkahely, versenyképes fize‐
tések, kiváló alap‐, közép‐ és felsőok‐
tatás, nagyszerű gazdasági környezet,
vagyis lakni, tanulni, dolgozni, csalá‐
dot alapítani is érdemes a városban”
– emelte ki a győri származású tárca‐
vezető. „A magyar gazdaság tartós nö‐
vekedési pályán van, négyszázalékos

volt legutóbb a gazdaság erősödé‐
se, de a kisalföldi megyeszékhely
mutatói még ebből a pozitív kör‐
nyezetből is kiemelkednek” –
hangsúlyozta Szijjártó Péter. „So‐
kan lennének Győr helyében, a vá‐

ros példa lehet bármelyik másik ma‐
gyar település számára, hogyan kell
tudatosan fejleszteni, hogy az ott élők
is profitáljanak abból” – folytatta. „Túl‐
zás nélkül állíthatom, hogy a város két
országgyűlési képviselője, Simon Ró‐
bert Balázs és Kara Ákos, Borkai Zsolt
polgármesterrel közösen jól „kormá‐
nyozzák” Győr hajóját, bízom benne,
hogy ez a csapat április nyolcadika
után is együtt tud dolgozni azért,
hogy a város ne csak hazai, de közép‐
európai szinten is meghatározó cent‐
rummá váljon” – fogalmazott a kül‐
gazdasági és kü lügyminiszter.
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Minden
adott a 21. századi 

életminôség
megteremtéséhez

Szijjártó: sokan lennének
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Johnny Cash emléke
elevenedik meg
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Számos formájával találkozhat‐
tunk már a csalásoknak, az egyik köz‐
kedvelt mód a telefonos átverés,
amellyel sajnos még mindig nagyon
sokakat megkárosítanak az erre spe‐
cializálódott bűnözők. Megfigyelhe‐
tő, hogy egy ideig csendben marad‐
nak, majd újabb és újabb praktikákat
kitalálva, igyekeznek kicsalni a jóhi‐
szemű, aggódó emberek pénzét.
Győr‐Moson‐Sopron megye terüle‐
tén most ismét megjelentek ezek a
telefonos kalózok, akiket a köz‐
nyelv már csak „unokázós” csa‐
lóknak hív. A megyei rendőr‐
főkapitányság előtt ismert a
jelenség, s ők is a megelő‐
zés fontosságát hangsú‐
lyozzák.

„Az elmúlt időszakban a
megye területéről több
olyan bejelentés is érkezett
a rendőrségre, amelyek a
már jól ismert unokázós csa‐
lásokról szóltak” –  kezdte Tóth
Gabriella rendőr alezredes, sajtó‐
szóvivő. „A bejelentők többnyire
idősebb személyek voltak, akik el‐
mondták: telefonon hívták fel őket
idegenek azzal, hogy gyermekük,
unokájuk balesetet okozott. Ennek
következményeire – a büntetésre, il‐
letve az okozott kár megtérítésére –
egy nagyobb összeget kellene átad‐
niuk a nemsokára megjelenő sze‐

Ne doljünk be
AZ „UNOKÁZÓS”

csalóknak!

Ismét megjelentek megyénk területén az „unokázós” csa‐
lóknak nevezett trükkös és elszánt szélhámosok, akik az
időseket veszik célba. A rendőrséget kértük, segítsenek a
megelőzésben.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

´́

mélynek. A megyénkben felkeresett
szépkorúak többségénél nem jártak
sikerrel a csalók, a sértettek idege‐
nekkel szembeni egészséges bizal‐
matlansága segített abban, hogy ne
váljanak a bűnelkövetők áldozataivá”
– ismertette a szóvivő a részleteket.

Egy korábbi esettel szerkesztősé‐
günket is megke‐
r e s ‐

t é k .
Olvasónk arról
számolt be, hogy egy idegen férfi tár‐
csázta a számát, majd annyit mon‐
dott neki: unokája bajban van. Ha
nem ad 50 ezer forintot egy hamaro‐
san érkező férfinak, akkor nem tud‐

ják időben orvoshoz vinni a fiút. A
nagymama itt is résen volt: pár per‐
ces visszahívást kért, majd felhívta az
unokát, akivel természetesen semmi
sem történt. Az újabb hívás azóta
sem történt meg, na nem mintha hi‐
ányozna neki. Ő is megúszta, de
ahogy fogalmazott: „Ijesztő, amikor
valaki azt mondja nekünk, bajban
van a szerettünk, sőt ha még azt is
hozzáteszi, rajtunk múlik, hogy kap‐

hat‐e segítséget…” – mesélte Mar‐
git néni. „Senkinek nem kívánom

az érzést. Ám már annyi ilyen‐
ről hallottam, hogy sikerült

nem ösztönből cseleked‐
nem, hanem inkább utána‐
jártam. Szerencsére az
unokám jól van, engem
pedig nem sikerült rászed‐
nie a csalóknak” – zárta az
idős asszony. 

Megkértük a rendőrség
munkatársait, legyenek segít‐

ségünkre, hogyan kerülhetjük
el, hogy áldozataivá váljunk az

ilyen csalóknak. „A leggyakoribb,
hogy a csalók az időskorú áldozatot az
unoka vagy más hozzátartozó nevé‐
ben hívják fel, majd különböző indok‐
kal pénzt kérnek” – folytatta a rendőr‐
ség szóvivője. „A legtöbbször előfordu‐
ló színlelt ok, hogy a szerettük balese‐
tet szenvedett, az okozott kárt rendez‐
ni kell. Sürgősen visszafizetendő köl‐

csönnel is sokszor próbálkoznak;
ahogy azzal is, hogy rokonukat csak bi‐
zonyos összeg fejében nem bántják,
esetleg engedik szabadon. Ilyenkor
azonnal hívják fel azt a személyt, akire
a telefonáló hivatkozik! Fontos tudni,
hogy a csalók felkészültek, tehát olyan
információkat is mondhatnak, ame‐
lyekkel sikerül a hívott fél bizalmába
férkőzni. Ezért nyilvánosan – ha lehet
– ne beszéljenek magánügyeikről!” –
hangsúlyozta az alezredes. 

Persze amellett sem mehetünk el
szó nélkül, hogy a szeretteinkre hivat‐
kozó csalók nem csak telefonon, ha‐
nem személyesen is megjelenhet‐
nek. A rendőrség gyanús alakok fel‐
bukkanása esetén azt javasolja, je ‐
gyezzük meg személyleírásukat, ko‐
csijuk rendszámát! Ha az ismeretle‐
nek valamely szolgáltató dolgozója‐
ként vagy hivatalos személyként mu‐
tatkoznak be, minden esetben kérjük
el igazolványukat, majd azt a szolgál‐
tató telefonos ügyfélszolgálatán ke‐
resztül ellenőrizzük le!

A rendőrség az idősek családját,
közvetlen ismerőseit is összefogásra
kéri. Ha szükséges, minden nap hívják
fel rokonuk, ismerősük figyelmét a fen‐
tiekhez hasonló történetekre, módsze‐
rekre, és mondják el nekik a rendőr‐
ség tanácsait. Ha mégis bűncselek‐
mény áldozatává válnak, azonnal hív‐
ják a 112‐es segélyhívó számot!

Hívjuk fel 
az idôsek
figyelmét 

a szélhámosok 
módszereire
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Továbbra is a városban muködik a világ legnagyobb motorgyára

Rupert Stadler, az Audi AG igazgató‐
tanácsának elnöke kifejtette: árbevéte‐
lük először haladta meg a hatvanmilli‐
árd eurót, s úgy, hogy nyolc év alatt
megduplázták azt. Az operatív ered‐
mény 5,1 milliárd euró, adózás előtti
nyeresége pedig 4,8 milliárd euró lett.
Mindezt úgy tudta elérni az ingolstadti
konszern, hogy világszerte közel 1,9
millió autót értékesített, 0,6 százalék‐
kal többet, mint az előző évben.

Az Audi hatalmas összegeket in‐
vesztál a jövőbe, így az e‐mobilitásba
és az önvezető autókba. 2022‐ig ez
az összeg eléri a 40 milliárd eurót.

Csak az idén több mint 20 új modellt
dobnak a piacra, jön az első elektromos
autó, az Audi e‐tron, amelynek ára 80

ezer eurótól indul. Csak Norvégiából
3.700‐an rendelték meg a 2018‐ban
gyártásba kerülő autót. Kész az Audi el‐
ső önvezető autója, az Aicon, ennek pi‐
acra kerülése előtt azonban még szá‐
mos jogszabály megoldásra vár.

Az Audi német dolgozói 4.770 eurós
nyereségrészesedést kapnak a tavalyi
eredmény után. Győrben a bónusz a
dolgozók havi fizetésének 1,3‐szorosa.

Stadler nem hagyta ki Győrt sem a
sorból a sajtótájékoztatón. „Magyaror‐
szági telephelyünk alapításának 25. év‐
fordulóját ünnepeljük, győri munkatár‐
saink a negyedszázad alatt 33 millió
belső égésű motort gyártottak, amire
büszkék lehetünk. A következő 25 év‐
ben magyar munkatársaink biztosan

legalább ennyi elektromos motort fog‐
nak gyártani” – jelentette ki Rupert
Stadler, az Audi AG igazgatótanácsának
elnöke Ingolstadtban.

A bajor városban méltatta a győri
Audi 25 évét Peter Kössler, az Audi
Hungaria felügyelőbizottságának el‐
nöke is, aki úgy fogalmazott, a győri
Audi ma már megkerülhetetlen a
konszern életében, amelynek törté‐
netét számottevően befolyásolta. A
33 millió motor és a több mint egy‐
millió autó beszédes számok, ame‐
lyek mögött magyar kollégáik meg‐
győző tehetsége áll. Az idén megkez‐
dődik a Q3 sorozatgyártása, és széri‐
ában készülnek az e‐motorok, ame‐
lyek azt bizonyítják, az Audi vezetése
hosszú távon gondoskodik a gyárról.

„Győrben 2018 a jubileum és a vál‐
tozás éve” – ezt már Wendelin Göbel,
az Audi AG igazgatóságának személy‐
ügyekért felelős tagja jelentette ki Né‐
metországban, aki szerint sokféle ren‐
dezvénnyel készülnek a jubileumra. A

változásra pedig képzésekkel reagálnak,
így a sikertörténet folytatódik Győrben.

De mi lesz a TT sorsa? Kizárólag
Győrben készül húsz éve az Audi TT,
amelynek idén lesz egy facelift verzi‐
ója. De vajon folytatódik‐e a TT gyár‐
tás újabb generációval? – kérdeztük
Peter Kösslert. „A folytatásról straté‐
giai egyeztetés van az Audi AG igaz‐
gatóságában, azt hiszem, most ezzel
kapcsolatban csendre van szüksé‐
günk” – kaptuk a választ a felügyelő‐
bizottság elnökétől.

Győrt érintő változás az is, hogy
2019‐től Ingolstadt és Győr együttmű‐
ködésében készül a jelenleg Győrben
gyártott Audi A3‐as. Vajon mi indokol‐
ja a változást? – tettük fel az újabb
kérdést Peter Kösslernek. „Idén elkez‐
dődik Győrben a Q3 gyártása, mivel
ez nagy sikernek ígérkezik, reménye‐
ink szerint a járműgyártás teljes kapa‐
citással fog működni, ez akár évi 180
ezer autót jelenthet, ezért lesz szük‐
ség arra, hogy Ingolstadt és Győr kö‐

Az Audi Hungaria és az anyavállalata, az Audi AG is jó
évet zárt 2017‐ben – derült ki az Ingolstadtban tartott
szokásos éves nemzetközi sajtótájékoztatón. A bajor
városban gyakran emlegették Győr nevét is.

Stadler a gyori Audi újabb 25 
´́

´́



Audi A1.......................................................... 95.725 (‐16,4)
Audi Q2.................................................... 93.483 
Audi A3 ........................................ 321.934 (‐13 )
Audi Q3 .................................... 207.774 (‐10,5 )
Audi TT........................................ 23.899 (‐10,5 )
Audi A4........................................ 341.371 (+1,3)
Audi A5...................................... 106.824 (+58,1)
Audi Q5 ...................................... 281.854 (+1,0)
Audi A6 ........................................ 256.165 (‐6,3)
Audi A7 ........................................ 18.641 (‐26,5)
Audi Q7 ...................................... 106.004 (+3,9)
Audi A8 ........................................ 21.323 (‐12,6)
Audi R8............................................ 3.068 (+6,6)
Lamborghini .................................. 3.815 (+10,4)
Ducati motorkerékpár .................. 55.871 (+0,8)

Így fogytak az egyes modellek, zárójelben változás
a korábbi évhez képest százalékban:
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zösen ossza meg a feladatokat” – fo‐
galmazott Peter Kössler.

Végül arról faggattuk a Győrben
két éven át az ügyvezetés elnöke‐
ként dolgozó Kösslert, hogyan látja
a dízelmotorok jövőjét? „Számítása‐
ink szerint 2025‐ig motorjaink 25‐
35 százaléka lesz elektromos motor,
addig és utána is szükség lesz belső
égésű motorokra, ezen belül pedig
a dízelre” – oszlatta el azokat a bal‐
jós jóslatokat, amelyek szerint a dí‐
zelnek nincs jövője.

A korábbi hagyományoktól eltérő‐
en, az Audi Hungaria eredményeit
nem Ingolstadtban, hanem már koráb‐

ban Budapesten ismertették. (Erről
február 23‐án megjelent lapunkban
mi is hírt adtunk.) Ebből kiderült, a
győri Audi jó eredményekkel zárta a
2017‐es üzleti évet: a vállalat a motor‐
gyártás területén 1.965.165 (2016:
1.926.638, +1,9%) erőforrást gyártott,
s ezzel továbbra is a világ legnagyobb
motorgyára. A járműgyártásban
105.491 autó (2016: 122.975, ‐16,5%)
hagyta el a győri gyártócsarnokot. A
prémiumgyártó 7.214 millió euró ár‐
bevételt ért el (2016: 7.136 millió eu‐
ró, +1%). Az elmúlt év végén 12.307
munkatársat (2016: 11.631, +5,8%)
foglalkoztatott az Audi Hungaria.

évét vizionálta

VILÁGÚJDONSÁG 

A győri Erbslöh Hungaria 14 milliárd forintos új beruházásához
a kormány 3 milliárd 50 millió forintos támogatással járul hozzá
– jelentette be a gyárban Szijjártó Péter külgazdasági és kül‐
ügyminiszter múlt héten.

A rendezvényen Bene Zsolt
ügyvezető arról tájékoztatta munka‐
társait és a sajtót, hogy a Németor‐
szágban, az Egyesült Államokban, Kí‐
nában és Magyarországon 10 ezer
embert foglalkoztató Erbslöh egy vi‐
lágújdonságnak számító felületkeze‐
lési technológiát honosít meg Győr‐
ben. A német anyavállalat a kelet‐
európai nyitásról döntött, a beruhá‐
zásért Magyarországon kívül Len‐
gyelország versenyzett, s végül Szij‐
jártó Péter személyes közreműködé‐
sével került Győrbe az új gyár.

Borkai Zsolt polgármester ezt a
beruházást jó példának tartotta
ahhoz a győri gyakorlathoz, mely
során az önkormányzat, a kormány
és a cégek szorosan együttműköd‐
nek. Győr fejlesztési sikereinek az
itt élő emberek munkája mellett
ez a titka. A polgármester szerint
az ország és a város iránti bizalom
tükröződik a fejlesztésben.

Szijjártó Péter beszédében úgy
fogalmazott: a magyar gazdasági
modellt a magyar emberek teljesít‐
ménye teszi működőképessé. A
gazdaság gerincoszlopa az autó‐
ipar, melynek az alumíniumprofilo‐
kat, díszléceket gyártó, az Audi
Hungariának pedig dugattyúkat is
szerelő győri Erbslöh Hungaria is
fontos része. 175 ezer ember dol‐
gozik ebben az iparágban. A meg‐
termelt értékek 91,8 százaléka ex‐
portra készül.

A miniszter arról is beszélt,
hogy eljutottunk a gazdaság fejlő‐
désének abba a szakaszába, mely‐
ben már nem az a fő mutatószám,
hogy hány munkahelyet teremt
egy vállalat, hanem hogy milyen a
technikai színvonala és mekkora a
hozzáadott érték. A technológia ál‐
tal szerzett ismeretek vezérelte
versenyhelyzetben is meg kell áll‐
nunk a helyünket, hangoztatta.

Beruház az Erbslöh, 

Gyorben Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Audi
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Ki kapta a díszpolgári címet: az
idegsebész orvos, vagy a kórház fő‐
igazgatójának általános helyettese?

Azt remélem, mindenekelőtt az
orvos, aki történetesen annak a kór‐
háznak a szervezési feladatokkal fog‐
lalkozó főigazgató‐helyettese, mely‐
nek egykori és mostani orvosai közül
már öten vagyunk díszpolgárok. Mát‐
rai Tamás, Ostorharics‐Horváth
György, Dézsi Csaba András, Rácz Ist‐
ván és én. Ez számomra azt jelenti,
hogy a város fontosnak tartja polgá‐
rai egészségét, s az orvosok és a kór‐
ház munkáját. Különösen figyelemre
méltó elismerés ez akkor, amikor a
szakma társadalmi megbecsülése saj‐
nos a béka feneke alatt van. A dísz‐
polgári cím indoklásában egyébként
az szerepel, hogy a magas szintű
szakmai munka elismeréséül, s az
egyedi műtéti eljárások bevezetésé‐
ért tartottak rá érdemesnek. Ennek
az elismerésnek az értékét növeli,
hogy egy jól prosperáló, gyorsan fej‐
lődő várostól kaptam, ahol sok em‐
ber kiemelkedő teljesítménye járul
hozzá a sikerhez.

A díjat megköszönő rövid beszé‐
dében úgy fogalmazott: Győrinek
lenni könnyű. Miért?

Azt is mondtam, hogy nemcsak
könnyű, de jó is győrinek lenni. Ez a
város mindig befogadó volt, gyorsan
be lehetett illeszkedni, mintha min‐
dig itt éltem volna. Harmincnégy év‐
vel ezelőtt érkeztem ide. Átéltem azt
a hatalmas fejlődést, ami végbement,
a Vagongyártól az Audiig, a főiskolá‐
tól az ország egyik legnagyobb egye‐
teméig, a kulturális élet folyamatos
fejlődését, benne a Győri Balettel.
1984‐ben az ország legújabb kórházá‐
ba jöttem dolgozni, és már részese le‐
hettem a még újabb kórház felépíté‐
sének és átadásának. Mindent meg‐
kaptam ettől a várostól, amire valaha
is vágytam. Otthont, szakmai fejlő‐
dést és sikereket, barátokat, kitűnő
kollégákat, jó munkahelyet. Megadta
a sors, hogy büszke lehessek Győrre,
arra, hogy győri vagyok. 1984‐ben,
ha a Belvárosban elment mellettem
kék füstöt eregetve egy Trabant, és a

nyugatnémet turisták fintorogtak, ka‐
jánul azt mondtam: „deutsches pro‐
dukt". Amikor tavaly Los Angelesben
egy kongresszuson egy amerikai kol‐
légám egy TT kupéval állított be, ak‐
kor azt mondtam, ezt is az én váro‐
somban gyártják.

Van kedvenc helye Győrben?
Nincs. Én ezt a várost mindenestől

szeretem. Dunaújvárosban nőttem
fel, egyszerre tanultam meg járni és

úszni. Aztán eltávolodtam a Dunától,
Pécsre jártam egyetemre, négy évet
pedig Nagyatádon dolgoztam. Győr‐
ben pedig újra visszatértem a folyó‐
hoz. Ki sem kell mennem a városból
ahhoz, hogy a természetben érezhes‐
sem magam, miközben közelről látom
a székesegyház tornyát. Korábban
volt egy csónakom, Moszkvics motor‐
ral, ma már inkább evezek. 

A vízen tudja kipihenni egy‐egy
nagy koncentrációt igénylő agy‐
vagy gerincműtét feszültségét, fára‐
dalmait? 

Szeretem a vizet, nyaranta egy he‐
tet a Balatonon pihenek az unokákkal,
egy hetet pedig vitorlázom az Adrián. 

Van más kedvtelése is?
Harmincnégy éve minden csütör‐

tökön ugyanazzal a négy emberrel ta‐
rokkozom. 

Pénzben játszanak?
Igen. Régi tíz‐ és húszfilléresekben.

Az igazi szenvedélyem azonban az
idegsebészethez, illetve az orvosi in‐
formatikához köt. Tíz éve vagyok cím‐
zetes egyetemi docens a Széchenyi
István Egyetem informatika tanszé‐
kén. Miután átvettem a díszpolgári cí‐
met, Filep Bálint kancellár visszahí‐
vott a díszterembe, ahol a tanszék
munkatársai vártak egy közös fotózás‐
ra. Hálás vagyok érte, hogy ők is be‐
fogadtak. Amikor a városba kerültem,
az akkor még főiskolaként működő
felsőoktatási intézményben akkor tel‐
jesedett ki az informatikai oktatás.

Horváth Ottó, a kórház főigazgatója
nyitott, nagy formátumú ember volt,
aki látta a fejlődés irányait. Az ő indít‐
tatására, s a főiskolai szakemberek –
köztük Szekeres Tamás főigazgató –
közreműködésével kezdtük el meg‐
alapozni, fejleszteni az egészségügyi
informatikát. Mindenekelőtt meg kel‐
lett teremteni a közös nyelvet az or‐
vosok és az informatikusok között. Az
informatika ma már az orvosi munka
elengedhetetlen része lett. Az egye‐
temen képeztünk informatikus mér‐
nököket, egészségügyi informatikus
szakiránnyal, de az egészségtudomá‐
nyi karon, az ápolóképzésben is köte‐
lező az informatikai oktatás. 

A győri kórházban milyen infor‐
matikai fejlesztésekre számítha‐
tunk?

A fejlesztések folyamatosak, min‐
den szakterület orvosai, assziszten‐
sei, ápolói napi munkájuk során, akár
a műszeres beavatkozások esetén,
akár a leletek értékelésekor, az ada‐
tok rögzítésekor használják az infor‐
matika eredményeit, eszközeit. Az in‐
formatikai szemlélet térhódításának
kórházi példája, hogy a röntgenosz‐
tályon az egyik doktornő PhD dolgo‐
zatát a képfeldolgozásból, a képek in‐
formatikai értékeléséből írja. Soron
következő
fejlesztése‐
ink közül
megemlítek
egy újdonsá‐

got: rövidesen számítógépes okos ‐
órát kapnak a kórházban ápolt bete‐
geink. Ennek segítségével közvetle‐
nül a műtét előtt egy okos telefonnal
leolvashatjuk majd, hogy ki a beteg,
milyen gyógyszereket kapott az ope‐
ráció előtt... 

A személyazonosításra azért
van szükség, nehogy elcseréljék a
beteget?

Ilyen a győri kórházban természe‐
tesen nem fordult elő, de más ország
kórházában akadt példa rá, hogy más
beteget tolt be a beteghordó a műtő‐
be. A beteghordó ugyanis a kórterem‐
ben mondja a beteg nevét, s az ope‐
ráció előtt lenyugtatott, kissé elkábí‐
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Agyat és gerincet operál, vezeti az idegsebészeti osztályt,
a kórház főigazgatójának általános helyettese, címzetes
docensként egészségügyi informatikát tanít az egyete‐
men. Hazatért ebbe a városba, melyet „mindenestől” sze‐
ret. Kötődik a Dunához, motorcsónakját már eladta, in‐
kább evez. Csütörtökönként meg tarokkot játszik. Dr. Ska‐
liczky Zoltán főorvos március 15‐e óta Győr díszpolgára.

„Könnyu és jó
GYORINEK
lenni”

Dr. Skaliczky Zoltán osztályvezeto foorvos
díszpolgársága

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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kisgyerek alszik az ön pocakján. Uno‐
ka?

Természetesen. Egy lányunk van,
aki már a harmadik unokával ajándé‐
kozott meg bennünket. Szeretnék mi‐
nél többet velük lenni. Feleségem is
orvos, belgyógyász, diabetológus, ne‐
ki még két és fél éve van a nyugdíjig.
Őt még megvárom, s aztán én is elme‐
gyek pihenni. Ez a világ rendje, jól ér‐
zem magam itt, nagyon szeretem a
munkámat, de nem akarom, hogy in‐
nen vigyenek ki a temetőbe. A nyug‐
díjig azért még van feladatom bőven,

s szerencsére olyan kollégák
vannak körülöttem, akik‐

kel szívesen dolgozom
együtt, az osztályon

és az igazgatásban
egyaránt.

tott betegek közül akár valaki más je‐
lentkezhet, s akkor esetleg őt vihetik
be a műtőbe. Hangsúlyozom, nálunk
ez soha nem történt meg, az osztá‐
lyon a nővérek is ellenőrzik, hogy kit
visz a beteghordó, de a tévedéseknek
a lehetőségét is ki kell zárni. A számí‐
tógépes karperec azt is jelezni tudja,
ha mondjuk egy veszélyeztetett beteg
elkóborol, s ki akar menni az utcára.
Az ilyen betegek követési rendszerét
egyébként jogszabály írja elő, az infor‐
matika ezeknek az előírásoknak a ha‐
tékony betartását szolgálja.

Evezzünk személyesebb vizekre.
Képernyője háttérképén egy bala‐
toni fotót látok, ön fekszik
a nyugágyon, s egy

Mindent 
megkaptam ettôl 

a várostól,
amire valaha is

vágytam 
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A díszközgyűlést Borkai Zsolt polgár‐
mester nyitotta meg. „Minden évben
összegyűlünk március 15‐én, hogy em‐
lékezzünk, ünnepeljünk, felidézzük a
történelmet, s azt az eszmét, szabad‐
ságvágyat, amiért a nemzet egyként ki‐
áltott fel: ’rabok tovább nem leszünk!’”
– idézte Petőfi Sándort, és hangsúlyoz‐
ta, ami március idusán megszületett,
nem lehetett eltörölni, a mai napig lük‐
tet, mert a magyar szabad nemzet.
„Büszkék lehetünk a győriekre is, akik
nagy tetteket vittek végbe a szabadság‐
harc idején és azóta is” – húzta alá a
polgármester és hozzátette, ahogy ta‐
valy együtt vittük sikerre az Európai If‐
júsági Olimpiai Fesztivált (EYOF), úgy
együtt szeretnénk sikerre vinni az Euró‐
pa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatot
is. „Hisszük és tudjuk, hogy Győr méltó
erre a szerepre, nem csak azért, mert
műemlékekben a harmadik leggazda‐

gabb város Magyarországon, a művé‐
szeti társulataink pedig magas színvo‐
nalon tevékenykednek, s viszik jó hírün‐
ket szerte a világban, hanem azért is,
mert a gyönyörű városunkban renge‐
teg értékteremtő ember él, aki mun‐
kásságával az egész közösséget segíti. A
hőseinkre való emlékezés mellett ma
köszönetet mondunk nekik is, minden
győrinek, aki szereti városát, és jó hírét
viszi a fejlődésnek, amiért közösen dol‐
gozunk” – fejtette ki Borkai Zsolt.

DÍSZKÖZGYULÉSEN
Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

Ezután dr. Somogyi Tivadar alpol‐
gármester ismertette az elismerések
átadása előtt a közgyűlés indoklásait.

Győr díszpolgára lett Bogisich Fe‐
renc, a QP Zrt. vezérigazgatója mun‐
kahelyteremtő, valamint a győri ok‐
tatási, egyházi, kulturális és sportélet
támogatását szolgáló széles körű
szponzorációs tevékenysége elisme‐
réseként. Dr. Skaliczky Zoltán szerve‐
zési igazgató, osztályvezető orvos
szintén díszpolgári címet kapott pél‐
daértékű idegsebészeti gyógyító te‐
vékenysége, és az egyedülálló műtéti
technikák magas színvonalú alkalma‐
zása elismeréseként. (A vele készült
interjúnkat a 6–7. oldalon olvashat‐
ják, a többiekkel pedig következő lap‐
számainkban beszélgetünk.) A Győri
Balett társulata is a díszpolgári cím‐
mel rendelkezők közé került, a város
kulturális életében végzett kimagasló

művészeti tevékenységéért. Kiss Já‐
nos, az együttes igazgatója elmond‐
ta: hatalmas elismerés, ha egy város
vezetése méltónak tart egy társula‐
tot, hogy a legrangosabb címet ado‐
mányozza számukra. „Nagyon bol‐
dog vagyok, és a mögöttünk álló kö‐
zel 40 évre visszagondolva pedig há‐
lás a győri polgároknak a sok szerete‐
tért, amit kaptunk és minden társu‐
lati tagnak, akik hazánk kultúrájáért
tevékenykedtek és tevékenykednek.”

Pro Urbe Győr díjat adományozott
a közgyűlés Hancz Istvánnak, a Győri
Ipartestület titkárának több évtizedes,
a győri vállalkozások és iparos műhe‐
lyek fejlődése érdekében végzett aktív
tevékenysége elismeréseként. Szintén
a díjban részesült Kuti József nyugalma‐
zott egyetemi oktató, több évtizedes,
magas színvonalú pedagógusi munkás‐
sága, valamint a város felsőoktatási
életében betöltött kiemelkedő szerepe
elismeréseként. Pro Urbe Győr díjat ka‐
pott Csenár Imre, a Honvéd Hag yo ‐
mány őrző Egyesület elnöke is, aki a
honvéd hagyományőrzés terén vég‐
zett kiemelkedő egyesületvezetői tevé‐
kenységet, valamint helytörténeti
munkássága elismeréseként része‐
sült az elismerésben.

1848. március 15‐én nyom‐
tatták a magyar sajtó első sza‐
bad termékeit, Petőfi Nemzeti
dalát és a 12 pontot. Ez alka‐
lomból adja át minden évben a
közgyűlés a városi sajtódíjakat is.

Idén Szabó Gábor, a Kisal‐
föld szerkesztő‐újságírója része‐
sült az elismerésben Győr sport‐
életének minőségi bemuta‐
tásáért, a sportesemények‐
ről való magas színvonalú
tudósításaiért, valamint a
múlt évi EYOF‐on végzett
áldozatos munkájáért.

Győr sajtódíját kapta
munkatársunk, Marcali
Gábor (képünkön) fotó‐

riporter is a város szépségeinek, tör‐
ténéseinek, eseményeinek megörö‐
kítéséért, magas színvonalú szakmai
munkájáért, az EYOF fotósrészlegének
vezetéséért, s folyamatosan nyújtott
minőségi, változatos munkájáért.

Marcali Gábor a Győr+ Hetilap
megalakulása, 2011 óta dolgozik cé‐
günk fotóriportereként. 1990‐ben
született városunkban, a Krúdy Gyu‐
la‐gimnáziumban érettségizett, majd
Budapesten szerzett médiatechniku‐
si és fotográfus végzettséget. Hivatá‐
sát alázattal és szeretettel végzi, te‐
hetségét számos díj is igazolja. „Nap

mint nap rengeteg jó emberrel
ismerkedhetek meg,

akik inspirálnak, vál‐
tozatos esemé‐
nyeken vehetek
részt. A fotózás
mindig csapat‐
munka, amit

szintén nagyon él‐
vezek” – mesélt

a kitüntetett.

Díszpolgári címeket, Pro Urbe Gyor és sajtódíjakat adtak át a´́

´́
Ünnepi díszközgyűléssel tisztelegtek a helyi önkormányzati képviselők az 1848–49‐
es forradalom és szabadságharc hősei előtt múlt csütörtökön. A Városháza díszter‐
mében a hagyományok szerint átadták a város díszpolgára címeket, a Pro Urbe Győr
és a sajtódíjakat – munkatársunk is elismerésben részesült.

Ünnepséget rendezett a magyar sajtó napja alkalmából a Győri Médiaklub
is. A hagyományok szerint Rát Mátyás, az első magyar hírlap, a Magyar Hir‐
mondó szerkesztője szobrának koszorúzásával kezdődött az esemény, majd
a Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében
folytatódott díjátadással. A Média 2003 Alapítvány díját Krizsán Csaba, a
Magyar Távirati Iroda fotóriportere és Baudentisztl Ferenc, az X‐Meditor
Kft. szerkesztő‐újságírója vehette át. A Tadak‐Nett Kft. ügyvezető igazgatója,
Tagai István által alapított Média Díjat a Kisalföld fotóriportere, H. Baranyai
Edina kapta. Az ünnepség megrendezését a Győr‐Szol Zrt. és a Győr‐Mo‐
son‐Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatta.

A GYORI MÉDIAKLUB
is díjazta a helyi sajtó munkatársait
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Az új főapát a 996‐ban alapított
monostor 87. apátja, Szent Asztrik
86. utódja. A mindenkori pannonhal‐
mi főapát a Magyar Bencés Kongre‐
gáció főapátja is egyben. A benediká‐
lás szertartását ünnepi szentmise ke‐
retében tartották Szent Benedek, Eu‐
rópa védőszentje főünnepén, ezt
Várszegi Asztrik emeritus főapát ve‐
zette. A benedikálást szintén az eme‐
ritus főapát végezte, mellette állt Ve‐
res András püspök, a Magyar Katoli‐
kus Püspöki Konferencia elnöke és
Michael Reepen, a németországi
Münsterschwarzach apátja.

A ceremónia elején Asztrik főapát
köszöntötte a megjelenteket. „Örven‐
dező és nyugodt szívvel kérem Horto‐
bágyi T. Cirill atyára Isten áldását,
adom át neki a pásztorbotot, hiszen
megbízható munkatársa volt az Úrnak
és apátjának is az elmúlt évtizedek‐
ben. A Lélek vezesse őt, hogy imádsá‐
ga és munkája révén kongregációnk
és monostorunk, általuk pedig Isten
vándorló magyar népe az evangélium
vezetésével járja az üdvösség útját.”

Cirill atya ígéretet tett, hogy elkö‐
telezi magát ismét a szerzetesi élet,
az állandó megtérés, a testvérek, a
vendégek, valamint a szegények szol‐
gálata mellett, egyben ígéretet tett a
közösség vezetésére. Ezt követően az
oltár elé borult, majd megkapta Vár‐
szegi Asztriktól az apáti jelvényeket,
az infulát, a mellkeresztet, a gyűrűt
és a pásztorbotot.

A nyílt napon a látogatók betekintést nyerhettek
az Apor Vilmos Ház (Kandó Kálmán u. 10.) munkájá‐
ba, ahol az adományok fogadása és osztása, a segély ‐
akciók lebonyolítása mellett megváltozott munkaké‐
pességűeket és hátrányos helyzetűeket is foglalkoz‐
tatnak, segítik a krízishelyzetbe kerülteket.

Szabó György igazgató kérdésünkre elmondta, je‐
lenleg tíz megváltozott munkaképességű dolgozik a
házban, akik varrással és papírmunkával foglalkoz‐

NÉGY TONNA ADOMÁNYT
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

kaptak a rászorulók 

Minden eddiginél többet, négy tonna élelmi‐
szert osztott szét a Győri Egyházmegyei Kari‐
tász húsvétra. A szervezet kedden a szociális
munka világnapja alkalmából nyílt napon mu‐
tatta be tevékenységét az érdeklődőknek.

nak. Reményei szerint hamarosan akár több száz
megváltozott munkaképességű személyt is alkalmaz‐
hatnak, ugyanis két pályázatuk vár elbírálásra. Tech‐
nikai feltételek is szükségesek a foglalkoztatáshoz, en‐
nek érdekében a Győri Egyházmegye területén lévő
üres épületeket is szeretnék felújítani, hasznosíta‐
ni. Szabó György vallja, a munkaterápia segíti a
pszichiátriai és szenvedélybetegek gyógyulását,
akár még az elsődleges munkaerőpiacra is vissza
tudnak térni. Az igazgató arról is beszámolt, hogy
közel négy tonna élelmiszer jött össze a Győri Egy‐
házmegye területén meghirdetett nagyböjti tar‐
tósélelmiszer‐gyűjtésben. Az adományokat a hé‐
ten osztották ki, a 10 kg‐os csomagokból 400 rá‐
szoruló család részesült.

Gregory J. Polan prímás apát pré‐
dikációjában arról beszélt, a Pannon‐
halmi Főapátság fontos helyet tölt
be Magyarország életében, számos
alkalommal tett tanúságot a bencés
értékekről: az Isten igéjéhez való ra‐
gaszkodásról, az állhatatosságról, a
szüntelen megtérésről, a vendégsze‐
retetről, Isten és a felebaráti szerete‐
téről. Elmondta, hogy egy közössé‐
gen keresztül Isten most Cirillt szólí‐
totta meg. Neki címezve úgy fogal‐
mazott: „a hitnek és a bizodalomnak
egy új közösségét tapasztalod meg". 

Cirill főapát megosztotta gondola‐
tait a közösséggel, melynek vezérfo‐

nala ez volt: „A monostor kísérlet ar‐
ra, hogy a világ egy pici részét ideáli‐
san rendezzük be.” Az apát arról be‐
szélt, hogy a szerzetesek küldetése
Isten országát építeni az egyházban
és a társadalomban, de ez a küldetés
nem csak a szerzeteseké. A család, a
munkahely, az iskola, a monostor, a
püspökség, a plébánia, a minisztéri‐
um, a hivatal, a vállalat mind‐mind
meghívás, s lehetőség arra, hogy a vi‐
lág „azon pici vagy nagyobb részét,
ahol élünk, ideálisan, ideálisabban
rendezzük be, az evangélium érték‐
rendje szerint". Beszélt arról is, hogy
az együttérzés Ferenc pápa központi

üzenete is. „Az Isten együtt érez ve‐
lünk, és ebben az elfogadó szereteté‐
ben épít fel bennünket, és képessé
tesz követésére, szolgálatára, Isten
országának építésére!” De emlékez‐
tetett arra is, hogy a monostorban Is‐
ten akaratát teljesítve élnek, egy
olyan komplex folyamat részeseiként,
amelyik az egész egyház és a társa‐
dalom számára egyaránt kívánatos.
„Büszkeséggel gondolok arra, hogy
hazánk, népünk, a közélet jelenlévő
képviselői értékelik szolgálatunkat.
Mi pedig hálásak vagyunk a szolgála‐
tunkat, fejlesztéseinket lehetővé te‐
vő támogatásukért.”

Benedikálták, vagyis megáldották szerdán főapáti tiszt‐
ségében a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton‐bazili‐
kájában Hortobágyi T. Cirillt, akit a főmonostori konvent,
a Pannonhalmához tartozó negyven örökfogadalmas
szerzetes választott meg új főapáttá január 6‐án, majd
Ferenc pápa február 16‐án nevezte ki a tisztségre.

BEIKTATTÁK
az új pannonhalmi foapátot´́

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Hajdú D. András
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A rendház folyosóján
Szent Benedek képmása fogadja azokat a sze‐

rencséseket, akik bebocsátást nyernek az épület‐
be. Szent Benedek a nyugati szerzetesség atyja,
1964‐ben „Európa védőszentjévé” nyilvánította VI.
Pál pápa. Nagy szerepe volt az európai kultúra
megteremtésében, amelynek egyik legjelentő‐
sebb része az írás‐ és olvasáskultúra, és ő volt az,
aki megmutatta, mit jelent kereszténynek lenni.
Miután 547. március 21‐én bekövetkezett halálá‐
ról is megemlékeztünk, a pincébe indultunk. Érde‐
mes tudni, hogy Szent Benedek a kolostori szerze‐
teséletet úgy képzelte el, mint egy családot: egy
atya és a ház. A kolostorban pedig minden legyen
meg, mint egy házban, „hogy a szerzeteseknek ne
kelljen elcsatangolniuk” – mesélte Kelemen atya.
A bencés rendház a maga négyezer négyzetméte‐
rével Európában a közepesek közül való.

A pincerendszerbe lejutva, amely az egész épü‐
let alatt végighúzódik, egy furcsa szerkezetet mu‐
tatott az atya, egy lábbal hajtható masinát, amely
a levegőztetést volt hivatott megoldani. Mármint
a légópincében a háború alatt. 1944‐ben ugyanis
ebben az épületben működött a városháza, és a
vezetők biztonsága érdekében óvóhelyet alakítot‐
tak ki, ami máig megfelel korábbi funkciójának. A

zegzugos rendszer egyik helyiségébe bepillantva,
láthatjuk a jégvermet, ahová egykoron az ablako‐
kon át engedték le a jégtömböket. Egy jóval na‐
gyobb „terembe” érve, ami ma raktárként funkci‐
onál, kiderült, a hajdani borospincében járunk. Itt
tárolták a jezsuiták a Pápa környékén termesztett
szőlőikből készült nedűt. A tér hamarosan új funk‐
ciót kap, boroshordók helyett fitneszgépek, má‐
szófalak, sporteszközök lepik el a pince ezen ré‐
szét. Hatalmas oszlopok, vastag falak vesznek ben‐
nünket körül, „annak idején okosan, jól építették
meg a házat” – gondolkodott hangosan az atya.

Visszatérve a földszintre, a diákebédlőben Me‐
locco Miklós: Az emmauszi tanítványok című jele‐
nete látható, melyet barátságból a ’90‐es évek ele‐
jén ajándékozott a közösségnek, egy másik falon
pedig Tolnay Imre nagyméretű bárka‐ábrázolása
kelti fel figyelmünket. 

Az atyák ebédlőjében
folytattuk a nézelődést, ahol már javában folyik a

felújítás. A restaurátorok próbálják felfedni az eredeti
állapotokat. A gazdag stukkódíszítés az évtizedek so‐
rán eltűnt, a felújítással azonban ezek is visszakerül‐
nek eredeti helyükre. A freskókon a jezsuita szentek
láthatók, valamint a Magyarok Nagyasszonya kép. 

A következő látnivalókért
felmásztunk
az egyik templomtoronyba. A régi, 1700‐as

évekből való falépcsőket olajjal kenték be, ennek
átható szaga belengi a tornyot. Bukdácsolva las‐
san jutottunk szintről szintre, s mindenhol izgal‐
mas terek tárultak elénk, ahogy bevilágítottunk a
telefonunkkal. Félúton a tablótárba értünk, ez az
első mellékoltár feletti tér, itt volt a „Jedlik‐moz‐
gó”, amelyet 1923‐ban alapítottak a bencések.
Azért nevezték el így, mert Jedlik Ányosnak a ház‐
ban fellelhető eszközein platinát találtak, amit jó
pénzért eladtak és mozigépet vásároltak belőle.  A
gépház a díszteremmel szemben volt, ahol vasár‐
naponként szórakoztató filmeket vetítettek, isko‐
laidőben pedig ismeretterjesztő előadásokat néz‐
hettek a diákok. A felújítást követően itt lesz a
kincstár, a féltve őrzött kelyheket, miseruhákat
mutatják majd be a látogatóknak – tudtuk meg.
Újabb veszélyes lépcsőfokokat megmászva, az
atya elárulta, ritkán jár itt, mert tériszonya van, de
a kedvünkért kitart. Felettünk a toronyban a nagy‐
harang látható, eredetileg Szent Ignácnak hívták,
1853‐ban azonban megrepedt, és amikor újraön‐
tötték, Szent Benedeknek nevezték el.

Közben egy hatalmas vasajtóhoz értünk, ame‐
lyet csak nagy nehézségek árán sikerült kinyitnia
kalauzunknak. Elénk tárultak a templom mennye‐
zetének hatalmas boltívei. Jó hír, hogy ez a rész is
látogatható lesz a felújítást követően! A templom‐
ba visszatérve megtudtuk, a padlózat cseréjével,

A pincétől a padlásig bejártuk, rejtekajtókat és ablakokat nyitottunk ki, hogy be‐
mutathassuk a Széchenyi téren álló bencés épületegyüttest. Idegenvezetőnk Sárai‐
Szabó Kelemen templomigazgató, szerzetes atya volt.

rendházat
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Felfedeztük a

BENCÉS

Borospincébol fitneszterem, gépházból kincstár ´́



Bovebb információ: www.gymskik.hu
www.facebook.com/gymskik 

A kamara MINDENKIÉ!

´́

112018. március 23.

A kamarai hozzájárulást minden év
március 31‐ig kell megfizetni. Ennek
összege évente 5 ezer forint. 

Fizetni átutalással a következő bank‐
számlaszámra: 10300002‐33214690‐
70903285 (a közlemény rovatban kér‐
jük, tüntesse fel a vállalkozás adószámát
és a „kamarai hozzájárulás” szöveget),
vagy a kiküldött csekken, illetve készpén‐
zes befizetéssel a kamara ügyfélszolgá‐
lati irodáiban lehet.

A regisztrációs hozzájárulásról számla
nem készül, de a vállalkozás költségei kö‐
zött elszámolható, a kiküldött igazolás,
a banki bizonylat, illetve befizetési pénz‐
tárbizonylat alapján.

Ha vállalkozásával kapcsolatban vál‐
tozás történik (név, cím, telephely, tevé‐
kenységi kör, adószám stb.) kérjük, írás‐
ban tájékoztasson bennünket. Leendő
partnerei a rögzített adatok alapján ta‐
lálhatják meg a vállalkozását. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt
évben megyénk vállalkozásai minden
eddiginél nagyobb számban tettek ele‐
get kötelezettségüknek. Köszönjük a kor‐
rekt együttműködést.

A törvény meghatározza azt is, hogy
a kamara milyen szolgáltatásokat bizto‐
sít a regisztrált vállalkozások és az ön‐
kéntes tagok számára. Az éves kamarai
hozzájárulás befizetése nem jelent ka‐
marai tagságot. Magyarországon a Ke‐
reskedelmi és Iparkamarák tagsága ön‐
kéntes. Bármelyik vállalkozás szabadon
dönthet arról, hogy tagja kíván‐e lenni
a kamarának.

Tudjon meg többet az élénk kamarai
életről, programokról, pályázatokról! (x)

GYMSM KIK
9021 Győr, Szent István út 10/A
E‐mail: kamreg@gymskik.hu 
Tel.: 96/520‐221

Közeleg a

KAMARAI
HOZZÁJÁRULÁS
befizetésének
határideje

új fény‐ és hangtechnika kiépítésével, a mellékol‐
tárok restaurálásával és egy új orgonával folytató‐
dik az épület rekonstrukciója. 

A gimnáziumban az atya megmutatja a piciny, tit‐
kos átjárót, amely a rendházat kötötte össze az isko‐
lával, a férfi WC kis ablakán át pedig egy kis sikátorra
látunk. Az 1930‐as évek elején építették a templom‐
hoz az új épületrészt, tornateremmel, díszteremmel,
ekkor ugyanis már 700 diák járt az intézménybe. Ad‐
dig a templomnak egész más hangulata volt, hiszen
a hátulsó ablakokon is ömlött be a fény. Ezek az ere‐
deti ablakok ma is láthatók. 

Bepillantottunk az atyák imatermébe, az orató‐
riumba, ahol délben és este imára gyűlnek össze,
innen rálátni a templombelsőre, követhetők a
templomi események is. 

A tetőtérbe érve,
belestünk a Jáky‐terembe, melyet Jáky György

egykori bencés diákról, építészről neveztek el, az
ő tervei alapján készült a felső szint bővítménye.
Majd elénk tárult a diákkápolna, melyet 1994‐ben
Makovecz Imre tervezett. Olyan érzésünk van,
mintha egy cethal gyomrában lennénk, körülvéve
angyalokkal. Még az égből is angyalok figyelnek
bennünket, a tetőről két angyal, a Jó és a Rossz ve‐
ti vigyázó szemeit ránk. „A lelkünkben dúló jó és

a rossz küzdelmét jelenítik meg, de a jó hír az,
hogy mindig a jó győz” – hangsúlyozta az atya. 

Erősen kulcsra zárt helyiség nyílt meg előttünk, a
természettudományi gyűjteménybe léptünk. A híres
madárgyűjteményben például több ezer, a diákok ál‐
tal kitömött ritka madár volt fellelhető, köztük a Xan‐
tus János által küldött ritka példányok, mint a kivi
vagy a paradicsommadár. Tojás‐, kagyló‐, korall‐ és
ásványgyűjteménnyel is büszkélkedhetnek a bencé‐
sek. Az anyag nagy része az 1948‐ban megnyílt Xan‐
tus‐múzeum értéktárát gyarapította. A még fellelhe‐
tő kincsek ősztől méltó környezetbe költöznek, a
Lloyd‐palotában kapnak új bemutatóhelyet. 

Újból egy emeleti
rejtekajtó következett, melyről valószínűleg

senki nem gondolná, micsoda érték rejtőzik mö‐
götte. Ez a bencés könyvtár, Gáspár atya felügye‐
lete mellett csak az atyák használják. Sárai‐Szabó
Kelemen mutatta a polcokon sorba rendezett kö‐
teteket, az 1600‐as évekből származó kincseket, a
Pázmány Péter‐gyűjteményt, elővette az 1735‐ös
kiadású Pázmány‐féle imádságos könyvet, a szen‐
tek életét bemutató köteteket, a korabeli tanköny‐
veket, igazi könyvritkaságokat. Tervezik, hogy né‐
hány érdekesebb, értékesebb könyvet a nagykö‐
zönség számára is bemutatnak majd. 

Végezetül újabb titkot tudtunk meg Szent Bene‐
dekről: ő találta ki a csendes olvasást, az olvasás regu‐
lájához a nemzeti irodalmak kialakulása is visszavezet‐
hető. „Mivel az asztalnál felolvasást tartottak, de nem
mindenki tudott latinul, elkezdték a műveket lefordí‐
tani latinból különféle népek nyelvére, innen indult a
nemzeti irodalom” – világosított fel Kelemen atya. 

Az égbôl
is

angyalok
figyelnek
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A projekt előkészítése már évekkel ezelőtt el‐
kezdődött, de a megvalósítás végül csak a 2014–
2020‐as európai uniós programozási időszakban,
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programban (KEHOP) vált lehetővé. A kormány
a beruházást nemzetgazdaságilag kiemelt jelen‐
tőségű projektnek nyilvánította. A kivitelezést
végző Mosoni‐Duna 2017 Konzorcium tavaly
decemberben vehette át a munkaterületet, az ‐
óta folynak az építést előkészítő munkák.

A beruházás szükségességét indokolja, hogy
az 1950–60‐as évektől kezdve a Dunán jelentős
medersüllyedés alakult ki, melynek következté‐
ben lesüllyedtek a kis‐ és közepes vízszintek is –
a Mosoni‐Duna torkolatánál a kis vízszintek közel
két métert. A vízszintsüllyedés eredményeként a

BETELJESÜL

dunai kisvizek leszívják a Mosoni‐Duna alsó tor‐
kolati szakaszán a vizeket, a kedvezőtlen hatás
még Győrnél, sőt a Rába alsó szakaszán is érzé‐
kelhető. Mindezek mellett komoly gondot okoz
az árvízszintek emelkedése; legutóbb 2013‐ban
vonult le rekord méretű árhullám a Dunán.

A beruházás fő célja a Mosoni‐Duna alsó
szakaszán a kis és közepes vízszintek megeme‐
lése, a Duna megtámasztó hatásának megfele‐
lő torkolati vízszint visszaállítása, mely által le‐
hetővé válik a vizes élőhelyek rehabilitációja.
További cél a hajózás biztosítása, a győri város‐
kép javítása és a rehabilitáció hatásterületén
az árvízvédelmi biztonság javítása.

Az összetett célkitűzés egy komplex műtárgy
kialakítását igényli, amely az árvízkapu funkciót is

biztosító vízszintszabályozó műből, hajózsilipből,
és a Mosoni‐Duna hosszirányú ökológiai átjárha‐
tóságát biztosító létesítményből (hallépcső) áll.

A projekt keretében a Mosoni‐Duna torko‐
latát áthelyezik, mely részben a Farkasúsztató‐
ágon, részben pedig a Torda‐szigeten keresztül,
a jelenlegi torkolat felett mintegy másfél kilo‐
méterrel feljebb vezeti majd a Mosoni‐Duna
vizét a Dunába, a jelenlegi medret pedig a
Győr‐Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fe‐
lett áttöltik. A mederáttöltés, illetve árvízvédel‐
mi töltés a mértékadó árvízszintekre épül. A ví‐
zi turistákra való tekintettel, a csónakok kézi át‐
emelésére rámpát és sólyákat alakítanak ki.

A beruházás építési munkái várhatóan
2021. májusra fejeződnek be. (x)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak‐dunántúli Víz‐
ügyi Igazgatóság Konzorciuma által valósul meg a több mint
28 milliárd forint összköltségű „Mosoni‐Duna torkolati szaka‐
szának vízszintrehabilitációja” című projekt. A beruházásindí‐
tó rendezvényt kedden, a Győr‐Gönyű Országos Közforgalmú
Kikötőben tartotta az igazgatóság.

a Mosoni-Duna álom

Ügyes kis szerkezet segíti mostantól a
Győr‐Szol Zrt. szakembereinek munkáját a
fásítási programban. Tuskófúró berendezés‐
sel gazdagodott a cég gépparkja.

A Bisinger sétányon mutatták be hétfőn
munka közben azt a gépet, amely alkalmas
arra, hogy a kivágott fák tuskóit szétfúrja.
Radnóti Ákos, városüzemeltetésért is fele‐
lős alpolgármester elmondta, az új gép el‐
sősorban a díszburkolattal ellátott sétálóut‐
cákban tesz majd jó szolgálatot, a favermek‐
nél. A szerkezettel a talajban maradt egész
növényi maradványt is el lehet távolítani a
fapótlások érdekében.

Az alpolgármester emlékeztetett, tavaly
Borkai Zsolt polgármester nagyszabású faül‐

A politikus elmondta, a Ko‐
dály Zoltán utca és a Szigethy At‐
tila út közötti 750 méteres sza‐
kasz felújításáról 2016‐ban szüle‐
tett döntés javaslatára, amely‐
hez az állam 200 millió forinttal
járult hozzá. A következő napok‐
ban a befejező munkafázisokra
kerül sor – mondta el Prédl Antal,
a győri Útkezelő Szervezet veze‐
tője. Jövő hét keddig aszfaltoz‐
nak: pénteken a páratlan oldali
felületet, hétfőn pedig a tervek
szerint a páros oldalit. A húsvét
előtti befejezés akkor tartható,
ha az időjárás kedvező lesz.

A munkálatok idején az Ifjú‐
ság körutat lezárják a forgalom
elől, csak autóbuszok hajthat‐
nak be. Kivéve kedden, amikor
a kereszteződés Ifjúság körút fe‐
lőli ágát is lezárják. Az autóbu‐
szok ezen a napon a Szigethy

Húsvétra befejezodhet 
az Ifjúság körút felújítása

Ha az időjárás engedi, a jövő hét végére elkészül az Ifjúság
körút felújítása – jelentette be a helyszínen tartott sajtótájé‐
koztatón Kara Ákos államtitkár, győri országgyűlési képviselő.

tetési programot jelentett be, melynek ke‐
retében évente ezer fát ültetnek el. A fapót‐
lások mellett tavaly Bácsán és az Aranypart
szabadstrandon hoztak létre kiserdőt, idén
pedig Marcalváros I‐en és a Szentlélek
templom mögötti területen alakítanak ki
újabb kiserdőket.

Nagy Csaba, a Győr‐Szol Zrt. kommuniká‐
ciós menedzsere kiemelte, a mai kor igénye‐
inek minden szempontból megfelelő alap‐
géphez gödörfúró adaptert is vásároltak,
megkönnyítve ezzel a faültetéseket, vala‐
mint tolólapot is beszereztek, amely a hóel‐
takarításra alkalmas. Az eszközbeszerzés 15
millió forintba került, melynek forrását a
győri önkormányzat biztosította.

Attila út–Kodály Zoltán utca–
Földes Gábor utca–Ifjúság kör‐
út útvonalon közlekednek. Az
Útkezelő Szervezet kéri az autó‐
sokat, hogy a munkálatok ide‐
jén ne parkoljanak a szervizuta‐
kon és garázsokban. Erről érte‐
sítették a környék lakóit is. Az If‐
júság körút felújításához az ál‐
lam mellett az önkormányzat is
hozzájárul. Az Ifjúság körút 32–
34. számú háznál levő gyalogát‐
kelőhelynél jelzőlámpás beren‐
dezés lesz, amely alap esetben
sárgán villog, ha azonban a gya‐
logosok át akarnak kelni, gomb
megnyomása után piros jelzést
ad az autóknak.

Ezen túlmenően a kerék ‐
pár út‐felújítási program kere‐
tében várhatóan nyáron a ke‐
rékpárút és a járda felújítására
is sor kerül.

A fásítási programot segíti 

AZ ÚJ GÉP

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

´́
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Zárt furgonként és kombiként a Crafter külön‐
böző hosszúságú (5986–7391 mm) és magassá‐
gú (2355–2798 mm) változatokban áll rendelke‐
zésre. Ezeket egészítik ki a fülke‐alvázas kivitelek
rövid vagy duplafülkével, különböző hosszúsá‐
gokkal és felépítményekkel vagy azok nélkül.
Elsőkerék‐hajtású változatban 18,4 köb‐
méter legnagyobb raktérfogatot nyújt,
amelyhez 3 és 4 tonna közötti legna‐
gyobb megengedett össztömeg tarto‐
zik. A raktér szélessége a kerékjárati
ívek között 1380 mm, míg a raktér leg‐
nagyobb hosszúsága 4855 mm, ami a
kategória legjobb raktérméreteit jelenti. A
tolóajtók 1311 mm széles nyílásának, a rakodó‐
perem 570 mm magasságának és a 270 fokban
nyitható hátsó raktérajtóknak köszönhetően,
könnyű a rakodása.

A kategóriában elsőként alkalmazott elektro‐
mechanikus szervokormánynak köszönhetően,
a Crafter kínálatában olyan aktív vezetői segéd‐
rendszerek jelenhetnek meg, mint a vontat‐
mány‐stabilizáló funkcióval kiegészített ESP, a
követési távolság automatikus szabályzása

CRAFTER

(ACC), a ka‐
tegór iá jában

egyedülálló „Lane
Assist” aktív sávtartó rendszer, amely különö‐
sen autópályás felhasználásnál növeli a bizton‐
ságot, illetve a másodlagos ütközésvédelem
vagy az oldalszél‐asszisztens. A passzív bizton‐
ság tekintetében a vezető és az utasok első, ol‐
dal‐ és fejlégzsákjai mellett tolatókamera, par‐
kolássegítő távolság‐ellenőrző rendszer és a
parkolóhelyről való kiállást segítő funkció (Rear
Traffic Alert) is elérhető. A vontatmánnyal vég‐

zett manőverezést a „Trailer Assist” vontat‐
mányirányító tolatási rendszer segíti.

Kimondottan a Volkswagen Crafter számára kifej‐
lesztett 2,0 literes TDI motor három teljesítmény‐
lépcsőben érhető el: 75 kW (102 LE), 103 kW
(140 LE) vagy BiTurbo‐TDI kivitelben 130 kW
(177 LE). Egy elsőkerék‐meghajtású Volkswagen
Crafter 14 köbméteres raktérrel (L4H3), 140 lóerős
dízelmotorral nettó 7 millió 671 ezer forintért vihető
haza, melyet érdemes akciós Silver vagy Gold cso‐
magokkal kiegészíteni, így élvezhetjük a kényelmi és
biztonsági extrák sokaságát. (x)

Több szempontból is
egyedülálló 

kategóriájában

Kedvezobb áron a´́
Minden eddiginél praktikusabb, gazdaságo‐
sabb és innovatívabb a Lengyelországban ké‐
szülő Volkswagen Crafter. A legendás Trans ‐
porter nagy testvéreként rövid és hosszú tá‐
vú használatra egyaránt ideális, és már Ma‐
gyarországon is elérhető első‐, hátsó‐ vagy
4Motion összkerékhajtással, manuális vagy
akár automatikus sebességváltóval.
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HÖLGYEK
ÉS 

PÁLYAKEZDÔK

jelentkezését

is várjuk!

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

TARGONCAVEZETÔKET/VONTATÓVEZETÔKET 
és

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM
indításához keresünk azonnali kezdéssel

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez, ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámon 96/900-169 illetve a palyazat@imperial-international.com e-mail címre várjuk.

Targoncavezetô/Vontatóvezetô 
álláshoz elvárásaink:
• Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt vontatóra 

(3324, 3313, 3312)
• Pontos, precíz és megbízható munkavégzés
• Több mûszakos munkarend vállalása
• Jó stressztûrô és problémamegoldó képesség
• Felelôsségteljes munkavégzés
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány

Betanított munkatárs álláshoz 
és a tanfolyamhoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerzôdés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• Több mûszakos munkarend vállalása
• Terhelhetôség, pontos munkavégzés
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál

szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra • Hosszú távú munkalehetôség • Határozatlan idejû munkaviszony

• Versenyképes fizetés • Munkába járás támogatása vidéki munkavállalóknak • Teljesítmény utáni prémium
• Cafeteria már próbaidô alatt is • Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak

„Semmi sem állandó, csak a változás maga” –
idézik rengetegen Hérakleitosz elhíresült monda‐
tát, s a filozófus gondolata jut eszünkbe nekünk is
Győr‐Sziget városrész kapcsán, hiszen rövid időn
belül, nagyon markánsan alakult át. A területen a
múltban is jellemző volt a változás, még a földrajzi
térképet is átrajzolták elődeink: új mederbe terel‐
ték ugyanis a Rábca torkolatát 1906 nyarán az ár‐
vízveszély miatt, ahol a mai Bercsényi liget alakult
ki. A néhány évvel azelőtt épült vashidat pedig fog‐
ták a leleményes győriek, hajóra pakolták és átvit‐
ték az újonnan kiásott meder fölé.

A városrész az elmúlt években rohamos fejlődés‐
nek indult, gondoljunk csak az Európai Ifjúsági Olim‐
piai Fesztiválra (EYOF) épült Olimpiai Sportparkra. A
fejlesztésekkel párhuzamosan számos társasház is
létesült, illetve több beruházás folyamatban van. Az
EYOF‐hoz kapcsolódóan épült a volt Olajgyár terü‐
letének egyik felén az olimpiai falu, melynek 201 la‐
kását ma már lakóik használják. Most pedig az éve‐
ken át parlagon álló terület is sorra kerül: a C.T. &
Partner Kft. megvásárolta a telket, és a cégtől meg‐
szokott, különleges társasházat épít fel rajta. Az el‐
múlt években egymást követték a C.T. & Partner Kft.
beruházásai. Éppen hogy átadták 2017 elején a

Kétszáz lakás épül a volt Olajgyár parlagon
álló területén: három darab, négy‐ és ötszin‐
tes társasház áll hamarosan a Belvároshoz
közel fekvő telken, tudtuk meg a C.T. & PART‐
NER Kft. ügyvezetőjétől.

Marcal‐tó partján a Tópart Liget társasházukat, je‐
lenleg két városrészben közel kétszáz lakást, három
társasházat építenek. Győr‐Sziget kapujában a Cor‐
ner Rezidenciát, Marcalváros II‐n két különleges tár‐
sasházat két ütemben, a Szent Anna Udvart, össze‐
sen 130 lakással és több üzlettel.

A volt olajgyári területre visszatérve: a megma‐
radt kéményt lapunk megjelenésének napján rob‐
bantják fel, nem biztonságos ugyanis a megtartá‐
sa. Szabó Ákos, a beruházó ügyvezetője elmondta,
statikusok tüzetesen átvizsgálták a 107 éves ké‐
ményt, és nem láttak más megoldást, holott neki
a kémény megtartása volt az eredeti szándéka. A
legfőbb kockázatnak a földrengést találták a szak‐
emberek, akár ketté is törhetne az épület, hiszen

a 66 méteres torony göbös része különösen rossz
állapotban van, veszélyezteti a már meglévő tár‐
sasházi tömböt is.

A területen összesen kétszáz lakás – három da‐
rab, négy‐ és ötszintes társasház épül. A C.T. &
Partner Kft. társasházai a korszerűség, az energia‐
hatékonyság és a gazdaságos fenntarthatóság
jegyében készülnek. A projektről jövő héten rész‐
letesen is beszámolunk. (x)

Újabb  

A C.T. & Partner hasznosítja a volt olajgyári területet

LAKÁSOK
épülnek

www.ctpartner.hu
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Győr az elmúlt év során több vá‐
rossal és turisztikai szervezettel kö‐
tött megállapodást az Európa Kultu‐
rális Fővárosa 2023‐as pályázat sike‐
re érdekében. Az együttműködés‐há‐
lózat határokon is átnyúlik, hiszen
Dunaszerdahely is a partnerek közé
tartozik. Mint tudjuk, Győr sikerrel
vette a pályázat első fordulóját, hi‐
szen Debrecen és Veszprém mellett
a kisalföldi megyeszékhely is tovább‐
jutott. E három város közül kerül
majd ki az év végén a végső győztes.
Bár a Cultatcross projekt nem az EKF
pályázat miatt jött létre, a város sike‐
réhez mégis sokat tehet hozzá. A pro‐
jekt keretében ugyanis tovább színe‐
sítik a meglévő kulturális és fesztivál‐
kínálatot a két városban. A program
elemeit a Kulturális Akció Csoport
(KACS) valósítja meg, amelynek tag‐
jai Dunaszerdahely részéről a Polgár‐
mesteri Hivatal, a Thermalpark, a
Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ, valamint a Kortárs Magyar
Galéria. Győr részéről pedig az Arra‐
bona EGTC mellett a Győr Projekt
Kft., a Győri Művészeti, Fesztivál‐ és
Művelődési Központ, a Xantus János
Állatkert, a Vaskakas Bábszínház, a
Karzat Színház Nonprofit Kft., a Győri

Gyor–Dunaszerdahely kulturális tengely

HATÁRON ÁTNYÚLÓ 

A kultúra nem ismer határokat! – akár így is jellemezhetnénk a két
város, Győr és Dunaszerdahely közös programját, amelyben még
szorosabbra fűzik együttműködésüket, közösen népszerűsítik prog‐
ramjaikat, együtt vizsgálják egy korábbi európai kulturális főváros
jó gyakorlatait, sőt közös turisztikai platformot fejlesztenek.

Balett, a Győri Nemzeti Színház, vala‐
mint a Polgármesteri Hivatal vesz
részt a munkában.

Az Arrabona EGTC szervezésében
megvalósuló műhelymunkák – ame‐
lyek közül az első találkozó a héten le
is zajlott – végigkísérik az egész pro‐
jektet, kialakítva a konkrét turisztikai
attrakciót. Németh Tamástól,
az Arrabona EGTC igaz‐
gatóhelyettesétől
m e g t u d t u k ,
olyan turiszti‐
kai terméke‐
ket szeretné‐
nek létrehoz‐
ni, amelyek új
látogatókat von‐
zanak a térségbe.
Ilyen például a dunaszerdahelyi für‐
dő területén lévő tó rehabilitációja,
és két vízi színpad építése, amelyen
hangulatos koncertek tarthatók, a
győri kulturális rendezvényeknek pe‐
dig a kapacitásbővítése történhet
meg, többek között rendezvénytech‐
nikai eszközök beszerzésével. A KACS
résztvevői a tervek szerint tanul ‐
mányúton is részt vesznek egy koráb‐
bi európai kulturális fővárosban, ahol
a jól bevált gyakorlatokat gyűjtik ösz‐

sze, segítve
ezzel a két vá‐

ros hosszú távú
kulturális együttműkö‐

dését és Győr Európa Kulturális Fővá‐
rosa pályázatát. A programban egy
turisztikai platformot is fejlesztenek,
amely a két város kulturális terméke‐
it és programjait kínálja. Győr és Du‐
naszerdahely között kulturális prog‐
ramcserék is létrejönnek, amelynek
révén a két város lakossága is köze‐
lebb kerülhet egymáshoz.

A program gazdái arra számítanak,
hogy a kezdeményezések hatására
növekedni fog a régióba érkezők szá‐

ma és az itt eltöltött szabadidős te‐
vékenységek hossza. Győr pezsgő
kulturális élettel büszkélkedhet a ré‐
gióban, míg Dunaszerdahely gazdag
szabadtéri programokat kínál. A kul‐
turális élet és a természeti örökség
összefonódása együttes népszerűsí‐
tésével tervezik szélesebb rétegek ér‐
deklődését felkelteni. 

A Cultacross projekt, az Interreg v‐
a Szlovákia–Magyarország együttmű‐
ködési program keretében az euró‐
pai regionális fejlesztési alap támoga‐
tásával valósul meg. A projekt teljes
költségvetése: 974.201 euro (mint ‐
egy 300 millió forint).

programok egész évben

Az Európa Kulturális
Fôvárosa pályázatot is

segíti az együtt-
mûködés

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

´́
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„Meggyőződésem, hogy Keleti Éva azért fotog‐
rafál, mert nem tud beletörődni abba, hogy min‐
den elmúlik, hogy lehetetlen megismételni egy
már átélt pillanatot” – fogalmazott az Áramlás cí‐
mű kiállítást megnyitó beszédében Rózsavölgyi
László, a város önkormányzatának oktatási, kultu‐
rális, sport és turisztikai bizottságának elnöke.
Utalt arra: a 2023‐as Európa Kulturális Fővárosa
pályázatunk vezérfonala szerencsésen összefonó‐
dik a kiállítás témájával, az áramlással. „Keleti Éva
portréi összekötik a múltat és a jelent, képeivel át‐
járást teremt a színház, a film és a balett világa kö‐
zött. A művésznő különleges karizmája már az‐
előtt észreveszi a tehetséget, mielőtt a közönség,
a rendezők vagy a szereplők saját maguk” – hang‐
zott el a beszédben. 

Sokan jöttek el a kiállításra. Nagy színészegyé‐
niségek néztek ránk a falakról az alkotó szi‐
gorú kompozíciós rendjében is játé‐
kos fekete‐fehér képein. Ruttkai
Éva és Latinovits Zoltán, Pé‐
csi Ildikó, Béres Ilona, az
idén Kossuth‐díjjal kitünte‐
tett Torday Teri, vagy Dar‐
vas Iván, aki éppen egy
szamár hátán „lovagol”. És
a korszakosan jelentős tánco‐
sok, köztük Róna Viktor, Lakatos
Gabriella, Havas Ferenc és a többiek. 

Mind megbecsült barátai Keleti Évának. Keve‐
sen ismerték őket olyan jól, mint a fotóművész,
aki soha nem tolakodott a kamerájával, mindig
megteremtette azt a hangulatot, melyben felol‐
dódtak a színészek, a táncosok, amikor már nem
szerepeltek, hanem visszatértek önmagukba. Te‐
kintetükkel, mozdulataikkal nemcsak saját egyéni‐
ségük kifejezői lettek, sorstársaik helyett is meg‐
fogalmaztak valami fontosat.

A megnyitó ünnepségen illő zenei hangulatot
teremtett három igen tehetséges fiatal, valameny‐
nyien a Richter János Zeneművészeti Szakgimná‐

MEGORZÖTT PILLANATOK, 
Sokan jöttek el Keleti Éva kiállításának megnyitójára

Elbűvölő estén vehettünk részt a Dr.
Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
elegáns kiállítótermében a Kossuth‐dí‐
jas fotóművésszel, Keleti Évával a tár‐
latának megnyitóján, hétfőn.

zium diákjai: Keszei Johanna és Amdegha Lília fu‐
volán, Baross Ádám zongorán működött közre. 

A megnyitó részeként Keleti Éva is megszólalt.
Beszélt arról, hogy álmaiban még mindig tütüszok‐
nyás táncoslányként jelenik meg a színpadon, hi‐
szen kislány korában táncos akart lenni, s tanult is
balettozni. Történeteket mesélt a színészekről, a ké‐
pek születéséről. Megtudtuk, hogy Ruttkai Évához
és Latinovits Zoltánhoz három napra beköltözött, s
csak két nap után vette elő a kameráját. Darvas
Ivánt erdőben fotózta, amikor odaért egy szamarak
által húzott kordé. A szamárra ültette a színészt, aki
első átütő sikerét Makk Károly filmjében, a Liliom‐
fiban aratta. (Makk Károly azt mondta erről a film‐
ről: „A fiatalság állandó vibrálását is szerették ben‐

ne az emberek, gondolok itt a szereplők életvidám‐
ságára, Darvas Ivánéra, Ruttkai Éváéra, Krencsey
Mariannéra, Garas Dezsőére, Soós Imréére...”) Ke‐
leti Éva képén Darvas Iván vidáman integet a sza‐
márhátról, miközben a szamár megadóan, lehajtott
fejjel poroszkál a halhatatlan színésszel.

Keleti Évát a jó hangulatú esten arra is sikerült
rávenni, hogy telefonjával készítsen egy képet a
közönségről. Tóthné dr. Kardos Krisztina a kiállítást
a könyvtárral közösen szervező Győri Művészeti,
Fesztivál‐ és Művelődési Központ igazgatója virág‐
csokorral köszönte meg az élményt Keleti Évának,
és a kiállítás kurátorának, Szarka Klárának. 

Az április 6‐ig látható kiállítás a Győri Tavaszi
Fesztivál izgalmas kulturális eseménye.

Portréi 
összekötik a múltat 

és a jelent

fotókba fogalmazott életek
´́

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Öt esztendeje jött létre
ugyanis a Digitális Szolgáltatások
Osztálya, melynek – az online fe‐
lületek napi gondozása mellett
– a digitalizálás a fő feladata. A
digitalizáló műhely gépparkja
A2 méretig bármilyen doku‐
mentum elektronikus változatá‐
nak elkészítésére alkalmas. Fel‐
szereltsége egyedülálló: félauto‐
mata könyvszkenner, lapadago‐
lós dokumentumszkenner és
mobil szkenner könnyíti meg a
könyvtárosok dolgát.

A szakemberek
régi fotókat, képeslapokat,

helytörténeti és muzeális
(1851 előtt megjelent) könyve‐
ket, megyei újságokat és kis‐
nyomtatványokat digitalizálnak.
Szöveges dokumentumok ese‐
tében a beszkennelt képekből
olyan anyagok készülnek, me‐
lyek láttatják az eredeti doku‐
mentumot, de a teljes szövegű
keresést is biztosítják. A szerzői
jogi korlátozás alá nem eső, il‐
letve engedélyezett anyagok a
nagyközönség számára a digitá‐
lis könyvtárban (edok.gyori‐
konyvtar.hu) érhetők el. Ez je‐
lenleg 2.767 képeslapot, 1.435
könyvet, 64 újságot (köztük a
Győr+ Hetilapot) és 8.441 kis‐
nyomtatványt tartalmaz, de a
munka folyamatos. A szerzői
jog által védett, jóval kisebb
mennyiségű elektronikus doku‐
mentumok a Kisfaludy Károly
Könyvtárban található helyis‐

mereti kutatóban állnak a láto‐
gatók rendelkezésére.

A kutatóknak nagy segítsé‐
get jelenthetnek a Győri Köz‐
löny, a Győri Hírlap, a Győri
Nemzeti Hírlap, a Szabad Polgár,
a Dunántúli Hírlap, a Felsődu‐
nántúli Hétfői Újság és még sok
más folyóirat évfolyamai. Jelen‐
leg folynak a megyei napilap, a
Kisalföld elektronikus változatá‐
nak munkálatai. A kisnyomtat‐
ványok között is akadnak érde‐
kességek, például a színház régi
színlapjai és műsorfüzetei, s
rengeteg régi győri képeslap.
Így az intézmény nemcsak köz‐
ponti könyvtárába, gyermek‐
könyvtárába, Kisfaludy Károly
Könyvtárába, fiókkönyvtáraiba
(Győrszentiván, Sziget, Szabad‐
hegy, Gyárváros, Marcalváros,
Ménfőcsanak) és a József Attila
Művelődési Házba várja látoga‐

MEGNYÍLT 

„Több mint tíz évvel ezelőtt fogalmaztuk meg
azt a célt, hogy erősítsük a győriek lokálpatriotiz‐
musát, hangsúlyozzuk, és közösen gazdagítsuk a
város értékeit, hogy az itt élők minél büszkébbek
legyenek Győrre” – fogalmazott a megnyitón Bor‐
kai Zsolt. A polgármester hozzátette, mára ez a
cél valósággá vált, hisz Győr fejlődése éppen a
városukat szerető polgárok tevékenysége révén
olyan dinamikus. Hogy valóban büszkék vagyunk
erre a városra, jól mutatják az olyan kezdeménye‐
zések, mint a könyvtáré, hiszen a lokálpatrióta
könyvesboltban ízig‐vérig győri kiadványok talál‐
hatók. „Győr sétálóutcáján vagyunk, ahol sokszor
áramlik a tömeg, és ennek az áramlásnak a for‐
rásában, a Baross út elején nyílt meg a lokálpat‐
rióta könyvesbolt” – kezdte dr. Horváth Sándor
Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közössé‐
gi Tér igazgatója, aki egyben a győri Európa Kul‐
turális Fővárosa 2023‐as pályázatra is utalt,
amelynek vezérmotívuma ugyancsak az áramlás.
Hangsúlyozta, Győrben olyan értékes művek szü‐
letnek, amelyeket érdemes egy helyen elérhető‐
vé tenni, ezáltal még jobban megismerhető vá‐
rosunk, és a Győrben rejlő értékek. A könyvtár
és a Győr Projekt Kft. üzemeltetésében működő
üzlet a Győrről, győriekről szóló, illetve győri szer‐
zők vagy intézmények által írt, győri kiadók által
kiadott könyveket, albumokat gyűjti össze, ezért
kínálata folyamatosan bővül.

Szerző: Papp Zsolt

Öt éve digitalizálja a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér a régi fotókat, képeslapokat, helytörténeti és muzeális
könyveket, valamint újságokat.

Gyori ritkaságok

ONLINE
´́

a lokálpatrióta könyvesbolt

Múlt heti számunkban részletesen is bemutattuk
a Baross út legújabb kis üzletét, ahol győri szerzők
és kiadók kiadványait találjuk meg. A lokálpatrióta
könyvesbolt hétfőn nyílt meg a nagyközönség
előtt, és hétköznap délutánonként várja a város és
az irodalom iránt érdeklődőket.

tóit, hanem virtuális terébe
(gyorikonyvtar.hu) is.

A győri könyvtár
digitalizációs tevékenysége

eredményeként, kéziratok (pl.
Ecker János naplója, 1847–
1850), történeti művek (pl. A
győri csata 1809. június 14‐én),
épülettörténetek (pl. 250 éves
a győri Karmel), neves győriek
írásai (pl. Rómer Flóris: A Ba‐
kony), vallási művek (pl. A bold.
Szűz Mária győri, vérrel veríté‐
kező képének története), egye‐
sületek, szervezetek írásos
anyagai (pl. A Győri Csónakázó
Egylet története, 1877–1887),
iskolatörténetek (pl. A Győri M.
Kir. Állami Főreáliskola monog‐
ráfiája) és monográfiák (pl.
Győr szabad királyi város’ mo‐
nographiája) váltak hozzáférhe‐
tővé az interneten. (x)



Seniorentanz nicht nur für Rentner. Immer donners‐
tags von 18‐19:30 Uhr sind alle, die sich nach Tanz seh‐
nen, im Haus der Generationen (Aradi vértanúk útja
23.) willkommen. Es ist kein Partner nötig, auch

kein Vorwissen, nur ein bisschen Mut! 
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Frühlingsgrüssender Ostermarkt von 30.‐
31. März, jeweils von 9‐18 Uhr in der Arany János Strasse. Eine

breite Auswahl an individuelle Handarbeitswaren, herrlichen Ge ‐
schenkideen und aussergewöhnliche Leckereien erwartet die Besu‐

cher. Handbemalte Eier, Schmuck, Keramikwaren, Handgemachte
Seifen und viele weitere Schmankerl stappeln sich im Handar‐

beitspavillion des Strassenmarktes. 

Gaál JazzTrió gibt am 28. Márz um 17 Uhr in
der Kisfaludy Károly Bibliothek (Baross u. 4.) ein
Konzert. Die Zuhörer können an diesem melo‐
dischen Jazz‐Konzert auf Gaál Szabolcs, Valas‐
tyán Tamás und Nyúl Balázs zählen.

Fotobörse am 25. März von 9‐
13 Uhr im Arany János Bil‐
dungshaus (Révai u. 5.).  Auf
der Fotobörse gibt es von an‐
tiken Stücken bis zur moder‐
nen Digitaltechnik sehr vieles
im Angebot.

Ostereiertag im Haus der Generationen am
25. März von 10‐16 Uhr (Aradi vértanúk útja 23.).
Von den verschiedensten Gegenden des Landes
kommen Aussteller und präsentieren mit die für ih‐
re Landesgegend typischen Motiven verziehrten Os‐
tereier. Im Spielhaus entstehen Schmuck und De‐
koration für Ostern und zum Frühling.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM



A Gaál JazzTrió ad koncertet március 28‐án 17 órakor,
a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross út 4.). Gaál Sza‐
bolcs, Valastyán Tamás és Nyúl Balázs dallamos jazz
koncertjére számíthatnak ezen az estén az érdeklődők.

192018. március 23.

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

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A Magyar Évezredek sorozat következő összejövetele már‐
cius 27‐én lesz, a Széchenyi István Egyetem Apáczai‐karon,
(Liszt Ferenc u. 42.) 17 órától. „Most jöttem Erdélyből"cím‐
mel Antal Ágnes és Imre koncertjét hallgathatják meg az
érdeklődők, 18 órától Szántai Lajos tart előadást II. Rákóczi
Ferenc és a szabadság örök igazsága címmel.

Uram, nem látta Magyarorszá‐
got? címmel Pregitzer Fruzsina
színművész tart önálló estet már‐
cius 24‐én 18 órától, az Újvárosi
Művelődési Házban (Liget u. 55.).

A Menház Színpadon március
23‐i Hobo‐est technikai okok mi‐
att ELMARAD! A jegyek kizárólag
a Menház Színpad jegypénztárá‐
ban visszaválthatók, vagy márci‐
us 23‐ig áprilisi előadásra becse‐
rélhetők.

Március 29‐én 18 órakor Az útról útkere‐
sőknek címmel beszélgetés kezdődik a FI‐
LO‐Pontban (Kálóczy tér 15.). Az interak‐
tív programon többek között különböző
filmrészletek, mitikus példák, filozófiai
művek és játékos gyakorlatok segítik a
résztvevőket.

Szeniortánc nem csak nyugdíja‐
soknak! Csütörtökönként 18 óra
és 19.30 között várják a táncolni
vágyókat a Generációk Házában
(Aradi vértanúk útja 23.). 

Fotóbörze lesz március 25‐én 9 és 13 óra között, a
(VOKE) Arany János Művelődési Házban (Révai u. 5.).

Játszóházak, kézműves foglalkozások, koncertek
várják a szünidőző gyerekeket március 29‐én 9
órakor a Győrszentiváni Fiókkönyvtárban (Ősi u.
1.), 10‐től 11.30‐ig a Gyermekkönyvtárban (Her‐
man O. u. 22.), 15 órától a Kovács Margit Iskolá‐
ban (Répce utca 2.) kezdődnek a programok. 

Március 25‐én 15 órától Várkerülő körsé‐
tára hívják az érdeklődőket, találkozó a Ba‐
ross úti Látogatóközpont előtt. A részvé‐
telhez előzetes bejelentkezés szükséges.

Március 25‐én 10–16 óra kö‐
zött rendezik meg a hímes
tojás napját a Generációk
Háza Művelődési Központ‐
ban (Aradi vértanúk útja 23.).



TUZI

A. Kálium – sárga

B. Kalcium – téglavörös

C. Ólom – zöld

Három szerencsés helyes válaszadót mobilises
ajándékkal jutalmazunk. A válaszokat a
gyomorei.boglarka@mobilis‐gyor.hu e‐mail
címre várják.

Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis‐gyor.hu
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Előfordult már december 31‐én, hogy sikerült
fent maradni késő estig? Az este, amikor han‐
gos és színes puffogások árasztják el az eget.

Rövid történet
A tűzijátékot a hetedik században Kínában ta‐

lálták fel, hogy elűzzék a gonosz szellemeket, s
a kínaiak azóta is előszeretettel használják ün‐
nepségeken. Máig ők a legnagyobb előállítói a
„színes robbanószereknek”. Magyarországon
1476‐ban Mátyás és Beatrix esküvőjén dördült
el az első tűzijáték és 1686‐ban ugyanígy ünne‐
pelték Buda visszafoglalását is őseink.

Mit érdemes még tudni?
Léteznek földi és légi tűzijátékok is, fő jel‐

lemzőik a hang, a fény, a füst és a szétszóródó
anyagok. A pirotechnikában többféle alapter‐
méket ismerünk, mint például: tűzijátékbom‐
ba, rakéta (röppentyű), bombatelep. Általá‐
ban papír‐ vagy kartonhengerben tartalmaz‐
nak robbanóanyagot (pl.: puskaport), amit kü‐
lönféle színanyaggal kevernek össze. Ezek ál‐
talában lángfestéssel rendelkező fémek sói pl.:
réz (zöld szín), nátrium (narancs szín), kálium
(ibolya szín) és még sorolhatnánk. Ezen fém ‐
atomok elektronjai 800–1000 °C‐on gerjesz‐
tődnek, vagyis magasabb energiaszintre kerül‐
nek. Amikor ezt a felvett energiát kisugároz‐
zák, azt a látható fénytartományban teszik
meg, ezért lesz meghatározott színük.

Minket is izgatott a téma, így tavaszi bemuta‐
tóinkban feldolgoztuk. A rakétánk melyik alkotó‐
része található meg akár a háztartásban is? (x)

Horváth Márk

Melyik fém‐lángfestés páros igaz 
az alábbiakból?

JÁTÉK´́
A World Happiness Report

éves jelentései szerint annak el‐
lenére, hogy hazánk továbbra
sem a legkedvezőbb helyet fog‐
lalja el a világ országait a lako‐
sok boldogságszintje alapján
rangsoroló listán, a trend azt
mutatja, hogy évről évre emel‐
kedik a mért boldogság szintje
Magyarországon. A 2018‐ban
kiadott jelentés szerint Magyar‐
ország már a 69. helyet foglalja
el a 156 országot rangsoroló lis‐
tán, ahol 2012‐ben még a 110.,
2013‐ban a 104., 2016‐ban a
91., 2017‐ben pedig a 75. he‐
lyen állt.

A térképről leolvasható,
hogy mely régiókban és me‐
gyékben milyen mértékben
tartják boldognak magukat az
emberek. A kistelepüléseken
élők szignifikánsan boldogab‐
bak, mint a városiak, és a Buda‐

pesten élők boldogságszintje a
magyar lakossági átlag alatt
van. Változatlanul Észak‐Ma‐
gyarországon a legkevésbé bol‐
dogok az emberek, és a Nyugat‐
Dunántúlon lakók vallják magu‐
kat a legboldogabbnak.

A megyeszékhelyek közül a
Szombathelyen élők a legbol‐
dogabbak. A Közép‐Magyaror‐

szág területén élők boldogság‐
szintje ugyanakkor a magyar la‐
kossági átlag alá került. A me‐
gyék szintjén jelentkező válto‐
zás, hogy Békés megye beke‐
rült a legboldogabb megyék kö‐
zé. A boldogság a Dunántúlon
továbbra is szignifikánsabb, a
nagyvárosok boldogságrangso‐
rát is Győr vezeti.

A WWF Föld Órája egy világméretű önkéntes
kezdeményezés, amely próbálja felhívni az embe ‐
rek, vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét
a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta
problémákra. Az akció keretében arra kérik a részt‐
vevőket, támogatókat, hogy világszerte kapcsolják
le egy órára a fölösleges világítást és áramtalanít‐
sák az elektromos készülékeket. Idén március 24‐
én, 20:30 órakor jön el a Föld Órája.

Győr szokás szerint csatlakozik a kezdeménye‐
zéshez, és szombaton 20:30 és 21:30 között a
Városházánál, a Jedlik Ányos hídon, a Kossuth hí‐

Gyor a LEGBOLDOGABB 
nagyváros Elkészült az ország boldogságtérképe, annak apropóján,

hogy március 20‐án ünnepeltük a boldogság világnapját:
a nagyvárosok boldogságrangsorát Győr vezeti.

don, a Széchenyi téren, a Rába‐parton – a Várfal
sétánynál, a Káptalandombon a bazilikánál, va‐
lamint a Rába folyó és a Mosoni‐Duna jobb part‐
jának alsó sétányánál alszanak ki a fények.

A kezdeményezéshez akár azzal is csatlakozha‐
tunk, hogy szombaton este egy órára nélkülözzük a
tévénket, gyertyát gyújtunk a villany helyett, vagy
nem használjuk elektromos berendezéseinket. A
Föld Órája a környezettudatosságra hívja fel a figyel‐
met, egyben rámutat arra, egy kis odafigyeléssel mi
is sokat tehetünk Földünkért. A kezdeményezésről
még többet a foldoraja.hu weboldalon tudhat meg.

Ha csatlakozni szeretne a világméretű kezdeményezéshez, március 24‐
én 20:30‐kor egy órára kapcsolja le a villanyt! Győr hagyományosan
résztvevője az éghajlatváltozás elleni küzdelem legnagyobb civil meg‐
mozdulásának, ezért több helyen lekapcsolják a díszvilágítást.

FÖLD ÓRÁJA: 
Kapcsoljunk bolygónkért!

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Forrás: boldosagprogram.hu

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

Gyôr-Nádorvárosban kulcsrakész
állapotú, új építésû, 30 nm-es üzlet-
helyiség eladó. Az üzlethelyiség egy
légtérbôl és egy mellékhelyiségbôl áll.
Alkalmas irodának, fodrászüzletnek,
csendesebb vállalkozásnak.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyárvárosban 39,86 nm-es, föld-
szinti, nappali + 1 szobás lakás eladó
új építésû társasházban. Grafit hôszi-
getelés, házközponti fûtés egyedi mé-
rôkkel, alumínium redônyök. 25—67
nm-es lakások közül választhat. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Szigetben, az egyetemtôl és
Belvárostól pár percre, 4 lakásos
házban eladó 60 nm-es, téglaépí -
tésû, földszinti lakás. Elosztása: két
szoba+étkezôs. Egyedi, gázfû tés -
rend szerû.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Most a legjobb lakások közül vá-
logathat bevezetô áron, Szabadhe-
gyen! Új építésû lakóparkban csen-
des, zöldövezeti környezetben eladó
második emeleti, 51 nm-es, 7 nm-
es erkéllyel rendelkezô  lakás. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Most a legjobb lakások közül válo-
gathat bevezetô áron, Szabadhe-
gyen! Új építésû lakóparkban csen-
des, zöldövezeti környezetben eladó
földszinti, 66 nm-es, nagy teraszos,
179 nm kertkapcsolatos lakás.  

Budai Mónika:
30/640-8794

Szabadhegyen, családi házas kör-
nyezetben, 1981-ben épült, 142 nm
lakóterületû (+100 nm pince) csalá-
di ház eladó.  A ház 38-as falazattal
épült, a közelmúltban került rá 8 cm
szigetelés és új tetô.  

Horváth Edina:
70/587-4020 

Gyôr-Szabadhegyen eladó 2 szo-
bás, 87 nm-es családi ház, 667 nm-
es telken. Hatvanas években épült,
kitûnô állapotú. Vízcsô, villamosveze-
ték és gázkazán cseréje megtörtént.
Garzon kapcsolódik a házhoz.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôr-Szabadhegy új részén épül ez
a garázsos ikerház. A 92 nm-es, bel-
sô kétszintes ikerházhoz tartozó te-
lekrész 300 nm. A földszinten ameri-
kai konyhás nappali, háztartási helyi-
ség, az emeleten 3 hálószoba van. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanakon, 14 lakásos,
új építésû társasházban 45—65 nm-
ig lakások eladók. Ez a lakás az eme-
leten található, 50,19 nm-es, elosz-
tása: nappali + 1 szoba, az erkély
mérete 5 nm. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Ménfôcsanokon, 54,65 nm-
es, elsô emeleti, amerikai konyhás
nappali + 1 szobás, új építésû lakás
eladó 9,56 nm-es erkéllyel. Fûtésrôl
házközponti kazán gondoskodik, la-
kásonként egyedi mérôvel.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez a lakás az
emeleten található, melynek mérete:
39,71 nm, 6,21 nm-es erkéllyel. El-
osztása: nappali + 1 szoba. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat! Ez a lakás az
emeleten található, melynek mérete:
54 nm, erkély: 11 nm. Elosztása:
nappali + 2 szoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Br. ár: 13,9 M Ft

Már csak pár lakás eladó! Gyôr-
Révfaluban új építésû társasházi la-
kások eladók. Ez az 56 nm-es lakás
az elsô emeleten található. Elosztása:
nappali + 2 szoba + kamra. A lakás-
hoz 2,88 nm erkély kapcsolódik. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 20,7 M Ft. Ár: 24,9 M Ft. Ár: 18,4 M Ft. 

Ár: 15,5 M Ft. Ár: 19 M Ft. Ár: 39,9 M Ft. Ár: 13,9 M Ft. 

Ár: 16,7 M Ft. Ár: 26,2 M Ft. 

Kertvárosi hangulatot keres? Sza-
badhegy új építésû részén? A 76 nm
elosztása: amerikai konyhás nappali
+2 nagy hálószoba. A nappaliból nyí-
lik a 13,75 nm-es terasz, 80 nm-es
kert tartozik az ingatlanhoz!

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 18,6 M Ft. 

Gyôr-Révfaluban új építésû lakások
eladók tavalyi áron. Ez az elsô eme-
leti, 47 nm-es lakás 3 nm-es erkély-
lyel rendelkezik, nappali + 1 szobás.
A házban 46—74 nm-es lakások épül-
nek. Az ár emelt szintû fûtéskész ár.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 17,5 M Ft. Ár: 37,9 M Ft. Ár: 16,7 M Ft. 

Gyôr déli határán új, modern kiala-
kítású lakóparkban társasházi laká -
sok eladók. Ez az 55 nm-es, erkélyes
lakás a második emeleten található.
Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 2 hálószoba + 9,10 nm-es erkély.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 28,3 M Ft. 

Ár: 19,7 M Ft. 
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

KÖZLEMÉNYEK

Lakossági fórumról, a  településrendezési eszközök módosítása kapcsán: Győr Megyei
Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály http:// www.
gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítások és partnerségi egyeztetés
címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kér-
jük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály lakossági
fórum keretében bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfo-
gadott rendezési tervének módosítására irányuló:

SZTM 2018-010 Győr, Révfalu 01131 sz. övezet módosítása
SZTM 2018-011 GYÉSZ normatív szabályozás módosítása
SZTM 2018-012 Győr-Likócs, 5738/7 hrsz. övezethatár, épületmagasság-

és szintszámkorrekció 01879 sz. övezet (Szent Vid utca)
SZTM 2018-013 Győr-Likócs, 5647/53 hrsz. 01863 sz. övezet telekosztás módosítása
SZTM 2018-015 Győr-Bácsa, 13115 hrsz. kötelező telekalakítás jelölése
SZTM 2018-016 Győr, 2856/4 hrsz. telekhatár-rendezéshez a rendezési terv módosítása (Pápai út)
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2018-014
SZTM 2018-014 Győri Ipari Park 5387/54 hrsz.-ú útból beépítésre szánt terület jelölése
37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

TSZTM 2018-001
SZTM 2018-001 Győr-Gyárváros, Tegez utca–Kravtex rendezési terv módosítása
SZTM 2017-080 Győr – Nádorvárosi villaövezetek megóvása
SZTM 2017-081 Győr – Révfalu, Damjanich u. 00022 sz. és a 01096 sz. övezetek szabályozása
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. április 3. (kedd) 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

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

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. március 23-tól 2018. április 11-ig a város internetes oldalán:
„http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok,
észrevételek írásban tehetŐk, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Pos-
tacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

*     *     *
Településrendezési eszközök módosításának véleményezése kapcsán: Győr Megyei Jogú
Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/
innováció/rendezési terv/Rendezésiterv-módosítási eljárások és Partnerségi egyeztetés
címszavak alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért
kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr
Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének: A településrende-
zési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló:  
1) TSZTM 2018-014

SZTM 2018-014 Győri Ipari Park 5387/54 hrsz.-ú útból beépítésre szánt terület jelölése
37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.
2) TSZTM 2018-001

SZTM 2018-001 Győr-Gyárváros, Tegez utca–Kravtex rendezési terv módosítása
SZTM 2017-080 Győr – Nádorvárosi villaövezetek megóvása
SZTM 2017-081 Győr – Révfalu, Damjanich u. 00022 sz. és a 01096 sz. övezetek szabályozása

38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.
3) SZTM 2018-010 Győr, Révfalu 01131 sz. övezet módosítása

SZTM 2018-011 GYÉSZ normatív szabályozás módosítása
SZTM 2018-012 Győr-Likócs, 5738/7 hrsz. övezethatár, épületmagasság-

és szintszámkorrekció 01879 sz. övezet (Szent Vid utca)
SZTM 2018-013 Győr-Likócs, 5647/53 hrsz. 01863 sz. övezet telekosztás módosítása
SZTM 2018-015 Győr-Bácsa, 13115 hrsz. kötelező telekalakítás jelölése
SZTM 2018-016 Győr, 2856/4 hrsz. telekhatár-rendezéshez rendezési terv módosítása (Pápai út)

41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.
4) SZTM 2018-017 Győr-Sziget, volt Olajgyár építésihely-korrekció

SZTM 2018-018 Győr-Szabadhegy, 1619/27, 28 hrsz. építési hely kijelölése
42/A.§ szerinti partnerségi egyeztetési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2018. március 23-tól 2018. április 11-ig.

A rendezési tervi módosítások elérése: a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési
terv/rendezésiterv-módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés címszavak alatt. (Személyesen: 9021
GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231. szobában megtekinthetŐ.) A megjelenés napjától
javaslatok, észrevételek írásban is tehetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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A szürke hétköznapokban
épületenergetikai mérnökként

dolgozó fiatalember munkája mellett
három szenvedélynek hódol: szeret
utazni, fotózni és hegyet mászni. Sze‐
rencsésnek mondhatja magát, hi‐
szen egyik hobbiját könnyedén össze‐
kapcsolhatja a másik kettővel. Miköz‐
ben a világot járja, fényképezhet,
utazás közben pedig meghódíthatja
a magas, mászásra hívó csúcsokat. 

Viktor lelkesen mesélt lapunknak
a világ iránti kíváncsiságáról, illetve a
stoppolás szabadságot adó érzéséről. 

„Édesapám és keresztapám is az
utazás megszállottja, így nem is te‐
hettem ellene, rám ragadt ez a szen‐
vedély. Ugyanúgy nekivágok az isme‐
retlen világnak, mint ők, csak én ezt
sokkal nomádabb és költséghatéko‐
nyabb formában teszem. A stoppo‐
lást – mint utazási lehetőséget – vá‐
lasztom, amikor csak tehetem, mert
végtelenül szabadnak érezhetem
magam közben, és bármilyen kötött‐
ség nélkül juthatok el egyik helyről a
másikra” – mesélte Zichó Viktor. 

A stoppolás
másik előnyeként pedig azt fogal‐

mazta meg a lelkes utazó, hogy a ren‐
geteg emberrel való találkozás, be‐
szélgetés a személyiségének fejlődé‐
sét hozza magával. „Annyira sokféle
embertípust látok útközben, hogy
szinte globális képet kapok a világról.
Szembejön sok vidámság és szomo‐
rúság, pozitív, illetve negatív hozzáál‐

Zichó Viktor, aki a közelmúltban a Dr. Kovács Pál Könyvtárban tar‐
tott előadásán különleges utazásélményéről mesélt a győrieknek,
45 nap alatt, közel 200 stoppolásos fuvarral, az éjszakákat 30‐35
különböző szálláshelyen töltve – sátorban, a szabad ég alatt háló‐
zsákban éjszakázva, vagy épp a couchsurfing adta lehetőségeket
kihasználva – érte el utazása célját, a Perzsa‐öbölt. 

STOPPOLÁS: 
végtelen szabadság és személyiségfejlesztés

lás is az élethez. Mivel egyik ember‐
rel sem töltök annyi időt, hogy rám
ragadhasson az ő életfilozófiája, egy‐
szer csak elkezdem hámozgatni, és
amivel képes vagyok azonosulni, azt
továbbviszem magammal az útra” –
hangsúlyozta Viktor. 

A törökök és a perzsák vendégsze‐
retete szinte elvarázsolta az utazó fi‐

út. Az élménybeszámoló kapcsán fel‐
idézte azokat a napokat, amelyeket
egy kedves családnál töltött, pedig ő
csak egy fuvarra számított. A sofőr
azonban meginvitálta otthonába, va‐
csorával kínálta, bemutatta családjá‐
nak, majd szállást ajánlott neki a há‐
zában. Mindezt pedig egyetlen „kö‐
szönömért” cserébe. 

Akadt Viktor
útja során
olyan au‐

tós is, aki
minden kér‐
dezés nél‐
kül elvitte
magával Tö‐

rökország legnagyobb meteorkráte‐
réhez, utólag mondván, hogy ezt ne‐
ki, mint utazónak, feltétlenül látnia
kell. „A sok‐sok utazás, találkozás új
kapcsolatokat teremt, olyan barátsá‐
gok köttetnek egy‐egy hosszabb be‐
szélgetés után, amelyeket aztán itt‐
honról, az internetes kommunikációs
lehetőségekkel életben tudok tarta‐

ni. Tehát mindig van
hová vissza‐

m e n n e m ,
vannak, akik
visszavárnak.
Ez pedig hi‐
hetetlen jó

érzés” – ösz‐
szegezte Viktor.

Amivel 
képes vagyok
azonosulni, azt
viszem tovább

Szerző: Simon Barbara
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A Győr‐Szol Zrt. hiba‐ és kárbeje‐
lentő vonala a 96/50‐50‐55‐ös tele‐
fonszámon mindennap 0–24 órában
hívható. Március 30‐án és április 2‐
án a Győr‐Szol Zrt. és a GYHG Non‐
profit Kft. ügyfélszolgálati irodái zár‐
va lesznek, a telefonos ügyfélszolgá‐
lat nem működik. A Jókai és a Révai
parkolóházban, valamint a Dunaka‐
pu mélygarázsban folyamatosan a
szokásos, érvényben lévő díjakért le‐
het parkolni. Március 30‐án, 31‐én,
április 1‐jén és 2‐án Győrben a felszí‐
ni fizetőparkoló hálózat beállói díjfi‐
zetés nélkül vehetőek igénybe. Már‐
cius 30‐án, április 1‐jén és 2‐án a győ‐
ri Vásárcsarnok zárva tart, március
31‐én pedig a rendes szombati nyit‐
vatartás szerint üzemel. Március 31‐
én a Tarcsay úti piacon szombati nyit‐
vatartás szerint 6 és 14 óra között
lesz kereskedés.

A Magyar Vilmos Uszoda március
31‐én rendes nyitvatartás szerint
üzemel, március 30‐án, április 1‐jén
és 2‐án zárva lesz. 

A Barátság Sportpark március 31‐
én a rendes nyitvatartás szerint üze‐

ÜNNEPI TUDNIVALÓK
mel, március 30‐án, április 1‐jén és
2‐án pedig korlátozott nyitvatartás‐
sal. A műfüves pályák, a kiszolgáló lé‐
tesítmény zárva lesznek, míg a játszó‐
tér, a futópálya és a park további
sporteszközei használhatóak. 

A szabadhegyi, nádorvárosi, révfa‐
lui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti,
Malomsori és a Koroncói úti közte‐
metők március 30‐án, 31‐én, április
1‐jén és 2‐án egységesen 8 és 17 óra
között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemelte‐
tésében lévő hulladékudvarok már‐
cius 30‐án, április 1‐jén és 2‐án
Győrben és vidéken egységesen
zárva lesznek, március 31‐én a ren‐
des nyitvatartás szerint üzemelnek.
A GYHG hulladékszállítási működé‐
si területén a lakossági hulladék‐
szállítás március 30‐án, 31‐én, áp‐
rilis 1‐jén és 2‐án változatlanul, a
Hulladéknaptárban meghirdetett
módon működik.

További információ a www.gyor‐
szol.hu és a www.gyhg.hu webolda‐
lon olvasható.

Hatalmas, telt házas koncertet
adott múlt szombaton este a
Halott Pénz Győrben, az Audi
Arénában.

A zenekar rajongói már számol‐
ták vissza a napokat az Aréna Show
miatt. A várakozás pedig meghozta
gyümölcsét, óriási tömeg jött össze
az Audi Arénában, telt ház előtt lé‐
pett fel a Halott Pénz. Járai Márk, az
együttes énekese Instagram‐olda‐
lán tett közzé egy fotót az arénában

tomboló tömegről, „Győrben én
otthon vagyok” szöveggel. Márk
egyébként győri, szívesen jár vissza
szülővárosába. Az együttes tavasz ‐
szal csak három koncertet ad: Győr
után Debrecenben, majd pedig a
Papp László Budapest Sportaréná‐
ban lépnek színpadra. Marsalkó Dá‐
vid elmondása szerint a Halott Pénz
az eddigi leglátványosabb színpadi
produkcióján dolgozik, igazi show‐
műsort mutattak be Győrben, ezt vi‐
szik majd a másik két városba is.

„Erre még meghívlak!”

HALOTT PÉNZ
Városunkban kezdte turnéját a
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Nagy Eszter Creative Chef új sorozatot kezd a Győr+ Tele‐
vízión: lapunk Köztünk élnek című rovatának szereplőivel
főz a következő időszakban. Elsőként a cikkek írójával, Ka‐
szás Kornéllal beszélgettek és készítettek el mutatós, ám
egyszerű fogásokat. Az adás premierjét pénteken, 19:30
órakor láthatják a Győr+ Televízióban, amit később a
tv.gyorplusz.hu weboldalon is visszanézhetnek.

ELEGÁNS ÉS GYORS finomságok

2 db kacsamellfilé,
egy csomag réteslap,

1 kg sütőtök, 1 db naracs
leve és héja, egy kk. reszelt

gyömbér, 1,5 ek. méz,
só, bors, 4 dkg vaj, 

15 dkg gorgonzola,
1 dl tejszín

A kacsamell bőrét átlósan bevagdossuk úgy, hogy a húst ne
sértsük meg, és sózás után bőrrel lefelé hideg serpenyőben süt‐
ni kezdjük. Oldalanként körülbelül 6–6 perc sütés és ugyanannyi
pihentetés szükséges. A tököt félbevágva, 180 fokos sütőben pu‐
hára sütjük, majd villával kikaparva, a mézzel, naranccsal, gyöm‐
bérrel, vajjal és pici sóval alaposan összekeverjük. A réteslapból
csíkokat vágunk és kevés pürét beletöltve, szivarformára teker‐
jük őket, majd egy kivajazott serpenyőben megpirítjuk. A tej‐
színt felforraljuk és a kéksajtot belecsípkedjük. Amikor az egész
elolvadt, tálalhatunk. Mutatós, finom, de gyors étel.

Rozé kacsamell,
sütotökös rétesszivar, kéksajtmártás

VÉRNARANCSOS
mascarponekrém

A narancslevet a cukorral felforraljuk és a habos‐
ra vert tojássárgájához csorgatjuk (folyamatos ke‐
verés mellett). Az így kapott krémet visszatesszük
a tűzre és keverve körülbelül 80 Celsius‐fokig hevít‐
jük, míg be nem sűrűsödik. Ha a főzött krém kihűlt,
óvatosan a mascarponéhoz keverjük és poharakba
öntjük. Porrá tört zabkeksszel rétegezhetjük.

450 g mascarpone, 1,5 dl vérnarancs,
3 db tojássárgája, 3 ek. cukor, 1 csomag zabkeksz

creativechef.hu

´́
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Húsvétaz Amstel Hattyú Fogadóban

Közeledik a húsvét, az ünnep pedig elképzelhe‐
tetlen a hagyományos finomságok nélkül. Az
Amstel Hattyú Fogadó húsvét alkalmából külön‐
leges ételekkel várja a vendégeket. Az étterem
séfje, Nagy Máté István azt is elmeséli, milyen
finomságokat fogyaszthatnak majd azok, akik az
ünnepi hétvégén ellátogatnak hozzájuk.

Milyen szempontok alapján választotta ki a
húsvéti ételeket?

Először szeretném megköszönni a pozitív vissza‐
jelzéseket, biztatást. Nagy örömünkre szolgál, hogy
vendégeinknek tetszenek az új étlapon szereplő éte‐
lek. Számomra fontos az eredeti értékek megőrzése,
így ez ételeimben is tükröződik. Az eredetiség elke‐
rülhetetlen a szakmában, ezért saját ötleteim alap‐
ján formálom, alakítom az ételeket. Húsvéti ajánla‐
tainkat is úgy állítottam össze, hogy a hagyományos

ételek egy kicsit másképp, újragondolva kerüljenek
vendégeink asztalára. Mi, magyarok húsvétkor az el‐
maradhatatlan sonka mellett általában bárányt és
nyulat eszünk. Ennek megfelelően állítottuk össze
ünnepi ajánlatunkat. Húsvéti étlapunkon többek kö‐
zött szerepel bárányraguleves, préselt csülök torma‐
krémmel, marinált zöldségekkel és fürjtojással, sült
házi nyúl pirított burgonyagombóccal és medvehagy‐
mahabbal, báránygerinc zöldfűszeres kéregben süt‐
ve burgonyás „keksszel” és erdeigomba‐espumával.

Önnek melyek a kedvenc ételei?
Nehéz kérdés, mindegyiket nagyon szeretem.

Talán a báránygerincet emelném ki, mert szépen
lehet vele dolgozni és nagyon jól mutat a tányé‐
ron. Számomra – magánemberként – az étel a ha‐

gyományos magyar konyhával kezdődik és végző‐
dik. A mi ünnepi asztalunkról sem hiányozhat a
sonka, akár főfogásként is, a hagyományos „kísé‐
rőivel”. De séfként természetesen szívesen kalan‐
dozom, nyitott vagyok az új dolgokra. (x)

Ha Önök is kedvet kaptak az Amstel Hattyú Fo‐
gadó húsvéti menüjéhez, foglaljanak asztalt még
időben, s kóstolják meg a hagyományos ünnepi fi‐
nomságokat a család apraja‐nagyjával!

Préselt csülök
tormakrémmel,

marinált zöldségekkel
és fürjtojással 

A metszés elengedhetetlen teen‐
dő tavasszal. Facsemete ültetésénél
azonban az első lépés, hogy a törzset
és a koronát neveljük és alakítsuk ki.
Ezt követi a fenntartó metszés, majd
a fa életében az ifjító lépés, amit két‐
három fázisban kell elvégeznünk. A
két‐három éves folyamat lényege,

– éled a kert!

hogy a törzshöz közelebb vigyük visz‐
sza a termő részeket, ugyanis sok
tápanyag vész kárba azzal, hogy a nö‐
vény a végpontjaihoz szállítja azt, il‐
letve a szél is könnyebben tesz kárt
ezekben a növényekben. A metszés‐
sel visszavesszük a korona és az ágak
méretét, azért kell ezt fokozatosan

végezni, hogy a fa ne reagáljon hirte‐
len növekedéssel. A koronába befelé
álló, az erősen felfelé törő és az iker‐
vesszőket kell teljesen tőből eltávolí‐
tani a tő‐ és gyökérsarjakkal együtt.

A gyümölcsfák közül az almát kell
először metszeni, majd a szilvafélé‐
ket, legkésőbbre az őszibarackot és a
sárgabarackot hagyjuk.

A tavaszi lemosó permetezés is
fontos folyamat, célszerű a metszés
után elvégezni, ezzel az áttelelt kár‐
tevőket, kórokozókat tudjuk eltávolí‐
tani. Fontos a márciusi időpont, hi‐
szen ilyenkor már a fák és a kártevők
is felébredtek a mély nyugalmi álla‐
potukból, a rügyek megpattannak,
így a permetlé be tud hatolni. 

A mechanikai védelem is lényeges
tavasszal. Érdemes felhelyezni a fák‐
ra a rovarölőlapokat a cseresznye‐ és
a meggyfa sziromhullását követően,
és a rovarövet, hiszen a legtöbb kár‐
tevő a talajban és a lehullott lombon
telel át, és folyamatosan húzódik fel. 

A palántanevelésnek is ilyenkor jön
el az ideje. A legfontosabb, hogy jó ta‐

lajba ültessük a magot, a palántaföld
megfelelő választás lehet. Azonban ne
használjunk tápoldatot, hiszen ezek
már tartalmazzák a számukra elegen‐
dő energiát. Azzal elkényeztetjük a nö‐
vényt és nem ereszt megfelelő meny‐
nyiségű gyökeret. Inkább alsó, tálcás
öntözést alkalmazzunk. 

Tavasszal először a zöldségfélék ke‐
rülnek talajba – csírázási hőmérséklet
alapján. A sárgarépa, a retek és a hagy‐
ma már 3‐4 Celsius‐fokon csírásodik.
Megfelelően fontos a növénytársítás:
a salátát és a retket, valamint a sárga‐
répát és a hagymát ajánlott egymás
mellé ültetni. Utóbbit azért, mert a ré‐
pa erős illata elnyomja a hagyma illatát,
megzavarva ezzel a hagymalegyet. Ki‐
csit később következhet a borsó, a sa‐
láta és a spenót. 

A Győr+ Rádióban minden hónap
első és harmadik szombatján Nagy ‐
kutasi Viktor kertész‐szakíróval és Uj‐
helyy Károly hobbikertésszel vesszük
sorra a havi munkákat. A Kertbarát Ma‐
gazin következő adása április 7‐én reg‐
gel 6 órától hallható, a 100.1‐en.

ITT A TAVASZ
Nem késtünk még el semmivel, még pótolhatjuk a márciusi teen‐
dőket, hiszen múlt héten még sok helyen fehér volt a táj és röp‐
ködtek a mínuszok.

Szerző: Ferenczy Balázs
Lektorálta: Nagykutasi Viktor

A Kertbarát 
magazin
támogatója:
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A világhódító: 

AMERICAN
Paint Horse

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

Elsősorban a komancsok használták, de más indián törzsek is
preferálták őket. Nem tévesztendők össze az Appaloosával, amit
a Nez Perce indiánok tenyésztettek. A pinto két alapszínezete is‐
mert, a tobiano és az overo, ezzel szemben az Appaloosák pár‐
ductarka színezetűek. Ezek a színezetek természetesen az összes
ismert alapszínen jelentkezhetnek: sárga, pej, májsárga, fakó,
deres stb. A szürke és a fehér természetesen nem szerencsés.
Így például ismerünk sárga tobianót, vagy éppen pej overót.
Manapság ezek kevert színezetei is megjelentek.

De térjünk rá cikkünk főszereplőjére, az American Paint
Horsera. A pinto kifejezés egy színtenyészetet jelöl, amely
minden foltos ló összefoglaló neve, ezzel szemben a Paint
Horse egy lófajta, mely a harmadik legnagyobb állomány
a világon, mintegy egymillió regisztrált példánnyal. A te‐
nyészet alapját, foltos musztángok, angol telivérek és
quarter horseok képezték. Mai modern alakja az Ameri‐
can Quarter Horse típusa, amely a leginkább hatott a faj‐
tára a keresztezésekkel.

A szabadidős és a versenysport területén egyaránt
sokoldalú. Különböző típusokat alakítottak ki, mint a hal‐
ter, race és performance. A képeken egy halter típust lát‐
hatunk. Ebben a versenyszámban kötőféken bírálják el az
állatokat, azaz ez egyfajta szépségverseny. A race horseók
negyedmérföldön versenyeznek, ezek kicsit nyúlánkabb tí‐
pusúak. A legismertebb a zömök performance típus, mint
reining, cutting stb. A reining egy gyors jégtánc kűrhöz ha‐
sonlító western díjlovaglás, előírt nyomvonallal, jármódokkal.
A cutting pedig borjúterelés és leválasztás a csordától.

Az USA‐ban rendkívül népszerű lófajta, amivel szívesen
versenyeznek, illetve szabadidő‐lovaglásra használnak.
Egy évtizede azonban elindult világhódító útjára.

Már korai kínai ábrázolásokon is láthattunk alacsony, fehér foltos pusztai lovakon ülő katonákat.
Később, a spanyolok által az Újvilágba hurcolt és elvadult lovak, a musztángok befogásából szá‐
mos indián törzs előnyben részesítette ezeket a foltos állatokat. Színtenyészetüket pintónak hívták.
Érdekes tapasztalat, hogy a musztángok újra alkalmazkodtak a pusztai élethez, és hasonlóak
lettek a klasszikus ázsiai sztyeppei lovakhoz. Alacsony, zömök, és igénytelen állatokká váltak. Az

indiánok gyakorlatilag szabad tartású ménesekben tenyésztették őket. Mivel korábban a
földrészen a ló ismeretlen állat volt, ezért először „nagy kutyának” nevezték.

A képeken
egy halter típust

láthatunk

Szöveg és fotó: Nagy Ferenc
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A kis Elmót, akit másodikként mutattunk be ol‐
vasóinknak, március első hétvégéjén vitték haza.
Mikor meglátogattuk győrszentiváni otthonában,
s láttuk a kutyus szemében a boldogságot, már
akkor tudtuk, hogy megérte elindítanunk ezt a ro‐
vatot, bármi is legyen ezután. Ám a sikersorozat
itt még nem ért véget: hamarosan érkezett az
üzenet Horváth Patríciától, a Győri Állatmenhely
egyik gondozójától, hogy Fűszert, a pöttöm szál‐
kásszőrű tacskót, azaz a harmadik mancsost is le‐
foglalták, ő Németországba utazott. Ekkor bár hi‐
hetetlenül örültünk, hogy két kutya is gazdára ta‐
lált, kicsit kétségbe estünk, hiszen a legelsőként
bemutatott királylány, a németjuhász Bogi még
mindig várt a szerető családra – szerencsére már
csak március 16‐ig. Aznap ugyanis megcsörrent a

Nyúlváros
(A tavaszi szünet alatt)
A tavaszi szünet tiszteletére, már

csütörtökön (03. 29) kinyit és egé‐
szen húsvét utáni keddig nyitva tart
a Nyúlváros, ahol pihe‐puha nyuszik
népesítik be kis faházunkat. A me‐
gyeszékhely nevezetességeit bemu‐
tató „makettváros lakói" által a nyúl‐
fajtákat is megismerhetik.

Zoo Show
(Nagypéntektől húsvéthétfőig)
Fantasztikus új produkcióval, kü‐

lönleges állatbemutatóval kápráztat‐
juk el látogatóinkat 11 és 15 órakor.
Show lesz cuki állatsztárokkal és sok
meglepetéssel!

Családi ünnep az állatkertben
(húsvéthétfőn)
A hagyományokhoz híven állatsi‐

mogatóval és színes programokkal
várjuk az érdeklődőket: a gyerekek
ügyességi játékokban tehetik próbá‐
ra magukat. Több állomás várja a já‐
tékosokat, melyek teljesítésével egy‐
re gyűlnek majd a vidám tavaszi él‐
mények. Megéri kiállni a próbákat,
megfejteni a rejtvényt, hisz a játék
öröme mellett a jutalom sem marad
el. Ilyen megálló lesz: MiniGolfoZoo,
TapiZOO, Tojáskirakó, Nyuszi‐etető,
Nyuszi‐futam, Tojásdobás.

Mindhárom Gyor+ Mancsok kutyust 

Szinte még csak most számoltunk be a „Győr+ Mancsok – Vigyél haza!” nevű online rova‐
tunk első sikeréről, hogy Elmót, a kaukázusi juhász kölyköt örökbe fogadták, ám azóta két
újabb örömhírrel szolgálhatunk: már Fűszerre és Bogira is rámosolygott a szerencse.

HAZAVITTÉK
telefon a nagy hírrel. Patrícia hihetetlen boldog‐
sággal mesélte, hogy Bogit pár perce vitte el egy
nagyszerű család, kinti‐benti kutyus lesz Bábol‐
nán, teljesült minden álma. Egy kedves úr, Rácz
László és lánya jöttek érte, egyszer csak betop‐
pantak, hogy olvastak Bogiról, és őt akarják, most
azonnal! Patrícia még aznap küldött fotókat az
örökbefogadásról. Csodálatos, de egyben szívszo‐
rító volt látni, ahogy könnyes búcsút vesz Bogitól
gondozója, majd elindul a boldog élet felé új csa‐
ládjával. Bogi szeme csillogott az örömtől – a szí‐
ve mélyén tudta, számára új időszámítás kezdő‐
dik: a Győri Állatmenhely utáni, boldog, gazdis
élet, olyan, amilyet megérdemel. 

A Győr+ Mancsok hamarosan újabb kutyussal
és egy cicussal jelentkezik!

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Állatmenhely

10.30 és 17.30 órakor menet‐
rend szerint elindul a tengerimalac‐
vonatunk. Az időjárásra érzékeny
„szerelvények”, csak jó idő esetén
közlekednek.

A húsvéti nyuszi kincskeresésre
csábít minket idén! Betűkkel díszí‐
tett színes tojásai különleges helye‐
ken lapulnak, aki nyitott szemmel
jár az állatkertben, felfedezheti
mindet. Érdemes szemfülesnek len‐
ni, ajándékot kap, aki a tojásokon
lévő betűkben elrejtett állatnevet
megfejti és a kérdőívet is leadja a
célállomáson.

Kézműves asztalainkon különle‐
ges díszek készülnek. Nyuszi‐ékszere‐
ket, fejdíszt és karkötőt is készíthetsz,
ami a nap végén varázslatosan átala‐
kul egy közös műalkotássá. A másik
asztalnál répatáska és kisbárány is
születhet az ügyes kezek által.

Több etetést is megtekinthetnek
az érdeklődők. Az etetések időpont‐
ja: 10.20 – csimpánz, 11 óra – tapí‐
rok, 12 óra – apella, 13 óra – ormá‐
nyos medve, 14 óra – oroszlán, 15
óra – vidra, 16 óra – lajhár.

A nap során egy vidám nyuszi tá‐
jékoztat mindenkit a programokról,
és locsolóvers hallatán, ajándékokkal
és információval halmozza el a nagy‐
érdeműt. Érdemes jól figyelni, mert
bárhol felbukkanhat!

Nyuszi-futammal és állati sztárokkal is 

húsvétolhatsz
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

Szeretettel várjuk látogatóinkat a tavaszi szünet‐
ben és a húsvéti ünnepek alatt! Sok‐sok vidám
és különleges programmal készülünk idén is.

´́
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Horváth Klíma Győr • mobil: +36 30 685 8181 • e-mail.: klimaslaci@gmail.com • web.: www.horvathklimagyor.hu

• Klímaszerelés, ingyenes helyszíni
FELMÉRÉS, KARBANTARTÁS
Győrben és környékén.

akár az irodában, akár az otthonában
• KLÍMABERENDEZÉSEK

5 év garanciával 170.000 Ft-tól,
alapszereléssel együtt!

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

gépi parkgondozó,
kézi úttisztító,
gépkocsivezeto Feltétel: C kategóriás jogosítvány

villanyszerelo, tetofedo-bádogos
´́

´́ ´́ ´́

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

KUKARAKODÓ
Feltétel: 8 általános 
Elônyt jelent: darukezelôi végzettség • konténeremelôi végzettség

GÉPJÁRMÛVEZETÔ

Feltétel: C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármûvezetôi képesítési igazolvány)
• Digitális tachográf kártya. 
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1. vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a
borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

A program keretében kerékpártúrát szervezünk, melynek indulási pontja Marcalváros II,
Mécs László utca 18. számnál lévő hőközpont. Itt az érdeklődők megismerhetik a hőköz-
pontok működését. Az érdekes ismertetőt követően a résztvevők kerékpárral jutnak el a
győri távhőszolgáltatás szívébe, a Győr-Szol Zrt. Rozgonyi utcai telephelyére, ahol a 16
órási csoporthoz csatlakozva, megtekinthetik a fűtőművet és annak kiszolgáló létesítmé-
nyeit. A kerékpártúra ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Gyülekező a kerékpártúrára: 2018. április 13. 15 óra
Gyülekezés helye: Győr, Mécs László utca 18. Hőközpont

Jelentkezési határidő: 2018. április 3. • Jelentkezés: media@gyorszol.hu

A programon mindenki a saját felelősségére vesz részt!

KERÉKPÁRTÚRA A TÁVHŐVEZETÉK MENTÉN!

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége idén is megrendezi a Távhőszolgáltatás napját. 
AZ ESEMÉNYHEZ A GYŐR-SZOL ZRT. IS CSATLAKOZIK. IDŐPONT: 2018. ÁPRILIS 13.
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A faültetési program keretében Nádorvá‐
rosban 2017‐ben összesen 80 darab, a vá‐
rosi élet sajátosságait jól tűrő fával bővült a
növényállomány, tájékoztatott dr. Dézsi Csa‐
ba András önkormányzati képviselő, aki el‐
mondta: Nádorvárosban többek között a
Kálvária úti játszótér környezetébe, a Bem
térre és a Szérűskert út 39–49. házszámok
közötti területre kerültek nagyobb számban
a csemeték. A szakemberek továbbra is ke‐
resik azokat a helyszíneket Nádorvárosban,
ahová lehet fát ültetni. A rendszeres telepí‐
téseknek köszönhetően, megújul, fiatalodik
a város faállománya.

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy az üzemeltetésében lévő győri hulladékudvarok
március 26‐tól, hétfőtől a megszokott napokon, de a nyári nyitvatartásnak megfelelően, 9 és 17 óra között
vehetőek igénybe. A győri és a vidéki hulladékudvarok nyitvatartása megtalálható a gyhg.hu honlapon.

HULLADÉKUDVAROK nyári nyitvatartása

A Győr‐Szol Zrt. koordinálásában
megtörtént az Adyvárosi I‐es számú tó‐
nál, valamint a Szabadhegyi kettes és
hármas számú tónál a nád kaszálása. A
munka javát nagy teljesítményű, speci‐
ális géppel végezték el. A nehezen
megközelíthető részeken, ahol az önjá‐
ró nádvágó gép nem tudott közlekedni,
ott kézi motoros kaszákkal vágták le a
nádat. A zöldhulladékot a likócsi kom‐
posztálóban hasznosítják.

Lekaszálták a

NÁDAT

A MOBILGÁT összeszerelését gyakorolták
A Győr‐Szol Zrt. szakemberei a közelmúltban felépítették, majd

elbontották azt a mobilgátat, amelyet korábban a folyóparti és út‐
fejlesztések során hoztak létre az esetleges árvízi védekezés érde‐
kében, a Dunakapu tér északnyugati lépcsőjénél. Az évente megis‐
mételt gyakorlat során a dolgozók felfrissítik, a társasághoz újonnan
belépők pedig elsajátítják azokat a gyakorlati ismereteket, amelyek
a mobilgát gyors összeszereléséhez szükségesek. A próba arra is jó
alkalom, hogy a szolgáltató dolgozói ellenőrizzék a mobilgát fémle‐
mezei között lévő, a víz zárását biztosító gumiprofilok meglétét és
azok állapotát. A gyakorlatot követően a mobilgát elemeit a Győr‐
Szol Zrt. raktárba szállította. Szükség esetén hasonló szerkezetet
építenek fel a szakemberek a Móricz Zsigmond rakpart és az Újka‐
pu utca kereszteződésében is.

A jövoért 

ÜLTETTEK 
Nádorvárosban is

´́



Lomtalanítást és költöztetést
vállalok igény szerint. Tel.:
06‐20/325‐4156.

Sírkőtisztítás, felújítás Győr
és vonzáskörzetében. 06‐
70/343‐6345

Kádfényezés beépített álla‐
potban! Tel.: 06‐70/343‐
6345.

Lakás, ház, pince, padlás,
udvar takarítását, rendbe‐
tételét, felesleges holmi el‐
szállítását (akár 1 darabot
is) vállalom megbízható
munkaerőkkel. Megegye‐
zés alapján akár hagyaték‐
felvásárlás is lehetséges.
Nem fog csalódni ben‐
nünk! Telefonszám: 06‐
20/226‐9431.

Fakivágás, gyökérkivétel, sö‐
vényvágás, fametszés, koro‐

ÁLLÁS

Útépítésben, térburkolásban
jártas szakembereket azon‐
nali kezdéssel felveszek. Érd.:
06–30/695‐4930

CNC gépkezelőket, forgácso‐
lókat, CO2 hegesztőket, da‐
rusokat (felülről vezérelt),
üzemeltető villanyszerelőket,
géplakatosokat, méréstech‐
nikusokat, kovácsokat kere‐
sünk győri munkahelyre.
1.500–1800 nettó órabér.
06‐70/604‐1265, 06‐70/366‐
5722;
majsamunka@indamail.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá‐
dogos és lapos tetők, szige‐
telési munkák készítése. 06‐
30/355‐6991

naalakítás, faültetés, bozótir‐
tás! 06‐30/403‐6810; 06‐
96/826‐322.

Bojlerek javítását és villany‐
szerelést vállalok Győrben és
környékén. Tel.: 06‐70/384‐
6557.

Redőny, gurtnicsere, szú‐
nyogháló, reluxa, szalagfüg‐
göny rövid határidővel. In‐
gyenes felmérés! 06‐70/233‐
9213

Mozgásgyógyászat! Fizikai
fájdalmak, sérülések, zsibba‐
dások, gerincbántalmak,
izomsorvadás gyógykezelése.
Samodai 06‐30/754‐3112,
www.egeszseg‐ovo.hu

Lomtalanítást vállalok, pad‐
lástól a pincéig, ingyenes el‐
szállítással. Hívjon bizalom‐
mal: 06‐70/675‐0654.

Szobafestést, mázolást, tapé‐
tázást, gipszkarton rendsze‐
rek kivitelezését, fotótapé‐
ták felragasztását, laminált
padló lerakását vállalom.
Tel.: 06‐70/245‐8931.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá‐
dogozást, lapostető‐szigete‐
lést, falak javítását, festését,
garanciával, engedménnyel
vállalom. Tel.: 06‐30/376‐
2712.

Kárpitozás! Ülő, fekvő bú‐
torok javítása, áthúzása,
anyagválasztással. Ingye‐
nes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjai‐
nak javítása, áthúzása. 06‐
70/884‐6838

EGYÉB

Készpénzért magas áron an‐
tik bútort, festményt, heren‐

di porcelánt, eozinos Zsol‐
nayt, kristályokat, ezüst tár‐
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, ha‐
gyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! 06‐70/640‐
5101. Kérésre díjtalanul ház‐
hoz megyünk!

Bélyeget, képeslapot, fém‐
és papírpénzt, kitüntetést,
jelvényt, egyéb régiséget vá‐
sárol magángyűjtő, díjtalan
kiszállással. Pál István. Tel.:
06‐20/947‐3928.

Pénzre van szüksége? Kész‐
pénzkölcsön 30.000 Ft‐tól
280.000 Ft‐ig. Info: 06‐
70/884‐7918 hétvégén is!

INGATLAN

Szigethy Attila úton egy 68
nm‐es, 3 szoba hallos, erké‐
lyes, V. emeleti, felújított pa‐

nellakás eladó. 06‐30/992‐
2237; 06‐70/592‐7517.

Győr‐Kisbácsa csendes ré‐
szén, a Kultúrház utcában
406 nm‐es építési telek tu‐
lajdonostól eladó. A telek
üres, csatorna a telken be‐
lül, többi közmű a telek
előtt. Ár: 10,2 M Ft. 06‐
20/940‐2805

Győr, Adyvárosban 53 nm‐es
panellakás eladó.
14.990.000 Ft. Érdeklődni le‐
het a 06‐20/947‐2126 tele‐
fonszámon.

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Adyvárosi, 3 szobás, össz‐
komfortos, extrán felújított,

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Ára:
1900 Ft/fő

helyett
1500 Ft/fő

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

HÚSVÉTI HIDEGTÁL
előrendelést április 1-re, vasárnapra felveszünk!

Előrendelést március 29-ig tudunk elfogadni!
A 2 személyes Marcal-tál 4400 Ft helyett 3500 Ft-ba kerül!

A képen
látható
hidegtál
6 személyes!
(6×1500=
9000 Ft)

GYÔR BELVÁROSÁBAN
igényesen kialakított, 
VADONATÚJ
SZÁLLÁSHELYEK
parkolási
lehetôséggel
KIADÓK.

• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •



A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft.
9027 Gyôr, 
Gesztenyefa u. 4.

Tel.: +36-96/506-978 vagy
+36-30/948-4701.
E-mail: info@ipgyor.hu

Megkezdôdött a Gyôri Ipari Parkban az új
területen kialakított telkek értékesítése. A
Gyôri Ipari Park bôvítési területén, a Tatai
u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel szemben
3.000 m2 és 50.000 m2 között igény sze-
rinti nagyságú telkeket ajánlunk azok ré-
szére, akik az ipari parkban kívánnak lete-
lepedni és tevékenykedni. A telkek teljes
közmû ellá tás sal, aszfaltburkolatú utakkal
és közvilágítással kerülnek értékesítésre. 

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

MÁR ONLINE IS! 

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

Ne felejts el
rendelkezni az 1%-ról! 

18530021-1-08

Apróhirdetések

ROBINSON TOURS

www.robinsontours.hu

BULGÁRIA BULGÁRIAMONTENEGRÓ
ÚJDONSÁG!

REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
2018.06.16. 8 nap/7 éj
Budva — Hotel Tatjana 3* FP:

79.900Ft-tól/fô
Canj — H. New Montenegro
4* AI Light:

94.800Ft-tól/fô

BUSSZAL GYÔRBÔL
Napospart
2018.06.09. 10 nap/7 éj
Aphotel Rio Grande 4* Ai (MA):

74.900Ft-tól/fô
Victoria Palace 4* AI (MA):

104.900Ft-tól/fô

REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
Napospart
2018.06.16. 8 nap/7 éj
H. Sunny Garden 3* R:

49.900Ft-tól/fô
Hotel Marlin Beach 4* AI (MA):

99.100Ft-tól/fô

További idôpontokért és információért keresse gyôri partnerirodáinkat: 
Air Tourist, Cartour, Check In Travel, Ciklámen Tourist, Eldorado Ut. Ügyn., ÉTK Print Ut. Ir., Gál-Busz Ut. Ir.,

Grand Tours, Start Ut. Ir., Ibusz, Medici Travel, OTP Travel, Ruefa Resien, Vista

Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket. • Az árak a megadott szállást, ellátással és közlekedéssel tartalmazzák.

MA=magyar nyelvû gyermekanimáció
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A HÚSOM HÚSBOLT HÚSVÉTI AJÁNLATA

• Csontos csülök 1550 Ft/kg
• Csont nélküli csülök 1750 Ft/kg
• Füstölt, kötözött sonka 2200 Ft/kg

• Füstölt tarja 2400 Ft/kg
• Hagyományos füstölésû

parasztsonka 2400 Ft/kg

A 
Vásárcsarnok

emeletén

határozott bérleti szerződé‐
ses lakást cserélne 60–120
nm‐es, 3‐4 szobás, határo‐
zott‐határozatlan idejű bérle‐
ményre. Adyváros, Marcalvá‐
ros I–II; Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 644.) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44
nm‐es, komfortos, felújí‐
tott fürdőszobás, határo‐
zott bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 2 szobás, 48–
55 nm‐es, téglás, egyedi
gázfűtéses, első emeleti,
határozott‐határozatlan
idejű, belvárosi, szigeti, ná‐

dorvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 645.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm‐
es, komfortos, egyedi gázfű‐
téses, karbantartott, határo‐
zott bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 40–50 nm‐es,
2 szobás, határozott‐határo‐
zatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros kizárva. (Hir‐
detésszám: 471.)

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm‐
es, összkomfortos, távfűté‐
ses, határozott bérleti szer‐
ződéses lakást cserélne, 65–

75 nm‐es, 3 szobás, határo‐
zott‐határozatlan idejű ady‐
városi, szabadhegyi, marcal‐
város I–II‐n lévő bérlemény‐
re. Bán Aladár utca kizárva.
Tartozás átvállalása lehetsé‐
ges. (Hirdetésszám: 472.)

Adyvárosi, 3 szobás, 67 nm‐es,
összkomfortos, általános álla‐
potban lévő, határozott bérle‐
ti szerződéses lakást cserélne,
40–55 nm‐es, 2 vagy 2+ fél
szobás, határozott‐határozat‐
lan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár utca kizár‐
va. (Hirdetésszám: 473.)
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el‐
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő a Pécsinger szőlőbirtok fehérborát kapja. A nyeremény a Győr+ Média
székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Előző heti rejtvényünk nyertese: Németh Judit.

További részletekrôl érdeklôdjön bizalommal értékesítônknél: 
Idei Attila +36 70 451 9127 • Tóth Gyöngyi +36 70 259 5930

Nádorvárosban több ütemben épülô, saját belsô közlekedô utakkal 
és zöldterületekkel megálmodott, 94 lakásos társasházban vásárolhatja
meg álmai otthonát! Az elsô ütem év végén  már átadásra kerül! 
Lehetôsége lesz 34 nm-es teraszkapcsolatos garzontól, egészen a 115
nm-es tetôteraszos penthouse lakások között választania. Ezenkívül ga-
rázsok, beállók, tárolók is leköthetôk. Frekventált helyen, remek közle-
kedési tulajdonságokkal, könnyen elérhetô minden fôbb útvonal.

Megkezdtük a lakások
akciós értékesítését, most 1.000.000 Ft

kedvezménnyel!

A jövô háza is Gyôrben épül! Gyôr Belvárosában, de mégis zaj- és
pormentes környezetben élhet, dolgozhat, köszönhetôen a beruhá-
zó energia- és egészségtudatos elképzeléseinek: a társasház egy —

lakossági használatban még ritkaságnak számító — hôvisszanyerô
szellôztetô rendszer beépítésével biztosítja a lakások tökéletes leve-
gôjét és megfelelô páratartalmát. A rendszer — amellett, hogy ablak-

nyitás nélkül kristálytiszta levegôt juttat a lakótérbe — képes fûtésre
és hûtésre is. Rengeteg lakásméret közül lehet választani, melyek

mindegyikéhez fedett teraszok tartoznak.

Legkedvezôbb lakásaink már
379.000 Ft/nm-tôl megvásárolhatók!

Gyôr, Semmelweis utca 8.
ingatlan@hazkozpont.hu • info@hazkozpont.hu

További részletekrôl
érdeklôdjön bizalommal 

értékesítônknél:
Bálint Mariann

+36 20 317 5225

Gulyásné Böbe
+36 30 378 5732

LEGÚJABB GYÔRI ÚJ ÉPÍTÉSÛ 
INGATLANKÍNÁLATUNK

94
LAKÁS

90
LAKÁS
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Albert e Santi, 50 éve vezetô cég a nemzetközi szállítmányozás és logisztika
területén, ügyfelekkel és alvállalkozókkal szerte a világon

MUNKAERÔT KERES GYÔRI IRODÁJÁBA
NYITOTT POZÍCIÓK
• customer service activities

coordinator
• customer service operators
• transport managers
• sales managers

ELVÁRÁSOK
• Angol nyelvtudás
• Olasz nyelvtudás
• Fuvarszervezés és nemzetközi szállítmányozás

terén szerzett tapasztalat

További információért látogasd meg honlapunkat http://hu.albertiesanti.it

Ha a felsoroltak közül legalább egy
feltételnek megfelelsz, LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA!

risorseumane@albertiesanti.net

CsatlakozzHOZZÁNK!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet győri amatőr művészeti csoportok tevé-
kenységének támogatására 

A támogatásra fordítható keretösszeg: 12.000.000 Ft.

A pályázat célja: A városban magas színvonalon működő
amatőr művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támo-
gatása, működési költségeikhez kiegészítő hozzájárulás
nyújtása, mely elősegíti a különböző művészeti ágakat mű-
velő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és
produkcióinak létrehozásával, azok bemutatásával a város
kulturális életének gazdagítását.

Támogatás igényelhető:
– az amatőr művészeti csoport szakmai tevékenységé-
nek dologi kiadásaira,
– 2018. évben megvalósuló/megvalósítandó programok és
rendezvények költségeire (anyagköltség, fellépések csopor-
tos utazási költsége, terem, hang- és fénytechnikai eszkö-
zök bérleti díjai, szállítási költség stb.)
– működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére.

Benyújtási határidő: 2018. április 16. 15 óra

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ a
kultura.gyor.hu oldalról vagy személyesen átvehetŐ a Kulturális Osz-
tályon (9021 GyŐr, Városház tér 1., fszt. 54-es iroda). Információ:
GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális Osztály
(tel.: 96/500-175 vagy 96/500-198, e-mail: kultur@gyor-ph.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELHÍVÁS

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

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hi-
vatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti
épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-
Szol Zrt. Központjában (9024 Győr, Orgona
u. 10.), valamint a  www.gyor.hu  honlapon
a Vagyonhasznosítási felhívás menüpont-
ban tekinthetők meg 2018. március 19-től
április 10-ig, ahonnan a pályázati nyomtat-
ványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri
Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1. Gazdál-
kodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály-
án, ügyfélfogadási időben vagy telefonon: a
96/500-236-os és 96/500-277-es számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A pályázati ajánlatok beérkezésének
határideje: 2018. április 10. (kedd) 12 óra

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján
„Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem” díj adomá-
nyozható – évente legfeljebb egy elismerésre javasolt
részére –, annak a természetes, jogi személynek vagy jo-
gi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság-
nak, aki vagy amely Győr környezetvédelméért kimagas-
ló munkát végez.

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr MJV polgármeste-
re, Győr MJV önkormányzati képviselői, győri székhelyű civil
szervezet a legfőbb szerve döntése alapján, valamint párt győ-
ri szervezete.

Az indoklással alátámasztott írásos jelöléseket legkésőbb
2018. április 25-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Tele-
pülésfejlesztési Főosztályához, Fűke Péter főosztályvezető ré-
szére. (9021 Győr, Városház tér 1.). A megadott határidőig a
benyújtott javaslatoknak tartalmaznia kell az elismerésre java-
solt személy nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási
helyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét. Az elismerésre
javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevé-
kenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését
és részletes indokolását. A díjat Győr Megyei Jogú Város pol-
gármestere adományozza a Városstratégiai Bizottság javaslata
alapján, a 2018. június 5-i Környezetvédelmi Világnap alkal-
mából rendezett ünnepségen.

PÁLYÁZATOK
A pénteki közgyűlés tárgyalja a Győrben működő civil szervezetek, illetve az egyházak támogatására szolgáló pályázati keret pályázati kiírását. Az előbbire 25 millió, utóbbira
pedig 12 millió forintot különített el a győri önkormányzat. A civil szervezetekre és az egyházakra vonatkozó pályázati kiírások március 26-tól, az onkormanyzat.gyor.hu
honlapon lesznek olvashatók. A győri önkormányzat tízmillió forintos keretösszeggel írja ki a „Győri Tankerületi Központhoz és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intéz-
mények programjainak támogatására” szolgáló pályázatot, amellyel az iskolák által szervezett szakmai programok, rendezvények lebonyolításának költségeihez járul hozzá
a város. Ennek a pályázatnak a részletei is az onkormanyzat.gyor.hu honlapon lesznek elérhetőek.
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Görbe megígérte, hogy megtanítja
a cundert, elkezdjük, persze, hogy nem
megy. A fotós kollégák nevetnek, de
meg se próbálják utánozni, rám marad
a feladat, ám semmi esély a megvaló‐
sításra, hihetetlen a csuklómozdulat,
és az, ahogy a labda a levegőben vagy
lepattanva pörög, majd irányt változtat.
Ez csak az egyik csoda, amit kizárólag
ő tud a női mezőnyben. Ezekből a va‐
rázslatos trükkökből ezret lennék ké‐
pes felidézni, gyakran láthattuk váloga‐
tott meccseken is, amikor Anita a szép
megoldást választotta az erő helyett.
Feladom, és inkább dekázok néhányat.
„Na, maradj ennél, látszik, hogy lábbal
megy. Én éjjel‐nappal gyakoroltam, vi‐
deókat néztem, férfimeccsekről les‐
tem el a mozdulatokat, ha Balic vagy
Lazarov csinált valami különlegeset, én
másnap már azt utánoztam. Emlék‐
szem, addig gyakoroltunk az Iváncsik
testvérekkel, Tomikával és Gergővel,
amíg sikerült az eltervezett mozdulat.
Ezt nem minden edző szerette, a kö‐
zönség viszont nagyon is. Bátorság kel‐
lett hozzá, hogy a válogatottban is mer‐
jek ilyesmire vállalkozni. Szerintem bár‐
kinek megremegett volna a keze, lába,
amikor belép egy olyan öltözőbe, ahol
Farkas Ági, Kischner Era, Pádár Ildikó,
Radulovics Bojana és Kulcsár Anita ül

egymás mellett. Bátorítottak, segítet‐
tek, Farkas Ágitól különösen sokat ta‐
nutam. Izgultam eleinte, aztán belerá‐
zódtam a társaságba. 2002‐ben Mis‐
kolcon, Norvégia ellen játszottam elő‐
ször a felnőtt válogatottban, aztán ti‐
zenöt évig folyamatosan.”

A nagyok közé bekerülni
nem volt egyszerű, Görbe azon‐

ban kiváló ajánlólevelet kreált magá‐
nak. Az ETO mellett a junior váloga‐
tott vezéregyénisége is volt egyben.
„A hangod se jobb, mint a cundered”
– szinte hallom, ahogy ezt mondja,
amikor a kényelmes kispadon ülünk,
már a fotózás után, és fahangon el‐
kezdek énekelni. „Tudom mi ez a dal‐
lam. A 2001‐es junior világbajnokság
slágere, a Tedd fel a kezedet! Óriási
élmény volt az a vb, minden mecs‐
csen telt ház előtt meneteltünk a fi‐
náléig a Magvassyban. Igaz, ott kikap‐
tunk az oroszoktól, de belekóstolhat‐
tunk, milyen, amikor a válogatottért
küzdesz, a szurkolókkal együtt.”

Görbicz Anita legnagyobb sikerét
2003‐ban a horvátországi világbajnok‐
ságon érte el, ahol ezüstérmes csapat
tagja volt. A lányok miatt több mint
tíz ezer magyar indult útnak Zágrábba,
az autópályán állt a forgalom, a csar‐

nokban fergeteges volt a hangulat.
Számomra a dráma még kézzelfogha‐
tóbb volt, hiszen Anita édesapja ült
mellettem a csarnokban. „Egy meg‐
nyert döntőt vesztettünk el. Sokan azt
mondták, én hibáztam a végén. Ma
úgy gondolom, sokaknak könnyű volt
egy 20 éves lányt megtalálni ezzel.
Előtte hétgólos előnyt pazaroltunk el,
az is megtörtént valamiért, mint
ahogy az is, hogy a hajrában egy sza‐
bályos gólomat nem adták meg. Ettől
függetlenül, ez volt a leg‐
jobb világbajnoksá‐
gom, beválogat‐
tak az All Star
csapatba is.”
Görbicz Ani‐
ta két évvel
később vb‐
b r o n z é r ‐
met szer‐
zett, de van
Európa‐baj‐
nokságról is
két harmadik
helyezése. Olim‐
pián 2004‐ben
Athénban, és 2008‐ban
Pekingben szerepelt, igaz, utób‐
biról majdnem lemaradt. „Hagyjuk is
ezt a sztorit. Pár nappal az indulás
előtt a konyhában leforráztam a lá‐
bam. Úgy volt, hogy lemaradok a játé‐
kokról, de fájdalomcsillapítókkal, spe‐
ciális kötéssel, és cipővel tudtam ját‐
szani. Athénból azzal a csodacsapattal
akár aranyat is hozhattunk volna, az
ötödik hely csalódás volt, négy évvel
később a negyedik helyet viszont si‐
kerként éltük meg, hozzáteszem, a
bronzot elvették tőlünk. Az olimpia a

„Bocsássatok meg, ezt még el kell intéznem” – érkezik Anita a fotó‐
zásra az Audi Arénába, és közben már veszi is fel a telefont. „Krio‐
szauna‐időpontot foglaltam a válogatott játékosoknak, talán még
technikai vezetőnek is jó lennék” – teszi hozzá nevetve. „Mi azért
jobban szerettük, amikor a légcundert betekerted a bal felsőbe,
vagy a ‘Lazarovval’ kergetted őrületbe a kapust” – válaszolok, hi‐
szen kézilabda‐rajongóként nagyjából tizennyolc éve gondolom
ugyanazt: ha Görbicz Anitát láttad játszani, mindent láttál. A valaha
volt legjobb, az igazi legenda egy tartalmas fejezetet most maga
mögött hagy az életéből, befejezi pályafutását a válogatottban.

legnagyobb élmény, sztárok mindenhol.
Van közös képem Messivel, Nadallal is.”

Anita 2005‐ben 
a világ legjobb játékosa lett,
233 válogatottsága alatt 1.111 gólt

szerzett, az ezrediknél még a nagy rivá‐
lis drukkerei is felállva tapsoltak. „Ezt
Ukrajnának lőttem egy felkészülési
meccsen, 2015‐ben. Mosolyogtam
utána nagyon, mert a Fradi‐pályán
olyan ünneplést én még soha nem

kaptam, mint akkor.”
Milliószor láthat‐
tuk, ahogy az el‐

lenfél játékosai
tátott szájjal

bámulják a
mozdulato‐
kat, amiket
a sportág
királynője a
pályán mu‐

tat. „Van
olyan, hogy te

is azt mondod
magadban, hű a

mindenit, ez valami
csoda volt?” – kérdezem,

és Görbe nem gondolkodik sokat,
rögtön egy friss élményt említ. „Persze
a pályán is sokszor odamennék az ellen‐
felemhez gratulálni, de nyilván mecs‐
csen ezt nem teszem meg. Nemrég té‐
vében néztük, ahogy Karolina Kudlac
adott olyan passzt a szélsőnek, hogy ha
lett volna kalapom, megemelem.”

Anitát többször láttam
könnyek közt ünnepelni, de elérzé‐

kenyülni beszélgetés közben talán két‐
három alkalommal. Az egyik az a BL‐
győzelem utáni interjúnk volt, amikor
kisfiát, Boldizsárt tartotta a karjaiban,
a másik pedig az, amikor megemlítem
neki, hogy mindig is csodáltam, milyen
tisztelettel beszél szeretett sportágáról
„Hogyne beszélnék tisztelettel, ez volt,
és a mai napig ez az életem. A kézilab‐
da tett híressé, sikeressé és boldoggá.
Kellett hozzá a rengeteg munka, az alá‐
zat, ezek nélkül nem megy. Optimista
vagyok a válogatott jövőjét illetően, de
sajnos a világ kicsit elment mellettünk.
Alázat, és több munka, talán éppen ez
kell, hogy minden újra jó legyen.” 

Anita! 2001‐ben a junior vb‐n ná‐
lad maradt egy fekete filctoll és egy
póló. Megbeszéltük, hogy aláírjátok,
és másnap megyek érte. Mindketten
elfelejtettük. Nem kérem vissza, csak
egyet szeretnék cserébe: Maradj
még pár évet a pályán, és lőj olyan
gólt, mint a Magvassyban a Zilah ka‐
pusának, úgy tizenhárom éve.

233
válogatott meccsen

1111
gólt szerzett

BÚCSÚ
a válogatottól

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter 
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Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

Ambros Martín, a Győri Audi
ETO KC vezetőedzője és a ro‐
mán női kézilabda‐válogatott
szövetségi kapitánya határozot‐
tan cáfolta, hogy a nyártól átven‐
né a CSM Bucuresti irányítását.
A szakvezető kijelentette, álhír
jelent meg kedden arról, hogy
Bukarestbe szerződik. Hozzátet‐
te: nem is írt, és nem is ír alá
szerződést a bukaresti csapattal. 

„Jelenleg kizárólag a román–
orosz Európa‐bajnoki selejte‐
zőkkel törődöm. Szeretném,
hogy két jó mérkőzést játsszunk
az oroszokkal, és szerezzük

AMBROS MARTÍN CÁFOLJA,
hogy a Bukarest edzoje lesz

meg a várt eredményeket eb‐
ben a selejtezőcsoportban. A
válogatott mérkőzései után pe‐
dig csak az foglalkoztat, hogy
minél jobban felkészítsem a
Győrt a következő hetek mér‐
kőzéseire” – jelentette ki a
szakember, megemlítve, hogy
a Győrrel a Magyar Kupában és
a Bajnokok Ligája negyeddön‐
tőjében kell helytűállnia.

A román főváros együttesé‐
nél a dán Helle Thomsen volt
a vezetőedző, ám  menesztet‐
ték, és egyelőre csak az biztos,
hogy az idény hátralévő részé‐

ben a visszatérő svéd Per Jo‐
hansson ül le a román kispad‐
ra. Irányításával a CSM Bucu‐
resti tavaly elbúcsúztatta a Fe‐
rencvárost a BL negyeddöntő‐
jében, majd bronzérmet nyert
a budapesti négyes döntőben
és megvédte címét hazája él‐
vonalában. Ambros Martín
2012 óta a győriek vezetőed‐
zője. A magyar csapattal Baj‐
nokok Ligáját háromszor, baj‐
nokságot és Magyar Kupát
egyformán négy alkalommal
nyert. A román válogatottat
2016 őszétől vezeti.

´́

Újra Győrben versenyeznek a legtehetsége‐
sebb fiatal kézilabdázók, március 25. és 28. között.
Az Audi ETO KC az önkormányzat támogatásával
ismét megrendezi a nagy hagyományokra vissza‐
tekintő Balázs Kupa nemzetközi utánpótlás kézi‐
labdatornát, már 33. alkalommal. Ezúttal is négy
lány és négy fiú korosztály csapatai kapnak lehe‐
tőséget arra, hogy megmutassák tudásukat. 

Kezdodik a BALÁZS KUPA

A GYAC cselgáncsozója, Gombás Bálint a ta‐
valy Győrben rendezett ifjúsági Európa Kupa‐
győzelem után idén is sikeresen szerepel, és jó
úton jár, hogy kijusson az ifjúsági olimpiára Bu‐
enos Airesbe. A fiatal tehetség ezúttal a zágrá‐
bi Európa Kupán lett aranyérmes. A versenyen
37 országból csaknem négyszáz sportoló mér‐
te össze tudását. Bálint mindegyik küzdelmét
ipponnal nyerte, és előrelépett a világranglista
6. helyére. A SZESE versenyzője, Sipőcz Ri‐

´́
A torna elismertségét, hírnevét emeli, hogy

számos élvonalbeli válogatott játékos is letette ko‐
rábban névjegyét a Balázs Kupa mérkőzésein,
ilyen volt Görbicz Anita, Tóth Gabriella, vagy ép‐
pen az Iváncsik testvérek. A mérkőzéseknek a Ber‐
csényi‐, a Kovács Margit‐ és a Krúdy‐iskola torna‐
terme, valamint a Magvassy Mihály Sportcsarnok
és az Audi Aréna ad otthont.

GOMBÁS ÉS SIPOCZ IS 
Európa-kupa aranyat szerzett

´́

chárd súlycsoportja esélyeseként szintén az el‐
ső helyet szerezte meg, kizárólag ippongyőzel‐
mekkel. Sipőcz néhány nappal később a ma‐
gyar bajnokságon is aranyérmes lett Veszp‐
rémben. Regionális megmérettetésen a SZESE
judósai közül Weisz Bence és Münnich Gergő
első, Ábrahám Dániel és Schlag Krisztián má‐
sodik, Erdélyi Boglárka, Bélfalvai Péter, Szatmá‐
ri Zsigmond, valamint Olasz Attila harmadik
helyezést ért el.

a győri uszodákban
MINDEN KOROSZTÁLYNAK

(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízitorna)
kezdőknek és haladóknak

TAVASZI
ÚSZÓFOGLALKOZÁSOK

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

Az úszófoglalkozások a győri Aqua- Magyar 
Vilmos-, Móra és Sátoros Uszodában zajlanak.

Időpontok: hétfőtől péntekig  16:00–20:00 között 
uszodánként különböző beosztásban.

Indulnak: 2018. április 9. hétfő, illetve 10. kedd.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064

Kovács Aliz 06-70/947-9409

www.vidrauszoiskola.hu
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: 2018. március 23—29.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Gyakorlati munkahely lehetőség 
diákok részére!

Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Hagyományos eljárással
készült, füstölt szívsonka
(sertéscombból)

2599 Ft/kg

Famer tejföl
20%-os, 330 gr,
603,03 Ft/kg 199 Ft/db

Füstölt hátsó csülök 

999 Ft/kg

Ráma margarin, tégla, 500 gr

+ 4 db vaníliás cukor ajándék
798 Ft/kg

399 Ft/db

Folyamatosan friss sertés-, marha-, 
borjú-, birka-, csirke-, liba-, kacsa-, pulyka-

húsok teljes választékban kaphatók.

Friss magyar tojás M-es méret,

10 db-os, 53—63 g

330 Ft/cs
622,64 Ft/kg

33 Ft/db

Mesés túró
450 gr, 820 Ft/kg

369 Ft/db

A CMB Cargo‐UNI Győr a legutób‐
bi bajnoki fordulóban hazai pályán ka‐
pott ki a Cegléd gárdájától, nem sok‐
kal korábban pedig a Diósgyőr ellen
is rangadót veszítettek a zöld‐fehérek.
A vereségeknek lett következménye:
a klub közös megegyezéssel szerző‐
dést bontott az eddigi vezetőedzővel,
Völgyi Péterrel, s helyére Sandro Or‐
landót nevezte ki a csapat élére. „Ne‐
héz döntést kellett meghoznunk, de
úgy éreztük, szükség van erre a lépés‐
re, hiszen most kezdődik a szezon leg‐
fontosabb időszaka, jön a Magyar Ku‐
pa és a bajnoki rájátszás. Völgyi Péter
szép eredményeket ért el klubunkkal,
a bajnoki döntő, a bronzérem remek
teljesítmény volt, viszont az utóbbi
időszakban nem úgy jöttek az ered‐
mények, ahogyan azt vártuk. Az ed‐
dig végzett munkáját köszönjük, s to‐
vábbi sikereket kívánunk a folytatás‐
ban. Ami az új szakembert illeti, min‐
denképpen olyan edzőben gondol‐
kodtunk, aki rutinos, ismeri a magyar
mezőnyt, s képes felrázni a társa‐
ságot” – indokolta a dön‐
tést Fűzy András tár‐
sadalmi elnök.

O r l a n d o
hétfőn este
meg is tartot‐
ta első edzé‐
sét. „Bízom

Tomit egy kicsit a magunkénak érezzük
mi győriek, ugyanis az Európai Ifjúsági Olim‐
piai Fesztiválon (EYOF) ismerkedtünk meg
vele jobban, ahol önkéntes koordinátor‐
ként dolgozott s szerzett rengeteg barátot.
Így ami vele történt az 54 nap alatt, azt mi
dupla büszkeséggel szemléltük.

„Nem is akármilyen módon ér véget a
másfél hónapos kalandom” – mondta el To‐
mi a Győr+ Média érdeklődésére. „A csa‐
patkísérői programért felelős egyik mene ‐
dzser engem is jelölt azok közé, akik esélye‐
sek arra, hogy a záró ünnepségen vigyék
Észak‐Korea zászlaját. A Nemzetközi Para‐
limpiai Bizottság pedig a három jelölt közül
engem választott ki! Álmomban nem gon‐
doltam volna erre, hogy így zárhatom ezt
a csodás és kalandos időszakot!” – zárta To‐
mi, aki január 28‐án érkezett meg Dél‐Ko‐
reába és március 22‐én szállt fel a hazafelé
tartó repülőre. Véget ért tehát a nagy ka‐
land, s Tomi azt is elárulta, hogy hamaro‐
san a győriek is találkozhatnak vele.

Edzot váltottak a

benne, eredményesen tudunk sze‐
repelni. Sok időnk nincs, hiszen
nyakunkon az első erőpróba, a Ma‐
gyar Kupa, és a rájátszás is hamaro‐
san kezdődik. Minden másodperc
nagyon fontos, hogy minőségi
munkát végezzünk. Elsősorban a
magyar játékosokat ismerem jól, a
külföldieket kevésbé, a legfonto‐
sabb, hogy minél előbb megtalál‐

juk az egyen‐
súlyt a csapa‐

ton belül,
s jó ké‐
mia ala‐
k u l j o n
ki a játé‐
k o s o k

között.”

Az olasz szakember pályafutása
legnagyobb sikerét az Európa‐kupa
sorozat megnyerése jelenti, melyet a
Schio csapatával 2008‐ban sikerült el‐
érnie. Az Euroligában az egyik legna‐
gyobb tradícióval rendelkező észak‐
olasz sztárklubnál két ízben is dolgo‐
zott, irányításával a csapat két olasz
bajnoki címet és Olasz Kupát is nyert.
A 2011–12‐es szezonban a török Be‐
siktas csapatát irányította, majd a Na‐
poli csapatát juttatta fel az olasz első
osztályba. A szakember már dolgo‐
zott Magyarországon, a 2015/16‐os
idényben a PINKK Pécs vezetőedzője‐
ként bronzérmet szerzett a bajnok‐
ságban és a Magyar Kupában is.

Sandro Orlando megbízatása a
2018/19‐es szezon végéig szól.

KOSARASOK
´́

Sokszor írtunk már Tor Tamásról, aki magyar önkéntes‐
ként részt vett a phjongcshangi téli olimpián és a para‐
limpián is. Ez utóbbi záróünnepségén olyan megtisztelő
feladatot kapott, amelyre álmában sem gondolt volna.

Az új edzô
Európa-kupa-

gyôztes

HATALMAS MEGTISZTELTETÉS ÉRTE
a magyar fiút Dél-Koreában
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