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Jelentősen megkönnyíti Foki Nikolett hétköz‐
napjait az az értékes berendezés, amit most több
alapítvány összefogása révén kaphatott meg a mo‐
torbalesetet szenvedett győri egyetemista. A 23
éves lány egy olyan trénergépet használhat, amely‐
nek segítségével naponta 6‐7 órán át tudja moz‐
gatni a lábát. A Széchenyi István Egyetem hallgató‐

segíti a lebénult
egyetemistát

ja még 2016 májusában szenvedett súlyos balese‐
tet, akkor nyaktól lefelé teljesen lebénult. „Nagyon
nagy segítség ez nekem, mert a géppel sokat tu‐
dom mozgatni a lábaimat, ebben az édesanyámra
már nem számíthattam” – mondta Foki Niki. Ko‐
rábban gyógytornász segítségével mozgatták a fia‐
tal lány lábát, de ilyen mennyiségű mozgás csak ez‐
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zel a készülékkel érhető el. Az elmúlt két évben a
csornaiak mellett szinte az egész megye összefo‐
gott Nikiért. Futottak, kerékpároztak a megsegíté‐
se érdekében, ezúttal pedig a győri Lions Clubok
és a Kantharosz Alapítvány támogatásával sikerült
beszerezni az 1,2 millió forint értékű, automata tré‐
nergépet. „Tagságunk egyértelműen úgy döntött,
hogy Niki segítségére siet, ennek a komoly összeg‐
nek az előteremtése érdekében viszont összefog‐
tunk a másik két, győri Lions Clubbal, illetve a Kan ‐
tharosszal, akik első szóra szívesen segítettek a jó‐
tékony akcióban” – hangsúlyozta Iván György, az
Első Győri Lions Club soros elnöke.

Az új trénergépet hétfőn, a Győr+ Televízió ka‐
merája előtt adták át Nikinek és családjának, csor‐
nai otthonukban. Foki Nikolett, a Széchenyi István
Egyetem hallgatója és jelenleg a szakdolgozatát ír‐
ja. Hamarosan államvizsgázni fog, aztán diplomát
szerezhet a győri campuson.

A falusi turizmust is
A falusi turizmus reneszánszát éli napjainkban, szerencsére egyre többen felismerik a régi‐
ók eldugottabb településeinek szépségeit. Ennek apropóján a pihenni vágyóknak és a szál‐
lásadóknak is szólt a Győr+ Estében az a beszélgetés, amelynek vendége Kelemen Attila, a
Napraforgó Turisztikai Civil Társaság alapító elnöke volt.
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Nem véletlen a névválasz‐
tás. A falusi turizmusban érin‐
tett szálláshelyek esetében a
Napraforgó jelzi, hogy mire is
számíthatunk az adott apart‐
manban, vendégházban a fel‐
szereltséget és a minőséget il‐
letően. Az említett civil társa‐
ság egy non‐profit közösség,
amelynek célja, hogy segítse a
szálláshelyek boldogulását,
hasznos tanácsokat adjon ne‐
kik marketing, sales témában,
de természetesen lehetőséget
ad a közös eszmecserére is. Az
ország több pontján terveznek
konferenciákat tartani ezeknek
a vállalkozásoknak, amelyek fo‐

lyamatosan – és ami fontos –
ingyenesen csatlakozhatnak a
civil társaság köréhez.

A hosszú hétvége közeled‐
tével arra is kíváncsiak voltunk,
hogy milyenek a magyarok
utazási, szállásfoglalási szoká‐
sai. A szakértő elmondta, ha
valaki most szeretne a húsvéti
ünnepekre pihenőhelyet ke‐
resni, már valószínűleg min‐
denhol telt házzal találkozik.
Időben el kell kezdeni a kere‐
sést minden tervezett utunk
előtt, és fontos, hogy olyan
szállást válasszunk, ami az igé‐
nyeinknek és az elképzelése‐
inknek megfelelő. Így, ha a tu‐

lajdonos a valóságnak megfe‐
lelő képeket és adatokat töl‐
tött fel a honlapjára, vagy a
közvetítői oldalra, akkor nem
érhet minket csalódás. A társa‐
ság tagjai számára lehetőséget
kínálnak akár 360 fokos gömb‐
panoráma képek készítésére is,
amely által a vendég körbenéz‐
het a szálláshelyen, mielőtt
foglal. Ez nagyban hozzájárul
az utazók kockázatérzetének
csökkentéséhez, bizalmához.

A Napraforgó Turisztikai Ci‐
vil Társaságot a hivatalos
Facebook‐oldalukon érik el,
csatlakozni pedig folyamato‐
san lehet. 

SEGÍTIK

TRÉNERGÉP
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„A kereszt erosíti a gyengét és szelídíti az eroset!”
Az ünnepélyes szoboravatón dr.

Fekete Dávid alpolgármester beszé‐
dében hangsúlyozta az összefogás je‐
lentőségét, amely által a város szak‐
rális értékei gyarapodhatnak. Ennek
az összefogásnak köszönhető többek
mellett a Szent László‐ és az Apor Vil‐
mos‐szobor létrejötte, valamint a
bencés templom harangjainak meg‐
újítása is. „A Mindenki Krisztusa a
Győri Egyházmegye, az önkormány‐
zat és a QP Zrt. közös összefogásával
készülhetett el, melynek eredménye‐
képpen a Káptalandombra látogató
hívek és az ide érkező turisták egy
újabb csodálatos szoborral találkoz‐
hatnak. Egy olyan alkotással, amely
értéket közvetít, hitet, erőt és re‐
ményt adhat mindenki számára” –
emelte ki az alpolgármester.

Hazánkban egyedülálló, Krisztust
ábrázoló szobrot avattak a nagy‐
hét szerdáján, a Káptalandom‐
bon. Városunk legújabb köztéri al‐
kotását, a Lebó Ferenc művész
Mindnyájunk Krisztusa elnevezé‐
sű szobrát dr. Veres András győri
megyés püspök áldotta meg.

Krisztus
ÁTÖLEL Szerző: Földvári Gabriella

Fotó. O. Jakócs Péter

´́ ´́
Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezér‐

igazgatója szintén az összefogás je‐
lentőségét hangsúlyozta, felelevenít‐
ve a Széchenyi téri bencés templom
harangjainak újjászületését, majd
egy újabb összefogásra hívta fel a fi‐
gyelmet. Mint mondta, akkor egy
álom vált valóra, az álmok pedig foly‐
tatódhatnak egy győri keresztút lét‐
rehozásával. A 14 stációból álló út el‐
ső állomása a Mindenki Krisztusa
szobor, majd a Belvárosban, a Rába‐
és Duna‐partot is érintve, folytatód‐
nak a stációk. A keresztút tervezése
folyamatban van. Bogisich Ferenc
szerint a keresztút attól lesz győri,
hogy a győri polgárok, a helyi vállal‐
kozások összefogásával valósul meg,
valamint a városhoz kötődő művé‐
szeket kérnek fel a stációk elkészíté‐
sére. A vállalkozó reményei szerint
jövő húsvétkor már az elkészült győ‐
ri keresztutat járhatjuk végig, emlé‐
kezve Jézus passiójára. 

Lebó Ferenc szobrászművész az‐
zal kezdte köszöntőjét, hogy első lá‐
tásra egy szokatlan, megdöbbentő
Jézus‐ábrázolást láthatunk. „Mindez
azért van – mondta –, hogy közelebb

vigyen bennünket a lényeghez, a
krisztusi tanításhoz. A keresztről le‐
hajló krisztus mindannyiunkhoz leha‐
jol, mindannyiunkat átölel. Krisztus
ugyan a kereszten függ, de szelíd te‐
kintete és ölelésre hívó karja már a
feltámadás örömét jelzi.”

A Káptalandomb toronykilátójá‐
nak kerítése előtt álló, patinázott
bronzból készült, öt méter magas al‐
kotás mellett, a díszburkolatban kő‐
lapokból idézetmezőket alakítottak
ki. Ezek a következő szövegeket tar‐
talmazzák: „Nem a szögek, a szeretet
tartotta Jézust a kereszten!” „Ha fel‐
emelnek a földről, mindenkit ma‐
gamhoz vonzok.” „Föltekintek arra,
akit keresztülszúrtak.” „A kereszt erő‐
síti a gyengét és szelídíti az erőset!”
Ez utóbbi Boldog Apor Vilmos püspö‐
ki jelmondata, mintegy  átmenetet,
átvezetést képez a szent életű püs‐
pök szobra felé.

Dr. Veres András győri megyés
püspök tudomása szerint Magyaror‐
szágon nincs még egy olyan kereszt,
amelyről Krisztus lehajol. A szobor‐
ral azt szerették volna kifejezni,
hogy Krisztus képes mindenkit ma‐
gához vonzani, és a püspök bízik ab‐
ban, hogy sokan odaállnak majd a
kereszt alá, hogy őket is átölelje
Krisztus. Az alkotás arra hivatott,
hogy hirdesse: Krisztus mindannyi‐
unk Megváltója. „Áll a kereszt, míg
forog a világ, szeret az Isten” – zárta
szavait dr. Veres András. 
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SZÍNHÁZ?
A Belváros büszkesége lehet a kultúra megújuló háza

Szerző: Papp Zsolt  /   Fotó: O. Jakócs Péter

MILYEN LESZ 
a gyori´́

Mint ahogy arról lapunkban is
többször beszámoltunk, a Modern
Városok Program keretében teljesen
megújul a Győri Nemzeti Színház. A
tervek szerint 2021. őszére készül el
a beruházás, ekkor vehetik újra bir‐
tokba a létesítményt a színészek és a
balettművészek is. Előtte két évadra,
vagyis 2019. őszétől az Olimpiai
Sportparkba költöznek a társulatok,
így az EYOF‐ra elkészült centrum
nem csak a sport, de a kultúra háza
is lesz a fejlesztés elkészültéig.

Hogy milyen is lesz az új színház,
arra természetesen mindenki kíván‐
csi, ezért is előzte meg nagy várako‐
zás a tervpályázat eredményhirdeté‐
sét. A színház csillárszintjén állították
ki a pályaműveket, ahol Páternoszter
Piroska polgármesteri biztostól, a bí‐
rálóbizottság társelnökétől megtud‐
tuk, óriási volt az érdeklődés az épí‐
tészek részéről, hiszen 16‐an regiszt‐
rálták magukat, végül hat pályázat ér‐
kezett, amelyből négyet ítélt díjazás‐

ra érdemesnek a szakemberekből ál‐
ló zsűri. „Március 27. a színházi világ‐
nap, nem véletlen, hogy épp ezen a
napon hirdettünk eredményt, hiszen
a város kulturális életének egyik leg‐
kiemelkedőbb épületéről van szó,
amely most teljesen megújulhat. En‐
nek első, de fontos lépése volt ez a
pályázat.” 

„A pályaműveket 
sorszámokkal láttuk el, és így

anonim módon értékeltük azo‐
kat” – ismertette a zsűri mun‐
káját Révi Zsolt, városi főépí‐
tész, a bizottság elnöke. Mint
mondta, komoly szakmai ki‐
hívás elé állította a tervező‐
ket a város egyik ikonikus
épületének újraálmodása,
de sikeres volt a pályázat, hi‐
szen számos előremutató öt‐
let érkezett. A győztes munká‐
ról egyhangú döntés született,
mert ez a pályamű kezelte a leg‐

jobban a három legfontosabb kérdést,
vagyis a színháztechnika megújítását,
a kamaraterem jobb elhelyezését, va‐
lamint az ikonikus formák megőrzését
vagy újragondolását.

„Boldog vagyok, hogy részt vehet‐
tem a bírálati munkában, mert egy‐
részt nagyon sokat tanultam, más‐
részt el

tudtam mondani, hogy nem építésze‐
ti, hanem színházi szemmel mik a fon‐
tos paraméterek számunkra” – osz‐
totta meg gondolatait Forgács Péter
színházigazgató. Kiemelte, egy szín‐
ház akkor lehet igazán jó, ha nem
csak a szakmai munka, de a technikai
háttér, például az akusztika is olyan,
ami a nézőknek is maximális élményt
nyújt. Markó Angéla ügyvezető igaz‐
gató lapunknak elmondta, a győztes

pályázó közelítette meg a kérdést
a leginkább színházbarát mó‐

don. „Nagyon örülünk, hogy
olyan ötletekkel találkoztunk,
amelyek valóban a színház
érdekeit, a még színvonala‐
sabb előadások létrehozá‐
sát szolgálják. Forgács Pé‐
terrel együtt úgy gondol‐
juk, fontos a külcsín, de

még fontosabb a belbecs
ahhoz, hogy egy időtállóan

nívós, minden igényt kielégítő
színházunk legyen.”

A felújítás
végéig

az Olimpiai
Sportparkba
költöznek 

a társulatok

Az emblematikus forma marad, de tetőtől talpig meg‐
újul a Győri Nemzeti Színház. A tervpályázat győztese
a kamaraszínházat az épület mellé helyezi, miközben a
jelenlegi épület hiányosságait felszámolja, s színésznek,
nézőnek egyaránt vonzó színházat kínál.
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Hogy melyik volt ez a pályázat,
arra sem kellett sokat várni, a zsűri
elnöke megtette a bejelentést. A
tervpályázat nyertese a TEATRO Épí‐
tész Műterem Kft. (vezető terve‐
ző: Sándor János) lett, de ki‐
emelt megvételre java‐
solták az Építészkohó
Kft. (Tarnóczky Ta‐
más Attila), valamint
a Formi Concept Kft.
(Halmai Dénes – DB
Arch Bt. Bach Péter)
munkáját, s ugyancsak
megvételre javasolták a Di‐
menzió Tervező Kft. (Bodrossy Atti‐
la) terveit. 

„Olyan színházat
igyekeztünk tervezni, amely ma‐

ximálisan kiszolgálja a színészek, il‐
letve a színházszakma igényeit, és
mágnesként vonzza a kultúraszere‐
tő közönséget. Olyan épületet kép‐
zeltünk el, amely a Belváros büszke‐
sége lehet, funkcionálisan pedig
minden sarka a kultúrát szolgálja” –
kezdte értékelését kérésünkre Sán‐
dor János, a győztes pályamunka
vezető tervezője.  Mint mondta, óri‐
ási kihívás volt a tervezés, hiszen 15

ezer olyan négyzetméterről beszé‐
lünk, amelynek minden helyisége,
minden funkciója ugyanolyan fon‐

t o s .

„Először
azt vizsgáltuk meg, hogy mik azok
az elemek, amelyek már elavultak,
amiken változtatni kell. Ezeket le‐
csupaszítottuk, és az így maradt
szerkezetre lényegében egy új szín‐
házat terveztünk, ami viszont for‐
mavilágában megőrzi a jelenlegi
színház jellegét. Például – a köz‐
nyelvben sísáncként emlegetett –
forma megmarad, magát a szerke‐
zetet elbontanánk, és helyére egy
korszerű zsinórpadlás kerül.”

Azt a zsűri elnöke is kiemelte la‐
punknak, hogy a TEATRO csapata
gondolkodott a leginnovatí‐
vabban a jelenleg kompro‐

Az új épület
formavilága megôrzi 
az eredeti jellegét

misszumokkal terhelt kamaraterem
áthelyezéséről. A Kisfaludy Termet
ugyanis ők az épület mellé helyez‐
ték, így nem keverednek a színé‐
szek és a nézők közlekedési útvona‐
lai, lényegesen többen tudnák meg‐
tekinteni az itt futó darabokat, mint
a jelenlegi helyén, és a nagyszínpa‐
di előadások próbáihoz is jelentős
segítséget tud nyújtani. Az építésze‐
ti forma, a kamaraterem elhelyezé‐
se mellett pedig a színháztechnika
megújítása is kiemelt szerepet ka‐
pott, például a már említett akusz‐
tikai problémák kiküszöbölése.
„Életem során számos színházban,
számos státuszban dolgoztam, köz‐
tük a Győri Nemzeti Színház‐
ban is, így volt alkal‐
mam megtapasz‐
talni, hogy mely
hiányosságo‐
kat miképpen

lehet kiküszöbölni, mik azok a kar‐
dinális kérdések, amelyekre min‐
denképp gondot kell fordítanunk” –
zárta a tervező.

A nyertes pályázót
a zsűri javasolja felkérni a to‐

vábbtervezésre, figyelembe véve
azokat a javaslatokat és ajánlásokat,
amiket a bírálóbizottság az értéke‐
lésében megfogalmazott. Az első dí‐
jat nyert pályaművet Sándor János,
Fodor Balázs, Sallai Krisztián, Rup‐
pert András, Pánovics Norbert, Pé‐
ter Zsuzsanna, Szigeti Zsófia, Ring
Miklós, Zelei Péter és Németh Ba‐
lázs készítette. A bemutatott lát‐
ványtervek tehát nem a megújuló

színház végleges tervei, hanem
a tervpályázat győztes pá‐

lyaműve, amelyet to‐
vábbtervezésre java‐
solt a zsűri.
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ÜZLETEMB
a város értékeit

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter

„A legmegtisztelőbb kitüntetés, amit egy ember elérhet,
elismerésre” – fogalmazott lapunknak adott interjújában
reskedelmi Zrt. tulajdonos‐vezérigazgatója, aki március

Interjú Bogisich Ferenccel, a QP
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BERKÉNT 
t is formálja

amikor egy közösség, a város, ahol él, érdemesnek tartja az
Bogisich Ferenc, a Qualitative Production Gépipari és Ke‐
15‐én vehette át a Győr Díszpolgára kitüntető címet.

Milyen érzés díszpolgárnak lenni?
Csodálatos. Akik ismernek, tudják

rólam, mennyire fontos számomra, ami
a városban történik. Lokálpatrióta pol‐
gárként fontos része az életemnek a
kultúra, a sport, az egyház, illetve min‐
den, ami a város értékeit formálja. Cég‐
vezetőként, üzletemberként is mindig
hosszú távon gondolkozom és tervezek.
Ebből adódóan, ha valahonnan támo‐
gató kérés érkezik, ami városunk gyara‐
podását szolgálja, megpróbálok segíte‐
ni szívemből, lelkemből. A legmegtisz‐
telőbb kitüntetés, amit egy ember elér‐
het, amikor egy közösség, a város ahol
él, érdemesnek tartja az elismerésre. A
nemzeti ünnepen, amikor átvettem a
díjat, átéltem az örömöt, de másnaptól
ez már egy nemesebb kötelezettséget
jelentett. Ha az ember példává válik,
önmagától várja el, hogy még többet
tegyen a városáért.

Mitől lesz valaki Márai Sándor-i ér-
telemben felelős polgár? Vannak üz-
letemberek, akik megtehetnék önhöz
hasonlóan, azonban mégsem támo-
gatnak városi ügyeket. Hogyan lett Bo-
gisich Ferenc felelős polgárként mecé-
nás, aki tehetős üzletemberként fon-
tosnak tartja, hogy magánvagyonának
egy részét közösségi célokra fordítsa?

Ez nem vagyoni helyzet, hanem
belső indíttatás kérdése. Amikor ke‐
vesebb volt, kevesebbet adtam, de
adtam. Mikor több van, még többet
adok. Elmondhatom, hogy ebben a
városban az én példám nem egyedi,
bár tény, lehetnénk többen. 

A kitüntetés ürügyén tekintsünk
vissza pályafutására. 1990 előtt a Rá-

ba Magyar Vagon- és Gépgyárban dol-
gozott, mint a mérnökök általában. A
Vörös Báróként ismert Horváth Edéről
mindig elismerően nyilatkozott.

Közel tíz évet dolgoztam ott szer‐
számtechnológusként, szakmai pályám‐
ban meghatározó a Rábában töltött
időszak. Horváth Edét sajnos személye‐
sen nem ismertem, de élvezhettem azt,
amit ő és munkatársai megteremtettek.
Olyan technikát és technológiát hasz‐
nálhattunk, ami egyedülálló volt Ma‐
gyarországon. Már akkor megtapasztal‐
hattam, hogy egy vállalat akkor tud si‐
keressé válni, ha magasabb színvona‐
lon teljesít, mint a versenytársak. Büsz‐
ke vagyok arra, hogy ott tanulhattam
és onnan indult a pályafutásom.

Miért hagyta ott a rendszerváltás
után a Rábát?

Mert kaptam egy lehetőséget,
hogy nyissak a magánszféra felé. Al‐
kalmazottként próbálkoztam, majd
egy nemzetközi vállalatnál dolgoz‐
tam, ahol szintén sokat tanultam.
Egy évre a feleségemmel kiköltöz‐
tünk az USA‐ba, ahonnan egy meg‐
rendeléssel tértem haza.

Ezt volt a döntő lépés a magán -
szférába vezető úton?

Rokonokhoz mentünk ki az Egyesült
Államokba. Azzal nem számoltam, hogy
kapok egy lehetőséget, készíthetek egy
terméket, amelyet hosszú évekig expor‐
tálhatok az USA‐ba. Ekkor jött létre a QP.

Miket gyártottak? Nyilván nem
hengerfejeket munkáltak meg, mint
manapság.

Ajtócsukó szerkezeteket gyártot‐
tunk liftekhez. Ekkor 1993‐at írtunk,

iparágak szűntek meg az országban és
a városban. Mindenki kereste az új üz‐
leti lehetőségeket, s én ezt megkap‐
tam a tengerentúlon. Az autóiparban
ekkor még nem voltunk jelen, az sok‐
kal később jött a cég életébe.

Mi a siker titka? Ön sikeres üzletem-
berként bizonyára ismeri a receptet.

A saját tapasztalatom szerint
mondhatom, hogy amikor a tudás ta‐
lálkozik a szerencsével, abból siker szü‐
lethet. A hosszú távú siker titka pedig
a szakmai, emberi alázat, és egy csa‐
pat, akik képesek a közös célért dol‐
gozni. Mindezek nélkül nem megy.

Egy portréhoz hozzátartozik a ma-
gánember Bogisich Ferenc is. Tudom,
hogy két szenvedélye van a munkán
kívül, egyik a golf, a másik a dedikált
könyvek és kéziratok gyűjtése. 

Maradjunk először a golfnál.
Elképzelhető, hogy lesz a város-

ban valamikor golfpálya?
Elképzelhető, de ezt mint játé‐

kos mondom, és nem mint üz‐
letember.

Hogyan lett mérnökem-
berként könyvgyűjtő?

Mindannyian gyűj‐
tünk valamit. Van, aki él‐
ményeket, más tárgya‐
kat. Én gyűjtőként ha‐
mar megtaláltam a
könyveket. Egyrészt
azért, mert a könyv gon‐
dolatokat hordoz, más‐
részt pedig a könyvnyom‐
tatásban ott a műszaki fejlő‐
dés története. Hol tartunk
már Guttenberg óta? A könyv‐
gyűjtésben is ott a műszaki énem.
Vettem könyvet, mert szép volt, vagy
éppen érdekelt. Régiségvásáron ke‐
zembe került egy, a szerzője által dedi‐
kált könyv és megérintett a gondolat,
hogy az írója is a kezében tartotta. Így
kezdtem specializálódni a dedikált
könyvekre.

Emlékszik még arra, melyik volt
ez a könyv?

Természetesen. Egy Abody Béla‐kö‐
tet volt. Nem vettem meg, de ez indí‐
tott el. Lett öt, tíz, száz, több ezer köte‐
tem. Nagy valószínűséggel nekem van
a legnagyobb dedikált könyvgyűjtemé‐
nyem Magyarországon. Múzeumok‐
ban időnként láthatók a ritkább dara‐
bok, mert kiállításokra szívesen kölcsön ‐
adom őket. A dedikált könyvek és a kéz‐
iratok gyűjtése fontos szerepet tölte‐
nek be az életemben.

Ahogy a munkája is. Újabb hatal-

mas fejlesztést hajt végre a Qualita-
tive Production Zrt.

Egy hónapja jelentette be Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter,
hogy egyedi kormánydöntés alapján,
ehhez a beruházáshoz a magyar kor‐
mány másfél milliárd forintot meghala‐
dó összeggel járul hozzá. A QP új fejlesz‐
tése összesen húszmillió euró, azaz 6,2
milliárd forint. Építjük a cég harmadik
telephelyét, ahol modern, az autóipar
igényeit kielégítő infrastruktúrát és tech‐
nológiát alakítunk ki. Japánban vásárolt
robotizált gyártócellákban hengerfe‐
jeket munkálunk meg a Nemak meg‐
rendelésére. Ezek a hengerfejek
megmunkáltságukban már nagyon
közel vannak a készre gyártott hen‐
gerfejekhez. Innen már elérhetővé
válik az a célunk, amin hosszú ideje
dolgozunk, hogy a QP Zrt. az autó‐
ipar első körös beszállítója legyen.

Az au-
t ó -

ipar óriá-
si változáson

megy át. Önvezető autókról, elektro-
mos járművekről beszél a világ. Meny-
nyire van felkészülve arra, hogy 10-15
éven belül átrendeződik a mobilitás, s
eltűnnek a hengerfejek a belső égésű
motorokkal együtt?

A belső égésű motorokra még hosszú
ideig szükség lesz, az átmenet nem lesz
rövid, de számolni kell vele. A fejleszté‐
seknél bekalkuláltuk, hogy bármikor át
tudjunk állni más komponensek gyártá‐
sára. Nem csak a termékek változása kí‐
ván kellő óvatosságot, hanem a világgaz‐
daság folyamatai is. Nem volt olyan ré‐
gen a 2008‐as pénzügyi válság, amely a
megrendeléseket alaposan megtépázta.
Készülni kell a jövőre, biztosan lesznek
önvezető járművek, más kérdés, hogy
hol marad akkor a vezetés élménye?

Amikor 
a tudás találkozik
a szerencsével, 

abból 
siker születhet

Zrt. tulajdonos-vezérigazgatójával, Gyor díszpolgárával´́
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Hatvan év után újul meg a Lukács‐
kollégium. Közel 300 millió forint tá‐
mogatást kapott erre az intézmény.
A lakhatást nyújtó épületet az 1950‐
es évek elején adták át, nagyobb fel‐
újításon azóta nem esett át. Kara

Gyor országosan elismert iskolaváros

A 317 millió forint összértékű programra
a pénz kétharmadát az Audi adja, egyhar‐
madát pedig az MTA állja.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria sze‐
mélyügyekért felelős igazgatósági tagja a ren‐
dezvényen elmondta, vállalatuk üdvözli az
együttműködést és proaktív szerepet vállal
a kutatási projektben. Tíz évvel ezelőtt kezd‐
ték meg a győri egyetemmel közös kutatás‐
fejlesztési projektek megvalósítását. Örömé‐
nek adott hangot, hogy az MTA a Lendület
program kibővítésével még szélesebbre tár‐
ta a kaput a gazdaságot közvetlenül szolgáló
célzott kutatások felé.

A kutatócsoportot a Kanadából hazatért
dr. Feszty Dániel vezeti, aki a Széchenyi Ist‐
ván Egyetem Járműfejlesztési Tanszékének
tanszékvezető egyetemi docense, valamint
az Audi Hungaria Járműfejlesztési területé‐
nek egyik vezetője. A sajtótájékoztatón
Feszty Dániel bemutatta csapatát, amely‐
nek tagjai valamennyien doktoranduszok.
Kun János a New York University Abu‐Dzabi
kihelyezett tagozatán diplomázott, Schwe‐
ighardt Attila az Arrabona Racing Team ve‐
zetőségének tagja, Sipos Dávid az Audi

Kollégiumfelújítás és korszerusítés

Ákos országgyűlési képviselő koráb‐
ban megkereste a felújítás miatt Var‐
ga Mihály minisztert, hogy támogas‐
sa ezt a beruházást. 

A győri térségben működő cégek
számára az iskola fontos szerepet

tölt be a munkaerő‐utánpótlásban.
„A kormány elfogadta az arra vonat‐
kozó érveimet, hogy mindenképpen
fel kell újítani az intézményt" –
mondta Kara Ákos. A támogatásból
modernizálják a fürdőket, a mellék‐

helyiségeket, kicserélik a víz‐ és villa‐
mos vezetékeket.

A Győri Műszaki Szakképzési Cent‐
rum Jedlik Ányos Gépipari és Infor‐
matikai Szakgimnáziuma, Szakközép‐
iskolája és Kollégiuma egy KEHOP
projekt keretében 200 millió forint
támogatást nyert el az iskola épüle‐
tének korszerűsítésére.

Az energetikai korszerűsítés kere‐
tében homlokzati szigetelés, ablak‐
csere és napelemek elhelyezése va‐
lósult meg.

Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő avatóbeszédében hangsú‐
lyozta, Győr egy országosan is elismert
iskolaváros, amit alátámasztanak a
gimnáziumokban és szakgimnáziu‐
mokban tanuló diákok tanulmányi ver‐
senyeken elért kimagasló eredményei
is. Az oktatás korszerű feltételeinek
biztosításához nélkülözhetetlenek az
infrastrukturális fejlesztések, amely‐
nek következtében a diákok és tanára‐
ik számára az oktatás körülményei je‐
lentősen javulnak, ez történt a Jedlik‐
iskola esetében is.

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor

Hungariából csatlakozik a kutatócsapathoz,
míg Treszkai Marcell szintén nemrégiben
tért vissza Kanadából, ahol ösztöndíjasként
a Carleton‐egyetemen végzett szélcsator‐
nateszteket.

Az öttagú kutatócsoport célja, hogy virtu‐
ális térben, számítógépes szimulációs mód‐
szerekkel akusztikai kutatásokat végezzenek
az új járművek tervezési szakaszában. Vizsgál‐
ják, hogy különféle kialakítási módok és
anyagfelhasználások milyen optimálási lehe‐
tőségeket kínálnak. A szimulációk fejlesztését
átfogó kísérletek egészítik ki az újonnan fej‐
lesztett módszerek hitelesítése érdekében.

A csoport munkájához szakmai hátteret
biztosít az Audi Hungaria Járműfejlesztés szak‐
területe is – hangsúlyozta Knáb Erzsébet és
hozzátette, a közös kutatási projekt megvaló‐
sítása tovább erősítheti a legmodernebb tech‐
nológiát és innovatív megoldásokat alkalmazó
Audi Hungaria versenyképességét.

Az MTA Lendület programjának célja, a
külföldön dolgozó tehetséges, fiatal ma‐
gyar kutatók hazahívása, és ezáltal az aka‐
démiai intézményekben és egyetemeken
folyó kutatások megújítása.

az Audi, az egyetem
és az MTA közös
kutatócsoportot

hozott létre

Célzott lendület
A Magyar Tudományos Akadémia, a Széchenyi István Egyetem és az Audi Hun‐
garia Zrt. együttműködésében jármű‐akusztikai kutatócsoport alakult a győri
campuson, mely a „Célzott Lendület Program” keretében kezdi meg ötéves
munkáját – jelentették be az egyetemen tartott sajtótájékoztatón.

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

Megkezdődött a Lukács‐iskola kollégiumának fel‐
újítása, a Jedlikben pedig elkészült az energetikai
korszerűsítés. 

´́

´́
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Vagyonvédelmi konferenciát
szervez a győri kamara április 5‐én
Bauer László, a Vagyonvé‐

delmi Klub elnöke elmond‐
ta, a Győr‐Moson‐Sop‐
ron Megyei Kereske‐
delmi és Iparkamara
klubja fontosnak tart‐
ja, hogy a program
résztvevői hasznos in‐
formációkhoz jussanak
az adatvédelemmel és az
adatvédelmi ellenőrzésekkel
kapcsolatban, melyek birtokában meg tudnak
felelni a tevékenységükkel összefüggő törvényi
előírásoknak. Az április 5‐én 15 órakor kezdődő
konferenciára is neves előadókat hívtunk: dr.
Osztopáni Krisztián szakértő a Nemzeti Adatvé‐
delmi és Információszabadság Hatóságtól, Vá ‐
czi Attila rendőr alezredes, Győr rendőrkapitá‐
nya, Lósz József, a kamara Innovációs Klubjának
vezetője és dr. Nógrádi György, biztonságpoliti‐
kai szakértő is vendégünk lesz. 

HR és Kommunikációs konferencia
a győri kamarában szintén április 5‐én

Milyen szervezetekben dol‐
gozunk a jövőben? Kik dol‐

goznak a szervezetek‐
ben? A technikai for‐
radalom következté‐
ben átalakuló mun‐
kavállaló új típusú
szervezetben, más‐

fajta vezetéssel tud
teljesíteni és másfajta

kommunikációt vár el. A
rendezvényt dr. Konczosné

dr. Szombathelyi Márta, a
GYMSM KIK HR Klub elnöke és Dusza András, a
GYMSM KIK Kamarai Kommuniká‐
ciós Klub elnöke ajánlják, akik
a felsorolt aktuális kérdések‐
re keresik a válaszokat,
megoldásokat, neves elő‐
adók segítségével. Ha
Önt is érintik az említett
témák, vegyen részt az áp‐
rilis 5‐i 8:30‐kor kezdődő
konferencián.

Szeretettel várjuk önt is rendezvényeinkre!
Számítunk részvételére! 

Két konferencia
EGY NAPON
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Bauer László

Dr. Konczosné
dr. Szombathelyi Márta

Dusza András

„Néhány éve helyes döntés volt, hogy az ön‐
kormányzat megvásárolta az ipari parkot” – fo‐
galmazott avatóbeszédében a polgármester. „A
gazdaság a mozgatórugója mindennek, s olyan
keretfeltételeket kell teremteni, amelyben a vál‐
lalkozások jól érzik magukat. Az Ipari Park Kft.
célirányosan segíti a cégeket, a sok százmilliós
fejlesztések pedig azt bizonyítják, megérte” –
fogalmazott Borkai Zsolt.

Görög Tibor, a Győri Nemzetközi Ipari Park
Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az első sza‐
kasz két kilométer hosszú, a második 550 mé‐
ter, csakúgy mint a most átadott harmadik sza‐
kasz. Az új iparvágány mellett egy két kilométe‐
res régi szakasz is van, így összesen több mint
öt kilométer az az iparvágány, amely a cégek lo‐
gisztikai szállításait szolgálja. 

Újabb szakasszal bovült az 

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

Három ütemben bővítették az ipari park
iparvágányát. A harmadik szakasz 550 mé‐
ter hosszú, amelyet Borkai Zsolt polgármes‐
ter avatott fel szerdán.

IPARVÁGÁNY
´́

„Az első szó a köszöneté, hi‐
szen Kara Ákos államtitkár, a te‐
rület országgyűlési képviselője
sokat tett azért, hogy a Szauter
utcán jelentkező torlódásokat
orvosoljuk. Segítségével 400 mil‐
lió forintos állami támogatásban
részesült a projekt, így a forga‐
lom sokkal dinamikusabban ha‐
ladhat, már most jelentősen
csökkentek a torlódások” – fo‐
galmazott Borkai Zsolt a körfor‐
galom átadásán. A polgármes‐
ter köszönetet mondott a terü‐
let önkormányzati képviselőjé‐
nek, Kovács Tamásnak is, s hang‐
súlyozta, az együttes cselekvés
a közös célok elérését, a város
fejlődését szolgálja. Kiemelte, a
kivitelezés nem volt könnyű fel‐
adat, hiszen a forgalom fenntar‐
tása mellett folyt a munka. 

Kara Ákos kiemelte, a beru‐
házás biztonságosabbá és gyor‐
sabbá tette a közlekedést. Az út‐
szakasz kapacitásbővítése még
2016‐ban kezdődött, ekkor ké‐

A dinamikusabb közlekedést szolgálja a Szauter úti beruházás. A napokban adták át a
82. számú főút csomópontjában a város újabb turbó körforgalmát. 

szült el a nádorvárosi köztemető
előtti körforgalom átépítése,
majd következett a Szauter utca
kétszer két forgalmi sávra bőví‐
tése a két körforgalom között, il‐
letve a 82. számú főúti csomó‐
pont átépítése. „A lehető leg‐
többet hoztuk ki az útszakaszból,
ami kedvezően érinti a városi
közlekedést, következhet a 83‐
as út bevezető szakaszának foly‐
tatása, valamint a 82‐es győrúj‐
baráti bekötő és Nyúl közötti há‐
rom kilométeres szakaszának
burkolatcseréje is.”

A körforgalom elkészülte
után rövidebbek minden irány‐
ban a torlódások, gyorsabb a for‐
galomáramlás. A turbó körforga‐

lom egyben enyhíti a 82. számú
főúton lévő vasúti átjáró felől ki‐
alakuló dugókat is. Ackermann
István, a Strabag Általános Építő
Kft. területi igazgatója elmondta,
a munkával a határidőnél közel
három hónappal korábban elké‐
szültek. A teljes szakaszon át‐
épültek a szegélyek, illetve új asz‐
falt kötő‐ és kopórétegeket épí‐
tettek be. A teljes területen a
zárt csapadékvíz‐elvezető rend‐
szer, illetve az összes ivóvízveze‐
ték is újjáépült. A közvilágítási há‐
lózatot is modernizálták. A szi‐
lárd burkolat nélküli területek fü‐
vesítésén kívül a nyomvonal mel‐
lé cserjéket is ültetnek.

Elkészült az újabb 

turbó körforgalom

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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Mi is számos alkalommal hírt ad‐
tunk róla, hogy a városban jelentkező
zugszemetelés ellen néhány éve har‐
cot hirdetett az önkormányzat. A köz‐
terület‐felügyelet, a rendőrség, a Győr‐
Szol Zrt. és a polgárőrség együttműkö‐
désével létrejött „hulladékkommandó”
révén jelentősen nőtt a felderítés ha‐
tékonysága, hiszen míg 2013–2014‐
ben éves szinten 50 körüli intézkedés ‐
számról beszélhettünk, addig a múlt
évre ez az adat meghaladta a 800‐at.
Ezzel együtt továbbra is gondot jelent
a közterületi szemét, ezért a szigorú fel‐
lépés folytatódik. Ahogy Radnóti Ákos
városüzemeltetésért felelős alpolgár‐
mester a márciusi közgyűlésen – ami‐
kor a közterület‐felügyelet munkájáról
került beszámoló a testület elé – hang‐
súlyozta, az illegális szemét elszállítása
évente hetvenmillió forintba kerül a vá‐
rosnak. Ezt a pénzt pedig más, hasznos
dolgokra is lehetne költeni.

„A hulladékkommandó egyébként
2015‐ben kezdte a közös akciókat, ab‐
ban az évben már 212, egy évvel ké‐
sőbb 405, tavaly pedig már 805 eljá‐
rást folytattak a szemetelés miatt, azaz
2014 óta tizenháromszor több esetet
tártak fel” – hangsúlyozta az alpolgár‐
mester, aki egy újdonságról is beszá‐
molt: 2018‐ban – a rendőrséggel és a
járási hivatallal együttműködve – ka‐
merákat is elhelyeznek a zugszemetes
területeken, amelyek a rendőrségre
lesznek bekötve, így akkor is eljárás in‐
dítható, ha helyszíni tettenérés nem
történt. A kamerák helye – akár a traf‐
fipax esetében – változtatható, így
több helyszín tartható ellenőrzés alatt.

Truka István, a győri közterület‐fel‐
ügyelet vezetője hozzáfűzte, az idei év‐

Az illegális hulladék elhelyezése minden esetben szankciót von maga után,
és idén még szigorúbb ellenőrzések jönnek. Az enyhébb közlekedési szabály‐
sértések esetén azonban figyelmeztetéssel is megúszhatjuk.

re kapott kétfős létszámfejlesztést is a
zugszemetelés még jobb felderítésére
szánják, ahogy ebben a munkában to‐
vábbra is részt vesznek a mezőőrök is.
Elmondta, a szemetelők minden eset‐
ben szankcióra számíthatnak, ezzel
szemben a közlekedéssel kapcsolatos
szabálysértéseknél elnézőbbek a mun‐
katársak, igyekeznek megértően viszo‐
nyulni a megnövekedett forgalom
okozta problémákra, ezért gyakran él‐
nek – a bírságolás helyett – figyelmez‐
tetéssel. A durva szabálytalanságok fe‐
lett viszont nem hunynak szemet.
2017‐ben közel 6.500 szabálysértő
gépjárművezetővel szemben kellett in‐
tézkedést kezdeményezni, kerékbi‐
lincs felhelyezésére 1.885, míg közigaz‐
gatási bírság kiszabására 409 esetben
került sor. Mint megtudtuk, bár magas
az esetszám, az intézkedő közterület‐
felügyelőkre kevés állampolgári pa‐
nasz érkezik. Az alpolgármester hozzá‐
fűzte, a kerékbilincs nyilván kellemet‐
len, de még mindig humánusabb és
olcsóbb büntetés, mint az elszállítás.

A közterület‐felügyelet az elmúlt
évben hétvégenként a rendőrséggel
hajtott végre célirányos ellenőrzése‐
ket az éjszakába nyúlóan, a Belváros‐
ban, ahol elsősorban a közterületi til‐
tott alkoholfogyasztást igyekeztek ki‐
szűrni. Ellenőrizték az utcai kéregető‐
ket, az illegális árusítást, az építkezé‐
sek környékét – többek között az eső‐
zések utáni sárfelhordás eltakarítását,
és ezeket az akciókat idén is folytatják.
A szolgálat vezetője úgy fogalmazott,
a cél, a közterületi rend fenntartása a
győriek érdekében, és persze azért is,
hogy az ide érkezőket is egy tiszta, ren‐
dezett város képe fogadja.

KAMERÁK 
zugszemeteloket

is figyelik a 

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor
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MÁR CSAK EGY VAN!

+36-20/824-8999

A tervek egyedi
igények szerint
módosíthatóak.

ÁR: 29.900.000 Ft

GYÔR-MÉNFÔCSANAK csendes, forgalommentes zsákutcájá-
ban, az Állomás utcában egy kétlakásos, új építésû ikerházból már
csak egy eladó! Az ikerház 32 nm-es nappalival, 3 hálószobával, ét-
kezôvel, konyhával, 15 nm-es terasszal, emelt szintû fûtéskész álla-
potban várja új lakóit! Az ingatlan 3 rétegû mûanyag nyílászárókkal,
15 cm-es hôszigeteléssel és saját kerttel rendelkezik. A zárt garázs
ajándék! 2018 nyári átadással, közvetlenül a kivitelezôtôl.

A Győri Rendőrkapitányság múlt
évi tevékenységéről Váczi Attila rend‐
őr alezredes, kapitányságvezető szá‐
molt be. Többek között kiemelte,
hogy a 2017‐ben meghatározott fel‐
adatait eredményesen végrehajtotta
az állomány, a kitűzött célokat telje‐
sítette. Győrben a bűnügyi helyzet
stabil, a lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében számos célt fo‐
galmaztak meg múlt év elején. Az il‐
letékességi területükön tavaly a bűn‐
ügyi, közbiztonsági helyzet kiegyen‐
súlyozott, szélsőségektől mentes
volt. „A területen elkövetett bűncse‐
lekmények száma 30,3 százalékkal
csökkent” – kezdte Váczi Attila kapi‐
tányságvezető. „A lopások teszik ki a
40 százalékát ennek, de azok is csök‐
kentek. A közterületen elkövetett jog‐
sértések száma szintén több mint 10
százalékkal kevesebb. Kábítószer‐bir‐
toklás miatt 145 fővel szemben jár‐
tunk el, és több terjesztő hálózatot
sikerült felszámolni. A közterületi je‐
lenlét magas szinten tartása szintén
célunk volt 2017‐ben. A közlekedés‐
biztonság területén szintén sikerült
javulást elérnünk, 8 százalékkel csök‐
kent a személyi sérüléses balesetek
száma. A legtöbb probléma a Szent
István, a Baross, a Fehérvári és a Szi‐
gethy Attila úton történt. Az ittasan
okozott balesetek száma ötvenhá‐
romról huszonhatra csökkent” –
emelte ki az alezredes, aki az illegális
migrációt is megemlítette, ami jelen‐
tősen csökkent városunkban az el‐
múlt évben a korábban tapasztalthoz
képest. A nyáron sikeresen lezajló Eu‐
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz
(EYOF) kapcsolódó feladatokat is em‐
lítette, amelyek szintén az előre meg‐
határozottak szerint alakultak.

A kapitányi beszámolót követően
a rendőrség munkáját Radnóti Ákos
alpolgármester is megköszönte,

majd hangsúlyozta: az adatok önma‐
gukért beszélnek. Az idei tervekre vo‐
natkozóan pedig elmondta: a közbiz‐
tonság javítását és a kerékpárjelölő
programot kiemelten támogatja az
önkormányzat. A városfejlesztésért is
felelős alpolgármester szeretné, ha
előrelépés lenne a kamerarendszer
működtetésének javításában és a ta‐
valy elindult hétvégi fokozott ellenőr‐

zés‐sorozat folytatását kérte a Belvá‐
rosban, illetve az éjjeli kamionforga‐
lom tiltására vonatkozó további el‐
lenőrzéseket sürgetett.

A közgyűlésen részt vevő képvise‐
lők egyetértéssel hangsúlyozták,
hogy a kamerarendszer jó, de további
fejlesztés szükséges. Erre reagálva
Váczi alezredes elmondta: „Egyes
bűncselekményeknél rajtunk kívül ál‐

ló okok miatt nem sikerült felvételt
készíteni. Viszont számos alkalommal
az elkövetőkhöz a kamerák működé‐
sének köszönhetően jutottunk el, és
egyre több esetben azonnal észleljük
a jogsértéseket. Mindent megte‐

szünk, hogy a kameraképeket egyre
hatékonyabban tudjuk feldolgozni” –
ígérte, majd arra is kitért, hogy mun‐
kájukat a polgárőrség is nagyban se‐
gíti: folyamatosak a közös szolgálatok
a Belvárosban, a lakótelepeken és
környékükön.

A kapitányi beszámolóhoz dr. So‐
mogyi Tivadar alpolgármester is hoz‐
zászólt, hangsúlyozva azt, hogy már
több ilyen beszámolóval találkozott,
de ez eddig a legpozitívabb. Emögött
pedig véleménye szerint több dolog is
áll: javult a rendőrség állományának
felkészültsége, illetve a személyi felté‐
telek is. Belvárosi képviselőként régóta
kérte a fokozottabb közterületi jelen‐
létet, s most örömét fejezte ki, hogy
több rendőrt lát az utcákon. Kérte,
hogy a jövőben a kábítószer‐fogyasz‐
tás és ‐terjesztés ügyében is még ki ‐
emeltebben járjanak el a rendőrök.

Folytatódik
a fokozott
ellenôrzés-
sorozat 

Szerző: HAK – Z. A.
Fotó: Marcali Gábor

A legutóbbi városi közgyűlés egyik fő témája a Győri Rendőrka‐
pitányság éves beszámolója volt, amelyből kiderült, hogy Győr
minden tekintetben mentes a szélsőségektől. A kamerarendszer‐
re egyre nagyobb figyelmet kívánnak fordítani, amelyet többen
is szorgalmaztak.

Jelentosen csökkent
a buncselekmények száma

´́
´́
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Az önkormányzat egy pályá‐
zat segítségével bővítette az Ott‐
hon utca 2. szám alatti 3. számú
Idősek Klubját egy 28 demens
személy nappali ellátását is biz‐
tosító épületrésszel. A klub így
már 48 idős ember ellátására al‐
kalmas. „Az önkormányzat ki ‐
emelt figyelmet fordít a szociális
ellátásra, s a győri rendelőfelújí‐
tások után szociális intézménye‐
inket is korszerűsítjük. Ennek
fontos állomása az Otthon utcai
épület felújítása, hiszen az átépí‐
tés révén itt is jelentős szolgálta‐
tásbővítést tudunk végrehajta‐
ni” – emelte ki Borkai Zsolt pol‐
gármester, a centrum csütörtöki
átadója kapcsán. Dr. Somogyi Ti‐
vadar alpolgármester hozzáfűz‐
te, „a demenciával élő szemé‐
lyek magasabb szintű ellátásával
sok család számára tehetjük
könnyebbé a mindennapokat.
Ez a fejlesztés jól mutatja azt a
gondoskodást, ahogy a város az
idősei felé fordul.”

„Ha röviden szeretném össze‐
foglalni, a legnagyobb változás,
hogy a korábbinál kétszer na‐
gyobb terület áll rendelkezésre,
az eddigi 7 helyett pedig 28 de‐
mens ellátásáról tudunk gon‐
doskodni. A családoknak szóló
tanácsadás mellett új szolgálta‐
tás a szállítás, ami azért nagyon
fontos, mert sok idős embernek

Szigetben 2017 novemberében került sor az új
névadásra, a Töltésszer/Töltés utca – Szarvas utca
és Temető utca közötti szakaszt keresztelték át,
amely a Hajós Alfréd nevet kapta. Szeles Szabolcs
elmondta, az átnevezés a rendezettebb állapot ér‐
dekében történt, Hajós Alfréd neve pedig kellő‐
képp méltó ahhoz, hogy utcát nevezzenek el róla
Győrben, hiszen Hajós nemcsak az első magyar
olimpiai bajnok volt, hanem kiváló építészmérnök
is, akinek tervei alapján készült Győr első verseny ‐
uszodája 1931‐ben. Nem utolsósorban, a Hajós
Alfréd utca köti össze a két győri uszodát.

Tavaly decemberben Pinnyéden neveztek át ut‐
cát, a sajátos, T‐alakot formázó Új sor utcán tör‐
téntek változások. A Fő és a Szúnyog‐szigeti út kö‐
zötti szakaszt Szent Vendelről, a jószágtartó gaz‐
dák, a pásztorok, juhászok védőszentjéről nevez‐
ték el, aki Pinnyéd védőszentje is egyben. A város‐
részben 1899‐ben kápolnát szenteltek Szent Ven‐
del tiszteletére, és aranykeretes szentképe azóta
is megtalálható a templomban. Szeles Szabolcstól
megtudtuk, az érintett szakasz Pinnyéd fontos ré‐
sze, lelki és fizikai középpontja, ahol többek között
a Művelődési Ház is megtalálható. Az önkormány‐
zati képviselő Pinnyéd történelmi gyökereire, val‐
lási kötődéseire és hagyományaira hivatkozva, kez‐
deményezte az átnevezést.

A két győri utcát tavaly novemberben, illetve
decemberben nevezték át, ám az ezzel járó folya‐
matok még nem értek véget. Szeles Szabolcs el‐
mondta, a házszámokat április végéig megkapják
a lakók, ám kérik a türelmüket és együttműködé‐
süket, hiszen bár például az új lakcímkártyák elké‐
szítésében igyekeznek segítségükre lenni, számos
hivatalos ügyet maguknak kell majd intézniük.

Új utcanevek,
rendezettebb állapot

A közgyűlés általában akkor dönt utcane‐
vekről, amikor újonnan nyílt utcákat nevez‐
nek el. Az utóbbi időben azonban két utca‐
név is változott Szeles Szabolcs, Sziget, Új‐
város és Pinnyéd önkormányzati képviselő‐
jének választókerületében.

Közel a segítség!

Megkezdte muködését
a demensellátó központ

az ide való eljutás jelentette a
legnagyobb problémát” – ma‐
gyarázta az Interprofesszionális
Demencia Alapprogram‐pont is‐
mérveit Panker Mihály, a Hu‐
mánpolitikai Főosztály vezetője.

A centrum abban segít, hogy
a demenciával élők és hozzátar‐
tozóik életminősége javuljon, és
megnövelhető legyen a saját ott‐
honukban, családtagjaik köré‐
ben tölthető időszak. A központ‐
ban készségfejlesztő, szinten tar‐
tó foglalkozások, egyéni és kis‐
csoportos terápiák zajlanak. Az
idősek számára biztosított az ét‐
kezés, napközbeni pihenés, alvás
lehetősége, valamint a szüksé‐
ges személyi higiénés teendők
elvégzése. „A nappali ellátás ab‐
ban is segít, hogy a szakszerű
gondoskodás ideje alatt a hozzá‐
tartozók elvégezzék egyéb fel‐
adataikat, munkát vállalhatnak,
vagy éppen pihenhetnek.

A korábban is meglévő terü‐
leten új foglalkoztatókat és szoci‐
ális helyiségeket alakítottak ki, s
a padlástér is hasonló funkciót
kapott. Az emeleten két közössé‐
gi tér, pihenőszoba, két iroda, és
vizesblokkok létesültek” – sorol‐
ta Kányai Róbert, az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intéz‐
mény igazgatója. Az új beépítés
és átalakítás összesen 261,15
négyzetméteres, a felújítás

254,59 négyzetméteres terüle‐
tet érintett. A fejlesztés fontos
eleme a valamennyi fogyatékos‐
sági csoport számára megvaló‐
suló akadálymentesítés, vala‐
mint az energiagazdaságosságot
elősegítő napelem. Az eszközbe‐
szerzés elsősorban foglalkoztató,
gyógyászati segéd‐ és ápolási
eszközöket, bútorokat, informa‐
tikai, elektronikai eszközöket, va‐
lamint fejlesztő játékokat tartal‐
maz. A házi segítségnyújtásban
részt vevőket gyorsabban, rugal‐
masabban érik el majd a gondo‐
zók a 20 darab új kerékpár révén.

Kányai Róbert azt is bejelen‐
tette, hogy egy újabb sikeres
pályázat révén az EESZI és kon‐
zorciumi partnerei közel 300
millió forintos támogatást
nyertek a demens ellátás fej‐
lesztésére, amellyel a győri
egy mintaprogrammá válik.

A „Szociális alapszolgáltatá‐
sok fejlesztése Győrben, I.
ütem” című TOP‐6.6.2‐15‐GY1‐
2016‐00001 azonosító számú
projekt az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és hazai köz‐
ponti költségvetési előirányzat
vissza nem térítendő támoga‐
tása révén valósult meg. A pro‐
jekt kedvezményezettje Győr
Megyei Jogú Város Önkor‐
mányzata, a támogatás össze‐
ge 174.900.523 forint. 

Nemcsak a demenciával élő időseknek, de csa‐
ládjaiknak is komoly segítséget jelentenek a ki‐
bővített centrum szolgáltatásai. A nappali ellá‐
tásban részt vevőket a szállításukkal, a hozzá‐
tartozókat pedig tanácsadással segítik.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: Marcali Gábor
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Ahogy arról a múlt héten beszámol‐
tunk, lakások épülnek a volt Olajgyár
eddig parlagon álló területére. A Szent
Anna Sziget Társasházat különleges
projektként kezeli az építtető C.T. &
Partner, melynek ügyvezetője, dr. Sza‐
bó Ákos több részletet is elárult la‐

punknak a beruházásról.

A városrészhez igazodik a Szent Anna Sziget Társasház koncepciója

KIVÁLÓ MINOSÉG 
magas muszaki tartalom´́

´́

www.icgyor.
ingatlan.hu 
+36‐30/201‐7060
+36‐30/201‐7006

„A
Szent Anna Udvar I. és II.
projektek sikerei és vevői elégedettsége ösz‐
tönzést adtak arra, hogy megvalósítsuk a har‐
madik Szent Anna Társasházat. Minden vissza‐
jelzést és ötletet megfontoltunk, amit a vevő‐
inktől kaptunk. Az építész szakma XXI. századi
trendjei és a vevői igények mentén terveztük
meg a legújabb, és igazán különleges társashá‐
zunkat. Olyan városrészt választottunk, amely
Győr Belvárosának, egyetemi városrészének és
a Duna–Rábca zöldövezeti részének arany há‐
romszögébe esik” – mondta el dr. Szabó Ákos.

A Szent Anna Sziget Társasház a Bercsényi
liget mellett, a volt Olajgyár üresen álló tel‐
kére épül. Ugyanaz a kiváló minőség, magas
műszaki tartalom jellemzi, mint a Szent Anna
Udvar társasházait, de a koncepciót a város‐
rész arculatához alakították, a megjelenést,
a dizájnt újragondolták.

„Győr‐Sziget városrész sajátosságai miatt az
épületben nem lesznek földszinti lakások, ott 75
darab zárt és 40 darab kültéri parkolót alakítot‐
tunk ki. Az emeleti szinteken privát és közös hasz‐
nálatú tárolók biztosítják a kényelmet, növelik a
lakások használati értékét. A négyemeletes, dup‐
la lifttel rendelkező épületben 107 lakás kapott
helyet, garzonoktól a nagyméretű penthouse jel‐

legű otthonokig. Választhatóak kisebb vagy na‐
gyobb erkéllyel. Külső megjelenésében is külön‐
leges élményt nyújt a zöldhomlokzat és egy ga‐
bion rendszerű falazat. Napelemekkel rendelke‐
zik a társasház, ami az energiahatékonyságot és
a kedvező fenntarthatóságot erősíti” – árulta el
az ügyvezető. Az építkezés 2018 közepén kezdő‐
dik, és 2019 év végén készül el. (x)

A projekt utolsó ütemében hu‐
szonkét játszótér újulhat meg, így ösz‐
szesen hetvennégy helyszínen kerül
fémszerkezet a faállványok helyére
Győrben. Radnóti Ákos városüzemel‐
tetésért is felelős alpolgármester a
hétfői, Pinnyéden tartott sajtótájékoz‐
tatón elmondta, a játszóterekre áldoz‐
ni kell, hiszen nagyon fontos, hogy a
gyermekek megfelelő körülmények
között, biztonságban játszhassanak.
Hozzátette, a Győr‐Szol Zrt. munkatár‐
sai folyamatosan figyelték, ellenőriz‐
ték a városban található játszóterek,
azokon belül egyebek mellett a hinta‐
állványok állapotát, ez továbbra sem
lesz másképp. Az alpolgármester el‐
mondta, a jövőben is nagy figyelmet
fordítanak a játszótéri eszközök álla‐
potára, korszerűségére, idén legalább
tízmillió forintot költenek ezek felújí‐
tási munkálataira, amelyek minden
városrészt érintenek. Ám az is kide‐
rült, további költségvetési forrásból új
játszóterek is létrejöhetnek a város‐
ban, valamint egyes játszóterek új já‐
tékeszközökkel is gazdagodhatnak.
Radnóti Ákos kiemelte, a játszóterek‐
re a faültetési program is kiterjed, cél‐
juk, hogy minél több zöld játékterület
legyen, s nem utolsósorban árnyékot

biztosítsanak a gyermekek számára a
nyári napokon.

Sziget, Újváros és Pinnyéd önkor‐
mányzati képviselője, Szeles Szabolcs
hangsúlyozta, a közterületek fejlesz‐
tése a városban kiemelten fontos. Az
elmúlt nyolc évben Sziget, Újváros és

Pinnyéd összes játszóterén történtek
fejlesztések, de a Szarvas utcában
például új játszótér is épült. A hinta‐
állvány‐projekt utolsó ütemének in‐
dító helyszínén, Pinnyéden ráadásul
egy igazi közösségi térként funkcioná‐
ló piknikliget jött létre, ahol a gyer‐

mekek kerítéssel védett területen
játszhatnak, elkerített labdarúgópá‐
lyán focizhatnak, illetve sikló‐ és láb‐
tengópálya is rendelkezésükre áll.
Szeles Szabolcs hozzátette, a pinnyé‐
di játékszigetet tavasszal egy mászó‐
várral is bővítik.

Nagy hangsúlyt fektetnek a közterületi játszóterek kor‐
szerűsítésére Győrben. A modernizációs folyamat része‐
ként a Győr‐Szol Zrt. szakemberei lecserélik az elörege‐
dett hintaállványokat időtálló fémszerkezetre. A munká‐
latok utolsó üteme a napokban kezdődött meg.

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor

Játék 
modern

körülmények
között, 

biztonságban
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Hófehérke. Egy európai tündérmese főszereplője, kinek arca fehér,
mint a hó, ajka vörös, mint a vér, és a haja fekete, mint az ébenfa. A
jól ismert mese a Grimm testvérek gyűjtéséből maradt ránk, mely
most új köntöst kapva, eddig nem ismert történéseket is feltár.

Fény derül minden titokra! Az ed‐
dig homályba merülő eseményeket az
ez idáig csendben szunnyadó, szószá‐
tyár Tükör hívja életre, és rántja le ró‐
luk a leplet. Tanúi lehetünk Hófehérke
és a Herceg igaz szerelmének, meg‐
tudhatjuk a gonosz királyné valódi in‐
dítékait, és új kulcsfontosságú szerep‐
lőkkel is megismerkedhetünk. Vajon
mi lehet az a félelmetes U‐Ú sereg? A
törpéknek igazából van főnöke? Ki az
az édes kiskutya a vadász oldalán?

A produkció díszlete és látványvi‐
lága a székhez szögezi a nézőt. Illu‐
zionista trükkök tarkítják az esemé‐
nyeket, és ezek segítenek azonosul‐

ni a szereplőkkel, de még a mesevi‐
lág atmoszférájával is. Így tud a Tü‐
kör egyszerre több helyen is lenni
egy időben, és így tudjuk a színpad‐
ra varázsolni a több száz fős U‐Ú se‐
reget is. A jelmezek az autentikus és
modern divatot keverik, így igazán
vagány megjelenést kölcsönöznek a
szereplőknek. A zene a hollywoodi
produkciók mintáját követve tükrözi
a jelenetek hangulatát, és kidolgo‐
zottságával segíti a színészek játé‐
kát. Az igazi sztár‐szereposztásban
megvalósuló musicalben profi tán‐
cosok, artisták és énekkar kísérik vé‐
gig a produkciót. (x)

családi musical bemutatója ezúttal Gyorben is

Az előadás
május 19-én 14 órai kezdettel

látható Győrben, az Audi Arénában.
Jegyek a Győr+ Pavilonban és a Baross úti 

Látogatóközpontban, az Interticket
országos hálózatában és

a www.jegy.hu oldalon kaphatók
2.900 forinttól.

A nagy sikerú́

´́

A Koldus és királylány 2028 áprilisában, Budapes‐
ten játszódik. A történetben a milliárdos médiacézár
filmfőszerepet ajándékoz egyetlen leá nyá  nak, Elizá‐
nak „A két Lotti” címmel készülő produkcióban. A
szereplőválogatáson Eliza összebarátkozik a hason‐
más kislánnyal, Lizával. Elhatározzák, hogy jelmezben
maradnak, és egy napra kipróbálják egymás életét.
A pesti mese azonban cseppet sem tündérmese,
ezen a ponton átcsap krimibe. Hiszen a lányok nem
is sejtik, hogy Liza mostohaapja és bandája épp ezen
a napon tervezik Eliza elrablását.

A 21. századi történet a humoros, elnagyolt cse‐
lekményen keresztül arra is felhívja a diák és felnőtt
közönség figyelmét, hogy figyeljünk jobban egymásra.
„Az írás során megpróbáltam elképzelni, milyen lehet
a 21. századi mese, hiszen nincsenek ilyenek. Arra tö‐
rekedtem, hogy leképezzem, amit látok magam körül,
szeretném megmutatni azokat az eltolódásokat a csa‐
ládi szerepekben, társadalomban, amelyek a gyer‐

Az Örökzöld évad Vill‐Korr Sulibérlete Kszel
Attila történelmi krimijével, a Szemben a nap‐
pal kezdődött, s a fiataloknak szóló sorozat a
szerző humoros, pesti meséjével zárul. Az író‐
rendező mostani ősbemutatójában, a Koldus
és királylányban Mark Twain és Erich Kästner
klasszikusaiból indult ki.

mekek számára lesújtóak. A mese egy műkrimi lett,
a cselekménye mellett az az igazán fontos benne,
hogy megmutassuk: sokan átnéznek a gyerekeik fö ‐
lött, s csak akkor foglalkoznak velük, amikor problé‐
mát okoznak” – mutatott rá Kszel Attila. 

A történet szerint a két kislány élete ég és föld:
Eliza egy elzárt budai villában, míg Liza a hírhedt
VIII. kerületben nőtt fel. „Történeti szilánkokból
raktam össze ezt a puzzle‐t. Beleírtam a saját

nyolckeres élményeimet is. Azt hiszem, írtam en‐
nél jobb darabot, de szórakoztatóbbat még nem.
Az előadás során örömzenélhetünk, játszhatunk,
vidámkodhatunk” – mondta el a rendező.

Főbb szerepekben láthatjuk Molcsányi Rékát,
Haszonics Anettet, Maszlay Istvánt, Mihályi Orsit,
Sárközi Józsefet, Ungvári Istvánt és Posonyi Takács
Lászlót. A pesti mese múlt szombaton debütált a
Kisfaludy teremben.

Pesti 
mese
lett
a Koldus
és király-
lányból

Fotó: Fehér Alexandra



Makrancos

KATA
Junior

A papírgyáros Cellulóz apuka bajban van: adós‐
ságokba verte magát, és csak egyetlen kiutat lát.
Férjhez kellene adni Kata lányát, azzal megoldódná‐
nak a gondok. Mit ad isten, akad egy megfelelőnek
látszó vőlegényjelölt is, bizonyos Petruchio. (Hogy
neki milyen hibái vannak, csak cserfes és karakán
házvezetőnője, Dorine tudja. Aki nem is rejti véka
alá a véleményét gazdájáról.) A házasság azonban
nem egyszerű történet. De nem is bonyolult: egy kis
alkalmazkodás, egy kis elfogadás, kész a boldogság.
A sodró lendületű, kamaszoknak, fiatal felnőtteknek
és felnőtteknek szóló előadást a Madách Színház
Shakespeare Fesztiválján, hatalmas közönségsikerrel
mutatta be Vaskakas társulata, áprilistól pedig a győ‐
riek is elmondhatják, ilyen Shakespeare‐feldolgozást
még nem láttak: ennyi vicces, ennyi szeretnivalóan
őrült karakterrel, ilyen remek, egyszerre reneszánsz
és egyszerre mai zenével még nem játszották a Mak‐
rancos Katát! Nincs alá‐fölé rendeltségi játszmázás,
nincsenek harcok, itt magukra ismerhetnek a laza,
kalandvágyó és enyhén rendetlenségre hajlamos
srácok, a maguknak és környezetüknek mindenféle
szabályokat kitaláló lányok, és a mindig mindent
pontosan látó barátok, barátnők is.

Fotó: Mohos Angéla
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A szomorú eset még március elején történt,
amikor egy gyirmóti családi házban elektromos
zárlat alakult ki és kigyulladt – az épület pedig a
tűz miatt lakhatatlanná vált. A család egy Szarvas
utcai lakásban kapott szállást, egy évig még ott
maradhatnak, de szeretnének újra talpra állni.
Szabó Jenő önkormányzati képviselő a bajbaju‐
tottak segítségére sietett és háromszázezer fo‐
rintnyi készpénzzel támogatta a családot. „A gyir‐
móti oviban már elindult egy gyűjtés, amit ez‐
úton is köszönök! A házat valószínűleg le kell
bontani, és egy könnyűszerkezetes épületet kel‐
lene a helyére felhúzni” –  tájékoztatott.

Utolértük az édesanyát, Szilviát is, aki el‐
mondta: köszönik a segítséget a képviselő úr‐
nak, s egyben azoknak is, akik szintén gondol‐
tak rájuk. Nagy szükségük lenne még háztartá‐
si gépekre és bútorokra, mert majdnem min‐
denük odaveszett a tűzvészben. Aki szeretne
és tudna nekik segíteni, elérik őt a 06‐70/296‐
1232‐es, a férjét, Papp Zoltánt pedig a 06‐
70/776‐0185‐ös telefonszámon.

A Rómer Házban fiatal kép‐
zőművészek, táncosok, muzeo‐
lógusok, filmesek, építészek, ta‐
nárok, tehetséggondozók s a
kultúra szervezői kérdésekkel és
ötletekkel kapcsolódtak a máso‐
dik fordulóba bekerült győri pá‐
lyázathoz. Borsa Kata ismertet‐
te részletesen a program ele‐

meit. Kiemelte azt a fő gondola‐
tot, hogy Győr az áramlások
csomópontja, s a város azzal is
hozzá tud járulni az Európai
Unió, s tagországai értékeihez,
hogy megismerteti ebbéli törté‐

Elvesztette otthonát a család
Szerző: Gy. P.

Fotó: O. Jakócs Péter

nelmi tapasztalatait. Ezt követő‐
en izgalmas párbeszéd vette
kezdetét, érződött, hogy ezek a
fiatalok szívesen lesznek részei
a közös munkának. A rokon‐
szenves vita még arra is kiter‐
jedt, hogy jó szimbóluma‐e a
programnak a papírhajó? A pá‐
lyázat egyik szerzője, Pál Kál‐

mán azt mondta, a papírhajó a
maga egyszerűségében a gyer‐
meki játékosság mellett az írás‐
beliség kifejezője is. Voltak, akik
úgy látták: a papír a fiatalok sze‐
mében a maradiságot jelenti,

amit a digitalizációval, a korsze‐
rű virtuális közlésmódokkal
meg akarnak haladni. Jó fogad‐
tatásra talált a kertről szóló feje‐
zet, kiderült, milyen előzmé‐
nyek, próbálkozások történtek
már e téren. Szóba került az
úgynevezett biodinamikus pro‐
jekt lehetősége éppúgy, mint az,

hogy a fiatalok segítsenek az
idősek kertjének kialakításában. 

Felmerült a rendszeres ta‐
lálkozások igénye is, így a jövő
szerdán ismét találkoznak egy‐
mással a Rómer Házban.

Érdekes párbeszéd van kibontakozóban az Európa Kulturális Fővárosa program szerzői,
összeállítói, valamint a városban a kultúra területén dolgozó fiatal szakemberek között. 

Mit szimbolizál a papírhajó?
Szerző: Hajba Ferenc

Izgalmas beszélgetés a kulturális fovárosról a Rómer Házban´́
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Puppen- und Teddybärenausstellung ab
7. April im Zichy‐Palast. Die Vielfalt und Schönheit der
Puppen aus Textil, Stoff, Keramik und Porzelan und die
vielen süssen Teddies bieten für jedes Alter ein unver‐
gessliches Erlebnis. Die Sammlung kann bis 15. April, täg‐

lich von 10‐17 Uhr, kostenlos besichtigt werden.

Kauf Lokales, kaufe
Kis alfölder! Der erste Erzeuger‐

markt in diesem Jahr findet am Sonntag,
den 8. April von 9‐15 Uhr auf dem Dunaka‐
pu‐Platz statt. Auf dem Markt bieten die Kis ‐
alfölder Urerzeuger ihre Waren feil.

Am 2. April um 15:30 Uhr geben der Or‐
ganist Ruppert István und Hontvári Csa‐
ba an der Trompete ein Oster‐Orgelkon‐
zert in der Basilika der Pannonhalmer
Hauptabtei.

Österlicher Familientag
am 2. Arpil im Tiergarten. Ganz‐

tägige Familienveranstaltungen:
Handarbeitsbeschäftigung, Fütte‐
rungen zum Zuschauen, Eiersu‐
chen, Hasenlauf und viele andere

bunte Frühlingsereignisse von
10‐19 Uhr für die ganze Fa‐

milie.

Von 4.-6. April legt das
Lajta Monitor Muse‐
umsschiff in Győr an.
Das Schiff war das erste
Flussbeobachtungs ‐
schiff in Europa, in der
österreichisch‐ungari ‐
schen Marineflotte
stellte es das erste aus
reinem Stahl gefertigte
Panzerwehrschiff dar,
welches ausschliesslich
mit Dampfmaschinen ‐
kraft bewegt wurde
und ohne Segel und Seil
ausgestattet war.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM
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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  

Húsvéti orgonahangver‐
senyt ad Ruppert István
orgonaművész és Hont‐
vári Csaba trombitamű‐
vész április 2‐án 15.30‐
tól, a Pannonhalmi Fő ‐
apátság bazilikájában.

A megismerés reneszánsza, Francis
Bacon. A magyar ellenreformáció jeles
képviselője, Pázmány Péter címmel dr.
Boros István filozófiatörténész tart elő‐
adást április 5‐én 17 órakor, a TIT Szék‐
házban (Munkácsy út 6.).

A Lajta Monitor Múzeumhajó horgonyoz Győrben, a Móricz Zsig‐
mond alsó rakparton április 3–6. között. Tárlatvezetés és múzeu‐
mi foglalkozás 9–17 óra között.

„Gavarít Moszkva” – retró da‐
lok Hangraforgó módra és ma‐
gyar slágerek „külföldiül” cím‐
mel kezdődik Hangraforgó Klub,
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Kö‐
zösségi Tér Központi Könyvtárá‐
ban (Herman Ottó u. 22.) április
6‐án 17 órakor.  A klub vendége
a Kehes duó.

„Mesék és igaz történetek Mátyás ki‐
rályról” címmel hívják sétára az ér‐
deklődőket április 7‐én 15 órától. Ta‐
lálkozás a Széchenyi téri Mária‐oszlop‐
nál. A részvételhez előzetes bejelent‐
kezés szükséges.

Az Országos Baba‐ és Mackókiállításon közel kétszáz játékot láthatnak az
érdeklődők a Zichy‐palotában (Liszt F. u. 20.). A kiállítás április 6‐án 17 órakor
nyílik és április 15‐ig látogatható, naponta 10 és 17 óra között. 

Folytatódik az Egészség‐Piac rendez‐
vénysorozat Ménfőcsanakon. Április 5‐
én Monspart Sarolta tart előadást a
Bezerédj‐kastélyban, másnap 13 órá‐
tól szűrővizsgálatokkal, tanácsadások‐
kal várják a látogatókat. Győrszentivá‐
non április 7‐én 9 órától várják az
egészségi állapotuk felmérése és meg‐
őrzése iránt érdeklődőket a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központban,
ugyanott április 23‐án 16 órától Hu‐
szár Margit dietetikus előadását hall‐
hatják a résztvevők.

Kubik Tamás és Zsilka Alan, a
budapesti Zeneakadémia két
végzős hallgatója ad húsvéti
hangversenyt április 2‐án 18
órától, a Szentlélek templom‐
ban (Szentlélek tér 1.).

Dr. Raffay Ernő tart elő‐
adást A II. bécsi döntés:
Erdély visszatérése cím‐
mel április 5‐én 18 óra‐
kor, a SZE Apáczai Karán
(Liszt Ferenc u. 17.).

Partraszállás a végtelenben címmel Fülöp Péter fotográfus új, ver‐
ses‐fotós könyvét mutatják be a győr‐gyárvárosi Jézus Szíve plébá‐
nia közösségi termében (Szondi utca 2.), április 6‐án 17 órakor.
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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!”

PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Győrben működő,
korábban az önkormányzat, jelenleg a Győri Tankerületi Központhoz, a Győri Műszaki Szak-
képzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz tartozó köznevelési in-
tézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatására.

A támogatásra fordítható keretösszeg: 10.000.000 Ft.

Támogatás igényelhető: 2018. évben megvalósított/megvalósítandó, a köznevelési intézmény te-
vékenységi köréhez kapcsolódó program, rendezvény költségére.
Támogatás nem igényelhető: személyi juttatások és járulékai kifizetésére, eszközbeszerzésre, ven-
déglátásra, évfordulós kiadványok kiadására.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. január 1.–december 31.
Pályázni legfeljebb bruttó 500.000 Ft összegű támogatásra lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27. (péntek).

A pályázatok benyújtása: Pályázni a pályázat kiírója által kibocsátott adatlap teljes körű kitöltésével lehet, mely 1 eredeti
példányban, az elŐírt mellékletekkel együtt: személyesen, a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai FŐosztály Titkárságán
(9021 GyŐr, Városház tér 1., fsz. 51. szoba) adható le hivatali idŐben, vagy postai úton, tértivevényes küldeményként,
juttatható el GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai FŐosztály Oktatási Osztály, 9021 GyŐr, Vá-
rosház tér 1. címre. A feladás dátumbélyegzŐje legkésŐbb a benyújtási határidŐ utolsó napja lehet!

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai FŐosztály Oktatási Osztályán
kérhetŐ személyesen vagy a (96) 500-244-es telefonon.

PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Győr városban működő civil szer-
vezetek támogatására

A támogatásra fordítható keret: 25.000.000 Ft

A pályázat célja: Győr város területén működő civil szervezetek a közösség érdekében végzett köz-
célú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása. Támogatás igé-
nyelhető (2018. évben megvalósított/ megvalósítandó pályázatok vonatkozásában): 

A) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények
költségeire, ezek népszerűsítésére, ide értve az internet-előfizetést is vagy,

B) működéshez szüksége eszköz vásárlására, fejlesztésére vagy,
C) beruházásokra, felújításra vagy,
D) a szervezet által szerkesztett kiadvány, hírlevél, folyóirat költségeire, ide értve 

a honlapkészítést és karbantartást is.

Benyújtási határidŐ: 2018. május 4. (péntek) a postára adás utolsó napja. KIZÁRÓLAG POSTAI ÚTON, 1 példányban,
a pályázati adatlapon, a kért mellékletekkel együtt a következŐ címre: GYŐ R MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA JOGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY (9021 GyŐr, Városház tér 1.) A pályázati benyújtási határidŐt meg-
tartottnak kell tekinteni, ha a pályázatot legkésŐbb a határidŐ utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták.
Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthetŐ: www.gyor.hu honlapról, cic.kva.hu honlapról.

Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály (Péter-Szabó Gabriella, 06-96/500-199, szabo.gabriella@gyor-ph.hu),
valamint Civil Információs Centrum (Sipos Szilvia 06/96/512-539, sipos@kva.hu ) cic.kva.hu. Felhívjuk a pályázó
szervezetek figyelmét, hogy a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan néhány feltétel változott a tavalyihoz képest,
ezért figyelmesen tanulmányozzák át a pályázati dokumentumokat!

PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet „Egyházak támogatására szolgáló
pályázati” keret felhasználására

A támogatásra fordítható pénzkeret: 12.000.000 Ft

A pályázat célja: győri székhelyű vagy Győr közigazgatási területén működő egyházi szervezetek, belső
egyházi jogi személyek és egyházi intézmények – kivéve alapítványok, egyesületek – a közösség érdekében
végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.

Támogatás igényelhető: (2018. évben megvalósított/megvalósítandó)
A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
C) kiadványok előállítására, honlapszerkesztésre és karbantartásra vagy
D) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeire.

Benyújtási határidŐ: postai úton legkésŐbb 2018. május 4-ig (postai feladás végsŐ dátuma) a következŐ címre –
GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály (9021 GyŐr, Városház tér 1.). A
pályázati benyújtási határidŐt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázatot legkésŐbb a határidŐ utolsó napján
ajánlott küldeményként postára adták. 

Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthetŐ: a www.gyor.hu című honlapról. Információ: Jogi és Önkor-
mányzati Osztály telefon/e-mail: 96/500-199; szabo.gabriella@gyor-ph.hu



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

viktornagy.netgazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30
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A szokásos autó‐, motor‐ és tuning‐show‐n ismét a hölgyeké és a négy‐
kerekű autócsodáké volt a főszerep. Az idei rendezvényen külön terü‐
letet biztosítottak az elektromos járműveknek, ahol bemutatták a győ‐
rújbaráti E‐Kart Ring új generációs gokart prototípusát, sorozatgyártású
hibrid és tisztán villamos hajtású autók is helyet kaptak. Persze az egye‐
dileg átalakított kocsik voltak túlsúlyban. Az újragondolt „keleti blokkos”
verdák és a japán legendák megfértek egymás mellett.

NOK 
és az autók

´́

Audi Coupe:
egyedi, letisztult 
oldtimer versenyző

Mustang‐mosás…

Buick kupé a '40‐es
évekből, és Texaco‐s
hostessek

AMTS 2018

Kopottas ezerötösnek tűnik,
de minden részletében újszerű

Rusty stílusú rozsdás BMW,
amiből még az olaj is dőlt

Eredeti orosz 
autó, magyar
lányokkal
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For-Top Kft. FordStore Prémium Márkakereskedés Tel.: +36-96/513-200
E-mail: auto@fortop.dealernet.hu • Web: www.fordfortop.hu • Facebook: www.facebook.com/FordStoreGyor

Őszintén el kell mondanom, hogy
annyira nem rajongok a városi terepe‐
sekért, vagy népszerű nevükön crosso‐
verekért. Pedig e szegmens járművei
lassan az eladások csúcsára törnek.
Nem csoda, hiszen egyre több méret‐
ben válaszhatunk közülük. Ráadásul
magas, kényelmes üléspozíciójuk, jó
helykínálatuk praktikus, mégis vagány
autóvá teszi őket. Az EcoSport már egy
ideje a piacon van ugyan, de frissítet‐
ték, és most vált igazi szörfössé. Nem
az az emelt kisautó, ami csak egy pici‐
vel magasabb, mint szokványos társai,

hanem egy igazán magasra törő terem‐
tés – terepjárós. Az új orrkialakítása két
mérettel nagyobb Fordon is megállná
a helyét – nagyképű. Hátulról mindad‐
dig a szokásos kép fogad, míg nem sze‐
retnénk a csomagokhoz bejutni. Ott
jön az extravagáns oldalra nyíló hátsó‐
ajtó – igazi „deszkás”. Megszokást igé‐
nyel, de eredeti megoldás – vérbeli off‐
roader. A kocsi profilján mutatkozik
meg, hogy egy zömök városi, négymé‐
teres miniről van szó – karakteres.

Megismertem belül is a kis For‐
dot. Tényleg könnyű beszállni, a gye‐
reküléseket is egyszerű bepakolni –
már emlékszem, ezért szerettem az
otthoni egyterű autónkat is. Hátul a
külső méretekhez viszonyítva korrekt
a hely, és még a csomagtartónak is

TESZT: Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium

A Ford az EcoSport segítségé‐
vel lovagolja meg a legkisebb
SUV‐kategória hullámait. És
most lendült be csak igazán,
került az áramlás tetejére, a
habzó taréjra.

NAGYNAK 
érzi magát

Nagy Viktor

A Ford futómû
nem dobál, és nem billeg,

csendben, sôt,
nagyon csendben fut

Aztán az első kanyarok után már bizo‐
nyít a kompakt méret: eszméletlen
fordulékony és kezes. Mintha súlyta‐
lan lenne ez az 1,65 méter magas
kasztni. Ismét bizonyított a Ford futó‐
mű. Nem dobál, és nem billeg, csend‐
ben, sőt, nagyon csendben fut.

Szó, ami szó, városi futkosásra, de
földútra, vagy a Balatonra leszaladni
is élvezet használni az EcoSportot.
Ráadásul választható 140 lóerős ben‐
zinessel vagy 100 lóerős 1.5 TDCI dí‐
zelmotorral is. Előbbi és a tesztautó
5–7 litert fogyaszt, utóbbi akár 4 li‐
terrel is beéri országúton. Egyedivé
is tehetjük a kis‐SUVot, mert a Tita‐
nium és ST‐line (sportos változat) te‐
tejét kérhetjük fekete, fehér, piros
vagy narancsszínben. Az akciós
Trend alapmodell most kedvező, 4,2
millió forintos áron elérhető, sok ext‐
rával. Míg egy kormányfűtéssel, digit‐
klímával és tolatókamerával felsze‐
relt Titanium ára sem több, mint 5
millió forint. Én megkedveltem az
EcoSportot és felértékeltem a kate‐
góriát ismét. Érdemes vele számolni,
mert nemsokára négykerékmeghaj‐
tással is elérhető lesz! 

maradt elég (356 liter). Az első sor‐
ban pedig meglepő a tágasság. Átla‐
gos alkattal nem fordul elő, hogy az
utassal érintkezik a sofőr, elég a szé‐
lesség. A térérzet pedig szuper, ami
az ízléses műszerfalnak köszönhető.
Próbálták a tervezők alacsonyra ten‐
ni a pultot, nagyok az ablakfelületek,
mégis minden kézre esik. A középső
nagy felbontású érintőpanel (Busi‐
ness szinttől vagy csomagban) na‐
gyon könnyen elérhető, egy tabletet
formáz. Az ajtón a puha könyöklő
magasra, az ablakemelő gombjai lej‐
jebb kerültek, így ergonomikus és
térnövelő egyszerre. A középkonzo‐
lon egyértelmű a klímavezérlő kezel‐
hetősége, alatta pedig két USB és
még 12 voltos csatlakozó is kapott

helyet. Egyébként a jobb hásó ülés
mellé is tettek egy dugaljat.

Start gombbal indítottam a három‐
hengeres benzinest. Nincs hangja,
akár egy Fiestában. A könnyen járó
hatsebességes váltóval öröm minden
fokozatváltás. Pedig nem feltétlenül
szükséges, mert a maximális 170 Nm
mintha már ezres fordulattól meglen‐
ne – pedig a papír szerint csak 1.400
körül kapjuk. Ha kell, hajthatjuk kis for‐
dulaton, ha akarjuk, pörgethetjük.
Megy! A 125 lóerős díjnyertes EcoBo‐
ost motor egy ilyen 1.300 kilós bódé‐
ban érzi jól magát. És mi is! A vezető‐
helyről előre tekintve, egy‐két pillanat‐
ra azt hihetjük, hogy egy Ranger pick‐
upban feszítünk, mert látjuk a tekinté‐
lyes motorháztetőt, és magasan ülünk.
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Az Azori‐szigeteken kezdődött a Rally Európa‐bajnokság
(ERC) idei szezonja. Az idei év első szakaszgyőzelmének a Bot‐
ka Dávid–Mesterházi Márk kettős örülhetett, később a mele‐
gedő motorral küzdöttek. A versenyüknek egy borulás vetett
véget. Az élete első Eb‐futamát teljesítő Herczig Norbert–Fe‐
rencz Ramón duó a pontszerző hatodik helyen ért célba. Ifj.
Érdi Tibor és Papp György számára a felfüggesztés meghibá‐
sodása miatt az első szakaszon véget ért a verseny.

Huszonnégy éves pályafutása óta elkészült a
Toyota RAV4 legextrémebb változata. Az első
széria kategóriateremtő volt, ám azóta inkább
időtálló, és nem divatdiktáló típus volt. Az új ge‐
neráció szögletes, markáns vonalakkal rendelke‐
zik. Nem szégyen, hogy látszik rajta a Lexus ro‐
konsága. Külső méreteiben nem változik jelen‐

HÍREK

RAV4 tősen a közepes városi terepes, de várhatóan a
beltér kicsit tágasabb lesz. Csak szívó benzinmo‐
torral készül majd a RAV4, mint minden új Toyo‐
ta. Kétezres, és 2,5 literes verzió lesz, utóbbihoz
természetesen villanymotort is társítanak, tehát
hibridként érkezik. A teljesítmény várhatóan
150–200 lóerő között fog alakulni.

újragondolva

Azori-szigetek
Rallye Eb

Fotó: Adorján Tamás

CREDOBUS Eger 
Rallye 2018

Március végén Egerben kezdődött az Országos Rallye Bajnokság
(ORB). A Dobó téri rajtceremónia után két nap alatt húsz gyorsasági várt
az indulókra. Az élmezőnyben 15 darab R5‐ös autó állt rajthoz, így nagy
csatára volt kilátás. Ez be is igazolódott, hiszen a szombati nap végére
az élen álló Hadik Andris–Bacigál Igor páros előnye mindössze 3,7 mp
volt a Turán Frigyes–Bagaméri László duó előtt. A harmadik helyen álló
Kazár Miklós–Tóth Zsolt egység 1,1 másodperccel volt gyorsabb a Vincze
Ferenc–Bazsó Attila párosnál. Vasárnap is nagy csata volt a pályákon, de
végül nem változott az állás, így Hadikék kezdték győzelemmel az évet.
Az ORB április utolsó hétvégéjén, Miskolcon folytatódik.
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Alberti 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!

KÖZLEMÉNYLICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján értékesíti

2018. április 19-én:
• Győr, Szent István út 51. épület; hrsz.: 6605; teleknagyság: 3482 m²;

kizárólagosan használt épületrész: kb. 1898 m²;
tulajdoni hányad: 2880/10.000; kikiáltási ár: 164.940.000 Ft.

• Győr, belterület; beépítetlen terület; hrsz.: 25162/4;
teleknagyság: 407 m²; kikiáltási ár: 1.950.000 Ft.

• Győr, belterület; beépítetlen terület; hrsz.: 12002/1;
teleknagyság: 409 m²; kikiáltási ár: 5.550.000 Ft.

• Győr, Fehérvári út 98. mellett; beépítetlen terület; hrsz.: 422;
teleknagyság: 632 m²; kikiáltási ár: 15.950.000 Ft + 27 % ÁFA.

2018. április 20-án:
• Győr, Közép u. 21.; lakóház, udvar, gazd. ép.; hrsz.: 3229;
teleknagyság: 422 m2; kikiáltási ár: 18.270.000 Ft.
• Győr, Győzelem u. 19.; lakóház, udvar; hrsz.: 26287/1;
teleknagyság: 972 m2; kikiáltási ár: 14.990.000 Ft.
• Győr, Váci M. u. 22.; beépítetlen terület; hrsz.: 42403;
teleknagyság: 477 m2; kikiáltási ár: 5.200.000 Ft+27% ÁFA.
• Győr-Ménfőcsanak belterület; beépítetlen terület; hrsz.: 25015;
teleknagyság: 4408 m2; kikiáltási ár: 4.440.000 Ft.

2018. április 23-án:
• Győr, Nagysándor József u. 11. fsz. 1.; 2.; lakások; hrsz.: 6190/A/21

és 6190/A/22; alapterület: 27 és 31 m²; kikiáltási ár: 9.300.000 Ft.
• Győr, Külső vasút sor; zártkerti művelésből kivont terület;

hrsz.: 45539/2; teleknagyság: 2475 m²;
kikiáltási ár: 3.000.000 Ft+27% ÁFA.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(GyŐr, Városház tér 1. telefon: 96/500-239. ügyintézŐ: Tóthné Szabó No-
émi), valamint az interneten (www.gyor.hu Önkormányzat/ Vagyonhasz-
nosítási felhívás) tekinthetŐ meg.

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/ in-
nováció/rendezési terv/partnerségi egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési esz-
közök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

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

SZTM 2017-074 számú Győr–Pinnyéd, Szivárvány u.–Völgyszigeti u. közötti lakóterület módosítása

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

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2018. március 28-tól április 15-ig a város in-
ternetes oldalán, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt, vagy sze-
mélyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 232-es szobában. A megjelenés napjától javas-
latok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

LAKOSSÁGI FÓRUM – HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
Időpont: 2018. április 3., kedd 9 óra.
Új helyszín: GYMJV Polgármesteri Hivatal I. emelet Zechmeister Terem

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé a Város-
rész Szolgálatáért díjak 2018. évi adományozására: Adyváros, Bácsa, Belváros, Gyárváros, Gyirmót,
Jancsifalu, Kismegyer, Likócs, Marcalváros, Ménfőcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy,
Szentiván, Sziget és Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet – Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály
vezetőjének címezve – 2018. április 17-én 15 óráig: Győr város közgyűlésében mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, párt győri szervezete, azon civil szervezet, melynek székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található,
valamint azon önkormányzati intézmény, melynek székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a www.gyor.hu honlapon.
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Miért pont erre a területre?
Nézzünk csak körbe, mi minden
található a környéken a madá r ‐
etetőkön kívül? Gyógyszertár,
orvosi rendelő, számos bevásár‐
lási lehetőség, és iskola, óvoda,
valamint étterem is megtalálha‐
tó itt. A MarcalPark lakói bármit
is szeretnének elintézni, bizto‐
san nem kell messzire menniük.
A fennmaradó időben pedig
nyugodtan élvezhetik a páratlan
látványt és a természet közelsé‐
gét a Kiserdő közvetlen szom‐
szédságában.

A napokban megkezdodtek a MarcalPark kivitelezési munkálatai

A lakáspalettán minden lakás
megtalálható egészen a 38 m2‐es
garzontól a 102 m2‐es penthouse‐
ig. „A MarcalPark minden ottho‐
nát úgy alkottuk meg, hogy abba
akár mi is beköltöznénk” – hang‐
súlyozza Szabó Máté, a beruházó
Gádor Kft. tulajdonos ügyvezetője,
aki a projekt generálkivitelezését
is végzi. A cég nevéhez Győrben
már több impozáns és exkluzív tár‐
sasház generálkivitelezése is fűző‐
dik, mint a Tópart Liget, illetve a
Corner Rezidencia. A cég mindig is
törekedett a korszerű technológi‐
ák alkalmazására. A mai kor legma‐
gasabb elvárásainak is megfelelő
anyagokkal és termékekkel dolgoz‐

nak, amelyek nem csak műszaki
paramétereikben, hanem esztéti‐
kai megjelenésükben is a kiváló
minőséget képviselik.

„Már a tervezőkkel történő el‐
ső egyeztetések után nyilvánva‐
lóvá vált, hogy a céljaink közösek.
Egy olyan életteret szeretnénk
megalkotni, ami szakít a megszo‐
kott szín‐ és formavilággal. A le‐
tisztultság és elegancia mellett a
használhatóság és az időtállóság
is kiemelten fontos szempont” –
nyilatkozta a cég ügyvezetője. Az
épület építészeti nívóját mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy
a lakások több mint negyede
már a tervasztalról elkelt. (x)

Ha olyan otthont álmodott
magának, ahonnan könnyen
és gyorsan elérhető a Belvá‐
ros, de a munka után háborí‐
tatlan békés pihenésre vá‐
gyik, a Marcal Parkban most
rátalálhat az igazira. A beru‐
házó Gádor Kft. 40 lakást ál‐
modott meg a területre.

´́

Érezze a város
lüktetését a természet
közelségében

Az ingatlanokkal kapcsolatban
érdeklődni lehet

SZABÓ MÁTÉNÁL 
06‐70/930‐4677
www.gadorkft.hu

Négyszázezer lakásfelújítás helyett csak
150–180 ezer valósult meg az elmúlt évek‐
ben, míg a szükséges 350 ezer új lakás helyett
csak 150 ezer épült meg. A nem megvalósult
beruházásokat a kevés szakember, a kapaci‐
tás hiánya, elavultsága, valamint a magas ad‐
minisztrációs terhek hátráltatják – áll az Épí‐
tési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
(ÉVOSZ) felmérésében. 

Koji László, az ÉVOSZ elnöke szerint a hazai
építőipar legnagyobb problémája a hatékony‐
ság, hiszen Ausztria ugyanannyi foglalkozta‐
tottal közel hatszor több termelési értéket
tud előállítani, mint Magyarország. 

Az elmúlt tíz évben alig volt szükség az épí‐
tőipari szolgáltatásokra, így a fizetőképes ke‐
reslet megjelenése időzavarba hozta a ma‐
gyar építőipart. Ennek következtében most
olyan piaci helyzet állt elő, amely ki fogja
kényszeríteni, hogy a szükséges mértékben
javuljon a magyar építőipar hatékonysága –
valószínűsítik a szakértők.

A vásárlásra készülők 65 százaléka la‐
kást keres, 30 százaléka házat, 2–2 szá‐
zaléka nyaralót, telket, egy százalék pe‐
dig garázst – számol be az Otthontér‐
kép legújabb felmérése.

Minden második vevőjelölt az új és
az újszerű ingatlanokat keresi. A piac to‐
vábbi élénkülése arra enged következ‐

Minden második vevo

AZ ÚJ LAKÁSOKAT KERESI
tetni, hogy a megkérdezettek 84 száza‐
léka tervezi, hogy elköltözik abból az in‐
gatlanból, melyben jelenleg él. A tanul‐
mány szerint továbbra is a tégla a leg‐
népszerűbb építési alapanyag, keresett‐
ségi aránya 67 százalék, de egyre ked‐
veltebb a panel, csaknem 15 százalékos
részaránnyal.

Sokkal több

ÚJ LAKÁSRA
lenne szükség

´́
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Az ókori temető fölött, az egyik
parti dűnén álló győri Kálváriának
hét stációja van. Csonka kálvária ez.
Csonka a kora miatt. 1714‐ben kezd‐
ték el ugyanis építeni két kápolnáját,
s akkor még pápai tilalom alá esett
a jeruzsálemi tizennégy stáció min‐
tájára másutt kálváriát emelni.

A győri kápolna dombon épült –
korábban vesztőhely is volt ez a kis ‐
alföldi „magaslat” –, mégis kissé el‐
bújík az emberek elől. Mintha szé ‐
gyellené a szenvedés történetét,
amire emlékeztet, amit magába rejt.
Az árulást, a megostorozást, a tövi‐
ses koronázást, a keresztre feszítést.

Az útikönyvekben látnivalóként sze‐
repel, a nagyhéten látogatható. Más‐
kor meg ott áll magában, a kisalföldi
szélben, távolságtartóan, bűnbánatot
akar ébreszteni bennünk. A bűnbánat‐
ra meg okunk mindig van elég. 

A Kálvária utca hosszabbik része
belefut az Eszperantó utcába. Haty‐
tyús játszótere közkedvelt, zöld és biz‐
tonságos. Az utca sarkán a Solydent
Carmen nívós panziója és étterme áll.
Nemrég ebédeltem ott. Tilápia halat
kértem mártás nélkül, rizzsel. A kór‐
házból jöttem éppen, ahol alaposan
rám ijesztettek. Szűkebb a szív főere,

Életünk nem mindennapi ízei

Sétány

majd a szívsebész eldönti, van‐e vele
teendője, addig is koleszterinszegény
étrend az utasítás. Zsír alig, tengeri
hal sok, vörös hús igen kevés.

Mellettem egy idősebb svájci férfi
a lányával ebédelt. Az öreg egyszer
csak rosszul lett és meghalt. A lánya
sokkot kapott, ijedtében leült egy tá‐
voli székre. A pincérek mentőt hív‐

tak. Fölálltunk az asztalainktól, valaki
odarohant, hogy újraélessze. Percek
alatt kiértek a mentők. A defibrillá‐
tor először csak hosszan, bánatosan
sípolt, de talán másodszorra, har‐

madszorra, elindult a szív. A beteget
bevitték a kórházba, megkatéterez‐
ték a szívét, életben maradt.

Jó általános iskola is van ebben az
utcában. A körzeti beiskolázást a tá‐
volabb lakók úgy cselezték ki, hogy
bejelentkeztek valamelyik nádorvá‐
rosi ismerős lakásába. Így szereztek
jogot a gyereknek az iskolai beiratko‐

zásra. A lelemény – vagy a jobban él‐
ni akarás ösztöne – Európának ezen
a felén (is) történelmi hozomány.

A Kálvária utca a vasúti sínen túl
Pápai útként folytatódik. A győrújba‐
ráti, a ménfőcsanaki és a gyirmóti vá‐
rosrészben lakók egyik útja ez. Reg‐
gel hét után, s műszakváltáskor hosz‐
szúak a sorok. Mindenki késésben
van, mindenki siet. Dudálni azért

nem nagyon divat. Mindenki ön‐
magában morog.

Másnap mégsem indulunk el
előbb. Szokásaink hozzánk nőttek.

Lehet, hogy nem is nagyon tud‐
nánk mit kezdeni, ha egyszer szabad
utat kapnánk.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

A STÁCIÓK
utcája
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1. Győrről köztudott, hogy a folyók városa. A vá‐
ros címerében is megjelenítették három hullám‐
vonallal a város három legfontosabb folyóvizét.
Melyek ezek?

1. Öreg‐Duna, Rába, Rábca
2. Mosoni‐Duna, Rába, Rábca
X. Mosoni‐Duna, Rába, Marcal

2. A folyók védelmet nyújtottak, megélhetést
biztosítottak, hajózni lehetett rajtuk, de az ár‐
vizektől sokszor szenvedtek az itt lakók. Melyik
évben volt az a jeges ár, amely egész Újvárost
elöntötte?

1. 1883
2. 1954
X. 1965

3. 1900‐as évek elején a Rábcát árvízvédelmi
okokból a Belváros közeléből elvezették. Addig a
folyó két városrészt választott el egymástól. Me‐
lyeket?

1. Révfalu – Győrsziget
2. Belváros – Újváros
X. Újváros – Győrsziget

4. Városunkban számos híd segíti a közúti közle‐
kedést. 2010‐ben adták át a forgalomnak a Mo‐
soni‐Dunán átívelő Jedlik Ányos hidat, amely egy
korábbi gyalogoshíd helyére épült. Mi volt a régi
híd neve?

1. Ifjúság hídja
2. Vásárhelyi Pál híd
X. Béke híd

5. Győr közigazgatási területe a XX. században a
környékbeli települések hozzácsatolásával jelen‐
tősen megnőtt. Révfalu, Pataháza, Győrsziget,
Kisbácsa, Pinnyéd, Bácsa, Győrszentiván, Gyirmót
és Ménfőcsanak lett Győr városrésze. Melyik volt
eredetileg szigetközi község?

1. Ménfőcsanak
2. Révfalu
X. Győrszentiván

6. A római kortól Győrben futottak össze a Du‐
nántúl legfontosabb útjai, a középkorban Bécs,
Sopron, Buda, Szombathely, Pápa, Veszprém és
Fehérvár irányából jövők is a városkapukhoz ju‐
tottak el. A Bécs felől utazók az egykori várfalon,

a Bécsi kapunál tudtak a városba bemenni. Mely
területen haladtak keresztül addig?

1. Majorok
2. Szabadhegy
X. Újváros

7. Győr városa a királytól 1271‐ben szabada‐
lomlevelet kapott, amellyel vám‐ és vásártar‐
tási jogokat szerzett. Mindez a kereskedelem
felvirágzásához vezetett. Ki volt az adományo‐
zó uralkodó?

1. IV. Béla
2. IV. László
X. V. István

8. Városunk jól védhető vízi átkelőhely mellett
alakult ki. Földrajzi fekvéséből fakadó katonai
szerepe a török időkben nőtt meg, amikor a kor‐
szerűsített és megerősített győri vár a Nyugat‐
Európát is védő győri végvidék központja lett.
Az előzetes felderítésben játszottak fontos sze‐
repet a vár körüli kimagasló pontokon lévő elő‐
várak, pl. Andrásvár, Tarisznyavár, Világosvár,
Lesvár, Szarkavár. Melyik településrészen volt
Világosvár?

1. Győrszentiván
2. Kismegyer
X. Ménfőcsanak

9. A XIX. században Győr a gabonakereskedelem
legnagyobb vidéki központja volt. Sorra épültek
a raktárházak a gabona tárolására. Milyen közle‐
kedési eszközökkel érkezett Győrbe a század kö‐
zepéig a bácskai és bánáti gabona?

1. Hajókon
2. Vonatokon 
X. Szekereken

10. 1915‐ben kezdték építeni Győrben az Iparcsa‐
tornát, mely a gyári termeléshez ipari vizet bizto‐
sított. Miután összekötötték a Mosoni‐Dunával
is, az 1920‐as években hajózhatóvá is vált. Melyik
gyárhoz kapcsolódott a kiépítése? 

1. Richards Finomposztógyár
2. Grab M. Fiai Bőr‐, Viaszosvászongyár
X. Győri Ágyúgyár

11. Győrben a XIX. század végétől a kereskede‐
lem háttérbe szorult, az ipar viszont erőteljesen

fejlődött. Az új gyárak alapításában a helyi polgá‐
rok is részt vettek, részvénytársaságokat hoztak
létre. Melyik régi gyárunk működik még napjaink‐
ban is eredeti helyén? 

1. Győri Szesz‐ és Szeszfinomítógyár
2. Győri Keksz‐ és Ostyagyár
X. Győri Vagon‐ és Gépgyár

12. 150 évvel ezelőtt jelentek meg Győr utcáin a
gázlámpák. Melyik gyárban állították elő a műkö‐
désükhöz szükséges világítógázt?

1. Győri Szeszgyár
2. Győri Légszeszgyár 
X. Meller‐féle Olajgyár

13. Az 1990‐es évektől külföldi tőke által létreho‐
zott új ipari üzemek települtek Győrbe, ez főleg
a város jó fekvésének, a képzett munkaerőnek, az
előrelátó városi iparpolitikának köszönhető. 25
éve telepedett le a német érdekeltségű, autó‐
gyártásra szakosodott gyár, amely napjainkban a
legtöbb embert foglalkoztatja Győrben. Hányan
dolgoznak itt?

1. Kb. 6 ezren
2. Kb. 9 ezren
X. Kb. 12 ezren

13+1. A Duna és a Mosoni‐Duna összefolyásánál,
több kiemelt jelentőségű országos vasútvonal, va‐
lamint a gyorsforgalmi úthálózat fővonalának ta‐
lálkozásában alakították ki a Győr‐Gönyű kikötőt,
így a szállított áruk könnyen átrakhatók más típu‐
sú közlekedési eszközre is. Mióta működik a Győr‐
Gönyű kikötő?

1. 1990 óta
2. 1992 óta
X. 2000 óta

Természeti környezet

Készítette: Antaliné Hujter Szilvia
szaktájékoztató, könyvtáros

Újra indult az Arrabona évszázadai című mű‐
veltségi játék a Molnár Vid Bertalan Művelő‐
dési Központ és a Győr+ Média szervezésében.
Élesben a regisztrált csapatok játszanak, de
mindenki velünk tarthat, hogy még jobban
megismerhesse városunkat!

A március 16‐án megjelent negyedik
forduló megoldókulcsa: 1. 1; 2. X; 3.
2; 4. 1; 5. X; 6. 2; 7. 1; 8. 2; 9. X; 10. X;
11. 1; 12. X; 13. X; 13+1. 2

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

Nádorvárosban több ütemben épülô, saját belsô közlekedôutakkal 
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

garázsok, beállók, tárolók is leköthetôk. Frekventált helyen, remek közleke-
dési 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 por-
mentes környezetben élhet, dolgozhat, köszönhetôen a beruházó ener-
gia- és egészségtudatos elképzeléseinek: a társasház egy — lakossági

használatban még ritkaságnak számító — hôvisszanyerô szellôztetô
rendszer beépítésével biztosítja a lakások tökéletes levegôjét és megfe-

lelô páratartalmát. A rendszer — amellett, hogy ablaknyitás nélkül kris-
tálytiszta levegôt juttat a lakótérbe — képes fûtésre és hûtésre is. Renge-
teg lakásméret közül lehet választani, melyek mindegyikéhez fedett tera-

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük

Omlós, mégis szeletelhető, sonká‐
ra, torma fölé, két kalács közé te‐
szik, sárga és még édes is, mi az? Ez
a találós kérdés jelent meg előttem
kézzelfogható formában pár évvel
ezelőtt, de nem tudtam rá a választ
– viszont kértem még egy szeletet.
Az emlegetett kisgömböc a nyírsé‐
gi, hajdúsági sárga túró.

#szarkazsófi

Nem az irigységtol sárgul a

TÚRÓ húsvétkor!

Az egyes tájegységekre jellemző,
tradicionális ételeink nagy része fenn‐
maradt, így bátran válogathatunk a
magyar finomságokból országszerte!
Győrben már ismert húsvétkor az asz‐
tali menü, de hogy az ország ellenkező
pontján éppen mi készül a sonka mellé,
az sokak számára újdonság.

Pedig a jó háziasszony szívesen vesz
őrzött és jól bevált receptjei mellé egy
addig ki nem próbáltat is, hogy egy kis
újdonsággal is tudjon kedveskedni az
ünnepek alkalmával. Jó és megbízható
ötlethez jutni azonban valóságos kincs‐
vadászatot jelent! Érdemes ilyenkor ki‐
csit távolabbra tekinteni akár határon
belül, akár kívül, és bár minden bizony‐
nyal kis országunk ízes ízvilága nyűgöz
majd le minket leginkább, más‐más or‐
szágok húsvéti ételei, szokásai is izgal‐
masak és ihletet adnak! Németország‐
ban például bárány alakú sütemény ké‐
szül piros tojással, Görögországban
Magiritsát készítenek, azaz báránybel‐
sőségekből főznek levest, Lengyelor‐
szágban pedig sót és vodkát szolgálnak
fel a kalácshoz.

Meghatározó ízeinket mégiscsak itt‐
hon találjuk meg, ahol ezen az ünnepen

a sonka jelenti az asztal díszét, de ennek
körete, avagy vegetáriánus ikerpárja,
még ízletesebbé teheti magát a húst, és
az egész étkezést is. Véletlenszerű talál‐
kozásom egy nyíregyházi szokással em‐
lékeztetett arra, hogy ki kell próbálnunk
az ország valamennyi tökéletesen be‐
vált receptjét, ha máskor nem, legalább
a nagy ünnepeinken, amikor több időt
szánunk a készülődésre. 

A nyírségi sárga túró omlós, mégis
szeletelhető, sonkára, torma fölé, két
kalács közé teszik, és még édes is. A
kisgömböc alakú különlegességet min‐
den háznál elkészítik húsvétkor, de elő‐
fordul, hogy máskor is kedvet kapnak
hozzá. Fontosnak tartják az édességét,
bár van, ahol már zöldfűszeresen gyúr‐
ják. Azért többnyire az édes ízét ked‐
velik vaníliával kiegészítve, hogy
egyensúlyozza a sós szendvi‐
csek karakterét. Teraszon, pin‐
cében, lugason vagy csak a
tornácon lógatják érésig,
akár egy sajtot vagy egy házi
sonkát. Gyerekek kedvence,
így nagy adagot, azaz legalább két
gömböcöt, de van az úgy, hogy még
többet készítenek belőle, gyakorta
egymásra licitálva. Ez utóbbi esetben
jó látható helyre lógatják fel, hogy a
szomszéd is bátran szemügyre vehes‐
se, és mérgében a sárga túró színét ő
is átvehesse!

´́

Bevásárlólista: • 10 darab tojás • 1 liter tej (házi vagy 3,5%)
• 1 darab vaníliarúd • 2 evőkanál cukor • 2 csipet só

Elkészítés: A tejet felforraljuk egy vastagabb falú edényben,
hogy ne égjen le. A tojásokat egy tálban alaposan felverjük kézi
habverővel és hozzáadjuk a cukrot, sót. Mikor a tej gyöngyözik már,
vékony sugárban hozzácsorgatjuk a tojást, és folyamatosan kever‐
jük addig, míg darabossá nem válik! Előkészítünk egy gézzel vagy
vékony szövésű konyharuhával kibélelt szűrőt és beleöntjük. A kony‐
haruha két ellentétes csücskét összecsípjük, megkötjük, a túrót pe‐
dig olyan helyre akasztjuk, ahol csepeghet is. Minimum egy éjsza‐
kát pihen, ekkor már szeletelhető, a továbbiakban pedig hűtőben
tartandó! Kalácsra, sonkára téve isteni!
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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!

Negyedik gazdikeresőnk egy négy
év körüli, shar pei keverék kankutyus,
Marci, aki imádja, ha simogatják, és
nagyon szeret játszani. Ez a kisterme‐
tű, barátságos „zsiráfkutya” – ahogy
gondozója mondaná –, a gyepmes‐
teri telepről került a Győri Állatmen‐
helyre 2017 októberében. A selymes
fülű Marci egy energikus eb, aki na‐
gyon nyugodt is egyben, ezért fiata‐
lok és idősebbek hű társa is lehetne.
Más ebek irányába eddig kevésbé
mutatott szimpátiát, ám nemrég ő
maga döntött úgy, hogy átköltözik a
szomszéd kennellakóhoz, Ferdinánd‐
hoz, így már akár más állat mellé is
örökbe fogadható. Ez a kis zsemleszí‐
nű csoda boldog gazdis életről álmo‐

Nyúlváros
(A tavaszi szünet alatt)
Itt a tavaszi szünet, így már csütör‐

tökön benépesült és húsvét utáni
keddig nyitva tart a Nyúlváros, ahol
pihe‐puha nyuszik nyüzsögnek a me‐
gyeszékhely nevezetességeit bemu‐
tató „makettvárosban".

Zoo Show
(nagypéntektől húsvéthétfőig)
11 és 15 órakor, fantasztikus új pro‐

dukcióval, különleges állatbemutatóval
kápráztatjuk el a húsvéti ünnepek alatt
látogatóinkat. Cuki állatsztárokkal és
sok‐sok meglepetéssel várunk!

Családi ünnep az állatkertben
(húsvéthétfőn)
A hagyományokhoz híven, idén is

tréfás programokkal és mókás kalan‐
dokkal mindenkit szeretettel vár a
győri állatkert. A gyerekek ügyességi
játékokban tehetik próbára magukat.
Az állatkertben kalandozva, több ál‐
lomás várja a játékos kedvűeket, me‐
lyek teljesítésével egyre gyűlnek
majd a vidám tavaszi élmények. 

13–13.30‐ig állatséta: Megmutat‐
ják magukat állatsztárjaink: a kijelölt
időpontban a látogatók között sétál‐

nak, majd a játszótérnél megpihen‐
nek: Szabolcs, a csacsi, Bella, a boci
és Luca, a kecske.

A húsvéti nyuszi tojásvadászatra
csábít minket az idén! Érdemes
mindet „lefülelni”, mivel ajándékot
kap, aki a 13 tojáson lévő betűkben
elrejtett egyik legfiatalabb állatunk
nevét megfejti és a kérdőívet is lead‐
ja a célállomáson.

Kézműves asztalainkon különle‐
ges díszek készülnek. Nyusziékszere‐
ket, fejdíszt és karkötőt is készíthetsz.
A másik asztalnál kisbárány is szület‐
het az ügyes kezek által.

Több etetést is megtekinthetnek
az érdeklődők, melynek időpontjai:
10.20 – csimpánz, 11 óra – tapírok,
12 óra – apella, 13 óra – ormányos
medve, 14 óra – oroszlán, 15 óra –
vidra, 16 óra – lajhár.

A nap során egy vidám nyuszi tá‐
jékoztat mindenkit a programokról,
aki locsolóvers hallatán, ajándékok‐
kal és információval halmozza el a
nagyérdeműt. Érdemes jól figyelni,
mert bárhol felbukkanhat!

A rendezvény az állatkert aktuális
jegyáraival látogatható!

A műsorváltoztatás jogát fenn‐
tartjuk! (x)

Ha húsvét, akkor gyori

ÁLLATKERT
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

´́

Gyor+ Mancsok Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor

Bogit, Elmót és Fűszert már ha‐
zavitték, ám azóta ketten is gaz‐
dira várnak: egy kutyus és egy ci‐
ca, Marci és Lujzi.

Minden állat megérdemel egy szereto gazdit

VIGYÉK HAZA

dik, és biztos, hogy végtelen szeretet‐
tel árasztaná el azt, aki végre haza‐
vinné őt.

Vannak, akik a kutyákat, vannak,
akik a macskákat szeretik jobban –
bárhogy is legyen, minden állat meg‐
érdemel egy szerető gazdit, ezért négy
kutyus után egy cicával jelentkezik a
Győr+ Mancsok, Lujzinak is szeret‐
nénk otthont találni. Lujzi 2015‐ben
született és az utcáról került a men‐
helyre, esélye sem volt arra, hogy
megtapasztalhassa, milyen az, ha csa‐
ládja van. A hatalmas zöld szemekben
félelem lakik, a fehér‐fekete bunda
alatt pedig egy gyermeki macskaszív
dobog, amely arra vár, hogy megtölt‐
sék bizalommal, szeretettel. Ez a pici
cicalány már nagyon szeretné bizton‐
ságban érezni magát valaki mellett,
aki elfogadja őt olyannak, amilyen, és
elég időt ad neki arra, hogy kibonta‐
koztathassa igazi személyiségét, ame‐
lyet talán még ő maga sem ismer.

Marcit és Lujzit!

´́

Marci és Lujzi várják, hogy valaki hazavigye
és szeresse őket! Ha megtetszettek,

érdeklődni a Győri Állatmenhely alábbi 
elérhetőségein lehet:

Telefon: 
06‐20/229‐5964.

E‐mail: 
gyormenhely@

gmail.com

´́



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.

30 2018. március 30.

A távhőszolgáltatás napján, április 13‐án, pén‐
teken nyílt napot tart a Győr‐Szol Zrt. Távhőszol‐
gáltatási Igazgatósága. Az érdeklődők szakembe‐
rek kíséretében bejárhatják a győri távhőellátás
„szívét”, a Rozgonyi utcai fűtőerőművet.
Közelről láthatják, hol termelik
meg azt a hőt, ami a távhőhá‐
lózaton és a hőközpontokon
keresztül eljut a város 24
ezer lakásába. Megnéz‐
hetik a kazánokat, a hő‐
vezénylő központot, a
gázmotoros erőmű‐
vet, sétálhatnak a 80
és 101 méteres kémé‐
nyek tövében. Megis‐
merhetik, hogy miért
környezetbarát, bizton‐
ságos a távhőellátás, és
miért lehet fontos eszköz a
megújuló energia hasznosítá‐
sában.

Az április 13‐i nyílt napon 15 és 16
órakor kezdődnek a telephelybejárások.
Gyülekezés a Győr‐Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz‐
gatóságának Rozgonyi utcai telephelyén (9028
Győr, Rozgonyi u. 44.), a porta előtt, a kerékpártá‐
rolónál lesz. 

A Győr‐Szol Zrt. és a GYHG Non‐
profit Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy
közös, Orgona utcai ügyfélszolgálati
irodájuk április 8‐án, vasárnap szava‐
zóhelyiségként működik. Ezért az Or‐
gona utcai ügyfélszolgálat április 6‐
án, pénteken 8 és 12 óra között, áp‐
rilis 9‐én, hétfőn pedig 9 és 16 óra
között tart nyitva. A pénztár fél órá‐
val előbb bezár. A szolgáltatók ez‐
úton is köszönik ügyfeleik megérté‐
sét és türelmét.

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgató-
sága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: C kategóriás jogosítvány • legalább 3 év tehergépjármű-ve-
zetői tapasztalat • darukezelői képesítés • GKI-kártya Előnyt jelent: E
kategóriás jogosítvány • veszélyes áru szállítását igazoló képesítés

Jelentkezési határidő: 2018. április 9.

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

gépjármuvezeto´́ ´́

ÜNNEPI Módosított 
ügyfélfogadási idoMúlt heti számunkban részletesen írtunk (25. ol‐

dal) a Győr‐Szol Zrt.‐hez és a GYHG Nonprofit Kft.‐hez
tartozó intézmények húsvéti nyitvatartásáról, a szol‐
gáltatásokról és az elérhetőségekről.

Az akkor közölt információkhoz képest a szabad‐
hegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti, Temp‐
lom úti, Malomsori és a Koroncói úti köztemetők
nyitvatartása változott: március 30‐án, 31‐én 8 és 17
óra között, április 1‐jétől pedig 7 és 20 óra között lesz‐
nek nyitva.

A Győr‐Szol Zrt. hiba‐ és kárbejelentő vonala a
96/50‐50‐55‐ös telefonszámon mindennap 0–24
órában hívható. További információ a gyorszol.hu
és a gyhg.hu weboldalon olvasható.

tudnivalók

´́

Idén is csatlakozik a Győr‐Szol Zrt. a távhőszolgáltatás napjához, melyet a Magyar Távhő‐
szolgáltatók Szakmai Szövetsége kezdeményezésére 2014 óta minden évben megrendez‐
nek. A távhőszolgáltatók ezen a napon közösségi programokon keresztül ismertetik meg
a környezetbarát, biztonságos és kényelmes távhőszolgáltatást a lakossággal.

A szolgáltató szeretné megkönnyíteni a résztve‐
vőknek a helyszínre jutást, ezért 14 óra 30 perckor
és 15 óra 30 perckor ingyenes buszjárat indul a Vá‐
rosháza oldalában található buszöbölből, mely elviszi

az érdeklődőket a Rozgonyi utcába, majd
a bejárást követően visszaszállítja

őket a Belvárosba.
A nyílt napra és az ingye‐

nes buszjáratra április 9‐én
12 óráig, a media@gyor‐

szol.hu e‐mail címen
előzetesen is be lehet
jelentkezni. A regisztrá‐
ció azért fontos, mert
a szervezők csak az elő‐
zetesen e‐mailben fel‐

iratkozóknak tudják ga‐
rantálni, hogy a kiválasz‐

tott időpontban helyet
kapnak a csoportokban és

az ingyenesen közlekedő bu‐
szon. Természetesen a regisztrá‐

ció nélkül érkezők is részt vehetnek a
programon, azonban előnyt élveznek, akik e‐

mailben előre jelezték érkezésüket.
A távhőszolgáltatás napjának programja nyilvá‐

nos, azon bárki részt vehet. A nyílt napról bővebben
is olvashatnak a www.gyorszol.hu internetes oldalon.

Megismerhetik,
miért 

környezetbarát
és biztonságos 
a távhôellátás

a távhoszolgáltatónál´́
NYÍLT NAP LESZ
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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.

Győri díjazottjaink: Csiza Lau‐
ra, a Győri Tulipános Általános Is‐
kola Kisbácsai Tagiskolájának el‐
ső osztályos tanulója. Rajza me‐
seszerű környezetben mutatja
be a vízhasználati szokásokat.

Sallay Fanni, a Széchenyi Ist‐
ván Egyetem Öveges Kálmán
Gyakorló Általános Iskola 2. a
osztályos tanulója. Rajzában az
élővizek védelme és a szeletív
hulladékgyűjtés is szerepet kap.

Víz‐világnap alkalmából há‐
rom pannon‐vizes dolgozó
munkáját országos szintű kitün‐
tetéssel ismerték el. Bodrogi
Ernő gazdasági igazgató a Ma‐
Víz Víziközmű Ágazatért Érdem ‐
érem kitüntetést kapta. Pan‐
non‐vizes feladatai mellett a
Magyar Víziközmű Szövetség
Gazdasági Bizottságának tagja‐
ként segíti a Szövetség munká‐
ját. Szaktudása, szakmai ta‐

ZÁRTKERTI
hulladékszállítás

Április elsejétől ismét megkezdődik az ideigle‐
nesen használt győri üdülők és zártkertek hulladé‐
kának elszállítása. Az időlegesen használt vagy
üdülőingatlanok esetén a hulladékszállítási köz‐
szolgáltatást önkormányzati rendelet alapján a
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG)
április 1‐től szeptember 30‐ig végzi. Ezen ingatla‐
nok használói az éves rendelkezésre állási díj felét
kötelesek fizetni. A társaság a rendelkezésére álló
nyilvántartás szerint az érintett ingatlanhasználók
felé a közszolgáltatásról szóló számlát utólag, ne‐
gyedévente állítja ki. A számlán szerepelni fog a
háromhavi rendelkezésre állási díj.

Az előírt díj megfizetésének fejében a hulladék el‐
szállításához a szolgáltató évente 13 darab, 60 literes,
saját emblémájával ellátott zsákot biztosít. A zsákok
április 1‐jétől a Győr‐Szol Zrt.‐vel közösen üzemelte‐
tett Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodái ‐
ban vehetők át az ingatlan helyrajzi számának vagy a
fogyasztói azonosítószám közlésével. További igény
esetén plusz zsákok ugyanitt vásárolhatóak bruttó
237 forintos áron. A műanyag zsákban vegyesen gyűj‐
tött hulladékot hetente egyszer, a Fehérvári úti zárt‐
kertekből szombatonként (első szállítási nap: április
7.), Sárásról csütörtökönként (első szállítási nap: áp‐
rilis 5.), Győrszentivánról keddenként (első szállítási
nap: április 3.), a felsorolt területeken kívül minden
további zártkertből hétfőnként (első szállítási nap: áp‐
rilis 2.), szállítják el a zártkerti ingatlanok elől. 

Az elszállítandó hulladékot a megadott járatna‐
pon reggel 6 órára kell kihelyezni az ingatlan elé.
Az autó csak a 60 literes szürkésfehér színű GYHG
Nonprofit Kft. logóval ellátott jelölt gyűjtőzsákban
kihelyezett hulladékot szállítja el. (Kivétel a kuká‐
val is ellátott területek.)

Azon ingatlanhasználó, aki 2017. évben nem hasz‐
nálta fel a rendelkezésére bocsátott műanyag zsákot,
természetesen azt az idei évben még megteheti.

INDUL A

pasztalata, jóindulatú kritikái
és derűs hozzáállása a magyar‐
országi vízi közmű ágazat meg‐
határozó szereplőjévé tette. 

Macher Zoltán, a Pannon‐Víz
Zrt. Nyúli Üzemmérnökségé‐
nek vezetője Kvassay Je‐
nő Emlékérmet ka‐
pott. A vállalati
ranglétrát végig‐
járva, előbb üze‐
melésvezetőként,
majd az üzem‐
mérnökség vezető‐
jeként irányítja Győr dé‐
li területeitől egészen a Bako‐
nyig a vízi közmű szolgáltatását.
A rá bízott 42 településen a víz‐
mű társulatok alakításától, a ter‐
vezésen, kivitelezésen át az üze‐
meltetésig minden munkafolya‐
mat az ő keze nyomát viseli.

Tóth Gyula, vízmérő‐leolva‐
só a Víz Világnapi Emlékérem

kitüntetést vehette át. 1985
óta dolgozik a társaságnál, illet‐
ve annak jogelődjénél, a Győr
és Környéke Vízmű és Fürdő

Válla‐
lat‐

n á l .
Tanulmányait Győrben, a Köz‐
lekedési és Távközlési Műszaki
Főiskolán végezte, ahol üzem‐
mérnöki diplomát szerzett.
Szakmai felkészültségével, pon‐
tos és megbízható munkájával
kiemelkedő teljesítményt nyújt
a mindennapi feladatainak el‐
látásában.

Múlt szombaton több mint ezren látogattak ki a szabadhegyi vízto‐
ronyba. A hagyományos programokon túl Tőke László, a Pannon‐Víz
Zrt. elnök‐vezérigazgatója átadta a víz‐világnapi pályázat díjait.

VÍZ-VILÁGNAPI DÍJAK
kicsiknek és nagyoknak

A Pannon-Víz 
dolgozóit is 
kitüntették

Szöveg és fotó: Pannon-Víz



ÁLLÁS

Jó kommunikációs és problé‐
mamegoldó készséggel ren‐
delkező, lendületes, megbíz‐
ható, munkájára igényes je‐
lentkezőket várunk, napi 4
óra munkavégzésre, győri
szállásközvetítéssel foglalko‐
zó irodába. Érdeklődni: 06‐
20/297‐8795.

WHC Kft. munkatársakat ke‐
res kiemelt bérezéssel, hosz‐
szú távra. Jelentkezni a
96/520‐271 telefonszámon
lehet vagy a 9022 Győr,
Szent István út 10/A szám
alatt. 481‐6/2002‐2000, XX‐
M‐001/407/2013

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Lomtalanítást vállalok. In‐
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06‐
70/882‐6590.

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

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

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

Lomtalanítást vállalok ingye‐
nes elszállítással a padlástól

a pincéig, Hívjon bizalom‐
mal! 06‐70/707‐5812

Lakás, ház, pince, padlás, ud‐
var takarítását, rendbetéte‐
lét, felesleges holmi elszállí‐
tását (akár 1 darabot is) vál‐
lalom megbízható munka ‐
erőkkel. Megegyezés alapján
akár hagyatékfelvásárlás is
lehetséges. Nem fog csalód‐
ni bennünk! Tel.: 06‐20/226‐
9431.

Fakivágás, gyökérkivétel, sö‐
vényvágás, fametszés, koro‐
naalakítás, faültetés, bozótir‐
tás! 06‐30/403‐6810; 06‐
96/826‐322.

Lomtalanítást vállalok, elta‐
karítom limlomját, ingyen el‐
szállítom felesleges holmiját.
06‐20/996‐7268

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

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.

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

EGYÉB

Kos és jerke bárányok eladók
700 Ft/kg (élősúly) áron to‐
vábbtartásra vagy vágásra.
Az állatok 13–25 kg súlyúak.
Tel.: 06‐30/500‐7346.

Bélyeget, képeslapot, fém‐

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

Háztól házig adomány szol‐
gáltatás: feleslegessé vált
háztartási dolgait ingyen el‐
szállítjuk és rászoruló csalá‐
doknak adományozzuk. Tel.:
06‐20/488‐8234. Gyűjtő‐
pont: Festő u. 38. Kapni jó,
adni még jobb!

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

Készpénzért magas áron
antik bútort, festményt,
herendi porcelánt, eozinos
Zsolnayt, kristályokat,
ezüst tárgyakat, ékszert, ré‐
gi órákat, könyveket, dísz‐
tárgyakat, hagyatékot vásá‐
rolunk. Hívjon bizalommal!
06‐70/640‐5101. Kérésre
díjtalanul házhoz me‐
gyünk!

INGATLAN

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

Adyvárosban 2 szoba, hallos
erkélyes, panelprogramos la‐
kás eladó. 15.790.000 Ft. 06‐
70/940‐4046

Révfaluban 54 nm‐es, 2 szo‐
bás, cirkófűtéses, első eme‐
leti téglalakás garázzsal el‐
adó. 14.900.000 Ft. 06‐
70/633‐5250 

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

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Adyvárosi, 3 szobás, össz‐
komfortos, extrán felújított,
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, felújított für‐
dőszobás, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
2 szobás, 48–55 nm‐es, tég‐
lás, egyedi gázfűtéses, első
emeleti, határozott‐határo‐
zatlan idejű, belvárosi, szige‐
ti, nádorvárosi 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
állapotban lévő, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 40–55 nm‐es, 2
vagy 2+ fél szobás, határo‐
zott‐határozatlan idejű bérle‐
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde‐
tésszám: 473.)
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

GYÔR BELVÁROSÁBAN
igényesen kialakított, 
VADONATÚJ
SZÁLLÁSHELYEK
parkolási
lehetôséggel
KIADÓK.



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
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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
2018.06.02. 10 nap/7 éj
H. Sunny garden 3* R:

44.900Ft-tól/fô
Hotel Palazzo 3* AI:

85.000Ft-tól/fô

REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
Napospart
2018.06.18. 8 nap/7 éj
Hotel Pliska 2* R:

100.800Ft-tól/fô
Riu Helios Paradise 4* AI:

187.300Ft-tól/fô

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

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

Meglévô adatbázis értékesítésére
ingatlanközvetítésben jártas
munkatársakat keresünk.

Várjuk jelentkezésedet:
info@hazkozpont.hu

FÔÁLLÁSÚ
KOLLÉGÁKAT

KERESÜNK

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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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. A játékban csak 18 éven felüli olvasóink vehetnek részt. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály
Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző heti rejtvényünk nyertese: Biczó Szabolcs.
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Kicsit több mint 72 évvel ezelőtt vi‐
lágra jött egy győri fiatalember, akiről
akkor senki sem gondolta volna, hogy
egyszer örökre beírja majd magát a
kisa lföldi megyeszékhely képzeletbeli,
sportos történelemkönyvébe. Család‐
jában komoly hagyományai voltak a
mozgásnak és a sportnak, apai nagy‐
bátyja Dunántúl Bajnok futó volt,
anyai nagybácsikája pedig diák korosz‐
tályban Európa‐bajnokságot nyert
súlylökésben. Kovács Gábor számára
mégsem volt teljesen egyértelmű,
hogy atléta lesz, sőt. A remek labdaér‐
zékkel megáldott fiú középiskolai ta‐
nulmányait a székesfehérvári gépipari
technikumban végezte, ott azt a bra‐
vúrt sikerült véghezvinnie, hogy egy
évben három különböző sportágban,
kézilabdában, kosárlabdában és ge‐
relyhajításban is diákolimpiai baj‐
nok lett. A munkában hitt,
szinte állandóan edzett,
sokszor még a tan ‐
órák alatt is
lépcső‐

zött, futott vagy a technikát
gyakorolta. Ennek ellenére kiváló ta‐
nulmányi eredményeinek köszönhető‐
en, simán felvették a budapesti Mű‐
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
villamosmérnök szakára. Ott, a renge‐
teg tanulás mellett is megmaradt a
sportos vonal a fiatalember életében,
igaz, a három sportágból már csak ket‐
tőre futotta az erejéből, az atlétika és

Közel ötvenéves rekordot tart a gyori 

„GERELYKIRÁLY”
a kosárlabda töltötte be az életét. A
gerelyhajítás maradt a fő szerelem, de
azért a MAFC másodosztályú kosárcsa‐
patában is pattogtatott, amikor éppen
nem atlétikai versenyeken indult. Fizi‐
kai erejének, szálkás izomzatának, kivá‐
ló technikájának és szorgalmának kö‐
szönhetően, folyamatosan javultak az
eredményei. Egyetemi évei alatt a ma‐
gyar válogatott keretébe is bekerült,
nemzeti színekben az 1966‐os Európa‐
bajnokságon a 13. helyen végzett.

Az egyetem elvégzése után vissza‐
tért Győrbe, ahol pályafutása vé‐
géig a Rába ETO atlétika
szakosztályában
sportolt. Leg‐

j o b b
e r e d m é ‐
nyét, 79 méter 76
centimétert 1972‐ben,
egy olimpiai válogatón
érte el. Ez azóta, vagyis
46 éve rekordnak számít
Győrben és a megyében is.
Közel fél évszázada soha,
egyetlen kisalföldi gerely‐
hajító sem tudta túldobni
Kovács Gábor egyéni re‐
kordját. A 60‐as, 70‐es
években ő volt az
egyetlen, aki tanulás

és munka mellett ilyen szinten űzte a
sportágat, válogatottbeli társai, így pél‐
dául az olimpiai bajnok Németh Miklós
vagy Kulcsár Gergely, mind profi atléták
voltak. A versenyzés mellett folyamato‐
san edzősködött, majd aktív pályafu‐
tása után évekig a Megyei Atlétikai
Szövetség főtitkáraként tevékenyke‐
dett. Később sem távolodott el a
sporttól, szenior világversenyeken
képviselte Győrt.

Többek kö‐
zött az Amerikai
Egyesült Álla‐

mokban és Auszt‐
ráliában is rajt‐
hoz állt veterán
világbajnokságo‐
kon, sőt a kengu‐
ruk földjén, a
40+‐os kategóri‐
ában az előkelő
hatodik helyen

végzett. Az atlétikát az évek múltával
a tekézés váltotta fel a sportember
életében, hobbitekésből egészen jó
kis amatőr tekézővé vált. A mai na‐
pig, minden kedden, egy baráti tár‐
sasággal gurít Sopronban, csak
hogy meglegyen a heti testmozgás.
Kovács Gábor egyébként nyugdíjas‐
ként, visszavonultan él feleségével
egy adyvárosi panellakásban, vi‐

szont a televízión keresztül folya‐
matosan követi a sportese‐

ményeket, főleg ha győri
sportolók vagy csapa‐

tok is érdekeltek. A
72 évesen is makk‐
egészséges egykori
kiváló gerelyhajító
a napokban a Győr‐
Moson‐Sopron Me‐
gye Szolgálatáért

díj Sport Tagozatá‐
nak elismerését ve‐

hette át Németh Zol‐
tán elnöktől, és személye‐

sen gratulált neki Borkai
Zsolt polgármester, illetve Simon

Róbert Balázs országgyűlési képvi‐
selő is. A nagyszabású díjátadón el‐
hangzott, Kovács Gábor példakép
lehet a mai fiatal sportolók számá‐
ra, hiszen kizárólag kitartásának,
alázatának és szorgalmának köszön‐
heti kiváló eredményeit. Joggal néz‐
nek fel sokan a kisalföldi „gerelyki‐
rályra”, köztük én magam is. Csak
egy kicsit másképp. Minden idők
legjobb győri gerelyhajítója ugyanis
az édesapám.

Idôpont: 2018.április 21. •   Kapunyitás: 18.30 •   Divatbemutató: 19.30
Cím: Széchenyi István Egyetem Hangversenyterme (Zsinagóga • Gyôr, Kossuth L. u. 5.)

DIVATBEMUTATÓJA
RABOCSI Renáta önállóA MADEMOISELLE SZALON és 

2018/2019-es kollekció

A sorsolással kapcsolatos információkat megtekinthetik a www.mademoiselleszalon.hu oldalon

A jegyek megvásárolhatók a Mademoiselle Szalonban (9022 Gyôr, Pálffy u. 9.) vagy online a www.mademoiselleszalon.hu
weboldalon. Jegyár: 2000 Ft/fô, amely levásárolható a Mademoiselle Szalonban.

A divatbemutatón résztvevôk között KISORSOLUNK egy MENYASSZONYI RUHA BÉRLÉST
vagy egy 60.000 FT ÉRTÉKÛ RABOCSI AJÁNDÉK UTALVÁNYT.

´́

Szerző: Zombai-Kovács Ákos  /  Fotó: Marcali Gábor

Kovács Gábor
példakép lehet

a mai fiatal
sportolók
számára 
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„Húsz‐huszonöt jelöltünk volt, és
úgy érzem, a lehető legalkalmasabb
stábot sikerült kialakítanunk. Danyi
Gábor felkészült, becsületes, hatal‐
mas szakmai tudással rendelkező
szakember, akiben száz százalékig
megbízunk. Fontos, hogy nem kí‐
vülről érkezik, nincsenek elő‐
ítéletei, mindenkiről tudja
a csapatnál, mire is képes
valójában. Sok kritikát ka‐
punk, hogy kész játékoso‐
kat veszünk, hogy sok a
külföldi a klubnál, de az a
tény, hogy magyar vezetőed‐
zője lesz a Győri Audi ETO KC‐nak,
jelzi, hogy abszolút bízunk és hiszünk
a magyar kézilabdában” – mondta az
új szakmai stábot bemutató sajtótájé‐
koztatón dr. Bartha Csaba. 

Danyi hat éve dolgozik az ETO fel‐
nőtt csapatánál, úgy érzi, sokat ta‐
nult az itt eltöltött idő alatt. A felké‐
résre gondolkodás nélkül igent mon‐
dott, ezt óriási kihívásnak tartja. „A
lehetőségekkel élni kell, és nem el‐
menni mellettük. Ambros Martín egy
kiváló ember, és egy fantasztikus ed‐
ző, akitől én is rengeteget tanultam.
Magasra tette a mércét, hiszen ha
megnyerünk mindent, akkor csak
reprodukáljuk azt, amit az elmúlt
években közösen letettünk az asztal‐
ra. Hiszek az általam kialakított stáb‐
ban, hiszek magamban. Persze egé‐
szen más dolog tanácsokat adni, el‐
mondani a meglátásaidat a vezető‐
edzőnek, mint kiélezett helyzetben,
a felelősséggel a válladon azonnal jól
dönteni, de tudom, hogy jó munkát
végzünk majd.”

Danyi Gábor azt mondja, határo‐
zott elképzelései vannak arról, ho‐
gyan alakul majd át az ETO játéka.
Szeretné megőrizni a jól működő ele‐
meket a korábbi időszakból, de hoz‐
zátenne néhány, már az ő csapatára
jellemző újdonságot. Nagyon fontos
lesz az is, hogy a külföldi játékosok
többet tegyenek azért, hogy megta‐
nuljanak magyarul. Nehéz feladat‐
nak ígérkezik, hogy vezetőedzőként
világklasszisokat irányítson, itt a köl‐

DANYI

Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Amire nagyon sokan kíváncsiak voltak hetek óta, arra
dr. Bartha Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke adta
meg a választ: a klub történetének legeredmé‐
nyesebb edzőjét, a csapatot három Baj‐
nokok Ligája‐győzelemig vezető és
az idény végén távozó Ambros
Martínt az eddigi másoded‐
ző, Danyi Gábor váltja a ve‐
zetőedzői poszton.

csönös tiszteletet emelte ki. „Ebben
a csapatban tizenöt világsztár van, ti‐
zenöt hatalmas egóval, önbizalom‐
mal megáldott egyéniség. Fontos,

hogy az
ember mennyire tudja elfogadtatni
magát, mennyire tudja partnerként
kezelni őket, és hogy ez kölcsönös‐e.
Ezzel nem lesz gond, hiszen az elmúlt
években megismertük egymást, ők

profik, tudják, hogy közösen kell dol‐
goznunk a sikerekért.”

Danyi Gábor négyfős stábban dol‐
gozik majd. Ebből a csapatból a leg‐
ismertebb név a másodedző Zdravko
Zovkóé. A horvát legenda játékos‐
ként egészen az olimpiai bajnoki cí‐

mig menetelt, és kiemelkedő sike‐
reket tudhat maga mögött edző‐
ként is a férfi és női mezőnyben,
válogatott és klubszinten egyaránt.
A stáb tagja lesz a klub eddigi szak‐

mai igazgatóhelyettese és több kor‐
osztályos csapat edzője, Kun Attila,
valamint az erőnléti edző, Holanek
Zoltán ugyancsak. Mindenkivel egy
plusz egyéves szerződést kötöttek. 

Az ETO‐ra az idény végéig is nehéz
feladatok várnak, főleg úgy, hogy
újabb játékosok sérültek meg. Bizto‐
san kihagyja a Magyar Kupa hétvégi

négyes döntőjét Stine Oftedal. A két‐
szeres világbajnok, háromszoros Eu‐
rópa‐bajnok norvég irányító a horvá‐
tok elleni vasárnapi válogatott mér‐
kőzésen sérült meg, ölben kellett le‐
vinni a pályáról. Az orvosi vizsgálatok
törést nem mutattak ki, ám bal boká‐
jában részleges szalagsérülése van,
ezért tíz nap pihenőt írtak elő a játé‐
kosnak. A 26 esztendős Oftedal így
biztosan nem léphet pályára a címvé‐
dő Ferencváros elleni szombati elő‐
döntőben, majd a vasárnapi helyosz‐
tón sem. Jó hír, hogy sikeres volt To‐
mori Zsuzsanna hétfői térdműtétje,
a magyar válogatott csapatkapitányá‐
nak várható felépülése hat hónapot
vesz igénybe.

Tomori a Hollandia elleni győri Eu‐
rópa‐bajnoki selejtező hajrájában sé‐
rült meg súlyosan.

Nehéz örökséget
vesz át, világsztárokkal

kell megtalálnia
a közös hangot

lesz az Audi ETO
új vezetoedzoje

GÁBOR
´́´́
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www.vidrauszoiskola.hu

• 5 éves kortól • heti turnusokban minden hét-
főn indul, naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Tábor-
vezető és úszóedző-tanárok felügyeletével •
Ebéd (választható) és uzsonna. Programok:
úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, vízi torna, játé-
kos vetélkedők, ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS

Április, májusi befizetés
esetén KEDVEZMÉNY!

ÚSZÓ és SPORTTÁBOR!
A GYÔRI STRAND TERÜLETÉN

2018. június 18–augusztus 10-ig

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc  30/272-2064, 

Kovács Aliz 70/947-9409

Jelentkezés: péntekenként 16–19 óra között
a Győri Sátoros Fedett Uszodában,

illetve szabad hely esetén táborkezdésnél
Óriási megtiszteltetés érte a magyar váloga‐

tottól múlt csütörtökön elbúcsúzó Görbicz Ani‐
tát: a Magyarország–Hollandia Eb‐selejtező mér‐
kőzés előtt az irányító tiszteletére tartott ünnep‐
ségen bejelentették, a Magyar Kézilabda Szövet‐
ség visszavonultatja 13‐as mezszámát, amelyet
így soha többé egyetlen játékos sem viselhet. A
magyar válogatott kézilabdázás történetében
először vonultatták vissza egy játékos mezszá‐
mát, így nem akármilyen megtiszteltetés érte

A bronzérmet szerezte meg
a CMB Cargo‐UNI Győr együt‐
tese a női kosárlabda Magyar
Kupában múlt hétvégén. A
zöld‐fehérek a nyolc között a
Zalaegerszeget győzték le,
majd az elődöntőben kikaptak
a későbbi kupagyőztes Szek‐
szárdtól, ebben az idényben
már ötödik alkalommal. A har‐
madik helyért a DVTK ellen lé‐

BRONZÉREM

Visszavonultatták a

13-ast
Görbiczet, aki 233 mérkőzésen 1.111 gólt szer‐
zett címeres mezben.

„Csoda volt számomra a mérkőzés előtti
köszöntés. Hihetetlen érzés, hogy visszavo‐
nultatták a válogatottból a 13‐as mezt. Biztos
voltam benne, hogy nem fogok sírni, de Pá‐
linger Kati búcsúztatása közben már két mon‐
dat után eleredtek a könnyeim. Nagyon kö‐
szönöm mindenkinek a mai napot!” – mond‐
ta Görbicz Anita. 

a kupában
pett pályára a Győr és 73–58‐
ra nyert.

„Boldog vagyok, hogy sike‐
rült megszereznünk a bronzér‐
met. Fontos, hogy meccsről
meccsre láttam a fejlődést a
csapaton, de még idő kell, hogy
úgy játsszunk, ahogyan azt iga‐
zán szeretném” – nyilatkozta a
bronzmeccs után a CMB Cargo‐
UNI Győr vezetőedzője, Sandro

Orlando. „Mindkét csapat há‐
rom nap alatt a harmadik mecs‐
csét játszotta, ilyenkor elsősor‐
ban az dönt, ki tud jobban kon‐
centrálni. Az edzőnk azt kérte,
diktáljunk magas iramot. Ez az
első perceket leszámítva, sike‐
rült, pontosak voltunk, elég jól
védekeztünk, így megérdemel‐
tük ezt a győzelmet” – nyilatkoz‐
ta a Győr játékosa, Török Ágnes.



392018. március 30.

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. márc. 30—ápr. 5.

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.

Farmer tejföl
20%-os, 330 gr,

603,03 Ft/kg

199 Ft/db

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Kristálycukor

159 Ft/kg

Helyben készített, juhbélbe
töltött kolbász

1099 Ft/kg

1 l Silan öblítô
sensitive

Lecsónak való paprika

599 Ft/kg

Paradicsom, spanyol

449 Ft/l

469 Ft/kg

Az Audi ETO KC az önkormányzat
támogatásával ismét megrendezte
a nagy hagyományokra visszatekin‐
tő Balázs Kupa nemzetközi utánpót‐
lás kézilabdatornát. Idén is négy
lány és négy fiú korosztály csapatai
mérték össze tudásukat a Bercsényi‐,
a Kovács Margit‐ és a Krúdy‐iskola
tornatermében, valamint a Magvas‐
sy Mihály Sportcsarnokban és az
Audi Arénában rendezett mérkőzé‐
seken. A lányok mezőnyében össze‐
sen 49, a fiúkéban 36 csapat indult.

Újabb állomásához érkezett a „Győri sportélet büsz‐
keségei beszélgetéssorozat”. A dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér április 5‐én 17 órakor az Olimpiatör‐
téneti Kiállítás helyszínén ad otthont egy pódiumbe‐
szélgetésnek, ahol a győri kajakos legendák mesélnek
pályafutásukról. Győr sok klasszis kajakost és világhírű

edzőt adott a sportágnak, közülük nyolcan részt
vesznek az eseményen. Az olimpiai bajnok Áb‐
rahám Attila mellett Ábrahám Csaba, Benkó Ta‐
más, Horváth Erzsébet, Joós István, Kadler
Gusztáv, Povázsán Katalin és Sztanity Zoltán is
beszél szeretett sportágáról.

KAJAKOS LEGENDÁKmesélnek

Gyori sikerek 
a XXXIII.

BALÁZS 
KUPÁN

A legkisebb lányok korcsoportjában,
a szivacskézilabdásoknál a Kispest
lett az aranyérmes, miután a döntő‐
ben legyőzte a Nemesvámost. A
másik három korosztályban a Győri
ETO fiataljai nyerték a Balázs Kupát.
A 2002‐es születésű lányok a Pénz‐
ügyőr csapatát, a 2004‐esek az ETO
Ikervár gárdáját, a 2006‐ban szüle‐
tettek együttese pedig a Szeged
KSET‐t győzte le a fináléban. A fiúk‐
nál négyből három korcsoportban
Győrben maradt az aranyérem, az

ETO‐SZESE utánpótlás bázisához
tartozó Apor‐iskola csapatainak kö‐
szönhetően. Az aporosok a 2003‐as
és a 2005‐ös korosztályban a Gyön‐
gyöst verték a döntőben, míg a szi‐
vacskézilabdások között az iskola
két csapata vívta a finálét. A negye‐
dik korosztályban, a 2007‐es szüle‐
tésűek versenyét a Tata csapata zár‐
ta az élen. A díjátadók között ott
volt többek között Iváncsik Tamás,
dr. Bartha Csaba, Yvette Broch és
Nycke Groot is.

Április 7‐én rendezik a  hagyo‐
mányos Tavaszi Sport‐ és Egész‐
ségnapot a Barátság Sportpark‐
ban, ahol több győri klub is bemu‐
tató edzéseket tart, így szinte min‐
den sportágat kipróbálhatnak
majd az érdeklődők. Ott lesznek
az Angels Vívó SE edzői, verseny‐
zői, a GYAC atlétái, evezősei, és

cselgáncsozói, az Elektromos asz‐
taliteniszezői és sakkozói, a Gladi‐
átor ökölvívói. A parkba kilátoga‐
tók tesztelhetik, mennyire tehet‐
ségesek tollaslabdában, kajakos‐
ként, vagy éppen a karatésok kö‐
zött. Radnóti Ákos alpolgármester
megnyitója után Béres Alexandra
fitneszvilágbajnok tartja a beme‐

legítőt. Ezúttal is lesz családi 7pró‐
ba, és többféle egészségi állapot‐
felmérés is. A Győri Ovifoci Klub
az önkormányzattal közösen ovifo‐
ci tornát rendez. Az országban
egyedülálló győri egyesület 31
csoportja közül a legtöbb kisgyer‐
meket foglalkoztató hat óvoda
képviselteti magát csapatokkal. 

´́

Sporttal vár a

Barátság park
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