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Vérre mindig szükség van, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt.
A folyamatos vérellátás érdekében egyre több városrészben szerveznek véradá‐
sokat, néhány hete Ménfőcsanakon, a napokban pedig Kismegyeren. A körzet‐
ben élők egy helyi, civil kezdeményezés mellé álltak több százan, és nyújtották
karjukat a jó ügy érdekében. „A kismegyeriek összetartó közösség, ezúttal is
azonnal támogatták a véradást, ahogy én magam is szívesen adtam vért, fiatal
korom óta rendszeres véradó vagyok” – mondta Diligens Tibor önkormányzati
képviselő. „Nem tudhatjuk, hol, mikor és kinek lesz szüksége friss vérre, ezért
támogatom mindig az ilyen akciókat” – hangsúlyozta. „Szerencsére véradás te‐
kintetében is élen jár a régió, a megye, azon belül Győr lakossága is nagyon aktív
a szervezett véradások alkalmával” – hangsúlyozta a Magyar Vöröskereszt me‐
gyei igazgatója, Kun Szilvia és hozzátette, több fórumon teszik közzé, hogy hol
és mikor várják az önkéntes véradókat, de nagy szükség van az olyan helyi „moz‐
gatórugókra” is, akik példát mutatnak a helyi közösség számára. „Néhány hete
Ménfőcsanakon Takács Tímea, most pedig Diligens Tibor támogatta kiemelten
az akcióinkat, hozzájuk csatlakoztak helyi boltosok, étterem‐tulajdonosok, akik
plusz ajándékokat ajánlottak fel a véradók számára” – mondta a szakember.
„Büszke vagyok a kismegyeriekre, és ígérhetem, a jövőben is szívesen veszünk
részt hasonló véradások szervezésében és lebonyolításában, ami jó szolgálatot
tesz, ráadásul közösségépítő ereje is van” – foglalta össze a napokban rendezett
nagy sikerű véradó délutánt Diligens Tibor.

Az intézmény Győr nyilvános
könyvtári ellátását végzi, ugyanakkor
jelentős a közművelődési tevékeny‐
sége is. Éves szinten 1.700 rendez‐
vényt és klubfoglalkozást bonyolíta‐
nak le nyolc szolgáltatási helyen, me‐
lyek közül a központi épület a Her‐
man Ottó utcában található. A ki‐
sebb rendezvények mellett az intéz‐
mény olyan nagy városi programok
szervezője is, mint az Ünnepi Könyv‐
hét vagy a Győri Könyvszalon. Ezek
mellett állami feladatként a Dr. Ko‐
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
látja el 163 települési könyvtár szak‐
mai szolgáltatásait, valamint köz‐
pontjául szolgál a helyismereti és
helytörténeti kutatásoknak is. Utób‐
bihoz kapcsolódva, nagyszabású digi‐
talizációs tevékenységet végez.

A győri könyvtár kiemelten nép‐
szerű, hiszen több mint 17 ezer re‐

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Elindult a 

A Győr+ Reggeli után a hétköznap délelőttök – egy kivétellel –  a
város kulturális intézményeiről szólnak már évek óta a 100.1‐en!
A Vaskakas Bábszínház, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Mú‐
zeum, a Rómer Ház, a Győri Nemzeti Színház és a Győri Filharmo‐
nikus Zenekar mellett mostantól a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Kö‐
zösségi Tér mindennapjait is közelebb visszük a hallgatókhoz.

gisztrált olvasóval rendelkezik. A
most indult magazinban kéthetente,
pénteken 9:30‐tól várjuk a hallgató‐
kat az intézmény aktualitásaival. Az
első műsorban az utóbbi idő egyik
nagyszabású projektjéről, a Belváros‐
ban található Lokálpatrióta Könyves‐
boltról mesélt az intézmény igazga‐
tója, dr. Horváth Sándor Domonkos.
Elmondta, a helyiek már most felfe‐
dezték az üzletet, és nap mint nap
vásárolnak a helytörténeti munkákat,
művészeti albumokat, városi kiadvá‐
nyokat is felsorakoztató boltban.

A következő hetekben a Könyvjel‐
ző című magazinunkban közelebbről
megismerhetik a Győr+ Rádió hallga‐
tói a könyvtár digitalizációs munkáját,
az Olimpia Történeti Kiállítás érde‐
kességeit, valamint a kuriózumnak
számító helytörténeti kiadványok
szerzőit is. KÖNYVJELZÓ́

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ VÉRRE
mindig szükség van!
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A választás időpontját Áder János köztársasági
elnök tűzte ki. A magyar Országgyűlés 199 képvi‐
selőből áll, akik közül 106‐ot egyéni válasz‐
tókerületben, míg 93‐at listán válasz‐
tunk meg.

A szavazóhelyiségek 6‐tól 19
óráig állnak rendelkezésre min‐
den nagykorú magyar állam‐
polgár előtt, hacsak valami‐
lyen okból nincs kizárva a sza‐
vazásból. Nincs például vá‐
lasztójoga, ha valakit a bíró‐
ság kizárt a választójogból,
vagy közügyektől eltiltás hatálya
alatt áll.

Aki március 23‐án 16 óráig kérte,
hogy őt a választási iroda nemzetiségi vá‐
lasztópolgárként vegye nyilvántartásba, a nemze‐
tiségi listára szavazhat az országos, vagyis a párt‐
lista helyett. Az más kérdés, hogy a magyarországi
lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok
csak a (párt)listára, míg az azzal rendelkezők a lis‐
tára és az egyéni jelöltre is szavazhatnak.

Ha valaki nem rendelkezik magyarországi lak‐
címmel, ő a választási regisztrációt követően, a
számára megküldött szavazási levélcsomagban le‐

Szavazzunk,
de hogyan?

írtak szerint adhatja le voksát. Aki rendelkezik ma‐
gyarországi lakcímmel, de a szavazás napján kül‐

földön tartózkodik, neki március 31‐ig kel‐
lett kérnie külképviseleti névjegyzék‐

be vételét, és a szavazás napján a
külképviseleten tud szavazni.

Ha megérkeztünk a szá‐
munkra kijelölt szavazókörzet‐
be, először is igazolnunk kell
személyazonosságunkat és
lakcímünket vagy személy ‐
azonosító jelet, a lakcímet és

a személyazonosító jelet is tar‐
talmazó érvényes személyazo‐

nosító igazolvánnyal vagy érvé‐
nyes lakcímigazolvánnyal és érvényes

személyi igazolvánnyal, illetve útlevéllel
vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.

Az igazolást követően kettő szavazólapot ka‐
punk. Az egyik szavazólapon az egyéni választóke‐
rületi képviselőjelöltre, a másik szavazólapon az
országos listára vagy nemzetiségi választópolgár‐
ként nemzetiségi listára adhatjuk le a voksunkat.
Érvényesen a jelölt neve melletti, illetve lista neve
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet szavazni.

Érvénytelen a szavazólap, ha nincs rajta a hiva‐
talos bélyegző, ha a törvényben meghatározottnál
több szavazatot tartalmaz, vagy egyáltalán nem
tartalmaz érvényes szavazatot. Érvénytelen a sza‐
vazat, ha azt nem a jelölt neve melletti, illetve lista
neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vo‐
nallal adták le, illetve ha kiesett jelöltre, listára ad‐
ták le, vagy üresen hagyják az ívet.

Győr‐Moson‐Sopron megyében öt egyéni vá‐
lasztókerület van, ebből Győrben az 1. és 2. számú
országgyűlési egyéni választókerület jelöltjeire sza‐
vazhatunk.

Ahogy azt megszokhattuk, négyévente választ az ország, idén április 8‐án, azaz
most vasárnap élhet minden nagykorú a szavazati jogával. Ahhoz, hogy leadhas‐
suk szavazatunkat az országgyűlési választásokon, érdemes tisztában lennünk né‐
hány szabállyal.

A rendelkezésre álló adatok alapján, nagyon
sok az átjelentkezéssel szavazó választópolgár
Győrben, akik szavazataikat a 008. számú sza-
vazókörben, a Révai Miklós Gimnázium épüle-
tében (Jókai út 21.) adhatják le. Ebben a szava-
zókörben várhatóan sokan jelennek meg, hogy
éljenek választójogukkal. A szavazás 6 órakor
kezdődik és 19 óráig tart, ezért a sorban állás
elkerülése érdekében, felhívják a 008. számú
szavazókörben szavazni jogosult választópolgá-
rok figyelmét, hogy a szavazatuk leadását ne
az utolsó pillanatokra időzítsék.

Sok az 
átjelentkezó́
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Ezúttal négy beruházás elokészítéséhez érkezik a támogatás

A február 2‐án megjelent lapszá‐
munkban részletesen is beszámol‐
tunk a Modern Városok Program
győri fejlesztéseinek aktuális állásá‐
ról. Annak apropója az volt, hogy Si‐
mon Róbert Balázs, a megyei jogú vá‐
rosok fejlesztésének végrehajtásáért
felelős államtitkár, győri országgyűlé‐
si képviselő átadta Borkai Zsolt pol‐
gármesternek a Győri Nemzeti Szín‐
ház és a II. János Pál tér tervezésére
kiállított támogatói nyilatkozatot.
Nos, a hét közepén újabb okiratok ér‐
keztek, amelyek több fontos fejlesz‐
tés megkezdését teszik lehetővé. „A
Modern Városok Program 23 városra
vonatkozóan több mint 250 projek‐
tet tartalmaz, a fejlesztések összérté‐
ke meghaladja a 3.500 milliárd forin‐
tot, részben hazai, részben pedig uni‐
ós forrásból. Győrre vetítve mindez
azt jelenti, hogy az Orbán Viktor mi‐
niszterelnök és Borkai Zsolt polgár‐
mester által 2017 áprilisában aláírt
megállapodás révén 18 fejlesztés va‐
lósulhat meg, 130 milliárd forintot
meghaladó értékben” – kezdte ösz‐

szegzését Simon Róbert Balázs.
Mint mondta, országosan az el‐
múlt évben a miniszterelnökség
146 milliárd forintot, idén április 1‐
ig pedig több mint 110 milli‐
árd forintot fizetett ki a
beruházások támo‐
gatására. Győr ese‐
tében tavaly az ál‐
latkert fejlesztésé‐
re előbb 410,
majd 670 millió
forint érkezett,
míg idén a
színház fej‐
lesztésével
kapcsolat‐
ban egy‐
milliárd 55
millió forint.

Az állam‐
titkár ezúttal
három újabb tá‐
mogatói okiratot
adott át a polgármes‐
ternek. A vízi élmény‐
park megvalósításá‐

A vízi élménypark, az új sporthotel és a bel‐
városi közlekedés átalakítása – ezek előké‐
szítésének támogatói okiratára már pecsét
került, és a napokban a kórház melletti
parkolólemez megkezdéséhez szükséges
dokumentum is megérkezik városunkba.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter / Marcali Gábor

Újabb
SZÁZMILLIÓKAT

kap Gyor´́

´́
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nak előkészítésére a dokumentum
2018‐ra 366 millió forintot tartalmaz,
az új sporthotel előkészítésére 65
millió, míg a belvárosi közlekedési
rendszer átalakításának tervezésére
ezúttal 45 millió forint érkezik Győr‐
be. Az államtitkár azt is bejelentette,
hogy napokon belül még egy támo‐
gatói nyilatkozatra kerül pecsét, ez
pedig további 710 millió forintot je‐
lent, amely a kórház mellett épülő
parkolólemez fejlesztéséhez kapcso‐
lódik. Simon Róbert Balázs kiemelte,
a meglévő gyógy‐, termál‐ és élmény‐
fürdő bővítése mellett megújul a
strandfürdő, és egy vízi élménypark
jön létre, természetesen a parkolási
lehetőség és az árvízvédelem bizto‐
sításával. A beruházás teljes értéke
mintegy 8,5 milliárd forint, és 2020‐
ban készülhet el.

Kara Ákos infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelős ál‐
lamtitkár, győri országgyűlési képvi‐
selő a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház mellett épülő parkolólemez‐
zel kapcsolatban kiemelte, a meglé‐
vő helyekhez képest több mint 180
új parkolóhely jön létre a 2019‐ben
elkészülő beruházásnak köszönhető‐
en. A közel 360 férőhelyes, földszint
plusz kétszintes parkolólemez építé‐
se jelentősen csökkentheti a kórház
környékén tapasztalható
parkolási nehézségeket,
s az egészségügyi in‐
tézmény területén

kialakítandó új parkolók révén, az
egészségügyi dolgozók számára is
kulturált parkolási lehetőség nyílik.
Ahogy elhangzott, ez a fejlesztés az
idén 710 millió forinttal számolhat,
de a teljes beruházás két‐
milliárd forintot je‐
lent, és természe‐
tesen akadály‐
mentes lesz,
tartalmaz‐
za a szük‐
s é g e s
mozgás‐
kor láto‐
zott par‐
k o l ó h e ‐
lyeket, va‐
lamint az
elektromos
autók kiszolgá‐
lását is.

„A 2017‐es Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál si‐
keres megrendezése számos pozitív
hozadékkal járt, többek között, hogy
a magyar állam támogatásával olyan
modern sportinfrastruktúra jött létre
a városban, ami miatt nemzetközi
nagyrendezvényeket, rangos edzőtá‐
borokat tudunk kiszolgálni” – kezdte
Borkai Zsolt polgármester, aki hang‐
súlyozta, a külföldi és hazai klubok,

egyesületek részéről óriási az ér‐
deklődés városunk iránt. Az

Olimpiai Sportpark léte‐

sítményei melletti, valamint az Aqua
Sportközpont tőszomszédságában lé‐
vő terület ezért is kitűnő helyszín a
sporthotel megépítéséhez. A város
84 szobás, 3 csillagos, superior beso‐

rolású sporthotellel gazda‐
godhat, mintegy 3,1

milliárd forint ér‐
tékben. Borkai

Zsolt kiemel‐
te, a már
m e g ke z ‐
dett pro‐
jektek ki‐
t ű n ő e n
h a l a d ‐
nak, em‐

l é ke z t e ‐
tett arra,

hogy a szín‐
ház tervpályá‐

zata sikeresen zaj‐
lott le, ahol nagysze‐

rű ötletek, kitűnő tervek ké‐
szültek a kulturális intézmény megújí‐
tására (bal felső látványterv). Ahogy
múlt heti számunkban részletesen is
beszámoltunk róla, a győztes pályázó
a Teatro‐Építész Műterem Kft. lett,
amely egy, a jellegzetes formákat
megőrző, de a tereket jelentősen kor‐
szerűsítő, a színháztechnikát moder‐
nizáló és a kamaraszínházat a nagy‐
színház mellé helyező
tervet készített.

A most átadott támogatói okiratok
között 2018‐ra 45 millió forinttal sze‐
repel a belvárosi közlekedési rendszer
átalakításának előkészítése, amely
összességében egy legalább 15 milli‐
árd forintos komplex fejlesztés a vas‐
útállomás és a buszpályaudvar felújí‐
tásával, új közlekedési kapcsolatok,
köztük egy új aluljáró létesítésével.

Végezetül lapunk az állatkert fej‐
lesztésének jelenlegi állapotáról is ér‐
deklődött. Mint megtudtuk, a főbe‐
járat és az állat‐egészségügyi köz‐
pont, valamint a zsiráfház bővítése,
orrszarvú‐ház építése a kivitelező ki‐
választásának szakaszában jár, és a
tényleges kivitelezési munkák a nyár
folyamán kezdődhetnek. (Jobb alsó‐
képünkön a tervezett főbejáratról ké‐
szült makett látható.)

Borkai Zsolt a tájékoztatót azzal
zárta, hogy a fejlesztések meghatáro‐
zása is egy közös munka volt a lakos‐
sági igények mentén, ahogyan a pro‐
jektek megvalósítása is az. Köszöne‐
tet mondott ezért a város két ország‐
gyűlési képviselőjének, a Magyar Ál‐
lamnak, valamint a hivatali kollégák‐
nak, akik magas szakmai színvonalon
végzik a beruházások előkészítését,
és reményét fejezte ki, hogy a jövő‐
ben is ezzel az együttműködéssel és
hasonló dinamizmussal folytatódhat

a Modern Városok Program győri
megvalósítása.

18 fejlesztés
valósulhat meg,

130 milliárd forint
értékben
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Azt hallottam, holnap műtik. Mi
a baj?

A visszereimet operálják mindkét
lábamon.

Táncos-betegség?
Tánc‐ és sportbetegség is. Mi a

testünkből élünk. 
Amikor ez az interjú megjelenik,

már túl lesz a műtéten.
Kicsit izgulok, megvártam, amíg

az orvosunk is átesik egy ilyen operá‐
ción, neki jól sikerült, úgyhogy felbá‐

torodtam. De beszéljünk vidá‐
mabb dolgokról.

A társulat díszpolgári
címe elég vidám lesz? 

Ennél nagyobb meg‐
tiszteltetés nem érhet
egy társulatot. A díszpol‐

gári elismerést felelős‐
ségnek gondolom, hiszen

óhatatlanul is példaképek
lettünk a táncos pályára készü‐

lő fiatalok előtt.
Kellenek a példaképek?
Nagyon kellenek. Egyrészt azt mu‐

tatják az utódaink számára, hogy el‐
érhetőek a célok, másrészt pedig,
hogy vannak, akik elismerik a tehet‐
séget, a befektetett munkát.

Önnek kik voltak a példaképei?
A táncművészek közül Fülöp Viktor.

Benne valamiféle őserőt láttam, s ami‐
kor személyesen megismertem, már
Győrben, nemcsak a táncost, de az em‐
bert is megtanultam tisztelni benne.

És a civil életből?
Az édesapám. Nagyon szerethe‐

tő ember volt. Sportolt, olvasott, s

„A VARÁZS
az új játéktérben is meg fog 

Díszpolgári címet kapott a Gyori Balett társulata´́

Nemcsak magánszemélyek, hanem együttesek, közösségek is kaphat‐
nak díszpolgári címet Győrött. A Győri Balett igazgatója, a Kossuth‐dí‐
jas Kiss János már korábban a város díszpolgára lett. Idén március 15‐

én a társulat is átvehette a kitüntető címet. Kiss Jánosssal a műtétje
előtti napon beszélgettünk.  



72018. április 6.

LAT
születni”

kiderült, hogy ez a társulat önerőből,
együttműködve túl tud lépni a na‐
gyobb konfliktusokon is. 

Volt részük nagyobb konfliktusok-
ban, de annyiszor felidéztük azokat
az időket, hogy önismétlés volna elő-
hozakodni velük. 

Ez a család a mai napig mindenkit
vállal, aki velünk együtt dolgozott,
akár két hetet, akár 25 évet. Minden‐
ki gazdagított bennünket, akivel kö‐
zösen alkottunk valamit.

Közismert, hogy a társulat a taka-
rítókat is nagy becsben tartja. An-
gyalkáknak hívják őket.

Ők is elengedhetetlen részei min‐
den előadásnak. Varga Gyuri, a szín‐
padmesterünk mindig úgy szólította
be őket, hogy az angyalkákat kérjük
a színpadra.

Legközelebb milyen új darabra
szólítják a Győri Balett társulatát?

A Művészetek Palotájának igazga‐
tója, Káel Csaba kérte föl az együt‐
test arra, hogy csináljunk egy Liszt
Ferencre emlékező estet. Balázs Já‐
nos zongoraművész végig a színpa‐
don lesz, s ő játssza Liszt szerelmes
szonettjeit, valamint Wágner néhány
átiratát. Közben pedig Velekei László
koreográfiájában a tánc nyelvén mi
„szólalunk meg” a szerelemről, az el‐
múlásról és az emlékezésről. 

Győrben mikor láthatjuk az elő-
adást?

Június 18‐án ezzel nyílik az idei
Táncfesztivál, ahol egy másik elő‐
adással is föllépünk. A fiatal koreog‐
ráfusok pályázatának díjnyertese, Se‐
bestyén Bálint koreográfiájában mu‐
tatjuk be az Antigonét.

Gondolom, már a nyári és az őszi
program is összeállt. 

Június 9‐én lesz egy fontos fellé‐
pésünk Berlinben, a Rómeó és Júlíát

visszük Németországba. Az U18‐as
atlétika Európa‐bajnokság megnyitó‐
jára is készülünk egy koreográfiával,
reméljük, látványossá, emlékezetes‐
sé tudjuk tenni a rangos verseny kez‐
detét, a Dunakapu téren. 

Már nincs is komolyabb sportren-
dezvény a Győri Balett nélkül.

A sport és a tánc egy családba tar‐
tozik, nem vagyunk műfajidegenek,
és örülünk, ha részesei lehetünk a vá‐
ros kiemelkedő rendezvé‐
nyeinek. 

Mi lesz az őszi
bemutató?

Egy spa‐
nyol kore‐
ográfus ké‐
s z í t e t t
táncjáté‐
kot az el‐
ső világhá‐
ború áldo‐
z a t a i n a k
e m l é k é r e .
Sötét csönd –
ez lesz az elő‐
adás címe. 

Rövidesen el kell kö-
szönniük a mostani színházépület-
től. Ebben kezdődött a táncos éle -
tük, nem siratják meg?

Nem, mert nem szétrombolják,
hanem újjáépítik, mégpedig a tervek
szerint nagy szakértelemmel.  A szín‐
ház Győr emblematikus épülete. Em‐
lékszem, amikor 1978‐ban egy bo‐
gárhátú Volkswagennel jöttünk meg‐
nézni Illyés Gyula Fáklyaláng című da‐
rabjának bemutatóját Gombár Judit‐
tal, Markó Ivánnal, Kramer György ‐
gyel. Hatalmas köd volt, elkéstünk,
de ahogy a városba értünk, kiragyo‐
gott a nagy szürkeségből ez a kivilá‐
gított épület. Az is felidéződik ben‐

nem, hogy 16‐17 éves gyerekként itt
mászkáltunk a betonon, s a készsé‐
ges építők megmutatták, hol lesz
majd a balett‐terem. Amikor meg‐
épült a színház, olyanok csináltak
szentélyt belőle, mint például Harag
György. A színház ma is az ország
egyik leglátogatottabb intézménye.
A „sísánc” azonban behatárolta a
prózai színház és a balett lehetősége‐
it, és a műszaki berendezések is el‐

avultak. A felújítás után
egy korszerű és szép

épületet veszünk
birtokba.

Egy pró-
batermük
viszont ki-
szorul on-
nan.

N e m
kiszoru l ,
h a n e m

épül egy új
a parkolóház‐

ban, szemben
a színházzal. Örü‐

lünk neki, tökéletes
megoldás arra, hogy egy

időben, párhuzamosan több dara‐
bot próbálni tudjunk. 

Az Olimpiai Sportpark, ahová átme-
netileg, a felújítás idejére költöznek,
mennyire alkalmas színházi térnek?

Teljesen alkalmas, jobb megoldást
el sem lehet képzelni. Csaknem hat‐
száz személyes nézőteret alakítanak
ki benne, a nézők komfortérzete sem
sérül. A színpad is alkalmas lesz a ka‐
tartikus élményszerzésre. Forgács Pé‐
terrel, a színház igazgatójával szinte
kézen fogva vezetjük át a nézőket az
új, átmeneti színházba. Az ő nevé‐
ben is ígérhetem a közönségnek: a
varázslat ott is meg fog születni.

az emberi minőségét is megmutat‐
ta nekem. 

Valahol azt nyilatkozta, hogy két
családja van. A Kiss család, és egy na-
gyobb, a társulat.

Mindenhol ezt nyilatkozom, mert
ez az igazság. 

Mennyire nagy ez a család?
Hatalmas. Benne vannak a most

színpadra álló és a korábbi művészek,
a műszak, a menedzsment, s az öl‐
töztetők is, akik sokszor a pótanyák
szerepét is játsszák.

Sportközösségek, csapatok mos-
tanság pszichológusokat szerződtet-
nek a teljesítmény fokozása és a konf-
liktusok feloldása érdekében. Önnek
még nem fordult meg a fejében, hogy
pszichológust szerződtessen?

Volt már, hogy külső szakember
segítségét vettük igénybe, de mindig

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Ez a család 
a mai napig 

mindenkit vállal, 
aki velünk együtt

dolgozott



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

A kamara MINDENKIÉ!

´́

MFB‐források, avagy egy 100 milliárdos piac‐
ban rejlő lehetőségek címmel szervez szakmai
konferenciát április 10‐én 14 órakor
a Győr‐Moson‐Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Szolgáltatási Tagozata és Ház‐
kezelő Klubja a kamara székhá‐
zában. A rendezvényen a tár‐
sasházak és az építőipari kivite‐
lező vállalkozások számára szak‐
mai információkat nyújtunk, 0 szá‐
zalékos forrásszerzési és támogatási lehetősége‐
ket, illetve olyan konkrét számításokat mutatunk
be, melyekkel elindulhatnak az energetikai felújí‐
tások és az energiamegtakarítási beruházások
útján – mondta el Szabó László, a GYMSM KIK
Szolgáltatási Tagozatának elnöke. A fórumon a
Magyar Fejlesztési Bank finanszírozási lehetősé‐
geit a társasházak szemüvegén keresztül elemez‐
zük, és olyan megoldásokat mutatunk be, me‐
lyeket könnyedén tudnak alkalmazni.

Szabó László

Kamara az

Innovációért
IX. Nyugat‐dunántúli Regionális Innovációs
Kiállítás és Találmányi Vásár

A megyei kereskedelmi és
iparkamara társszervezőként

a Széchenyi István Egyete‐
men tartandó Innovációs
Kiállítás és Találmányi vá‐
sárra invitálja az innováció

felé elkötelezett vállalkozá‐
sokat. Az április 11‐én 9 órá‐

tól kezdődő programon az inno‐
vációk megtekintésén túlmenően a résztvevők
egy kísérő rendezvényen vehetnek részt. A
„Sokszínű innováció” elnevezésű szakmai prog‐
ramon több iparág képviselője mutatja be a jö‐
vőbe mutató ötleteit – tudtuk meg Molnár Al‐
bert GYMSM KIK elnökségi tagtól. (x)

Helyszín: Széchenyi István Egyetem,
aula és ÚT–114‐es terem
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Időpont: április 11. (szerda) 9–16 óráig

Legyen ön is részese programjainknak!
Számítunk részvételére!

Molnár Albert

HÁZKEZELOK 
és építoipari vállalkozások 
figyelmébe ajánljuk 

´́
´́
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A szerdai avatáson Radnóti Ákos városüzemel‐
tetésért felelős alpolgármester elmondta, Győr‐
ben immár tízre emelkedett a műfüves pályák szá‐
ma. A legújabb 8,7 millió forintba került, s szep‐
tember 30‐ig 8–21 óráig, október 1. és február 28.
között pedig 8 és 18 óra között tart nyitva.

„Nyomatékosan kérek mindenkit a pálya ren‐
deltetésszerű használatára, korábban számos
rongálás történt, és olykor motorral is ráhajtot‐
tak” – fogalmazott Radnóti Ákos, s elmondta azt
is, a rendőrségre bekötött köztéri kamera is se‐
gít abban, hogy a rongálókat távol tartsák.

borítást kapott 
MUFÜVES´́

a Tompa utcai pálya

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

Az egykori rekortán borítású, s elhasználódott pálya he‐
lyén egy vadonatúj, műfüves borítású pálya jött létre,
amelyet díjmentesen használhatnak a Gyárvárosban
élők és a környék iskolásai.

Kalmár Ákos, a körzet önkormányzati kép‐
viselője köszönetet mondott a városvezetés‐
nek, hogy nyitottak voltak a gyárvárosiak igé‐
nyére, amit háromszáz aláírással is nyomaté‐
kosítottak. A képviselő kiemelte, hogy nem
csak a környéken élők, hanem Gyárváros két
iskolájának diákjai is bizonyára előszeretettel
használják majd testnevelési órán a felújított
pályát, amelyhez a kor követelményeinek
megfelelően, modern és időtálló anyagokat
használtak. 

A pályát a Győr‐Szol Zrt. üzemelteti.

GÖNYURE ÉRKEZETT

Az alacsony vízállás miatt nem
Győrben, hanem Gönyűn tartot‐
ták a sajtóbemutatót kedden. Si‐
mon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő elmondta, a hajót 1871‐
ben bocsátották vízre. Ez Európa

a Lajta Monitor Múzeumhajó

A Magyar Honvédség születé‐
sének 170. évfordulója és az
I. világháború befejezésének
100. évfordulója előtt tiszte‐
legve, országos körútra indult
a Lajta Monitor Múzeumhajó.
Elsőként péntekig a gönyűi ki‐
kötőben állomásozik.

egyetlen olyan folyami monitorja,
amelyet mozgóképes állapotban
állítottak helyre. 1876. december
8‐án esett át a tűzkeresztségen,
amikor testvérhajójával együtt
tűzpárbajt vívtak az akkor még tö‐
rök kézben lévő belgrádi erőddel.
A hajót több alkalommal is beve‐
tették az első világháborúban.
1918‐ban szerelték le, és az 1920‐
as évektől 1994‐ig a folyami ka‐
vicskotrásban, elevátorhajóként
használták. Négy éve tavasztól
őszig Budapesten, az Országház
előtt horgonyoz. Kara Ákos ország‐

gyűlési képviselő kiemelte, az
egyedülálló múzeumhajón talál‐
kozhatunk   az I. világháborút be‐
mutató kiállítással. Fekete Dávid,
Győr alpolgármestere, az I. Világ‐
háborús Emlékbizottság elnöke
emlékeztetett, az elmúlt négy év‐
ben sok programot szerveztek az
évfordulóhoz kapcsolódva. 

Gönyű után Komáromban,
majd Esztergomban vendégeske‐
dik a Lajta Monitor. Ötven nap
alatt végigjárja a 417 kilométeres
magyar Duna‐szakaszt, 11 várost
érintve.

´́
Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az önkormányzat és a Győr+ Mé‐
dia közös szavazásra invitált minden‐
kit, eldönthették, mi szóljon a győri
szökőkutakban. Nagy öröm számunk‐
ra, hogy 7.207 szavazat érkezett öt ka‐
tegória zenéire. Szoros verseny ala‐
kult ki több helyen is, a XX. század vi‐
lágslágerei között, mindössze 9 szava‐
zat döntött az első és a második he‐
lyezett között, míg a napjaink magyar
dalai közül egyértelmű győri győze‐
lem született. „Külön öröm számunk‐
ra, hogy a győri születésű Dallos Bogi
dala nyerte a kategóriáját” – árulta el
Radnóti Ákos alpolgármester, aki ki ‐
emelte, az évek során több szökőku‐
tat is felújítottak, és további hasonló
beruházások várhatóak a városban. 

„Örömteli, hogy sokan részt vettek
ebben a rendhagyó játékban. Fonto‐
sak ezek a kezdeményezések, mert
Győr mindannyiunk otthona, együtt
alakítjuk, tesszük barátságossá. Az

Ezek a zenék szólnak a 

önkormányzat az itt élőkkel közösen
dolgozik Győr fejlődéséért” – mond‐
ta el dr. Domanyik Eszter, a Városmar‐
keting és Programszervezési Főosz‐
tály főosztályvezetője, aki kiemelte,
legutóbb az Európa Kulturális Főváro‐
sa 2023‐as pályázat kapcsán kérték
több fórumon is a győriek vélemé‐
nyét. „Többek között ennek is köszön‐
hető, hogy a pályázatunk továbbju‐
tott a második körbe. A Győr+ Média
játéka révén a szökőkutak zenéje is
tükrözi a győriek választását, ízlését”
– tette hozzá a főosztályvezető. 

A zenélő szökőkutak várhatóan
májustól működnek. Az öt kategória
első helyezettei a Megyeháza téri
szökőkútnál lesznek hallhatóak, míg
a Rába–Duna szökőkútnál a XX. szá‐
zad világslágerei, a XX. század nagy
magyar slágerei és a komolyzene ka‐
tegória második helyezett dalai szól‐
nak majd.

SZÖKOKUTAKBÓL

´́A gyoriek döntöttek
A XX. század világslágerei
1. Queen – Bohemian Rhapsody
2. Andrea Bocelli–Sarah Brightman – 
Time to Say Goodbye

Közelmúlt aktuális
világslágerei:
1. Ed Sheeran – Shape Of You

A XX. század 
nagy magyar slágerei 
1. Republic – A 67-es út
2. Ákos – Ilyenek voltunk

Közelmúlt aktuális 
nagy magyar slágerei
1. Dallos Bogi – Már nem zavar

Komolyzenei kategória
1. Erkel Ferenc – Palotás
2. Liszt Ferenc – Szerelmi álmok

Szerző: Rozmán László  /  Fotó: O. Jakócs Péter

´́
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A fenntartó, lehetőségeihez mér‐
ten, külön keretet biztosít az intéz‐
ményben hirtelen adódott problé‐
máinak kezelésére, melynek köszön‐
hetően, az idei első negyedévben is
folytatódhattak az intézményi fejlesz‐
tések, tudtuk meg Limbach Viktortól,

Veszélyeshulladék-tároló épül,
LIFTEKET ÚJÍTANAK FEL

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
az idén is folyamatosan törekszik a le‐
hetséges fejlesztési források felkutatá‐
sára. A fenntartó Állami Egészségügyi
Ellátó Központ és a megyei kórház kö‐
zötti folyamatos kiváló kommunikáció
segíti az intézmény működési, fejlesz‐
tési forrásainak megteremtését, tájé‐
koztatta lapunkat dr. Tamás László Já‐
nos, a kórház főigazgató főorvosa. 

az Állami Egészségügyi Ellátó Köz‐
pont nyugat‐dunántúli térségi igazga‐
tójától.

Lapzártánkkor kisebb, de a kórház
mindennapi működése során fontos
fejlesztéseket adtak át az intézmény
Híd utcai épületében.

Az idei év első felében felújítják a
Híd utcai lifteket. Ez azért különösen
fontos, mert a reumatológiai beteg‐
ségben szenvedők egy része számára
különösen megterhelő volna a lép‐
csők használata. A két liftnek a felújí‐
tása csaknem 15 millió forintba kerül.

Átadták a Híd utcai reumatológiai
osztály épületének a bejáratát is, hét‐
millió forintból. 

A kórház az egészségügyi intéz‐
mény leggondosabb működtetése
mellett is közismerten veszélyes üzem,
a higiénia megteremtése, fenntartása
alapvetően fontos követelmény. A
mostani fejlesztésnek köszönhetően,
korszerűbb körülmények közé költözik
az ágyfertőtlenítő. Ennek az átköltözte‐
tése 7 millió 800 ezer forintba került. 

A hónap végére fejeződnek be a
bakteriológiai laboratórium munká‐
latai, ahová úgynevezett Split klímá‐
kat szerelnek fel, mintegy 2 millió
800 ezer forintból. 

A győri kórház mostani fejlesztései‐
nek legnagyobb tétele a veszélyeshulla‐
dék‐tároló építése, melyet május végéig
át is adnak. Tudvalevő, hogy a gyógyító
munka során sok olyan hulladék képző‐
dik, melyet a hatályos jogszabályok ve‐
szélyes hulladéknak minősítenek. Ezek
korszerű, biztonságos tárolása elenged‐
hetetlenül fontos. Ez a követelmény ter‐
mészetesen eddig is megvalósult, de
május végétől az eddigieknél is jobb,
biztonságosabb feltételeket teremte‐
nek, 21 millió 640 ezer forintból.

Kisebb, de fontos fejlesztések a kórházban



10 2018. április 6.

Dr. Földesi Péter, az egye‐
tem rektora a szerdai sajtótá‐
jékoztatón kiemelte, az ilyen
események sokat adnak a hall‐
gatóknak. „Ha valaki szervező‐
ként részt tud venni az ilyen
programokon, akkor az itt
megszerzett tudást kamatoz‐
tathatja az életben később.”

A SZEN mellé állt idén is a vá‐
ros, az esemény egyik főtámo‐
gatója az önkormányzat. Dr. Fe‐
kete Dávid alpolgármester ki ‐
emelte, a hallgatók fontos sze‐
repet játszanak Győr életében.
„Jó látni, hogy az egyetemisták
aktívan részt vesznek a város
életében, hiszen számos művé‐

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet győri amatőr művészeti csoportok tevékeny-
ségének támogatására.

A támogatásra fordítható keretösszeg: 12.000.000 Ft.

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

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

Benyújtási határidő: 2018. április 16. 15 óra

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa és Sárás önkormányzati képviselője áp‐
rilis 9‐én, az Audi Hungaria Iskolában (Körtöltés utca felől megközelíthetően), 10‐
én a Tulipános Iskola Kisbácsai Tagiskolájában (Sövény u. 15.), 11‐én a Bácsai
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub helyiségében (István király u. 11.) 17 órától fogadó ‐
órára várja az érdeklődőket.
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szeti együttesben közreműköd‐
nek, rendezvényeken lépnek fel.
Mindezek mellett olyan közös‐
séget alkotnak, amitől igazán
élővé válik a város” – mondta el
dr. Fekete Dávid, aki hozzátette,
a sok diáknak is köszönhető,
hogy fesztiválváros lettünk. 

Máté Eszter, az EHÖK elnö‐
ke kiemelte, minden évben ké‐
szítenek felmérést, a diákok ki‐
ket látnának szívesen a követ‐
kező SZEN‐en. „A szakmai
programok inkább az őszi ren‐
dezvénysorozataink részét ké‐
pezik, míg a szórakoztató és a
kulturális programokat a SZEN‐
re szervezzük” – árulta el. 

Az egyetemi napok egyik fő
elemeként jelennek meg idén
is a sportprogramok. „Lesznek
új sportágak, kipróbálhatják a
jógát vagy a zumbát, de a leg‐
jobban várt attrakciók a Püs‐
pökerdő‐futás és a maratoni
aerobic lesz” – mondta el Hor‐
váth Kinga sportkoordinátor.

Kowalsky meg a Vega, 30Y,
Bye Alex és a Slepp, Brains, Ro‐
ad, hogy csak a legnagyobb fel‐
lépőket soroljuk fel, akik garan‐
táltan fantasztikus hangulatot
kerekítenek. A Bridge Hallgatói
és Ifjúsági Klub udvarán fesztivál‐
sátor, nagyszínpad és vizuáltech‐
nika teszi teljessé az idei SZEN‐t.

Négy nap, tizenöt élő koncert, öt
sztár DJ és számos szórakoztató, kul‐
turális és sport programot kínál az
egyetemistáknak, a győrieknek és a
Győr környékén élőknek a Széche‐
nyi Egyetemi Napok (SZEN) idei fel‐
hozatala április 18–21‐ig.

SZEN
Nagyot fog szólni az idei 
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Nem volt könnyű megszerezni a címet: az el‐
múlt években harminc alkotását kellett zsűriz‐
tetnie Paray Júlia Gyöngyinek. A bírálók pedig
szigorúak, a legapróbb részletekre figyelnek.

A győri kiállításra egy borsodi, baranyai és
hetési viseletes babával készült. Ez utóbbi
több hónap alatt született meg, miután „édes‐
anyja” múzeumokban, könyvtárakban kutako‐
dott az eredeti ruhák, hímzések után. Gyöngyi
ezúttal is a hitelességre törekedett, így a ba‐
bán láthatjuk a hetésiek bonyolult hajtogatás‐
sal készített, ősiséget és előkelőséget sugárzó,
számos európai párhuzammal rendelkező, fe‐
hér női fejrevalóját, a pacsát is, amely kultúr‐
történeti érdekesség. A babáknak már készí‐
tésük közben nevet ad, általában a tájegység‐
re jellemzően, így lett a hetési baba Karolina.

Gyöngyi elsősorban népviseletes babákat
készít, a legkedvesebbek számára a kapuvári ba‐
bák. Mint mondja, nehézkes az anyagbeszerzés,
elsősorban turkálókban bukkan rá a természe‐
tes anyagokra. Gyöngyi nem szívesen válik meg
alkotásaitól, otthonában őrzi a több mint száz
babát. Versenyeken is rendszeresen indul, szá‐
mos díjjal büszkélkedhet, elnyerte már a Ma‐
gyar Babakészítők Egyesületének életműdíját,
tavaly pedig Angliában harmadik helyezett lett,
valamint megkapta a különdíjat is. Idén a nor‐
végiai versenyre készül, a hetési babájával és
egy díszmagyar viseletes párral utazik.

Keglovich Ferencné Zita, a
Magyar Bababarátok Egyesüle‐
tének elnöke elmondta, 22 év‐
vel ezelőtt itt kezdődött a „babá‐
zás”: egy időben Győrt a babák
fővárosaként is emlegették, ál‐
landó kiállítás várta az érdeklő‐
dőket a Zichy‐palotában. A szer‐
vezők reménye szerint, a jövő‐
ben évente itt rendezhetik meg
a tárlatot, és az állandó babaki‐
állítás is új otthonra találhat a
felújított Apátúr‐házban.

KULTÚRTÖRTÉNET 

Százhatvan baba és mackó költözik a Zichy‐palotába
április 7–15‐ig, négy év után ugyanis újra Győrben

rendezik meg az Országos Baba‐ és Mackókészítési
Versenyt és Kiállítást. A látogatók megcsodálhat‐

ják a porcelán‐, a textil‐, a népviseletes babá‐
kat, láthatnak babaházakat, ‐kellékeket, és
persze mackókat is.

MACKÓGYUJTEMÉNY
is érkezik a kiállításra

A verseny témája a szecesz‐
szió és a „műmagyar” viselet
volt. Idén több különlegessége
is lesz a kiállításnak, szakmai
szempontból örvendetes, hogy
a babakészítők nemzetközi ver‐
senyét is megrendezik, vala‐
mint a látogatók újból megcso‐
dálhatják azokat a babákat,
amelyeket az alkotóik az el‐
múlt években Győrnek ajándé‐
koztak. A macikedvelőknek jó
hír, hogy Győrbe hozza csodá‐

latos mackógyűjteményét Deli‐
ága Gabriella mackókészítő.  

A kiállításhoz kapcsolódva,
április 7‐én a vállalkozó szelle‐
műek szecessziós ruhákat ké‐
szíthetnek Barbie babák részé‐
re, de lesz babaöltöztetésre al‐
kalmas ruhák, kellékek, reborn
babák vására is.  A 22. Orszá‐
gos Baba‐ és Mackókészítési
Verseny és Kiállítás közönségdí‐
jas alkotását április 15‐én
16.30‐kor hirdetik ki.

babákkal

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Paray Júlia Gyöngyi 22 évvel ezelőtt a
Győri Babaklub indulásakor, Wiedra Ber‐
zsenyi Mónikától tanult, legelső munkája
Panni, a biedermeier ruhába öltöztetett
hölgy is az ő segítségével készült. Néhány
hónapja pedig az országban harmadik‐
ként a babakészítők közül, munkája elis‐
meréseként kiérdemelte a Népművészet
Mestere címet. 

Szerző: Földvári Gabriella

´́
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Unter Leitung des Dirigenten Gérard
Korsten tritt das Győrer Philharmonie‐
orchester im Rahmen eines Konzerts
im Richter János‐Abonement mit ei‐
nem Programm ausgwählter romanti ‐
scher Musik vor das Publikum: am 12.
April um 19 Uhr im Richter‐Saal.

Antiquitäten‐
markt am 15. April von
morgens 7 bis 14 Uhr auf
dem Marktplatz der Tarcsay‐
Strasse. Ankauf/Verkauf und
Tausch von Altem und Kunst ‐
objekten, Sammlungen. 

Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kön‐
nen sich in die rätselhafte Welt des Korbflechtens
vertiefen: am 14. April von 8‐14 Uhr im Győrer

Haus der Generationen (Aradi vértanúk Stras‐
se 23.). Um zuvorige Anmeldung wird ge‐

beten.

„Ist uns egal” – Ausstellung 111 Jahre Soproner Fotoklub ab 9. April um 17 Uhr im József
Attila Bildungshaus (Móra park 1.). Die Sammlung ist bis 27.April, jeweils wochentags
von 10‐16:30 Uhr zu sehen.

Konzert des Sárik Péter Trios
am 11. April ab 19 Uhr im Rómer‐Haus
(Teleki L. u. 21.).zu Gast: Falusi Mariann.
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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  

Babos Ágnes festőművész önál‐
ló kiállításának ünnepélyes záró‐
rendezvénye április 14‐én, szom‐
baton 17 órától lesz az Ester‐
házy‐palotában (Király u. 17.).
Beszédet tart Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke.

Költészet napi megemlékezést tar‐
tanak április 11‐én 11 órakor, a sza‐
badhegyi József Attila‐emlékműnél
(Jereváni u.–Zöld u. kereszteződé‐
se). Közreműködnek a Radó Tibor
Általános Iskola és Egységes Gyógy‐
pedagógiai Módszertani Intézmény
tanulói. Aznap 18 órakor a József At‐
tila Művelődési Házban (Móra park
1.) ünnepi műsor kezdődik. Közre‐
működnek a Kaméleon Ifjúsági Szín‐
játszó Egyesület növendékei.

Nekünk mindegy címmel nyílik a 111 éves Soproni
Fotóklub kiállítása április 9‐én 17 órakor, a József Atti‐
la Művelődési Házban (Móra park 1.). A tárlat április
27‐ig, hétköznap 10 órától 16.30‐ig látogatható.

Ismét megrendezi Szabó Jenő önkor‐
mányzati képviselő és a gyirmóti Művelő‐
dési Ház, a gyirmóti Halászléfőző Fesztivált
május 1‐jén 8 órától, az Aranyhal Szabad‐
időközpontban. A részvétel díjtalan, de fő‐
zőhelyet csak a határidőig regisztrált jelent‐
kezőknek tudnak biztosítani. Jelentkezési
határidő: április 27., 12 óra, személyesen,
a Művelődési Házban (Szent László út 35–
37.), vagy az amk@gyor‐gyirmot.koznet.hu
e‐mail címen, vagy a 96/449‐137‐es tele‐
fonszámon. A szervezők mindenkit vár‐
nak a családi programokra!

A Sárik Péter Trió kon‐
certjén vehetnek részt az
érdeklődők április 11‐én
19 órától, a Rómer Ház‐
ban (Teleki L. u. 21.). Ven‐
dég: Falusi Mariann.

Régiségvásár várja az érdeklődőket április 15‐én
7–14 óráig, a Tarcsay úti piactéren. Régiségek és
műtárgyak, gyűjtemények adása, vétele és cseréje.

„Találkozások” cím‐
mel a Győri Antoló‐
gia Irodalmi és Művé‐
szeti Alkotó Közösség
(GYAK) zenés, vetí‐
tett képes pódium‐
előadását hallgathat‐
ják meg az érdeklő‐
dők a költészet napja
alkalmából április 12‐
én 17 órakor, a Dr.
Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér Köz‐
ponti Könyvtár klub‐
helyiségében (Her‐
man O. u. 22.)

Kezdők és haladók is elmélyedhetnek a kosárfonás rejtelmes
világában április 14‐én, szombaton 8 és 18 óra között a győri
Genrációk Házában (Aradi vértanúk útja 23.). Előzetes bejelent‐
kezés szükséges.
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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!”

Szakmák Éjszakája — EGY éjszaka EZERNYI életút!

További információk a programokról:
https://gymszc.hu vagy

telefonon a 20/260-8030 számon kérhetô.

A Gyôri Mûszaki Szakképzési Centrum 8 iskolája 
TÖBB MINT 88 PROGRAMMAL VÁR!

2018. április 13. péntek

Tudtad, hogy minden tavasszal megrendezésre kerül a
Szakmák Éjszakája, amikor sokezer érdekes program-
mal várnak a szakképzô intézmények és a vállalkozá-
sok? Ezen az éjszakán ezernyi foglalkozást kipróbál-
hatsz a Gyôri Mûszaki Szakképzési Centrum Iskoláiban,
a hegesztéstôl kezdve, az autószerelésen át a házépí-
tésig!  Humanoid robottal végezhetsz játékos feladato-
kat, interaktív öntészeti bemutatón vehetsz részt. Tedd
próbára magad, hogyan válnál be a különbözô szak-
mákban! Fedezd fel azokat a titkos helyszíneket, ahová
máskor nem juthatsz el! Ismerd meg azokat a vállal-
kozásokat, melyek csak ezen az éjszakán nyitják ki a
kapuikat! Gyere el, ha érdekel a szakképzés vagy csak
látni szeretnéd, hogyan mûködik a világunk! 

Egy éjszakán ezernyi izgalmas és hasznos program vár!

#izgalom #fesztivál #jövô #siker
https://szakmakejszakaja.hu/

ÉLJ A LEHETÔSÉGGEL!
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A kínai gyógyászat kétezer éves hagyományát hozták el

„Azért gyógyítok, hogy segíthessek!”
PROF. DR. FENG XIAO PING:

A kínaiak többsége ma is ösztönö‐
sen él, követik tradicionális elveiket,
használják az idősebbek ősi tudását,
praktikáit, óriási hangsúlyt fektetnek a
betegségek megelőzésére és a termé‐
szetes gyógyulásra. Az elegáns, Belvá‐
roshoz közeli, kínai stílusú rendelőben
gyógyteával fogadják a betérő, egész‐
séges, kiegyensúlyozott életre vágyó
vendégeket. A gyakori panaszok kö‐
zött szerepelnek például különböző
fájdalmak, belgyógyászati, idegrend‐
szeri, mozgásszervi betegségek, nő‐
gyógyászati panaszok, illetve fogyó‐
kúrás nehézségek és alkohol‐, niko‐
tin‐, kábítószer‐függőség miatt is
gyakran fordulnak az akupunktúrás
szakorvoshoz.

Prof. dr. Feng Xiao Ping 1990‐ben
végezte el az alapképzést a Chang‐
chun Hagyományos Kínai Orvoslási
Egyetemen, ahol Liu Guanjun híres
kínai professzor mellett tanult aku‐
punktúrát, majd 1993‐ban átvette
mesterdiplomáját. 1994‐ben, ma‐
gyarországi meghívását követően,
létrehozta saját kínai orvoslási klini‐
káját Mosonmagyaróváron. A hagyo‐
mányos kínai orvoslás sikerét bizo‐
nyítja, hogy már számos gyógyítha‐
tatlannak ismert, vagy annak mon‐
dott betegséget kezeltek eredménye‐
sen. Az akupunktúra és a moxibúció,
vagy másnéven moxa‐terápia felke‐
rült az UNESCO szellemi világöröksé‐
gi listájára. A doktornő a Hagyomá‐
nyos Kínai Orvoslás Magyarországi
Egyesülete alelnöke‐
ként is tevé‐
kenykedik.

A professzor magyarázata szerint,
a hagyományos kínai orvoslás az
életenergia felborulását tekinti az
egészségügyi problémák okozójának.
Az energia 14 csatornán, az úgyneve‐
zett meridiánokon keresztül áramlik,
a hajszálvékony akupunktúrás tűk az
ezeken keletkezett gátakat oldják fel

Az elmúlt húsz évben vált Ma‐
gyarországon is egyre ismerteb‐
bé és elismertebbé a kínaiak ál‐
tal kétezer éve gyakorolt aku‐
punktúra. Megyénkben csak‐
nem negyedszázada gyógyít
számos gyógyíthatatlannak vélt
betegséget prof. dr. Feng Xiao
Ping MSc akupunktúrás szakor‐
vos, aki március elején dr. Zhu
Ruo Yu akupunktúrás szakor‐
vossal közösen nyitott Győrben
is rendelőt – az ősi keleti orvos‐
lás szakértelmét hozta el váro‐
sunkba is.

tünk egyensúlya, s egy idő után más‐
hol is zavart okoz. „Mi mindig a kivál‐
tó okot keressük, majd azt szüntetjük
meg, nem pedig a tüneteket nyom‐
juk el különféle gyógyszerekkel. A
szervezet öngyógyító mechanizmu‐
sát indítjuk be” – mutat rá a kínai
gyógyászat alapjára Feng Xiao Ping

és a népbetegségnek számító gyo‐
morégést hozza példának: gyakran
például a máj nem megfelelő műkö‐
dése okozza a problémát kiváltó sav‐
túltengést.

A kezeléseket állapotfelmérés elő‐
zi meg. A diagnózis felállítását köve‐
tően, kiválasztják a betegnek leg‐
megfelelőbb kezelést: a rendelőben
dolgozó két szakorvos az akupunktú‐
ra, a moxa‐terápia, a köpölyözés és a
betegségmegelőző immunterápia
specialistája, akiknek a munkáját
szakasszisztensek segítik. Feng Xiao
Ping vezetésével mindannyian a jin
és jang egyensúlyának megteremté‐
sére törekednek a teljes, egészséges
élet elérésének érdekében – termé‐
szetesen, több ezer éves tapasztala‐
tokat követve. (x)

a megfelelő pontok ingerlésével.
Minden szervnek megvannak az aku‐
punktúrás pontjai, a testen összesen
360 ilyen található. Ha pedig az egyik
szervünk nem működik, felborul tes‐

Gyôr, 
Bartók B. út 5.
+36-30/
391-8648

PRÓBÁLJA KI!
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, mellékhatások nélkül!Április 13-ig a teljes körû
egészségügyi állapotfelmérés
INGYENES!



Koncz Dániel Budapestről, azon
belül is Cinkotáról származik. Győrbe
pedig egy kalandos külföldi utazás‐
nak köszönhetően került, de erről ki‐
csit később. Bár gyerekként még az
űrhajózás felé kacsingatott, a cinko‐
tai telek megalapozta a múlttal fog‐
lalkozó jövőjét. „Miután egy nagyon
régi temetőre épült a ház, előfordult
az is, hogy Árpád‐kori csontvázak ke‐
rültek elő a földből. Talán innen ho‐
zom a történelmi vonalat” – meséli
lelkesen Koncz Dániel. 

Bár az eredeti szakmája ötvösmű‐
vész, már középiskolásként régészeti
ásatásokon segédkezett. „Egy barátom
hívta fel a figyelmemet arra, hogy diá‐
kok is jelentkezhetnek. Én úgyis nyári
munkát kerestem, így felvettem velük
a kapcsolatot. Azt ígérték, hogy olyan
élményekkel leszek gazdagabb, ami az
egész életemre hatással lesz.” 

Közben a feltárt és feltáratlan
múlt annyira magával ragadta, hogy
egyre többet olvasott a témában, és
megismert különböző kultúrákat. Rá‐
talált a kelta mitológiára is, ami arra
sarkallta, hogy elutazzon Írországba.
„Kalandvágyból mentem ki. Dublin
közelében éltem egy évig, a szom‐
szédban pedig egy ménfőcsanaki
lány lakott. Haza már egy párként ér‐
keztünk, és azóta két kislányunkkal
együtt élünk Győr‐Ménfőcsanakon”
– mondja a büszke apa, aki régész‐
technikusként dolgozik. 

Elsősorban a rajzolás és a lehető leg‐
pontosabb dokumentáció a feladata.
„Ha valaki építkezik és ezt érintett le‐
lőhelyen teszi, akkor fel kell tárni a
területet. Bevásárlóközpontok,
üzemcsarnokok építésénél dolgo‐
zunk sok esetben. Egyébként Ma‐
gyarországnak megvan az a sajá‐
tos jellege, hogy ha egy picit mé‐
lyebbre ásunk, akkor minimum több
száz éves cserepek kerülnek elő” – ma‐
gyarázza Koncz Dániel. 

Saját elmondása alapján, az úgyne‐
vezett kísérleti régészet áll hozzá a leg‐
közelebb, ami arról szól, hogy a feltárt
tárgyakat rekonstruálják és kipróbálják
a gyakorlatban is. „Ha egy teljes felsze‐
relést szeretnénk elkészíteni, akkor ren‐
geteg időt és energiát kell ráfordítani
ahhoz, hogy valóban hiteles legyen.
Ezerben mérhető a munkaórák száma.” 

Így ér össze Koncz Dániel munkája
és hobbija, hiszen ő az alapítója és ve‐
zetője a Jaurinum Győri Történeti Tár‐
saságnak, amely hagyományőrző cso‐
portként, elsősorban a X–XI. század
minél hitelesebb bemutatását tűzte
ki célul. „Foglalkozunk a II. és az V. szá‐

„Egy autó árát olyan könnyen rá lehet
költeni egy páncélos katonára, hogy
észre sem veszi az ember. Mivel a ke‐
retünk ennél jóval szűkösebb, szinte
mindent magunk készítünk el olcsó
alapanyagokból. Van egy társunk pél‐
dául, aki régész, és ő kovácsolja a pán‐
célokat. A legújabb pedig, hogy susz‐
ternek álltam és cipőket készítek.” 

Koncz Dániel közel két évtizede
foglalkozik a hadi hagyományőrzés‐
sel, a társaságot pedig Horváth Ta‐
más Ariellel indították el, és a Beze‐
rédj‐kastély fogadta be őket. A korhű
viselet mellett, a fizikai felkészülésre

és a harci technikák elsajátítására, va‐
lamint a környezetvédelemre is nagy
hangsúlyt fektetnek. 

A tagok számos hazai és külföldi
hagyományőrző rendezvényen szere‐
peltek már sikerrel. Győrben óvodák‐
nak és iskoláknak is tartottak előadá‐
sokat, és rendszeres résztvevői a
Szent László Napoknak is. Így számos
lehetőség adódik az érdeklődőknek,
hogy a régmúlt évszázadokról kér‐
dezzék őket. Sőt a bátrabbak csatla‐
kozhatnak hozzájuk, hiszen a Jauri‐
num Győri Történeti Társaság kapuja
mindenki előtt nyitva áll.

Gyermekként sokunk képzelte magát hős lovagnak, aki fából fa‐
ragott kardjával vág rendet az ellenség katonái között. Aztán a
kardot lecseréltük, gondolataink pedig beszorultak a jelenbe.
Koncz Dániel viszont nem engedte el a múltat, és beleásta magát
a történelembe, hogy nap mint nap időutazáson vehessen részt. 

Köztünk élnek

zaddal is, de a főcsapás nálunk az ál‐
lamalapítás időszaka. Géza fejedelem
halálától László haláláig, Könyves Kál‐
mán még éppen beletartozik. Sajnos
nagyon kevés az információ a korszak‐
ból, így rengeteg kutatást igényel,
hogy hiteles ruházatot és felszerelést
készítsünk” – meséli a társaság veze‐
tője, aki azt is hozzáteszi, hogy rend‐
kívül költséges elfoglaltságról van szó.

Számomra túl gyors és suru ez a világ

Ha mélyebbre ásunk,
minimum több száz éves
cserepek kerülnek elô

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter

történelem
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Az Azori‐szigetek portugál auto‐
nóm terület az Atlanti‐óceán kellős kö‐
zepén. Legegyszerűbben bécsi indu‐
lással és lisszaboni átszállással jutunk
el ide – szezonon kívül akár egész ba‐
ráti árakon. A komoly távolság miatt az
út hosszúnak és fárasztónak tűnhet,
hiszen menet közben két időzónán is
átrepülünk. De megéri. Az épített kör‐
nyezet ugyanis egyértelműen portu‐
gál, a természeti környezet pedig, min‐
den túlzás nélkül: paradicsomi.

A Golf‐áramlatnak köszönhetően,
a szigetek éghajlata enyhe – a hőmér‐
séklet télen jellemzően 13‐14, nyáron
pedig 25‐26 Celsius‐fok körüli. Az idő

ÉDENKERT
változékony és elég csapadékos, eb‐
ből következik az a hihetetlen zöld
szín, ami már‐már a szigetek védje‐
gye. Érdemes tehát már leszállás előtt
rátapadni a repülő plexiablakaira, a
mélykék óceánból kiemelkedő sma‐
ragdzöld földdarabok ugyanis föntről
is varázslatos látványt nyújtanak. Kivé‐
ve persze, amikor sűrű felhőzet takar‐
ja el a buja növényzetet.

A szigetcsoport közepén húzódik
az európai és az észak‐amerikai kon‐
tinentális lemezt elválasztó határvo‐
nal, nem meglepő tehát, hogy az
„Azorik” mind vulkanikus eredetűek.
Ezt a múltat igazolják a szigetek mu‐

tatós krátertavai és meleg vizű ter‐
málforrásai is.

Saõ Miguel
Feltehetőleg a központi sziget,

Saõ Miguel tartogatja a legtöbb lát‐
nivalót, ami szerencsés, hiszen a re‐
pülőgép pont itt teszi ki az utazót. A
feladott poggyász begyűjtése után
érdemes rögtön bevágódni egy bé‐
relt kocsi volánja mögé, a sziget
ugyanis autóval könnyedén bejárha‐
tó. A cirka Győrnyi lakossággal bíró
Saõ Miguel légvonalban mind‐
össze 60 kilométer hosszú,
közúton azonban bő más‐
fél óra alatt érünk át a ke‐
leti partról a nyugatira. 

A sziget talán legkülön‐
legesebb túraútja éppen
itt, a nyugati parton találha‐
tó. A Lagoa do Canariónál, azaz
a Kanári‐tónál jobbra fordulva, ha‐
mar elérjük azt a gyalogösvényt, ami
négy további krátertó között fűzi át
magát, magasan a tengerszint felett.
Parkoljuk le a kocsit, és gondoskod‐
junk arról, hogy legyen nálunk leg‐
alább egy pót‐akku. Az ujjunkat
ugyanis le sem vesszük majd a fény‐
képező kioldógombjáról. Az útvonal
egyik kilátópontját meglepő módon
úgy nevezik: a Pokol kapuja. Az innen
nyíló panoráma azonban minden,
csak nem pokoli. És ez csak egy a szi‐
get megszámlálhatatlanul sok pano‐
rámapontja közül.

A túra után guruljunk le a közpon‐
ti településére, Ponta Delgadába, és
szürcsöljünk el egy kávét a városka
hangulatos főterén. Vagy akár elkölt‐
hetünk egy vacsorát is ugyanitt. Ha
ez meghaladja anyagi lehetőségein‐

ket, akkor viszont keressük fel a Mer‐
cado da Graçát, a helyi vásárcsarno‐
kot. Itt könnyen be tudunk szerezni
bármilyen hozzávalót (például a föld
és a tenger legkülönfélébb gyümöl‐
cseit), de akár helyben is megkóstol‐
hatjuk a helyi különlegességeket. És
mindezt potom árakon.

Flores
Flores vad, érintetlen és paradicso‐

mi. A legnyugatibb sziget Saõ Miguel‐
től további 500 kilométerre található.

Ami újabb repülőutat jelent. Floresen
azonban nem kell komoly turistaforga‐
lomra számítanunk. És ez szerencsés
is. Az édenkertben ugyanis furán mu‐
tatnának a vörösre sült, bermuda ga‐
tyás, színes pólós hobbiutazók. 

Floresen csipkés hegygerincek, vad‐
regényes tengerpartok és harapniva‐
lóan zöld esőerdők várják az utazót,
nem is szólva azokról a vízesésekről,
melyek Fajã Grande és Fajãzinha fa‐
lucskák közelében zuhognak alá, akár
100 méteres magasságból. További
népszerű látnivaló két egymáshoz kö‐
zeli, vulkanikus eredetű tó. Egyikük az
ébenfekete vizű Lagoa Comprida, azaz
Hosszú‐tó. A másik meg a smaragd‐
zöld színű Lagoa Negra, azaz Fekete‐
tó. Értik, ugye? Nem? Mi sem.

De ettől még mindkettő lélegzet ‐
elállítóan gyönyörű...

Egy átszállás az 

Hogy mi van Európa és Amerika között félúton? A nagy semmi, gondolhat‐
nánk. És ebben van is némi igazság. A semmi közepén azonban ott virít kilenc
apró sziget. Lisszabontól ezerötszáz, Új‐Fundlandtól kétezer kilométernyire.

Szerző: Kisté

A smaragdzöld
szigetek föntrôl is

varázslatos látványt
nyújtanak
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„A természet a jó Istenhez, az alkotóhoz visz közelebb”

A pannonhalmi
LOMBKORONÁK

felett

A Boldog Mór‐kilátó, és az
azt övező erdei tanösvény mel‐
lé lombkorona tanösvényt épí‐
tett a monostort övező parker‐
dőben a Kisalföldi Erdőgazda‐
ság Zrt. A 80 méter hosszú és
14 méter magasságban lévő,
halat formázó attrakció kilátó‐
pontként is funkcionál, és kere‐
kesszékkel is bejárható. 

A nagycsütörtöki ünnepé‐
lyes avatáson Orbán Tibor, a Kis ‐
alföldi Erdőgazdaság Zrt. vezér‐
igazgatója többek között arról
beszélt, hogy aki felsétál a tan ‐
ösvényen, az gyönyörködhet a
panorámában, az alant elterülő
kisvárosban, a sokorói dombok‐
ban, a halastavakban, az apát‐
ság jellegzetes épülettömbjé‐
ben. „Aki a különleges séta so‐
rán beszívja az erdei levegőt, az
biztosan jobban ügyel majd ar‐
ra, hogy mindez a szépség így is
maradjon. Nem szemetel, nem
rombol, nem árt, hanem meg‐
őriz, vigyáz, ápol és épít inkább.”
A vezérigazgató hangsúlyozta, a
lombkorona tanösvény megépí‐
tésének az volt a célja, hogy
még vonzóbbá, változatosabbá
tegyék a domb turisztikai kíná‐
latát, valamint a látogatóknak a
lelki feltöltődés mellett, aktív fi‐
zikai tevékenységgé és szellemi

kalanddá is váljon a pannonhal‐
mi kirándulás.

Kara Ákos államtitkár, ország‐
gyűlési képviselő beszédében
kiemelte, a beruházás azért is
fontos a térség életében, mert

minden korosztály számára kí‐
nál kikapcsolódási lehetőséget.
„Pannonhalmán mindig törté‐
nik valami jó dolog, így lesz ez a
jövőben is, hamarosan megkez‐
dődik egy tanuszoda építése, és
jelenleg több mint ötmilliárd fo‐
rint értékben folynak értékte‐
remtő beruházások” – mutatott
rá a politikus.

Dr. Fazekas Sándor földműve‐
lésügyi miniszter avatóbeszédé‐
ben hangsúlyozta, fontos, hogy
avatott módon értsük és lássuk
a természetet. Az erdőgazdasá‐
gok az elmúlt években sokat tet‐

tek azért, hogy az emberek meg‐
ismerjék az erdők világát. 2010‐
ben a kormány célul tűzte ki,
hogy a magyar erdők bejárható‐
ak, megismerhetőek legyenek. A
Kisalföldi Erdőgazdaság is olyan
fejlesztéseket hajt végre, amely
bemutatja a hegy élővilágát, a
dombvidék szépségeit, a növé‐
nyek értékeit, mindezt a legmo‐
dernebb megoldásokkal. A KA‐
EG 900 millió forint értékű fej‐
lesztést hajtott végre az elmúlt

időszakban, ebből 63 millió fo‐
rintba került a lombkorona tan ‐
ösvény és a hozzá vezető utak ki‐
építése.

Hortobágyi Cirill, a napok‐
ban megválasztott új pannon‐
halmi főapát első hivatalos
eseményén örömét fejezte ki
a fejlesztés kapcsán. A hely a
természetet mutatja be azok
számára, akik ide látogatnak.
„A természet pedig, ha figyelő
füllel, halló szívvel vagyunk
iránta, a jó Istenhez, az alkotó‐
hoz visz bennünket közelebb”
– mondta.

A világörökség részét képező Pannonhalmi Főapátság
környezete egy új látványossággal bővült: nagycsütör‐
töktől a fák lombkoronája felett is sétálhatnak, akik el‐
látogatnak Szent Márton‐hegyére.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor



A tojásokat habosra verjük, hozzáadjuk a porcukrot,
a vaníliás cukrot, a tejfölt, a búzadarát, a lisztet, a sütő‐
port és az olajat. A túrót óvatosan keverjük hozzá, hogy
ne törjön meg, és kivajazott tepsiben készre sütjük.

Nagy Eszter Creative Chef új sorozatot kezdett a Győr+ Televízión: lapunk Köztünk
élnek című rovatának szereplőivel főz a következő időszakban. Jakus László, a Czinka
Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke, számos programban vesz részt az esély‐
egyenlőség jegyében. Az adás premierjét pénteken, 19:30 órakor láthatják a Győr+
Televízióban, amit később a tv.gyorplusz.hu weboldalon is visszanézhetnek, a Jakus
Lászlóról készült portrét pedig a február 9‐én megjelent számunkban olvashatták.

Roma 
hagyományok

Vajda pecsenyéje
CIGÁNYKENYÉRREL

A szüzet besózzuk és forró serpenyőben körbesütjük, majd félretesszük.
Ugyanabban a serpenyőben a bacont a hagymával kevés olajon lepirítjuk, hoz‐
záadjuk a kockára vágott paprikát és fedő alatt 5‐6 percig pároljuk. Hozzáadjuk
a karikára vágott csemegeuborkát, sózzuk, borsozzuk és a körbesütött húsokat
körülbelül 5‐8 percre visszahelyezzük. A lisztet a vízzel és a sóval alaposan el‐
dolgozzuk és kissé zsírozott serpenyőben kenyérlángost készítünk belőle. A
húsokat felszelve a lángosra helyezzük és a raguval nyakonöntve tálaljuk, tej‐
föllel díszítjük.

15 dkg bacon, 1 nagy fej lilahagyma, 30 dkg paprika,
10 dkg csemegeuborka, 50 dkg szűzpecsenye, só, bors, 30 dkg liszt,

annyi víz, amennyit felvesz, só, tejföl a tálaláshoz

CIGÁNYrétes

4 db tojás, 3 ek. porcukor,
1 cs. vaníliás cukor, 3 ek. búzadara,

3 ek. finomliszt, 40 dkg túró, 
3 ek. olaj, 4 ek. tejföl

2018. április 6.20
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Szigetben 38 nm-es, magasföld-
szinti garzonlakás tárolóval eladó. Jel-
lemzôk: fürdô és WC külön helyiség-
ben, spejz, a nyílászárók mûanyagok,
redônyösek. A fûtésrôl gázkonvektor
gondoskodik és cserépkályha is van.

Horváth Edina:
70/587-4020

Belvároshoz közel eladó 59,1 nm-
es, nappali + 1 szobás, tetôtéri tég -
lalakás. Jellemzôk: 48-as falak, tör-
ténelmi jelleg, minôségi szigetelés. A
négylakásos házban 52—96 nm-es
lakások közül választhat. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrújbarát és Gyôr-Ménfôcsanak ha-
tárán épül ez a 10 + 15 lakásos tár-
sasház. Itt eladó ez a földszinti, 61 nm-
es, 2 szoba nappalis, saját kerttel ren-
delkezô lakás. Kulcsrakészen: 20,5 M
Ft (nem tartalmazza a konyhabútort).

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Szitásdombon eladó ez a 42
nm-es, 2. emeleti lakás. Elosztása:
nappali + 1 szoba. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik. Fedett
gépkocsibeálló, garázs és tároló is vá-
sárolható. Átadás: 2018. II. negyedév.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrzámoly új építésû részén, gará-
zsos családi ház eladó. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 vagy
4 szoba. Alakítsa az igényeinek meg-
felelôen! Telek: 800 nm. A házhoz
15 nm terasz kapcsolódik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Adyvárosban, a Földes Gábor
utcában eladó ez az 5. emeleti, 55
nm-es, 1 + 2 fél szobás, erkélyes,
felújítandó panellakás, kilátással a
Barátság Parkra. A ház a panelprog-
ramban is hamarosan részt vesz. 

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 

Nyúl csendes utcájában, 90 nm-es
ikerház eladó. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 3 hálószoba, va-
lamint kamra. Telek: 400 nm. A ház
kiválóan alkalmas CSOK-ot igényelô
pároknak, vagy nagyobb családnak.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr Árkádhoz közeli részén, a Bu-
dai utcában eladó ez a magasföld-
szinti, 1 szobás, 43 nm-es téglala-
kás. A szobából 6 nm-es erkély nyílik.
Kisebb anyagi ráfordítással kellemes
otthont varázsolhat belôle!

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szigetben, az egyetemtôl és
Belvárostól pár percre, 4 lakásos ház-
ban eladó 60 nm-es, téglaépítésû,
földszinti lakás. Az ingatlan folyamato-
san karbantartott, kitûnô mûszaki ál-
lapotú. Elosztása: 2 szoba + étkezô. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Marcalváros II-n, új építésû társas-
házban, minôségi lakások eladóak
36—100 nm-ig. Ez az 52 nm-es la-
kás a földszinten található. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 háló-
szoba, terasz, 108 nm saját kert. 

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez a lakás az
emeleten található, 54 nm-es, erké-
lyes. Elosztása: nappali + 2 szoba.
Magas színvonalú kivitelezés.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

ÚJRA!!! 70 nm-es ikerház a Pacsir-
ta lakóparkban. A 70 nm-es házhoz
tartozó telekrész: 350 nm. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 háló-
szoba. A nappaliból léphetünk a
nagyméretû, 12 nm-es teraszra.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 14,2 M Ft. 

Gyôr-Ménfôcsanakon, zsákutcában
eladó ez a 93 nm-es, belsô kétszintes
lakás, 4 lakásos társasházban. Elosz-
tása: 3 szoba + nappali, terasz, 50
nm-es kert. A lakáshoz zárt udvaron
belül 2 db fedett kocsibeálló tartozik.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 30,99 M Ft. Ár: 25,9 M Ft. Ár: 19,2 M Ft. 

Ár: 23,3 M Ft. Ár: 15,8 M Ft. Ár: 11,5 M Ft. Ár: 18,6 M Ft. 

Ár: 18,5 M Ft. Ár: 34,9 M Ft. 

Gyôr-Nádorvárosban kínálom el-
adásra ezt az újszerû, erkélyes, elsô
emeleti téglalakást. Jellemzôk: 64
nm-es alapterület, amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba. A hálószobá-
ból nyílik a 6 nm-es erkély.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 24,9 M Ft. 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a
bruttó 61 nm, nettó 52 nm-es, 1.
emeleti lakás. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2  hálószoba, er-
kély. Teremgarázs-beálló és 8 nm-es
tároló tartozik a lakáshoz.  

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 21,99 M Ft. Ár: 15,5 M Ft. Ár: 16,7 M Ft. 

Gyôr-Szabadhegy új építésû lakó-
parkjában, csendes, zöldövezeti kör-
nyezetben eladó második emeleti,
76 nm-es, erkélyes lakás. Kitûnô vá-
lasztás családosoknak, fiatal párok-
nak! CSOK, hitel igényelhetô!

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 30,5 M Ft. 

Ár: 28,5 M Ft. 
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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 9. • 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.

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. 

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

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
Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik
egy stabil, kiszámítható munkahelyen?
Akkor nálunk jó helyen kopogtat!

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő Üzletága felvételt hirdet

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettségű, számítógépes ismeretekkel
rendelkező, könyvelési feladatokat szerető egyéniség. (Lehet pályakezdő is.) Fő feladata
a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban könyvelési, számlázási tevékenység ellátása.
A felvételnél előnyt jelent a mérlegképes könyvelői végzettség vagy könyvelési gyakorlat.

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

KÖNYVELÓ́ munkakör betöltésére!
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vetőmagok,
gumók, virághagymák

csereberéje

Várunk, ha van felesleges, jó termőké-
pességű vetőmagod, amit szívesen meg-
osztanál másokkal (asztalt biztosítunk),
elcserélnéd olyanra, amit te keresel vagy
egyszerűen csak érdekel a kertészet.

Helyszín:
VÁSÁRCSARNOK

(Herman Ottó utca 25.)

Időpont:
2018. ÁPRILIS 8.

vasárnap 8–11 óra

Várunk minden kertbarátot,
érdeklődőt sok szeretettel!

ÉRDEKLŐDÉS:
piacok@gyorszol.hu

+36-20/419-1006

KERTÉSZ LESZEK,
FÁT NEVELEK...

mag
börze

IV. GYŐRI

-

Az érintett fogyasztók nagy száma miatt a Győr‐
Szol Zrt. két ütemben értesíti a melegvíz‐mérő hite‐
lesítésére kötelezett ügyfeleket. Az első ütemben
sorra kerülő fogyasztók hamarosan levelet kapnak
a hitelesítés két lehetőségéről. Az egyik, amikor az
ügyfél megrendelésére a hiteles mérést a melegvíz‐
mérő cseréjével a Győr‐Szol Zrt. teremti meg egy új,
hitelesített berendezés beépítésével. Amennyiben
a fogyasztó a hitelesíttetésnek ezt a módját választ‐

A Külső Baross úton, a Petz
Lajos és a Herman Ottó utcai
szakaszon elkészült a 180 méter
hosszú csatornaszakasz cseréje.
A vízvezeték is a helyére került,
rövidesen kezdődnek az új veze‐
tékekre való átkötések – tudtuk
meg Biczó Lászlótól, a Pannon‐
Víz Zrt. műszaki ellenőrétől, aki
hozzátette,  a február végén ér‐
kezett erős lehűlés miatt az ere‐
deti határidő nem tartható. A
tervezett forgalomba helyezés
új határideje május 7.

A szennyvízcsatorna‐építés‐
nél a legkorszerűbb és legna‐
gyobb igénybevételt bíró kő ‐

A Győr‐Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy közös, Orgona utcai ügyfélszolgálati
irodájuk április 8‐án, vasárnap szavazóhelyiségként működik. Ezért az Orgona utcai ügyfélszolgálat április
6‐án, pénteken 8 és 12 óra között, április 9‐én, hétfőn pedig 9 és 16 óra között tart nyitva. A pénztár fél
órával előbb bezár. A szolgáltatók ezúton is köszönik ügyfeleik megértését és türelmét.

Módosított ügyfélfogadási idó́

TÖBB EZER melegvíz-mérot kell hitelesíteni

agyag csövek kerültek a föld alá.
Az új csatorna várható élettarta‐
ma több mint száz év. Február
végén, ameddig tudtak, dolgoz‐
tak az építők. Összesen nyolc
munkanap kényszerleállásra volt
szükség. Néhány fokos fagyban
már újra lehetett kezdeni a mun‐
kát. Az építkezés idején a szenny‐
vízelvezetés folyamatosan műkö‐
dött és működni fog. A lakóházak
és az utcai víznyelők csatornabe‐
kötéseit cserélik, szolgáltatáski ‐
esésre nem kell számítani. Az ivó‐
vízvezeték hamar elkészült, a
nyomáspróba 9 bar víznyomás‐
sal történt, így biztos, hogy nem

lesz gond a győri vízvezetékek‐
ben szokásos 3,5 bar üzemi víz‐
nyomással. Az üzembe helyezés
előtti vízminta minősége is meg‐
felelő. Jelenleg még a régi veze‐
tékről kapják az ivóvizet a fo‐
gyasztók, az átkötések hamaro‐
san kezdődnek. Ez minden eset‐
ben az adott ingatlan rövid idejű
kizárásával jár majd. Vízelzárás‐
ra munkanapokon a délelőtti és
kora délutáni órákban kerül sor,
a lakókat értesítik erről.

Az építkezés által okozott kel‐
lemetlenségért az itt lakók és az
erre közlekedők türelmét és meg‐
értését kéri a Pannon‐Víz Zrt.

ja, a postázott tájékoztatóhoz mellékelt megrende‐
lőlapot kell leadnia a kézhezvételtől számított 15 na‐
pon belül személyesen a társaság ügyfélszolgálati
irodáinak valamelyikében (Orgona u. 10., Jókai u. 7–
9.), vagy elküldheti az energia@gyorszol.hu e‐mail
címre, illetve postai úton a Győr‐Szol Zrt. címére:
9024 Győr, Orgona u. 10. A hitelesíttetés megvaló‐
sításának másik lehetősége a jelenleg beépített me‐
legvíz‐mérő saját szervezésben történő újrahitelesí‐
tése. Ez esetben a mérőhitelesítést a tulajdonos in‐
tézi, a szolgáltató csak a mérővel kapcsolatos adat‐
változást regisztrálja. Amennyiben sem a mérő cse‐
réjére, sem újrahitelesíttetésére nem kerül sor, úgy
a szolgáltató az ügyfelet kénytelen mérővel nem ren‐
delkező díjfizetőnek tekinteni.

További felvilágosítást kaphatnak a fogyasztók a
96/50‐50‐50‐es telefonszámon vagy személyesen, az
ügyfélszolgálati irodákban. A hitelesítésről szóló tájé‐
koztató szövege a gyorszol.hu oldalon is olvasható.

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásá‐
ról rendelkező kormányrendelet a meleg‐
víz‐mérők hitelességének időtartamát
nyolc évben állapítja meg, így Győrben eb‐
ben az évben mintegy 6.500 mérő cseréjét
vagy újrahitelesítését kell megoldaniuk az
eszközök tulajdonosainak.

´́

Kezdodnek az átkötések a

Külso Baross úton
´́

´́
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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.

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 húsvét meghozta az esőt és a me‐
leget; több se kell a természetnek,
hogy tavaszi akcióba lendüljön. Ró‐
zsaszínű és fehér csipkés báli ruhát
ölt lassacskán minden fa a ligetek‐
ben, kertekben és a Xantus János
Állatkertben is. Nem csak a szorgos
méhecskéket csalogatják, hanem a
tavaszi üdeségre vágyó látogatókat
is, akiket a téli zugolyukból előbújó
állatok lelkes kíváncsisággal és tág‐
ra nyílt szemecskékkel várnak.

A gibbon‐sziget öreg fái sem árvál‐
kodnak már magányosan, ismét bir‐
tokba vették őket „légtornászaik”:
Gyurci és Dodó. Gibbondaltól han‐
gos a Kiskúti liget kora reggel, ami a
Nap imádatának legőszintébb szer‐
tartása. Ha szőke vagy vörös hajú
hölgy vagy, hamar kinéznek maguk‐
nak a messzi magasságokból, a fako‐
ronákból, és ha valóban a „zsánerük”
vagy, ügyes mozdulatokkal gyorsan
talajt érnek, hogy halk füttyszavakkal
„udvarolhassanak” kicsit neked.

A szomszédjukban találod a
csöppnyi Madagaszkárt, a gyűrűsfar‐
kú makik, a Nap igazi szerelmeseinek

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

birodalmát. Tőlük tényleg megtanul‐
hatod, hogyan is érdemes élvezni a
jó időt, és szabályos jógapozícióban
relaxálni. A csintalan fiatalok fürgén
szökkennek ide‐oda, élvezik az ifjú‐

ság féktelen időszakát, valamint a
társaságodat is, hiszen besétálhatsz
körükbe, s a padon kényelembe he‐
lyezve magad, érdekes etológiai
megfigyeléseket tehetsz.

Ne hagyd ki a tavaszi zsongást, él‐
vezd az állatkerti rügyfakadást, figyeld
meg a növény‐ és állatvilág robbaná‐
sát; egyszerűen érezd jól magad!

Szeretettel vár az állatkert! 

Tavaszi 
ZSONGÁS
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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

OKTATÁS

Jó kereseti esély! Pályázat‐
írás és projektmenedzsment
48 órás képzést  indít a TIT
PANNON Egyesülete Győr,
Munkácsy u. 6. 2018. május
5‐én szombatonként 6 alka‐
lommal. Jel. határidő: 2018.
április 27. Tel.: 96/525‐060,
06‐70/321‐3763.
www.titpannon.hu
Eng. szám: E‐000483/2014

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá‐
dogos és lapos tetők, szige‐

telési munkák készítése. 06‐
30/355‐6991

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

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

Kata mobilfodrászat! Fodrász
házhoz megy, elérhető áron!
Tel.: 06‐30/273‐3847.

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

Kertek rendezését, fűkaszá‐
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. 06‐
20/517‐2701

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

Kárpitozás! Ülő, fekvő búto‐
rok javítása, áthúzása,
anyagválasztással. Ingyenes
felmérés – szállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítá‐
sa, áthúzása. 06‐70/884‐
6838

EGYÉB

SZÉP‐KÁRTYA, Erzsébet‐utal‐
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven‐
nék. 06‐70/564‐2280

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.

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

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

GYÔR BELVÁROSÁBAN
igényesen kialakított, 
VADONATÚJ
SZÁLLÁSHELYEK
parkolási
lehetôséggel
KIADÓK.
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A Híd a Jövőbe Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány közhasz-
nú szervezetként tartja fenn a Márton Lakóotthont Nyúlon.
Az intézmény fenntartása évről-évre óriási feladat az alapít-
vány számára. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával járul-
jon hozzá Ön is a Márton Lakóotthon fenntartásához!

Adója 1%-ával támogassa
a nyúli MÁRTON LAKÓOTTHON
autista és fogyatékkal élő fiataljait!

„HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány 
Bankszámlaszám: 10918001-00000018-64380000

9082 Nyúl, Táncsics u. 174. • 96/540-133
Adószám: 18697373-1-08
www.martonlakootthon.hu

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

www.vidrauszoiskola.hu

UTOLSÓ TAVASZI
úszásoktatás, kondicionáló úszás, edzés
óvodások, gyermekek, diákok, felnőttek számára

Aqua Uszoda: hétfő, kedd, csütörtök, péntek
16:00-tól 17:00-ig.

Magyar Vilmos Uszoda: kedden és csütörtökön
16:00 és 17:00

Móra Uszoda: hétfőtől péntekig 17:00 és 18:00

Úszóegyesületi tagfelvétel!
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek: 17:00 és 18:00

Felnőtt úszásoktatás-edzés:
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 19:00–20:00

Aqua Uszoda: kedd, csütörtök 19:00–20:00

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

Érdeklődés:
06-70/9479-409 Kovács Aliz

06-30/2722-064 Rákosfalvy Ferenc

JELENTKEZÉS
folyamatosan!



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. 

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu
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Ne felejts el
rendelkezni az 1%-ról! 
18530021-1-08

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

INGATLAN

Eladó tulajdonostól, Győr
belvárosában erkélyes, felújí‐
tott 49 nm‐es lakás. 19,9 M
Ft. 06‐20/441‐9401

Győr‐Kisbácsa csendes ré‐
szén, a Kultúrház utcában,
406 nm‐es építési telek tulaj‐
donostól eladó. A telek üres,
csatorna a telken belül, töb‐
bi közmű a telek előtt. Ár:
10,2 M Ft. Telefon: 06‐
20/940‐2805

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Marcalváros II, 3 szobás,
68 nm‐es, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerző‐
déses lakást cserélne 2 szo‐
bás vagy annál nagyobb ha‐
tározatlan‐határozott idejű,
csak földszinti bérlemény‐

re. Újváros, Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám:
646.)

Szigeti, 1 szobás, 46 nm‐
es, komfortos, egyedi gáz‐
fűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserél‐
ne, 55–65 nm‐es, 3 szo‐
bás, határozott‐határozat‐
lan idejű bérleti szerződé‐
ses lakásra. (Hirdetésszám:
479.)

Szigeti, 1 szobás, 26 nm‐es,
összkomfortos, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerző‐
déses lakást cserélne, 50–
100 nm‐es, 1–3 szobás, hatá‐
rozatlan idejű, belvárosi, szi‐
geti, révfalui, nádorvárosi
bérleményre. (Hirdetésszám:
480.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 45
nm‐es, komfortos, egyedi
gázfűtéses, erkélyes, kar‐
bantartott, határozott bér‐
leti szerződéses lakást cse‐
rélne 50–70 nm‐es, 1+ 2
fél szobás, határozott‐hatá‐
rozatlan idejű bérlemény‐
re. Adyváros, Marcal I–II,
Belváros előnyben. Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám:
482.)

Belvárosi, 2 szobás, 44 nm‐
es, összkomfortos, határo‐

zott bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 36–56 nm‐es,
2 szobás, határozott‐határo‐
zatlan idejű bérleményre.
Belváros, Révfalu, Adyváros,
Marcalváros I–II, Szabad‐
hegy, Ménfőcsanak, Nádor‐
város előnyben. (Hirdetés ‐
szám: 483.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 42
nm‐es, komfortos, egyedi
gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 36–42 nm, 1
vagy 1+ fél szobás, határo‐
zott‐határozatlan idejű
bérleményre. (Hirdetés ‐
szám: 486.)

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

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 
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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!
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A Munkaerőpiacon Maradás Egye‐
sülete az Emberi Erőforrások Minisz‐
tériuma támogatásával, a fogyatékkal
élő és megváltozott munkaképességű
személyek számára nyújt lehetőséget
abban, hogy kipróbálhassák magukat
az ÁLOM munkahelyen. A program
2015‐ben indult, azóta már országos
méretűvé nőtt. Ennek a programnak
a keretében nemrég Magyar Balázst
az Audi Aréna Győrbe kísérte két gon‐
dozója, Kovács Anikó és Csóka Ramó‐
na. A szakemberek elmesélték, Balázs
rajongója a zöld‐fehér lányoknak, egé‐
szen kicsi kora óta lelkesen nézi a mér‐
kőzéseket. A családja támogatja a ké‐
zilabda iránti szenvedélyét. „Balázs
nagyon várta a mai napot, már vagy
egy hete csak arról beszél, hogy talál‐
kozik a kedvenceivel” – kezdte Anikó.

„Sőt, mivel azt is tudta, hogy együtt
edzhet a lányokkal, lelkesen gyakorolt,
próbálgatta a dobásokat, hogy minél
jobban menjen neki. Azt is mondta,
hogy nem izgul, de azért mi láttuk
rajta, hogy egy kicsit megilletődött.
Ám hamar fel is oldódott a kedvessé‐
get tapasztalva, na meg a lányokat
meglátva” – csatlakozott kolléganő‐
jéhez Ramóna is.

A fiatal srácnak egyébként Gör‐
bicz Anita a kedvence, így külön
öröm volt, hogy a győriek csapatka‐
pitányával edzhetett együtt. Lelke‐
sen és becsülettel végezte a bemele‐
gítő gyakorlatokat, s persze boldogan
hallgatta Anita tanácsait. Sőt, még az a
vágya is teljesült, hogy a világsztárokkal
teletűzdelt csapat csak neki tapsolt és
állt össze egy közös fotó erejéig. 

Az ÁLOM nem válhatott volna va‐
lóra, ha nincs Szabó Tamás, a Győri
ETO KC kommunikációs és nemzet‐
közi igazgatója, aki a Győr+ Médiá‐
nak elmondta: nem kellett gondol‐
kozni, hogy
igent

mondjanak‐e a felkérésre. „Balázs
egy fantasztikus srác, jó volt látni,
ahogy csillog a szeme! Fontosnak

tartjuk, hogy valamit visszaadjunk a
társadalomnak abból a szeretetből,
támogatásból és elfogadásból, amit
itt a klubnál tapasztalunk nap, mint
nap. Szerettük volna felhívni a figyel‐

met arra, hogy a fogyatékkal élő
és a megváltozott munkaké‐

pességű embereknek is
vannak álmaik, vágyaik,
amiket nem is olyan ne‐
héz teljesíteni. S szeret‐
tünk volna ezzel üzenni
a cégvezetőknek is,

hogy a Balázshoz hason‐
ló srácoknak, lányoknak

rengeteget jelent a közösség‐
hez tartozás, a közös élmények. Ha
már néhány ember életét sikerül
megváltoztatni az ilyen kezdeménye‐
zésekkel, akkor már megérte!”

Teljesítették

BALÁZS ÁLMÁTGörbiczék

Hihetetlen élményben volt része
nemrég Magyar Balázsnak, aki egy
kicsit bepillanthatott a Győri Audi
ETO KC csapatának életébe. A „Ne‐
ked MUNKA, nekem ÁLOM” elneve‐
zésű program és a klub újabb vágyat
teljesített.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter

Balázs
gyermekkora óta

ETO-rajongó
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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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

A 120. Országos Úszó Bajnokságnak a múlt hé‐
ten Debrecen adott otthont. Az ob‐n 53 egyesület
384 versenyzője szállt harcba az érmekért, köztük
a Győri Úszó SE sportolói is. „Az előjelek nem voltak
túl kedvezőek, mivel a huszonhét utazó verseny‐
zőnkből már a kezdés előtt hárman betegség miatt
visszaléptek. Jakabos Zsuzsanna, Gyurinovics Fanni
és Balog Gábor is a válogatott tagjai, jó formában
állhattak volna rajtkőre. A gondok ellenére a klub
sportolói helytálltak, és összesen tizenhat érmet
gyűjtöttek, ebből hat volt arany‐, hét az ezüst‐ és
három a bronzmedál. Az éremtáblán és a pontver‐
senyen szintén a harmadik helyen végzett a csapat,
a tavalyi felnőtt országos bajnoksághoz képest közel
800 ponttal többet szerezve. Versenyzőink ötven‐

Március elején életmentő koponyamű‐
tétet kellett végrehajtani a Győri ETO FC
futballistáján, Koszó Balázson, miután a
Cegléd elleni NB II‐es bajnoki meccsen az
ellenfél kapusával ütközött. 

„A játékos a halántékcsont beroppanásá‐
val és vérzéssel járó koponyasérülést szenve‐
dett, és az éjszaka életmentő műtétet kellett
rajta végrehajtani, amely jól sikerült” – nyilat‐
kozta a március 11‐i beavatkozás után dr. Ágh
László csapatorvos. A játékos már jobban van,
és csapata meccseit is látogatja.

„Még aznap este megoperáltak, és más‐
nap reggel ébredtem. Nyolc napot töltöttem
a kórházban, az első négy nap az tényleg szi‐
gorúan fekvés volt, utána már a kórházon be‐
lül tehettem kisebb sétákat. Körülbelül hat
nap után már elég jól éreztem magam. Ami‐
óta itthon vagyok, szerencsére nem kell
gyógyszert szednem, csak pihennem. Nyil‐
ván ha épp fájna a fejem, akkor arra bevehet‐
nék egy fájdalomcsillapítót, de lekopogom,
a legelső éjszaka óta erre sem volt szükség”
– beszélt a klub honlapján a műtétről és az
azt követő időszakról Koszó Balázs. Az ETO
védője azt mondja, nem érzi semmilyen utó‐

Életmento mutét után 
hatását a műtétnek, néha azért előfordul,
hogy kicsit megszédül, amikor hirtelen feláll.
Egyelőre nem csinálhat semmi megerőltetőt,
de például autót már vezethet, így ott van
társaival a meccseken, és edzésekre is gyak‐
ran kilátogat. „Az edzőnk, Szentes Lázár és a
csapattársaim is mondták, hogy jöjjek ki az
edzésekre, amikor van erőm, legyek itt velük,
ha tudok. Természetesen vasárnaponként
ott vagyok a meccseken is, mindig a helyszí‐
nen szurkolok a csapatnak. Fontosnak érzem,
hogy minél több időt töltsek a játékostársa‐
immal, és nagyon elszakadni sem szeretnék
ettől a közegtől.”

A játékos hozzátette, orvosával fél év ki‐
hagyásról beszéltek, de úgy, hogy reményei
szerint a hat hónap leteltével már játékra ké‐
pes állapotban lesz. „Szükség van egy máso‐
dik beavatkozásra is, egy‐két hónap múlva,
amikor egy implantátumot helyeznek be. Ak‐
kor már csak 2‐3 napot kell kórházban tölte‐
nem, és néhány napot pihenni, aztán folyta‐
tódhat az egyéni felkészülés, és az első mű‐
téttől számított fél év múlva a pályán talál‐
kozhatok újra a szurkolókkal is. Nagyon kö‐
szönöm nekik a sok biztató üzenetet!”

négy egyéni csúcsot úsztak” – mondta Petrov Iván,
a Győri Úszó SE vezetőedzője.

A váltó eredmények mellett ketten egyéni
bajnoki címeket is szereztek a győriek közül. Se‐
bestyén Dalma nyert 200 méter mellen és ve‐
gyesen, Lobanovszkij Maxim pedig az 50 méte‐
res gyorsúszásban lett első. 

„A kiváló infrastrukturális adottságok, illetve
Győr városának kiemelt támogatása meghozta
gyümölcsét. A miénk a magyar úszósport egyik
meghatározó klubja, amely mára nemcsak iga‐
zolásokkal, de feltörekvő tehetségek kinevelésé‐
vel is pontokat, érmeket tud szerezni a legkomo‐
lyabb hazai erőpróbákon” – tette hozzá az érté‐
keléshez Petrov Iván.

Tizenhat érmet hoztak

már a stadionban szurkol társainak
´́ ´́
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: április 6—12.

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

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Kristálycukor

155 Ft/kg

Jar mosogató
900 ml, 554,44 Ft/l

Helyben készített, juhbélbe
töltött kolbász

1099 Ft/kg

Steffl dobozos sör 4,2%-os
0,5 l, 310 Ft/l

155 Ft/db

Kartonos ár:

499 Ft/db

A bajnok győriek is legalább any‐
nyira izgalmas körülmények között
harcolták ki a döntőbe jutást, mint
az Érd. Ambros Martín csapata a Fe‐
rencvárossal 25–25‐ös döntetlenre
végzett a rendes játékidőben, majd
büntetőkkel ejtette ki riválisát. Az ér‐
diek szintén hetesekkel búcsúztatták
a Siófokot az elődöntőben. A finálét
az ETO‐ból Tomori Zsuzsanna, Nora
Mörk és Stine Oftedal, az érdiektől
pedig Klivinyi Kinga hagyta ki sérülés
miatt. A mérkőzés szünetében az
Érd vezetett, a hajrát azonban a
Győr bírta jobban. A zöld‐fehérek
megszerezték történetük 13. Ma‐
gyar Kupa‐elsőségét, ezzel az örök‐
rangsor élére álltak.

Ambros Martín, a győriek vezető‐
edzője – aki az idény után távozik –
a meccs után úgy fogalmazott, na‐
gyon boldog, amiért csapata vissza‐
szerezte a kupát, amit tavaly, 12 év
után elveszített. „Nagyon elégedet‐
tek lehetünk, örülünk, hogy sikerült
nyernünk, fantasztikus hétvégén va‐
gyunk túl. Remek csapatok jutottak
a négyes döntőbe, az egész magyar
kézilabdázás büszke lehet arra, ami
az aréna falai között zajlott.” A spa‐
nyol tréner a döntőről elmondta,
sok fejtörést okozott nekik az Érd já‐
téka, hiszen egészen az utolsó per‐
cekig kiélezett volt a küzdelem.
„Nem mondanám őket vesztesnek,
nagyon közel voltak hozzánk és ah‐
hoz, hogy nyerjenek, de kamatozott

A Győri Audi ETO KC 13. alkalommal nyerte meg a női kézilabda
Magyar Kupát, miután 27–23‐ra legyőzte az Érd HC csapatát a múlt
vasárnapi döntőben, a Papp László Budapest Sportarénában. A fi‐
nálé legeredményesebb játékosa a hétgólos Görbicz Anita volt.

a tapasztalatunk, és az utolsó pilla‐
natokban túl tudtunk lendülni a fe‐
szültségen.” Ambros Martín hangsú‐
lyozta, játékosai bíztak egymásban
és a győzelemben, illetve fontos,
hogy sok ilyen mérkőzést játszanak
a szezonban, ez volt a sikerük kulcsa. 

„Megbeszéltük, hogy a meccs
eleje lesz a legfontosabb, hogy ne
hagyjuk meglépni az ellenfelet.
Nem sikerült, de összeszedtük ma‐
gunkat, egymásból merítettünk
erőt, bíztunk a csapattársainkban”
– mondta a kupa átadásakor Gör‐
bicz Anita csapatkapitány.

„Mintha kicsit az öltözőben ma‐
radtunk volna a kezdéskor. A kon‐
centrációval volt gond, de minden
jól alakult végül. Ilyen egy igazi ku‐

padöntő” – nyilatkozta az ETO vá‐
logatott szélsője, Puhalák Szidónia. 

„Kemény hétvége volt, de erre
számítottunk, hiszen mind a négy
csapat tökéletesen felkészült, és a
maximumot adta ki magából” – nyi‐
latkozta a Győr holland játékosa,
Nycke Groot. „Nagyon boldog va‐
gyok, végre aranyérmet nyertem a
Magyar Kupában. Régóta vártam er‐
re a pillanatra, ami most elérkezett.
Örülök, hogy ilyen csapat tagja lehe‐
tek” – mondta az ETO idény közben
igazolt átlövője, Mireya Gonzalez.

A győri lányoknak kevés idejük
volt a pihenésre, hiszen hétvégén
már a Bajnokok Ligájában játsza‐
nak fontos mérkőzést. Az ETO a BL‐
negyeddöntős párharc első találko‐
zóján a Buducnost Podgorica ott‐
honában lép pályára, szombaton
19 órakor. A visszavágót április 14‐
én, szombaton 19 órakor vívja a
két csapat.

Tizenharmadszor
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