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A legsikeresebb magyar rockopera az évad utolsó bemutatója

„ISTVÁN
Cikkünk a 12. oldalon

a mi urunk”
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A három hölgyből és egy úrból ál‐
ló csapat elsősorban a gasztronómiá‐
ért, a tisztaságért és a kút rendezett‐
ségéért felel. Az olajipari vállalat az
országban elsőként Győrben indítot‐
ta el a tesztprogramot, mely az első
jelek szerint működőképes. „Az
esélyegyenlőség eddig is fontos ér‐
ték volt nálunk. Hiszünk abban, hogy

Az óvodapedagógus vallja, ha mindenki egy
kicsit tudatosabban élne, máris könnyebb lenne
a világ, hiszen a Földet csak kölcsönbe kaptuk,
nem szipolyozhatjuk ki. A program megállapo‐
dásakor cél volt, hogy a legkisebbektől a legnyi‐
tottabbakig, mindenkit megszólítsanak. A gye‐
rekek között előzetesen rajzpályázatot hirdet‐
tek, amelyre érkeztek is pályaművek szép szám‐
mal. Nem csak Győrből, hanem az ország több
pontjáról is vártak alkotásokat, hiszen a rendez‐
vényt szervező hölgy az országos Alapvető
Emberi Értékek Alapítvány kuratóri‐
umi tagja.

A legkisebbeknek nem
csak előzetesen volt dolguk
a Föld napjával, hanem va‐
sárnap, ingyenes kézmű‐
ves és gyermekfoglalkozá‐
sokra is várják majd őket.
Pötyi bohóc és csapata, a

Megváltozott munkaképességuek a kúton

Egy pilot projektet, vagyis egy próbaprogramot indított a MOL
az esélyegyenlőség jegyében. A győri Szent Imre úton találha‐
tó töltőállomásra ugyanis négy megváltozott munkaképessé‐
gű dolgozót vettek fel.
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az új kollégáink teljesen természete‐
sen tudnak csatlakozni hozzánk és
plusz értéket képviselnek majd. A
megváltozott munkaképesség nem
teher, hanem egy lehetőség arra,
hogy sokkal több embert tudjunk be‐
vonni a szolgáltatásainkba!” – hang‐
súlyozta Orosz András, a MOL Ma‐
gyarország kiskereskedelmi vezetője.

Rendkívül pozitív tapasztalatokról
számolt be a Szent Imre úti állomás
vezetője, Háriné Fehérvári Mónika.
Úgy fogalmazott, nagyon örültek an‐
nak, hogy az országban először náluk
valósulhatott meg ez a projekt. „A
betanítási folyamat három hónapot
vett igénybe, igaz, hosszabb ideig tar‐
tott, mint általában, azonban a négy
új munkatársunk mára felvette a rit‐
must, nagyon aktívak és remek mun‐
kát végeznek” – mondta a kút első
embere.

A megváltozott munkaképességű‐
eknek nehéz a megfelelő állást megta‐
lálniuk, de az olajipari cég ebben is se‐
gítene. Amennyiben sikeres lesz a győ‐
ri tesztprojekt, úgy országos szinten is
kibővítenék a kezdeményezést. „Sze‐
retnénk lehetőséget adni még több
megváltozott munkaképességűnek!
Csaknem 150 töltőállomásunk van Ma‐
gyarországon, a győri tapasztalatokat
hasznosítva, remélhetőleg sok embert
tudunk majd bevonni a vállalat munká‐
jába!” – mondta Orosz András.
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A sokszínuségben 
HISZNEK

fenntarthatóságot is szem előtt tartva, álmodta
meg a  feladatokat.

A rendezvény a felnőttek
számára 13 órakor ünne‐

pélyes megnyitóval
kezdődik, ezt követő‐
en pedig előadáso‐
kat hallgathatnak az
érdeklődők „életem
az üzenetem” mottó‐

ra fűzve. Az előadók
között lesz majd dr. Lan ‐

czendorfer Zsuzsanna, dr. Dőry István és Kökény
Attila is. A szakmai beszélgetéseken túl a látogatók
is lehetőséget kapnak a véleményük megosztásá‐
ra, hiszen egy fórumon bárki felvetheti ötleteit és
tapasztalatait a fenntartható élet kapcsán. A prog‐
ramot a Kajárpéci Vízirevű Dzsungel könnye –
avagy többet ésszel, mint láncfűrésszel! című be‐
mutatója zárja majd.

A program egész nap ingyenes, a cél pedig –
ahogy a főszervező a Győr+ Estében kiemelte – az,
hogy minél többen felismerjék a környezetvédelem
fontosságát, és azt, hogy bizony sok kicsi sokra megy.
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A fenntartható életmód során megkísérel‐
jük csökkenteni a Föld természeti erőforrá‐
sainak, illetve saját forrásaink használatát,
egyéni és társadalmi szinten. Emellett tette
le a voksát Bodrogi Kati is, aki nagyot álmo‐
dott, és a Föld napja kapcsán április 22‐re
rendhagyó programot szervezett a Generá‐
ciók Házába.

A Földet csak
kölcsönbe kaptuk, nem

szipolyozhatjuk ki

Édenbe

Környezetvédelmi program a Föld napja alkalmából

VISSZA
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Továbbra is rendkívül élénk a ma‐
gyar ingatlanpiac. Az ujotthon.hu
portál szerint Budapesten jelenleg
447 építési projekt fut, ami 30 ezer
új lakást jelent. A vidéki városok kö‐
zül Győr áll az élen: itt 1.500, a ben‐
nünket követő Debrecenben 1.240
lakás épül fel a közeljövőben. 

Búza Tímea hitelspecialista, az Édes
Otthon irodavezetője arra a kérdésre,
hogy Győr melyik részén a legnagyobb
a társasház‐építési kedv, annyit vála‐
szolt: mindenhol. Hozzátette, hogy
Szabadhegyen, a Vízivárosban, a Bel‐
városban, de a periférián, Csanakon és
Győrújbaráton is nagy ütemben épül‐
nek fel az új otthonok.

Új építésű lakás 300 ezer forint
négyzetméterár alatt Győrben már
sehol sem kapható, summázta ta‐
pasztalatait a szakember. A felső pla‐
fon most 480 ezer forint négyzetmé‐
terenként. A Belvárosban a legmaga‐
sabbak az árak, majd Nádorváros kö‐
vetkezik a sorban, ott 420 ezer forin‐
tért adnak egy négyzetmétert, de
Szabadhegyen is elkérnek érte 350‐
360 ezer forintot. Népszerűek a mar‐
calvárosi új társasházak is. 

A panelárak pedig a csillagokban
járnak, 16–18 millióért hetek alatt el le‐
het adni egy házgyári lakást, mondta
el az irodavezető. A panelek esetében
a városrészek alapján nincs nagy árkü‐
lönbség. Ezeket a lakásokat főleg a
Győrbe beköltözők vásárolják, s azok,

A panelárak már a csillagokban járnak

akik nem jogosultak különböző hitel‐
kedvezményekre. Húsz‐harminc száza‐
lékos önrésszel sokan belevágnak egy
panel megvásárlásába, mert most na‐
gyon kedvezőek a banki kamatok.

Az új építésű társasházak közül a
kisebbeket, a 25–40 négyzetmétere‐
seket a 25–35 év közötti korosztály
keresi, tájékoztatott Búza Tímea.
Népszerűek a családi házak is, sokan
a város környékén, vagy Szigetben
vásárolnak ilyen ingatlanokat, első‐
sorban a kert vonzza őket. 

S bár a város fejlett gazdasága miatt
is Győrben a legnagyobb a kereslet az
új lakóingatlanok iránt, nem mi va‐
gyunk a legdrágább város. Ebben a te‐
kintetben, közvetlen határszomszédsá‐
ga következtében is, Sopron vezeti a
mezőnyt, 481 ezer forintos négyzetmé‐
terenkénti árral. A második Székesfe‐
hérvár, a harmadik pedig Kecskemét.

Az ingatlanpiac országos élénkülé‐
sét jól mutatják a lakáshitelezés adatai
is. Tavaly 96 ezer lakáshitelre bólintot‐
tak rá a bankok, ami 9 éves csúcsot je‐
lent ezen a piacon, hangsúlyozza a
BankRáció.hu elemzése. Az engedé‐
lyezett lakáshitelek összege 2017‐ben
642,4 milliárd forintot tett ki, ami éves
összevetésben több mint 34 százalé‐
kos emelkedést mutat. 

A BankRáció.hu elemzése rámu‐
tat arra is, hogy a lakáshitelezésben
látható növekedés miatt, a bankok
között egyre élesebb a verseny a hi‐

teligénylőkért. Ebben a piaci helyzet‐
ben nagyon gyorsan változnak a kü‐
lönböző feltételek, ezért az igénylők‐
nek hitelfelvétel előtt érdemes ala‐
posan áttekinteniük a kínálatot, mert
nagyon jelentős eltérések lehetnek.
A lakáshitelek kamatában és teljes hi‐
teldíjmutatójában (THM)
akár több százalékpon‐
tos eltérés is lehet,
ami a teljes visz‐
szafizetendő
ö s s z e g b e n
több millió
forintos kü‐
lönbséget je‐
lenthet.

Trencsán
Erika, a Bank‐
Ráció.hu szak‐
értője szerint a
hiteligénylők a biz‐
tonságra törekednek,
ez pedig abból látszik, hogy
egyre keresettebbek a több évre
vagy akár a futamidő végéig fix tör‐
lesztőrészletet garantáló lakáshite‐
lek, amelyek az esetleges jövőbeni
kamatemelések és az ebből adódó
törlesztőrészlet‐emelkedés ellen vé‐
delmet nyújtanak.

A magyar ingatlanvásárlók, hitel‐
kérelmezők egy része saját kárán ta‐
nulta meg, hogy a kiemelkedően, a
realitásokat messze túlmenően ked‐
vező pénzintézeti kínálat esetén ér‐

demes gyanakodni. A kockázatot
mindig a saját felelősségünkre vállal‐
juk, s nem számíthatunk arra, hogy
egy váratlan válság esetén majd má‐
sok fizetik meg helyettünk a megnö‐
vekedett törlesztőrészleteket. Az in‐
gatlanforgalmazók tapasztalatai sze‐

rint, ma már körültekintőb‐
ben járnak el a hitele‐

ket igénylő lakásvá‐
sárlók.

Az új lakás‐
árak emelke‐
dése nyilván‐
valóan a bér‐
leti díjakat is
növeli. En‐
nek reményé‐

ben jó néhá‐
nyan befekteté‐

si céllal is vásárol‐
nak új lakásokat

Győrben is. Ezáltal nő a
kínálat, ami viszont a további

bérleti díjemelkedések ellen hat. Az
ország más részéből városunkba költö‐
zők egy része azonban még kedvező
hitelekkel sem mer belevágni új lakás,
vagy akár csak egy panel vásárlásába,
ők egy ideig még bérlőként élnek Győ‐
rött, ami viszont feltornássza a bérleti
díjakat. Több szociológiai, pénzügyi fo‐
lyamat együttes hatása mozgatja te‐
hát az ingatlanpiacot, ami a közeljövő‐
ben Győrben még egészen biztosan
stabilan élénk marad.

A vidéki városok közül Győrben épül a leg‐
több lakás, a következő egy‐két évben
1.500 új otthont adnak át.

TÖBB MILLIÓ FORINTOS
különbség lehet a hitelek visszafizetésénél

Még a jelenlegi
árakkal sem

a miénk
a legdrágább

város 

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter



4 2018. április 20.

A Barátság Sportpark sok kuriózu‐
mot tartogat az ide látogatóknak, ta‐
lán elég csak a sportpályák mellett a
kültéri fitneszparkra gondolni, ahol
komplett edzésprogramokat lehet
végezni, akár sötétedés után is. Nos,
a sportos szabadidőpark egy újabb
különleges létesítménnyel bővült, hi‐
szen itt adták át a város első – de or‐
szágosan is ritkaságnak számító –
mozgáskorlátozottaknak készült ját‐
szóterét. A már meglévő játszótér
mellett építették fel az új kis szigetet,
így egymás mellett évezhetik a játék
örömét a mozgássérült, és nem moz‐
gássérült gyerekek. A speciális játszó‐
térre olyan eszközöket telepítettek,
amelyek mozgásukban korlátozott,
akár kerekesszékben közlekedők szá‐
mára is könnyen megközelíthetőek
és használhatóak. A hat játék között
„magasított” homokozót, univerzális
hintát, akadálymentesített hintát,
körforgót, mérleghintát és fészekhin‐
tát is találunk. A játszótér mintegy

kétszáz négyzetméteres burkolata
kerekesszékkel is jól bejárható, biz‐
tonságos, színes öntött gumigranulá‐
tumból készült. A homokozó fölé ár‐
nyékot adó napvitorla került.

„Nagyon fontos a mozgásukban
korlátozott fiatalok egészséges énké‐
pe, amit pozitívan befolyásol például
az, hogy ők is itt lehetnek a Barátság
Sportparkban, homokozhatnak, hin‐
tázhatnak, vagyis ugyanazokat a te‐
vékenységeket végezhetik, mint az
egészséges gyerekek, akár kerekes ‐
székkel is” – osztotta meg vélemé‐
nyét lapunkkal Nagy Józsefné, a Moz‐
gáskorlátozottak Győr‐Moson‐Sop‐
ron Megyei Egyesülete elnöke. Hoz‐
záfűzte, ők eddig csak sóvárogtak,
hogy kimenjenek egyet a játszira, ma
pedig már itt körhintáznak a többi
gyerekkel együtt. „Köszönet a város‐
nak ezért a fejlesztésért is, és általá‐
ban azért a sok segítségért, amelyet
a mozgáskorlátozottak kapnak.”

Ezt a véleményt osztotta Pécsi

Gertrúd, a Camelot Mozgássérült Fi‐
atalok Győri Egyesületének titkára is:
„A több mint 15 éve működő szerve‐
zetünk célja is egyrészt az, hogy mi‐
nél több lehetőséget teremtsünk a
mozgássérült fiatalok számára, más‐
részt pedig, hogy elősegítsük társa‐
dalmi integrációjukat, beilleszkedé‐
süket, illetve az egészséges emberek
számára is megnyissuk az utat az el‐
fogadás felé. Ez a játszótér mindkét
célunkat segíti, hiszen lehetőséget
ad a közös játékra, az önfeledt kikap‐
csolódásra és közben egymás megis‐
merésére is.”

„Lassan tíz esztendeje, hogy elké‐
szült a Barátság Sportpark, amivel
már 2009‐ben az volt a célunk, hogy
minél több funkcióval bírjon, a lehe‐
tő legtöbb célcsoport találhassa
meg itt a sportolás és a szabadidő
aktív eltöltésének lehetőségét” –
mondta el Borkai Zsolt polgármester
a helyszínen. Hozzátette, a parkban
azóta sem telik el úgy év, hogy vala‐

A mozgáskorlátozott gyerekek eddig csak
vágyakoztak, hogy ők is játszóterezhesse‐
nek, ma már együtt szórakozhatnak egész‐
séges társaikkal a Barátság Sportparkban.

Mozgáskorlátozott játszótér nyílt a Barátság Sportparkban

A közös JÁTÉK öröme
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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„A probléma gyökere, hogy a lakó‐
telepeket nem ekkora gépjárműállo‐
mányra tervezték, és ma már nagyon
nehéz újabb helyeket találni, ahol
többletparkolók alakíthatók ki” – nyi‐
latkozta lapunknak Radnóti Ákos város‐
üzemeltetésért felelős alpolgármester.
A terület önkormányzati képviselője‐
ként hozzátette, a sok kicsi viszont sok‐
ra megy, mert 2010 óta lépésenként
mintegy 150 új parkolóhelyet sikerült
létrehozni. A Körkemence utcában pél‐
dául korábban egy parkolóhely sem
volt, ma már közel húsz, ebből készült
el a mostani beruházásban újabb nyolc
parkoló. Az utcában a közvilágítást is ki‐
építették, a sarkon pedig térfigyelő ka‐
mera teljesít szolgálatot, vagyis a biz‐
tonságot is maximálisan figyelembe
vették. Az alpolgármester kiemelte, az
elmúlt években számos új parkoló jött
létre az Ifjúság körúton, de például a
Kodály Zoltán utcán és a Szigethy Attila
úton is történtek fejlesztések, és eze‐
ket továbbra is folytatják.

A kis lépések mellett idén egy je‐
lentős beruházás is elkezdődik a kö‐
zelben, hiszen indul a jelenleg előké‐
szítés alatt álló Kuopio parki parkoló‐
lemez építése. A jövőre elkészülő lé‐
tesítmény mintegy 180 parkolóhe‐
lyet jelent a városrésznek, és közben
a zöldterület is megmarad. A beruhá‐
zás idei munkáira 400 millió forintot
tartalmaz a városi költségvetés.

„A lakótelepeken kialakításuknál
fogva ennél sokkal több felszíni par‐
kolóhelyet már csak a zöld terület ro‐
vására lehet létesíteni. Ezt csak olyan
helyeken tesszük meg, ahol nem za‐
varó az átalakítás. Ilyen például a
mostani helyszín is, a Körkemence
utcában, a garázssorok mögött” –
tette hozzá Prédl Antal, a győri Útke‐
zelő Szervezet vezetője. Idén egyéb‐
ként további új parkolóhelyeket ter‐
veznek kialakítani a Sport utca folyta‐
tásában, a táncművészeti iskola mel‐
lett, valamint az Ifjúság körút szerviz ‐
útján is.

Idén indul a parkolólemez építése a Kuopio parkban,
de a nagyberuházás előtt is több helyütt készülnek
el kisebb földfelszíni fejlesztések. Ezúttal a Körke‐
mence utcában bővült a megállási lehetőség.

Újabb
parkolóhelyek

a Körkemence utcában

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

milyen fejlesztés ne történne, ennek
köszönhetően az egyre látogatot‐
tabb, egyre népszerűbb a legkiseb‐
bektől az idősekig.

Az országosan is ritkaságnak szá‐
mító játszótérről Radnóti
Ákos városüzemelte‐
tésért felelős al‐
polgármester,
a terület ön‐
kormány‐
zati képvi‐
selője el‐
mondta,
fo nto s ,
hogy a
b á r m i ‐
l y e n
szempont‐
ból sérült
és a mozgá‐
sukban akadá‐
lyozottak is megfe‐
lelő figyelmet és támo‐
gatást kapjanak, legyen szó akár
az épületek megközelítéséről, az aka‐
dálymentesítésről, vagy éppen arról,
hogy a mozgáskorlátozott gyerekek‐
nek se kelljen kimaradni a játékból.
Hozzátette, a fejlesztés lakossági
igény volt, a szomszédos utcákból is
több kérés érkezett a mozgáskorláto‐
zott játszótér megvalósítása érdeké‐
ben. „Adyváros egy igazán sportos
városrész, hiszen a Barátság Sport‐
park folyamatos fejlődése mellett

megújult a tó melletti sportpálya, de
a közelmúltban új kosár‐, illetve
street ball‐pályákat is avattunk, így ki‐
csiknek és nagyoknak egyaránt adott
a sportolás lehetősége.”

A mintegy húszmillió fo‐
rint értékű fejlesztés

keretében, a spe‐
ciális játszótér

szomszédsá‐
gában ta‐
l á l h a t ó
h a g y o ‐
mányos
játszóte‐
ret is bő‐
vítették,

területe
h a t v a n

négyzetmé‐
terrel lett na‐

gyobb, a rekor‐
tánborításra ovivá‐

rat, mérleghintát és úgy‐
nevezett „polyballt” telepítettek.

Utóbbi lényegében egy oszlopon lé‐
vő nagy tölcsér, melybe labdát lehet
bedobni, ami aztán három különbö‐
ző irányú nyílás valamelyikén esik
vissza. A meglévő fejlesztés persze
nem azt jelenti, hogy az egészséges
gyermekek ne mehetnének át a moz‐
gáskorlátozottak számára készült ját‐
szótérre, sőt, éppen azért került egy‐
más mellé a két létesítmény, hogy ez‐
zel is ösztönözzék a közös játékot.

A meglévô
játszótér mellett
építették fel az új

kis szigetet



Milyen érzés Pro Urbe díjasnak
lenni?

Nagyon nagy megtiszteltetés,
hogy közel harmincöt éves ipartestü‐
leti munkásságomat így ismerte el a
város. Ez nem csak nekem szól, ha‐
nem meggyőződésem szerint a Győri
Ipartestületnek is. 

Kezdhettem volna azzal is, Isten
áldja a tisztes ipart! Használják még
ezt a köszönési formát?

Csak a régi iparosok körében hasz‐
nálatos, akiknek az emberi tartása és
tisztessége ma is elismerésre méltó.

Az asztalon egy frissen megjelent
könyv fekszik, amelynek címe: A Győ‐
ri Ipartestület 130 éves története.
Igen, van tradíció.

A4‐es nagyságú a kötet, ezeröt ol‐
dalon ezer fénykép, tízezer név. A kö‐
tetnek hat centiméter a gerincvas‐
tagsága, s egyik szerzője én vagyok.

A 130 év legnagyobb eredménye,
hogy még mindig van ipartestület?

Nem. Az üzenet inkább az, hogy
akinek múltja van, van jelene és lesz
jövője. A könyvvel egy időszakot zár‐
tunk le, ilyen terjedelemben rajtunk
kívül még senki sem foglalta össze
az ipartestület történetét. Sikerült
elérnünk, hogy az új fejezet generá‐
cióváltással kezdődik, a 47 fős veze‐
tőség átlagéletkora nem éri el a
negyven évet.

Erre majd térjünk vissza, de most
maradjunk a 130 évnél, aminek bizo-
nyára voltak nehéz időszakai is. A
szocializmusban a nagyipar számí-
tott, a maszek megtűrt kategória
volt. Jól emlékszem?

Egyetlen erény maradt, a szocia‐
lista országok között egyedül Magyar‐
országon maradhatott meg a kisipa‐
rosság, igaz, alkalmazottat nem fog‐
lalkoztathatott. Az erények, a szak‐
mai értékek, emberi tartások azon‐
ban át tudtak öröklődni a szocialista
viszonyok között.

De nyilván a rendszerváltás egy
teljes újjászületést hozott?

1990. május 9‐én kiáltottuk ki a
Győri Ipartestület újjáalakulását, ott
döntötték el a tagok, hogy az ipar‐
testület nevet újra visszavesszük, és
sikerült elérni következetes építke‐
zéssel a taglétszám folyamatos nö‐
velését. Így váltunk Magyarország
legnagyobb létszámú ipartestületé‐
vé. Anno ezer tagot számláltunk,
most 690‐et.

Nagy eredmény ez, hiszen az
ipartestületi tagság önkéntes. Mi a
vonzerő?

Az a szolgáltatási paletta, amelyet
kínálunk, vonzó tagjaink számára. Le‐
gyen az szobafestő, fodrász vagy ter‐
vező, ki‐ki megtalálja a neki kedvező
szolgáltatást a biztosítástól a pályá‐
zatíráson át a képzésig vagy éppen a
hitelfelvételig. 

A testület célja bizonyára 130 év
óta az érdekvédelem. Mit jelent ez
2018-ban?

A célok átértékelődtek. Míg ré‐
gebben hatósági jogkörrel rendelke‐
ző szervezetként ezt könnyebben
tudta megvalósítani, mára a jogkö‐
rök átkerültek a kamarákhoz, ipartes‐
tületi szinten a szakmakörökből érke‐
ző javaslatokat juttatjuk el a döntés‐
hozókhoz, önkormányzatokhoz, a ha‐
tóságokhoz és intézményekhez, ami
gyakran nagyon nehézkes.

Ha otthoni munkára iparost kere-
sünk, nem egyszerű a feladat. Kevés
az iparos?

Nagyon kevés. 1990‐től csak vál‐
lalkozók vannak. A hagyományos kis‐
ipari tisztesség kihalóban van, helyé‐
be a profit lépett. 

Mi az oka, hogy kevés az iparos?
Külföldön dolgoznak, vagy a fiatalok

körében nem népszerű szakmát ta-
nulni?

Mind a kettő igaz. Sokan dolgoz‐
nak Ausztriában és Németországban,
ami nem gond, sőt jó hatása is van.
Megismerik az ottani technológiákat,
eljárásokat, s hazatérve, azokat tud‐
ják hasznosítani. Másrészt pedig bi‐
zonyos szakmák kihaltak. Az elektro‐
nika, az informatika ural mindent, így
a hagyományos kisipari tevékenysé‐
gek hiányszakmákká váltak. 

Hol van a legnagyobb hiány?
Építőipar, ruhaipar és kezd megje‐

lenni a fodrászatban is. 
Hogyan változtak meg a divat-

szakmák? A rendszerváltás előtt a fi-
úk autószerelők, a lányok kozmetiku-
sok akartak lenni. Most mi a hely-
zet?

Informatika és elektronika.
Mennyire tudják a fiatalok pálya-

választását befolyásolni? Tudom,
hogy járják az iskolákat, szakmai na-
pokat szerveznek.

Főként ott tudunk hatni, ahol a
családban a szülők is vállalkozók. Ha‐
tásosak a vissza nem térítendő támo‐
gatások is, a 18 és 30 év közöttiek há‐

Március 15‐én a város Pro Urbe díját vehette át Borkai Zsolt polgármes‐
tertől Hancz István, a Győri Ipartestület szinte örökös titkára.
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ISTEN ÁLDJA 

IPART! 
A TISZTES

Szerző: Koloszár Tamás  / Fotó: O. Jakócs Péter

Interjú Hancz Istvánnal, 
a Gyori Ipartestület Pro Urbe díjas titkárával´́
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kor ötven plusz vagy hatvan plusz
volt ez a negyven. Hogyan tudtak fi-
atalítani? 

Az ipartestület elnöke, Glázer Pé‐
ter negyvenhét éves. 2016 február‐
jában új elnökként átvette a veze‐
tést, miközben a szakosztályok élé ‐
re is fiatalok kerültek. Ők nagyon jól
tudnak kommunikálni a saját kor‐
osztályukkal. A kozmetikusok to‐
vábbképzésén a résztvevők átlag ‐
életkora nem éri el a harminc évet.
A fodrászok esetében ugyanez a
helyzet, átlagéletkoruk harmincöt
év alatt van. 

A mestervizsga is átkerült a kama-
rához?

Sajnos igen, ez nekünk nagy fáj‐
dalmunk. Csak javaslattevő jogunk
van arra, hogy ki legyen a mestervizs‐
ga‐bizottság elnöke és tagja. 

Jó pár rendezvényükön részt vet-
tem, ahol a jubilálóknak arany gyű-
rűt adtak át. 

Arany gyűrűt 50 év, ezüst gyűrűt
pedig 25 év tagság után adunk. 

Milyen kötődése van az iparos-
sághoz?

Iparos családból származom.
Apám, nagyapám és feleségem nagy‐
apja is mesteremberek voltak.

Régóta ismerjük egymást, csak
nekem tűnik úgy, hogy időtlen idők
óta ön az ipartestület titkára?

Közel harmincöt éve vagyok az
ipartestületnél, illetve annak jog‐
elődjénél. Ha a harmincöt év sok,
akkor igaz az állítása. Amire büszke
vagyok, hogy a tagságnak tudtunk
segíteni a pályázatoknál. Például
eszközbeszerzési, decentralizált és
Győr önkormányzatának munka‐
helymegtartó pályázatán három‐
száz tagunknak készítettük el a pá‐
lyázatát, és ezen több mint hatszáz‐
millió forintot nyertek. Ennek kö‐
szönhetően megújultak a műhe‐
lyek, üzletek, szalonok. Amikor pe‐
dig IPOSZ‐alelnök lettem, országo‐
san 18 megyében 1.975 vállalkozó
képzését bonyolítottuk le, s ebből
480 a Győri Ipartestület tagja volt.

A magánember Hancz Istvánt mi
köti le, mivel foglalkozik szívesen, ha
nem éppen az iparosok ügyeit intézi. 

Szeretek kertészkedni, van egy kis
szőlőm Écsen, ott tudok kikapcsolód‐
ni. Ötven év szolgálati idő után nyug‐
díjba mentem, igyekszem az unoká‐
immal minél több időt tölteni.

A nyugdíj ellenére továbbra is ön
az ipartestület titkára?

Igen, dolgozom tovább.

rommillió forintra pályázhatnak. De
van egy másik is, a vállalkozóvá válás
életkor nélkül egymillió forintos tá‐
mogatással. Az általános iskolákba
igény esetén tájékoztatókat tartunk
a kézműves szakmákról.

Van rangja manapság az iparos-
ságnak?

Az iparosság 1990 után megszűnt.
A jó szakmunkásnak, népiesen mes‐
terembernek van rangja. Főleg akkor,
ha a mai kor színvonalán, precízen
teljesíti a rábízott feladatot. 

Említette, hogy a vezetőség átlag -
életkora negyven év. Volt idő, ami-

„A jó
szakmunkásnak,

népiesen
mesterembernek

van rangja”



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

A kamara MINDENKIÉ!

´́

Minden szakma gyakorlásában fontos az
igényesség és a motiváltság. Az sem árt, ha
célokat és mércéket állítunk magunk elé.

A prof. dr. habil Lakatos Ist‐
ván PhD, a kamara alel‐

nöke, a Kézműipari
Tagozat elnöke ál‐

tal ajánlott mes‐
ter cím azt üzeni
viselőjéről, hogy
szakmáját ma‐
gas színvonalon

műveli, fontosnak
tartja a szakma át‐

adását fiataloknak.
Olyan szakember, akitől ér‐

demes rendelni, akire fel lehet nézni.
A Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kereske‐

delmi és Iparkamara kezdettől fogva élen
jár a mesterek képzésében. Több mint 20
éve, német mintára, először itt képezték ki
az ország mesterképzéssel foglalkozó kama‐
rai szakembereket. A megyéből több szak‐
mában, így például az autós szakmákban is
dolgoztunk ki a mesterképzéshez és vizsgáz‐
tatáshoz szakmai anyagokat.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ál‐
tal a Mestervizsga Elnökök Országos Név‐
jegyzékébe történő felvételre 2018 február‐
jában kiírt pályázatra kamaránknál 32 szak‐
mában 38 jelölt adta be pályázatát. 

Bátran invitáljuk tehát tanfolyamra és
vizsgára azokat a szakembereket, akik úgy
érzik, kiválóan ismerik szakmájukat, elkö‐
telezettek a fiatalok képzésében, és sike‐
res vállalkozást vezetnek vagy ilyenben
dolgoznak.

Az elmúlt időszakban közel 100 fő tett si‐
keres mestervizsgát kamaránkban, közülük
sokan lettek kamaránk önkéntes tagjai. 

Legyen ön is mester, és dolgozzunk
együtt a Győr‐Moson‐Sopron Megyei Keres‐
kedelmi és Iparkamarában, a megye gazda‐
ságának fejlesztése érdekében! (x)

Az igazi

MESTER
örök tanítvány

Lakatos István
a kamara alelnöke
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A rövidesen húszéves TT az Audi „nagy
sikertörténete, és szeretnénk, hogy ez foly‐
tatódjék, ezért nem szüntetjük be a gyár‐
tást” – mondta a szóvivő, spekulációnak
minősítve a modell közelgő végéről szóló
híreket. A TT a legnépszerűbb a kategóriá‐
jában, és „nagyon a szívünkhöz nőtt”. A kö‐
vetkező hónapokban el is készül az aktuá‐
lis generáció megújított változata, és „nem
ez lesz az utolsó” – tette hozzá. A TT gyár‐
tása az Audi győri üzemében „jóval a 2020
utáni évekig biztosított” – húzta alá.

A gyártás beszüntetéséről szóló speku‐
lációk alapja lehet, hogy a sportautók pia‐
cán csökken az eladások száma, és a városi
terepjárók (SUV) törnek előre – mondta.
Az Auto Bild című lap a napokban azt írta,
hogy már nem éri meg kétajtós autókat
gyártani, mert egyre kisebb a kereslet, és
nem javít a helyzeten, hogy „a TT az Audi
ikonjának számít”. Az Ingolstadtból irányí‐
tott cég pénzt akar keresni a sportautóval,
„és mivel ez már nem megy, a TT‐t – az A5
típussal együtt – az örök vadászmezőkre
küldik” – áll a beszámolóban.

EU‐pontot avattak pénteken a Győri Szolgálta‐
tási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziu‐
mában, melynek célja a fiatalok figyelmének fel‐
keltése Európa iránt és a diákok tájékoztatása az
Európai Unió működéséről, illetve a lehetőségek‐
ről, amelyekkel uniós állampolgárként élhetnek.

Az eseményen részt vett Simon Róbert Balázs
országgyűlési képviselő, aki kiemelte: fontos, hogy
a fiatalok megismerjék az Európai Uniót, intéz‐
ményrendszerének működését, mert csak akkor

Nem tervezi az Audi a győri üzemében készülő TT
sportautó gyártásának leállítását – mondta a német
autógyártó társaság egy szóvivője az MTI‐nek kedden,
egy német lapjelentéssel kapcsolatban, amely szerint
a cég formálódó új stratégiájában nincs helye a TT‐nek.

tudnak kritikával élni felé. A politikus beszélt arról
is, hogy ma már elengedhetetlen a nyelvtudás a
diákok számára – elsősorban a német és az angol
–, hiszen ezekkel a nyelvekkel tanulhatnak az unió
területén, akár ösztöndíjasként is. Simon Róbert
Balázs felhívta a diákok figyelmét, hogy ha külföl‐
dön folytatják felsőfokú tanulmányaikat, Magyar‐
ország visszavárja őket, hogy a megszerzett tu‐
dásukat itthon hasznosítsák. A győri oktatási
rendszerről elismerően szólt, hiszen a szakgim‐
náziumok, a gimnáziumok és az általános iskolák
országos szinten a legjobbak között vannak, a
szakmai versenyek tekintetében.

Kovácsné Zimborás Ágnes igazgató arról tá‐
jékoztatott, hogy az intézmény csatlakozott az
Európai Parlament által 2017‐ben indított
Nagykövet Iskola programjához. Hazánkban je‐
lenleg 25 Nagykövet Iskola létezik, a Deák egyi‐
ke annak a 10 iskolának, akik idén pályázhatnak
a nagyköveti címre. Több mint 500 diák részvé‐
telével nyelvi versenyt rendeztek, április 21‐re
pedig az osztályoknak egy‐egy európai ország‐
ból kell felkészülniük, sportban, főzésben és
kvízben mérik össze tudásukat a fiatalok. Ez
alapján döntik el a megfigyelők, elnyeri‐e a De‐
ák a Nagykövet Iskola címet.

EU-PONTnyílt a Deákban
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

„Biztos a TT
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Szaharai por lepte be hétfő reggel‐
re városunkat, majd kedden is hason‐
lóra ébredtünk. Az Országos Meteo‐
rológiai Szolgálat jelentése szerint,
egy nagyméretű ciklon szaharai port
szállított térségünk felé, amelynek el‐
ső hulláma vasárnap este érkezett
poros‐homokos légtömeggel, és
kedd estig felettünk is maradt. A
nagy mennyiségű por Európa fölé
szállításáért egy csütörtökön, Marok‐
kó térségében kialakult mediterrán
ciklon volt a felelős. A ciklon közép‐
pontja körüli viharos (akár 100 km/h‐t
meghaladó) széllökések felkavarták
a sivatagi port, ez a por a légkör ma‐
gasabb régióiba is bekerült, ahol úgy‐
nevezett kondenzációs magként
funkcionált, vagyis a porszemcsék fe‐
lületén beindulhatott a jégkristályok

Ahogy már mi is többször beszámoltunk róla,
március elején barátai egy fantasztikus jótékony‐
sági estet szerveztek a több mint tíz éve sclerosis
multiplexszel küzdő Claudiának, aki óriási akarat ‐
erővel küzdött és élt éveken át autoimmun beteg‐
ségével. Ezt a küzdelmet azonban rettenetesen
megnehezíti, hogy Claudia csaknem egy éve stroke‐
ot kapott. Családja és barátai a sok támogatóval, is‐
merőssel és ismeretlennel egy szimulátorra gyűjtöt‐
tek, egy olyan gépre, ami javítja a fiatal édesanya
életminőségét. Kicsit több, mint hárommillió forint
gyűlt össze, s a támogatás nem csak anyagilag, ha‐
nem lelkileg is óriási erőt jelent számukra.

A készüléket kifejezetten a kerekesszékkel köz‐
lekedők és járási nehézségekkel küzdő emberek
igényeihez alakították tervezői: a láb és a kar tor‐
náztatását elősegítő tréner lazítja és nyújtja a me‐
rev izmokat, növeli azok erejét. A speciális, be ‐
épített motor segítségével passzív tornára is mó‐
dot ad, s természetesen önerővel is működik. Sőt,
azt is megmutatja, mennyi a saját izomerő, és
hány százalék a motorikus mozgás egy‐egy alka‐
lom során. Claudia kétszer negyven percet edz
lábra és kézre is, a terhelést pedig fokozatosan
növeli. Nekünk is megmutatta, miként működik a
jótékonysági esten befolyt pénzből vásárolt készü‐
lék, s közben könnyes szemmel, de végig moso‐
lyogva emlékezett vissza a márciusi, Zsinagógá‐
ban rendezett estére: „Jó volt érezni, hogy ennyi
barátom támogat, és ismeretlenek is mellém áll‐
tak. Sok energiát adott nekem és a kislányomnak
is, köszönöm Szabó Helgának, aki megálmodta és
megvalósította, a városnak és a Győr+ Médiának
köszönöm, akik a szervezésben segítettek, min‐
denkinek, aki velem van és volt azon a csodás es‐
tén, aki bármilyen módon támogatott a gépem
megvásárlásában és lelkileg is. Gyermekkorom‐
ban mindig arról álmodtam, hogy egyszer bálki‐
rálynő lehessek... Ezen az estén megkaptam tőle‐
tek ezt az érzést! Köszönöm!”

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

kialakulása, és ezzel együtt a felhő‐
képződési folyamat. A kedvező felhő‐
képződési feltételek eredményeként
kiterjedt, magas szintű felhőzet ala‐
kult ki a mediterrán ciklonhoz kap‐
csolódóan, mely szinte teljesen be‐
fedte Közép‐Kelet‐Európát, valamint
a Balkán‐félszigetet.

Ehhez hasonló porfelhő, sáros eső
szerencsére ritkán fordul elő hazánk‐
ban. A győrieknek azonban így is sok
bosszúságot okozott, hiszen nem
csak a parkoló autók lettek koszosak,
hanem a növények, a szabadban ha‐
gyott tárgyak, utcabútorok is, nem
beszélve a házak, lakások ablakairól.
Egy kiadós eső megtisztíthatná a vá‐
rost a portól, a meteorológiai előre‐
jelzés szerint erre azonban egyelőre
nincs esély, így marad a takarítás.

Takaríthatunk 
A SZAHARAI POR UTÁN

Egy hete érkezett meg Gergely Claudia ottho‐
nába a mozgásterápiás eszköz, amely jelen‐
tősen megkönnyíti a fiatal édesanya minden‐
napjait és gyógyulását – a gépet győriek ösz‐
szefogásával vásárolhatta meg a család.

Megérkezett a mozgásterápiás eszköz

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor KÜZD

Claudia tovább 
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Harminckilenc kiállító rendezte be standját az
egyetem aulájában, ahol a legkülönfélébb terüle‐
tek újdonságaival ismerkedhettünk meg, cikkünk‐
ben a kínálatukból szemezgetünk.

Aki egyedi, az felejthetetlen: ha valaki egyedi,
személyes ajándékot adna szerettének, a Pendrive
Guru Kft. egyedi feliratos 3D pendrive és kulcstar‐
tóival kedveskedhet.

A labdajátékok szerelmesei és a technikai spor ‐
tok rajongói is megtalálták a számukra kedves idő‐
töltést: bemutatkozott egy új sportág, a Teqball,
ami egy futball alapú sport, s a profi focisták és az
amatőr sportolók számára is szórakozási és spor‐
tolási lehetőséget biztosít.

A látogatók megtekinthettek több versenyjár‐
művet is, hiszen a Formula Studentben részt vevő
Arrabona Racing Team is kitelepült. A Formula Stu‐
dent az egyetemisták Forma–1‐es futamának szá‐
mít, amelyben a hallgatók a felsőoktatási tanulmá‐
nyaik során elsajátított tudást a gyakorlatban is
tesztelhetik. A SZEnergy Team versenygépe üzem‐
anyag‐takarékossági versenyeken indult. A csapat
járműve a 2017‐es Shell Eco‐marathon Europe
versenyen a 4. leghatékonyabb elektromos, városi
koncepció volt, ami azt jelenti, hogy hazánkban az

Európai Szociális

Alap

első ilyen jármű Győrben készült. A koncepció a
21. századi elektromos autó és a jövő fenntartha‐
tó közlekedésének egyik előfutára lehet.

A kiállítás legnagyobb standján a Széchenyi Ist‐
ván Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködé‐
si Központjának (FIEK) kutatócsoportjai várták a
látogatókat. Az autonóm járművek jogi kérdései‐
től, az elektromobilitáson keresztül, az ipari mate‐
matika és a kiberfizikai rendszereken át a kkv‐k
nemzetközi versenyképességét támogató szolgál‐
tatásokig bezáróan, bemutatkozott az összes al‐
projekt. A standon az egyetemi oktatók, kutatók
válaszoltak a kérdésekre. 

A kiállítást kísérő szakmai program „Sokszínű
innováció” címmel várta a látogatókat. A FIEK köz‐
pont 3D‐s virtuális térben mutatkozott be, egye‐
dülálló élményt adva a hallgatóságnak. A program
során az innováció és a vállalatok kapcsolatának
összefüggései éppúgy előkerültek, mint a XXI. szá‐
zad konyhájának trükkjei, ahol a vendégeket az
előadás végén kóstoló is várta. Az élményekben,
találkozásokban gazdag nap végén adták át a kiál‐
lítás szakmai díját, amivel az Arrabona Racing
Teamet díjazták, míg a Darnó‐Hús Kft. a közönség
díjával gazdagodott. 

A vásár elérte a célját, vagyis teret és lehetőséget
biztosított az új termékek és szolgáltatással rendel‐
kező helyi, illetve a régióban működő vállalkozások‐
nak, valamint a tehetséges fiataloknak, egyetemis ‐
táknak, start‐up cégeknek, akik valamilyen innovatív
megoldásra alapozzák üzleti tevékenységüket.

A kiállítás az EFOP‐3.4.4‐16‐2017‐00011 projekt
keretében valósult meg. A szervezést az Universitas‐
Győr Alapítvány, a Széchenyi István Egyetem, a Győr‐
Moson‐Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ és az Universi‐
tas‐Győr Nonprofit Kft. vállalta. (x)

A tudomány, az innováció, a sport és a szórakozás állt a Széche‐
nyi István Egyetemen kilencedik alkalommal megrendezett Nyu‐
gat‐dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár
fókuszában, április 11‐én.

ÚJDONSÁGOK és forradalmi ötletek egy helyen
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Szinte mindannyiunknak van emlé‐
ke a kultikussá vált magyar rockoperá‐
ról, az István, a királyról, melynek ze‐
néjét Szörényi Levente szerezte, szö‐
vegét pedig Bródy János írta, Boldizsár
Miklós Ezredforduló című drámája
alapján. Az ősbemutatóját 1983. au‐
gusztus 18‐án tartották Budapesten, a
városligeti szánkózódombon, ami ek‐
kor kapta a Királydomb elnevezést.
Azóta számos rendezésben életre kel‐
tették, s a győri bemutatóhoz fűződő
bizalmat jelzi, hogy a rendezésben sza‐
bad kezet kapott Forgács Péter igazga‐
tó a zeneszerzőtől és Rosta Mária pro‐
ducertől, a Zikkurat Színpadi Ügynök‐
ség vezetőjétől.

Forgács Péter több szálon is kötő‐
dik a '83‐as bemutatóhoz: a
fővárosi közönség tagja‐
ként maga is átélte a
királydombi koro‐
názást, és ját‐
szott is benne
Szegeden, illet‐
ve a híres nép ‐
stadioni elő‐
adásban. A tör‐
ténettel a fiata‐
lokat is szeret‐
nék megszólítani.
Azok, akik csak hal‐
lomásból ismerik a ki‐
váló rockoperát, most

testközelből élhetik át azt, ami a szü‐
leik számára a mai napig meghatáro‐
zó élmény. A 21. századi elvárások‐
nak megfelelően, nagyobb dinami‐
kát visznek bele a győri alkotók, tisz‐

teletben tartva az ősisé‐
get, a magyar vir‐

tust, a népi vilá‐
got, ami a da‐

rab sajátja.
„Vadítóbb
és kemé‐
nyebb elő‐
adás szü‐
letik, mint
v a l a h a ,

ami minden
bizonnyal fel‐

ko r b á c s o l j a
majd az indulato‐

kat” – árulja el For‐

gács Péter, akinek alkotótársa most
is Kováts Gergely Csanád koreográ‐
fus. „Bizonyos szempontból könnyű
a dolgunk, hiszen ismert a történet.
A rockopera fókuszában István és
Koppány kapcsolata áll” – mutatott
rá és hozzátette, az ő viszonyukat és
harcukat fejti fel a rendezés, és az
embert teszi a középpontba, nem pe‐
dig egy idealizált történelmi tablót
másol le. „Az eddigi feldolgozások‐
ban teljesen egyértelmű volt, hogy
Koppány István ellenpólusa, a rossz,
akit nem szeretünk. Ez viszont na‐
gyon leegyszerűsíti az ő kapcsolatu‐
kat, hiszen a darab eredeti szövegé‐
ben is fellelhető, hogy Koppány ma‐
ga is felvette a kereszténységet. A po‐
gány jelző a lázadásra utal. Ez a két
ember szereti egymást, de elválaszt‐
ja őket az a felfogás, amit képvisel‐

nek a trónra jutás kérdésében” – fej‐
tette ki a koreográfus.

Amikor István, atyja halála után,
997‐ben elfoglalta fejedelmi trónját,
meg kellett küzdenie a keresztény hit‐
tel és az új társadalmi renddel szem‐
benálló nagybátyjával, Koppány vezér‐
rel. Harcukban Koppány képviselte a
régit, a megszokottat, István az újat. Őt
végül 1000. december 25‐én megko‐
ronázták, a magyarok első királyaként.

A címszerepet kettős szereposz‐
tásban Másik Lehel és Nagy Balázs
énekli. István méltó ellenfele lesz a
Koppányt alakító Cselepák Balázs és
Csiszár István. A győri előadás élő
nagyzenekari kísérettel szólal meg, a
karmesterek Silló István és Köteles
Géza lesznek. A szombati bemutatót
a május 11‐i nagy rockopera‐show
követi az Audi Arénában. 

A műfajban túlzás nélkül a leg‐
sikeresebbnek nevezhető ma‐
gyar rockoperát, az István, a ki‐
rályt viszi színre a Győri Nem‐
zeti Színház, az évad utolsó
nagyszínpadi bemutatójaként.
Az örökzöld slágereket felvo‐
nultató mű a Géza fejedelem
halála utáni helyzetet mutatja
be. A történet István és a leg‐
nagyobb ellenfele, Koppány
közötti csatározást dolgozza
fel. Premier szombaton.

Eloször mutatja be a gyori színház az

István, a királyt

A klasszikussal
a fiatalokat is

szeretnék
megszólítani
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A színház és a Győri Balett társulata
2019‐től költözik két évadra az Olim‐
piai Sportparkba, hiszen – ahogy már
mi is többször beszámoltunk róla – tel‐
jesen felújítják az épületet. Előtte azon‐
ban, a kerek évforduló alkalmából, ok‐
tóberben nyílt nappal és gálával, vala‐
mint egy különleges kiadvánnyal készül
a társulat, melyben a művészek szemé‐
lyes gondolatai is olvashatók.

Októberben lesz negyvenéves a Győri Nemzeti Színház épülete, így 2018/19 mottójának
a „Klasszikus évadot” választotta a társulat vezetése. Kiderült, milyen darabokat láthatunk
még a felújítás előtt.

A mostani, Örökzöld évadban
11.381 bérlet fogyott, ami csak‐
nem tízszázalékos növekedés az
előzőhöz képest. A lapzártánkat kö‐
vető évad‐beharangozó sajtótájé‐
koztató előtt megtudtuk, a bérle‐
tek struktúrája nem változik, vi‐
szont a jegyekkel együtt tíz száza‐
lékkal nő az áruk, kivétel ez alól a
Vill‐Korr Sulibérlet.

Kiderült az is, milyen bemutatókat
tervez a teátrum a következő évadban.
A nagyszínházban elsőként Mikszáth
Kálmán Különös házasság című színmű‐
vét láthatjuk (rendező: Valló Péter), ezt
követi Anton Pavlovics Csehov Sirálya
(rendező: Bagó Bertalan). November‐
ben a Győri Balett premierje következik,
Ángel Rodriguez spanyol koreográfus vi‐
szi színpadra a Black to Say Silence/Sö‐

tét, csönd című darabot. Ezután Egressy
Zoltán író és Fenyő Miklós énekes közös
musicaljét láthatjuk Aréna címmel (ren‐
dező: Forgács Péter). A jövő évadban is
lesz opera, Wolfgang Amadeus Mozart:
Figaro házasságát mutatja be a társulat
(rendező: Szabó Máté). A zenés dara‐
bok után ismét egy színmű kerül a nagy‐
színpadra, az irodalmi Nobel‐díjas John
Steinbeck: Egerek és emberek című
klasszikusát (rendező: Szűcs Gábor) mu‐
tatják be. A sort egy operett zárja, még‐
pedig Huszka Jenő–Bakonyi Károly–
Martos Ferenc szerzőtriótól a Bob her‐
ceg (rendező: Radó Denise).

A Kisfaludy Teremben Carlo Goldo‐
ni: Két úr szolgája című komédiát (ren‐
dező: Funtek Frigyes), Heltai Jenő: A
tündérlaki lányok című színművet (ren‐
dező: Forgács Péter) láthatjuk, a Vill‐
Korr Sulibérlet keretében pedig Kszel
Attila: Mágusok és varázslók színműve
(rendező: Kszel Attila), szintén Kszel At‐
tila, illetve Szücs Péter Pál: Ludas Matyi
Jr. című színművet (rendező: Kszel Atti‐
la) és Antoine de Saint‐Exupéry: A kis
herceg című meséjét (rendező: Simon
Kornél) mutatja be a társulat.

Műsoron marad az István, a király,
A padlás, az Abigél, a Csoportterápia,
a Primadonnák és A Pál utcai fiúk.

Klasszikus évaddal ünnepel a 

TEÁTRUM Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor
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Kosáry Domokos nemcsak a Ma‐
gyar Tudományos Akadémia elnöke‐
ként alkotott maradandót, hanem
korának talán legnagyobb hatású tör‐
ténelemtanáraként is. Sok helyen ta‐
nított, az ő óráiról soha nem hiányoz‐
tak a hallgatók. Élményszerűen és
összefüggéseiben ábrázolta a törté‐
nelmet, nyitott volt és vitakész. 

Idén első alkalommal rendezték
meg a róla elnevezett történelemver‐
senyt, mely kreativitásával, szellemes‐
ségével új utat jelölhet ki a hasonló
események sorában. Pappné Rozgo‐
nyi Gabriella, a győri Kazinczy Ferenc
Gimnázium történelemtanára szerint
nem kizárólag, sőt nem is elsősorban
a lexikális tudást kérték számon a ver‐
seny kiírói és szakmai értékelői az ösz‐
szesen 1.300 induló diákon, hanem a
lényeglátást, az ok‐okozati összefüg‐

A névadójához, Kosáry Domokos akadémikushoz méltó, orszá‐
gos történelemverseny első két helyezettje kazinczys diák lett:
a kilencedikes Rogács Álmos Szalárd és Nagy Bálint Kristóf. Fel‐
készítő tanáruk Pappné Rozgonyi Gabriella volt.

gések ismeretét, a történelmi szituá‐
ciók, döntéshelyzetek átlátását. A fel‐
adatok az adott évfolyam tananyagá‐
ra támaszkodtak, amihez forrásmun‐
kákat, szakirodalmat jelöltek meg.
Rendeztek iskolai, regionális döntő‐
ket, ezt követően került sor az orszá‐
gos megmérettetésre, ahol az első
napon írásbeli feladatokat oldottak
meg a versenyzők, illetve előre meg‐
adott témákból – három történelmi
személyiség döntéshelyzeteiből – rö‐
vid prezentációt tartottak. Ennek
alapján került be évfolyamonként tíz‐
tíz diák a döntőbe. Ott is változatos,
kreatív próbatételek következtek.
Filmrészletek – például a Mennyei ki‐
rályság, a Benhur vagy A jégmezők lo‐
vagja – alapján kellett felismerni tör‐
ténelmi személyiségeket és konfliktu‐
sokat, ezekről kértek elemzéseket, de
volt történelmi térképismeret, ábra‐

elemzés, s különböző jeleneteket is
elő kellett adniuk: koronázást, hűbéri
eskütételt, vagy éppen egy céhmes‐
ter felvételi kérelmét, átjelentkezését
egy másik céhbe. 

A verseny győztese Rogács Álmos
Szalárd lett, aki Vámosszabadiból jár
be a Kazinczyba. Jogi egyetemre je‐
lentkezik majd, a nemzetközi kapcso‐
latokkal akar foglalkozni. Arra a kér‐
désre, hogy milyen kihívások, konflik‐
tusok megoldásában segítkezne szíve‐
sen, egy diplomatához illő választ ad:
a konfliktusok békés megoldásához,
az együttműködéshez, az integráció‐
hoz, s a prosperáló gazdaság fejleszté‐
séhez adná szívesen majdani tudását.
A második helyen végzett Nagy Bálint
Kristóf ugyancsak jogi diplomát akar
szerezni. Az ő történelmi példaképe
Hunyadi János, mert „megvédte az or‐
szágot a széteséstől”. Rogács Álmos
Szalárd a történelmi személyiségek
közül, némi töprengést követően, Au‐
gustus császárt emeli ki. Szerinte

adottságainak köszönhetően volt ő a
legsikeresebb római császár.

Mindkét diák érdeklődik a külön‐
böző nyelvek iránt. Nemcsak megta‐
nulni, hanem megismerni is akarják
fejlődésük történetét, szerkezetét.
Rogács Álmos Szalárdot az indo‐eu‐
rópai nyelvek felépítése foglalkoztat‐
ja, Nagy Bálint Kristóf angolt, franci‐
át, latint tanul, s a nyelvek irodalmát
is érdekesnek találja.

Arról beszélgetek velük, hogy így,
tizenöt évesen hol képzelik el felnőtt
életüket, remény van‐e rá, hogy itt‐
hon maradjanak. Álmos úgy gondol‐
ja: ha nemzetközi szervezeteknél kap
munkát, akkor valószínűleg azok
székhelyén dolgozik, legyen az bár‐
hol a világon. Egyetemi évei alatt, az
Erasmus program keretében, külföldi
egyetemeken is szeretné gyarapítani
a tudását. Bálint Budapestre, vélhe‐
tően az Eötvös Loránd Tudomány‐
egyetemre adja be jelentkezési lap‐
ját, s diplomásként is Magyarorszá‐
gon akar elhelyezkedni. 

Idejük addig sok van még. Taná‐
ruk szerint a hét végén újra bizonyít‐
hatják tehetségüket, tudásukat, még‐
pedig Szombathelyen, a Savaria tör‐
ténelmi versenyen.

Kazinczys diákok

„történelmi”
sikere

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor
Nagy Bálint Kristóf, Pappné Rozgonyi Gabriella, Rogács Álmos Szalárd
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ROMANTIKUS

TÖRTÉNET 
minden korosztálynak

Hogy kicsoda Heisenberg? Egy tudós, de
a címmel ellentétben a darab egyáltalán
nem róla szól, hanem egy átlagos fiatal nő-
ről és egy átlagos idős férfiról, akik átlagos
körülmények között, véletlenül találkoznak,
ebből viszont egy egészen különleges kap-
csolat kezdődik.

Egy zsúfolt pályaudvaron egy nő megpil-
lant egy férfit, és hirtelen ötlettől vezérelve,
a nyakába csókol. Alex, a hetvenes hentes és
Georgie, a negyvenes pincérnő beszélgetni
kezd, és aztán lassan, minden logika és társa-
dalmi konvenció ellenére rájönnek: nekik dol-
guk van egymással. A találkozás alapjaiban
forgatja fel az életüket, és végül nagy közös
utazásra is vállalkoznak, hogy utolérjék életük
elmulasztott lehetőségeit. Vajon merre men-
nek? Megtalálják-e ezeket az elszalasztott le-
hetőségeket? Van-e újabb dobásuk az élet-
ben? Kit, mit keresnek a másikban?

Az Ullmann Mónika és Benedek Miklós ál-
tal játszott Heisenberg című előadás, amely
április 28-án 19 órától látható a Vaskakas Báb-
színházban, egy igazán szórakoztató, elgon-
dolkodtató és tartalmas történet arról, hogy
egyetlen életszakaszban se féljünk megragad-
ni és megélni a pillanatot. (x)

Az Apostol együttes kon‐
certjét az önkormányzat és az
Idősügyi Tanács szervezte a
nyugdíjasoknak. Radnóti Ákos
alpolgármester, az est kezde‐
tén Borkai Zsolt polgármester
nevében elmondta, harmadik
alkalommal hívták meg ingye‐
nes koncertre a nyugdíjasokat,
Aradszky László és Kovács Kati
után idén az Apostol együttes
szórakoztatja a közönséget.

A 48 éve létrejött formá‐
ció többször átalakult,
számos arany‐ és platina‐
lemezzel büszkélkedhet.

A szépkorúak együtt
énekelték a zenekarral
az Apostol örökzöldjeit:
a Nehéz a boldogságtól
búcsút venni, a Búcsúzik
a nyár, az Okosabban ké‐
ne élni, az Eladó, kiadó
most a szívem vagy éppen a
Nem tudok élni nélküled című
slágereket. A dalok mellett hu‐
morból sem volt hiány, az
együttes ezzel egy fergeteges
estét szerzett a félezer győri
időskorúnak. 

A zenekar a koncert végén
Győr város ezüst emlékérmét
és díszoklevelét vehette át, az
évtizedeken át tartó, színvona‐
las szórakoztatásért, Radnóti
Ákos alpolgármestertől.

A koncert után Meződi Jó‐
zseffel, a zenekar énekesével,
állandó tagjával beszélgettünk.

Fantasztikus volt a közön‐
ség, az összes nótát ismerték
az elejétől a végéig, örültek,
hogy énekelhetnek, hogy bol‐
dogok. Ez a célunk: az em ‐
berek szórakoztatása, szeret‐

nénk ki‐
szakítani őket a mindennapok‐
ból, hogy egy rövid időre felejt‐
sék el bújukat‐bánatukat és tud‐
janak örülni – kezdte az énekes.

Van valamilyen kötődésük
városunkhoz?

Nagyon jól érezzük magun‐
kat Győrben, nem tudnám meg‐
mondani, hányszor léptünk már
fel itt a kezdetektől fogva, itt eb‐

ben a színházban is. A zenekar
egyes tagjai sokat játszanak a
Győri Nemzeti Színházban,
most is néhányan az István, a ki‐
rályban fognak zenélni. 

Születnek még új számok?
Az új számokkal az a prob‐

léma, hogy nehéz a közön‐
séghez eljuttatni, csak az in‐
terneten keresztül lehetsé‐
ges. Születnek új nótáink is,
de lemezanyagon már nem

gondolkozunk.
Mit csinál a zenekar, ha

nem koncertezik?
Kipihenjük a koncert

fáradalmait. Másrészt
pedig a zenekar tagjai az
ország különböző színhá‐
zaiban játszanak, én pe‐

dig a feleségem éttermé‐
ben segítek. De rengeteg

fellépésünk van, nyárra már
betelt a naptárunk.

48 éve alakult a zenekar, mi
a titkuk?

Ez olyan, mint a házasság,
állandóan kompromisszumo‐
kat kell kötni. Mi már ismerjük
egymás szinte minden mozdu‐
latát, nincsenek meglepetések,
tudjuk, mikor van a másiknak
rossz napja. Mostanában pedig
egyre többször vannak rossz
napjaink, de vigyázunk egy‐
másra, szeretjük egymást.

ÉLNI” 

„Okosabban kéne élni, annyit mondhatok,
nem az a bolond, ki megbámul egy csilla‐
got” – énekelte az Apostol együttessel fél ‐
ezer nyugdíjas kedden, a Vaskakas Művé‐
szeti Központban.

„Okosabban kéne

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Nyugdíjasokkal telt meg a Vaskakas

„Egyre
többször vannak
rossz napjaink,
de vigyázunk
egymásra”
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Medaillen aus Mortic könne von den Teilneh‐
mern des Erwachsenen‐Handarbeitsateliers am 27.
April ab 16 Uhr im Haus der Generationen (Aradi vérta‐
núk útja 23.) angefertigt werden. Um vorige Anmel‐

dung wird gebeten.

Rómerquelle Festival am 27, und
28. April im Rómer Ház und auf
der in der Nefelejcs köz Strasse
aufgebauten Freilichtbühne. Am
Freitag treten auf: Irie Maffia,
Ivan & The Parazol, NB, Dope
Calypso, Bladerunnaz. Am Sams‐
tag: Punnany Massif, Mary Pop‐
Kids, Csaknekedkislány. 

Am 22. April wird die diesjährige Re‐
gionalreihe Vivicittá von der Stadt Győr
eröffnet. Der Lauf beginnt ab dem Duna‐
kapu‐Platz um 9 Uhr und kehrt nach der
Absolvierung von 2,6 Kilometern im

Durchlauf der schönsten Stadtteile wi‐
eder dorthin zurück.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Der Galaabend zum Tanzwelt‐
tag findet am 27. April um 18 Uhr in der Győrer

Allgemeinen Schule, Fachgymnasium und Kollegium
für Tanz‐ und Bildende Künste im Vaskakas Künstlerzent‐
rum (Czuczor G. u.17.) statt. Am Abend treten auf: die
Solisten des Győrer Balletts und des South Bohemian
Ballett České Budějovice, Studierende der Ungarischen
Universität für Tanzkunst, der Nachwuchs der Konser‐

vatorien in Wien, Bratislava und Nagyszombat, sowie
die Schüler des Gracia Instituts für Kunst.

Die 2014 gegründete
Gruppe Syrius Legacy
gibt am 25. April um
19 Uhr ein Konzert im
Rómer Jazz Klub (Teleki
L. u. 21.). Mitglieder
der Band sind junge
Musiker, die zahlreiche
Wettbewerbe im In‐
und Ausland gewon‐
nen haben.



Táncvilágnapi gálaestet tart a Győri
Tánc‐ és Képzőművészeti Általános Iskola
Szakgimnázium és Kollégium április 27‐
én 18 órakor, a Vaskakas Művészeti Köz‐
pontban (Czuczor G. u. 17.). Az esten fel‐
lépnek a Győri Balett és a South Bohemi‐
an Ballett České Budějovice szólistái, a
Magyar Táncművészeti Egyetem hallga‐
tói, a bécsi, pozsonyi, nagyszombati kon‐
zervatóriumok növendékei, valamint a
Grácia Művészeti Intézet tanítványai.
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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  

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország címmel
rendezik a Rímes Kávé irodalmi estjét április 25‐
én 18 órakor, a Hotel Rába Baross Termében. Bak‐
sa Kálmánné művészeti vezető vendégei ezúttal
P. Nagy Gabi és Olasz Valéria előadóművészek.

A Lajkó – cigány az űrben című, Lengyel Balázs rendezte, magyar fe‐
kete komédiát láthatják az érdeklődők április 26‐án 18 órától, a Rómer
Ház mozijában (Teleki u. 21.). 

A Cseh Tamás Projekt a 2009‐ben el‐
hunyt neves muzsikus és közéleti szemé‐
lyiség, Cseh Tamás születésének 75. évfor‐
dulója alkalmából emlékkoncertet ad áp‐
rilis 25‐én 17 órakor, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross út 4.).

Sas Péter és Dong
Linh ad élménybeszá‐
molót a Győrből Viet‐
namig tartó kerékpár ‐
útjukról április 26‐án,
csütörtökön 17 órakor,
a Dr. Kovács Pál Könyv‐
tár és Közösségi Tér
Központi Könyvtár
klubhelyiségében (Her‐
man Ottó u. 22.).

Babakunyhó. Váran‐
dósok napja és vásár
lesz április 22‐én, az
ETO Park Hotelben. In‐
gyenes oktató‐felvilá‐
gosító nap kismamák‐
nak, kispapáknak.

A halász és a nagyravágyó felesége című mesét láthat‐
ják a gyerekek a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtárának klubhelyiségében április 27‐
én 15.30 és 17 órakor, a Chip Színház előadásában. 

„Sziklából Szikra” – Az anyag‐
ba zárt fény felszabadítása
címmel Balla Ede (Székelyud‐
varhely) tart előadást április
26‐án 18 órától, a SZE Apáczai
Karán  (Liszt Ferenc u. 42.). 
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Végh Andrással még két éve ta-
lálkoztam egy rendezvényen, ahol
bemutatót tartott. A közönség száj-
tátva figyelte a fiatal sportolót,
ahogy egy átlagember számára hi-
hetetlen magasságokba emelkedik
kerékpárjával. A triál lényege, hogy
a biciklit, különféle akadályokat tel-
jesítve, az időre is figyelve kell ural-
nia a versenyzőnek. Mindezt úgy,
hogy ne hagyja el a kijelölt pályát
és ne lépjen le a pedálról. „Az ed-
digi legjobb kérdés az volt, hogy
van-e rugó a kerékpáromban. Az il-
lető nem akarta elhinni, hogy egy
teljesen merev vázú bicikli kizáró-
lag miattam ugrik fel akár másfél
méterre” – meséli mosolyogva a
győri sportoló.

Végh András Győrben született
és az iskoláit is itt végezte. Gépész-
mérnöki diplomáját a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen szerezte, persze ad-
digra a bringázás már javában min-
dennapjai részét képezte. Az általá-
nos iskola alatt kiderült, hogy kiváló
adottságokkal rendelkezik a triálo-
záshoz, és rendszeresen szerepelt

Szerző: Kaszás Kornél 
Fotó: Marcali Gábor

amatőr versenyeken. Tizenhat éve-
sen magasabb kategóriába, a hala-
dók közé került, és attól kezdve egy-
re jobban jöttek az eredmények. „A
középiskola alatt folyamatosan gya-
koroltam. Ha az időjárás engedte,
suli után már mentem is ki a sza-
badba, és sötétedésig le sem száll-
tam a kerékpárról” – mondja Végh
András, akinek újabb lendületet
adott, hogy tizennyolc évesen juni-
or magyar bajnok lett. Ráadásul eb-
ben az esztendőben az Európa-baj-
nokságon a tizenkettedik helyen
végzett. Az egyre jobb eredmények
elérésében a családja és a Magyar
Kerékpáros Szövetség is támogatta.

Ezt követően a legmagasabb
szintre, az elit kategóriába lépett,
ahol sokszor példaképeivel mérte
össze tudását, hazai és külföldi
versenyeken egyaránt. Alig húsz -
évesen már világkupán szerepelt,
és egyre céltudatosabban ké-
szült, az előírt edzéstervnek
megfelelően. 

Azonban az örök szerelem
négy éve majdnem véget ért. A tö-
rés akkor következett be, amikor

felsőfokú tanulmányai végéhez kö-
zeledett, és összesűrűsödtek a ten-
nivalói. „A szakdolgozat megírása
és a diploma megszerzése szinte
minden energiámat lekötötte. Első-
sorban fejben kellett elengednem
a triálozást” – meséli Végh András,
aki végül nem tudott elszakadni
szeretett sportjától, és hónapokkal
később ismét elővette a nyereg nél-
küli, speciális biciklit. 

„Megunhatatlan sport, mert a
pályák, az úgynevezett szekciók
mindig változnak, így folyamato-
san új kihívásokkal kell szem-
benéznem.” Ahhoz, hogy
valakiből kiváló triálver-
senyző legyen, számos kri-
tériumnak kell megfelelnie.
„Véleményem szerint a fizi-
kai felkészültség könnyebben
építhető, mint a mentális adottsá-
gok. A koncentráció és a kitartás el-
engedhetetlen. A triál esetében is
elmondható, hogy itt minden fej-
ben dől el” – emeli ki a sportoló,
majd hozzáteszi: „Egy triálos úgy áll
hátsó keréken, mint egy átlagos
bringás két keréken. A kereket úgy

érzékelem a talajon, mintha a
saját tenyerem lenne.” 

Végh András 2015
óta a magyar válo-

gatott tagja, ta-
valy pedig élete
egyik legjobb

teljesítményével vívta ki az idei vá-
logatottságot. Világkupán a top 25
versenyző közé jutott, itthon pedig
két profi magyar kupát is sikerült
megnyernie. Ráadásul az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
nyitóceremóniáján is szerepelt,
ami olyannyira meghatározó él-
mény volt számára, hogy úgy dön-
tött, belevág a rendezvényszerve-
zésbe is. „A versenyzés mellett a

sport népszerűsítése is egyre fon-
tosabb számomra. Bár 2012 óta
tartok bemutatókat, tavaly decem-
berben útjára indítottam saját vál-
lalkozásomat, és különböző rendez-
vényeken tartok bemutatókat.” 

A győri sportoló a GyőrBike
rendszert is kitűnő kezdeményezés-
nek tartja a kerékpározás népszerű-
sítésére, amit számos ismerőse
használ napi rendszerességgel. Aki
pedig a felújított kerékpárutakat
akadályokra cserélné, az válassza
Győr triálpályáját, ahol Végh And-
rás is készül a versenyeire. 

Ha pedig a triál szakággal köze-
lebbről is megismerkednének, lá-
togassanak el május 12-én a Du-
nakapu térre, ahol Végh András
szervezésében, az önkormányzat
támogatásával rendeznek nem-
zetközi triálversenyt.

KÖZTÜNK ÉLNEK

Több mint másfél évtizede annak, hogy Végh András átvitt érte‐
lemben biztosan, de szinte szó szerint sem tud leszállni a kerék‐
párról. Alig múlt tízéves, amikor rabul ejtette a bringasport, ti‐
zenkét évesen pedig már azt figyelte, hogy miként küzdhetné le
az előtte tornyosuló akadályokat. Mára, ezernyi akadállyal a háta
mögött, Magyarország egyik kiemelkedő triálversenyzője.

NYEREG NÉLKÜL, 
többnyire egy keréken

„A kerék mintha
a saját tenyerem

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

MÁJUSBAN INDULÓ TARGONCAVEZETÔI 
TANFOLYAM INDÍTÁSÁHOZ MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK AZONNALI KEZDÉSSEL 

Az álláshoz és a tanfolyamhoz
tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerzôdés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés

és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is
• Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése
• Három típusra történô jogosítvány megszerzése

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

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

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

Városunk Magyarország harmadik
műemlékekben leggazdagabb városa, a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum évek óta ezért is résztvevője a
műemlékvédelmi világnapnak. Idén is
érdekes programokkal csatlakoztak az
eseményhez: ingyenesen tárták ki kapu‐
ját az Ispita épületének, amely már a
XVI. században létezett, és ahol 1666‐

ban ispotályt alapított Széchenyi György.
A történet érdekessége, hogy a rene‐
szánsz stílusban épült ház jó ötven évvel
később barokk épületként lett kész. Ere‐
deti formáját az 1990‐es években kapta
vissza, amikor az időközben „szegényla‐
kásokká” átépített házat megvásárolta
az önkormányzat, és múzeummá alakí‐
totta. Az épületben található Váczy Pé‐

ter‐gyűjtemény mellett az Iloncsi grófnő
életéről szóló időszaki tárlatot is a láto‐
gatók figyelmébe ajánlotta a tárlatveze‐
tő. Valamint csak ezen a napon volt lát‐
ható a Győri Műszaki SZC Hild József Épí‐
tőipari Szakgimnáziumának népi építé‐
szeti kiállítása, ahol az iskola népi felmé‐
réseiből összeállított tablóit láthatták az
érdeklődők. Az iskola 2015‐ben elnyer‐

te az ICOMOS Példaadó Műemlékgon‐
dozásért díjat, nem véletlenül, hiszen
1996 óta folynak a felmérő táborok, ha‐
táron innen és túl, a magyarlakta terü‐
leteken, ahol a diákok nem csak felmé‐
rik a népi építészeti emlékeket, hanem
részt vesznek azok felújításában, meg‐
tartásában is. 

A Széchenyi téri Vastuskós‐ház is in‐
gyenesen várta az érdeklődőket, akik a
pincétől a padlásig megismerhették a
múltját, a jelenét a műemléknek. A ko‐
rai barokk jellegű ház, az 1617. évi telek‐
könyv szerint, Szőts Gergely győri bíróé
volt. A legenda szerint egykor egy fa állt
itt, és a városon átutazó vándorló céh‐
legények ennél a fánál találkoztak, itt
osztották meg élményeiket, beszélték
meg tapasztalataikat, és hogy emléket
állítsanak maguknak, bevertek egy‐egy
szöget a fába. Az igazság azonban az,
hogy a házat 1833‐ban Zittritsch Má‐
tyás vette meg. Fűszer‐kereskedése cé‐
gérének használta, a bécsi „Stock im Ei‐
sen” mintájára 1834‐ben készített vas‐
tuskót. Az épületben található Patkó Im‐
re (1922–1983) újságíró, művészettör‐
ténész gyűjteménye, kortárs alkotók
munkái mellett, kelet‐ázsiai, afrikai, óce‐
ániai néprajzi tárgyak is láthatók itt.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A műemléki világnap alkalmából szerdán az érdeklődők előtt feltárult
a Magyar Ispita épületének, valamint a Vastuskós‐háznak a története,
s a bennük rejlő kincsek legendája.

Az Ispita és a Vastuskós-ház 

KINCSEIT FEDEZTÜK FEL
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A Stromboli a Tirrén‐tenger délke‐
leti részén található Lipari‐szigetek
egyike. Szicíliából menetrend szerinti
járattal, az olasz szárazföld felől pe‐
dig erre szakosodott túraszervezők
hajóin jutunk el ide. Aki csak pár na‐
pot szándékozik eltölteni a szigeten,
az ne számoljon túl sok alvással, a
Strombolin ugyanis – utcai lámpák
és autóforgalom hiányában – szinte
nincs fényszennyezés. Épp ezért a
csillagos ég jóval szikrázóbb és paza‐
rabb, mint amihez szokva vagyunk.
Másrészről igencsak lenyűgözők a szi‐
get hajnali fényei is, no meg a Tirrén‐
tengerből előbukkanó nap. Ami csak
akkor látható, ha már korán reggel
talpon vagyunk.

Még szerencse, hogy minderre a
strandon kicsit rá lehet pihenni. A
tengerpart fekete homokja nagyon
különleges, és garantált, hogy az
összes ruhánk összes redőjé‐
be bejut. Köszönhető ez a
mindig élénk szélnek,
ami nem könnyíti

meg a fürdőlepedő‐lehelyezést. Vagy
a strandeszköz földön tartását. E cél‐
ból jól jönnek majd a mindenütt
megtalálható méretes, vulkanikus kö‐
vek.

A szigeten két település van, az
egyik a déli, a másik az északi olda‐
lon. A buja növényzetben megbúvó
fehér kockaházak igazán hangulato‐
sak, komoly távolságok pedig egyál‐
talán nincsenek. Mármint a favakon
belül. A két település között viszont
kizárólag a vízi út járható.

A tűzhányó
A Stromboli Európa legmegbízha‐

tóbb vulkánja. Abban az értelemben,
hogy cirka félórás gyakorisággal,
rendszeresen kitör. Ez pedig nagyon
előnyös tulajdonság – már, ami az
idegenforgalmat illeti. A kitöréseket

kísérő

szikra‐ és hamueső jellemzően nem
túl heves, így kellő távolságból élő‐
ben is megtekinthető.

A túra a heggyel azonos nevű fa‐
luból indul, ahol mindenki megkapja
a kötelező védősisakot. Meg a szin‐
tén kötelező eligazítást. Lemaradás,
elmászkálás nincs. Sem semmilyen
magánakció. Vonatkozó felhívás ese‐
tén pedig mindenki köteles visszahú‐
zódni a hegyen kialakított óvóhelyre,
ami védelmet nyújt a repülő sziklák‐
kal és lávadarabokkal szemben.

A túra a tengerszintről indul kora
este, és viszonylag gyorsan emelke‐

dik felfelé a hegyen. A rövidke pihe‐
nők során a Stromboli kialakulásáról
mesél a túravezető, a kilátás pedig
minden magasságból pazar. Végül a
csoport felér a megfigyelőpontra,
és várakozó álláspontra helyezkedik.
(Meg jól kifújja magát.) A hegy pe‐
dig nem okoz csalódást. Éles szisze‐
gés kíséretében látványos szikra ‐
esőt lövell az ég felé. Aztán még
egyet. Utána azonban indulni kell
tovább. Hiszen még át kell vágni a
sziget legmagasabb pontján, majd
leereszkedni a túloldalon. Végül pe‐
dig össze kell gyűjteni a kiosztott vé‐
dősisakokat is.

A kilátás
Az izzó kődarabok a Sciara del Fu‐

oco, azaz „Tűzcsúszda” elnevezésű
északnyugati lejtőn igyekeznek a
hegyről lefelé, a túrázók pedig az át‐
ellenes délkeleti oldalon. Azért erre,
és nem a túraútvonalon visszafelé,
mert így sokkal gyorsabb a lejutás.
Az ember ugyanis minden lépéssel
fél métert csúszik lefelé a vulkanikus
homokban. Nagyon kell tehát ügyel‐
ni az előttünk haladó bokájára. Meg
a sajátunkra is. Érdemes mégis lop‐
va felnézni, ha csak rövid pillanatok‐
ra is. Az éjszakai panoráma ugyanis
egyszerűen varázslatos. Alattunk a
hegy és a tenger, felettünk a csilla‐
gos ég. A kettő között pedig bámu‐
latos tisztasággal ragyognak fel Szi‐
cília és az olasz csizma éjszakai fé‐
nyei. Akár több mint 100 kilométe‐
res távolságból is...
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Éj a kopár hegyen
Szerző, fotók: Kisté

A hajó lassít, a sziget betölti a látóteret. 
Egyetlen hegy az egész: a víz feletti része ezer, 
a víz alatti kétezer méter. A csúcsán ártatlannak
tűnő bárányfelhő, ami valójában vulkanikus gáz,
gőz és hamu. A tövében viszont pálmafák,
buja növényzet és hangulatos, fehérre meszelt házikók.
Meg persze mosolygós, vendégszerető olaszok.

A Stromboli
Európa legmegbízhatóbb

vulkánja
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Séta-
hajókázás

Bringa-
show

Séta-
hajókázás

Gasztro utca
különleges
ételekkel

10:00
ALMA
együttes
koncert 
gyerekeknek

14:00 
Gastro Stand Up
főzőshow
Serényi Zsolttal
és Eszement
Kuktájával

17:00
JANICSÁK
VECA 
mûsora

19:00
KELEMEN
KABÁTBAN
koncert

Triálbemutató, 
Kerékpáros
vetélkedő,
KRESZ-bemutató
és ki mit tud
előadás

Kerékpáros
időfutam
Gönyűig

Aszfaltrajz-
verseny

19:00 
BON-BON
koncert

Április 29. vasárnap Április 30. hétfó́ Május 1. kedd
Séta-
hajókázás,
főzőverseny,
futóverseny

II. Nemak
Focikupa
az ETO-
stadionban

10:30
APACUKA
zenekar
koncert
gyerekeknek

15:00
NÓTÁR
MARY 
mûsora

19:00
INTIM TORNA 
ILLEGÁL
koncert

17:00
IRIGY 
HÓNALJ-
MIRIGY
mûsora

BRINGÁS NAP

Részletek, nevezés facebook.com/kisoszgyor

GASZTRO NAP CSALÁDI NAP

2018 • Kiskút liget • Gyor´´
CSALÁDI NAPOK



De térjünk vissza a lepkék rendjé‐
re! Méretük meglehetősen változa‐
tos: a kifejlett példányok szárnyainak
fesztávolsága néhány mm‐től 30 cm‐
ig terjed. Ivari kétalakúságuk (di‐
morphizmus) a test vastagságára, a

szárnyak jellegére is kiterjed. Főleg
a felnőtt állapotban nem táp‐

lálkozó fajoknál gyakori,
hogy a nőstény a hímnél
kevésbé mozgékony, az
ilyen nőstények szárnya el
is csökevényesedhet. Sza‐
badon mozgatható fejük
két oldalán egy‐egy nagy,
félgömb alakú szem ül;

sok faj feje tetején van két
pontszem is. Két pár szárnyuk

alakja és mérete rendkívül külön‐
böző; egyes fajok szárnya teljesen hi‐
ányzik. A legjobban repülő szende‐
rek (lepkecsoport) szárnya keskeny
és hosszú; az első szárny lényegesen
nagyobb a hátsónál. Az általában
rosszul repülő, inkább csak csapongó
nappali lepkék szárnyai szélesek; a
két szárny mérete közel azonos. A
szárnyakat szőrök,  és zsindelyszerű‐
en átfedő kitinpikkelyek borítják: ez

Minden pillangó lepke, viszont
nem minden lepke pillangó! A lepkék
(Lepidoptera) az ízeltlábúak törzsé‐
ben a rovarok osztályának utolsó‐
ként kifejlődött rendje. A pillangók a
lepkék rendjébe, ezen belül a valódi
lepkék (Glossata) alrendjébe tartozó
család. Általánosságban a pillangók
a legnagyobb és leglátványosabb
nappali lepkék: nagy, ritkábban köze‐

pes termetűek, színesek.
Második szárnyuk hát‐

só szegélye homo‐
rúan ívelt,

a végén faroknyúlvánnyal. Mindhá‐
rom pár lábuk fejlett. Hernyóik fejé‐
nél a kitolható villaszerű függelék (os‐
matherium) az ellenség megzavará‐
sát szolgálja; ebből veszély esetén ri‐
asztó váladékot bocsátanak ki.

LEPKE VAGY

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

PILLANGÓ?

Sokat gondolkodtam, írjak‐e cikket e heti témánkról, amit lehetetlen érinteni a
latin elnevezések és egyéb szakkifejezések nélkül, viszont ott volt az elkészített gyö‐
nyörű fényképanyag, és mégiscsak alapvetően ismeretterjesztéssel foglalkozó ro‐
vatot szerkesztünk kollégáimmal! Egyébként is elbűvölő volt Kiss Szilárd, szombat‐
helyi barátom élménybeszámolója a rengeteg expedícióról, ahol ezeket a bámula‐
tos lepkéket gyűjtötte. A fotózás alatt így számos információhoz jutottam, első kéz‐
ből. Ott tudtam meg azt is, hogy mi a különbség lepke és pillangó között.

Szöveg és fotó: Nagy Ferenc

az úgynevezett „hímpor”, amiről a
rend a nevét kapta – a Lepidoptera
szó jelentése: pikkelyes szárnyú.

Színük széles skálán mozog, en‐
nek fontos szerepe van az udvarlás‐
ban. A pikkelyek nemcsak pigmen‐
táltak, de vastagságuktól és elren‐
deződésüktől, sűrűségüktől, finom
lemezes vagy rácsos szerkezetüktől
függően, különböző fizikai színeket
produkálnak. Ezt elősegítik a pikke‐
lyekben található különféle kutiku‐
láris képződmények. A fizikai és ké‐
miai színek kombinációi egyes fajo‐
kat rendkívül dekoratívvá tesznek.
Ha lekopnak róla a pikkelyek, a
szárny üvegszerűen áttetszővé válik.
A lepkék petéket raknak, ebből kel‐
nek ki hernyóik, melyek rendkívül
változatosak. Bebábozódásuk után
fejlődik ki a lepke, mely a burkot fel‐
szakítva, megkezdi rövid, de nagyon
intenzív felnőtt életét.

Színük széles
skálán mozog
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Csábít a tavaszi zsongás, de nem tudod, mer‐
re indulj? Túl pörgős vagy egy csendes vidéki ki‐
ránduláshoz, de mégis a szabadba vágysz? A vá‐
lasz roppant egyszerű; örömmel tudatjuk veled,
hogy a te helyed a győri Xantus János Állatkert‐
ben van!

Bekacsintott végre ismét a főszezon, így idén
a második szülinapját ünneplő aréna kapui is ki‐
tárulnak minden hétvégén, hogy újra befogad‐
hassák a Zoo Show‐ra kíváncsi látogatók apraját
és nagyját. A show állati sztárjai is élénk lelke‐
sedéssel várták már ezt a pillanatot, hiszen ne‐
kik is sok izgalmat tartogat egy‐egy bemutató. 

A két legrutinosabb kedvenc – Szabi szamár
és Luca, a kameruni törpekecske – könnyed ele‐
ganciával ügetnek újra a rivaldafénybe. Nekik a
show külön örömforrás, hiszen dupla fejadag
jutalommal számolhatnak trénereiktől, nem is
beszélve a bőkezű nézőközönség zoocsemegés
papírzacsija zörgéséről. Ők a kunyerálás nagy‐
mesterei is; légy résen, hiszen Luca nem restell
körülnézni a retikülödben sem.

Dögönyözd meg őket te is a műsor után, de
előtte ülj be az első sorba! Ne feledd: minden
tavaszi hétvégén showtime!

a jótékonysági napon Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Győr+

A Győri Állatmenhely múlt szomba‐
ton tartotta jótékonysági napját az ár‐
va állatokért, a Győr Plazában. Színes
programjaikkal többek között szerették
volna felhívni az emberek figyelmét a
felelős állattartásra, és megismertetni
velük a menhely lakóit. A rendezvé‐
nyen a Győr+ Mancsok gazdikeresőivel
is találkozhattak az érdeklődők.

Örökbefogadásra váró kutyusokkal
telt meg szombaton a Plaza, számos

nagyszerű program várta a bevásárló‐
központba látogatókat. Bemutatko‐
zott a „Győr+ Mancsok – Vigyél haza!”
is a gazdikeresőinkkel együtt. Merci és
Berci, az imádnivaló, nyolcéves ír far‐
kaskutya testvérpár végtelen nyuga‐
lommal tűrte a tömeget. Bár kicsit
meg voltak illetődve az új helyen, oko‐
san viselkedtek: Merci szokás szerint
egy percet sem hagyott ki, hogy meg‐
ölelhesse az embereket, a simogatá‐

sokat pedig mindketten nagy öröm‐
mel fogadták. Természetesen nagyon
büszkék voltunk rájuk, de a legna‐
gyobb meglepetést Marci, a négyéves
shar pei‐re hajazó kankutyus okozta,
akiről tudtuk, hogy régebben nem iga‐
zán jött ki más állatokkal, az utóbbi
időben viszont nagy barátságot kötött
egy másik menhelyes jószággal. A jó‐
tékonysági napon, bármilyen megle‐
pő is, bebizonyította, hogy valójában
most már mindenkit szeret, tehát
akár más állatok mellé is örökbe fo‐
gadhatják őt, hiszen hihetetlenül jól

viselkedett egész idő alatt, barátságo‐
san közeledett a többi kutyus felé. Na‐
gyon örülünk, hogy bemutathattuk
őket, és reméljük, hogy minél hama‐
rabb eljön értük a tökéletes gazdi,
ahogy a kétéves Lujzi cicáért is, aki bár
félénksége miatt nem lehetett ott ve‐
lünk a Plazában, neki is nagy szüksége
lenne a szeretetre!

Ha megtetszettek gazdikeresőink,
érdeklődni a Győri Állatmenhely
alábbi elérhetőségein lehet:

Telefon: 06‐20/229‐5964.
E‐mail: gyormenhely@gmail.com

A Gyor+ Mancsok is

BEMUTATKOZOTT
´́

Showtime!
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert
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Nagy Eszter Creative Chef új sorozatot kezdett a Győr+ Te‐
levízión: lapunk Köztünk élnek című rovatának szereplői‐
vel főz a következő időszakban. Fischer Imre arcát és hang‐
ját a Győr+ Televízió nézői, valamint a Győr+ Rádió hall‐
gatói is jól ismerhetik, hiszen rendszeresen ad
képet a várható időjárásról. Az adás premi‐
erjét pénteken, 19:30 órakor láthatják a
Győr+ Televízióban, amit később a
tv.gyorplusz.hu weboldalon is visszanéz‐
hetnek, a Fischer Imréről készült port‐
rét pedig a február 23‐án megjelent
számunkban olvashatták.

NYÁRVÁRÓreceptek

GOMBAKOCSONYA 
grillezett csirkemellel

500 g csiperkegomba (de lehet vegyes
is), 1 fej lila hagyma, 100 g vaj, só, bors,
2 db tojás, 2 gerezd fokhagyma, 400 g
csirkemell

A gombák felét az apróra vágott hagymával átpi‐
rítjuk, sózzuk, borsozzuk, majd kevés vízzel felöntve,
zúzott fokhagymával együtt puhára főzzük. A kész ala‐
pot vajjal alaposan összeturmixoljuk, majd hűlés után
két felvert tojással alaposan elkeverjük, majd tányé‐

rokba töltve, folpackkal alaposan lefedve, 110 fo‐
kon 15 percig gőzöljük. A maradék

gombát aprítva jól átpirítjuk,
utólag kevés pehelysóval

sózzuk és frissen őrölt
borssal ízesítjük. A

csirkemelleket fél‐
be vágjuk és for‐
ró serpenyőben
sózás után
meggrillezzük.
Az előkészített

gombát és a
csirkemellet sze‐

letekre vágjuk és a
„kocsonya” egyik ré‐

szére halmozva, tálaljuk.
Az ételt színes paradicso‐

mokkal vagy aprított zöldekkel
tudjuk még kívánatosabbá tenni.Könnyed  

PANNACOTTA
eperrel

A lapzselatinokat jeges vízbe áztatjuk,
majd kicsavarva, a cukrokkal felfőzött tejszín‐
ben feloldjuk. Az így kapott alapot jégágyon
– folyamatos kevergetés mellett – addig hűt‐
jük, míg az elkezd szinte puding sűrűségűvé
válni. Ekkor poharakba töltjük és hűtőbe tesz‐
szük dermedésig. Kínálás előtt vágott eper‐
darabokkal és aprított keksszel díszítjük.

400 g habtejszín, 1 csomag vaníliás
cukor, 3 ek. kristálycukor, 3 db lapzse‐
latin, eper és zabkeksz a díszítéshez
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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!”

Kertész szakértőink szerint torló‐
dás várható a kerti veteményesek‐
ben a hirtelen berobbant meleg
miatt, így szinte együtt kell ültet‐
nünk a márciusi és az áprilisi mago‐
kat. A retek, a spenót és a saláta
már a földben van, ezeket követhe‐
ti a velőborsó és a cékla. Majd pe‐
dig palántázhatunk, a karalábét, ká‐
posztaféléket, paradicsomot lehet
k i ü l ‐

tetni, palántának való tököt, cukki‐
nit pedig vethetünk, hogy május‐
ban kiültessük.

Palántavásárlásnál figyelni kell a
részletekre. Vegyük ki a palántát a
pohárból, nézzük meg a gyökerét! A
pohárban sok gyökértömeg legyen,
ez a fontos, nem a növény fenti ré‐
sze. Ha a gyökér a pohár mellett
megy körbe, az valóban pohárban
volt nevelve. Ha a gyökérzet nem éri
el a poharat, akkor gyanús, hogy tö‐
megben nevelték, és utólag lett po‐
hárba helyezve – átverve a vásárlót.

Vannak olyan növénytársítások,
amelyek elűzik egymás kártevőit,

tavasz!
ezeket is érdemes kipróbálni. A ká‐
posztafélék mellé érdemes rozma‐
ringot ültetni, a burgonya mellé a
padlizsán jó párosítás, hiszen a bur‐
gonyabogár jobban szereti a padli‐
zsánt, jó előrejelző lehet. Végül
ajánljuk a hagyma és a sárgarépa
társítását, a rovarkártevőik megza‐
varodnak ettől a kombinációtól.

Eljött az ideje a gyepszellőzte‐
tésnek, a tavaszi felülvetésnek is,

majd pedig megtörténhet az
első fűnyírás. Aki szép gye‐
pet szeretne, annak komp‐
lex műtrágyákkal érdemes
próbálkoznia, a vassal pe‐
dig a mohától is megsza‐
badulhatunk.
Káliumtól, foszfortól szép

haragos zöld gyepünk lesz, a nit‐
rogéntől csak nyúlni fog, hiába az a
legolcsóbb műtrágya, nem ajánlatos
fűre használni. Késélezés után kez‐
dődhet az első fűnyírás.

A tavaszi lemosó permetezés után
is kell a növényvédelemre figyelni. A
sárga lapokkal például megelőzhet‐
jük a cseresznyelégy károkozását,
amelyet a fa déli oldalára, a korona
szélébe kell helyezni. Nagyobb fa ese‐
tében 3‐4 lapot kihelyezve, 90 száza‐
lékban megvédhetjük a termésünket.

A Győr+ Rádió Kertbarát Maga‐
zinjának ismétlését április 21‐én 6
órától hallhatják, a májusi adás pe‐
dig majd május 5‐én, szombaton
reggel 6 órakor jelentkezik.

Ugyan pár nappal, héttel későbbre járnak a növények az elő‐
ző évi tavaszhoz képest, már visszavonhatatlanul itt a tavasz,
indul a munka dandárja a kiskertekben, virágoskertekben.
Meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a virágárusoknál már so‐
kan a muskátlikat keresik, az áprilisi jó idő előcsalogatja a
kertészkedni vágyókat.

Torlódás várható
a veteményesekben

Itt az igazi virágcsalogató 

Szerző: Ferenczy Balázs
Fotó: Marcali Gábor
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8 ÓRÁTÓL 9.45-IG A DUNAKAPU TÉREN

A város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata
április 20‐án tartja a genocídium 103. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségét. 18 órakor ün‐
nepi szentmise kezdődik a bazilikában, majd a Ró‐
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Király
u. 17. szám alatti épületében (Esterházy‐palota)
folytatódik az emlékezés. A rendezvény az 1915–
1917 között az örménységet ért tragédiára, a
nép irtás során elpusztítottaknak és szülőföldjük‐
ről elűzötteknek állít emléket, mint eddig minden
évben. A rendezvényen az örmény genocídium
képeit állítják ki, Adam Sarkisyan hegedűművész
játékát élvezhetjük, valamint a résztvevők kósto‐
lással egybekötött ízelítőt kaphatnak az örmény
gasztronómia ízeiből is. A rendezvény ingyenes,
az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szeretet‐
tel vár minden érdeklődőt.

Lapunk megjelenésének napján, pénte‐
ken 8 órától az 1, 1A, 2B, 8, 8B, 11, 14, 14B,
19 és 29 jelzésű autóbuszjáratok megállóhe‐
lyét visszahelyezik eredeti helyére, a Belváros‐
ban, a Zechmeister utcába, a Klastrom Szálló
oldalához. A buszmegállót február 8‐án zár‐
ták le a Klastrom Hotel előtti járdaszakasz fel‐
újítása miatt, a buszok ezért átmenetileg a Vi‐
rágpiacon álltak meg.

MEGEMLÉKEZÉST
tartanak az örmény
genocídium évfordulóján

FOGADÓóra
Takács Tímea önkormányzati képvise‐

lő április 26‐án 16–17 óráig fogadóórát
tart, a Győr Megyei Jogú Város Polgár‐
mesteri Hivatala, ménfőcsanaki lakossági
információs irodán. (Szertári utca 4.)

ÚJRA A KLASTROMNÁL
állnak meg a buszok
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Igényes lakás várja igényes bérlôit!
Gyôr-Révfaluban kiadó 65 nm-es,
csodaszép nappali + kétszobás,
amerikai konyhás, 2 teraszos, klímás
lakás. Az ingatlan I. emeleti, liftes
házban található. A modern konyha
gépekkel felszerelt. 
Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Gyirmót csendes utcájában kí-
nálom kiadásra ezt a 90 nm-es, fel-
újított családi házat. Elosztása: kony-
ha tágas étkezôzôvel + 2 szoba. A
ház bútorozottan kerül kiadásra,
hosszú távra, megbízható bérlôknek!

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez a bruttó 49,34 nm-es, nettó
45,23 nm-es, erkélyes, tetôtéri la-
kás. Elosztása: nappali + 1 szoba. A
fûtésrôl kondenzációs kazán gondos-
kodik. Kulcsrakész ár: 16,8 M Ft. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

A Százszorszép lakóparkban kiadó
ez a 61 nm-es, 1. emeleti, erkélyes,
új építésû lakás, nappali + 2 szobás.
A lakás bútorozatlanul kerül kiadásra,
a konyhában fôzôlap, sütô, páraelszí-
vó található. Kisállat nem hozható. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyôr-Kisbácsán 91,3 nm-es iker-
ház, 600 nm telekkel eladó. Nappali
+ 3 szoba, háztartási helyiség. 30-as
falak, 12 cm hôszigeteléssel, mû -
anyag nyílászárók, 3 rétegû üvegezés.
Az ár emelt szintû fûtéskész ár.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrtôl 25 km-re, Lébényben eladó
részben  bontásra szoruló, 110 nm-
es családi ház, 779 nm-es telken. Az
ingatlan befektetésnek is kiváló, el-
helyezkedése kitûnô, 1 km távolság-
ra elérhetô az autópálya-felhajtó.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Nádorvárosban, új építésû, 3.
emeleti, erkélyes lakás kiadó liftes
társasházban. Elosztása: nappali +
3 szoba. A lakás bútorozatlanul kerül
kiadásra, a konyhában beépített gé-
pek vannak.  

Tomena Ildikó:
20/669-3903 

Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén,
10 éves házban kiadó bruttó 60, net-
tó 50 nm-es lakás. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + két hálószo-
ba. Bútorozva vagy üresen is kiadó.
Kisállat nem hozható.  

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Marcalváros II-n, eladó ez
65,37 nm-es lakás rerasszal és saját
kerttel, 2 szoba + nappalis. 3 rétegû
nyílászárók alumínium redônyökkel,
30-as téglából, 15 cm-es szigetelés-
sel. Kulcsrakészen: 28,3 M Ft. 

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Nádorvárosban kiadó ez a 40
nm-es, elsô emeleti lakás. Elosztása:
nappali + 1 hálószoba. Mûanyag ab-
lakokat, redônnyel látták el. A lakás
bútorozatlanul, megbízható bérlôk ré-
szére, hosszú távra kiadó!

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szitásdombon új építésû tár-
sasház elsô emeletén kiadó ez a 60
nm-es, erkélyes lakás, amerikai
konyhás nappali + 2 szobás. A kony-
ha gépesített. A lakás bútorozatlanul,
vagy bútorozva kiadó. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 

Gyôr-Gyárvárosban eladó ez a bel-
sô kétszintes, 191 nm-es családi
ház. Elosztása: tágas nappali, nagy -
méretû konyha és étkezô, a földszin-
ten egy, az emeleten pedig kettô há-
lószoba. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Belvárosban, a Batthyány tér-
nél hosszú távra kiadó liftes, újszerû
társasházban ez a II. emeleti, 66 nm-
es, 2 szobás lakás, udvari gépkocsibe-
állóval, klímával, gépesített konyha-
bútorral, bútorozva vagy bútor nélkül. 
Venczel-
Tóth Anita: 
30/376-3718 Havi 120 E Ft Havi 170 E Ft Havi 100 E Ft 

Havi 150 E Ft Havi 105 E Ft Havi 110 E Ft Havi 120/130 E Ft 

Ár: 15 M Ft Ár: 32,9 M Ft 

Most a legjobb lakások közül vá-
logathat, bevezetô áron, Szabadhe-
gyen! Eladó második emeleti, 76
nm-es, 7 nm erkéllyel rendelkezô
lakás. Ki tû nô választás családosok-
nak, fiatal pároknak! 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 55 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban 1. emeleti,
56 nm-es, nappali + 3 szobás, erké-
lyes, igényesen felújított téglalakás
eladó. Új radiátorok, ablakok, villany-,
vízvezetékrendszer. Az alagsorban sa-
ját tároló. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 24,5 M Ft Ár: 4,9 M Ft Ár: 25,8 M Ft 

Gyárvárosban, családi házas kör-
nyezetben, 39,86 nm-es, földszinti,
nappali + 1 szobás lakás eladó. 30
cm-es téglafalak grafit hôszigetelés-
sel. A házban 25—67 nm-es lakások
közül választhat!

Horváth Edina
70/587-4020

Ár: 28,5 M Ft 

Ár: 15,5 M Ft 
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

Havi 130 E Ft 
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SÚLYPROBLÉMÁI 
VANNAK?

Keresse átfogó testsúlycsökkentô programunkat
Egészségközpontunkban:

Egészségügyi állapotfelmérés
biorezonanciával

Fülakupunktúrás kezelés

Dietetika, étrend- 
és életmódtanácsadás

Ízületkímélô gyógytorna
és manuálterápia

ALGOSLIM célzott narancsbôr
elleni kezelések

9024 Győr, Wesselényi u. 6.
(Leier City Center)

Tel.: +36-96/769-196, +36-70/430-4082
E-mail: info@rofe.hu • www.rofe.hu

A távfűtési szolgáltatás az elmúlt időszakban
igazodott az időjárási körülményekhez. Így volt
olyan periódus, amikor csak a reggeli, illetve esti
órákban melegedtek fel a radiátorok, az elmúlt
hét végétől pedig – néhány közintézmény kivéte‐
lével – a városban mindenhol leállt a fűtés. A sze‐
zonnak azonban még nincs vége, hiszen a Győr‐
Szol Zrt. fűtési szolgáltatással – a jogszabályok és
közüzemi szerződések szerint – minden év szep‐
tember 15. napja és a következő év május 15. nap‐
ja között áll a felhasználók rendelkezésére. Erre az
időszakra a felhasználók a közüzemi szerződés
mellékletét képező üzemviteli megállapodásban

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivite-
lezési Igazgatóságafelvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

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

villanyszerelo, 
tetofedo-bádogos

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fit Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakörök be-
töltésére:

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármûvezetôi
képesítési igazolvány) • Digitális tachográf kártya

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

UDVARI VÁLOGATÓ
Feltétel: min. 8 általános iskolai végzettség. 
Elônyt jelent: nem dohányzó

UDVARI MUNKÁS
Feltétel: min. 8 általános iskolai végzettség. 
Elônyt jelent: nem dohányzó

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.
Bérezés: munkabérrôl és juttatásokról személyes elbeszél-
getés során adunk tájékoztatást

Önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft., 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út
1., vagy munkaugy@gyhg.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

´́

´́
´́ ´́

A Magyar Távhőszolgáltatók
Szakmai Szövetsége április 13‐
án rendezte meg a távhőszolgál‐
tatás napját. A kezdeményezés‐
hez a Győr‐Szol Zrt. is csatlako‐
zott, így múlt hét pénteken ki‐
nyíltak a győri távhőszolgáltatás
kapui. Újdonság volt idén, hogy
a programhoz kapcsolódóan, a
szolgáltató kerékpártúrát is szer‐
vezett. A biciklisek Marcalváros II

városrészben, a Mécs László ut‐
cai hőközpontnál gyülekeztek,
majd annak megismerését köve‐
tően, mintegy négy kilométer
megtétele után, a Rozgonyi ut‐
cába érkeztek, ahol csatlakoztak
az üzembejáráshoz. Itt az érdek‐
lődők szakszerű körbevezetés
mellett nézhették meg a győri
távhőellátás „szívét”, a Rozgonyi
utcai fűtőerőművet. A Győr‐Szol

Zrt. buszokat is indított a Város‐
házától. A tapasztalatok szerint
a programon a távfűtött lakás‐
ban élők, a műszaki megoldások
iránt érdeklődők és a műszaki
oktatásban részt vevők jelentek
meg. Többen gyermekekkel
együtt érkezetek. A távhőszol‐
gáltatás napján megrendezett
nyílt nap, az előző évekhez ha‐
sonlóan, idén is sikeres volt.

arra hatalmazzák fel a társaságot, hogy az időjá‐
rástól függően indítsa, illetve leállítsa a fűtést. A
fűtésre ebben az időszakban akkor kerül sor, ha a
külső hőmérséklet napi középértéke – az Országos
Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint – elő‐
reláthatólag nem haladja meg a +10 fokot, illető‐
leg három egymást követő napon a +12 fokot.

Az ettől eltérő fűtést (indítást, leállítást) a lakó‐
közösség közös képviselője írásban kezdeményez‐
heti, és erre akkor kerül sor, ha a hőközpontról
vagy a hőközponton belül külön hőmennyiségmé‐
rővel mért fűtési hőcserélő blokkról ellátott fel‐
használók legalább 70 százaléka ezt kéri.

*     *     *     *     *

a távhoszolgáltató
kapui!

KINYÍLTAK
´́
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A Győr‐Szol Zrt. hiba‐ és kár‐
bejelentő vonala a 96/50‐50‐
55‐ös telefonszámon minden
naptári napon 0–24 órában hív‐
ható. Április 21‐én a Győr‐Szol
Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodái közül a Jó‐
kai úti iroda lesz nyitva 8 és 12
óra között. Ugyanezen a napon
az Orgona utcai ügyfélszolgálati
iroda zárva lesz. A 96/50‐50‐50‐
es számon hívható telefonos
ügyfélszolgálat 8 és 12 óra kö‐
zött lesz elérhető. Április 21‐én
Győrben a felszíni fizetőparkoló
hálózat beállói a szombati díjfi‐
zetési rend szerint vehetőek
igénybe. Az I. és a II. övezetben
8 és 14 óra között díjköteles a
parkolás, a III. övezetben díj‐

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

CONTROLLER — ASSZISZTENS
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.

Fôbb feladatok: rendszeres, illetve eseti számviteli riportok készítése
• elô- és utókalkulációk készítése • éves, illetve idôszakos üzleti je-
lentések elôkészítésében való részvétel • üzleti tervezés elôkészítésé-
ben és utóelemzésében való közremûködés • adatrögzítés • hatósági
és felügyeleti szervek felé történô adatszolgáltatásokban való részvétel
• gazdaságossági elemzések elvkészítése • általános asszisztensi, ad-
minisztrációs feladatok.

Feltétel: min. középfokú végzettség • számviteli, pénzügyi végzettség
• analitikus gondolkodásmód • MS Office magas szintû ismerete •
magas fokú precizitás, önálló munkavégzés • jó kommunikációs és
kiváló problémamegoldó készség

Elônyt jelent: mérlegképes könyvelôi végzettség • controlling terü-
leten szerzett gyakorlat

A pozícióra pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint a végzettséget iga-
zoló bizonyítványokat az alábbi e-mail címre várjuk: nagy.emoke@gyhg.hu. Kérjük,
szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: Controlling asszisztens pozíció.

A GYHG Nonprofit Kft. tá‐
jékoztatja az érdeklődőket,
hogy a cég üzemeltetésé‐
ben lévő győri hulladékud‐
varok közül április 21‐én és
április 22‐én a Sashegyi hul‐
ladékudvar 9 és 17 óra kö‐
zött lesz nyitva. A többi győ‐
ri hulladékudvar április 21‐
én és április 22‐én egysége‐
sen zárva lesz. A GYHG Non‐
profit Kft. üzemeltetésében
lévő vidéki hulladékudvarok
április 21‐én és 22‐én a ren‐
des nyitvatartás szerint üze‐
melnek.

a hulladékudvarok

ZÁRVA
LESZNEK

mentes. Április 21‐én a Vásár‐
csarnok a szombati nyitvatartá‐
si rend szerint 6 és 14 óra között
üzemel. Április 21‐én a Tarcsay
úti piacon szombati nyitvatartás
szerint 6 és 14 óra között lesz
kereskedés. Április 21‐én a Ma‐
gyar Vilmos Uszoda és a Barát‐
ság Sportpark a rendes nyitva‐
tartás szerint látogatható. A sza‐
badhegyi, nádorvárosi, révfalui,
újvárosi, Sugár úti, Templom úti,
Malomsori és a Koroncói úti
köztemetők április 21‐én egysé‐
gesen 7 és 20 óra között lesz‐
nek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üze‐
meltetésében lévő győri hulla‐
dékudvarok közül április 21‐én
és 22‐én a Sashegyi hulladék‐

udvar 9 és 17 óra között lesz
nyitva. A többi győri hulladék‐
udvar április 21‐én 22‐én egy‐
ségesen zárva lesz. A GYHG
Nonprofit Kft. üzemeltetésé‐
ben lévő vidéki hulladékudva‐
rok április 21‐én, 22‐én a ren‐
des nyitvatartás szerint üze‐
melnek. A GYHG Nonprofit Kft.
hulladékszállítási működési te‐
rületén a lakossági hulladék‐
szállítás április 21‐én változat‐
lanul, a Hulladéknaptárban
meghirdetett módon működik.

A Győr‐Szol Zrt. ünnepi szol‐
gáltatásairól és nyitvatartásai‐
ról a gyorszol.hu, a GYHG Non‐
profit Kft. tevékenységével kap‐
csolatban gyhg.hu weboldalon
olvasható információ.

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

HULLADÉKUDVAR-FELÜGYELÔ
Munkavégzés helye: Gyôrszemere és Tényô településeken mûködô hulladékudvarok

HULLADÉKUDVAR-FELÜGYELÔ
Munkavégzés helye: Gyôrszentiván, Homoksori úton mûködô hulladékudvar

Feltétel: min. szakmunkás iskolai végzettség • számítógépes ismeret • B kategóriás jogosítvány 
• saját gépjármû. Bérezés: munkabérrôl és juttatásokról személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást

Érdeklôdni lehet: Bacskó Dávidnál, a 06-20/299-7853-as telefonszámon. Szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre
várjuk: hulladekudvar@gyhg.hu. Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a „hulladékudvar-felügyelô” jeligét.
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• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

FESTMÉNYVÁSÁR
Kiállítás helye: MSZP Székház, Gyôr, Hermann O. u. 22.

Kiállítás ideje: 2018. ápr. 25. szerda 11—18-ig
2018.ápr. 26. csütörtök 9—17-ig.

Több mint 200 db festmény kerül bemutatásra. 
100 000 Ft felett 30%, 100.000 Ft alatt 40% kedvezmény

A festmények megvásárolhatóak 12 havi kamatmentes részletre is.

www.apluszbgaleria.hu  Tel.: 06-70-614-2041

KNAUSZ EDINA Ingatlan tanácsadó
20 éves értékesítôi tapasztalat
E-mail: knausz.edina@i4you.hu
Mobil számom: +36-20/408-8010

Kedves Ingatlantulajdonos!

REÁLIS PIACI ÉRTÉKÛ INGATLANA
ELADÁSÁT GARANCIÁVAL VÁLLALLOM!
Kérje ingyenes eladási adatokkal alátámasztott értékbecslésemet.

Bármikor szívesen állok rendelkezésére!

+36-20/408-8010 +36-20/408-8010

Gyôr-Likócs, KELTA-PART LAKÓPARK

+36-20/552-66-77

ELADÓ
ÖSSZ-

KÖZMÛVES
CSALÁDI-

HÁZAS
ÉPÍTÉSI
TELEK

700 m2-TÔL

ÁLLÁS

CNC gépkezelőket, forgá‐
csolókat, darusokat (felül‐
ről vezérelt), üzemeltető
villanyszerelőket, géplaka‐
tosokat, méréstechnikuso‐
kat, kovácsokat keresünk
győri munkahelyre. 1.500–
1800 Ft nettó órabér. 06‐
70/604‐1265, 06‐70/366‐
5722.
munka15@index.hu

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Autófelvásárlás! Adásvételi‐
vel, azonnal készpénzfizetés‐

sel! Öreg, sérült, műszaki hi‐
bás, feleslegessé vált autóját
megvásároljuk hivatalos szer‐
ződéssel! 06‐30/527‐5563,
e‐mail:
dcarkft81@gmail.com 1
órán belül válaszolunk leve‐
lére!

Mindennemű kárpitozást, ja‐
vítást vállalok ingyenes fel‐
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdeklőd‐
ni lehet telefonon: 06‐
20/239‐9198.

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

Fűkaszálás, fűnyírás, sövény‐
vágás, fakivágás, gyökérkivé‐
tel, fametszés, faültetés, bo‐
zótirtás! Érdeklődni lehet te‐
lefonon: 06‐30/403‐6810;
06‐96/826‐322.

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

Kárpitozás! Ülő, fekvő búto‐
rok javítása, áthúzása, anyag‐
választással. Ingyenes felmé‐
rés – szállítás. Autók, robo‐
gók kárpitjainak javítása, át‐
húzása. Telefonszám:
06‐70/884‐6838

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

Lomtalanítást vállalok ingye‐
nes elszállítással, a padlástól
a pincéig, Hívjon bizalom‐
mal! Érdeklődés tefonon: 
06‐70/707‐5812

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

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

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

EGYÉB

Készpénzért magas áron an‐
tik bútort, festményt, heren‐
di porcelánt, eozinos Zsol‐
nayt, kristályokat, ezüst tár‐
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, ha‐
gyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Érdeklődés az
alábbi telefonszámon:
06‐70/640‐5101.
Kérésre díjtalanul házhoz
megyünk!

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



ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

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

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

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

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

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

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

INGATLAN

Győr‐Gyárvárosban felújított,
első emeleti, 2 szobás, egye‐
di fűtéses, erkélyes téglala‐
kás eladó. 16.900.000 Ft. 06‐
70/940‐4046

Győr‐Belvárosban magas‐
földszinti, 2 szobás téglala‐
kás eladó. 17.890.000 Ft.
06‐70/633‐5250

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. Érdeklődés az
alábbi telefonszámon:
06‐20/940‐2805.

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm‐
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 2‐3 szobás, 50 nm‐
es, határozott‐határozatlan
idejű bérleményre. Stadion
utca, Kossuth Lajos és Bán
Aladár út kizárva. (Hirdetés ‐
szám: 648.)

Nádorvárosi, 2 szobás, 54 nm‐
es, komfortos, egyedi gázfűté‐
ses, felújított, műanyag abla‐
kos, határozott bérleti szerző‐
déses lakást cserélne 54–68
nm, határozott‐határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Új‐
város, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 487.)

Szigeti, 2 szobás, 43 nm‐es,
komfortos, gázfűtéses, határo‐
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 50‐60 nm,
belvárosi, nádorvárosi, határo‐
zott‐határozatlan idejű bérle‐
ményre, maximum 1 emele‐
tig. (Hirdetésszám: 488.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm‐
es, komfortos, egyedi gázfű‐

téses, határozott bérleti szer‐
ződéses lakást cserélne 44–
55 nm‐es, 2‐3 szobás, hatá‐
rozott‐határozatlan idejű
bérleményre. Bán A. u. kizár‐
va. (Hirdetésszám: 489.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 43
nm‐es, összkomfortos, hatá‐
rozott bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 36–50 nm‐es,
1+ fél vagy 2 szobás határo‐
zott‐határozatlan idejű, erké‐
lyes bérleményre. Sziget, Új‐
város, Gyárváros és Bán A.
utca kizárva. (Hirdetésszám:
490.)

Ne felejts el
rendelkezni az 1%-ról! 

18530021-1-08
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el‐
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye páros mozijegy, mely beváltható bármely Cinema City
Moziban, bármely filmre a premier után két héttel. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. A játékban csak 18 éven felüli olvasóink vehetnek
részt. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző heti rejt‐
vényünk nyertese: Téringer Andrea.



352018. április 20.

FELLÉLEGEZHETNEK 
AZ ALLERGIÁSOK

Komplex kezelések
ALLERGIÁBAN
szenvedôknek!

Természetes és hatékony kezeléseinket
keresse Egészségközpontunkban!

+36-96/769-196
+36-70/430-4082

www.rofe.hu

Fogyasztóink csütörtökön
elsősorban Révfalu, Bácsa, Sá‐
rás, Sziget, Belváros, Nádorvá‐
ros térségében tapasztalhattak
nyomáscsökkenést és átmene‐
ti vízelszíneződést. Délelőtt a
várost nyugati irányból ellátó
600 mm‐es főnyomó vezeték‐
ben cseréltünk ki egy főelzáró
szerelvényt, majd öblítettük az
érintett vezetékeket.

A lap megjelenésének nap‐
ján, pénteken éjszaka újabb öb‐
lítés kezdődik a Győr keleti te‐
rületein húzódó főnyomó veze‐
téken. Elsőként Győrszentiván
Kertvárosban és Likócson,
majd Győrszentiván középső
részén.

figyeljünk mosás elott!

Az öblítés során a szakem‐
berek nagy sebességű víz‐
áramlást hoznak létre a főnyo‐
mó vezeték jól elkülönített
szakaszain. A létrehozott in‐
tenzív vízmozgás gyakorlatilag
leborotválja a vezetékek belső
faláról az elszíneződést okozó
lerakódásokat. Ezzel az átfo‐
gó, tervezett és irányított öb‐
lítéssel érhető el tartós meg‐
oldás.

A főnyomóvezeték‐öblítése‐
ket minden alkalommal 23 óra‐
kor kezdik és hajnali 5 órakor
fejezik be. Természetesen a
munkálatok idején is fogyaszt‐
ható az ivóvíz, de ivóvizes tar‐
tálykocsit is irányítanak az érin‐

tett körzetekbe. Kérjük, a fehér
ruhák mosása előtt szemrevé‐
telezéssel ellenőrizzék a meg‐
felelő vízminőséget. 

Április végétől Győrszent ‐
iván déli és keleti területei
következnek, itt utcánként
öblítjük át a vezetékeket. En‐
nek menetrendjét később
közöljük. 

Az öblítésekkel szeretnénk
elérni, hogy a nyári csúcsfo‐
gyasztás idején minél keve‐
sebb alkalommal találkozza‐
nak a fogyasztók elszínező‐
dött ivóvízzel. Az okozott kel‐
lemetlenségért türelmüket
és megértésüket kéri a Pan‐
non‐Víz Zrt.

Folytatódik az ivóvízhálózat tavaszi karbantartása, ismét víznyomás‐
ingadozással és elszíneződött ivóvízzel találkozhatnak győri fogyasz‐
tóink a napokban. Ezzel a művelettel készítjük fel a vízellátó rend‐
szert a nyári csúcsfogyasztásra.

Szöveg: Pannon-Víz

ELSZÍNEZODHET A VÍZ,´́
´́
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KAJAKSZTORIKSzerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

Sztorizgatni, nosztalgiázni mindig jó, de főleg akkor, ha olyan történetek is előkerülnek, amikről rég, vagy
egyáltalán nem hallottunk. A győri kajak‐kenu sport bővelkedik ilyenekben. Persze eleve nem lehet unalmas
társaság, amelyben egymás mellett foglalt helyet a montreali olimpikon Horváth Erzsébet, az 1988‐ban szö‐
ulban aranyérmes Ábrahám Attila, és a többi példaképpé vált sportember, Kadler Gusztáv, Ábrahám Csaba,
Benkó Tamás, és már kevésbé szigorúan, mint aktív edző korában, a sportágat Győrben meghonosító Vén
Lajos. Pódiumbeszélgetésen jártunk. 

„A városban a kajak‐kenu történe‐
te 1964‐ig nyúlik vissza. Ekkor sike‐
rült 30‐40 gyereket összeszedni, ve‐
lük kezdtünk. Emlékszem, fenéken
csúsztunk le a sárban a partra a vízi
telepen, se lépcső, se stég nem volt.
Aztán szépen lassan alakult minden,
jöttek az eredmények is, 1968‐tól a
Rába ETO egyik szakosztálya lettünk”
– kezdte a történetet a sikeredző, aki‐
re azóta is felnéztek a tanítványai. „A
fegyelmet, a rendet, amit Lajos meg‐
követelt, mindannyian elfogadtuk,
egyebek mellett a késést is szigorú‐
an büntette. Édesanyám, aki zongo‐
ratanár volt, nem díjazta, hogy kaja‐
kozom, ezért gyakran átállította az
órát, hogy elkéssek az edzésről. Én
persze rohantam, hogy ott lehessek.
Néha még hazudtam is otthon, hogy
az edzőm szerint nagyon tehetséges
vagyok, és egyszer még nagy ver‐
senyző lesz belőlem. Így aztán ma‐
radhattam” – emlékezett vissza pá‐
lyafutása elejére Horváth Erzsébet,
aki a győri egyesület első felnőtt baj‐
noki címét szerezte 17 évesen, majd
az 1976‐os olimpiára is kijutott, tar‐
talék versenyzőként. „1975 augusz‐
tusában szültem, a következő év ja‐
nuárjában a kicsivel sétálgattam a
Belvárosban, amikor összefutottam
Vén Lajossal, és nagyjából ez a pár‐
beszéd hangzott el: Te mit csinálsz
itt? Tolom a gyereket a babakocsi‐
ban. És miért nem edzésen vagy? De
hát itt a gyerek, és egyébként is, mi‐
kor van edzés? Holnap gyere, hozd
magaddal. Hát így készültem fel az
olimpiára, megnyertem az összes vá‐
logatót, kiutaztam, de csak tartalék‐
nak neveztek.”

A hetvenes évek közepén Sztanity
Zoltán hozta a győriek első világbaj‐
noki címét, majd Montrealban olim‐
piai ezüstöt nyert. 1979‐ben Benkó
Tamás is óriási sikert ért el, világbaj‐
noki ezüstérmes lett. „Imádtunk ka‐
jakozni, állandóan a vízi telepen vol‐
tunk, motivált bennünket az is, hogy
külföldre utazhattunk nemzetközi
versenyekre. Emlékszem, kalória‐
pénzt kaptunk, abból egyhavi nagy
bevásárlást letudtunk, rendkívül
büszke voltam, hogy ennyit hozzá
tudtam tenni a családi kasszához.”

Kadler Gusztáv számára az 1980‐as
moszkvai olimpia hozhatta volna élete
sikerét, ám az igazságtalan döntések
őt is utolérték. „Az olimpia előtt folya‐
matosan tagja voltam a kajak négyes‐
nek, a világbajnokságon a Svidró,
Kosztyán, Sztanity, Kadler négyes
az ötödik helyet szerezte meg.
A következő évben megnyertük
a válogatót a moszkvai olimpiá‐
ra, ám én mégis kimaradtam a
csapatból, a kapitány nem iga‐
zán kedvelte a klubunkat. Ekkor
döntöttem el, hogy más irányba kell
mennem. Azt írtam akkor az edzés‐
naplómba, hogy „itt pofára válogat‐
nak, úgyhogy én ezt befejeztem”. Sze‐
rettem volna, ha a kajakozás része ma‐
rad a mindennapjaimnak, de egy‐két
évvel később már építeni kezdtem a ci‐
vil pályámat is, később, amikor a klub
padlóra került, felkértek a vezetésére.”

Nem csak Kadler Gusztáv volt kény‐
telen kihagyni egy olimpiát, Ábrahám
Csaba, csakúgy, mint a többi magyar
sportoló, a felkészülés közepén érte‐
sült a hazai sport történetének egyik
legszégyenteljesebb eseményéről. Az

akkori illetékesek úgy határoztak,
hogy a Szovjetunió bojkottja miatt,
Magyarország sem vesz részt az 1984‐
es Los Angeles‐i ötkarikás játékokon.
„Nagyképűség nélkül mondhatom,
hogy '83‐ban Győrben versenyzett a
világ legjobb csapata. Én két számban
is kiharcoltam a részvételt. Éppen Du‐
navarsányban edzőtáboroztunk, és
pár héten belül indultunk volna az
Egyesült Államokba, hogy a helyszí‐
nen készüljünk tovább, amikor Parti
János szövetségi kapitány összehívta
megbeszélésre a csapatot. Ilyen tör‐
tént már korábban is, semmi rosszra
nem gondoltunk. Elmondta kertelés
nélkül, hogy politikai döntés született,
nem

utazunk. Letaglózó, mellbevágó érzés
volt, de én ott rögtön fel sem fogtam
igazán. Másnap senki nem edzett,
gyászhangulat uralkodott. Aztán az
idősebbek onnantól egy tudatos fel‐
készülésbe mentek át, ami azt jelen‐
tette, hogy Varsányból leeveztek a
Zöld Békába, és kiitták a helyet a
fröccskészletből. Volt még egy próbál‐
kozás, hogy olimpiai lobogó alatt en‐
gedjék a győrieket versenyezni, de en‐
nek az lett a vége, hogy adategyezte‐
tésre mindannyiunk útlevelét bekér‐
ték, szeptemberig.”

Nagyjából a győri kajak‐kenu szak‐
osztály hanyatlása is ekkor kezdődött.
Rengeteg klasszis távozott, akik ké‐
sőbb más egyesületek színeiben nyer‐
tek világbajnoki vagy olimpiai aranyat.
Közéjük tartozott Ábrahám Csaba öcs‐
cse,  Attila is, aki 21 évesen, 1988‐ban
Szöulban a kajak négyessel lett első.
„Ez az aranyérem egyértelműen Győ‐
ré, hiába voltam már akkor honvédos.
Én itt kezdtem, és a világ legboldo‐
gabb gyerekei voltunk. Éltünk, úsz‐
tunk, ugráltunk a stégről a vízbe, és
ami nagyon fontos, örömből, ered‐
ménykényszer nélkül kajakoztunk. Par‐
ti János, a szövetségi kapitány nekem
is elmondta, amit szinte minden győ‐
rinek: hiába nyerem a válogatókat,

nem indulok az olimpián. Aztán va‐
lahogy mégis bekerültem, és
megnyertük az aranyat.”

A győri kajak‐kenu szakosz‐
tályt, Kadler Gusztáv vezetésé‐
vel, a kilencvenes évek elején

romjaiból építették újra. Azóta a
maratoni és a síkvízi szakágban is

rengeteg világ‐ és olimpiai bajnokot
adott az országnak az egyesület, amely
újra virágkorát éli. Fazekas‐Zur Krisztina
és Kammerer Zoltán összesen öt olim‐
piabajnoki címmel ajándékozta meg a
magyarokat. A klub három maratoni
vb‐t bonyolított le hibátlaul. Az 1999‐
es azóta is legendás, és etalonként em‐
legetik. Kadler Gusztáv büszke csapatá‐
ra, a sikerekre, és fiára, aki még az ő si‐
keres pályafutását is felülmúlta. „2005‐
ben, amikor a fiam, Viktor megszerez‐
te az első világbajnoki címét, én vol‐
tam a díjátadó és együtt hallgathattuk
a magyar Himnuszt. Ennél szebb, meg‐
hatóbb érzés nincs.”

„Örömbôl,
eredménykényszer
nélkül kajakoztunk“
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A román CSM Bucuresti lesz
a címvédő Győri Audi ETO KC
ellenfele a női kézilabda Bajno‐
kok Ligája budapesti négyes
döntőjének első játéknapján,
az elődöntőben. A győriek 11.
alkalommal jutottak négy közé
a BL‐ben, amelyet 2013‐ban,
2014‐ben és tavaly is megnyer‐
tek. A CSM Bucuresti harmad‐
szor játszhat az elődöntőben,
2016‐ban aranyérmes lett, a fi‐
náléban éppen az ETO‐t győzte
le hétméteresekkel. A két
együttes hétszer játszott egy‐
mással a BL‐ben, a bukarestiek
egyszer nyertek a rendes játék‐
időben – januárban –, a tavaly‐
előtti döntő döntetlenre végző‐

Az egykori kiváló, az első osztályban szereplő
teniszező, Erdélyi Attila tiszteletére két klubja, a
GYAC és a Lendület SC hívta életre azt az emlék‐
tornát, amelyet múlt hétvégén már ötödik alka‐
lommal rendeztek meg a Kálóczy téri pályákon.
Férfi egyesben és páros versenyszámokban lehe‐
tett nevezni, és megdőlt az eddigi részvételi re‐

kord. Borkai Zsolt polgármester is pályára lépett,
de ott voltak a mezőnyben a jövő tehetségei, Csor‐
dás Boglárka, Trapli Szabolcs, Kéki Márk, Galló
Ákos, Jagudits Attila és Árvay Dániel is. Az első he‐
lyen a dr. Birtha Gábor és Somogyi Zsolt duó vég‐
zett, akik már harmadik éve hódították el az első‐
séget. Egyesben Gombás Péter lett a győztes.

TRIPLÁZÓ gyoztesek

dött, ötször pedig a győriek
győztek. A másik ágon a Rosz‐
tov‐Don a macedón Vardar
Szkopjéval találkozik. A mérkő‐
zések mindkét napon 15:15‐
kor és 18 órakor kezdődnek,
szombaton az ETO és a Buka‐
rest vívja az első meccset. Az
elődöntőket május 12‐én
szombaton, a helyosztókat va‐
sárnap játsszák a Papp László
Budapest Sportarénában.

A sorsolás után Pálinger Ka‐
talin, a Győri Audi ETO KC ko‐
rábbi kapusa, a magyar szövet‐
ség alelnöke azt nyilatkozta,
céljuk, hogy évről évre fejlőd‐
jön a rendezvény, amit sikerül
is elérniük. „A kísérő progra‐

mokat is igyekszünk magasabb
szintre emelni, hiszen már
nem csak a kézilabdáról szól ez
a hétvége. Az idei sztárvendég,
a Clean Bandit zenekar is ma‐
gas színvonalat képvisel” – fej‐
tette ki Pálinger Katalin. A jegy‐
értékesítésről elmondta, ez
lesz az ötödik budapesti né‐
gyes döntő, de soha annyi be‐
lépő nem fogyott még elővé‐
telben, mint idén, ugyanis ed‐
dig körülbelül hatezer darab
talált gazdára. „Nem aggó‐
dom, hogy nem lesz telt ház,
biztos vagyok benne, hogy ta‐
valyhoz hasonlóan, el fog kel‐
ni az összes jegy” – mondta
az MKSZ alelnöke.

kezd az ETO
A Bukarest ellen
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A Széchenyi István Egyetem
női és férfi nyolcasa is megnyer‐
te a Mosoni‐Dunán rendezett
regattát, amelyen az Oxfordi
Egyetem egységei ellen küzdöt‐
tek a győriek. A világ leghíre‐
sebb evezős versenyének, az Ox‐
ford–Cambridge viadalnak több
mint 160 éves hagyománya van.
Az egyik résztvevő egyetem csa‐
pata egy hétig Győrben edzőtá‐
borozott, ez a felkészülés zárult
a hazaiak elleni megmérettetés‐
sel. „Közel ezer ember szurkolt
a parton a csapatoknak, ez egy
szép ünnepe az evezésnek. Mi
várjuk őket vissza jövőre is” –
mondta Papp Oszkár, a GYAC
szakosztályvezetője.

A napsütéses időben sokan
voltak kíváncsiak a különleges

Poór Brigitta megnyerte a tereptriat‐
lonosok világkupa‐sorozatának első,
máltai versenyét. Az úszást követően
még egy perc volt a győri versenyző hát‐
ránya, ám a kerékpározás során már 15
kilométer után kétperces előnnyel te‐
kert riválisaival szemben. A remekül si‐
került második számnak köszönhetően,
Poór komoly előnnyel vágott neki a fu‐
tásnak, s a célba végül közel öt perccel
hamarabb ért be, mint a második oszt‐
rák Carina Wasle. „Nagyon örülök az
újabb győzelemnek és a sikeres szezon‐
kezdetnek, de szerencsém is volt, hi‐
szen Nicole defektet kapott, így nem
tudta bizonyítani, milyen erős" – nyilat‐
kozta Poór, utalva az úszás után még ve‐
zető brit Nicole Walters balszerencséjé‐
re. A magyar versenyző már negyedszer
győzött Máltán, a világ egyik leghíre‐
sebb tereptriatlon viadalán.

www.vidrauszoiskola.hu

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

Április, májusi
befizetés esetén
KEDVEZMÉNY!

ÚSZÓ és SPORTTÁBOR!
A GYÔRI STRAND TERÜLETÉN

2018. június 18–augusztus 10-ig

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc  30/272-2064, 

Kovács Aliz 70/947-9409

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

illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

gyozött
Poór

´́
Máltán

mini regattára, amelyen a győ‐
riek az Oxfordi Egyetem Baillol
Collage által kiállított egysége‐
ivel mérték össze tudásukat. A
női futamot a fiatalabb evező‐
sökből álló hazai egység nyerte.
„Tisztában voltunk vele, hogy
mi fiatalabbak vagyunk, ami
hátrány lehet, de azt is tudtuk,
hogy ők nem az oxfordiak A‐
egysége. Nem agyaltuk túl a
versenyt, csak húztunk. Jók va‐
gyunk csapatként nyolcasban
is, ezt most újra bebizonyítot‐
tuk” – mondta a győztes egy‐
ség tagja, Varga Éva.

A két ősi angol egyetemi vá‐
ros amatőr diákversenyzői
évente versenyeznek a Tem‐
zén. Az Oxford–Cambridge eve‐
zős regatta az egyik legpatiná‐

sabb és legnépszerűbb sport‐
esemény Nagy‐Britanniában. A
legutóbbi viadalt százezrek
szurkolták végig a helyszínen.
A győri verseny távja rövidebb
volt, kevesebben is látták, de
hagyomány lehet belőle. Az el‐
sőt a fiúknál is a széchenyisek
nyerték. „A széllel és a hullá‐
mokkal volt egy kis gond, de
nagyon szerettük ezt a ver‐
senyt. Örülök, hogy ilyen sokan
kíváncsiak voltak a helyszínen
is ránk” – nyilatkozta a Széche‐
nyi István Egyetem evezőse,
Polubszki Norbert. Az oxfordi‐
ak jól érezték magukat Győr‐
ben, és könnyen elképzelhető,
hogy jönnek még a városba ed‐
zőtáborozni, akkor pedig ver‐
seny is lesz újra.

LEISKOLÁZTÁK az oxfordiakat
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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
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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 20—26.

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.

Sertéslapocka

850 Ft/kg

Helyben készített, juhbélbe
töltött kolbász

1099 Ft/kg

Arany Ászok dobozos sör
frissen szûrt, 4,3%-os,

0,5 l, 278 Ft/l

139 Ft/db

Zimbo grillkolbász
300 gr,
1896,67 Ft/kg

569 Ft/db

Jar mosogató
900 ml, 554,44 Ft/l

499 Ft/db

Csont nélküli
sertéstarja
04. 23.—04. 29.

1000 Ft/kg

1299 Ft helyett

959 Ft helyett

A tavaly nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti‐
válon (EYOF) az Olimpiai Sportpark tökéletes hely‐
színe volt az atlétikai versenyeknek. A dobóatléták
különösen elégedettek voltak a körülményekkel
és a szervezéssel. A GYAC II. Felkészülési Dobóver‐
senyére, ennek köszönhetően is, rangos mezőny
érkezik április 22‐én, vasárnap. A viadalra tizenhét
szakosztály adta le nevezését. 

„Több korcsoportos világ‐ és Európa‐bajnok dobó
érkezik Győrbe. A kalapácsvető Pásztor Bence ifjú‐
sági vb‐aranyérmes, tavaly pedig az U23‐as Eb‐n
ezüstérmes lett, rajta kívül láthatják a nézők a kor‐
osztályos Európa‐bajnok gerelyhajítót, Rivasz Tóth
Norbertet, valamint Rába Dánielt is, aki az U20‐as
Eb‐n állhatott dobogóra, bronzérmet szerzett kala‐
pácsvetésben. Több olyan nehézatléta is érkezik,
akik júliusban, a győri U18‐as Eb‐n is indultak.

„A versenyen mind a négy dobószámot megren‐
dezzük, tehát győztest hirdetünk kalapácsvetésben,
diszkoszvetésben, gerelyhajításban és súlylökésben
is” – mondta a versenyről Kiss Dániel, a GYAC edzője.
A GYAC sportolói is az éremesélyesek közé tartoz‐
nak, köztük Árvai Krisztán kalapácsvető. A legjobb
dobásért egy százezer forint értékű karórát ajánlott
fel a verseny egyik támogatója.

A hétvégén a szlovéniai Maribor‐
ban rendezték az ITF Taekwon‐do
Európa‐bajnokságot. A magyar válo‐
gatottat egy győri versenyző, Lendvai
Patrik Zénó is erősítette, aki Győr tör‐
ténetének első Európa‐bajnoki ér‐
mét szerezte a sportágban, és állha‐
tott a csapattal a dobogó harmadik
fokára. Az Európa elitjét felvonultató
kontinensviadalon a magyar küldött‐
ség a 6. helyen végzett az éremtáb‐
lázaton, és ezzel minden idők eddigi
legjobb Eb‐szereplésén van túl.

NAGY DOBÁSOKRA
számít a GYAC

A GYAC birkózói az elmúlt na‐
pokban három versenyen is részt
vettek. Gyurasits Máté és Reznyák
Máté a Csonka Csaba vezetette ser‐
dülő szabadfogású válogatottal fel‐
készülési versenyre utazott Ukraj‐
nába. Az erős mezőnyben Gyura‐
sits Máté 7., Reznyák Máté pedig a
8. helyen végzett.

Kocsis Boglárka, Gyurasits Csa‐
ba edző irányírásával, Esztergom‐
ban a serdülő korosztályos minősí‐
tő versenyen ezüstérmet nyert.

Az ausztriai Södlingben hét győ‐
ri tehetség állt szőnyegre. A verse‐
nyen szerb, horvát, szlovén, szlo‐
vák és osztrák birkózókkal küzdöt‐
tek a győriek, akik közül Pusztai Ka‐
ta és Almási Márton arany‐, Mol‐
nár József ezüstérmet nyert, míg
Győri Borisz, Németh Bonifác, Mol‐
nár Tamás 4., Sós László 5. helyen
végzett. A 19 csapat közül a győriek
a 9. helyen zártak. Ezt a csapatot
Pusztai Ferenc és Kozalk Tibor ed‐
zők vezették.

ÉRMEKET 
hoztak
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