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Ismét rekordot döntött az Ausztriá ‐
ban dolgozó magyarok száma, adta
hírül az osztrák munkaügyi hivatal
(AMS): a februári összesítés alapján
91.523‐an dolgoznak hivatalosan
nyugati szomszédunknál. A téli és a
nyári turistaszezonban mindig meg‐
nő az ingázók száma, de ennyien
még soha nem dolgoztak a sógorok‐
nál. „Minket is meglepett ez a szám,
ami körülbelül hétezer fős bővülést
jelent egy év alatt” – mondta az in‐
gázókat segítő IGR projekt magyaror‐
szági vezetője, Horváth Csaba, aki
úgy fogalmazott: 70‐80 ezren stabi‐
lan kint vannak, de az idegenforgalmi
főszezon most még erre is rátett egy
lapáttal. A németek mellett magyar
munkavállalók ingáznak a legtöbben
Ausztriába. A mezőgazdaságban, az
építőiparban és a turizmusban szá‐
mítanak leginkább a magyarokra, és
új jelenség, hogy egyre több honfi‐

A csütörtöki Győr+ Reggeli vendége volt Hor‐
váth Gábor és Szilágyi Norbert, vagy ahogy sokan
ismerik, Sikztah. A jól összeszokott páros már évek
óta szervezi a győri koncerteket, eseményeket, a
legutóbbi Halott Pénz Aréna Show is az ő munká‐
jukat dicséri. 

A RómerKvelle Fesztivál az év egyik legjelentő‐
sebb eseménye nemcsak a városban, hanem az ő
életükben is, így mindig nagy gonddal keresik a lá‐
togatókat leginkább érdeklő fellépőket.

„Nagyot vállaltunk” – mondta el Horváth Gá‐
bor, amikor a zenekarokat mutatta be. Pénteken

a Nefelejcs közbe vár‐
ják a Dope Calipsót,
az NB‐t, az Ivan &
The Parazolt és az
Irie Maffiát. Szom‐
baton aztán újra
indul az erezd el a
hajam, hiszen érkezik
a Csaknekedkislány, a Mary
PopKids és a Punnany Massif is. Pár éve szó sze‐
rint egy kisvárosnyi ember volt kíváncsi a banda
Dunakapu téri koncertjére, így ez alkalommal is

rengeteg emberre számítanak. A koncertek soro‐
lása után Sikztah vette át a szót, hiszen az elekt‐
ronikus zenében utazó dj az after bulikról is be‐

szélt. Mind a két nap a koncertek
után a Rómer Házba várják az ér‐

deklődőket, ahol a lemezeket
pörgeti majd a Bladerunnaz‐
ból Jade, Chris.SU, és a Rai‐
se Spirit, de itt lesz a Next
Levelből a Dublic, Skrude,
B'Andre, Sammiebeats is. 

A győri önkormányzat, a
Nemzeti Kulturális Alap és a

Hangfoglaló Program együttes tá‐
mogatásával megvalósuló fesztiválra már

hetek óta beszerezhetőek a jegyek, a szervezők
azonban azt mondták, a szerencsések még a hely‐
színen is megválthatják majd azokat.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

több mint 90 ezer magyar Ausztriában

társunk tud elhelyezkedni a saját,
magasan képzett szakmájában. „Az is
újdonság, hogy nem csak ki‐
felé, de visszafelé is
van áramlás a mun‐
k a e r ő p i a c o n ,
amióta ideha‐
za dübörög az
építőipar, tu‐
catjával tér‐
tek vissza
szülőföldjük‐
re a szakem‐
berek” – fej‐
tette ki Hor‐
váth Csaba, aki
szerint egyértel‐
műen a pénz hajtja a
határon túlra a dolgozókat,
az 1.300–1.500 euró (380–450 ezer
forint) alapnak számít minden terü‐
leten, de például Bécs környékén és
Tirolban jóval több pénzt is tud ke‐

resni egy‐egy
jól képzett

szakember. „De
nem csak a bé‐

rek, a munkakörül‐
mények is vonzóak

Ausztriában, sokszor keve‐
sebbet kell dolgozni, jobb munkaidő‐
beosztással, és a főnök is jobban em‐
berszámba veszi az alkalmazottakat,
nem is beszélve a 13. és 14. havi fize‐

INGÁZÓCSÚCS: 

tésről és a béren kívüli juttatásokról”
– mondta az IGR szakembere. „Évek‐
kel ezelőtt rengeteg visszaélés volt a
magyarok foglalkoztatásával kapcso‐
latban, most, az osztrák partnereink
tapasztalatai alapján azt tudom mon‐
dani, szinte alig találkozunk jogsérté‐
sekkel, vagyis Ausztriában egyre job‐
ban megbecsülik a jól képzett, nyel‐
vet beszélő szakembereket” – zárta
szavait a foglalkoztatási szakember.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Idén már hetdik alkalommal készül fenekestül felforgatni a Belvárost
egy létszámban kicsi, de teljesítményben annál nagyobb sikereket el‐
érő csapat. A RómerKvelle Fesztivál mára a régió legüdítőbb két nap‐
jává nőtte ki magát, melyet április 27–28‐án tartanak a Nefelejcs köz‐
ben és a Rómer Házban.

Fesztivál idén is!

Visszafelé
is van áramlás
a munkaerô-

piacon

RómerKvelle

A Nefelejcs közbe
várják a Punnany

Massifot is
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Idén május 10. és 14. között zajlik
Győr‐Újváros templomaiban, a kultú ‐
rák és vallások közötti párbeszéd euró‐
pai ünnepe, az Öt Templom Fesztivál,
de a szervezők az ötnapos eseményt
megelőzve is készülnek egy igazi kuri‐
ózummal a közönség számára.

Újváros templomai a párbeszéd és
a nyitottság szimbólumaivá váltak az
elmúlt évtized alatt azzal, hogy nem‐
csak egymás gyülekezetei, de egymás

kultúrája és vallási szertartásai előtt is
megnyitották templomaikat.

Az Öt Templom Fesztivál szerve‐
zői, házigazdái nem azt keresik, ami
szétválaszt, sokkal inkább azt, ami
összeköt, programjaikkal mindig a
békés egymás mellett élés fontossá‐
gára hívva fel a figyelmet. Ezt a pél‐
daértékű nyitottságot ismerte el az
Európai Fesztivál Szövetség 2017‐
ben azzal, hogy egyedüli magyarként,

a 26 legjobb művészeti fesztivál közé
választotta az eseményt.

Parvathy Baul együttesével a fesz‐
tivál előtt látogat Magyarországra,
így az újvárosi templomok és a
fesztivál közönsége két héttel ko‐
rábban, április 30‐án este a zsina‐
gógában lehet részese ennek a
kivételes bengáli bául szertartás‐
nak, aminek keretei között három
festőművész egy több méter át‐
mérőjű álpanát fest majd, melybe a
végén a nézők is berajzolhatják a ma‐
guk motívumait, közös áldást készít‐
ve ezzel. 

A zenei kíséretben a vizuális ál‐
paná motívumainak kibomlását mu‐
tatják be bául dalok kíséretében,
amelyek az Isten utáni sóvárgás
ezernyi érzelmi színárnyalatát feje‐
zik ki. A bengáli bául főként szóbeli
hagyomány, lényegében a jógik,
szúfik és misztikusok gyakorlatához
kapcsolódik. Arra szolgál, hogy
megélhessük a nagy szentek dalok‐
ban elbeszélt bölcsességét. Évezre‐
dekkel ezelőtt gyakorolták már, és a
mai napig élő hagyomány, amely
napról napra tovább fejlődik Ben‐
gálban a kortárs bául mesterek köl‐
tészetében. Küldetése, hogy emlé‐
keztessen, ráébresszen az egyete‐
mes szeretet virágjára, amely min‐
den szívben kinyílhat kaszttól, társa‐
dalmi rétegektől, vallástól vagy bár‐
mely más, emberek alkotta határok‐
tól függetlenül. Ugyanerre figyel‐
meztet minket tizenhárom éve az
Öt Templom Fesztivál, és az évszá‐
zadok óta békében egymás mellett
élő újvárosi gyülekezetek.

A
szakrá l i s
padlófestést hagyományosan az asz‐
szonyok rajzolták rizs‐ és lisztpasztá‐
val a ház elé napfelkelte előtt, hogy
áldást hozzon arra a napra, amelyi‐
ken készítették. Indiai vendégeink
áldása velünk lesz a fesztivál napjai‐
ban is, hirdetve azt a nyitottságot és
elfogadást, amivel a különböző kul‐
túrák megismerése felé kell fordul‐
nunk, ha méltó házigazdái szeret‐
nénk lenni a 2023‐ban Európa Kul‐
turális Fővárosának is.

Az Öt Templom Fesztivál házigazda
gyülekezetei szeretettel fogadják a
fesztiválra érkező vendégeket, fellépő‐
ket, köztük a Jordán származású Hu‐
sam Abedet is, aki a saját életéről, me‐
nekülttáborban szerzett tapasztalatai ‐
ból készített előadásra várja közönsé‐
gét a fesztivál mind az öt napján.

A szervezők ígérete szerint a soro‐
zat folytatódik, és a jövőben több ha‐
sonló, a zsidó‐keresztény vallások
kultúrkörén túlmutató produkció is
várható.

Szerelmes énekek téren és idon túl, a 

A
nyitottságot és

elfogadást hirdeti,
amivel a kultúrák
megismerése felé
kell fordulnunk

Igazi kuriózummal érkezik Indiából, Par‐
vathy Baul együttese április 30‐án, hogy
egy közel kétórás zenés szertartás keretei
között elkészítsék a tizenharmadik Öt Temp‐
lom Fesztivál szakrális padlófestését.

BENGÁLI BAULOKTÓL
´́



4 2018. április 27.

A közelmúltban egy kollégámmal
egy régebbi cikkről beszélgettünk, s
közben elhangzott a közhelyszerű
megállapítás: „Az már öt éve tör‐
tént? Pedig mintha tegnap lett vol‐
na.” Máskor pedig egy időben vi‐
szonylag közeli eseményről érezzük
úgy, mintha az már évtizedekkel ez‐
előtt történt volna. Mi, akik itt élünk,
sokszor észre sem vesszük, hogy egy
év alatt is mennyi minden fejlődik
Győrben. Ha visszatérő vendégek ér‐
keznek, ők viszont rendre megjegy‐
zik, már megint mennyit változott ez
a város. Ez a gondolatmenet sarkallt
arra, hogy öt évre visszamenőleg ki‐
nyissam az április utolsó hétvégéjén
megjelent Győr+ újságokat (mint‐
hogy most is április utolsó lapszámát
tartja a kezében), és megnézzem, mi‐
lyen változásról, milyen fejlesztésről
számoltunk be öt, négy, három, ket‐
tő és egy évvel ezelőtt. 

A Győr+ Hetilap 
2013. április 26‐i számának címol‐

dalára a Dunakapu tér került. Beszá‐
moltunk a lap megjelenésének heté‐
ben megtartott, térfelújításról szóló
rendkívüli közgyűlésről, látványtervek‐
kel együtt mutattuk be a tervezett fej‐
lesztés legfontosabb elemeit. Öt év‐
vel ezelőtt tehát csak papíron létezett
a mai Dunakapu tér, amely azóta szá‐
mos nagykoncertnek, fesztiválnak,
termelői piacnak, nagy
mérkőzések kivetítésé‐
nek adott helyet. A mély‐
garázs is hamar népszerű‐
vé vált, hiszen a földfelszíni
parkolásnál lényegesebben
olcsóbban, mégis központi he‐
lyen állhatnak meg a Belváros‐
ba érkezők. A 2015‐ben átadott
Pulzus elnevezésű alkotás, vagyis
a Pál Zoltán Munkácsy‐díjas szob‐
rászművész által megalkotott for‐
gatható lencse hamar a győriek és a
turisták kedvelt látványossága lett. Ér‐
dekesség, hogy az öt évvel ezelőtti új‐
ságban a Király utca, valamint a Szé‐
chenyi és Dunakapu terek közti ut‐
cácskák felújítása is jövő időben sze‐
repelt. A felújítás ma már mindkét
esetben múlt idő, a belvárosi rehabi‐
litációból mára mindössze két na‐
gyobb helyszín maradt hátra, az egyik
a már folyamatban lévő Bécsi kapu té‐
ri rekonstrukció, a másik pedig a Mo‐
dern Városok Program keretében
2021‐ben elkészülő Győri Nemzeti
Színház és II. János Pál tér felújítása,
átépítése. 

Talán még ennél is meglepőbb,
hogy az öt évvel ezelőtti számban ad‐
tunk hírt arról is, hogy Borkai Zsolt pol‐
gármester átadta a multifunkcionális
csarnok koncepcióját Orbán Viktor mi‐
niszterelnöknek. Akkor még érdekes‐
ségként közöltük, hogy az új létesít‐
ményt mindössze egy folyosó választ‐
ja majd el a Magvassy Mihály Sport‐

csarnoktól, ami szintén megújul majd.
Az Audi Aréna Győr névre keresztelt
létesítmény azóta ikonikus helyszínné
vált, ahol nem csak a világ egyik leg‐
jobb női kézicsapatának szurkolhatunk
hétről hétre, de olyan koncerteket és
előadásokat tekinthetünk meg, ame‐

lyek megtartására korábban – épp a
férőhelyhiány miatt – nem volt lehető‐
ség, s ahol szombat este éppen telt há‐
zas Ákos‐koncertet tartanak majd.

Röpke öt év, öt lapszám és egy város fejlodése

NÉZOV
IS

S
Z

A
- ´́

´́

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor
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Ebben a cikkben egyébként a 2017‐es
győri Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti‐
válra (EYOF) (hihetetlen, de ma már ez
is múlt idő) tervezett sportinfrastruk‐
túra‐fejlesztésekről, a városi uszodáról
(Aqua Sportközpont), a Radnóti úti
sporttelep terveiről (Olimpiai Sport‐
park) is szó esett, amelyek azóta meg‐
valósultak, helyet adtak hazánk első
olimpiai eseményének, azóta pedig
győriek ezreinek sportolását szolgálják.

Utazzunk az időben,
és nézzük a 2014. április 25‐i lapszá‐

mot. A címlapon ez áll: „Megújul a Ba‐
ross híd”. Bizony, a bejelentés már
négy éve történt, amely szerint az álla‐
mi útszakaszt uniós forrásból, 1,4 mil‐
liárd forintból teljesen felújítják. Ennek
számos győri örült, hiszen a híd már
nagyon leromlott állapotban volt. Per‐
sze az építkezés azt is jelentette, hogy
a közlekedés hónapokra megváltozott
a városban. Emlékszem, mennyit kí‐
váncsiskodtunk az építkezés körül, hi‐
szen nem mindennapi látvány volt,

ahogy lényegében eltűnt a műtárgy
egy része, hogy aztán új kerüljön a
helyére. A híd 2014 őszén készült el, és
azóta megújult állapotában szolgálja a
győri közlekedést. A lapban a Győr–Gö‐
nyű kikötő fejlesztéséről is írtunk.

2015‐ben az áprilisi utolsó lapszám
30‐án jelent meg. Ami a fejlesztéseket
illeti, beszámoltunk többek között a
2015‐re tervezett városi útfejleszté‐
sekről, amelynek jelentős része a már
említett EYOF‐ra készülő infrastruktú‐
ra‐fejlesztéshez kapcsolódott. Ilyen
volt például a Kossuth utca, a Bercsé‐
nyi ligeti utak, a Kossuth híd, a Rónay
Jácint utca vagy a Kálóczy tér fejlesz‐
tése. A Kossuth híd felújításának utol‐
só üteme mellett több fontos perem‐
kerületi fejlesztésről is hírt adtunk.
Ezek azóta mind megvalósultak, nap
mint nap közlekedünk rajtuk.

„Bejelentések hete” – ezzel a főcím‐
mel jelent meg a 2016. április 29‐i lap‐
számunk. Nem véletlenül, hiszen az azt
megelőző hétvégén a világhírű Jose
Cura vezényelte a Győri Filharmonikus
Zenekart. A koncert előtt azonban Bor‐
kai Zsolt is színpadra lépett, aki meg‐
nyugtatta a közönséget, nem fog sze‐

repelni az előadásban, viszont bejelen‐
tette: Győr megpályázza az Európa Kul‐
turális Fővárosa 2023‐as címet. Azóta
ez ügyben is sok minden történt, Győr
stratégiai partnerekre talált határon in‐
nen és azon túl, a győriek bevonásával
elkészült az első fordulós pályázat, jö‐
hetett a rendhagyó prezentáció a zsűri
előtt, majd pedig a továbbjutás. Ma ott
tartunk, hogy tudjuk, a győztes város
Győr, Debrecen és Veszprém közül ke‐
rül ki az év végén, jelenleg a város a
második fordulós pályázati
anyagot készíti. Ebben a
számunkban mutat‐
tuk be a Baross út‐
ra tervezett Ba‐
ross Gábor‐
szobrot, ami
azóta – ahogy
nap mint nap
láthatjuk – a
s é t á l ó u t c a
egyik látvá‐
nyossága lett. A
kultúra mellett
sport tárgyú beje‐
lentést is találunk a lap‐
ban, amely szerint egy évvel
az EYOF után, vagyis idén nyáron
Győr rendezheti az U18‐as Atlétikai
Európa‐bajnokságot. 

2017. április 29‐én 
egy élő legenda szerepelt a Győr+

címlapján, méghozzá Pieter van den
Hoogenband, háromszoros olimpiai
bajnok úszó, aki hosszasan nyilatko‐
zott lapunknak Magyarországról, a
magyar versenyzőkről, az őáltala is
megjárt EYOF‐ról, és persze a győri‐
ről, amelyre a holland csapat vezető‐
jeként készült. Szép emlék – aki sokat
mozgott az EYOF versenynapjai alatt
Győrben, az maga is láthatta –, hogy

az úszósport egyik legna‐
gyobb ikonja biciklivel

cikázik városunk
kerékpárútjain

az egyik hely‐
színről a má‐
sikra. Hiába
no, ilyen
egy igazi
holland. Ér‐
dekes, hogy

abban a lap‐
számban is sze‐

repelt egy öt ‐
éves visszatekintés,

méghozzá a RómerK‐
velle fél évtizedes sikertörté‐

nete miatt. 2017. április utolsó heté‐
ben a város fejlődése szempontjából
meghatározó eseményre is sor került
(erről azonban – lapzártánk miatt –
nem ebben, hanem az egy héttel ké‐
sőbbi számunkban közöltünk részle‐
tes összeállítást). Orbán Viktor mi‐
niszterelnök és Borkai Zsolt polgár‐
mester aláírta azt a megállapodást,
amely összességében 130 milliárd fo‐
rintnál is nagyobb fejlesztést jelent
Győrnek a Modern Városok Program
keretében. A beruházás elemeiről
sokszor beszámoltunk már, legutóbb
például a színházfelújítás tervpályá‐
zatának győztes terveit mutattuk be.
A város közlekedését segítő infrastruk‐
turális fejlesztések, út‐ és parkolóház‐
építések, új mentőállomás, egyetem‐,
strand‐ és állatkertfejlesztés, hangver‐
senyterem‐ és konferenciaközpont‐
építés, hogy csak néhányat említsünk
a következő évek győri beruházásai
közül. A visszatekintésben az a leg‐
jobb, hogy láthatjuk, ami néhány éve
még csak a tervek szintjén létezett,
ma már valóság. Reméljük, ha öt év
múlva ismét visszatekintünk, hasonló‐
an nagy ívű fejlődés rajzolódik ki előt‐
tünk. Öt év múlva 2023‐at írunk,
vagyis lehetséges, hogy akkor már
Európa Kulturális Fővárosaként né‐
zünk vissza a 2018. április 27‐i, vagyis
a mai lapszámunkra.

Ami néhány éve
csak tervként

létezett, 
ma már valóság



Gyűjtöttem telefonkészülékeket is,
meg fényképezőgépeket. Most a fi‐
am egyik garázsépületében tárolom
őket, bemenni sem lehet tőlük.

A legjelentősebb magyar amatőr
filmesek között is találkoztam a ne‐
vével. Filmezni mikor kezdett?

Azt már jóval korábban. 1958‐ban
volt hároméves a fiam, az első ama‐
tőr filmet róla csináltam. Hamarosan
a filmezés lett a szenvedélyem, Haff‐
ner Szabolcs fogorvos barátommal
közösen örökítettük meg azt, akit
vagy amit érdekesnek és fontosnak
találtunk. Filmet forgattunk Pozsgai
néniről, a győrsövényházi népmű‐
vészről, naiv festőről, a nádazók mes‐
terségéről. Nagy sikere volt az Azt a
hétszázát! című dokumentumfil‐
münknek. A város alapításának 700.
évfordulója előtt mindent fel akartak

újítani, fölbontották egész Győrt, az
utcák nagy részében árkokat ástak,
csöveket fektettek. Az árkokra rakott
alkalmi hidakat párhuzamba állítot‐
tuk a Duna‐hidakkal. A nézők jót szó‐
rakoztak rajta, a város először kicsit
megorrolt érte, de elfogadták, hogy
a valóságot mutattuk meg a film esz‐
közeivel. A film mellett később az írás
is a kifejezőeszközeim sorába lépett.

Hogyan lett szenvedélye az írás?
Édesapámnak volt írói vénája, pa‐

pírra vetette a nagycenki története‐
ket, hagyományokat, mert ő onnan
származott. A település pedig ké‐
sőbb föl akarta dolgozni a régi ese‐
ményeket. Szabó Attila tanár főszer‐
kesztésével kiadták a Nagycenki füze‐

teket. Én először apám írásaira ala‐
pozva kezdtem el publikálni.

Mi vezette el odáig, hogy a kato‐
nahősök felé fordult?

A szülőfalum templombejáratánál
volt egy emléktábla, melyen feltüntet‐
ték az I. világháború halottainak a ne‐
vét. A II. világháború magyar áldoza‐
tairól viszont szó sem eshetett akkori‐
ban. Ezt nagyon igazságtalannak érez‐
tem. A magyar katonák nem önszán‐
tukból harcoltak, próbáltak volna
szembeszállni a paranccsal. Ez a kér‐
dés foglalkoztatott, amikor 1990‐ben
megalakult Budapesten a Honvéd Ha‐
gyományőrző Egyesület, majd utána
sorban létrejöttek a vidékiek is. Főleg
egykori katonák jártak el az összejöve‐
telekre, elmesélték, újra átélték haj‐
dani történeteiket. Én érdeklődőként
kerültem közéjük, sok derék embert

megismertem ott. Ők katonák marad‐
tak mindhalálig. Nem hősködtek,
nem sírták vissza a múltat, de az egye‐
sület összejöveteleit a hazaszeretet ki‐
nyilvánítási fórumának fogták fel.
2006‐ban az akkori győri vezető, La‐
bancz János váratlan betegsége miatt
én vettem át az egyesület vezetését.
Nagyon sokan segítették a létezésün‐
ket, a rakétaezredtől a levéltárig, az
önkormányzattól a múzeumig, de
együttműködtünk az iskolákkal, az
egyetemmel, a nyugdíjasklubokkal, a
sajtóval. Minden évben méltó módon
készültünk a Magyar Hősök Emlékün‐
nepére, a Doni Emléknapra, de meg‐
emlékeztünk az április 13‐i győri bom‐
bázásról is. 
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Meg lehet‐e fogalmazni egy mon‐
datban az egyesület értelmét, külde‐
tését?

A hősök iránti tisztelet jut először
az eszembe. De idézhetném Széche‐
nyit is, aki szerint „csak a múlt megbe‐
csülésén épülhet a jelen”. Morus Ta‐
más szavait is szívből vallottuk: „A ha‐
gyomány nem a hamu őrzése, hanem
a láng továbbadása.” Azt gondolom,
mi ennek a szellemében létezünk, és
ezért jelent nekem sokat a Pro Urbe ki‐
tüntetés. A lángot meg továbbadom
egy fiatalnak, Ugray Csabának. Jó ke‐
zekbe kerül a folytatás. 

Gyűjti a katonai
emlékeket is?

Hogyne. 

A nyolcvannyolc esztendős
Csenár Imre a magyar katona‐
hősök emlékének őrzéséért, a
honvéd hagyományok ápolá‐
sáért kapott Pro Urbe Győr dí‐
jat. Villamosmérnökként dol‐
gozta át az életét, de a ma‐
gyar amatőr filmesek között
is nevet, rangot szerzett ma‐
gának. Ezenkívül gyűjtött csö‐
ves rádiókat, telefonokat,
fényképezőgépeket, írói szen‐
vedélyének pedig főleg Nagy‐
cenk köszönhet sokat. A győri
Honvéd Hagyományőrző
Egyesület elnöke most adja át
a stafétabotot fiatal utódjá‐
nak, Ugray Csabának.

Csenár úr, ön harcias, katonás
ember?

Nem, én nem katonának szület‐
tem. Ahhoz másfajta képességek kel‐
lenek. De mindig becsültem a kato‐
nákat, tiszteltem a hősöket, s átérez‐
tem azoknak a családoknak a sorsát,
amelyek elvesztették fiaikat a hábo‐
rúban.

Katona azért volt?
Hogyne, azokban az időkben, ami‐

kor Tito jugoszláv államfőt láncos ku‐
tyának nevezték Magyarországon. A
Budapesti Műszaki Egyetem hallgató‐
jaként, minden nyáron egy hónapot,
majd a diploma megszerzését köve‐
tően három hónapot kellett katona‐
ként szolgálnunk. Bennünket, villa‐
mosmérnököket híradósoknak ké‐
peztek ki.

Milyen rangban szerelt le?
Megmaradtam tizedesnek. Akkor

kicsit bántott, bár tudtam, hogy a
származásom miatt nagyobb rangban
nem reménykedhetek. Most meg
már büszke lehetek rá, hogy a Nép‐
hadseregben csak ennyire vittem.

Hogyan alakult az életútja, mi‐
ként került Győrbe?

Röjtökmuzsajon gyerekeskedtem,
az apám jegyző volt. Sopronban
érettségiztem, egy év munka után
vettek fel a műszaki egyetemre. Az
ÉDÁSZ‐nál helyezkedtem el, ezért jöt‐
tem Győrbe, 1992‐ben nyugdíjba
mentem. Utána sok mindennel fog‐
lalkoztam, már korábban elkezdtem
rádiókat építeni magamnak, fogni
tudtam velük szinte az egész világot.
Aztán a csöves rádiók gyűjtője let‐
tem, egy részüket meg is javítottam.

A katonahosöket tisztelo
Csenár Imre Pro Urbe díja

„A hagyomány
nem a hamu 
orzése” Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: O. Jakócs Péter´́
´́ ´́
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„Csak
a múlt 

megbecsülésén
épülhet
a jelen”

Köztudott, hogy 1941‐ben vissza‐
csatolták Magyarországhoz Jugoszlá‐
via egy részét, a Délvidéket. Apámat
odaküldték, hogy jegyzői tapasztala‐
tával segítse a közigazgatás összehan‐
golását. Ezt a Szerbia címerét ábrázo‐
ló kis golyót onnan hozta magával.
Szavazócédula helyett egykoron ez‐
zel voksoltak az emberek. Abba az ur‐
nába dobták, amelyiken a nekik szim‐
patikus párt vagy személy neve sze‐
repelt. Később az a hír járta – ki tud‐
ja, igaz‐e –, hogy a kisbíró benn ült a
szekrényben, s amikor a szavazatsze‐
dők elmentek ebédelni, kijött onnan,
és abba az urnába borította át a go‐
lyók többségét, ami az éppen hatal‐
mon levőknek kedvezett. 

Nagy kedvvel beszél a katonás tör‐
ténetekről. A gyerekeinek van közük a
katonasághoz, a honvédséghez?

A feleségemmel élek, az egyik fi‐
am a mezőgazdasági hivatalnál főta‐
nácsos Győrben, a másik vagyonőr, a
budapesti honvédkórházban.

Az az apró, miniatűr irattartónak
látszó doboz például micsoda?

Röjtökmuzsaj mellett lelőttek egy
amerikai Liberatort, nyolc katona ki‐
ugrott a gépből, az egyikük olyan sze‐
rencsétlenül ért földet, hogy eltörte
a lábát. Apám a falu jegyzőjeként in‐
tézkedett, bevitték a katonát a köz‐
ségházára. Nagyon szenvedett a fáj‐
dalomtól, a zsebéből elővette ezt a
kis átlátszó dobozt: volt benne apró
vasfűrész, iránytű, néhány szem cu‐
kor és egy megtöltött injekciós kész‐
let. Mutatta, hogy szúrják be neki.
Apám próbálta, de nem jött semmi
a hegyéből. Végül egy igen vékony
dróttal megpiszkálták, szabaddá vált
a vége, és be tudták adni neki a mor‐
fiumot, hogy enyhítsék a fájdalmát.
A készletben ugyanis morfium volt.

És az az apró golyó mi célt szol‐
gált?

2018. április 27.
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„A fejlesztés sokaknak jó hír, hiszen
lakótelepi környezetben a kutyasétál‐
tatás olykor problémás. A kutyafutta‐
tó a kutyatartók számára azért hasz‐
nos, mert elkerített területen, kultu‐
rált körülmények között engedhetik el
kedvencüket, míg a „nem kutyások”
számára azért, mert a kutyafuttató
megoldást jelent a korábbi póráz nél‐
küli sétáltatásra, s a fűben hagyott ku‐
tyapiszokra is” – mondta el az átadá‐
son Borsi Róbert, a terület önkor‐
mányzati képviselője, aki az elmúlt év
decemberében kezdeményezte a fej‐

Tavaly adta át Borkai Zsolt polgármester és Radnóti Ákos alpol‐
gármester, a körzet önkormányzati képviselője a nagyméretű Ady‐
város feliratot, amely este színes megvilágításával még látványo‐
sabb. Mellé kikerült a nemzetiszín zászló és Győr zászlója is a vá‐
rosrész korábban már kint lévő kisebb táblája köré, mely szintén
megvilágítást kapott. Az amúgy is népszerű és évek óta szépülő
adyvárosi tó ezen része is kedvelt találkozási pont lett, nem lehet
elmenni szinte úgy, hogy a manapság oly népszerű szelfizést ne
hagyják ki a fiatalok a felirattal. A városrész büszke a fejlesztésekre,
hiszen nemrég elnyerte az ország legjobb lakótelepe címet is. To‐
vább javítja a környék minőségét, hogy időközben elkészült a nő‐
vérszálló is a színes, egyedi külső festéssel, és a mögötte lévő Ifjú‐
ság körút is teljes egészében megújult. A tóban pedig hamarosan
a közkedvelt szökőkút is elindul.

Nagy örömmel vették birtokba a
gyerekek múlt pénteken délelőtt, a
Tulipános Általános Iskola udvarán
felállított új játszóteret, hiszen rég ‐
óta vártak rá. Korábban egy kis hintá‐
ja volt a kétszáz alsós kisgyermeknek,
a tanév kezdetére azt is körbekerítet‐
ték, mert az elhasználódás miatt bal‐
esetveszélyessé vált.

A szülők, a szülői munkaközösség,
az iskola alapítványa és a pedagógu‐
sok összefogtak, pénzt gyűjtöttek. En‐
nek eredményeként 600 ezer forint‐
ból mára nem csak egy hinta, hanem
egy új, biztonságos játszótér várja a
nebulókat, hogy az iskolai szünetek‐
ben játszanak, mozogjanak, kienged‐
jék a gőzt. Smajdáné Horváth Ágnes,
az intézmény vezetője elmondta, a ját‐

ÖSSZEFOGTAK 
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

szóteret kifejezetten az alsós gyerekek‐
nek tervezték, két hinta, mászókás‐
csúszdás kis vár és egy lépegető játék
várja őket. A felsősök számára, szintén
szülői összefogással, egy közösségi te‐
ret alakítanak ki a közeljövőben.

Megvalósult álomnak nevezte a
játszótér átadását Kapusi Kinga, a
Toyota Iniciál Autóház Kft. cégvezető‐
je, aki elsőként állt az ügy mellé, és a
vállalkozás 100 ezer forinttal támogat‐
ta a nebulók álmát. A cég számára
mindig is fontos volt a társadalmi fe‐
lelősségvállalás, a gyerekek pedig ki ‐
emelten fontosak számukra. A vállal‐
kozás negyedévente támogat egy‐egy
szervezetet, legközelebb a Győri Állat‐
menhelyet lepik meg takarókkal és
száraztáp‐adománnyal – árulta el.

a Tulipánosban

ADYVÁROS 
üde színfoltjai

Különleges kutyafuttató épült a Mónus Illés és a Nádor utca ke‐
reszteződésénél lévő zöldterületen, ahol a megszokott beren‐
dezések mellett öt készségfejlesztő játékot is elhelyeztek, ame‐
lyek a kis, közepes és nagyobb testű kutyák számára is mozgás‐
lehetőséget biztosítanak.

lesztést. Hozzátette, a mintegy ötmil‐
lió forintos beruházás abban tér el a
hagyományos kutyafuttatóktól, hogy
a kutyavécé, szemetes és pad mellett
öt, az agility‐pályákon láthatókhoz ha‐
sonló, készségfejlesztő kutyajátékot is
elhelyeztek. A képviselő minden ku‐
tyásnak ajánlja, hogy próbálja ki jószá‐
gával az új létesítményt, és legyenek
rendszeres látogatói a parknak. Az
530 négyzetméteres kutyfuttatót a
Győr‐Szol Zrt. üzemelteti, az említett
berendezések mellett pedig körülötte
kilenc fát is elültettek.

KUTYAJÁTSZÓTÉR
Szerző: Papp Zsolt /  Fotó: Marcali Gábor

kicsiknek és nagyoknak
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„Az önkormányzatot dr. Schmidt Péter házi
gyermekorvos kereste meg, hogy segítsünk emlé‐
ket állítani a Tihanyi úti rendelő egyik alapító és
első orvosának” – kezdte dr. Somogyi Tivadar al‐
polgármester. „Természetesen igent mondtunk, hi‐
szen igyekszünk nem csak anyagilag, hanem erköl‐
csileg is támogatni a győri orvosokat vagy az em‐
léküket. Győrben kiváló háziorvosok és házi gyer‐
mekorvosok vannak, akikre büszkék lehetünk!” –
hangsúlyozta az alpolgármester.

Az emlékekben ma is élénkén élő doktornő 1974‐
ben került Győrbe, ahol az adyvárosi körzetet látta
el. Munkája bőven akadt, hiszen akkoriban rengeteg
kisgyermek született a városrészben. Igazi csapatjá‐
tékos, felkészült szakember volt, akire egykori kollé‐
gája, dr. Schmidt Péter emlékezett: „Szeretettel és
segítőkészséggel fogadott, amikor 1985‐ben először
találkoztunk. A doktornő egy panellakásban, nehéz
körülmények között kezdte a győri munkáját, s ab‐
ban, hogy itt ma is rendelő működik, vitathatatlan
érdemei vannak. Soha nem panaszkodott, korrekt
munkatárs volt. Helyettesítések, ügyeletek, szabad‐
ságolások kérdésében mindig együttműködött a kol‐
légákkal, folyamatosan képezte magát. Sajnos 1990‐
ben aggasztó híreket kaptunk: daganatot találtak ná‐

Szerdán, a Városházán vehette át megbízóleve‐
lét az újraválasztott Simon Róbert Balázs, győri or‐
szággyűlési képviselő, csütörtökön pedig Kara
Ákos, szintén győri országgyűlési képviselő.

Az április 8‐i országgyűlési választáson ismét
elnyerték a győriek bizalmát. Az április 13‐án meg‐
jelent interjúnkban a képviselők hangsúlyozták,
szeretnék folytatni a munkát, amit elkezdtek a vá‐
rosvezetéssel közösen. A munka középpontjában
továbbra is a fejlesztések állnak. Az lapzártánkig
nem derült ki, hogy a következő években is meg‐
maradnak‐e az államtitkári feladataik.

A címben szereplő kérdést járta körül az orszá‐
gos energiahatékonysági rendezvény, amelyen
többek között a Paks II fejlesztés is napirendre ke‐
rült. „Ez a politikai viták kereszttüzében áll, ezért
is örömteli a Gazdálkodási és Tudományos Társa‐
ságok Szövetsége által Győrbe szervezett fórum,
ahol szakemberek szakmai alapon beszélnek a kér‐
désről” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpol‐
gármester, aki a vendégek között köszöntötte Süli
Jánost, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának ter‐
vezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért
felelős tárca nélküli minisztert. Az önkormányzat
támogatja a megújuló energiafelhasználást, szá‐
mos esetben telepít épületeire napelemeket, ám
országos méretekben biztonságos és folyamatos
áramellátás az atomenergiával biztosítható. 

Ehhez a megállapításhoz csatlakozott dr. Aszódi
Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartá‐
sáért felelős államtitkár is. Hazánk a villamos energia
több mint 30 százalékát importból szerzi be, ami koc‐
kázatos, ráadásul a hazai villamosenergia‐fogyasztás
folyamatosan nő. A hosszú távú, folyamatos és meg‐
bízható ellátáshoz nélkülözhetetlen az atomenergia.
Az államtitkár elmondta, a Paks II beruházás jelenleg
a létesítési engedélykérelem összeállításánál tart. A
fórumon elhangzott, a jelenlegi kapacitás a selejte‐
zések miatt hatezer megawattal csökken 2030‐ra, s
ezt biztonságos módon szükséges pótolni, miközben
az említett importfüggést is lazítani kell.

állnak továbbra is a 

A fejlesztések Emléktáblát kapott az alapító gyermekorvos

„Nem halok meg egészen!”
Ünnepélyes keretek között leplezték le azt a
képet, amely a Tihanyi Árpád úti gyermekor‐
vosi rendelő falán hirdeti az egykori gyermek‐
orvos, dr. Szabó Klára emlékét. 

la, egészsége rohamosan romlott. Otthoni ápolása
végül már nem volt lehetséges, kórházban hunyt el.
Példás méltósággal viselte a betegségét, elvesztése
máig fájó emlék” – hangzott el az egykori orvostárs
beszédében.

Szabó doktornő és Vasvári Pál hídépítő mérnök
gyermeke, Gergely az édesanyja nyomdokaiba lé‐
pett, gyermekgyógyász, fül‐orr‐gégész szakorvos
lett. Tizenkét évnyi németországi munkavégzés után
hazatért, napjainkban a győri kórház szakorvosa.

FÓKUSZBAN
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

De mi van, ha 

Szerző: Papp Zsolt

Ha van áram, minden van.

NINCS?

Elbúcsúztak a KOLLÉGISTÁK

Győrben 22 éve hagyomány, hogy az önkormányzat ünnepélyes keretek között búcsúztatja el a ballagó
kollégistákat. Több száz fiatal töltötte meg szerda délután a Városháza dísztermét, ahol dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester köszöntötte az idén érettségizőket. Az alpolgármester elmondta, Győr egy befogadó város,
amely a jövőben is visszavárja az elmúlt években, a megyeszékhelyen tanuló fiatalokat. A búcsúzó kollé‐
gisták nevében Ábrahám Lilla köszönte meg a városnak, a tanároknak és nevelőknek a sok‐sok törődést.
A búcsúzó kollégista úgy fogalmazott, valóban igaz Győrre az a szlogen, hogy egy város, ezer élmény.
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A Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakgimnázium diákjai közül többen
csatlakoztak a felhíváshoz. „A diákok
5‐10 százaléka jár rendszeresen bicik‐
livel az iskolába, de ez lehetne több
is, hiszen Adyvárosban minden körül‐
mény adott hozzá. Egy sportos isko‐
lához hozzátartozik, hogy ne autóval
vagy tömegközlekedéssel járjanak a
diákok, hanem sportos eszközzel,
odafigyelve a környezetünkre is. A
mai gyerekeket azonban nagyon ne‐
héz kimozdítani a technikai újdonsá‐
gok világából, de szerencsére azért
sokan érkeznek két keréken iskolába,
vagy tekernek tanítás után tovább az
edzésre” – hangsúlyozta Fekete Sza‐
bolcs, a Győri Szolgáltatási Szakkép‐
zési Centrum Móra Ferenc Általános
Iskola és Szakgimnáziumának tagin‐
tézményvezető‐helyettese.

Tartós, tû nélküli mezoterápia
BINELLA szérumokkal
THALION professzionális
arctisztító kezelések
Speciális THALION lifting arcmasszázs
Mélytisztító mágneses ANTI-TOX kezelés
KISMAMÁKNAK is!
ALGOSLIM karcsúsító testkezelések
AJÁNDÉK BEMER  — speciális mágnes-
és fényterápia szépségterápiához

Természetes és hatékony kezeléseinket
keresse Egészségközpontunkban!

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

ÚJDONSÁG GYŐRBEN!
Tavaszi MÉREGTELENÍTÉS

és BŐRTÁPLÁLÁS!

Huszonnyolc csapat részvételével tartottuk múlt
pénteken az ötödik alkalommal megrendezett Arra‐
bona Évszázadai elődöntőjét. A Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ és a Győr+ Média közös szerve‐
zésében megvalósuló városismereti műveltségi ve‐
télkedőn 29 csapat indult, akik a lapunkban megje‐
lent totókat kitöltve játszottak, s ismerhették meg
jobban városunkat. A játék ugyanis azért indult, hogy
6–7. osztályos diákok játékos, szórakoztató formá‐

ban, iskolai kereteken kívül sok információt kapjanak
lakóhelyünkről. A játék célja, hogy megismerjék,
megszeressék, megbecsüljék a várost, büszkeségnek
érezzék, hogy győriek lehetnek.

Az idei fő témák a győri legendák, és a Győr+ Mé‐
dia izgalmas világa voltak, így a Baross úti pavilonunk‐
hoz is ellátogattak múlt héten a diákok. A totók és az
elődöntő eredményei alapján, a legügyesebbek a
május 10‐i döntőn mérik össze tudásukat.

ELODÖNTOZTEK az arrabonások

A Keret Kulturális és Szabadidő
Egyesület elnöke, dr. Tóth Péter – a
Bringázz a suliba! – kampánnyal első‐
sorban arra szeretné felhívni a fi‐
atalok figyelmét, hogy a város‐
ban élők válasszák inkább a bi‐
ciklit, hiszen a mozgás örömén
túl még praktikus is, a reggeli
időszakban a kerékpár a legha‐
tékonyabb közlekedési eszköz.

A program szervezői a sportos
közlekedés népszerűsítése mellett

értékes ajándékokkal készültek a
győzteseknek. A nyeremény egy csa‐

patépítő Beer Bike Győr kör a ta‐
nári kar számára. A nyertes isko‐
la diákjai között pedig külön nye‐
reménysorsolást rendeznek ér‐
tékes kerékpáros ajándékokkal.

A program Győr Megyei Jo‐
gú Város Önkormányzata és a

Keret Kulturális és Szabadidős
Egyesület közös szervezésében va‐
lósult meg. (x)

A Bringázz a suliba! kampány a
győri középiskolásokat hívta
versenyre április 23‐án: a hét‐
fői reggelen a legtöbb kerék‐
párral érkező diákot, illetve ta‐
nárt regisztráló intézményt dí‐
jazták a szervezők.

A diákok
tombolaszelvényt kaptak, 

amellyel akár százezer forintos
utalványt is nyerhetnek 

a május 22-i
sorsoláson

Két keréken az iskolába 

´́ ´́
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A népszerű Szent Anna Udvar I. és II.
projektek után az építész szakma XXI. szá‐
zadi trendjei és a vevői igények alapján
épül a Szent Anna Sziget társasház. „Négy
szinten, százhét lakást alakítottunk ki, a
kisebb garzonoktól a penthouse jellegű la‐
kásokig. Minden igényre igyekeztünk vá‐
laszt adni, különösen az egészséges, mo‐
dern városi életet kedvelő generációk szá‐
mára. Célunk, hogy mindenki az első pil‐
lanattól otthon érezhesse magát” – vála‐
szolt kérdésünkre Ballai Tibor, a BJB‐
System Kft. ügyvezetője.

Az épület tervezése során cél volt,
hogy a társasház a kortárs városi élet kihí‐
vásaira adjon megoldásokat. Rendkívül
karakteres az épület. Izgalmassá és von‐
zóvá teszi az élő növényzetű zöldhomlok‐
zat, a parkosított belső udvar és egy kü‐
lönleges gabion falazat. Az épületen nap‐
elemeket helyeznek el, ami az energiaha‐
tékonyságot és a kedvező fenntarthatósá‐
got erősíti.

„Olyan városrészt választottunk, amely
Győr Belvárosának, egyetemi városrészé‐
nek és a Duna–Rábca zöldövezeti részé‐
nek arany háromszögébe esik” – mondta
el dr. Szabó Ákos, a C.T. & Partner Kft.
ügyvezetője.

A Szent Anna Sziget társasház a Ber‐
csényi liget mellett, a volt Olajgyár üre‐
sen álló telkére épül. Ugyanaz a kiváló

Hamarosan kezdodik az építkezés

A volt Olajgyár területén épülő Szent Anna Sziget társasházat különleges projekt‐
ként kezeli az építtető C.T. & Partner és a BJB‐System Kft. Az egyedi lakóépületről
számos érdekességet elárultak a tervezők.

minőség, magas műszaki tartalom jel‐
lemzi, mint a Szent Anna Udvar társas‐
házait, de a koncepciót a városrész arcu‐
latához alakították, a megjelenést, a di‐
zájnt újragondolták.

Győr‐Sziget városrész sajátosságai mi‐
att az épületben nem lesznek földszinti la‐
kások, ott 75 darab zárt és 40 darab kül‐
téri parkolót alakítottak ki, egyedi és kö‐
zös használatú tárolók gondoskodnak a
kényelemről.

Az építkezés 2018 közepén kezdődik,
és a társasház 2019 év végén készül el.
A beruházók, a C.T. & Partner Kft. és a
BJB‐System Kft. Győrben közel tíz éve
meghatározó, tőkeerős szereplői a tár‐
sasházi projekteknek. Ezalatt számos in‐
gatlanfejlesztés, beruházás nyerte el a
vásárlók tetszését és bizalmát. Társashá‐
zaik emblematikus épületei az egyes vá‐
rosrészeknek. 

Az értékesítés megkezdődött, a rend‐
kívül kedvező vásárlói visszajelzések mel‐
lett a választható lakások rohamosan
fogynak. (x)

www.ctpartner.hu 

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

www.bjb.hu
+36‐96/829‐716 

NAPFÉNY ÉS HARMÓNIA

´́



Bovebb információ: 
www.gymskik.hu/een

A kamara MINDENKIÉ!

´́

Legyen ön is részese
a nemzetközi növekedésnek!
A Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kereskedelmi és

Iparkamarában működő Enterprise
Europe Network Iroda vezető‐

je, Félhelyesné Zubonyai Ju‐
dit elmondta, a világ leg‐

nagyobb üzletfejlesztési
hálózata immár tíz éve
áll a kis‐ és középvállal‐
kozások szolgálatában.
A hálózat a világ több

mint hetven országában
van jelen, és a magyarorszá‐

gi irodák közül egy, a GYMSM
KIK székházában található.

A hálózat eredményei az elmúlt tíz évben:
• 2.012.624 cég kapott tájékoztatást vagy vett
részt képzéseken
Ön is találkozott velünk?
• 415.169 vállalkozás részesült nemzetközi pi‐
acra lépéssel és innovációval kapcsolatos
tanács adásban
Ön is igénybe vette cégre szabott 
szolgáltatásainkat?
• 231.869 cég vett részt a hálózat által szerve‐
zett üzletember‐találkozókon, ahol 702.282 üz‐
leti tárgyalást készítettünk elő
Ön is talált nemzetközi 
tárgyalópartnereket a segítségünkkel?
• 2014‐től kezdődően 9.468 vállalkozás vette
igénybe az innovációt támogató szolgáltatásainkat
Az Ön cége is köztük volt?

Ha érdeklik ezek a lehetőségek, keressen ben‐
nünket, hiszen a vállalkozására szabott szolgál‐
tatásokat kínálunk Önnek.
Szolgáltatásaink, melyeket részben az Európai
Unió, részben kamaránk finanszíroz, térítés‐
mentesen állnak rendelkezésére.

Munkatársaink várják jelentkezését,
kérdéseit az een@gymskik.hu e‐mail címen
és a +36‐96/520‐290‐es telefonszámon.

Félhelyesné
Zubonyai Judit
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SZERETNÉ, 
ha a nemzetközi piacra
lépésben a világ legnagyobb
üzletfejlesztési hálózata 
segítené cégét?

Tizenöt év után Bári Olgát
váltotta az egyesület élén, ké-
rem, mutatkozzon be, mivel
foglalkozott aktív korában?

16 ezer 699 napot dolgoz‐
tam – legalábbis ezt állapítot‐
ta meg a Nyugdíjfolyosósító
Igazgatóság. Összesen há‐
rom munkahelyem volt éle ‐
temben. Pályámat a Vízügyi
Igazgatóságnál kezdtem 1972‐
ben, hat évvel később a Városi
Tanácshoz mentem, amely át‐
alakult Polgármesteri Hivatallá.
Onnan 1993‐ban, a város fő‐
energetikusaként kerültem a
Győri Hőszolgáltatóhoz és an‐
nak jogutódjától, a Győr‐Szol
Zrt.‐től mentem nyugdíjba, idén
február 5‐én.

Gyakran hallani, hogy Győr-
ben jó nyugdíjasnak lenni. Mi-
ért is?

Győrben tényleg jó nyugdíjas‐
nak lenni. Az Idősügyi Tanács
Borkai Zsolt polgármester veze‐
tésével és Radnóti Ákos alpolgár‐
mester közreműködésével iga‐
zán szívükön viselik a szépkorúak
sorsát. Számos ingyenes kulturá‐
lis és sportprogramot szervez‐
nek számukra, valamint számíta‐
nak a véleményükre, tanácsaikra
is. Ilyen például, hogy a helyi
esélyegyenlőségi program kidol‐
gozásánál is kikérték a nyugdíja‐
sok észrevételeit. Idősek játszó‐
tere, ingyenes fürdőbérletek, in‐

gye‐
nes táncoktatás várja többek kö‐
zött a mozogni vágyó szépkorúa‐
kat. A napokban az Apostol
együttes koncertjén vehetett
részt félezer időskorú, szintén té‐
rítésmentesen.

Mit tapasztal, mire van igé-
nye ma az időseknek?

Úgy látom, a nyugdíjasklu‐
bok elérték céljukat, jól műkö‐
dő, családias közösségek ala‐
kultak ki. Megünneplik egy‐
más születés‐ és névnapját,
szavalnak, énekelnek, táncol‐
nak, jókat beszélgetnek, figyel‐
nek egymásra, segítik egy‐
mást. Szerintem, arra van szük‐
ségük, hogy meghallgassák
őket, fontosnak érezzék magu‐
kat, hogy tudják, számít a véle‐
ményük.

Az Arrabona Egyesület mit
kínál tagjainak?

A klub elhelyezése volt a leg ‐
égetőbb probléma, hiszen a Jed‐

lik‐iskola tetőterében található
helyiségünkbe nagyon nehezen

tudnak eljutni az idősek. Várha‐
tóan júliustól egy kényelmes,
jól megközelíthető helyre köl‐
tözhetünk, mindenki meg‐
elégedésére.

Folytatjuk a tizenöt éve
népszerű, a legtöbb nyugdí‐

jast megmozgató Nagyinet
programot, ahol a diákok oktat‐
ják a számítógép rejtelmeire az
időseket. Igaz, ma már a speciá‐
lis ismeretek megszerzése a cél,
mint például a számítógép, az
okostelefon és a tablet kapcso‐
lata. Ebben az évben már tartot‐
tunk egy anyanyelvi versenyt kö‐
zel száz résztvevővel, valamint
megrendeztük a versmondók
ünnepét, ahonnan az első hat
helyezett részt vesz az országos
megmérettetésen. Idén is lesz
Katalin‐napi nyugdíjasbál, és új‐
donságként dolgozunk egy
nagyszabású egészségnap meg‐
rendezésén is, amelyre várható‐
an szeptemberben kerülhet sor.   

Ha nem a nyugdíjasok ügyeit
intézi, mivel foglalkozik?

Több évtizedes hobbim a
női kézilabda, a Győri ETO Ké‐
zilabda Szurkolók Egyesületé‐
nek felügyelő bizottságában is
dolgozom, és természetesen
nem csak az itthoni, de a kül‐
földi meccsekre is elkísérjük a
feleségemmel a csapatot.

A
legnépszerûbb

program
a Nagyinet

A LEGFIATALABB

NYUGDÍJAST 
választották elnöknek

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület legfiatalabb szépkorúja Rákosi Zsolt, akit de ‐
cemberben választottak meg az egyesület elnökének. A frissnyugdíjast a győri idősek
helyzetéről, a klub terveiről kérdeztük. 



Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Győr‐
Szol Zrt.‐vel közösen egynyárivirág‐akciót hirdet győ‐
ri lakosok számára. Az önkormányzat tavaly nagysza‐
bású faültetési programot jelentett be, fejleszti a
zöldterületeket, öntözőrendszereket telepít, és kö‐
rülbelül 100 ezer nyári palántát is kiültet évente. A
lakosság bevonásával is tovább szeretné szépíteni
és zöldíteni a várost, ezért hirdeti meg ezt az akciót,
párhuzamosan a Virágos Városunk Győr pályázattal.

A virágok az erkélyek és az utcafrontok virágo‐
sítására használhatók fel kizárólag, javítva azzal a
városképet. Az átvevő felelősséget vállal a virágok
gondozásáért, ezek betartását ellenőrzik. Az akci‐
óra győri lakosok jelentkezhetnek, egy ingatlantu‐
lajdonos maximum 20 cserép növényt igényelhet.

Jelentkezés: május 15‐ig, levélben: Győr Me‐
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Település‐
fejlesztési Főosztály, 9021 Győr, Városház tér 1.; e‐
mailben: nemeth.sandor@gyor‐ph.hu címeken.

A virágok kiosztása előzetesen meghirdetett
időpontban, a Városháza előtti téren történik, sze‐
mélyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával.
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„A város tavaly nagyszabású faül‐
tetési programot jelentett be, éven‐
te mintegy ezer új fát ültet el, illetve
két új kiserdőt is létrehozott, Bácsán
és az Aranyparton, melyet idén
újabb két helyszín követ” – mondta
el Radnóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester, aki hozzátet‐
te, folyamatos a zöldterület fejleszté‐

Kategória (kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!):
Családi ház        Társasházi/Lakásszövetkezeti lakótömb        Erkély        Üzlet terasza

Név: ...........................................................................................................................................

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő/Elnök: ................................................................................

Kapcsolattartó személy neve: ....................................................................................................

Cím (irányítószám, utca, házszám): ..............................................................................................

Telefon:...........................................................................

E‐mail: ............................................................................

Dátum: Győr, 2018. 

............................................
aláírás

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő/Elnök

„Virágos Városunk Gyor” 2018 Helyi környezetszépíto verseny

NEVEZÉSI LAP

se, az öntözőrendszerek kiépítése.
Évente mintegy százezer egynyári pa‐
lánta kerül ki a közterületekre, de az
önkormányzat célja, hogy környeze‐
tünk még szebbé tételéből a lakos‐
ság is kivegye a részét.

A versenybe „Családi ház”, „Tár‐
sasház/Lakásszövetkezeti lakótömb”,
„Erkély” és „Üzletek teraszai” kategó‐

riákban várják a jelentkezést, ami‐
hez a társasházak/lakásszövetkezeti
lakótömbök esetében egy háztömb
vagy legalább két lépcsőház lakóinak
összefogása szükséges. A versenybe
nevezni május 30‐ig lehet, a nevezési
lap kivágható lapunkból, illetve a Vá‐
rosháza portájáról és a www.gyor.hu
honlapról lehet beszerezni. A neve‐

zést a Polgármesteri Hivatal Telepü‐
lésfejlesztési Főosztályára (II. em.
237.) kell eljuttatni, illetve megkülde‐
ni: 9021 Győr, Városház tér 1. címre.
A borítékra kérik ráírni: „Virágos Vá‐
rosunk Győr” verseny.

A kategóriák legjobbjait értékes
nyereményekkel díjazzák. Családi ház
kategóriában az első helyezett 150
ezer forint, a második 125 ezer, míg a
harmadik helyezett 100 ezer forint ér‐
tékű vásárlási utalvánnyal gazdagodik.
A Társasház/Lakásszövetkezeti lakó‐
tömbök, illetve az Üzletek Teraszai ese‐
tében az utalványok értéke 300 ezer,

2 5 0
ezer és 200

ezer forint, míg Erkély kategóriában 75
ezer, 50 ezer és 25 ezer forint. A kate‐
góriák 1–3. helyezettei „Virágos Váro‐
sunk Győr 2018” tábla kihelyezésére
jogosultak. A díjazottak a vásárlási utal‐
ványokat kertészeti eszközök, anyagok,
növények beszerzésére fordíthatják,
melyről kötelesek elszámolni.

FELHÍVÁS 
egynyári virág igénylésére

A kategóriák
legjobbjait értékes
nyereményekkel

díjazzák

Az önkormányzat ismét hívja, várja a győri‐
eket, hogy együtt szépítsük környezetünket,
utcáinkat, udvarunkat. Az idén is négy kate‐
góriában várják a jelentkezéseket, a több
mint kétmillió forint összdíjazású versenyre.

VIRÁGOS VÁROSUNK GYOR
Indul a környezetszépíto verseny´́

´́
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Győrbe érkezett az Élet
Menete Alapítvány Ho‐
lokauszt vándorkiállítá‐
sa, amely tulajdonkép‐
pen egy speciálisan be‐
rendezett marhavagon.
Az áldozatoknak emlé‐
ket állító, a győri vonat‐
kozásokat is bemutató
utazó múzeumot vasár‐
napig tekinthetjük meg.

„Ez a kiállítás arra hivatott, hogy
megismertesse a fiatalokat a vészkor‐
szak eseményeivel, és az ismeretek
átadásával tegyen az ellen, hogy
ilyen szörnyűség újra megismétlőd‐
hessen” – fogalmazott Gordon Gá‐
bor, az Élet Menete Alapítvány elnö‐
ke, a kiállítás győri megnyitóján.

A győri vasútállomáson egy korabeli
vagonban láthatók azok a fotók, videók,
szövegek és tárgyak, amelyek a sötét
korszak tetteire hívják fel a figyelmet, és
ahová minél több győri iskolást, és per‐
sze családokat is várnak. Az utazó mú‐
zeum 2007 óta több mint száz telepü‐

lésen járt, és eddig több mint 150 ez‐
ren tekintették meg a kiállítást.

„A holokauszt Győrt is súlyosan
érintette, hiszen hatezer embert vittek
el, akik közül mindössze hétszázan tér‐
tek haza” – hívta fel a figyelmet dr. So‐
mogyi Tivadar alpolgármester, aki hoz‐
zátette, a fiataloknak szerencsére ez
már történelem, viszont olyan törté‐
nelmi esemény, amit ismerniük kell,
tisztában kell lenniük a szörnyűségek‐
kel, hogy hasonló ne fordulhasson elő
újra. Ezt a gondolatot erősítette meg
Tóth Géza, a Hit Gyülekezete győri lel‐
késze is, aki arról beszélt, hogy sajnos
az egykori tragédiákhoz sokan hozzá‐
járultak: „Általában a gyorsaság és a
szorgalom erény, a késlekedés pedig

szégyen, de volt kor, amikor az értékek
a feje tetejére álltak, és az lett volna
erény, ha késlekedünk, például a zsi‐
dók listázásával, de sajnos a magyar
hatóságok szorgalmasan dolgoztak” –
hangsúlyozta, és hozzátette, bár mi
már jóvátenni nem tudjuk az elődök
bűneit, de felhívhatjuk a figyelmet az
utánunk jövőknek arra, ami történt.  

Dr. Verő Tamás főrabbi közös imád‐
ságra hívta a jelenlévőket. Elmondta,
fő imádságukat Izrael felé fordulva
mondják el, s előtte három lépést tesz‐
nek hátra, majd három lépést előre.
Hozzátette, Auschwitz a legnagyobb
magyar temető, ahol százezrek haltak
meg, akiknek sírokat nem állíthattunk,
csak a szívünkben őrizzük őket. A meg‐
nyitó résztvevői a hatszázezer magyar
áldozatra hat kő elhelyezésével emlé‐
keztek, ezután pedig Forgács János ho‐
lokauszt‐túlélő mesélt deportálásáról,
a táborokról, az ott átélt események‐
ről, majd felszabadításáról és hazaté‐
réséről. Jancsi bácsi történetét részle‐
tesen a Győr+ Hetilap május 4‐i szá‐
mában olvashatják.

Az ingyenes kiállítás április 24–29‐
ig tekinthető meg hétköznap 8–17
óráig, hétvégén pedig 9–16 óráig, a
győri vasútállomáson.

„Az élet menete”
Vagonkiállítás nyílt a pályaudvaron

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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„Sokkal kényelmesebb volna, ha a
kortárs művészetek helyett a klasszi‐
kusokkal foglalkoznánk, de a kultúra
sokszínű, s városunkban is igény van
a jelenkor művészeinek, alkotásainak
bemutatá‐
sára”

– fo‐
galmazott
Radnóti Ákos alpolgármester a kiállí‐
tás megnyitóján. Utalt arra, hogy
már tavaly is vendégül láttak kortárs
művészeket, sőt kortársak művei ke‐
rültek ki a győri közterekre. Szólt ar‐
ról is, hogy Győr továbbjutott az Eu‐
rópa Kulturális Fővárosa pályázaton,
s a mostanihoz hasonló művészeti
rendezvények is hozzájárulhatnak a
sikerhez.

„Felvállaltuk ezt a kiállítást, mely
politikusokról, közéleti személyisé‐
gekről, celebekről is szól, van köztük
olyan kép, ami a rajta szereplők miatt
nekem sem feltétlenül tetszik, de az
biztos, hogy ezek az alkotások minő‐
ségi művek” – mondta Radnóti Ákos,
s hozzátette: a művész korábbi kor‐
szakából is láthatóak kiváló képek. 

Peter Tomaz Dobrilla, a Kibla Ma‐
ribori Kortárs Művészeti Központ ve‐
zetője is méltatta röviden és baráti
hangnemben drMáriást, majd
Rockenbauer Zoltán, a Műcsarnok
kurátora mondott megnyitó beszé‐
det. Sokoldalú, reneszánsz ember‐
nek nevezte az alkotót, aki nemcsak
fest, de közíróként is ismert, ezen túl‐
menőleg pedig zenél is a Tudósok
együttesben.

Rockenbauer Zoltán arra kereste
a választ, miért közismert és népsze‐
rű a kortárs festők között drMáriás.
„Ennek a tehetségen túl az az ironi‐
kus jókedv az oka, amit a borúra de‐
rű optimizmusával lehetne összefog‐
lalni” – fogalmazott a kurátor. Pedig
a magyar karakterre inkább a derűre
ború jellemző, tette hozzá.

Rockenbauer szerint némiképpen
az udvari bolond álarcát ölti magára

Megnyílt drMáriás kiállítása a Rómer-múzeumban

a művész, amikor a mindenkori hata‐
lommal szembeni kritikáit nem gyű‐
lölködve, kiabálva mondja el, hanem
tréfába csomagolva, szerethető mó‐
don. Később megkérdőjelezte saját
állítását az udvari bolondi szerepről,
mondván, drMáriás egyik udvarhoz
sem tartozik, egyiknek sem a kiszol‐

gálója. Mindig a hatalommal szem‐
ben fogalmazza meg önmagát a

képeivel, és ez a művész termé‐
szetes állapota, mondta a Mű‐

csarnok kurátora. Sorolta: drMáriás
célba vette már Gyurcsányt és Or‐
bánt, Demszkyt és Boros Pétert, Lá‐
zár Jánost és Mészáros Lőrincet vagy
éppen a bankárokat is.

Az alkotó elmondott egy humo‐
ros, de egyben drámai, szomorú, de‐
rűs történetet arról, miért is süt ki a
nap. A megnyitó után drMáriás por‐
tálunknak elmondta: a győri különle‐
ges kiállítás, mert ilyen lírai festészeti
bemutatkozása még nem volt. Olyan
képeket láthatnak, amelyek még
nem, vagy csak kevésszer mutatkoz‐
tak be a közönségnek. A kiállítás te‐
matikáját Grászli Bernadett igazgató‐
val közösen állították össze. 

A megnyitó után drMáriás és
Fábry Sándor a Rómer‐házban mu‐
tatta be  ETűdÖk rÓKafŰréSZre és
fRÖccsÖNtÖTT SZarKáRA című közös
kötetét. A képzőművész képeihez
Fábry írt izgalmas szövegeket. Idéz‐
zünk tőle egyet, nevezetesen azt,
amit az egykori román diktátor, Nico‐
lae Ceausescu képéhez írt: 

„Niku kérdezi az apját:
– Édesapám. Miért nincsenek ná‐

lunk is szexújságok, mint más orszá‐
gokban?

– Hát gondold csak el, hogyan mu‐
tatnánk anyáddal a címlapon?”

A kiállítás 
megtekinthetô
május 20-ig,

hétfô kivételével
naponta 

10–18 óráig

Borúra deru
Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor

A kortárs képzőművészet
egyik legizgalmasabb, népsze‐
rű egyéniségének, drMáriás‐
nak Kisüt a nap! címmel ren‐
dezett kiállítást a Rómer Fló‐
ris Művészeti és Történeti Mú‐
zeum Győrött. drMáriás Tudó‐
sok című zenekarával is fellé‐
pett a Rómer Házban, előtte
pedig Fábry Sándorral együtt
mutatta be ETűdÖk rÓKafŰ‐
réSZre és fRÖccsÖNtÖTT SZar‐
KáRA című közös kötetüket.

´́
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A kötet alapmotívumai, akár az előbbieké,
a régi emlékek visszakeresése, a megmaradás
vágyának esélylehetőségei, az elmúlás, a ha‐
landóság tudata, az értékek elvesztése. A zu‐
hanások, a pusztulások közben azt kéri, hogy
megtalálja a békét, hogy megszépüljenek har‐
cai: „Istenem, adj egy hazát, udvart, ahol ga‐
lambok fészkelnek, / érett szőlőszemeket, me‐
lyeken átsüt a nap, árokpartot, / ahol az elő‐
ször kihajtott tehenek homlokát elönti a vér.”     

Az öt ciklus hetvenegy verse egy önálló
költői vidék berendezéséről szól a sűrített
levegőjű világban, ahol a föld, a fák, a nö‐
vények, az állatok mellett az ember lélegzik
a legnehezebben. A szerző életkora – hat‐
vankilenc esztendő – is meglep bennünket.
A küszködő, a mélységek felett egyensúlyát
el nem vesztő alkotó a borítón pontosan

Régi emlékek vonzásában

Gyori szerzo  új verseskötete

összegzi helyzetét: „Sokáig írtam ezt a kö‐
tetet, akadozva, de most magam sem tu‐
dom, mit gondoljak ezekről a versekről,
amelyekben az Istenről van szó, megszen‐
vedett változásokról, megmentő titkokról,
a létezés rögzítéséről, nagy‐nagy félelmek‐
ről. Ha nyár, ha tél, a Kismosó partján járok,
gyönyör szememnek ez a táj; szülőföldem
hatvankilenc évessé öregedett dűlőit úgy
ízlelem, mint apám egykor az otelló bort.
Nem lehet elégszer mondanom: szerete‐
tem változatlan az eltűnő hegy, döccenő
kerekek, árokba fordult kocsik, madarak,
emberek iránt. Kis szőlőbirtokot gombol‐
tam a szívem mellé: az akácok felnövik, las‐
san erdővé növekszik, karóit se látom!”

Tönköl József költészete az övé és a koré,
az értelemé és az érzékenységé egyaránt.

Egy sor rajzkönyv, valamint a nemrég megjelent novellák után Tönköl József újra nemes
olvasnivalóval áll az érdeklődők elé. A Győrött élő hírlapíró tudatosan, töretlen lendülettel
szélesíti, építi költői világát. A Palatia Nyomda és Kiadó Kft. gondozta, a Szívemre kő zuhan
című verses gyűjtemény nem újabb állomás, és nem is megérkezés. 

Szerző: Koloszár Tamás

´́ ´́
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Ezzel a díjjal azokat szeretnék kitüntetni, akik a
Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas Bábszínház
kulisszái mögött dolgoznak, akik nélkül egyik este
sem mehetne szét a függöny.

Az idei jelöltek voltak: Érsek Viktor kellékes, Fal‐
vi Gabriella öltöztető, Fördős Sándor világosító,
Holczhammer Balázs hangosító, Karácsony Szil‐
veszter ügyelő, Papp Richárd világosító, Vörös Jó‐

Bedi Eszter, a Győri Nemzeti Színház súgó‐
ja és rendezőasszisztense, a Tartalmas Tá‐
bor alapító tagja volt, két évvel ezelőtt
hunyt el hosszú betegség után. A Venczel‐
Kovács Zoltán színművész és Tóth Zoltán
fotós kezdeményezésére alapított emlék‐
díj a szeretett barát, kolléga tiszteletére
jött létre, amely ráirányítja a figyelmet a
„bedieszti” jelenségre. 

zsef díszítő. A jelöltekre a közönség interneten sza‐
vazhatott. A tavalyi után hétfőn este már a máso‐
dik díjátadó gálát rendezték meg a győri Vaskakas
Művészeti Központban. Idén Fördős Sándor, a
Győri Nemzeti Színház világosítója vehette át az
elismerést, egy maci formájú tortát és egy szintén
mackót formázó kerámiát, ezzel is a macikat sze‐
rető Bedi Eszter előtt tisztelegve.

Bedi Eszti-díjat

MÁSODSZOR 
adták át a

Fotó: Mezősi Kristóf
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Am 30. April findet in Vének der Dorf‐
tag mit Fischsuppenkochwettbewerb
statt – dies auf dem Hof des Gemein‐
dehauses. Im Lauf des Tages gibt es
Handarbeits‐ und Sportpräsentatio‐
nen, Programme für die ganze Familie.

Fischsuppenkochfestival am 1,
Mai im Gyirmóter Aranyhal Frei ‐
zeitpark. Die von den Teilnehmern
kreierten und von einer Expertenjury
bewerteten Fischsuppen können von
den Besuchern probiert werden. Ne‐
ben den feinen Speisen erwartet Die‐
jenigen, die raus schauen ein Kinder‐
programm und Musik‐, Tanz‐, und
Kulturveranstaltungen.

Nostalgisches Wochenende am 12. und 13, Mai im
ETO PARK Erlebniszentrum mit den für Ungarn typi ‐
schen Fahrzeugen und Retroobjekten aus den 60er, 70er
und 80er Jahre. Es werden in den inneren Ausstellungsrä‐
umen fast 100 Oldtimer und Retrofahrzeuge gezeigt und
auf dem Parkplatz im Freien eine aus mehr als hundert
Fahrzeugen bestehender Pracht. Oldtimer‐Testfahrten,
Fahrzeige die aus ganzer Nähe betrachtet werden

können, ganz ohne Absperrung.

Zum ersten Mai er‐
wartet der Győrer Tiergarten

mit einem bunten Programm sei‐
ne Besucher. Im Lauf des Tages ha‐

ben alle Interessierten Gelegenheit
auch an mehreren Fütterungen teilzu‐
nehmen. Schau wie die Tierbabys
aufblühen. Blitz, das kleine Faultier, Za‐
hira, das Schimpansenbaby und die
fünf Ringelschwanz‐Affenwinzlinge.
Kamele, Lamas, Papageien oder „die
Zooshow” wird es ebenso in der Are‐

na geben – dort kannst du dich per‐
sönlich mit den Stars des Zoos

treffen. Der Tiergarten hat von
9‐19 Uhr geöffnet.

Boban Markovic Orkestar
Konzert am 05. Mai um 19
Uhr im Richter‐Saal (Aradi
vértanúk útja 16.).A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM



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  
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„Megmutatjuk, mink van” címmel Nyertes Zsu‐
zsa és Heller Tamás előadóművészek zenés, vi‐
dám műsorát láthatják az érdeklődők május 10‐
én 18 órától, a József Attila Művelődési Házban
(Móra F. tér 1.). A rendezvény regisztrációs
jeggyel látogatható, amely elővételben, 100 fo‐
rintos áron váltható május 2‐től, nyitvatartási
időben a művelődési házban.

Az Arrabonix Varázslóiskola három
órára megnyitja kapuit a tanulni vágyó
varázslótanoncok előtt, ahol érdekes kí‐
sérletekkel, képzelet‐ és mozgásos játé‐
kokkal, kézműves foglalkozással várják
a gyerekeket. A program április 30‐án
15–18 óráig tart a FILO‐Pontban (Ká‐
lóczy tér 15.).

Nemzetközi Éremgyűjtő Találko‐
zót szerveznek április 29‐én, a
Veres Péter Mezőgazdasági Szak‐
közép‐ és Szakképző Iskolában
(Régi Veszprémi út 1–3.). Fém‐
és papírpénzek, kitüntetések, ér‐
mék és plakettek, jelvények, régi
képeslapok, bélyegek, metszetek,
részvények, telefonkártyák, egyéb
régiségek cseréje, adásvétele
8–13 óráig.

Nosztalgia hétvége lesz május
12‐én,13‐án az ETO Parkban a
’60‐as, ’70‐es, ’80‐as évek Ma‐
gyarországára jellemző járműve‐
ivel, retro tárgyaival. Közel 100
veterán és retro jármű látható a
belső kiállító terekben, és több
száz járműből álló kavalkád a
külső parkolókban. Veteránautó‐
tesztvezetés, testközelből meg‐
tekinthető járművek, kordonok
nélkül.

„A dal szüli énekesét” – Ars poe‐
tica, hitvallás versben‐dalban cím‐
mel a Hangraforgó Klub vendége
Török Máté (Misztrál) előadómű‐
vész lesz május 4‐én 17 órakor, a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közössé‐
gi Tér Központi Könyvtárának klub‐
helyiségében.

Simonyi Balázs ren‐
dező Ultra című do‐
kumentumfilmjét te‐
kinthetik meg az ér‐
deklődők a Dr. Ko‐
vács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér Köz‐
ponti Könyvtárának
klubhelyiségében
(Herman Ottó u. 22.)
május 3‐án 17 órától.

„Legendák és igaz történetek” a következő győri város‐
néző séta témája május 5‐én 15 órától. Találkozás a Ba‐
ross úti Látogatóközpontnál. A részvételhez előzetes be‐
jelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com
vagy telefonon: 30/294‐9174.

A racionális gondolkodás
és a módszeres kételkedés
„gondolkodom, tehát va‐
gyok” erkölcsi alapjai René
Descartes filozófiájában
címmel dr. Boros István filo‐
zófiatörténész tart előadást
május 3‐án 17 órakor, a TIT
Pannon Egyesülete székhá‐
zában (Munkácsy út 6.).
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Szeretet szoborba foglalva
A közelgő véradáshoz egy több

mint 80 éves történet kapcsolódik,
melyre máig méltán lehetnek
büszkék a Magyar Vöröskereszt és
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tag‐
jai. Történt ugyanis, hogy 1930‐
ban Sugár Béla, a Török Flóris utcai
elemi iskola nevelője kezdeménye‐
zésére, az ifjú vöröskeresztesek fel‐
hívással fordultak a város összes
iskoláinak tanulóihoz: gyűjtse‐
nek adományokat az Anyák
szobra elkészítésére. A fel‐
hívás olyannyira eredmé‐
nyes volt, hogy tíz iskola
több mint hétezer tanu‐
lója járult hozzá megta‐
karított pénzével, vala‐
mint a szülők, illetve
üzemek, tehetős ma‐
gánszemélyek kegyes
adományaikkal ahhoz,
hogy az emlékmű elkészül‐
hessen. A szobor helyét a
Szent Erzsébet téren jelölték
ki. Alkotója Kaszap Károly szob‐
rászművész volt, aki az
anya nőalakját a
téren lakó 12
gyermekes Melis And‐
rásnéról mintázta. A szobor ünne‐
pélyes leleplezésére 1933‐ban ke‐
rült sor. Felejthetetlen vasárnap
délelőtt volt: a tér zsúfolásig meg‐
telt, összesen mintegy 16 ezer em‐
ber szorongott az avatásra várva.
Az emlékmű talapzatán ragyogó
betűkkel világított a felirat: „Állj
meg és gondolj Édesanyádra!”

A szobor egyedülálló volt az
egész világon. Az Ifjúsági Vöröske‐
reszt Világszervezetének nemzeti
folyóiratai az Egyesült Államokban,
Kanadában, Ausztráliában, Angliá‐
ban és Japánban is megemlékez‐
tek a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
eme nagyszerű akciójáról.

Gondolj a családban és a kör‐
nyezetedben azon anyákra, akik‐
nek szükségük van ezen élet‐
mentő folyadékra. Gyere el vért
adni és lepd meg az édesanyád!
Véradásért cserébe a szervezők
olyan meglepetésekkel kedves‐

kednek, melyek a környezeted‐
ben élő édesanyáknak szép

és hasznos ajándékként
szolgálhatnak, így példá‐

ul pelenkával, bébiétel‐
lel, virággal.

Alkalmas vagy a
véradásra?

Kedvet kap‐
tál? Ha elmúltál
18 éves, de
még nem töltöt‐
ted be a 65‐öt,

ha egészséges‐
nek érzed magad,

és ha testsúlyod
meghaladja az 50 ki‐

logrammot, akkor te is
gyarapíthatod a véradók

táborát. Nincs
sok teen‐
dőd, csupán

annyi, hogy a
véradásra vidd magaddal lak‐

címkártyádat, a személyi, vagy
egyéb fényképes igazolványodat
és a TAJ‐számod (ez lehet a TAJ‐
kártya, a TAJ‐számot tartalmazó
irat, lelet, illetve a véradó általi
bemondás is, fontos azonban,
hogy első regisztrációkor csak az
eredeti vagy a fénymásolt TAJ‐
kártyát fogadják el.) Külföldi ál‐
lampolgár esetén magyarországi
lakcímet igazoló papír szükséges.
A tetoválás és a testékszer nem
akadály, ha eltelt fél év, mióta el‐
készültek. Ugye nem nagy dolog
a kezedet nyújtani és segíteni?
Tedd meg, május 4‐én!

Anyák napi véradásra hív a Magyar Vöröskereszt Győrbe, május 4‐én, a Vérellátó Állomásra.
Adj vért, segíts és közben lepj meg egy édesanyát! Imádod az édesanyád? Esetleg te magad
is édesanya vagy? Akkor ne tétlenkedj, adj vért és légy részese a Magyar Vöröskereszt tör‐
ténelmi hagyományokkal bíró kezdeményezésének.

Anyák napi 
VÉRADÁS

május 4. péntek
7:30–15 óra

Vérellátó Állomás: 
Gyôr,

Magyar u. 8. 

Állj meg és gondolj az

Édesanyákra! 

Életet menteni 
a hagyományok útján
Az anyák és az anyaság nem‐

csak akkoriban volt fontos, ahogy
a véradás sem. Napjainkban e két
dolog megléte, illetve hiánya külö‐
nösen felértékelődik. Éppen ezért
a Magyar Vöröskereszt – szorosan
kapcsolódva a szoboravatáshoz és
az emlékmű elnevezéséhez – „Állj
meg és gondolj az Édesanyákra!”
címmel véradást szervez május 4‐
én, pénteken 7:30 és 15 óra kö‐
zött a Vérellátó Állomáson Győr‐
ben, a Magyar utca 8. szám alatt.

A nyugati orvoslás
NEM TUD SEGÍTENI?
Elege van a gyógyszerekből?

Próbálja ki a tradicionális

KELETI
GYÓGYÁSZATOT!
Kizárólag természetesen,
mellékhatások nélkül!

Prof. Dr. Feng Xiao Ping Msc
akupunktúra szakorvos

Kis-Duna Áruház • Gyôr, Bartók B. út 5.
+36 30 391 8648

Rendelés: h.—p. 8.30—12, 14—18

„Két éve szenvedek derék
problémával és lábzsibba-
dással. A gerincem és a csí-
pôm is ferde. Az orvosok le-
mondtak rólam. Nem tudtam
kiegyenesedni, 90 fokban
tudtam csak állni. Fekve és
állva is nagy fájdalmam volt.
Nem ismertem az akupunktú-
rát, egy ismerôsöm ajánlotta.
Mivel már más lehetôségem
nem volt, utolsóként még ezt
megpróbáltam. Két hónapig
minden nap kezelésre jártam.
Már az elsô alkalom után eny-
hült a fájdalom, minden nap-
pal jobb lett. Két hónap eltel-
tével egyenesen tudok állni
és újra dolgozom. Hálás va-
gyok a segítségért!”

Gábor, 42 éves
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30
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Április 22‐én vasárnap rendezték
Devecserben a Dunántúli Szlalom
Kupa (DSZK) idei második forduló‐
ját, amely jó hangulatú rendezvény‐
re sikeredett. A versenyzők vissza‐
jelzései alapján is jól vizsgázott a
rendező SR Sport Egyesület, hiszen
a nyári melegben is helytálltak
sportbíróik, és pörgősen vezényel‐
ték le a száz nevezőből álló szlalo‐
mos mezőnyt. Hajnalban a pálya‐
építést követően hét órától volt ne‐
vezés és gépátvétel, majd kilenc
óra után, a versenyzői eligazítást kö‐
vetően bőgtek fel a motorok. A me‐
zőnyt kategóriák szerint osztották

be, így a közvetlen vetélytársak egy‐
más után rajtolhattak, és a pálya vé‐
gén, a felíró táblánál izgulhattak
egymás idejét számolgatva.

Az első körökben volt néhány ve‐
zetői, illetve műszaki hiba, amiből ki‐
sebb anyagi károk keletkeztek a ver‐
senyautókban, de a mentősöknek
dolguk nem akadt. A nyomvonal az

előző évekhez hasonlóan egy tem‐
pós, jól autózható, látványos pálya
volt tele bójákkal, ahol a versenyzők
és a nézők is kiélhették magukat. A
versenyzők három mért köréből, a
legjobb teljesített kör ideje alapján
hirdették ki a dobogós helyezetteket.
Az abszolút elsőséget Kovács Szilárd
szerezte meg, akit Balogh Tihamér
és Takács Péter követett a dobogón.
Az SR Sport egyesület nemcsak a ren‐
dezésben jeleskedett, de pilótáik is
keményen helytálltak a százfős me‐
zőnyben. Pathy Dániel a VW Golfot a
nagyon erős Proto kategória hatodik,
abszolút 27. helyére kormányozta,
míg Vaczula Péter épített Suzukijával
abszolút 14. kategória második he‐
lyen, Mulicz László pedig abszolút 35.
és kategória első helyen fejezte be a
futamot.

A következő hétvégéken is lesznek
autósportos programok (gokart,
rallycross, szlalom), a DSZK követke‐
ző futamát május 20‐án tartják, Ba‐
konyszentlászlón.

második forduló
PÖRGOS´́

Szalai Gergő kölcsönautóval is 
látványosan autózik
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Lehet kicsit szigorú voltam az első
mondataimban, amikor azt állítot‐
tam, hogy a „népautók” formája
nem emelkedik ki a tömegből. De
tény, hogy az extrém formai játszado‐
zás kerülése egyben erény, mert egy
15 éves ötös Golf sem tűnik öregnek
– tehát egy ilyen járgány kortalan. Vi‐
szont korunk egyre inkább individua‐
lista kocsikat kíván. A volfsburgiak vá‐
lasza erre a T‐Roc kompakt SUV.

Egyéniség
Az új modell nem kizárólag élekből

áll. Igaz, szögletesek az oldalablak‐ke‐
retek, a hátsó lámpa sarkos, és egy‐
ben egy rejtett, éles légterelőt for‐
máz. De a T‐Roc orra már lá‐
gyabb vonalakból építkezik,
mint egy hetes Golf. A tető ívét
végigkíséri egy stílusos alumíni‐
um díszléc. Az oldallemezen pe‐
dig friss elemek jelentek meg. Az
első sárvédő domborítása egy Audi
RS6 kerekei körül is megállná a helyét.
És kapunk egy izmos hátsó „combot”,
ami eredetileg a Bentley Continental
GT sportkocsi sajátja. Ezt a látványt fo‐
kozhatjuk a csodásan élénk fényezés‐
sel, mint például a tesztautó Ravenna‐
kék színe. Vagy továbbléphetünk, és
felárért kérhetjük kontrasztos tetővel –
fehér, fekete vagy akár piros színben –,
ehhez igazodó külső tükrökkel.

TESZT: Volkswagen T-ROC 1.5 TSI ACT Style
Amikor a Volkswagenről szó esik
autós berkekben, szinte mindenben
az elsők között említik a szakértők
és hétköznapi használói egyaránt.
Talán egy területen nem az első, az
pedig a külső dizájn merészsége.
Mindig a közízlést követi. Követte
eddig. De most megjött a T‐Roc.

Első az élet
A Volkswagen mindent bevet az új

modelljeiben a biztonságos autózásért.
A kis SUV alapáron (!) megkapja a fárad‐
ságra figyelmeztető, sávtartó és városi
vészfékező/gyalogosfelismerő rend‐
szert, illetve a távolságtartó automati‐
kát. Ehhez jön a szokásos lufitömeg, ami
egy hatéves szülinaposnak is tetszene –
szám szerint hat légzsák, amire ne le‐
gyen szükség. Az autó is megkapja a vé‐
delmet, hiszen
minden

T‐Roc első‐hátsó parkradarral szerelt.
Aztán minden modellnél ott a négy tár‐
csafék és a bombabiztos futómű. Spor ‐
tosan kényelmes, komfortosan maga‐
biztos, biztonságosan bevállalós.

Utazós
A T‐Roc nem hazudtolja meg szár‐

mazását, ha a vezetésről, az autózás

élményéről van szó. Az általunk kipró‐
bált 1,5 literes, 150 lóerős TSI benzi‐
nes turbós motor több mint elég az
autóba. Kétezres fordulaton éled a
négyhengeres, majd a 250 Nm ülésbe
préselő vehemenciával tolja meg az
alig 1,4 tonnás kasztnit. A tökéletes
megvezetésű, kis erővel mozgatható
váltó partner a kapcsolásokban, bár ez
a motor nem igényli a túlzott kapko‐
dást. Lehet, hogy a DSG automatavál‐

tó nagyobb kényelmet ad, de
a manuális az irányítás örö‐

mét. Ha városban ciká‐
zunk, pisztrángként

ugrálhatunk a sá‐
vok között, hosszú
úton pedig élvez‐
hetjük a nagyhalak‐
ra jellemző kiegyen‐
súlyozott suhanást.

Meglepően kulturált
és csendes a 4,2 méte‐

res „fauvé”. Emellett takaré‐
kos, mert 5,5–7,5 literrel beéri

százon. Négy főnek ideális a beltere is,
elég a lábtér elöl‐hátul, és a csoma‐
goknak is jut 445 liter szabad hely.

A fedélzeten
A műszerfal, az ülések, a könyöklő

és a sok kényelmi felszerelés mind azt
sejtetik: ez egy Golf. Persze, ha színes
tetőt kérünk, és ehhez passzoló fénye‐

zett beltéri betéteket kapunk, akkor rá‐
döbbenünk, ez nem Golf, hanem vala‐
mi más. Alapáron 6,5, kevés pénzért 8
colos érintőképernyőt adnak a közép‐
konzolra. És akár egy másikat a sofőr
elé. Minden T‐Roc‐ban van klíma, bőr
multikormány és bluetooth kihangosí‐
tó. Funkció és luxus kéz a kézben jár a
Style szinten, ami a Sport verzióban fo‐
kozható.

Árbajnok
A Volkswagen T‐Roc korrekt áron

kapható. Egy ezres 115 lóerős, jól fel‐
szerelt Style kivitel 5,9 millióért vihe‐
tő haza. A tesztautóban duruzsoló
egyötös benzines felára csak 680
ezer forint. Érdekes alternatíva a 2 li‐
teres, 150 lóerős dízel DSG‐vel, össz‐
kerékhajtással vagy ugyanez benzi‐
nes verzióban 190 lóerővel. Utóbbi‐
ak 7,6 és 8,8 millió között érhetőek
el, felszereltségtől függően. Ez azt je‐
lenti, hogy olcsóbb, mint a Golf, de
tágasabb, vagányabb… T‐Roc. (x)

Meroben más´́

A 250 Nm ülésbe
préselô vehemenciával

tolja meg az alig
1,4 tonnás kasztnit
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„A szomszéd unokatesója ismert olyan embert,
aki ült Isderában…” A kis német sportautó‐építő ma‐
nufaktúra nevéről sokan hallottak, de guruló példá‐
nyokat kevesen láttak. Ez azért van, mert csak össze‐
sen hét típust építettek, és mindegyikből csak 1‐2
darabot. A legendás, korát megelőző Commendato‐
re 112i talán a legemlékezetesebb példány, mely
1993‐ban 402 lóerőt és 4,7 másodperces 0–100
sprintet tudott. Utoljára 12 éve készült egy retro
monstrum a gyártó neve alatt. Most, hogy a WM
Motor kis kínai gyártóhoz kerültek a név jogai, meg
is született az első újkori Isdera. A Commendatore
GT szinte csak a nevében hasonlít szellemi elődjére.
Hajtása teljesen elektromos, és csak üres tömege
(1750 kg), valamint külső méretei emlékeztetnek a
112i‐re. A két villanymotoros hajtás 815 lóerős és
mind a négy kereket hajtja, így 3,7 mp alatt van szá‐
zon a közel ötméteres csodaautó. Persze a sportgép
igazi célja, hogy a tekinteteket a WeltMeister márka
új SUV‐jára vonzza.

A közepes méretű Lexus limuzin, a GS eltűnt a kínálatból.
Szomorú, mert utolsó mohikánként ez a modell hordozta
magában a szívó V8‐as motort. Viszont keseregnünk nem
kell, mert igazi globális modellként jön helyette az ES széria.
Már létezett korábban is, ez volt és továbbra is marad az
elsőkerekes szedán. Viszont jobb minőségben, hibrid és
akár összkerékhajtással is elérhető lesz. Formailag persze
minden téren hozza a márka szintjét, leginkább az új LS vo‐
nalait követi. Ennek köszönhetően légies, dinamikus és egy‐
ben elegáns lemezruhával büszkélkedhet. Várható hathen‐
geres, 3,5 literes erőforrás érkezése és az ismert 2,5 literes
benzinmotor, valamint villanymotor kombinációjából épí‐
tett, 200 lóerős hibridrendszer. És még lehet meglepetés
is, mivel a Toyota ígéri az izmosabb hibrideket…

A Mercedes luxusrészlege, a Maybach egy
egyedi tanulmánnyal készül a Pekingi Autószalon‐
ra. A magasra emelt limuzin koncepciója eddig is‐
meretlen kategória volt. Egy óriás SUV klasszikus
csomagtartóval, hármas tagolású karosszériával.
Az autó orra nagyon elegáns lett, profilból az
arányai megszokást igényelnek, a hátulja pedig
egyértelműen megosztó. Tény, hogy elegáns.
Olyan, mintha egy repülő bálnát látnánk. Belül szé‐
riaérett részleteket látunk. Letisztult, igényes anya‐
gokból építkező egyedi belső, a Mercedes palet‐
tájáról ismert nagy kijelzőkkel. A technika a hírek
szerint lehet tisztán villamos hajtás, 740 lóerővel.
A négy elektromotor 80 kWh akkupakkal 500 km‐
es hatótávot ígér. Ez utóbbi még nem végleges
adat, hiszen elképzelhető, hogy hibrid üzemű vál‐
tozat kerülhet gyártásba – ha egyáltalán lesz ér‐
deklődés az egyedi kialakításra.

HÍREK

LEXUS új utakon

ISDERA
feltámadása

Jármu-kategória-

TEREMTO
´́

´́
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A pisztácia előtt egy világ hajtott fe‐
jet! Minden édesség, desszert elkészí‐
téséhez, de tészták, pizzák fűszerezé‐
sére, felvágottakba, húsok mellé is
használják. A pisztáciafagylalt viszont
néhol még az aranynál is többet ér!

Szicíliában, Catania megyében található a
pisztáciák királynője, a brontei pisztácia! A felso‐
roltakon túl, ebből a fajtából, bármit készíthe‐
tünk, akár pesztót és pisztácianutellát is. Sok ter‐
mesztésből kóstolhatunk, de ha hozzájutunk egy
maroknyi brontei zöld kis magvacskához, akkor
megértjük a világimádatot! Nem pörkölik, nem
sózzák, nem is fogyasztják vagy rágcsálják önma‐
gában, hanem a lehető legintenzívebb ízeket és
színeket vonják ki belőle. 

A fagylalt viszont a perzsák és az arabok közve‐
títésével jutott el a Földközi‐tenger menti orszá‐
gokba. Hippokratész orvosságként ajánlotta bete‐
gei számára, Nagy Sándor élénkítőszerként szol‐
gáltatta fel a csaták alkalmával. Végül ez az ínyenc‐
ség is Olaszországban kötött ki, és ugyan Párizs‐
ban, de olasz cukrászok fejlesztették ki a legjobb
receptúráját, ahogy a pisztácia termesztéséből is.

„Epervíz vagy ama jeges lév forma.” Így hang‐
zik a leírása: az áttört eper levéhez „tölts osztán
tisztált nádmézet, abban lévben, hogy édes le‐
gyen és süsd meg a jégbe, akár mind addig, míg
megfagy”. A fagyasztás módját leírja a „pisztárt‐
zi" (pisztácia) jeges eszközének elkészítésekor:
„mikor pedig bé akarod hűteni, hogy meg fad‐
gyon, végy jeget, akár havat, a jeget apróra törd

és sóval elegyítsd öszve, és így a jég megtartja
hidegségét, úgy az a hó is, hogy el nem olvad
egymástól.” (Ketter László közlése).

Számos legenda szerint először a 16. század‐
ban, majd Magyarországon a 18. század derekán
jelent meg Erdélyben a különleges édesség.
Nagy ováció fogadta, és hivatalosan két íz érke‐
zett meg elsőként a palettára: az eper és a pisz‐
tácia. Kivételes desszertkülönlegességnek számí‐
tott, amit uralkodók és nemesek nyalogattak jó
pár évtizeden át. Hatalmas becsben tartották a
hűsítő, különleges eljárással készülő desszertet
és az alkotóit is. Ezt csupán akkor tudták még fo‐

kozni, ha pisztáciából készítették, amit zöld
aranynak neveznek azóta is, de csupán a brontei
fajtát. Az őrzött varázslat mindaddig tartott,
amíg egy kertész el nem lopta a féltett receptes
könyvecskét. Attól kezdődően boldog‐boldogta‐
lan gyártotta a fagylaltot, akikhez egy ideje én
is csatlakoztam!

Nos, a receptet azóta átdolgoztuk sokan, ahogy
házilag is kipróbáltuk, fagylaltgépek és különleges
technikák nélkül. Jó, ha tudjuk, mikor kell elájul‐
nunk egy pisztáciafagylalttól, de azt is, mitől túlsá‐
gosan élénk zöld, azaz, mikor hamis a fagylalt. Ép‐
pen ezért, míg hozzájutunk egy Dél‐Olaszország‐
ból származó, tökéletes pisztáciafagylalthoz, ké‐
szítsük el ízlésünk szerint az egyszerű, természetes
zöld aranyunkat!

#szarkazsófi

Bevásárlólista
10 dkg sótlan, hámozott pisztácia 
2,5 dl tej (zsíros), 4 dl tejszín
csipet só, 1 kiskanál mandulaaroma
4 tojássárgája, 12 dkg cukor
fél rúd vanília kikapart belseje

Elkészítés
1. A pisztáciát forró vízbe dobom 2-3 perc-

re, és leszedem a vékony héját is, majd leda-
rálom. 2. A tejet, a tejszínt, a ledarált pisztáci-
át és a vaníliarúd magjait egy tálban, gőz felett
felfőzöm, de nem szabad, hogy felforrjon. 3. A
tojások sárgáját a cukorral fehéredésig keve-
rem, majd apránként összekeverem a felfőzött
krémmel. 4. Visszaöntöm a lábasba, és újra fel-
főzöm, forralás nélkül. 5. A masszát teljesen
kihűtöm, majd a fagyasztóba teszem, és órán-
ként háromszor kézi mixerrel átkeverem,
amennyiben nincs fagylaltgépem.
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zöld arany
Jéghideg
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Gyôr-Szabadhegyen eladó ez a má-
sodik emeleti, 87 nm-es, nappali + 3
szobás, dupla erkélyes lakás. Ez a la-
kás tökéletes választás lehet nagyobb
családok számára is. Ha csendes he-
lyen szeretnének élni, ez a jó választás!

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Belvárosban, a Dunakapu és
Széchenyi tértôl 3 perces sétára el-
adó ez a teljes körûen felújított, be-
fektetésnek is kiváló, 32,5 nm-es,
fsz-i garzonlakás. Fûtése energiata-
karékos elektromos fûtési rendszerû. 

Venczel-Tóth Anita:
30/376-3718

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújbarát
határán kitûnô lakások BOMBA
ÁRON leköthetôk. Ez az 1. emeleti la-
kás 61,82 nm-es, 5,29 nm erkéllyel
rendelkezik. Elosztása: amerikai
kony hás nappali + 2 szoba. 

Venczel-Tóth Anita:
30/376-3718

Gyôrújbarát és Ménfôcsanak hatá -
rán fekvô lakóparkban igényes kivite-
lezéssel készülô 45—80 nm-es lakás-
ok eladók. Az elsô emeleti,  57,7 nm-
es lakáshoz 3,2 nm erkély tartozik.
Kulcsrakész ár: 19.500.000 Ft.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyôr-Révfaluban kitûnô helyen ki -
adó 65 nm-es, csodaszép, modern ki-
alakítású, nappali + kétszobás, ame-
rikai konyhás, 2 erkélyes lakás. A mo-
dern konyha gépekkel felszerelt. A
nappaliban klímaberendezés van.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a 72
nm-es, belsô kétszintes lakás. Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali, az eme-
leten 3 hálószoba. A nappaliból egy 20
nm-es, teraszra léphetünk ki, melyhez
40 nm-es saját kert is tartozik.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó bruttó
63, nettó 53 nm-es lakás. Az ingatlan
erkélyes, nappali + amerikai konyhás,
kétszobás elosztású. A lakás csak
részben tetôteres. Az erkély mellett
saját használatú terasz is van. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Szabadhegyen kertvárosi han-
gulatú lakások eladók. Ez az 50 nm-
es lakás a földszinten található. Ame-
rikai konyhás nappali + szoba került
kialakításra. A nappaliból nyílik a te-
rasz, melyhez saját kert kapcsolódik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Marcalváros II-n eladó ez 43
nm-es lakás, melyhez tartozik terasz
és saját kert is. Elosztása: 1 szoba +
nappali.  30-as téglából épül. 15 cm
szigetelést kap az épület.  Kulcsraké-
szen is eladó: 18,6 M Ft. 

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Marcalváros kedvelt részén, 5
szintes, 40 lakásos, új épí tésû, liftes
társasházban, 36—100 nm-ig lakások
eladók. Ez a lakás az 1. emeleten ta-
lálható, 61,37 nm-es, erkélyes. Elosz-
tása: nappali + 2 szoba.

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Ménfôcsanak városhoz közeli
részén 52,35 nm-es, nappali + 2
szobás, erkélyes, elsô emeleti, új
építésû lakás eladó fiatalos, modern
társasházban. Várható átadás:
2018. december.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a 80 nm-es iker-
ház. Elosztása: 3 szoba + nappali.
Az ingatlanhoz csodálatos,15 nm-es
napsütötte terasz tartozik, 350 nm
saját kerttel.

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 34,2 M Ft

Marcalváros I-en, Nádorváros felé
esô részen 58 nm-es, 3 szobás, ne-
gyedik emeleti, franciaerkélyes pa-
nellakás eladó. Jellemzôk: mûanyag,
redônyös nyílászárók, szobákban fa
parketta, a többi helyiségben járólap. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 17,9 M Ft Ár: 20,5 M Ft Ár: 22,9 M Ft 

Ár: 14,7 M Ft Ár: 17,5 M Ft Ár: 19,9 M Ft Ár: 17,5 M Ft 

Ár: 18 M Ft Havi 130 E Ft

Kertvárosi hangulatot keres? Sza-
badhegy csendes, új építésû részén?
A 76 nm-es ingatlan elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 2 szoba. A
nappaliból nyílik a terasz.  80 nm sa-
ját kert tartozik az ingatlanokhoz.

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

Gyôr-Belvárosban, az Árkád közelé-
ben, a Mosoni-Duna szomszédságá-
ban lévô, újszerû  társasházban eladó
ez az 1. emeleti, 46 nm-es, erkélyes,
klímás, hôszigetelt lakás. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 szoba.

Venczel-Tóth Anita:
30/376-3718 Ár: 25,4 M Ft Ár: 23,99 M Ft Ár: 17 M Ft 

Nyúl csendes utcájában ikerház el-
adó. A 90 nm-es házhoz tartozó te-
lek 400 nm. Az amerikai konyhás
nappali mellett kialakításra került 3
hálószoba, valamint kamra. A házhoz
15 nm terasz kapcsolódik.

Budai Mónika:
30/640-8794 

Ár: 28,3 M Ft 

Ár: 25,9 M Ft 



A. UTP kábel

B. Coaxiális kábel

C. Üvegszálas kábel

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

Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis‐gyor.hu
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LÁVALÁMPÁK 
AZ ADATOK
biztonságáért
A lávalámpa mindenki számára ismert deko‐

rációs eszköz. Az internetes adatforgalom egyti‐
zedének biztonságát köszönhetjük ezeknek a vi‐
lágítótesteknek. A technológiát egy olyan cég al‐
kalmazza, mely főleg online biztonsági szolgálta‐
tások piacán tevékenykedik, szervereiken hatal‐
mas adatforgalom halad át. A rendszer működé‐
sének lelke a cég központjának előterében talál‐
ható meg, ahol egy hatalmas polcrendszer több
sorában és oszlopában helyezkedik el 100 darab
lávalámpa. A működés rendkívül egyszerű: egy
kamera másodpercenként ezer nagy felbontású
képet készít a lávalámpákról és a bennük lévő kü‐
lönböző színű és sűrűségű folyadékokról, melyek
mozgása teljesen kiszámíthatatlan. Emellett bo‐
nyolító tényező lehet az, ha valaki elsétál a szek‐
rény előtt, vagy az, hogy miként süt be a nap. Az
így elkészült képeken minden szín és forma kicsit
máshogy helyezkedik el. A különböző beérkező
adatokból pedig már képes a számítógép vélet‐
len számokat generálni algoritmusokkal.

De miért olyan bonyolult ilyen számokat elő‐
állítani, és miért kell hozzá a technológia? A vá‐
lasz a számítógéppel szembeni elvárásainkban
rejlik. A cél egy olyan rendszer létrehozása, ami
kiszámítható és következetes: ugyanazon beme‐
nő adatokból adott műveletekre mindig ugyan‐
azok a kimeneti értékek keletkezzenek. Az adat‐
biztonság alapját viszont a véletlenszerűen ge‐
nerált számok képezik. Ezek előállítása pedig
egy ilyen rendszerrel rendkívül egyszerű. (x)

Kérdés: Ki ne örülne a gyors internetnek? Mi‐
lyen típusú hálózati kábel az, amit ennek biztosí‐
tására használnak mindennapjainkban?

Aznap több etetést is végigkísérhetnek a
látogatók, és kollégánk mesél is az állatokról,
szokásaikról: a csimpánzok reggelije után,
többek között, a mókusmajmok, csuklyás‐
majmok, tapírok és a vidra etetését figyelhe‐
tik meg az érdeklődők egészen 16 óráig, ek‐
kor a kislajhárunk uzsonnájával zárul a látvá‐
nyos sorozat.

Baby boom! Nézd meg, hogy csepered‐
nek az állatkölykök, Villám, a kislajhár, Za‐
hira, a csimpánzkölyök és az öt gyűrűsfarkú
maki apróság!

Tevék, lámák, papagájok, avagy „Zoo
Show”az arénában – találkozz az állatkert
sztárjaival személyesen! 

Hagyomány már, hogy május 1‐jén a
Xantus János Állatkert is színes progra‐
mokkal várja az érdeklődőket.

A „családi napok” rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében, április 29-én (vasár-
nap) 8 órától május 1-jén (kedd) 24 óráig a Nagysándor József út–Stadion utca keresztező-
désétől az Audi Aréna Győr sportcsarnokig terjedő útszakaszt lezárják a forgalom elől. Az
állatkertbe érkező vendégek az aréna (Pesti út felől közelíthető meg) és az ETO Park parko-
lóját tudják használni. A lezárás érinti a 8-as jelzésű helyi járatú autóbuszok útvonalát. Meg-
állóhelyekről a www.enykk.hu oldalon olvasható tájékoztatás.

Programok:
9.30 csimpánzok reggelije
10.30 tapírok látványetetése
11 óra Zoo Show
12 óra apellák látványetetése 
13 óra mókusmajmok látványetetése 
13.30 vidra látványetetése 
14 óra Zoo Show 
14 óra páviánok látványetetése
14.30 ormányos medve
16 óra kislajhár látványetetése

(csimpánzház)
17 óra Zoo Show

Ezen a napon az állatkert 9–19 óráig tart nyitva. A jegypénztár az állatkert nyitvatartási idejénél egy
órával korábban zár. Ezután belépőjegy váltására már nincs lehetőség. Az állatkert melletti területen
lévő családi nap ingyenes, az állatkert a jelenleg érvényben lévő jegyárakkal látogatható.

MÁJUSI CSALÁDI NAP 
az állatkertben
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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
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A Győr‐Szol Zrt. hiba‐ és kárbeje‐
lentő vonala a 96/50‐50‐55‐ös tele‐
fonszámon minden naptári napon 0–
24 órában hívható. Április 30‐án és
május 1‐jén a Győr‐Szol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati
irodái egységesen zárva lesznek, a te‐
lefonos ügyfélszolgálat nem műkö‐
dik. A Jókai és a Révai parkolóház‐
ban, valamint a Dunakapu mélyga‐
rázsban folyamatosan a szokásos,
érvényben lévő díjakért lehet par‐
kolni. Április 29‐én és május 1‐jén
Győrben a felszíni fizetőparkoló
hálózat beállói díjfizetés nélkül ve‐
hetőek igénybe. Április 28‐án és 30‐
án Győrben a felszíni fizetőparkoló
hálózat beállói a szombati díjfizetési
rend szerint vehetőek igénybe. Az I.

Álláshirdetés

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

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

villanyszerelo, 
tetofedo-bádogos

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

´́

´́
´́ ´́

Álláshirdetés

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

Feltétel:
szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent:
hegesztő szaktudás
Bérezés:
megegyezés szerint
Jelentkezési határidő:
2018. május 4.

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

futésszerelo
vagy lakatos
´́ ´́

TUDNIVALÓK a hosszú hétvégére és az ünnepnapra

és a II. övezetben 8 és 14 óra között
díjköteles a parkolás, a III. övezetben
díjmentes. Április 30‐án és május 1‐
jén a győri Vásárcsarnok zárva tart.

Á p r i ‐

lis 28‐án a győri Vásárcsarnok szom‐
bati nyitvatartás szerint, 6 és 14 óra
között lesz nyitva, április 29‐én a léte‐
sítmény a vasárnapi nyitvatartás sze‐
rint, 6 és 11 óra között látogatható.
Április 28‐án a Tarcsay úti piacon a
szombati nyitvatartás szerint, 6 és 14
óra között lesz kereskedés. A Magyar

Vilmos Uszoda május 1‐jén zárva
lesz. Április 28‐án, 29‐én és 30‐án
a létesítmény a rendes nyitvatar‐
tás szerint üzemel. A Barátság
Sportpark május 1‐jén korláto‐
zott nyitvatartással üzemel. A mű‐
füves pályák, a kiszolgáló létesít‐

mény zárva lesznek, míg a játszótér,
a futópálya és a park további sport‐

eszközei használhatóak. Április 28‐án,
29‐én és 30‐án a létesítmény a ren‐

des nyitvatartás szerint üzemel. A sza‐
badhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvá‐
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malom‐
sori és a Koroncói úti köztemetők áp‐
rilis 28‐án, 29‐én, 30‐án és május 1‐
jén egységesen 7 és 20 óra között
lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemelte‐
tésében lévő győri és vidéki hulladék‐
udvarok május 1‐jén egységesen zár‐
va lesznek. A GYHG Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő győri és vidéki
hulladékudvarok április 28‐án, 29‐én
és 30‐án a rendes nyitvatartási rend
szerint lesznek nyitva. A GYHG Non‐
profit Kft. hulladékszállítási működé‐
si területén a lakossági hulladékszál‐
lítás változatlanul, a Hulladéknaptár‐
ban meghirdetett módon működik. 

A
Győr-Szol Zrt. 

ünnepi szolgáltatásairól
és nyitvatartásairól

a gyorszol.hu, 
a GYHG Nonprofit Kft.

tevékenységével
kapcsolatban a gyhg.hu
weboldalon olvasható

információ

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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: munka-
bérrôl és juttatásokról személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást

Önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási 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.
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Itt az ideje, hogy levegyük a téli szi‐
getelést a vízóraaknáról és jól kiszellőz‐
tessük azt. A bejövő vízvezetéken nyis‐
suk vissza az elzárt főcsapot és ellen‐
őrizzük, szivárog‐e valahol a víz. Néz‐
zük meg a vízmérőt. Ha az üveg alatt
buborékot látunk, nincs ok aggoda‐
lomra, ha pedig bepárásodik, az akna
szellőzetése után elmúlik. Sajnos a szi‐
lánkos, repedt üveg a vízmérő elfagyá‐
sának biztos jele. A fagyveszélynek leg ‐
inkább a fűtetlen, télen nem használt
ingatlanok voltak kitéve. Mivel a víz‐
mérő fagyvédelme a tulajdonos fel‐
adata, így az elfagyott vízmérő pótlá‐
sának költsége is a tulajdonost terheli.
Ha megtörtént a baj, akkor a vízmű
diszpécserszolgálatán, a 96/311‐753‐
as telefonszámon jelentheti be a víz‐
mérő elfagyását, a további teendőkről
is itt kaphat felvilágosítást.

Ha a vízóraaknában minden rend‐
ben van, érdemes az ingatlan belső
csőrendszerét is ellenőrizni. A házban
zárjuk el a vízvételi helyeket (vízcsapo‐
kat, WC‐tartályt), majd ellenőrizzük a
vízmérőt. Ha a vízmérő kis kereke így
is pörög, akkor az csőtörésre utal, va‐
gyis valahol szökik a víz a hálózatból.
Ha így van, hívjunk mielőbb vízvezeték‐

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

CONTROLLER
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1. Fôbb feladatok: • közremûködés az
üzleti tervezés folyamatában, • havi, negyedéves és éves zárások, elhatárolások elôkészítése, •
idôszakos, illetve éves üzleti jelentések elôkészítése, • rendszeres, illetve eseti kimutatások, elem-
zések, elô- és utókalkulációk készítése, • hatósági és felügyeleti szervek felé történô adatszolgál-
tatásokban való részvétel, • gazdaságossági elemzések készítése. Feltétel: felsôfokú gazdasági
végzettség, • min. 2 év controlling területen szerzett tapasztalat, • analitikus gondolkodásmód,
• MS Excel magas szintû ismerete, • magas fokú precizitás, önálló munkavégzés, • jó kommu-
nikációs és problémamegoldó készség. Elônyt jelent: mérlegképes könyvelôi végzettség

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét az alábbi e-mail címre várjuk: munka-
ugy@gyhg.hu Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: pályázat — Controller

A Győr-Szol Zrt. Parkolóüzemeltetési Üzletága felvételt hirdet az
alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: Győr közigazgatási területén belül a fizető parkolóhelyek ellenőrzése.
Munkavégzés helye: Győr, fizetőparkoló-hálózat. Feltétel: legalább általá-
nos iskolai végzettség • mobiltelefon készség szintű használata • jó kommu-
nikációs és konfliktuskezelő készség • szombati munkavégzés vállalása • jó ál-
lóképesség Előnyt jelent: angol vagy német nyelv ismerete • vagyonőr vagy
biztonságiőr-képesítés. Jelentkezési határidő: 2018. május 14.

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, il-
letve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „parkolási ellenŐr” jeligét.

parkolási ellenor´́

szerelőt, hogy ingatlanunkat megvéd‐
jük a súlyosabb felázástól, és az elfolyó
víz ne okozzon további többletköltsé‐
get. A csőtörés megjavításáig pedig
mindenképpen tartsuk zárva az akná‐
ban lévő főcsapot.

Fontos továbbá, hogy mielőtt a
hétvégi házban ivásra vagy főzésre
használnánk a vizet, alaposan folyas‐
suk ki a csapokat, távolítsuk el a házi
bekötő vezetékben lévő állott, pangó
vizet, így élvezhetjük a vezetékes víz
friss és üdítő ízét.

Mélyebb fekvésű ingatlanokon
előfordulhat, hogy a pincében meg‐

jelenik a talajvíz. Kockázatos kiszi‐
vattyúzni ezt, mert a visszapótlódó
víz kimoshatja az alapzatban talál‐
ható homokot és megcsúszhat az
egész ház vagy megrepedhet a fal.
Szakemberek szerint, amíg van
utánpótlása, szinte lehetetlen eltá‐
volítani a talajvizet a pincéből. Ami‐
kor a talajvíz szintje csökken, magá‐
tól visszahúzódik a víz a pincékből.
Ami esetleg magától nem tud visz‐
szaszivárogni, azt a környező árkok‐
ba ki lehet szivattyúzni, de csak ak‐
kor, ha azokból már levonult a talaj‐
víz és üresek.

Vízvezeték‐öblítések 
Győrszentivánon folytatódik a ta‐

vaszi hálózatöblítés az alábbi menet‐
rend szerint: Április 24‐én és 25‐én
éjszaka a főnyomó vezetékeket öblí‐
tettük ki. Április 25–26–27‐én a nap‐
pali órákban az Árnyas, Páskom,
Kard, Jogar, Regös utcákban sűrített
levegős vízvezeték‐öblítést végez‐
tünk, illetve végzünk. Ez az eljárás a
szokásos vízöblítésnél még hatéko‐
nyabb tisztítást tesz lehetővé. Termé‐
szetesen a munkálatok idején is fo‐
gyasztható az ivóvíz, de ivóvizes tar‐
tálykocsit is irányítunk az érintett kör‐
zetekbe. Kérjük, hogy a fehér ruhák
mosása előtt szemrevételezéssel  el‐
lenőrizzék a megfelelő vízminőséget. 

Az öblítésekkel a szakemberek sze‐
retnék elérni, hogy a nyári csúcsfo‐
gyasztás idején minél kevesebb alka‐
lommal találkozzanak a fogyasztók el‐
színeződött ivóvízzel. Az öblítések be‐
fejezése után az érintett területek lakói
– így többek közt a győrszentivániak is
– vízdíj‐kompenzációt kapnak, melyet
számlájukból automatikusan jóváírunk. 

Az okozott kellemetlenségért tü‐
relmüket és megértésüket kéri a Pan‐
non‐Víz Zrt.

VIZESBLOKK

Tavaszi vizes
teendok a 

hétvégi
házakban

Szöveg és fotó: Pannon-Víz

´́



CNC gépkezelőket, forgácso‐
lókat, darusokat (felülről ve‐
zérelt), üzemeltető villany‐
szerelőket, géplakatosokat,
méréstechnikusokat, ková‐
csokat keresünk győri mun‐
kahelyre. 1.500–1800 Ft net‐
tó órabér. 06‐70/604‐1265,
06‐70/366‐5722.
munka15@index.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Mindennemű kárpitozást, ja‐
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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! 

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

ÁLLÁS

Épületdíszítéssel foglalkozó
vállalkozás Győr és környé‐
kén főállásban szakembert
alkalmazna kapacitásbővítés‐
ként. Festő, épületszobrász,
műköves, kőműves végzett‐
ségű előnyt élvez, a munka‐
folyamatokat betanítjuk.
Fényképes szakmai önélet‐
rajzot az
info@ornamentika.hu címre
várjuk

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

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen is. Kőszegi Tibor Tel.:
06‐20/551‐3865.

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

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.

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 díj‐
talanul 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.

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. Tele‐
fonszám: 06‐20/947‐3928.

INGATLAN

Győr‐Belvárosban magas‐
földszinti, 2 szobás téglala‐
kás eladó. 17.890.000 Ft.
06‐70/940‐4046

Öttevény központjában 100
nm‐es, felújítandó családi
ház eladó. 12.500.000 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
gázfűtéses, felújított, mű‐
anyag ablakos, határozott

GYÔR—IKRÉNY,
M1—M85 CSOMÓPONTNÁL

Érd.: +36-20/9-966-669

ÖSSZKÖZMÛVES
IPARI TELKEK

8.000—100.000 m2-ig,
(beépíthetôség: 50%, építménymagasság: 12 m)

ÁR: 26 EUR/m2 + ÁFA

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

bérleti szerződéses lakást
cserélne 54–68 nm, határo‐
zott‐határozatlan idejű bérle‐
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde‐
tésszám: 487.)

Szigeti, 2 szobás, 43 nm‐es,
komfortos, gázfűtéses, hatá‐
rozott bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 2 szobás, 50‐
60 nm, belvárosi, nádorváro‐
si, határozott‐határozatlan
idejű bérleményre, maxi‐
mum 1 emeletig. (Hirdetés ‐
szám: 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, határozott
bérleti szerződéses lakást cse‐
rélne 36–50 nm‐es, 1+ fél
vagy 2 szobás határozott‐ha‐
tározatlan idejű, erkélyes bér‐
leményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros és Bán A. utca ki‐
zárva. (Hirdetésszám: 490.)

Ne felejts el
rendelkezni az 1%-ról! 

18530021-1-08

GYÔR BELVÁROSÁBAN
igényesen kialakított, 
VADONATÚJ
SZÁLLÁSHELYEK
parkolási
lehetôséggel
KIADÓK.

A nyugati orvoslás
NEM TUD SEGÍTENI?
Elege van a gyógyszerekből?

Próbálja ki a tradicionális

KELETI
GYÓGYÁSZATOT!
Kizárólag természetesen,
mellékhatások nélkül!

Prof. Dr. Feng Xiao Ping Msc
akupunktúra szakorvos

Kis-Duna Áruház • Gyôr, Bartók B. út 5.
+36 30 391 8648

Rendelés: h.—p. 8.30—12, 14—18

„Két hónapig szenvedtem. Gyakran szé-
dültem, hányingerem volt és bizony elő-
fordult, hogy mozgásomban is bizonyta-
lan voltam. Kiderült, hogy 160/100-as,
magas vérnyomással küzdök. Gondol-
tam, vesztenivalóm nincs, kipróbálom az
akupunktúrás kezelést. Az egészségügyi
felmérés kimutatta, hogy máj- és vese-
funkcióim elégtelenek, amely a magas
vérnyomás okozója. Az első két kezelést
követően már rendre 140/90-es vérnyo-
mást mértem magamnak. További 2 hét
kezelés után teljesen normalizálódott a
vérnyomásom és a korábban jelentkező
tüneteim is elmúltak. Hálás vagyok,
hogy mindezt sikerült vérnyomáscsök-
kentő gyógyszerek nélkül megoldani.
Azóta jól is alszom, tele vagyok energi-
ával és jó a kedvem is.”

Tamás, 45 éves sofôr
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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. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző heti rejtvényünk nyertese: Bátfalviné Szeghalmi Csilla.

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

MUNKAERÔT KERES GYÔRI IRODÁJÁBA
NYITOTT POZÍCIÓK
• customer service activities

coordinator
• customer service operators
• transport managers
• sales managers

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

terén szerzett tapasztalat

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

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

risorseumane@albertiesanti.net

CsatlakozzHOZZÁNK!
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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!”

PEZSGO TENISZÉLET,
tehetségek és sztárok

Az Olimpiai Sportpark (OSP) pá‐
lyáinak tavalyi átadásával rég várt le‐
hetőségekhez jutott a győri tenisz ‐
élet. Télen is kiváló körülmények kö‐
zött készülhettek a GYAC felnőtt te‐
niszezői, a klub fiatal tehetségei. Az
új létesítményben a legmodernebb
csarnok, és Magyarországon egye‐
dülálló borítású pályák szolgálják a
sportág szerelmeseit. „Hétköznapo‐
kon 15 és 20 óra között telt házzal
működött télen is a négy fedett pá‐
lya. Óvodások, kisiskolások és a ta‐
pasztalt versenyzők váltották egy‐
mást, hogy edzőik segítségével fej‐

lesszék tudásukat. A győri
amatőr teniszélet képvise‐
lői is rendszeresen láto‐
gatták az új csarnokot” –
mondta Soós Szabolcs, a
GYAC szakosztályvezetője.
A 2017/2018‐as idény téli
szezonja nagyszerűen sikerült Be‐
recz András, Kovács Attila és Mátyás
Lajos edzők versenyzőinek, az ama‐
tőrök lehetőségei pedig kibővültek.

„A tavaszi szezonban két helyszí‐
nen összesen 15 pálya áll rendelke‐
zésre, a Kálóczy téren hat salakos,
az OSP‐ben kilenc kemény játéktér
várja azokat, akik sportolni szeret‐
nének. Elkezdődik a csoportos te‐
niszoktatás is, erre várjuk az érdek‐
lődőket. Április közepétől folytatód‐
nak az Ovis Tenisz tanfolyamok,
ezentúl a szerdai nap mellett hét‐
főnként is. Ide 3–6 éves kor közötti
gyerekeket várunk játékos, a teniszt
megismertető foglalkozásra.” – fej‐
tette ki Soós Szabolcs.

A felnőtt csapatbajnokságok‐
ban a legmagasabb ligában várják
a GYAC versenyzői a 2018‐as sze‐
zont. A tavaly bajnoki címet szer‐
ző gárda együtt maradt, sőt új iga‐
zolásokkal erősödött. „A célunk a
címvédés a Szuperligában, amely
júliusban kezdődik. A legnagyobb
név a GYAC‐ban Balázs Attila, aki
a világranglistán a 179. Olyan kivá‐
ló teniszezőkkel állhatunk ki a
meccsekre, mint Valkusz Máté,
Bardóczky Kornél, Balázs György,
Fajta Péter, Bíró André vagy ép‐
pen Kisantal Dominik. Láthatják

majd a nézők a rutinos győrieket,
Somogyi Zsoltot, Rózsa Gábort és
Domsitz Gergelyt is.”

A GYAC női csapata is érem ‐
eséllyel indul a Szuperligában Soós
Szabolcs szerint  „Korosztályos vá‐
logatottakkal és saját nevelésű te‐
hetségekkel vágunk neki az idény‐
nek, amely a lányoknál június köze‐
pén indul. Az Európai Ifjúsági Olim‐
piai Fesztiválon (EYOF) részt vett
Drahota‐Szabó Dorkával együtt Já‐
nosi Luca, Nagy‐Békési Bíborka,
Bartosik Réka, Kovács Zita, Zsitvay
Adrienn és Szombati‐Serfőző Esz‐
ter léphet majd pályára a GYAC‐
ban” – zárta a szakosztályvezető.

A GYAC mindkét
csapata éremesélyes

a Szuperligában

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

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

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

Miért pont a kézilabda a kedvenc,
s miért a Győr?

A kézilabda egyszerűen a legjobb
sportág. Ott lehetsz tízgólos előny‐
ben vagy hátrányban, soha nem le‐
hetsz megnyugodva, vagy éppen so‐
ha nem adhatod fel. Az utolsó má‐
sodpercig ott kell lenni fejben. A ké‐
zilabda kemény játék, gyönyörű moz‐
dulatokkal megtűzdelve, rengeteg
szép gólt, védést láthatunk másod‐
percről másodpercre. Ez egy igazi
csapatjáték. S hogy miért a Győr?
Először is Görbe miatt, másodszor
meg győri szurkolónak születni kell,
és én annak születtem. 

Nem volt benned felemás érzés?
Hiszen azért egy visszavonulásról
énekelsz...

Sajnos semmi sem tart örökké. Tu‐
dom, hogy nem lesz könnyű az sem,
amikor eljön a pillanat, hogy Görbe
búcsút int a kézilabdázásnak. Amikor
bejelentette, hogy visszavonul a vá‐
logatottól, minden átfutott a fejem‐
ben. Néztem vissza videókat régről,
nosztalgiáztam, pityeregtem, s utána
valamiért eszembe jutott a 2005‐
ben elhunyt Kulcsár Anita. Őt úgy bú‐
csúztattuk, ahogy nem kellett volna.
Görbét meg egy csodálatos pályafu‐

Interjú Nedinnel

Fiatal lány írt dalt Görbicz Anitáról 
tás végén, tele szép emlékekkel. Po‐
zitívan gondoltam utána erre, büsz‐
kén álltam neki a szöveg írásához,
csak a jó dolgokra koncentráltam és
arra, hogy minél jobb zenét rakjak
össze Görbének, és nehogy csaló‐
dást okozzak. 

Milyen a dal fogadtatása? A szá‐
mokat látjuk a videómegosztón, de
megkeresnek a szurkolók? 

Őszintén?! Gondoltam, hogy írni
fognak, de csak páran. Na de ez, hogy
tényleg ilyen sok pozitív üzenetet ka‐
pok, na ezt nem vártam. Képzeld, vala‐
ki már a telefonjára is felrakta. Eszem
megáll. Nagyon jólesik és örülök.

Görbéhez eljutott már a dal? Er‐
ről mit tudsz?

Megköszönte, és gratulált is…

Azt már eddig is tudtuk, hogy
rengetegen szurkolnak a Győri
Audi ETO KC‐nek, ahogy azt is,
hogy sokak nagy kedvence Gör‐
bicz Anita. A gödöllői Nagy Edi‐
na, azaz Nedin pedig élete első
klipjét kedvence tiszteletére for‐
gatta, a neki írt, Görbicz Anita
című dalból. 

Görbicz Anita a Győr+ Hetilap‐
nak is nyilatkozott a dal kapcsán:
„Eljutott hozzám is a dal híre, meg
is hallgattam, és a klipet is megnéz-
tem! Nagyon megtisztelő, hogy té-
mát láttak bennem egy ilyen dal-
hoz. Igazán jóleső érzés, hogy eny-
nyit jelentek a szurkolóknak, köszö-
nöm ezt a szeretetet!” 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Schilling Roland
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www.vidrauszoiskola.hu

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

Április, májusi
befizetés esetén
KEDVEZMÉNY!

ÚSZÓ és SPORTTÁBOR!
A GYÔRI STRAND TERÜLETÉN

2018. június 18–augusztus 10-ig

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc  30/272-2064, 

Kovács Aliz 70/947-9409

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

illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

FELLÉLEGEZHETNEK 
AZ ALLERGIÁSOK

Komplex kezelések
ALLERGIÁBAN
szenvedôknek!

Természetes és hatékony kezeléseinket
keresse Egészségközpontunkban!

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

www.rofe.hu
Idén a legsportosabb város címet viselő Győr is

csatlakozott a Telekom Vivicittá helyszínekhez. A
2,6 km‐es városvédő futás mezőnye a Dunakapu
térről indult és egy belvárosi kör után ide is érke‐
zett vissza. A több mint nyolcszáz fős mezőnyben
találkozhattak a résztvevők a Győri Balett két mű‐
vészével, Szendrei Georginával és Horváth Kadával,

A magyar futsal legna-
gyobb sikerét érte el az
ETO

Városszeretok futottak
de a maratoni távon edződő színész, Nagy Balázs
is részt vett a futáson. A tizennyolcszoros világbaj‐
nok kajakos, Csay Renáta gyermekével teljesítette
a távot. A célba elsőként Koszár Zsolt ért 7:20‐as
időeredménnyel. A női mezőny legjobbja Majsa Ni‐
koletta lett 9:37‐es idővel. Az iskolák mozgósítási
versenyét az Öttevényi Általános Iskola nyerte.

´́

A spanyol Javier Rodríguez,
a győriek vezetőedzője, 2012‐
ben játékosként hódította el a
trófeát éppen a katalánokkal,
előtte pedig kétszer volt győz‐
tes csapat tagja. A Rába ETO‐
ból másnak nem volt tapaszta‐
lata arról, milyen is Európa leg‐
jobb négy csapata között a
végső győzelemért harcolni.
Az ETO az elődöntőben a
Sportingtól kapott ki 6–1‐re. A
Barcelona elleni bronzmecs‐
csen a magyar együttes csak
az első félidőben tudta meg‐

A Rába ETO a negyedik helyen végzett a sportág bajnokok ligájaként számon tartott
UEFA Futsal Cup négyes döntőjében, miután a bronzmeccsen 7–1‐es vereséget szen‐
vedett vasárnap az FC Barcelonától. A győriek jóvoltából először szerepelt magyar
együttes a final four‐ban.

szorítani jóval esélyesebb el‐
lenfelét. Akkor 0–1 után még
egyenlített, és a szünetre is
csak 2–1‐es hátránnyal vonult
az öltözőbe, a fordulás után vi‐
szont egyértelmű fölénybe ke‐
rült a Barcelona. „Becsülete‐
sen küzdöttünk, de hibáinkat
kihasználta a Barcelona. Úgy
gondolom, a közönség itteni
reakciójából is, hogy valamit
jól csináltunk. A jövőmről vár‐
hatóan a héten döntök, való‐
színűleg visszatérek Spanyolor‐
szágba, nem maradok az ETO‐

nál” – nyilatkozta a Győr edző‐
je, Javier Rodríguez. 

„Mi mindig győzni szeret‐
nénk, ám a hit nem mindig
elég, főleg egy ilyen csapat el‐
len. Különös, felemelő helyzet
volt idehaza egy magyar csa‐
patban BL‐döntőn szerepelni”
– mondta Juanra, az ETO spa‐
nyol játékosa.

A döntőben a Sporting CP
5–2‐re kapott ki a címvédő In‐
ter Movistar FC‐től. A finálét a
zaragozai arénában több mint
tízezer néző látta.

Futsaltörténelmet írtak



Helyben készített, juhbélbe
töltött kolbász
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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 27—május 3.

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

1099 Ft/kg

Zimbo grillkolbász
300 gr, 1896,67 Ft/kg

569 Ft/db

Csont nélküli
sertéstarja
05.01-ig

1000 Ft/kg

1299 Ft helyett

959 Ft helyett

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Remissio Szekszárdi 
kékfrankos Rosé
0,75 l,
1053,33 Ft/l 790 Ft/db

Ambros Martín az orosz Rosztov‐Don női kézilabdacsa‐
patának vezetőedzője lesz a következő idénytől. A spanyol
szakember már február közepén bejelentette, hogy távo‐
zik a Bajnokok Ligája‐címvédő Győri Audi ETO KC‐tól, ked‐
den pedig az orosz klub a honlapján hozta nyilvánosságra,
hogy egy plusz egy évre szóló megállapodást kötött a tré‐
nerrel. Martín 2012 óta irányítja a Győrt, és a többi között
három Bajnokok Ligáját, négy magyar bajnoki címet és öt
Magyar Kupa‐sikert ünnepelhetett az együttessel, amely‐
lyel idén is a BL négyes döntőjébe jutott. A május 12‐én
és 13‐án sorra kerülő budapesti torna első napján a Rosz‐
tov‐Don a macedón Vardar Szkopjéval, a Győr pedig a
CSM Bucurestivel találkozik.

A nehézatlétáké volt a főszerep hétvégén, az
Olimpiai Sportparkban. Tizenhat szakosztály ver‐
senyzői mérték össze tudásukat a négy dobó‐
számban, kalapácsvetésben, diszkoszvetésben,
gerelyhajításban és súlylökésben, a GYAC által
szervezett viadalon. Dobókörbe lépett a tavalyi
év U23‐as Európa‐bajnokságon ezüstérmes kala‐
pácsvető Pásztor Bence, aki idei legjobb eredmé‐
nyét érte el az OSP dobókörében. „A Győri Atlé‐
tikai Club nehézatlétái közül többen is képviselték
egyesületünket a hazai rendezésű versenyen.
Több egyéni csúcs és idei legjobb eredmény szü‐
letett. Kiemelkedő teljesítmény az egyesület fel‐
nőtt kalapácsvetőjének, Árvai Krisztiánnak a
63,29 méteres dobása, és az ifjúsági korú gerely‐
hajító, Baumgartner Vivien 37,03‐as eredménye”
– mondta Kiss Dániel, a GYAC edzője.

AMBROS MARTÍN lesz a Rosztov-Don edzoje´́

Az előző négy viadal népszerű‐
ségét is felülmúlhatja az V. Pan‐
nonHajsza akadályfutó verseny,
amelynek május 19‐én Cseszne‐
ken, a Kisbükk Major ad otthont.
A verseny távja nem, a helyszín, az
akadályok mennyisége és nehéz‐
ségi foka azonban változott az
évek alatt. Ezúttal is egy 7 vagy 14
km hosszúságú, nagyjából 300
méter szintkülönbségű és 15 aka‐

dállyal tűzdelt pályát kell teljesíte‐
niük a résztvevőknek. 

„A feladatok egy része hagyo ‐
mány őrző jellegű, de ezek mellett
olyan akadályokat is beépítettünk,
melyek az erőnlétet, a koordinációs
készséget, a szellemi frissességet te‐
szik próbára” – mondta Tálos Ger‐
gő, a Yakuza Fitness Győr értékesí‐
tési és marketingvezetője, a Pan‐
nonHajsza egyik főszervezője, aki

hozzátette, ezúttal kétnapos lesz a
rendezvény, hiszen a május 19‐i
megmérettetést követően, 20‐án a
SuliHajsza és a GyerekHajsza mező‐
nye vág neki a távnak. További új‐
donság lesz idén az élményfutam,
az első napon. „Itt azok a nevezők
indulnak, akik az élmény, a kikap‐
csolódás kedvéért jelentkeznek. Lé‐
nyeges különbség a versenyfutam‐
hoz képest, hogy hibázás esetén ke‐
vesebb büntetőfeladatot kell végre‐
hajtani és nincs időlimit. Az élmény‐
futamban nincs díjazás, ez a próba
inkább túra jellegű, azoknak, akik
kevésbé felkészültek. A többi futam‐
ban különböző korosztályokban dí‐
jazzuk a legjobbakat egyéniben, va‐
lamint csapatban is.”

A PannonHajszára az online ne‐
vezést május 6‐ig fogadják el. Lehet
jelentkezni személyesen is a Yakuza
Fitnessben, és a verseny helyszínén.
A futamok mindkét napon 9 órától
rajtolnak, negyedóránként. (x)

Jön az V. PannonHajsza

EGYÉNI

CSÚCSOK



40 2018. április 27.


