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Utóbbi betegség újra nagy figyelmet kap ha‐
zánkban, hiszen egy végzetes kórról beszélhetünk.
Az úgynevezett szívférgek a beteg állatok tüdejé‐
ben, szívében élnek, de egyéb szervek károsodá‐
sát is okozhatják. Házi kedvenceink közül a kutyá‐
kat, a cicákat és a vadászgörényeket érinti elsősor‐
ban. A kutya a szívférgesség természetes gazdája,
ami azt jelenti, hogy a benne élő szívféreglárvák
képesek felnőni, folyamatosan nő a számuk és
visszafordíthatatlan károsodást okoznak. A véde‐
kezés legfontosabb lépése a megelőzés, ha pedig
már fennáll a betegség, akkor a gyors kezelés.

Aktuális téma a kullancsok elleni védekezés.
Fontos a megelőzés, használjunk gyógyszeres
nyak örveket, vagy bőrre csepegtethető szereket.
Kerüljük a vízpartokat, a magas aljnövényzetet és
séta után mindenképpen fésüljük át kedvenceink
bundáját. Ha megtörtént a baj, távolítsuk el a kul‐
lancsot az állat bőréből, ehhez már kaphatóak
speciális eszközök. Utána fertőtlenítsük a csípés
helyét, ha pedig rendellenességet tapasztalunk,

Más megvilágításba került négy
hely is a bácsai körzetben, erről szá‐
molt be a Győr+ Médiának a terület
önkormányzati képviselője. Bárány
István, saját képviselői keretéből biz‐

Virág Anikó, a Győr‐Moson‐Sopron Megyei Ál‐
latvédőrség helyi koordinátora rendszeres
vendég a Győr+ Estében. A beszélgetések so‐
rán a műsorvezetővel, Bajzát Zsuzsival, min‐
dig aktuális témákról beszélgetnek, így volt ez
legutóbb is, amikor szóba került például a kul‐
lancsveszély, a vadon élő állatok védelme és
a szívférgesség is.

is téma volt a Gyor+ Estében

forduljunk orvoshoz. Ilyenkor a vadon élő állatok
is bátrabbak. Évről évre május elején találkozha‐
tunk a természetben a hazai csülkös vadak kicsi‐
nyeivel. Fontos, hogy ne érjünk a fiatal, újszülött
állatokhoz, hiszen az emberszag elijesztheti az
anyjukat. Fontos, hogy ezekben a hetekben foko‐
zottan figyeljünk természetjárás közben kutyu‐

sunkra, nehogy nagy kárt okozzon a vadakban. Ha
valóban veszélyben van az állat, amelyet a termé‐
szetben találtunk, értesítsük a helyszínen gazdál‐
kodó szerveket.

Hamarosan újabb állatvédelmi műsorral várjuk
a rádióhallgatókat a 100.1‐en, figyeljék a Győr+ Es‐
te adását!
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tosított 1,4 millió forintot arra, hogy
köztéri világítás készülhessen az
érintett helyszíneken. A sárási kerék‐
párút, a sárási játszótér, az Irinyi ut‐
cai játszótér, illetve a rendkívül nép‐

szerű bácsai tópart mellé telepítet‐
tek nagy teljesítményű reflektoro‐
kat, így ezeken a helyeken sötéte‐
dés után is bátran lehet közlekedni
vagy éppen kikapcsolódni. A beru‐

házások sora a következő hetekben,
hónapokban tovább folytatódik. Je‐
lenleg már a „tesztüzem” zajlik a
Csalogány utca újabb, felújított sza‐
kaszán, ahol megújult az útburkolat
és a csapadékvíz‐elvezetést is meg‐
oldották a szakemberek. Több ki‐
sebb utcában, ugyancsak lakossági
kérésre, fekvőrendőröket helyeznek
ki, a legnagyobb falat pedig a bácsai
főutca teljes körű rekonstrukciója
lesz, mintegy 1.800 méteren, ez ha‐
marosan elindul, és félpályás útlezá‐
rásokkal jár majd a munka. „Fontos
az is, hogy odafigyeljünk a legkisebb
bácsai, sárási, révfalui lakókra, ezért
öt helyszínen bővíteni fogjuk a ját‐
szótereinket, új eszközök kerülnek ki
a parkokba, amelyek az óvodások és
a kisiskolások számára is kiválóan al‐
kalmasak az önfeledt játékra” –
emelte ki Bárány István. „Ezúton
szeretném tájékoztatni a családokat
arról, hogy hamarosan visszakerül a
helyére a Körtöltés utcai játszótér is,
amit az Audi Óvoda bővítése miatt,
ideiglenesen el kellett költöztet‐
nünk” – tette hozzá.       
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REFLEKTOROK
világítják be Bácsát
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Sikeres, de nagyon „munkás” volt
a tavalyi év – összegezte 2017 tapasz‐
talatait és eredményeit Jancsó Péter,
a Graboplast elnök‐vezérigazgatója. A
társaság 19 milliárd forintos árbevétel
mellett 4 százalékos növekedést ért el.
Az EBIDTA, vagyis az adózás és az
amortizáció leírása előtti eredmény 8
százalékkal emelkedett, amely meg‐
haladja a 2 milliárd forintot.

Az Audi Hungaria
tavaly 1 millió 965 ezer motort

gyártott, s ezzel az eredménnyel to‐
vábbra is a világ legnagyobb motor‐
gyára, mondta el évértékelő tájékoz‐
tatóján Achim Heinfling, az igazgató‐
ság elnöke. A motorgyártásban a
munkatársak nyolc termékfelfutást
valósítottak meg, köztük a 2.0 literes
CNG‐motorét, amelyet az Audi Hun‐
garia irányításával fejlesztettek. Az el‐
ső Győrben gyártott CNG‐motort az
Audi A5 g‐tron és az A4 Avant g‐tron
modellekbe építik be. A járműgyártás‐
ban összesen 105.491 Audi‐modell
gördült le a gyártósorról 2017‐ben. 

A Rába Csoport 1,56 milliárd forin‐
tos teljes átfogó eredménnyel és
36,4 milliárd forintos mérleg főösz‐

szeggel zárta a 2017‐es üzleti évet. A
közgyűlés – a társaság növekvő ered‐
ményességével összhangban – hoz‐
zájárult, hogy a Rába emelje a kifize‐
tendő osztalék összegét, így 23 forint
jár a tulajdonosoknak 1000 Ft/db
névértékű részvényenként – derül ki
a tőzsdei társaság beszámolójából. 

Mindhárom patinás cég teljesít‐
ménye – a hazai kis‐ és középvállalko‐
zások mellett – meghatározóan fon‐
tos Győr számára. Fejlődésük, napi
működésük, stratégiai terveik jól tük‐
rözik a magyar gazdaság és a világpi‐
ac állapotát, változásait, kihívásait. 

A Graboplast zászlóshajója tovább‐
ra is a győri gyár, ahol a sport‐, a show‐,
a jármű‐ és a drágább közületi padlók
gyártása folyik – mondta el Jancsó Pé‐
ter. Különböző mértékben, de mind‐
egyik itteni termék értékesítése növe‐
kedett a tavalyi évben. A gyártás mi‐
nősége stabil, s ez jelentősen hozzájá‐
rult a cég eredményéhez. 

Elmondta még,
hogy a Graboplast
pályázatot nyert Győrben az

egészség védelmét biztosító ifjúsági
sportpadló gyártására. Ehhez mint ‐

egy 200 mil‐
lió forintos
gépfej lesz‐
tést hajt vég‐
re a vállalat.
Ez a gép ké‐
pes lesz a ma
divatos matt fe‐
lületű speciális ter‐
mékek gyártására is.

A Rába elnök‐vezérigazgatója, 
Pintér István a jövőről szólva úgy

fogalmazott a tőzsdecég tavalyi évről
kiadott közleményében: „Stratégiai
piaci szegmenseink élénkülése új ki‐
hívás elé állítja a járműipari szereplő‐
ket, mivel hosszú idő után a stabil
acélárak emelkedése és a munkaerő‐
piaci korlátok ismét fókuszba állítják
a termelékenység növelését és az üz‐
letmenedzsmentet. Kedvező szá‐
munkra, hogy mindez egy olyan hely‐
zetben ér bennünket, amikor pénz‐
ügyi stabilitásunkkal – a megkezdett
beruházási programjaink gyorsítása
mellett – lehetőségünk van új üzle‐
tekre történő fejlesztésekre, illetve
az Ipar 4.0 mentén gyártási folyama‐
taink további javítására.” 

Az idén 25
éves Audi
H u n g a r i a
igazgatóságá‐
nak elnöke

pedig úgy fo‐
galmazott a jö‐

vőről a Budapes‐
ten tartott sajtótá‐

jékoztatón: „A magyar
gazdaság meghatározó sze‐

replője vagyunk, és elkötelezett mun‐
kánkkal formáljuk a jövőt. Az Audi Hun‐
garia két területen is új korszakba lép
jubileumi évében: 2018‐tól Győrben
gördül le a gyártósorról a márka első
Magyarországon gyártott SUV modell‐
je, az Audi Q3. A motorgyártás az Audi
e‐tron elektromos meghajtásának gyár‐
tásával egy fontos, stratégiai területtel
bővíti portfólióját. „Ezekkel a projektek‐
kel biztosítjuk vállalatunk hosszú távú
sikerességét“ – folytatta Achim Hein ‐
fling, aki szerint a 25 év a házasságban
ezüstlakodalmat jelent, s nem túlzás
azt állítani, hogy az Audi és Győr 25 éve
házasságra lépett. 

A három nagy cégen túl a győri
gazdaság több szereplője is fejleszté‐
sekkel teremt új piacokat.

Graboplast: 4 százalékos növekedés, Rába: emelték az
osztalékot, Audi: jön a Q3 – továbbra is sikeresek a
meghatározó győri nagyvállalatok. Tavalyi eredménye‐
ik is azt mutatják, stabil, kiszámítható jövőképet tud‐
nak felrajzolni a város és a régió számára. Megvan a
képességük arra, hogy gyorsan, határozottan és rugal‐
masan alkalmazkodjanak a piac változásaihoz. Kihívás
viszont a munkaerő megtartása, mely főleg a bérek
emelésével érhető el.

SIKERESEN
fejlesztenek a nagyvállalatok
Szerző: Hajba Ferenc, Koloszár Tamás  /  Fotó: Graboplast

A gyôri
gazdaság több
szereplôje is

fejlesztésekkel
teremt

új piacokat 
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A hatóságok a levegővédelmi szabályokat meg‐
sértők részére a jogsértő tevékenység megszünte‐
tésére irányuló kötelezéssel egyidejűleg, bírságot
szabnak ki. A bírság akár 100 ezer forint is lehet.

A lakosságot zavaró, bűzzel terhelő hulladékége‐
tési tevékenységgel kapcsolatos ügyekben, a terüle‐
tileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat a lakosság.
Győrben, munkaidőben a Győri Járási Hivatal Agrár‐
ügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédel‐
mi Osztály telefonszámán (06‐96/524‐003), munka‐
időn kívül a Környezetvédelmi Osztály ügyeleti tele‐
fonján (06‐20/946‐3772) vagy a kornyezetvede‐
lem@gyor.gov.hu e‐mail címen tehetnek közérdekű
bejelentést a győri lakosok.  

Az égetésnél sokkal környezetbarátabb megoldá‐
sok is léteznek. A komplex hulladékgazdálkodási
rendszert működtető GYHG Nonprofit Kft. több le‐
hetőséget kínál a zöldhulladékok legális, egyben kör‐
nyezetbarát elhelyezésére. Családi házas övezetek‐
ben a közszolgáltató korábban két kukát adott át

Az esztendőben két olyan hónap van, amikor a falomb, a kaszálék, a nyesedék és egyéb növényi
maradványok kizárólag a saját telken elégethetőek. Áprilisban és novemberben, de vasárnaponként
és ünnepnapokon akkor sem. Korábban április és október jelentette az égetési hónapot, a vegetáció
kitolódásával ez most novemberre módosult. Vagyis május 1‐től tilos mindenfajta égetés.

használatra a lakóknak. Ezek közül a heti rendszeres‐
séggel üríttethető barna fedeles kuka szolgál a bio‐
lógiailag lebomló hulladékok gyűjtésére. A biokuká‐
ba belekerülhet többek között ételmaradék, gyü‐
mölcshéj és csutka, zöldségmaradék, tojáshéj, kávé‐
zacc, eldobható pelenka, falevél és a lenyírt fű. A ku‐
ka kiürítését követően, a zöldhulladékot a Hulladék‐
kezelő Központba szállítják, majd komposztálják.
Ezért is fontos, hogy technológiaidegen anyagok –
például műanyagok, fémek – ne kerüljenek a barna
fedeles hulladékgyűjtő edénybe.

Egyre többen veszik igénybe a hulladékudvarokat.
Győrben hét hulladékudvar működik a város külön‐
böző pontján. A fás szárú növényi részek, például az
ágnyesedék és a faágak, a jogosultság igazolását kö‐
vetően, a hulladékudvarokba is beszállíthatóak. A lé‐
tesítmények helye és nyitvatartása a www.gyhg.hu
weboldalon olvasható. A hulladékudvarokból össze‐
gyűjtött zöldhulladékot, megfelelő előkezelés után,
a közszolgáltató szintén komposztálja.

MÁJUSTÓL 

TILOS
a kertben égetni!

Zenélő szökőkút elnevezéssel
hirdette meg a győri önkor‐
mányzat és a Győr+ Média a
szavazást, amely során a győ‐
riek eldönthették, mi szóljon
a város két szökőkútjánál.
Több héten át lehetett szavaz‐
ni öt kategória nagy slágerei‐
re, műveire.

„Nagy öröm számomra, hogy a
Megyeháza téren található szökőkút‐
nál szól a győri Dallos Bogi dala” –
emelte ki a szerda délelőtti sajtótájé‐
koztatón Radnóti Ákos alpolgármes‐
ter, aki Bogival közösen indította be
a zenélő kutat. Ezen a helyszínen fog
szólni többek között a Queen – Bohe‐
mian Rhapsody, Ed Sheeran – Shape
Of You, Republic – A 67‐es út, Dallos
Bogi – Már nem zavar és Erkel Fe‐
renc – Palotás című műve is.

A győri énekes elmondta, hogy
már a jelölés is nagy megtisztelte‐
tés volt számára, de még nagyobb
öröm, hogy a győriek összefogtak
és megnyerhette a kategóriáját.
„Nagyon örülök, hogy a Már nem
zavar című dal fog szólni itt a szökő‐
kútnál, hiszen ennek a dalnak én ír‐
tam a dallamát, a szövegét pedig
ByeAlex szerezte” – emelte ki Bogi,
aki hozzátette, boldog, hogy azo‐
kon az utcákon és tereken hallhatja
saját dalát, ahol kiskorában sokat

sétált. „Győri énekesként ez na‐
gyon megtisztelő és nagyon jó ér‐
zés” – zárta Bogi.

„Fontos a városnak, hogy kikérjük
a győriek véleményét, és nagyon örü‐
lök, hogy közel nyolcezer szavazat ér‐
kezett az öt kategória zenéire” –

mondta el Radnóti Ákos. Kiemelte,
az elmúlt években több szökőkút is
megújult és megszépülhetett. „Sze‐
retik a győriek ezeket a kutakat, töb‐
bet is felújítottunk és jelentős össze‐
get fordítottunk ezekre a beruházá‐
sokra” – mondta el.

Két hét múlva a Rába–Duna szö‐
kőkútnál is új zenék lesznek hallha‐
tóak. Itt az Andrea Bocelli–Sarah
Brightman – Time to Say Goodbye,
Ákos – Ilyenek voltunk és Liszt Fe‐
renc – Szerelmi álmok című darabja
lesz hallható.

Dallos Bogi is szól a

SZÖKOKÚTNÁL
Szerző: Rozmán László
Fotó: O. Jakócs Péter

´́
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A már korábban elindított ellenőr‐
zés‐sorozat idén tavasszal is folytató‐
dik, s tart majd egészen a nyár végé‐
ig. A fő cél természetesen a megelő‐
zés, legyen szó akár a rendőrségről,
akár a közterület‐felügyeletről. Szük‐
ség is van a visszatérő jelenlétre, hi‐
szen még most is számos bejelentés
érkezik a belvárosi zajongásról, sze‐
metelésről. A városvezetés már ko‐
rábban is egyeztetett az előbb emlí‐
tett két szervezettel, s most ismét kü‐
lön kérték a fokozott és rendszeres
ellenőrzést a városrészben. Ennek
egyik alkalma volt a múlt hétvégén,
ahol a rendőrök, a közterület‐fel‐
ügyelet, a polgárőrök és a társható‐
ságok kiemelt figyelmet fordítottak a

fiatalok bűnelkövetővé és áldozattá
válásának megelőzésére. 

„Győrben rendnek kell lennie
s ezért mindent meg is teszünk” –

mondta el Radnóti Ákos, városüze‐
meltetésért felelős alpolgármester.
„Közterületi ellenőrzések folyamato‐
san vannak, minden hétvégén talál‐
kozhatnak velük a győriek. Most a
rendőrséggel is kiegészültek, s ez a
nagyszabású razzia folytatódni fog,
minden hónapban számítani kell rá. A
fejlesztések, a partok, parkok rende‐
zése az embereket szolgálják, szeret‐
nénk, hogy mindenki jól érezze ma‐
gát, de vigyáznunk is kell az értékeink‐
re. A fejlesztések tovább folytatódnak,
és egyre több köztéri kamerát szere‐
lünk majd fel. Szeretném megköszön‐
ni az ellenőrzéseken részt vevők mun‐
káját! – zárta az alpolgármester.

Ennek szellemében a Győri Rendőr‐
kapitányság, az Arrabona Polgárőr
Egyesület, a Győr‐Moson‐Sopron Me‐
gyei Katasztrófavédelem, a Győr‐Mo‐
son‐Sopron Megyei Nemzeti Adó‐ és
Vámhivatal és a Győr‐Moson‐Sopron
Megyei Gyámhivatal április 27‐én este
és éjszaka közösen ellenőrizték a belvá‐
rosi szórakozóhelyeket, valamint a köz‐
területeket. Az akcióban részt vevők a
fiatalok által kedvelt éjszakai mulatóhe‐
lyeket keresték fel a különböző szakha‐
tósági ellenőrzések miatt. A rendőrök
24 órában felügyelik Győr Belvárosá‐

ban a közrend és közbiztonság fenn‐
tartását. A hétvégeken kiemelt fi‐

gyelmet fordítanak a gyermek‐
és fiatalkorú korosztály bűnel‐

követővé és áldozattá válá‐
sának megelőzésére.

„Különösen a szórakozóhelyek
környékét és a frekventált, turisták
által is látogatott helyszíneket ellen‐
őrizzük az éjszaka” – tájékoztatott
Nagy Miklós rendőr alezredes, kapi‐
tányságvezető‐helyettes, az eligazí‐
tás után. „Elsődlegesen a közterüle‐
ti alkoholfogyasztást ellenőrizzük,
amely szabálysértésnek minősül,
de jelenlétünknek bűnmeg ‐
előző jellege is van.
Főleg a Belváros a
célpont, hiszen
a turisták is
ezt a város‐
részt prefe‐
rálják legin‐
kább, de
természete‐
sen más vá‐
rosrészekben
is gyakorta
előfordulunk” –
zárta az alezredes.

Érdemes tudni, 
hogy közterületeken tilos az alko‐

holfogyasztás, akkor is, ha elmúltunk
18 évesek. Ez alól csak a bejelentett
rendezvények kivételek, de ott is
csak a programok területén és idejé‐
re engedélyezett.

Az egyenruhások az eligazítást
követően nyakukba vették a Belvá‐
rost, és ellenőrizték a népsze‐
rű helyszíneket. Jártak töb‐
bek között a Radó‐szige‐
ten, a rakpartokon,

a Káptalandombon és a sétálóut‐
cákban is. Jól ismert terep ez már a
közterület‐felügyelőknek is, gyak‐
ran találkozni velük.  

„A feladataink közé tartozik 
az épített és a természeti értéke‐

ink védelme is, nemcsak az itt lakók,
hanem a turisták érdekében is” – tá‐

jékoztatott Balogh Attila, a
közterület‐felügyelet

helyettes vezetője.
„Ugyancsak fon‐

tos, hogy segít‐
sük megőrizni
a kulturált
szórakozás
lehetőségét,
s kiszűrni
azokat, akik

ártanak a kör‐
nyezet tisztasá‐

gának. Az állan‐
dó és a társszervek‐

kel közös kiemelt jelen‐
lét fő célja természetesen a

prevenció, de ha szükséges, intézke‐
dünk is” – zárta a szakember.

A múlt héten tehát beindult a fo‐
kozott ellenőrzések szezonja is, ne le‐
pődjön meg senki, ha egyenruhások
csapatát látja a Belvárosban. Értünk,
a nyugodt szórakozásért és a rende‐
zett városért dolgoznak.

Folytatódik
az ellenôrzés-

sorozat

A nyárias időjárás egyre több
embert vonz az utcára, így tör‐
vényszerű, hogy a fiatalok is to‐
vább kint maradnak a szabad‐
ban. A Belváros különösen érin‐
tett városrész, sajnos még min‐
dig gyakori probléma a hangos‐
kodás és hogy reggelre szemét‐
hegyek borítják az utcákat. A
hatóságok, amit lehet megtesz‐
nek, újra rendszeresen ellenőr‐
zik a kedvelt helyeket.

Közösen

VIGYÁZNAK
az éjszaka nyugalmára

Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: Marcali Gábor



6 2018. május 4.

„Mindössze 16 éves voltam, ami‐
kor gödöllői otthonunkba két csen‐
dőr kopogott be, és udvariasan kér‐
tek, hogy pakoljunk össze, mert két
nap múlva dolgozni visznek minket
Németországba” – kezdte történetét
a 90 éves Jancsi bácsi, aki múlt héten
a városunkban járt vagonkiállítás
megnyitóján találkozott győri fiata‐
lokkal. „Két nap múlva valóban ott
voltak értünk, bezárták mögöttünk
az ajtót, s kulcsainkat zsebre tették,
vagyis már ekkor elbúcsúzhattunk
minden vagyonunktól. Először Hat‐
vanba vittek minket személyvonaton,
s ott éjszakáztunk a cukorgyár udva‐
rán. Másnap olyan marhavagonokba
zsúfoltak minket össze, mint amilyen‐
ben ezt a kiállítást is létrehozták.
Négy‐öt vödör vizet kaptunk, és má‐
sik négy‐öt vödröt, amelyek a sarok‐
ba téve illemhelyként szolgáltak, s
amelyeket legközelebb egy kassai
megálló során ürítettek ki. Amikor
megérkeztünk, fogalmam sem volt,
hogy merre járunk. Leszállítottak
minket, majd két sort kellett alkotni.
Külön a nők és a gyerekek, s külön a
férfiak” – mesélte. A csoportot szor‐
tírozták munkaképesekre és munka‐
képtelenekre. Akkor még nem tud‐
ták, de az utóbbi sor tagjai hamaro‐
san a gázkamrában végezték, anyját
és öccsét sem látta többé, édesapjá‐
val viszont ekkor még együtt tudott
maradni. Amikor naivan megkérdez‐
te, hogy mik azok a kémények, és
mik a lángok, egy férfi azt válaszolta:
Azok kenyérgyárak. „Akkor még azt
is elhittem, hogy a halomba szórt
holminkat a táborban majd vissza‐
kapjuk.”

Jancsi bácsi
ekkor alig volt 16 éves. A „szauná‐

ba” vitték, ahol meztelenre kellett
vetkőzni, majd megborotválták és le‐
zuhanyoztatták őket. Megkapták a
lenvászon rabruhát, és a körletükbe

„Volt, hogy csak egy hajszá‐
lon múlott az életem, de én
azon szerencsések közé tarto‐
zom, akik hazatérhettek.”
Forgács János holokauszt‐túl‐
élő deportálásáról, a tábor‐
ban töltött hónapokról és ha‐
zatéréséről mesélt győri fiata‐
loknak múlt héten, a vagon‐
kiállítás megnyitóján, a vasút‐
állomáson.

mentek. Itt jött az újabb ukáz, amely
szerint a 16 évnél fiatalabbak menje‐
nek külön, mert ők így könnyebb
munkát fognak kapni. „Édesapám
azt mondta, én is álljak oda. Akkor
láttam őt utoljára. Egyedül marad‐
tam gyerekként, és fogalmam sem
volt, hogy mi vár rám.” 

Forgács János felidézte a tábor‐
ban töltött időt – négy hónapot volt
Birkenauban, ugyanennyit Ausch‐

witzban és közel ennyit Dachauban
is. Mint mondta, nem csak az érke‐
zéskor, de az ottlét során többször is
túl kellett élni még néhány szelekciót,
hiszen dr. Mengele is válogatott rabo‐
kat az emberkísérleteihez. „Birke ‐
nauban egyáltalán nem volt nevem,
egy senki voltam, akiről senki nem
tudott semmit. Ha valamire utasítot‐
tak minket, csak annyit mondtak: te
meg te menj ide. Aztán, amikor

Auschwitzba kerültem, akkor kaptam
nevet: B14514. Ez lett a nevem.” Mi‐
kor erről mesélt, megmutatta a kar‐
ján a tetoválást, ahová ezt a sorszá‐
mot ütötték. 

Jancsi bácsi azt is részletesen el‐
mesélte a fiataloknak, hogy miként
zajlott a gázkamrákban a nagyüzemi
megsemmisítés. A beterelt emberek
joggal hihették, hogy ez valamiféle
tisztálkodóhely, hiszen zuhanyrózsák

„B14514
ez volt a nevem 
Auschwitzban”

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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lógtak a falakról. Azokból azonban so‐
ha nem jött víz, hanem a felülről be‐
töltött Ciklon B kristályok képezte
gáz áradt ki, amely negyedóra alatt
végzett a bent lévőkkel. Ezután a ha‐
lottak haját levágták, mert azt még
el lehetett adni, majd a krematóri‐
umban elégették a testeket. „Egyszer
én is nagyon közel kerültem a halál‐
hoz. A munkából visszatérve, meg‐
kaptam a csajkát, amibe híg levest és

egy kis darab kenyeret osztottak. Ám
az étkezést az appel előzte meg, ami‐
kor egy SS tiszt összeszámolt ben‐
nünket. Vártunk, vártunk, de a tiszt
csak nem jött, én pedig nem bírtam
tovább, és bekaptam egy falatot. A
tiszt persze ekkor lépett be, meglátta
és ordítani kezdett velem. A pisztoly‐
táskához nyúlt, és elővette a fegy‐
vert. Én becsuktam a szemem és vár‐
tam, hogy jöjjön, aminek jönnie kell.
Lövés helyett azonban csak egy nagy
ütést éreztem. Nem használta a pisz‐
tolyát, hanem a csajkámmal vágott
arcon. Ez volt a kegyelem, amit ve‐

lem gyakorolt.”

1945 januárjában
kiürítették az ausch‐
witzi tábort, ekkor

került Forgács Já‐
nos Dachauba. Itt
is volt egyfajta
szelekció, ezt
azonban legin‐
kább a tetvek vé‐

gezték. Az élőskö‐
dők flekktífuszt ter‐

jesztettek, amibe a le‐
gyengült szervezetű em‐

berek könnyen belehaltak.
„Én azonban ezt a szelekciót is

túléltem.”

Mint ahogy túlélte
az utolsó megpróbáltatást is. Áp‐

rilis végén Dachauból is továbbhur‐
colták, és a parancsnokuk egy kisvá‐
rosban táboroztatta le a csapatot.
Gépfegyverek szegeződtek rájuk, de
jött a hír, hogy az amerikaiak néhány
kilométerre vannak. Ekkor felügyelet
nélkül maradtak, így megszöktek, s
végül az amerikai katonák oltalma
alá kerültek. A hazatérés sem ment
egyik napról a másikra, hiszen hetek‐
re egy laktanyába kerültek, ahol élel‐
met, ruhát, orvosi ellátást kaptak, de
az amerikaiak ezután sem engedték
haza, hanem egy másik laktanyába
vitték őket. Ekkor János bácsi néhány
társával saját kezébe vette a sorsát,
és megszökött. A laktanyában kapott
takarókat eladva jutottak élelemhez,
végül pedig hazaértek. Bár nem volt
könnyű, de sikerült új életet kezdeni,
az egyetemet is elvégezte, s villamos‐
mérnök lett. Forgács János február‐
ban múlt 90 éves, de még mindig ak‐
tív, járja az országot, és elmeséli a
történetét, legutóbb éppen a győri
fiatalok körében, a holokauszt‐kiállí‐
táson, egy marhavagon előtt.

„Egyedül
maradtam
gyerekként,

fogalmam sem
volt, mi vár

rám”

Csurák Erzsébet, az esemény
szervezője kiemelte: az ütős muzsi‐
ka népszerűsítésén túl fontosnak
tartják, hogy lehetőséget kínáljanak
a helyi tehetségek, ütős növendé‐
kek bemutatkozására is. Így fellép‐
nek a Liszt Ferenc Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei, a Ca‐
dences Ütőegyüttes Felsmann And‐
rienn vezetésével.  

A két nap alatt klasszikus zene,
jazz, világzene és kortárs ütőhang‐
szeres zene is felcsendül a zsinagó‐
gában.

A maraton programja május 18‐
án, pénteken 15 órától a Baross úti
Csónakos szobornál örömzenéléssel
indul a Győri Ütőegyüttes és a szin‐
tén győri zenészekből álló ToSoDa
Projekt közreműködésével. Érdekes‐
ség lesz, hogy ez utóbbi formáció itt
mutatja be új, saját fejlesztésű
hangszerét is.  

Szombaton a zsinagógába látogat
a zenei világ egyik legjelentősebb
alakja, Nebojsa Jovan Zivkovic, szerb
származású, sokoldalú művész, aki‐
nek szóló és kamarazenei előadását
is láthatja, hallhatja a győri közönség.
Közösen zenél a Győri Ütőegyüttes‐

Világsztárokból és helyi zenészekből sem lesz hiány az idei Győri
Ütősmaratonon, melyet május 18‐án és 19‐én rendez a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. Az esemény a több év‐
tizedes múltra visszatekintő helyi ütőszenei képzésre, a Győri
Ütős Fesztivál értékeire, a győri közönség szeretetére épül.

sel, hangszerbemutatót és worksho‐
pot is tart. Izgalmas estének ígérke‐
zik a találkozás a zenei zsonglőrrel –
mondja a szervező. 

Itt lesz Elsa Valle Akanke, hazánk‐
ban élő kubai énekesnő, aki a tradi‐
cionális afro‐kubai zenei gyökereket
hozza el, mutatja be zenésztársaival.

A zsinagóga közönsége hallhatja
a lengyel jazzénekest, Grzegorz Kar‐
nast és Alan Wykpisz nagybőgőst,
akik Dés Andrással, a hazai jazzélet
legkísérletezőbb zenészével lépnek
fel. Izgalmas, egyrészt improvizatív
műsorukkal biztos elkápráztatják
az értő közönséget – reméli Csurák
Erzsébet. 

Ősbemutató helyszíne is lesz a zsi‐
nagóga. Az Ütősmaratonra egy kü‐
lönleges darabbal érkezik Simon Ben‐
ce, a győri zeneiskola tanára, ütő‐
hangszeres művész. Tromp címmel,
Reményi Attila, győri zeneszerző
komponált számára egy darabot.
Tromp a világ egyik legnívósabb nem‐
zetközi ütőhangszeres versenyének
neve, Bence pedig idén erre a ver‐
senyre készül. (x)

Részletes program:
www.romer.hu

Ütos sztárok érkeznek´́
a zenei maratonra
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Hat évvel ezelőtt beszélgettünk
utoljára, akkor az ikrek mellől éppen
visszatérni készültél a színpadra.

Igen, az az időszak egy szép lezá‐
rása volt a pályafutásom egy részé‐
nek, és egyben egy újnak a kezdete
is. Egy drámai szerepben, Zorba Bu‐
bulinájaként tértem vissza a színpad‐
ra, majd ezzel párhuzamosan meg‐
kaptam első koreográfus‐asszisztensi
munkámat Az Üvegház‐ban. 

Hogyan élted meg ezt az új „sze-
repet”?

Imádom, nagyon szeretem, azó‐
ta 15 premierem volt, mint koreog‐
ráfus‐asszisztens. Azok a tapasztala‐
tok, amelyeket táncművészként sze‐
reztem a színpadon, valamint az a
muníció, amit annak idején a mű‐
vész‐tanáraimtól kaptam, rengete‐
get számítanak. Ezt a tudást, ezeket
az érzéseket próbálom most a tán‐
cosoknak átadni. Segítek megértet‐
ni, mi a lényeg a színpadon, a tánc‐
technikai tudásukat csiszolni, hogy
minél tökéletesebb, kifejezőbb le‐
gyen egy‐egy mozdulat. Valamint
segítek a szerepmegformálásban,
hogy „átjöjjön” a táncművészek ki‐
sugárzása, a lélek, amivel meg tud‐
ják érinteni a nézőket.

Ezek szerint még mindig tán-
colsz?

A mai napig, minden nap részt
veszek a balettgyakorlatokon. Ter‐
mészetes, hogy én is megtanulom
a koreográfiát, a mozdulatokat, az
első pillanattól az utolsóig. Nekem
is meg kell értenem, hogy a koreog‐
ráfus mit szeretne megmutatni. Ez
számomra alázatos azonosulást je‐
lent. Minden koreográfus más,
ezért nekem ez olyan, mintha min‐
dig egy új világot „húznék” magam‐
ra, folyamatos tanulást jelent a szá‐
momra. Alkalmazkodni kell a válto‐
zásokhoz, erről szól az élet.

Kivel szeretsz leginkább együtt
dolgozni, ki a kedvenc koreográfu-
sod?

Velekei Lászlóval sokat dolgozom,
nagyon jó az összhang közöttünk. Vá‐
mos György is izgalmas egyéniség
számomra, három darabjának vol‐

Kőhalmi‐Kara Zsuzsanna, a Győri
Balett magántáncosa anyaként és
a szakmájában is mindig a tökéle‐
tesre törekszik, próbálja megtar‐
tani az egyensúlyt a család és a
munka között.

tam az asszisztense, ezek a Szenti ván ‐
éji álom, a Rómeó és Júlia, valamint
a Carmina Burana. Felfedezhető ben‐
ne, a munkájában, hogy Markó Iván
évfolyamtársa volt, hogy „azonosak
a gyökereik”. Ez tetszik benne.

A Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozat kitüntetést vehetted
át március 15-én. Mit jelent ez az el-
ismerés számodra? 

Nagy megtiszteltetés, hogy az ed‐
digi pályafutásomat méltónak talál‐
ták arra, hogy megkapjam a díjat, és
persze óriási felelősség is egyben. A
Győri Balett által alapított Gombos‐
iskola balett‐tagozatának legelső év‐
folyamától életem összefonódott a
társulattal, most a 26. évadomat fe‐
jezem be. A március egyébként is
csodálatos volt, hiszen a Győri Balett
a város díszpolgára lett, szintén nem‐
zeti ünnepünk alkalmából ve‐
hettük át az elismerést.

G o n d o l o m ,
ezek a díjak
még inkább
i n s p i r á l -
nak. 

N i n c s
megállás,

júniusban Berlinben mutatjuk be a
Rómeó és Júliát, melynek próbave‐
zetője és Júlia édesanyjának meg‐
formálója is leszek, majd ismét Ma‐
gyar Táncfesztivál lesz Győrben, az‐
tán talán pihenhetek egy kicsit, de
ősszel már készülünk az Audi és a
Kardirex 25. születésnapjára, és az
új premierre. Angel Rodriguez: Sö‐
tét, csönd című kétfelvonásos da‐
rabját mutatjuk be, amely az I. vi‐
lágháború lezárásának emlékére
született.

Milyen terveid, álmaid vannak?
Rengeteg tervem van a jövőt ille‐

tően, de megállva egy pillanatra a je‐
lenben, elmondhatom, hogy nagyon
hálás és szerencsés embernek ér‐
zem magam, hogy életem során
megszámlálhatatlanul sok rendkívüli
emberrel, tanárral, mesterrel, mű‐

vésszel, kollégával
találkoztam –

kezdve a
sort édes‐
apámmal,
é d e s ‐
a n y á m ‐
mal, test‐

véremmel,

férjemmel, akik nélkül ma nem az
lennék, aki vagyok!

Három gyereket nevelsz, és a tár-
sulatnál nem reggel 8-tól délután 4-
ig dolgozol. Mi a titka a harmonikus
családi életednek?

A munkám és a gyerekek mellett
feszített a tempó, nagy logisztika
szükséges a mindennapokban, de
stabil hátteret biztosít az anyukám és
a férjem. Rengeteg szeretetet, segít‐
séget, támogatást kapok tőlük. A gye‐
rekek pedig már elfogadták, hozzá‐
szoktak ehhez az életmódhoz.

Talán valamelyikük a te utadat
követi? 

Máté most 16 éves, a Kazinczy‐
gimnáziumba jár, nemrég tette le az
angol nyelvvizsgát, a Gyirmótnál fo‐
cizik. Humán beállítottságú, talán a
jogi egyetemet célozza meg, de az is
lehet, ha két év múlva megkérdezel,
már teljesen más pályára készül.

Az ikrek 9 évesek, a balettovit kö‐
vetően most a Gárdonyiba járnak. Vi‐
rág a közelmúltig műkorcsolyázott,
Zalán jéghokizik, emellett mindket‐
ten kosaraznak és dzsúdóznak. Sze‐
rintem egyikükből sem lesz balett‐
táncos.

Segítek megértetni,
mi a lényeg 
a színpadon

„Mindig egy új világot húzok magamra”

Balettmuvészbol
Szerző Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

koreográfusasszisztens
´́ ´́
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Mi lehetne tökéletesebb az anyák napi ké-
szülődéshez, mint egy olyan előadás, amely
az anyaságról szól? Arról, hogyan telnek a vá-
randósság hónapjai, hogyan hangolódik rá az
új életre egy nő, és a szüléssel mi minden vál-
tozik meg benne, a körülötte lévő világhoz va-
ló viszonyában, sőt, a környezete mennyire
másképp figyel rá, mennyire más szerepben
kezdi nézni őt. Anyának lenni egy életen át
tartó, folyamatos készültségi állapot. Vajon
fel lehet ezekre készülni? És ebben az új uni-
verzumban hova kerül a nő énje, merre foly-
tatódhat az önismeret útja? 

A május 5-én, szombaton 18 órakor a Vas-
kakas Bábszínházban látható Anyajegy erről
a kihívásról szól. A Vallai Péter Kortárs Előadó-
művészeti Fesztiválon fődíjat nyert, Szabó T.
Anna szövegeiből készült előadás szívmelen-
gető és humoros jeleneteket mutat a hétköz-
napokból. Olyan helyzeteket, amelyeket
anyaként vagy gyerekként már mindannyian
átéltünk. A produkció egyaránt szól születés-
ről és halálról, anyákról és gyerekekről, férfi-
akról és nőkről. Pátosztól mentesen, magától
értetődően teszi fel az élet legapróbb és leg-
fontosabb kérdéseit, azokat, amelyeket
anyák és gyerekeik egymással néha nyíltan,
néha pedig szégyenlősen beszélnek meg. 

Anyák napja eloestéjén:

ANYAJEGY
´́

Táncvilágnapi gálaestet tartott múlt pénteken
a Győri Tánc‐ és Képzőművészeti Általános Iskola
Szakgimnázium és Kollégium a Vaskakas Művé‐
szeti Központban, ahol a Gyimesi Tamás‐díjat
Cseri Jázmin 7. osztályos, a Terpszikhoré‐díjat Ru‐
disch Boglárka 12. évfolyamos növendék kapta. 

Az országos ünnepséget vasárnap a Nemze‐
ti Táncszínház és a Magyar Táncművészek Szö‐
vetsége  a Müpa Fesztivál Színházában szervez‐

A TÁNCOSOKAT ünnepeltük
te, ahol Jekli Zoltán az évad legjobb férfi tánc‐
művésze díjat vehette át, míg az évad legjobb
alkotója elismerést Velekei László táncművész,
koreográfus, a Győri Balett művészeti vezetője
érdemelte ki.  Az évad legjobb végzős növen‐
déke Lisz Barbara, a Győri Tánc‐ és Képzőmű‐
vészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kol‐
légium Táncművészeti Tagozatának végzős ta‐
nulója lett.

Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat 1925 óta.
A különböző országokban más‐más napokon tartják az anyák napját, több országban ez az ün‐
nep májusra, ezen belül a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik. 

Anya. Ez a szó a legszebb mind közül. Aggódtok,
törődtök, és mindig meghallgattok minket. Ha kell,
leszúrtok, ha kell, támogattok, de mindig mellet‐
tünk vagytok. Terelgettek minket az úton, irányí‐
totok, sokszor úgy, hogy észre sem vesszük. Hány‐
szor hallottuk: „ha tudnám, megtanulnám helyet‐
ted”. És milyen igazatok volt, inkább tanultunk vol‐
na még, lehet, most könnyebb lenne. De ilyenkor
is mellettünk vagytok. Elfogadjátok a hibáinkat, s
csak remélni tudjátok, hogy tanulunk is belőlük.
Hány átvirrasztott óra és éjszaka van mögöttetek,
nem tudjuk elégszer megköszönni mindazt, amit
kaptunk és adtatok nekünk: az életet.

Régen több generáció élt egy fedél alatt, ter‐
mészetes volt, hogy az unokára a nagyszülők vi‐
gyáztak, míg a szülők dolgoztak. Az élet dolgairól
meséltek a nagypapák és az élet ízeit főzték‐sü‐
tötték a nagymamák. Emlékszem azokra a nya‐
rakra, amikor kissrácként heteket töltöttünk a

nagyszülőknél. Azóta sem ittam olyan finom ka‐
kaót, mint azokon a reggeleken. És ott vannak
azok a sütemények, a diótorta máza, a hájaskré‐
mes ragacsos tölteléke, a kókuszos könnyű piskó‐
tája… Összefut a nyál a számban, és ezek a kedves
emlékek még jobban hiányoznak. Már üresen áll‐
nak a nagyszülői házak, egy‐egy szál krizantém és
sok‐sok emlék, és tanácsok, melyek útravalóul
maradtak: „csak annyit, amennyit bírsz”. 

Hozzátok is fordulunk szép szavakkal, Kedve‐
sek, kik leendő gyermekeinket hordozzátok a
szívetek alatt. Ti hozzátok világra őket, akik min‐
ket apukává tesztek, és a gyermekeink szemé‐
ben igazi hősökké válhatunk. Nektek is jár egy
virág és egy ölelés. 

Édesanyák, nagymamák és leendő anyák, kö‐
szönjük!

Rozmán László

napjáraANYÁK
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A kamara MINDENKIÉ!
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A közelmúltban tartott küldöttgyűlésen Pin‐
tér‐Péntek Imre, a Győr‐Moson‐Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntöt‐
te az Audi Hungaria Zrt.‐t 25 éves fennállása al‐
kalmából. Az oklevelet Lőre Péter, a győri válla‐
lat kommunikációért és kormánykapcsolato‐
kért felelős vezetője vette át, aki elmondta, a
vállalat a kezdetek óta együttműködik a megyei
kamarával. „Úgy gondoljuk, hogy a kamara fó‐
rumot teremt, érvényesíti a tagság érdekeit, ez‐
zel a tevékenységével pedig kiemelkedik a me‐
gyei kamarák közül” – hangsúlyozta Lőre Péter.
Elmondta azt is, a kamarán keresztül az Audi
számos kis‐ és középvállalkozáshoz talált utat,
sokan váltak az Audi beszállítójává, akár a szé‐
riabeszállítás, akár a szolgáltatás területén.

Pintér‐Péntek Imre kifejtette, szerettek vol‐
na ezzel a gesztussal is köszönetet mondani az
Audinak, hogy immár 25 éve segítik a régió gaz‐
daságának fejlesztését, s nem csupán egy gyár‐
ként működnek, hanem partnereként és mecé‐
násaként a kamarának, a Széchenyi István Egye‐
temnek, illetve művészeti intézményeknek és
sportegyesületeknek. „Gróf Széchenyi István az

1800‐as évek elején alapította
a Nemzeti Casinót a közműve‐
lődés, a közérdekű eszmecse‐
re és párbeszéd, valamint a
magyar társadalom és az or‐
szág fejlődésének előmozdítá‐
sa érdekében. Ennek egy újra‐
gondolt változatát, azaz egy
Férfi Klubot alapítottunk meg
a barátaimmal Győrben, hi‐
szen úgy véltük, ennek létjo‐
gosultsága van a város‐
ban” – mondta a
Győr+ Médiának
az alapító elnök,
Baranyay Alfréd,
akit sokan csak
Fredyként ismer‐
nek.

A férfifodrászat‐tu‐
lajdonos fiatalember hangsú‐
lyozta, azért is jó egy ilyen kö‐
zös platform a férfiak számá‐
ra, mert itt köttethetnek ba‐
rátságok, üzleti kapcsolatok,
és ha mindezt magasabb
szintre emelik, akkor jóté‐
konysági akciókat is indíthat‐
nak a jövőben. Érdekesség,
hogy a Férfi Klub tagjai egy‐
től egyig a szalon vendégei,
és innen is a szikra.

KÖSZÖNET 
az Audinak

Széchenyi nyomdokain az új 

A régi hagyományok újjáélesztése, remek programok szer‐
vezése, összetartó csapat kialakítása – ezek a legfonto‐
sabb céljai a Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara újonnan alakult Férfi Klubjának. 

Dr. Mohácsy Lénárd győri
ügyvéd is csatlakozott a Férfi
Klubhoz, amelyről így nyilatko‐
zott: „Nagyon örültem, amikor
felkértek, hogy csatlakozzak,
sok barátom van ebben a tár‐
sulásban. Jó alapgondolatnak
tartom, hogy Győr lendületes
vállalkozói egy olyan közössé‐
get alkossanak, ahol komoly

eszmé‐
ket teremtenek, és emellett
fejleszthetik egymást: társasá‐
gilag, gazdaságilag, valamint
kulturálisan is.

Az alakuló összejövetelen
Szabó Gyula, mezőörsi plébá‐
nos áldotta meg a kezdemé‐
nyezést és a tagokat. „A népi
hagyományban, amikor a ke‐
nyeret megszegtük, egy ke‐
resztet rajzoltunk rá, mert Is‐

ten szeretete mindenkit körbe‐
ölel és elér. Úgy gondolom,
hogy az itteni gondolatoknak
és a jó szándéknak ugyanígy el
kell jutnia sokakhoz” – osztot‐
ta meg gondolatait.  

Ennek értelmében vettek
részt és klubként először debü‐
táltak a Rotary cserediák‐ese‐
ményen is, ami a győri Harley
Davidson Clubban (HOGFRC)
zajlott. A rendezvényen négy

szervezet fogott össze: A Ro‐
tary Club Győr, a Harley Da‐
vidson Club, a Pannonhal‐
mi Tájegység Vállalkozói
Egyesülése és a Férfi Klub. 

Sőt, már az első estjü‐
kön is túlvannak a győri fér‐

fiak, hiszen Jankó Ernő előadá‐
sában érdekes részleteket tud‐
hattak meg a közétkeztetésről,
majd Kun Gergely indított vitát
a mai férfidivatról, érdekes és
hasznos tapasztalatokat meg‐
osztva ezzel férfitársainak. 

A Férfi Klub a nagy elődök
nyomdokain tehát már egy
ideje elindult és működik,
olyan értékeket szem előtt
tartva, mint a hazafiság, a jóté‐
konyság és egymás kölcsönös
tisztelete.

A hazafiságot,
jótékonyságot és
egymás tiszteletét
tartják szem elôtt

FÉRFI KLUB
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

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

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

MÁJUSBAN INDULÓ TARGONCAVEZETÔI 
TANFOLYAM INDÍTÁSÁHOZ MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK AZONNALI KEZDÉSSEL 

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

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

tapasztalat

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

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

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

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

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

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

„Sikeres évet zártunk, a kamarának nagyszerű
tisztségviselői vannak, felkészült apparátusa, aki lo‐
jálisan és eredményesen dolgozik a szervezetben.
Aktívak vagyunk, rengeteg rendezvényünk van, ta‐
valy 300 eseményünk volt, majdnem minden nap
történt valami a kamarában, és legalább 10 ezer vál‐
lalkozó járt itt a rendezvényeken” – fogalmazott a
Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar‐
kamara küldöttgyűlésén Pintér‐Péntek Imre elnök.

Elmondta azt is, hogy az oktatástól kezdve, a mes‐
tervizsgáztatás, származási bizonyítványok kiadása,
vállalkozói regisztráción át, számos dologgal foglal‐
koztak, ami hasznos a vállalkozóknak.

A kamara elnöke köszöntötte az Audi Hungaria
Zrt.‐t 25 éves fennállása alkalmából. Az oklevelet Lő‐
re Péter, a vállalat kommunikációért és kormánykap‐

ELISMERÉS A LEGJOBBAKNAK

Küldöttgyulés a kereskedelmi és iparkamarában

csolatokért felelős vezetője vette át. A rendezvé‐
nyen a kamarai kitüntetéseket is átadták.

A Megye Gazdaságáért Díjat az Alcufer Kft. kap‐
ta, a rangos elismerést Horváth Ferenc ügyvezető
igazgató vette át. „1990 óta dolgozunk a megye
gazdaságában, sok kapcsolatunk van partnercé‐
gekkel, közintézményekkel. A magunk szegmensé‐
ben, elsősorban a környezetiparban tudtunk hoz‐
zátenni a megye fejlődéséhez. Megtiszteltetés,
hogy a kamara ezt díjjal jutalmazza” – köszönte
meg az elismerést Horváth Ferenc. „Nagy út áll
mögöttünk, s a jelen is mozgalmas időszak, a jövő
pedig nagy kihívásokat tartogat, hiszen az Európai
Unió bizottsága a körforgásos gazdaság bevezeté‐
sét tűzte ki célul, azaz közelíteni kell a hulladékok
90 százalék feletti újrahasznosításához. Ez nagy

feladat számunkra is, és folyamatosan fejlesztünk,
hogy hozzájáruljunk a célokhoz és ezzel is segítsük
Magyarország fejlődését” – zárta gondolatait az
ügyvezető igazgató.

A Győri Térség Gazdaságáért Díját a Borsodi
Műhely Kft. kapta. Az elismerést Horváth Szabolcs
stratégiai vezető vette át. A Mosonmagyaróvári
Térség Gazdaságáért Díjat az SMR Automotive
Mirror Technology Hungary Bt. vehette át. A Fer‐
tő‐Rábaközi Térség Gazdaságáért Díját az Altaterra
Kft. érdemelte ki.

Kamarai Szakképzési Díjat idén a NEMAK Győr
Alumíniumöntöde Kft., a Rábakész Kft., az Enginee‐
rinstruments Kft. és Szalai Zoltán kapott.

A küldöttgyűlésen a tavalyi évről szóló beszámo‐
lókat is elfogadták. (x)

´́
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ÍGY majálisoztunk
A hagyományos kiskúti majálison
túl számos programon vehettünk
részt a nyárias hosszú hétvégén:
Gyirmóton halászléfőző versenyre
várták az érdeklődőket, a Nefelejcs
közben pedig idén is nagyot szólt a
Rómer Kvelle fesztivál.
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Mielőtt a jelenről, illetve a
jövőről beszélgetnénk, kicsit
menjünk vissza a múltba. Gya-
korlatilag egy hónapja volt hat -
éves a Belehalok című sláger,
amely a Majka–Curtis–BLR trió
nevéhez fűződik, és azóta több
mint ötvenmilliós nézettséggel
bír. Hogyan fogadtad ezt a re-
kord nézőszámot?

Amikor megjelent, már az el‐
ső este százötvenezren nézték
meg a klipet, először azt hittem,
hogy egy nullát elnéztem. Nem
is fogtuk fel igazán, és mivel
nem szoktam a dalainkat forgat‐
ni, most gondolok csak bele,
hogy ez elképesztően magas né‐
zettségi adat. Tényleg csak hálá‐
sak lehetünk a közönségnek. 

Ezzel a dallal kapcsolatban
olyan zenei ikonok is – mint pél-
dául Zorán és Charlie – elismeré-

Legújabb dalod – Légzés címmel – április vé-
gén került fel a csatornádra, azóta pedig több
mint négyszázezres nézettséget produkált. Hogy
éled ezt meg?

Azt kell, hogy mondjam, hasít a Légzés videó ‐
klipje. Örülök annak, hogy sok pozitív visszajelzést
kapok. Ez amolyan hódítós‐csajozós dal: szövegé‐
ben kissé buja, ugyanakkor könnyed, nyári hangu‐
latú nóta, jól táncolható, igazán ritmusos zenével.
Nagy szeretettel készült a Légzés is, de azt is el‐
árulhatom, hogy akadnak még a tarsolyunkban kü‐
lönleges szerzemények, amelyek idővel akár egy
új albummá állhatnak össze. 

Két hónap alatt – egy korábbi és az új, Légzés
című dalhoz – társult nagyon hatásos vizuális képi
megjelenítés is. Volt valamilyen koncepció abban,
hogy a tavaszi időszakot klipekkel is megtöltsétek
a közönség felé?

Ez igazából nem volt terv, egyfajta utórezgés‐
ként éreztem egyes daloknál azt, hogy tennünk
kell még alá egy olyan képi világot, amely igazán
illik hozzá. Az Egyszer élsz című dalhoz például
annyira illett az arénás koncerthangulat, hogy úgy
éreztem, ezzel adok egy plusz életet egy olyan nó‐
tának, amit egyébként nem játszottunk egyetlen

Két hónap leforgása alatt két új klip, a
hétvégén induló Légzés turné, és a tar‐
solyban rejlő további különlegességek –
ezek mind‐mind Rúzsa Magdihoz kapcso‐
lódnak, aki május 11‐én a Szentiváni
Fesztiválra érkezik, hogy dalaival elvará‐
zsolja a győri közönséget. Az énekesnő a
közelgő koncert apropóján adott interjút
a Győr+ Médiának.

koncerten sem, de mégis nagyon szerettem. A jö‐
vőben pedig hetente szeretném majd frissíteni a
csatornámat hangulatvideókkal, egyéb zenei anya‐
gok feltöltésével, de természetesen várhatók a hi‐
vatalos videóklipek is egy‐egy kijövő dalhoz kap‐
csolva.

2018. számodra egy újabb erős, szakmai sike-
rekben gazdag esztendő eddig: dupla telt házas
koncerted volt a Papp László Budapest Sportaré-
nában, pörögnek az új dalaid is, illetve elsők kö-

zött vehetted át az idén alapított Máté Péter-dí-
jat. Hogyan érintett a díj?

Valóban jól indult az év, hasonló folytatást re‐
mélek. A közönség szeretete az elsődleges, és ép‐
pen ezért egy arénakoncert nagyon meghatározó
élmény számomra. A díjra hatalmas megtisztelte‐
tésként tekintek, hiszen ez az első ilyen komoly
szakmai díjam. Az pedig különösen jó érzés, hogy
a szakmámban példa értékűnek látják azt, amit és
ahogyan teszek. (x)

RÚZSA MAGDI 
klipekkel fuszerezte a tavaszt

Év végén jön az új nagylemez, várhatóan
május végén érkezik a friss dal, és forog az
új Majka & Curtis videóklip is. A formáció
május 12‐én érkezik a Szentiváni Fesztivál‐
ra, hogy egy fergetes koncerten szórakoz‐
tassa a közönséget. A közelgő fesztivál
kapcsán Curtis adott lapunknak interjút.

süket fejezték ki irányotokban:
Zorán meg is hívott benneteket a
Belehalokkal a koncertjére. Mi-
lyen érzéssel tölt el, amikor ilyen
legendák gratulálnak neked?

Sokkal nagyobb díjnak tar‐
tom Zorán, Charlie, Deák Bill
Gyula elismerését, mint bármi‐
lyen igazi díjat. Ha azok az iko‐
nok, akiknek a dalait hallgatom,
méltatják a zenei munkásságo‐
mat, azt már lassan én is elhi‐
szem. Nekem ez a mérvadó, de
nyilvánvalóan a közönség szere‐
tetére is szükségem van.

Itt a fesztiválszezon, Győrbe
a Szentiváni Fesztiválra érkez-
tek május 12-én. Hogyan alakul
az idei nyaratok, akár a tavalyi
szezonhoz képest?

A tavalyi év is hasonló volt a
koncertek számát tekintve, sőt
idén már vissza is vettünk egy ki‐

csit. Inkább megyünk kevesebb
helyre fellépni, de akkor nagyon
színvonalas és rengeteg embert
vonzó bulikat csinálunk. Reméljük,
hogy Győrben is sokan lesznek kí‐
váncsiak ránk, és látogatnak el a
fesztiválra. Azt valljuk, hogy inkább
csináljunk ötven‐hatvan bulit nyá‐
ron, de az mindegyik olyan legyen,
amelyet egy Majka & Curtis pro‐
dukciótól elvárnak az emberek. 

A rengeteg koncert mellett
mi várható a jövőben a Majka
& Curtis párostól?

A nyár nem a stúdiómunkák‐
ról szól, de októbertől intenzí‐
ven indul a szövegírás és a nagy‐
lemezzel kapcsolatos munkála‐
tok. Lesznek új közös dalaink
Majkával, épp nemrég forgat‐
tunk az egyikhez klipet Ameriká‐
ban. Reméljük, hogy az új klip‐
pel robbantunk majd. (x)

Majka & Curtis:
„A nyár nem a stúdiómunkáról szól”

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

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

A produkció díszlete és látványvi‐
lága a székhez szögezi a nézőt. Illu‐
zionista trükkök tarkítják az esemé‐
nyeket, és ezek segítenek azonosul‐
ni a szereplőkkel, de még a mesevi‐
lág atmoszférájával is. Így tud a Tü‐
kör egyszerre több helyen is lenni
egy időben, és így tudjuk a színpad‐
ra varázsolni a több száz fős U‐Ú se‐
reget is. A jelmezek az autentikus és
modern divatot keverik, így igazán
vagány megjelenést kölcsönöznek a

szereplőknek. A zene a hollywoodi
produkciók mintáját követve tükrözi
a jelenetek hangulatát, és kidolgo‐
zottságával segíti a színészek játé‐

kát. Az igazi sztár‐szereposztásban
megvalósuló musicalben profi tán‐
cosok, artisták és énekkar kísérik vé‐
gig a produkciót. (x)

Az előadás
május 19-én 14 órai kezdettel

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

Látogatóközpontban, az Interticket
országos hálózatában és

a www.jegy.hu oldalon kaphatók
2.900 forinttól.

A nagy sikeru családi musical bemutatója ezúttal Gyorben is´́´́
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Míg a Mojszejev Európában, a
Virsky az Egyesült Államokban hódít.
Ez mindössze annak köszönhető,
hogy a Virsky éves szinten csupán
két hónapot tölt el Európában, de a
80. születésnapját ünneplő együttes
2018‐ban végre kivételt tesz, és Eu‐
rópában is turnézik. Az már csak hab
a tortán, hogy Magyarország a turné
része lett. Az pedig, hogy most új tán‐
cokat is láthatunk a színpadon, maga
a kiváltság.

A New York Times egészen egysze‐
rűen az alábbi kritikával illette az
együttest:

Lélegzetelállító, hihetetlen, 
a gravitációt meghazudtoló
művészet!

A 80 éves Virsky – Ukrán Állami
Népi Együttes – a világ bármelyik
pontján megtalálja az utat az embe ‐
rek szívéhez: produkciójuk szenvedé‐
lyes és látványos, csodálatos és izgal‐
mas. A kimagasló művészi színvonal,
a szakmai tudás, a táncosok profiz‐
musa, a lebilincselően kreatív kore‐
ográfia, a lenyűgöző látvány, a szín‐
pompás kosztümök az egész világon

VIRSKY
A név, amely átírta a tánctörténelmet!

elkápráztatják a közönséget. A tán‐
cos szólisták akrobatikus tudása, a
női és férfikarok sokoldalú virtualitá‐
sa, a tudatosan értékmegőrző szelle‐
miség, a bölcs és optimista tartalom
együttesen adják a társulat szinte
mágikus, a lelket felemelő erejét.  

A számos nemzetközi díjjal büsz‐
kélkedő Virsky – Ukrán Állami Népi
Együttes – már több mint 60 ország‐
ban vendégszerepelt: felléptek az
Egyesült Államokban, Vietnamban,
Koreában, Kínában, Kubában, Auszt‐
riában, Nagy‐Britanniában, Belgium‐
ban, Franciaországban, Spanyolor‐
szágban, Olaszországban, Görögor‐
szágban, Brazíliában, Argentínában,
Venezuelában, Portugáliában, Svájc‐
ban, Dániában, Andorrában, Japán‐
ban. Amerikában és Kanadában több
millió tengerentúli néző tapsolt per‐
cekig a nagyszerű koreográfia láttán. 

A 84 főből álló világhírű társulat, a
Virsky – Ukrán Állami Népi Együttes –
május 15‐én Győrben, a Győri Nemze‐
ti Színházban lép fel. A lélegzetelállító,
a fizika törvényeit meghazudtoló és
minden nemében egyedülálló produk‐
ció mottója: Virsky – A név, amely át‐
írta a tánctörténelmet! (x)

A Mojszejev Táncegyüttes legnagyobb ellenfele 80 éves fennál‐
lását ünnepli velünk együtt! Lélegzetelállító, hihetetlen, a gravi‐
tációt meghazudtoló művészet. A Virskynél a varázslat maga a
realitás! – A turné egy állomása Győr!

GYŐRBEN
MINDÖSSZE EGY
ELŐADÁS LESZ, 

május 15‐én, a Győri
Nemzeti Színházban.
Jegyek a helyszínen

(Tel.: +36‐96/520‐600/174),
a Győr+ Pavilonban és a jegy.hu

oldalon kaphatók.



Am Sonntag, den 6. Mai bieten
ab 15 Uhr die Kisalfölder Erzeuger ih‐

re Waren auf dem Dunakaou‐Platz feil.
Ab 10 Uhr steht Rosta Géza auf dem Prog‐
ramm der den Familien ein Kinderkonzert

gibt, ab 13:30 Uhr betritt dann die Pop
Secret Band die Bühne.

Boogie Woogie Abend mit dem Dániel Balázs
Trio, unter Mitwirkung vobn Pleszkán Écska (Ge‐
sang), Pribojszki Mátyás (Mundharmonika) und Szász

Ferenc (Gitarre) am 11. Mai ab 19 Uhr im Ró‐
mer Ház (Teleki u. 21.).

Borbély Műhely Konzert am 9. Mai um 19
Uhr im Rómer Jazz Club (Teleki u. 21.)

Am 10. Mai um 19 Uhr fin‐
det das  XVII. Internationale Festival

der Akustikgitarrenmusik im Zichy‐Palast
(Liszt Ferenc u. 20.) statt. Es treten auf: Ko‐
narak Reddy, Veronique Gillet, Kevin Kast‐
ning, sowie: Szabó Sándor.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Die Pianistin Oláh Margit und Erdélyi Gá‐
bor an der Klarinette geben unter Mit‐
wirkung von Oláh László ein Benfizkon‐
zert in der ehemaligen Synagoge, dies
am 11. Mai um 18 Uhr. Die Spenden ge‐
hen an die „Stiftung intenstiver Therapie
für Kinder” zur Anschaffung einer Ultra ‐
schalleinrichtung.



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  

Tamáska Máté szociológus tart isme‐
retterjesztő előadást Párhuzamos vá‐
rosképek a XX. századból: Budapest–
Bécs címmel május 10‐én 17 órakor,
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közössé‐
gi Tér Központi Könyvtár klubhelyisé‐
gében (Herman Ottó u. 22.).

Az Aranykapu Zenekar interaktív gyermekkoncertjén vehetnek részt
a családok Szellő címmel a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross G. út
4.) május 11‐én 17 órakor.

Nosztalgia hétvégét tartanak május 12‐én és 13‐án az ETO Park‐
ban a ’60‐as, ’70‐es, ’80‐as évek Magyarországára jellemző jár‐
műveivel, retró tárgyaival. Közel száz veterán és retró jármű lát‐
ható a belső kiállítóterekben, és több száz járműből álló kaval‐
kád a külső parkolókban.
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„Az alkotás öröme” címmel
nyílik Zugmann Ilona foltvarró
kiállítása május 8‐án 14 óra‐
kor a Pinnyédi Művelődési
Házban (Napfény u. 1.). A kiál‐
lítást Kovács Ildikó kerámia‐
szobrász nyitja meg. 

Oláh Margit zongoraművész és Erdélyi Gábor klarinétmű‐
vész, Oláh László közreműködésével ad jótékonysági hang‐
versenyt Győrben, a zsinagógában május 11‐én 18 órakor.
Az adományokat egy ultrahangos gép beszerzésére fordít‐
ják a „Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány” javára.

„Dalolj, táncolj velünk” cím‐
mel Megyei Német Nemzeti‐
ségi Ifjúsági Ének‐, Tánc‐és
Zenei Fesztivált rendez a Győ‐
ri Német Önkormányzat má‐
jus 11‐én 15 órától, a Kovács
Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola
aulájában (Répce u. 2.)

Egészség‐Piac lesz május
12‐én 10 órától a Pinnyédi
Művelődési Házban. Az ér‐
deklődők az ingyenes
egészségügyi szűrővizsgá‐
latokon és tanácsadásokon
kívül egészséges ételek
kóstolójára, masszázs‐ és
termékbemutatókra is szá‐
míthatnak. 

Szabó Béla fotóművész
tart vetített képes előadást
Erdély, tájak, emberek cím‐
mel május 9‐én 17 órakor,
a Kisfaludy Károly Könyv‐
tárban (Baross G. út 4.). 
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Alsósként a betűk világában való
jártasságot nagybetűs könyvekből
gyakorolhatja, s választ kaphat olyan
kérdésekre is, amire csak a lexikonok,
enciklopédiák felelhetnek meg. Fel‐
sősként minden kötelező olvasmány
a diákok rendelkezésére áll, a könyv‐
tár titkos sarkaiban barátaikkal kien‐
gedhetik a fáradt gőzt, vagy az Inter‐
netszobában bekuckózva szörfözhet‐
nek a világhálón.

A szolgáltatások közül népszerűek
a társasjátékok. A bő választéknak
és a változatos kínálatnak köszön‐
hetően, sok család és baráti társa‐
ság ül le egy jó kis parti erejéig. A ki‐
sebbek körében a színezés és rajzo‐
lás is hasznos időtöltésnek bizonyul,
amíg a szülők könyveket válogatnak.

A megmérettetéseket kedvelő gye‐
rekeknek a könyvtárosok rejtvényfü‐
zeteket állítanak össze – ezek egyéni
kutatómunkát igénylő pályázatok.
Akiknek az alkotás szerez örömet, di‐
ákíró pályázaton tehetik próbára írói
képességeiket, a Facebook‐oldalon

járni?

Már csecsemőkorban is ellátogathat ide a kisgyermek szüleivel, és
színes leporellókon, mondókás könyveken keresztül juthat a me‐
sék birodalmába.

pedig online játszhatnak az általános
iskolások. A rajzpályázatok sem ma‐
radnak ki a kínálatból – az óvodásokra
is gondolva, ismert meseírók könyvei ‐
hez hirdetett illusztrációs pályázatok‐
ra várják az egyéni, kreatív pályamű‐
veket. Népszerű a 4. osztályosoknak
meghirdetett mese‐
vetélkedő,

m e l y‐
nek célja, hogy közelebb vigye a gyer‐
mekeket a mesék világához. 

A Gyermekkönyvtár iskolai és óvo‐
dai csoportok részére számos témá‐
ban kínál könyvtári órákat, könyvtárbe‐
mutató foglalkozásokat, hiszen a távla‐
ti célkitűzések közül talán a legfonto‐

sabb, hogy a mostani gyer‐
mekolvasók számára a

könyvtárhasználat, az olvasás
felnőttkorban is megmaradjon.

Tanítási szünetekben többféle
anyagot használva és változatos tech‐
nikákat bemutatva, kézműves foglal‐
kozásokat is tartanak a könyvtárosok
a barkácsolás kedvelőinek.

Az érdeklődők a könyvtár honlap‐
ján és a Gyermekkönyvtár Facebook‐
oldalán is tájékozódhatnak a friss hí‐
rekről, információkról, ahol aktualitá‐

sok, évfordulók, fontos információk,
foglalkozásokról készült fotósoroza‐
tok is várják a látogatókat.

Az intézmény pályázatok kereté‐
ben keresi a lehetőséget a Gyermek‐
könyvtár megújítására, bővítésére,
mesés gyermekbirodalommá alakítá‐
sára. A Győri Könyvszalon idején pe‐
dig kiemelt figyelmet fordít gyermek‐
műsorok szervezésére. 

A Gyermekkönyvtár hétfőtől pénte‐
kig, kedd kivételével, 10–18 óráig, szom‐
baton 9–12 óráig várja látogatóit! (x) 

MIÉRT ÉRDEMES
Gyermekkönyvtárba 

Társasjátékokkal,
vetélkedôkkel,

pályázatokkal is várják 
a gyerekeket

A Rotary Club Győr Rába tavaly már‐
ciusban indította az Art Agora 2017 mű‐
vészek és mecénások találkozása pro‐
jektjét. Ennek csúcspontját az „Egy este
a művészetért” jótékonysági aukció je‐
lentette október 26‐án. Az árverésen
mintegy hárommillió forint gyűlt össze
a felajánlott műalkotásokért. Ezen ösz‐
szegre a kuratórium több kategóriában
pályázatot írt ki, fiatal tehetséges képző‐
művészek és alkotóműhelyek számára.
A díjakat május 9‐én 16 órakor adják át,
a Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kereske‐
delmi és Iparkamarában. A program az
Art World Hungary Egyesület Tavaszi
tárlatának megnyitásával folytatódik 17
órakor, majd a Győr Európa Kulturális
Fővárosa 2023 projekt második körös
pályázatát mutatja be, az önkormány‐
zat projektcsoportjának képviselője.

Kuriózummal érkezett Indiából Parvathy Baul
együttese Győrbe hétfőn, hogy egy közel kétórás ze‐
nés szertartás keretében elkészítsék a tizenharmadik
Öt Templom Fesztivál szakrális padlófestését.

Parvathy Baul együttesével a zsinagógában egy ki‐
vételes bengáli bául szertartást tartott, három festő‐
művész egy több méter átmérőjű alpanát festett,
melybe a végén a nézők is berajzolhatták a maguk
motívumait, közös áldást készítve ezzel.

A zenei kíséretben a vizuális alpana motívumainak
kibomlását mutatták be bául dalok kíséretében, ame‐
lyek az Isten utáni sóvárgás ezernyi érzelmi színárnya‐
latát fejezték ki. A bengáli bául főként szóbeli hagyo‐

MUVÉSZEK
és mecénások 

´́

MEGÁLDOTTÁK
az Öt Templom Fesztivált

mány, lényegében a jógik, szúfik és misztikusok gya‐
korlatához kapcsolódik. Arra szolgál, hogy megélhes‐
sük a nagy szentek dalokban elbeszélt bölcsességét.
Évezredekkel ezelőtt gyakorolták már, és a mai napig
élő hagyomány, amely napról napra tovább fejlődik
Bengálban a kortárs bául mesterek költészetében.

A szakrális padlófestést az asszonyok rajzolták rizs‐ és
lisztpasztával a ház elé napfelkelte előtt, hogy áldást hoz‐
zon a napra. Az indiai vendégek áldása velünk lesz a fesz‐
tivál napjaiban is, hirdetve azt a nyitottságot és elfoga‐
dást, amivel a különböző kultúrák megismerése felé kell
fordulnunk, ha méltó házigazdái szeretnénk lenni a 2023‐
ban Európa Kulturális Fővárosának is.

Fotó: Marcali Gábor
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Metzger Mária
a tizenöt éves fennállását ünnep‐

lő, Csillagfény A Hátrányos Helyzetű
Gyermekek Életét Segítő Közhasznú
Alapítvány elnöke, és azért dolgozik,
hogy mosolyt csenjen azok életébe,
akiknek többnyire csak a szomorúság
és a nélkülözés jutott. 

„Magam is halmozottan hátrányos
helyzetű családból származom, talán
ez indíthatott el ezen az úton” – me‐
séli Metzger Mária, aki családjával ki‐
lenc éve költözött Győrbe. Bár Mó‐
ron született, a gyerekkorát Bicskén
töltötte, a középiskolát pedig már Bu‐
dapesten végezte. Miután leérettsé‐
gizett, a fővárosban maradt, és kisvál‐
lalkozásoknál helyezkedett el. 

A nagy utazás akkor kezdődött
számára, amikor megismerkedett
férjével és nyakukba vették az orszá‐
got. Laktak Budapesten a XII. kerület‐
ben, a Tabánban, Mátraalján és alig
háromszáz fős Vas megyei települé‐
sen is. 

Közel egy évtizede, lánya élmény‐
beszámolója nyomán választották
Győrt, és itt telepedtek le. „Nagyon
sokat köszönhetek Győrnek. Magán‐
emberként is, és az alapítvány veze‐
tőjeként is. Úgy látom, hogy a város
nagyon jó úton halad, és jól érzik ma‐

Ki többször, ki kevesebbszer, de élete során szinte mindenki se‐
gített már embertársainak. Metzger Mária számos esetben
nyújtott segítő jobbot a rászorulóknak. Ahogy ő fogalmaz, na‐
gyon erős elhivatottság kell ahhoz, hogy napról napra, teljes
szívvel végezze a feladatát. 

gukat az itt élők” – mondja a Csillag‐
fény Alapítvány elnöke, aki munka‐
társaival együtt fogyatékkal élőket,
nagycsaládosokat és állami gondo‐
zott gyermekeket is támogatott már
az elmúlt másfél évtizedben. 

A szervezet
támogatói főként

kis‐ és középvállal‐
kozások, és bár
sokan állnak a
jó ügy mellé,
r e n g e t e g ‐
szer utasítot‐
ták már el
őket. „A
m u n k á m
nagy részét az
adománygyűj‐
tés teszi ki. Azt pe‐
dig nagyon fontos
megérteni, hogy a tárgya‐
kon túl, némi készpénzadományra is
szükségünk van ahhoz, hogy az eset‐
leges szállítást, vagy az utaztatást meg
tudjuk oldani.” A Csillagfény Alapít‐
ványnak a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházban is van kihelyezett ado‐
mánygyűjtő perselye, a befolyt össze‐
get pedig szintén a rászoruló gyerekek
megsegítésére fordítják. 

Az alapítvány munkáját az össze‐
tettebb, vagy nagyobb létszámot
igénylő projektekben önkéntesek is
segítik, akad, aki a kezdetek óta részt
vesz a munkában. „Az önkéntes
munkára biztatnám az embereket,
mert azzal, hogy másoknak segíte‐
nek, saját magukért is tesznek. Vá‐
lasszanak egy számukra szimpatikus
szervezetet, és áldozzanak rá a sza‐
badidejükből. Önzetlenül adni csodá‐
latos” – hangsúlyozza Metzger Má‐
ria, aki korábban a Magyar Szegény‐

ségellenes Hálózat vezetőségi
tagja volt. 

Bár
a Csillagfény

Alapítvány
igyekszik min‐
denre megol‐
dást találni,
egy saját
épület, ahol

kézműves fog‐
lalkozásokat és

játszóházat tart‐
hatnának, tovább‐

ra is nagyon hiányzik.
„Sajnos az iratőrzésre kije‐

lölt lakás nem igazán alkalmas erre.
Álomingatlannak hívom azt az épüle‐
tet, ami a vágyunk, és amiért dolgo‐
zunk.” 

Az épület mellett egy tapasztalt
pályázatíró segítségére is szük‐
ség lenne, hogy az alapít‐
vány még eredményeseb‐
ben szerepeljen az egyes

kiírásokon. „A két gyermekem min‐
dennél fontosabb, de nyugodtan ki‐
jelenthetem, hogy az alapítvány az
életem. Ezért is szeretném, ha to‐
vábbra is hatékonyan tudnánk a jó
ügyet szolgálni” – emeli ki a család‐
anya, aki még arra is szakít időt, hogy
papírra vesse gondolatait. „Az írás
iránti szenvedélyem kialakulásában,
nagy szerepe van Győrnek. Szerin‐
tem a város atmoszférája segíti az al‐
kotást” – meséli Metzger Mária, aki‐
nek négy könyve látott már napvilá‐
got. A kötetekben főként versek sze‐
repelnek, de novellákkal és elbeszé‐
lésekkel is találkozhatnak az olvasók.
A könyvek utószavát dr. Madarász Im‐
re irodalomprofesszor írta, és úgyne‐
vezett örökbefogadási rendszer segít‐
ségével jelentek meg. „A könyvek el‐
adásából származó árbevétel az alap‐
tevékenységüket segíti. Könyvkiadás‐
ra is van lehetőség az alapítványnál,
olyan speciális konstrukcióban, ahol
az írónak is segítenie kell a kiadás
költségeinek előteremtését. De a cél,
hogy a könyv megjelenhessen, meg‐
valósítható.” 

Mint ahogy a Csillagfény Alapítvány
elképzelései is rendre megvalósulnak,
köszönhetően az elkötelezett ember‐
eknek és Metzger Máriának, aki a lel‐
ke a jótékonysági gépezetnek. „Ezt a
munkát csak hatalmas szeretettel és
odaadással lehet végezni. Mi pedig

mindent megteszünk an‐
nak érdekében, hogy a

jövőben is felkaroljuk
a rászorulókat.”

KÖZTÜNK ÉLNEK

A
nélkülözôk
mosolyáért
dolgozik

Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: Marcali Gábor

ADNI
csodálatos

Önzetlenül 
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Dr. Horváth Viktor sebész‐gasztro‐
enterológus a Horváth Ottó és Zita
Alapítványnak adta át a díjjal járó
összeget. „Harminchat év munkáját
ismerték el a betegeim, boldoggá
tettek vele, fogalmazott a főorvos,
majd hozzátette: az emberi kapcso‐
latok tartós erejét mutatja ez az elis‐
merés. Horváth Viktor főorvos

egyébként generációkat gyógyított a
36 év alatt. A győri kórházat csupán
egy hónapra hagyta el, amikor beteg
kapuvári kollégája helyett őt bízták
meg az ottani osztály vezetésével. 

Évente mintegy kétszáz műtétet
végzett el a kórházban, ezen túlme‐
nőleg pedig rengeteg kisebb műté‐
tet is a magánrendelése keretében.
„Azt mondják, minden sikeres férfi
mögött egy nő áll” – fogalmazott a
főorvos a díj összegének átadása‐
kor. „Mögöttem nők sokasága áll, a
feleségem, a két lányom, az uno‐
kám, a műtősnők, az asszisztens‐
nők, a főnővérek, a nővérek, s a
gyógytornász.”

BETEGEKHEZ KERÜLT

Két győri kórházi orvos, dr. Horváth Viktor sebész és dr. Fodor
Gábor aneszteziológus is megkapta a Szent‐Györgyi Albert Or‐
vosi Díjat, melyet a páciensek szavazatai alapján ítéltek oda.
Mindkét doktor fölajánlotta az elismeréssel járó 300 ezer forin‐
tot. Nyugat‐Magyarországról egyébként 75 ezren szavaztak.

A díjjal járó, alapítványuknak
felajánlott összeget Horváth Zita
vette át. Elmondta, hogy öt éve
alakult alapítványuk a sebészeti
osztály eszközparkját is bővíteni
tudta, emellett hozzájárultak az
orvosok és a szakszemélyzet to‐
vábbképzéséhez.

A másik díjazott dr. Fodor Gábor
aneszteziológus, az ő betege a mo‐
torbalesete után nyaktól lefelé
mozdulatlan Foki Nikoletta, akinek
a felépüléséért, életminőségének a
javításáért rengeteg ember fogott
össze. Dr. Fodor Gábor – akinek
példaképe Szent‐Györgyi Albert, a
Nobel‐díjas kutató, akiről a pácien‐
sek díját is elnevezték – Nikinek aján‐
lotta fel a háromszáz ezer forintot. A
lány kérésére, javaslatára azonban
másik három, hasonló sorsú rászo‐
rulthoz került az adomány. Egyikük a
13 éves Bogdán Attila, a másikuk a
26 esztendős Csorba Dávid, illetve a
13 éves Vikukel Krisztián.

a páciensek orvosi díja
Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter

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!”
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1. Baleset észlelésekor mi a teen‐
dők helyes sorrendje?

1. sérült ellátása, mentők értesí‐
tése, helyszín biztosítása

2. tájékozódás, helyszín biztosítá‐
sa, mentők értesítése

x. helyszín biztosítása, tájékozó‐
dás, mentők értesítése, sérül‐
tek ellátása

2. Földön fekvő embert talál, lég‐
zésvizsgálatot végez, mi a helyes el‐
járás?

1. fél percig vizsgálom a légzését:
hátraszegett fejnél, hallgatom
a légzését

2. 1 percig „látom, hallom, ér‐
zem” hármas érzékeléssel el‐
lenőrzöm a légzését (figyelem
a mellkas mozgását, hallom a
légzést, érzem a bajbajutott
légzését az arcomon)

x.  10 másodpercig „hármas érzé‐
keléssel” vizsgálom a légzését

3. Eszméletlen a következő beteg:
1. a beteg a külvilág ingereire

nem reagál, de légzése, kerin‐
gése jó

2. a beteg zavart, kérdésekre ér‐
telmetlenül válaszol

x.  nincs légzése és keringése

4. Az általános betegvizsgálat során
melyik a legcélszerűbb sorrend?

1. fej, mellkas, medence, végtagok
2. fej, végtagok, medence, mellkas
x. végtagok, fej, mellkas, medence

5. Mire kell törekedni erős vérzés el‐
látása esetén?

1. gondoskodni kell a bő folyadék‐
pótlásról

2. sérült végtag nyomókötését
mielőbb felhelyezzük

x. először hívjuk a mentőket

6. Melyek az artériás vérzés tünetei,
ellátása?

1. Erős, nagy mennyiségű, sötét‐
piros vérzés. Vérző végtagot
szív fölé emelve, artériás nyo‐
mópontot elnyomva nyomókö‐
tést teszünk rá, hanyatt fektet‐
ve lábát megemelve fektetjük,
mentőt hívunk.

2. Erős, nagy mennyiségű, sötétpi‐
ros vérzés. Fertőtlenítjük, fedő‐
kötést helyezünk a sérülésre, ha‐
nyatt fektetve lábát megemelve
fektetjük, mentőt hívunk.

x. Világos piros színű vérzés,
amely lüktetve, pulzálva spric‐
cel. Vérző végtagot a szív síkja
fölé    emelve, artériás nyomó‐
pontot elnyomva, nyomókö‐
tést teszünk rá, majd hanyatt
fektetve, lábát megemelve fek‐
tetjük, mentőt hívunk.

7. Milyen fektetési mód javasolt je‐
lentős vérvesztés esetén?

1. félig ülő helyzet
2. stabil oldalfektetés
x. sokkfektetés, hanyatt fektetés

felemelt lábakkal

8. Mi a helyes fektetési mód hasi sé‐
rülés esetén?

1. hanyatt fektetés megemelt lá‐
bakkal

2. hanyatt fektetés felhúzott, alá‐
támasztott lábakkal, megemelt
felsőtesttel

x. félülő helyzet

9. Mit kell tenni, ha a sérültnek kifi‐
camodott a térde?

1. megpróbáljuk óvatosan vissza‐
tenni a helyére a csontokat

2. a beteget nyugalomba helyez‐
zük, a sérült végtagot a talált
helyzetben rögzítjük

x. a sérült végtagot felpolcoljuk,
mert így kevesebb vér megy a
sérült ízülethez

10. Mi a teendő nyílt végtagtörés
esetén?

1. próbálom a sebet sterilen fed‐
ni, és a végtagot a talált hely‐
zetben rögzíteni

2. fertőtlenítés után szorítókötést
teszek a sérülés fölé

x.     hívom a mentőket, és a beteg
mellett maradok

11. Mi a teendő felkartörés
esetén?

1. egy darab háromszögletű kendő‐
vel rögzítem a törött végtagot, 

2. kettő darab háromszögletű
kendővel rögzítem a törött vég‐
tagot

x. nyomókötéssel rögzítem a tö‐
rött végtagot

12. Mi a teendő epilepsziás roham
esetén?

1. megszorítjuk a kisujját, mert
azzal a fájdalommal elvonjuk a
figyelmét, így elmúlik a roham,
mentőt értesítjük

2. fejét alátámasztva védjük a sé‐
rülésektől, a roham alatt és
utána sem hagyjuk felügyelet
nélkül, értesítjük a mentőket

x.  felültetjük, cukros vízzel itatjuk,
mentőt értesítjük

13. Melyek lehetnek a CO‐ (szén‐mo‐
noxid) mérgezésre utaló tünetek?

1. csillapíthatatlan köhögés
2. fokozott élénkség, görcsroham
x.  fejfájás, hányinger,

végtaggyengeség

TEDD PRÓBÁRA MAGAD!

A Magyar Vöröskereszt Győr‐Moson‐Sopron Megyei Szervezetének (FNYSZ: E‐
001497/2016) játékán közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot (E‐001497/2016/D001) vagy
alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtó képzést (E‐001497/2016/D002) nyerhet 5 sze‐
rencsés megfejtő. A tanfolyamok 2018. december 31‐ig használhatók fel. A kitöltött
tesztlapokat 2018. május 15‐ig várjuk a Győr+Hetilap szerkesztőségébe (9023 Győr, Ko‐
dály Z. u. 32/a). A tesztet kitöltheti online is a gyorplusz.hu weboldalon. 

Mernél SEGÍTENI?
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......................................................

......................................................

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

E‐mail:

......................................................
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s z á r a z
levegő ellen‐

súlyozására, praktikus egy magasabb
oldalfalú virágláda, amibe beleállít‐
juk növényeinket. Ezt a ládát jól bé‐
leljük ki boltokban kapható fenyőké‐
reggel, amit alaposan meglocsolunk
heti több alkalommal. Természete‐
sen az orchideás cserepeink alá te‐
gyük ezt a fakéregkeveréket. A nagy
felületű mulcs így aztán az elpárolog‐
tatott vizet speciális mikroklímaként,
párafelhő formájában juttatja nö‐
vénykénk környezetébe.

Fényünk már van, megoldottuk az
öntözést és a párásítást, már csak a
megfelelő növény kiválasztása van
hátra. Leggyakoribbak a lepkeorchi‐
deák, cymbidiumok, azonban külön‐
böző dendrobiumok, papucsorchide‐
ák is láthatók már a kereskedések‐
ben. A Cattleya hibrid és más igénye‐
sebb fajok tartása azonban nagyobb
felkészültséget igényel!

kus a beáztatásos,
lecsöpögtetős mód‐
szer, amikor egy vö‐
dör – például – esővíz‐
ben 5‐10 percig áztatjuk a
növény gyökérzónáját, majd lecsöpög‐
tetjük. Heti egy‐két alkalommal, hő‐
mérséklettől függően alkalmazzuk ezt
a módszert! Különféle időszakokban,
attól függően, hogy vegetációs, illetve

virágzási szakaszban van‐e nö‐
vényünk, annak megfelelően
látjuk el tápoldatokkal. A táp‐
anyagokat egyébként perme‐

tező flakonnal is kijuttathatjuk
a szabadon álló gyökerekre.

Térjünk át a pá‐
rásításra! Többnyi‐

re az ablakpárká‐
nyon tartott növénye‐
ink megkapják az ele‐
gendő fénymennyisé‐
get, viszont részben
az alattuk lévő radiá‐
tor, valamint a direkt

napfény szárító hatá‐
sa nem szerencsés. A

Azt az alapvető tartási feltételt, amit
az ültető közeg–párásítás–speciális ön‐
tözés hármasság testesít meg, min‐
denképpen be kell tartani. Sajnos so‐
kakban ott a régi klasszikus beidegző‐
dés, ami az egyszerűen tartható klasz‐
szikus szobanövényeknél működött,
itt azonban nem. Az orchideakedvelők
többsége elégedett saját tartási mód‐
szerével, mert növénye folyamatosan

virágzik. Azonban a növény egészségi
állapotáról a sötét és egészséges levél‐
zet, valamint a gyökerek mennyisége
és állapota ad iránymutatást. Gyakran
a pangó víztől elrothadnak a gyökerek,
és a levelek tövéből hoz új gyökérze‐
tet. Ezt sokan egyszerű kapaszkodó
léggyökérnek nézik, azonban ezek a
növény valódi gyökerei. Ezért prakti‐

Negyven éve kezdtem orchideákkal foglalkozni, kevés szakirodalom‐
mal és néhány megszállott kutatóval, valamint számos lelkes érdeklő‐
dővel. Kipróbáltunk mindent, hogy lakásban tarthassunk igényes fajokat,

azonban időrabló elfoglaltságnak bizonyult, sok kudarccal. Ma már egé‐
szen más a helyzet. A kertészek, felismerve az üzleti lehetőséget, gyor‐
san változtattak az eddigi módszereiken, és erőteljes hibridizálásba

kezdtek, annak érdekében, hogy „lakásálló fajokat” hozzanak létre.

A pangó víztôl
elrothadnak
a gyökerek

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

ORCHIDEA-
VARÁZS

Szöveg és fotó: Nagy Ferenc
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Szantorini, más néven Théra, apró
kis sziget az Égei‐tenger közepén.
Megközelítése két módon történhet:
repülővel (mondjuk Bécsből) vagy
hajóval (mondjuk Kréta szigetéről).
Bármelyik lehetőséget választjuk is,
a megérkezés garantáltan nagy él‐
mény lesz. A sarlót formázó sziklape‐
rem szélére épült falvak ugyanis igen‐
csak emlékezetes látványt nyújtanak.

A jellegzetes településkép persze
nem a véletlen, és nem is valami helyi
építészeti hóbort eredménye. Hanem
nagyon is praktikus célokat szolgál. A

belsőbb helyiségeket ugyanis sokszor a
hegyoldalból vájták ki az eredeti lakók.
Így igyekeztek védekezni egyrészt a nyá‐
ri melegek, másrészt egy esetleges föld‐
rengés ellen. A ház kívülről látható ré‐
sze tehát csak toldása, kiegészítése az
eredeti barlanglakásnak. Ez esetben te‐
hát működik a Harry Potterből jól is‐
mert trükk. Azaz a ház belül tényleg jó‐
val tágasabb, mint amit kívülről mutat.

Volt egyszer egy robbanás...
A helyiek nem véletlenül tartanak

a földmozgásoktól, hiszen Szantorini
eleve egy komoly kataklizmának kö‐
szönheti jelenlegi arculatát. Az egy‐
kor kör alakú szigetet formáló hatal‐
mas vulkán Kr. e. 1500 körül kitört, a
hegy gyomrából pedig irgal‐
matlan mennyiségű
láva és vulkani‐
kus hamu tá‐
vozott. A
k i ü r ü l ő
magma‐
k a m r a
fölött vé‐
gül össze‐
r o s k a d t ,

majd a tengerbe zuhant a hegy köze‐
pe, így alakítva ki a ma látható, he‐
lyenként több száz méter magas kal‐
derát.

Sokan Atlantiszt vélik felfedezni az
egykori Szantorini‐vulkánban, míg má‐
sok a bibliai tíz csapással hozzák össze‐
függésbe az óriási kitörés hatásait.
Ezek persze csak jól hangzó elméletek,
a föld azonban azóta is rendszeresen
megmozdul a sziget alatt, évente akár
több tucat alkalommal is. Ezeket a mini
rengéseket azonban jellemzően csak a
műszerek érzékelik.

Az Égei‐tenger gyöngyszeme
A sziget északi részén elhelyezkedő

Oia (ejtsd: oja) Szantorini talán leg‐
szebb, leglátványo‐

sabb városa. Fehér
és pasztellszí‐

nű házfalak,
a semmi‐
be nyíló
égszínkék
ajtók, no

meg a szikla‐
p e r e m e n

egyensúlyozó lép‐

+36-96/200-203
+36-30/998-6633

PEGAZUS TRANSZFER • TÖBB MINT REPTÉRI TRANSZFER

A kényelmes nyaralás Önnek is jár

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBANwww.pegazustranszfer.hu 
TÖBB MINT

NON-STOP telefonos ügyelet: 
+36/30/998-6633

„Háztól házig” személyszállítás • Különbözô típusú járatok, akár 17 fôig

Diszkont járatok akár 2.999 Ft/fô/út áron

INGYENES Wifi, INGYENES BANKKÁRTYÁS fizetés

BUDAPEST, BÉCS, POZSONY repülôterekre
és EGYEDI utakra is!

Fehér házfal, égszínkék kupola,
lángvörös murvafürt, mélykék
tenger. Ez csakis Görögország le‐
het! Kevéssé köztudott viszont,
hogy az ehhez hasonló fényké‐
pek cirka kilencvenöt százaléka
egyetlen helyen, Szantorinin ké‐
szül. A görög tortán ugyanis
egyértelműen ez az aprócska szi‐
get a hab. Meg a pisztáciaszórás.
Meg a szőlőszem‐díszítés.

Sokan Atlantiszt
vélik felfedezni az egykori

Szantorini-vulkánban

csősorok és teraszok várják a látogatót.
Ha tehetjük, engedjünk gyermeki
énünknek, és induljunk el találomra az
egyik lépcsőn lefelé. A főutca zsivaja
hamar hátramarad, és kis időre kettes‐
ben maradhatunk a kivételes termé‐
szeti és épített környezettel. Szívjuk jól
magunkba az élményt, mert az emlék
egy életen át elkísér.

Elfogult vélemények szerint Oiából
láthatók a világ legszebb naplementéi
is. Amiben lehet is valami, tekintve,
hogy a panoráma minden napszakban
lenyűgöző. De ne higgyenek el mindent,
amit másoktól hallanak! Tessék oda‐
menni és kialakítani a saját véleményü‐
ket! Persze arra nem árt felkészülni,
hogy nem egy Oia‐i teraszon fogják éle ‐
tük legolcsóbb eszpresszóját elfogyasz‐
tani. Az élmény viszont vastagon megéri
a frissítőért kiadott egynéhány eurót!

Zeusz is jókedvében 

teremtette
Szerző: Kiss Tamás
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Tavaszi FRISSESSÉG
Ezúttal Somogyi Zsolt, a Somogyi Elektronic tu‐
lajdonos‐ügyvezetője főzött Nagy Eszter Cre‐
ative Cheffel, aki a tavaszi receptek
elkészítése során kipróbálta a cég
által forgalmazott konyhai gépe‐
ket. Az adás premierjét pénte‐
ken, 19:30 órakor láthatják a
Győr+ Televízióban, amit később
a tv.gyorplusz.hu weboldalon is
visszanézhetnek.

A medvehagymát a kesuval, parme‐
zánnal, olajjal és sóval krémesre turmi‐
xoljuk és pestót készítünk belőle. A rizst
üvegesedésig pirítjuk, először a borral,
majd apránként az alaplével felöntve, fo‐
lyamatos kevergetés mellett készre főz‐
zük. Mikor minden levet felvett, beleke‐
verjük a pesto kétharmadát és a vajat.
A maradék pestót felhasználhatjuk más

ételekhez, de pirítósra kenve is isteni!
A besózott húst forró serpenyőben kör‐
bepirítjuk, majd körülbelül 15 percig
170 fokos sütőbe helyezzük, felvágás
előtt nagyjából 5‐6 percig pihentetjük.

10 dkg medvehagyma, 20 dkg kesudió,
8 dkg parmezán, 2 dl olívaolaj, só ízlés szerint,

30 dkg arborio rizs, 1,5 dl száraz fehérbor,
7 dl alaplé, 8 dkg vaj, 40 dkg bélszín, 
10 dkg shimei gomba

A halat filézés után szorosan folpack‐
ba tekerjük, megformázzuk, a folpackot
megcsomózzuk és a halakat gyöngyöző
vízbe tesszük körülbelül 15 percre. Mi‐
után elkészültek, jeges vízben sokkoljuk,
a fóliát eltávolítjuk és sonkába tekerve,
serpenyőben körbepirítjuk. A zöld spárgá‐
kat felaprítjuk, vajas serpenyőben meg‐
pároljuk, majd kivéve olívával, ecettel, só‐

val, borssal ízesítjük. A fehér spárgákat ke‐
vés vízzel, sóval, tormával leturmixoljuk,
és a levet szűrőn átnyomkodjuk, majd az
egészet a (korábban jeges vízbe áztatott,
kinyomkodott) lapzselatinokkal összefőz‐
zük. A spárgalevet dermedésig hűtőbe
tesszük, majd tálaláskor botmixerrel fel‐
habosítjuk. A marinált zöld spárgára tesz‐
szük a sonkába tekert halat és a tormás
spárgahabbal díszítjük.

500 g tőkehal, 10 dkg erdei sonka, folpack, egy csokor zöld
spárga, fél csokor fehér spárga, olívaolaj, fehérborecet, bors, só,
egy kevés ecetes torma, 2 db lapzselatin

Medvehagymapestós rizottó
bélszínnel, gombával

Erdei sonkába tekert tokehal,
spárgatatár, tormás spárgahab

´́
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Nádorvárosban, a Belváros szélén,
8 lakásos + 1 üzlethelyiségbôl álló
liftes társasházban eladó ez a 2.
emeleti, 67,4 nm-es + 12,4 nm-es
erkélyes lakás. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 szoba.

Venczel-Tóth Anita: 
30/376-3718

Marcalváros II-n lakások 36—100
nm-ig eladók. Ez a 78 nm-es lakás
a negyedik emeleten található. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali + 3
hálószoba. A nappalihoz 14 nm-es
terasz kapcsolódik.

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Pinnyéden, új építésû, 6 lakás-
os társasházban amerikai konyhás
nappali + 3 szobás, 66,5 nm-es,
földszinti lakás eladó, 20 nm-es te-
rasszal, 150 nm-es saját kerttel. Fa-
lak módosíthatók. Átadás 2018 ôszén.  

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Kisbácsán 91,3 nm-es iker-
ház eladó. Nappali + 3 szoba, ház-
tartási helyiség és 10 nm-es terasz
található benne. 30-as falak, 12 cm
hôszigetelés, mûanyag nyílászárók, 3
rétegû üvegezéssel.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr, Szitásdombon új építésû, ma-
gas minôségû, társasházi lakások el-
adók. Ez a 42 nm-es lakás a máso-
dik emeleten található. Elosztása:
nappali + 1 szoba. Fedett gépkocsi-
beálló, garázs, tároló is vásárolható.

Budai Mónika:
30/640-8794

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban,
55 nm-es, elsô emeleti, erkélyes,
amerikai konyhás nappali + 1 szo-
bás, új építésû lakás eladó. Az 5 nm-
es erkélyre a szobából és a nappali-
ból is kiléphetünk. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Vízivárosban, extra csendes
környezetben eladó ez a 90 nm-es,
amerikai konyhás, nappali + három
szobás, galériás, 45 nm tetôterasz-
szal rendelkezô lakás. Mindössze hat
lakás található a házban.  

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr déli határán új, modern kiala-
kítású lakóparkban, társasházi lakás-
ok eladók. Ez a 45 nm-es, erkélyes
lakás a második emeleten található.
Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 1 szoba.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanakon 64,61 nm-es,
földszinti, amerikai konyhás nappali +
2 szobás, új építésû lakás eladó, saját
kerttel, modern társasházban. A föld-
szinten kertkapcsolatos, az emeleten
erkélyes lakások közül választhat. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a 80 nm-es ikerház.
Elosztása: 3 szoba + nappali. Az ingat-
lanhoz 15 nm-es, napsütötte terasz tar-
tozik, 350 nm saját kerttel. Emelt
szintû fûtéskész átadás: 2018. 07.

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Szabadhegy új építésû lakó-
parkjában, csendes környezetben el-
adó elsô emeleti, 76 nm-es, 7 nm
erkéllyel rendelkezô  lakás. Klíma elô -
szerelése is megtörténik. Az ingatlan
fûtésrendszere házközponti. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyôr-Szabadhegy új építésû lakó-
parkjában, csendes környezetben el-
adó földszinti, 47 nm-es, nagy tera-
szos, 134 nm kertkapcsolattal ren-
delkezô lakás. Garázsok, zárt udvari
gépkocsibeállók is vásárolhatók. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 31 M Ft

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

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 18,6 M Ft Ár: 36 M Ft Ár: 24,9 M Ft 

Ár: 29,5 M Ft Ár: 32,9 M Ft Ár: 15,7 M Ft Ár: 28,5 M Ft 

Ár: 25,9 M Ft Ár: 14,9 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon, 14 lakásos,
új építésû társasházban, 45—65 nm-
ig lakások eladók. Ez a lakás az eme-
leten található, 55,5 nm-es, nappali
+ 2 szobás, erkélyes. Várható át-
adás: 2018. december. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 19,8 M Ft 

Gyôr-Pinnyéden épül ez a 3 lakás-
os sorház, melyben 110 nm-es, bel-
sô kétszintes lakások eladók. A fszt-
en étkezôs konyha + nappali + 1
szoba + fürdô, az emeleten 2 szoba
+ fürdôszoba található. 

Venczel-Tóth Anita:
30/376-3718 Ár: 33 M Ft Ár: 18,5 M Ft Ár: 20,6 M Ft 

Szigetben 38 nm-es, magasföld-
szinti, garzon téglalakás eladó saját
tárolóval. Fürdô és WC külön helyi-
ségben található, a konyhából spejz
nyílik. A fûtéshez gázkonvektor és
cserépkályha is rendelkezésre áll.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 18,9 M Ft 

Ár: 13,9 M Ft 



30 2018. május 4.

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

´́

´́
´́ ´́

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

A szakmai munka ősszel elkez‐
dődött, meghatározták, hogy a
mobil eszközökbe milyen növé‐
nyeket ültetnek. Télen megjaví‐
tották és lefestették a növénytá‐
roló ládákat és földkeveréket ké‐
szítettek a szakemberek a növé‐
nyeknek. A növénytárolókat és
virágoszlopokat március elején
ültették be egynyári virágokkal,
azóta öntözték és tápoldatozták
őket, így a virágok teljes pompá‐
jukban díszlenek a kiszállításkor.

A nem télálló növényeket a
cég Rozgonyi utcai üvegházában
teleltették. A 46 nagy virágládá‐
ban lévő leandereket, babérokat,
pálmákat és borókákat megmet‐
szették, gondozták őket, tövük kö‐
ré egynyári virágokat ültettek. A

Szerdától várhatóan négy hét‐
re lezárták a Belvárosában az Ár‐
pád út Tarcsay Vilmos utca és a
Kiss János utca közötti szakaszát.
Az itt húzódó betoncsatornából
nemrég kicseréltek a szakembe‐
rek egy szakaszt, most ezt a
munkát folytatják. Az építkezés
idején a vízellátás és a szennyvíz‐
elvezetés folyamatos lesz. A kör‐
nyéken megváltozik a forgalmi
és a parkolási rend, aki teheti,
válasszon más útvonalat – tájé‐
koztatott a Pannon‐Víz Zrt.

Szöveg: Pannon-Víz

Szerdán és csütörtökön éjszaka Gyárváros, Sza‐
badhegy és Jancsifalu térségében tisztítottuk a fő‐
nyomó vezetéket. Az éjszakai karbantartás idején
víznyomás‐ingadozást és átmeneti vízelszínező‐
dést tapasztalhattak fogyasztóink. Győrszentivá‐
non a Homoksori és a Külső Vasút sor közti terü‐
leten pedig a délelőtti órákban folytatódott a sű‐
rített levegős vízvezeték‐öblítés. Ez az eljárás a szo‐
kásos vízöblítésnél jóval rövidebb ideig tart, de
sokkal hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé. Ter‐
mészetesen az öblítések idején is fogyasztható az
ivóvíz, de ivóvizes tartálykocsit is irányítottunk az
érintett körzetekbe.

Az öblítési munkák befejezése után az érintett
területek lakói vízdíj‐kompenzációt kapnak, me‐
lyet számlájukból automatikusan jóváírunk. Az
okozott kellemetlenségért türelmüket és megér‐
tésüket kéri a Pannon‐Víz Zrt.

Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa és Sárás önkor‐
mányzati képviselője május 7‐én az Audi Hungaria Iskolá‐
ban (Körtöltés utca felől megközelíthetően), 8‐án a Tulipá‐
nos Iskola Kisbácsai Tagiskolájában (Sövény u. 15.), 9‐én a
Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub helyiségében (István ki‐
rály u. 11.) 17 órától fogadóórára várja az érdeklődőket.

Szabó Jenő önkormányzati kép‐
viselő május 8‐án 15–16 óráig foga‐
dóórát tart, a Győr Megyei Jogú Vá‐
ros Polgármesteri Hivatala ménfő‐
csanaki lakossági információs iro‐
dán. (Ménfőcsanak, Szertári u. 4.)

FOGADÓórák

Szabadhegyre
és Szentivánra
ért a vízhálózat

ÖBLÍTÉSE

a csatornacsere az Árpád úton
FOLYTATÓDIK

DEKORÁCIÓ
nagy virágládákat többek között a
Széchenyi téren, a Káptalandom‐
bon, a Szenti István út melletti jár‐
dákon és a Megyeháza téren lát‐
hatjuk hamarosan. A Belvárost dí‐
szíti 25 darab ugyancsak nagymé‐
retű dézsás növény jázminnal, pa‐
pírvirággal és leanderrel. Jellegze‐
tes a két pálma, amelyek közül az
egyiket idén is a tűzoltóság előtti
körforgalom közepén csodálha‐
tunk meg, a másikat szintén ko‐
rábbi helyére, a Batthyány téri
körvirágágyban helyezik el.

A Győr‐Szol Zrt. fejlesztése a
virágoszlop, amelyből negyve‐
net láthatunk a Belvárosban. A
virág oszlopokba például begóni‐
át, futómuskátlit, futópetúniát
és díszburgonyát ültettek. A Ba‐

A Győr‐Szol Zrt. Városüzemel‐
tetési és Kivitelezési Igazgató‐
ságának kertész szakemberei
elvégezték a virágládák, ‐osz‐
lopok és ‐piramisok beülteté‐
sét, amiket május közepéig a
Belvárosba és további városré‐
szekbe szállítanak ki.

ross útra kerülő, nagy begóniá‐
val beültetett 68 darab kő virág‐
tartó láda tavasztól őszig a nyár
hangulatát adja. A beültetett vi‐
rágpiramisokból nyolcat szállíta‐
nak ki a napokban, ezekből ha‐
tot városrészek központjaiba, il‐
letve főútvonalak mellé tesznek,
míg kettőt a színház elé visznek.
A Városháza balkonjára 30 virág‐
láda kerül, ezeket muskátlival ül‐
tették be.

A Győr‐Szol Zrt. kéri, hogy a
mobil dekorációs elemek ládáit
és az azokban lévő növényeket
őrizzük meg együtt. Az eszközök
és a növények nagy értéket kép‐
viselnek, és rengeteg munka
van abban, hogy ilyen szépsé‐
gükben díszítik városunkat.

VIRÁG-



Mint ismeretes, az önkormányzat és a Győr‐Szol Zrt.,
mint konzorciumi partner a győri Vásárcsarnok épületé‐
nek átalakítására, a hozzá kapcsolódó parkolólemez épí‐
tésére és a létesítményhez tartozó terület megújítására,
a Zöld város kialakítása Győrben elnevezésű TOP‐os pro‐
jekt keretében kétmilliárd forint támogatást nyert. Az
összességében hárommilliárd forintba kerülő program‐
ban teljesen felújítják a Vásárcsarnokot, parkolólemezt
építenek, felújítják a Vásárcsarnok és a Tesco közötti te‐

Ahogy egyre zöldebb és tarkább
lesz a természet, úgy színesedik a
győri Xantus János Állatkert program‐
palettája is. Az utolsó áprilisi vasár‐
naptól ugyanis már nem csak a Zoo
Show kínál játékos ismeretszerzési és
szórakozási lehetőséget, hanem a ta‐
valyról már sokak által ismert Kalan‐
doZoo fantázianevű látványetetési
séta is. A látogatók élvezetes, infor‐
mációkban gazdag szakvezetés mel‐
lett betekintést nyerhetnek akár a
csuklyásmajmok, akár az ormányos
medvék étrendjébe, sőt ha a kedvük
úgy tartja, saját kezűleg is gondos‐
kodhatnak a tapírok, lámák, vagy ép‐
pen a páviánok vitaminpótlásáról.
Ha kíváncsi vagy, milyen ügyes halva‐
dász a vidra, mekkorát nőtt tavaly
óta a lajhárbébi, akkor keresd a Ka‐
landoZoo feliratú vagány „járgányt”.
Hidd el, könnyen felismered a zöld
„dizájnról”, a hangfalról és a sok‐sok
állati finomságról. A vakáció kezdeté‐
ig minden hétvégén, majd a nyári
szünet berobbanásával minden nap
„kalandozhatsz”; a Zoo Show ugyan‐
ezzel a menetrenddel várja a mélyen
tisztelt publikumot.

Ne ragadj otthon, mozdulj ki a bu‐
ja zöldbe, a csipetnyi egzotikumot te‐
remtő győri állatkertbe!

KalandoZoo

NEM CSAK
kalandoroknak

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

ret, a „Matáv játszótérként” közismert Ady‐parkot és a
Malom ligetet.

A rekonstrukció során felújítják a parki járdákat, a ját‐
szótér és környéke közterületi berendezésekkel bővül. A
Malom ligetben szerdán különleges, eddig Győrben
nem alkalmazott eljárással mentették meg a parkban ta‐
lálható egészséges fákat. Néhány fa a járdák nyomvona‐
lának útjába esne, ám azok egészségi állapota nem in‐
dokolta kivágásukat. Ezért a városüzemeltetési feladato‐
kat ellátó társaság a növények átültetéséről döntött. A
fák maradtak a ligetben, de olyan helyen növekedhet‐
nek tovább, ahol nem zavarják a rekonstrukciós munká‐
kat, illetve később a közlekedést.

Ugyanezzel az eljárással ugyancsak négy fát ültettek
át az Ady‐parkban, a Matáv‐játszótérként ismert terüle‐
ten. Erre azért volt szükség, mert a Vásárcsarnok felújí‐
tásának idején ideiglenes piacot alakítanak ki a mostani
játszótér helyén, hogy a kereskedők és termelők, vala‐
mint a vásárlók akkor is árusíthassanak, illetve vásárol‐
hassanak.

Az átültetésnek ez a fajta módszere Európa‐szerte
egyedülálló, a német Opitz nevű cég saját fejlesztésű
eszközeivel végezte a munkálatokat. A fák gyökérzetét
egy körülbelül három méter átmérőjű, nagyjából 1,5‐1,6
méter mélységbe lenyúló hidraulikus meghajtású gép
emelte ki, mintegy „átölelve” a növények alsó részét. Az
átültetés során a fák lombkoronáját és gyökérzetét is
visszametszették, biztosítva ezzel az átültetés során ért
sokkhatás csökkentését. A gyökér és a lombkorona visz‐
szavágása után a gyökérsebeket speciális gyökérnöveke‐
dés‐serkentő anyaggal kezelik és a fák új helyén speciális
rehabilitációs zónát alakítottak ki, ahol megfelelő táp‐
anyagokkal segítik a növény erősödését. Az átültetés
után szükség esetén a fákat stabil, nagyméretű karókkal
támasztották meg. A megfelelő méretű gyökérlabdával,
gyökérsérülés nélkül átültetett fák estében karózásra
nem is volt szükség.

Az átültetést követően, hároméves utógondozás kö‐
vetkezik. A szakemberek fokozottan figyelnek a fák rend‐
szeres öntözésére, a trágyázásra és a humusz pótlására.

A Malom liget rekonstrukciója során a park teljes nö‐
vényzete megújul. Az itt található fák állapotának felmé‐
rését független szakemberek végezték el, az általuk bal‐
esetveszélyesnek, elöregedettnek, betegnek ítélt növé‐
nyeket a munkálatok megkezdése előtt eltávolítják. A cél
az, hogy a park felújítását követően, legalább 10‐15 évig
a terület flórájában ne legyen szükség drasztikus beavat‐
kozásra.

SIKERES
faátültetés

312018. május 4.
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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

ségű előnyt élvez, a munka‐
folyamatokat betanítjuk.
Fényképes szakmai önélet‐
rajzot az
info@ornamentika.hu címre
várjuk

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

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

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‐

ÁLLÁS

GYÓGYTORNÁSZT keresünk
Győrbe, a Rofé Naturale
Egészségközpontba, heti 1‐2
napos megbízásra. Részletek
a www.rofe.hu‐n találhatók.
Érdeklődni: +36‐70/372‐
2680‐on lehet.

Épületdíszítéssel foglalkozó
vállalkozás Győr és környé‐
kén főállásban szakembert
alkalmazna kapacitásbővítés‐
ként. Festő, épületszobrász,
műköves, kőműves végzett‐

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‐
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

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

Győrben használt bútorok el‐
adók: asztal sarokpaddal,
szekrények, fotel lábtartóval,
hűtő, fotelágy, szőnyegek.
06‐30/396‐6512

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.
Telefon: 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‐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 telefo‐
non: 06‐20/940‐2805.

LAKÁSCSERE

Elcserélném a Győr‐Belváros
közelében lévő, 37 nm‐es, 1.
emeleti, szépen felújított ön‐
kormányzati lakásomat na‐
gyobbra, saját tulajdonú is
érdekel. 06‐20/43‐44‐526

06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm‐
es, összkomfortos, határo‐
zott bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 60–85 nm‐es,
3 szobás, határozott‐határo‐
zatlan idejű, 1+2 fél szobás,
erkélyes bérleményre. Kos‐
suth Lajos és Bán A. u. kizár‐
va. (Hirdetésszám: 647.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm‐
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 2‐3 szobás, 50 nm‐
es, határozatlan idejű bérle‐
ményre. Stadion, Kossuth La‐
jos és Bán Aladár utcák kizár‐
va. (Hirdetésszám: 648.)



332018. május 4.

Ne felejts el
rendelkezni az 1%-ról! 

18530021-1-08

GYÔR BELVÁROSÁBAN
igényesen kialakított, 
VADONATÚJ
SZÁLLÁSHELYEK
parkolási
lehetôséggel
KIADÓK.

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

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

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

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

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm‐
es, összkomfortos, határo‐
zott, bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 55–63 nm‐es,
3‐4 szobás, határozott‐hatá‐
rozatlan idejű,1+2 fél szobás
bérleményre. Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 649.)

Szigeti, 1 szobás, 26 nm‐es,
összkomfortos, részben felújí‐
tott, bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 52–100 nm‐es,
belvárosi, szigeti, révfalui, ná‐
dorvárosi, határozott‐határo‐
zatlan bérleményre. Panel ki‐
zárva. (Hirdetésszám: 650.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 40 nm‐
es, komfortos, teljesen felújí‐
tott, gangos, határozott bér‐
leti szerződéses lakást cserél‐
ne 2‐3 szobás, 44–80 nm‐es,
lift nélküli házban, max. 2.
emeletig lévő, határozott‐ha‐
tározatlan idejű bérlemény‐
re. Belváros, Kossuth Lajos
és Bán Aladár utcák kizárva.
(Hirdetésszám: 651.)

Szigeti, 2 szobás, 56 nm‐es,
komfortos, udvaros, határo‐
zatlan bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 50–63 nm‐es,
1–3 szobás, határozott‐hatá‐
rozatlan bérleményre. (Hir‐
detésszám: 652.)

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban 96 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel 
Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s targoncave-
zetôi jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!
Ami a munkakör  betöltéséhez szükséges:
• 8 ált. iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör  betöltéséhez szükséges:
• OKJ-s bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány
• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindkét munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni, 
JELENTKEZZ!

Kapcsolat: 96/661-213 vagy 30/864-0897
hétfôtôl péntekig 8–16 óra között.
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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: Medeiné Fodor Kornélia.

KÖZLEMÉNYEK

Lakossági fórumról településrendezési eszközök módosítása kapcsán: Győr Megyei Jogú
Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/inno-
váció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítások és partnerségi egyeztetés címszó alatt
folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük az érdek-
lődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály 
lakossági fórum keretében bemutatja:

Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének módo-
sítására irányuló:

SZTM 2018-010 Győr, Révfalu 01131 sz. övezet módosítása
SZTM 2018-020 Győr – Bácsa 13165 hrsz. telekalakítás jelölése
SZTM 2018-022 Győr – Győrszentiván, Mogyorós u. szabályozási vonal korrekciója (41638 hrsz.)
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2018-012 SZTM 2018-012
Győr – Likócs, 5738/7 hrsz. övezethatár-, építménymagasság-
és szintszámkorrekció

TSZTM 2018-014
SZTM 2018-014 Győri Ipari Park 5387/54 hrsz.-ú útból beépítésre szánt terület kijelölése
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. május 14. (hétfő) 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

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

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. május 4–22-ig, a város internetes oldalán:
„http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” címszó alatt. A megje-
lenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi
címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

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

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

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárásáról szóló:  
1) SZTM 2018-021 Győr, Reptéri úti szabályozási vonal korrekciója
42/A.§ szerinti partnerségi egyeztetés szakasz tervanyagát.
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2018. május 4-től 2018. május 14-ig.
2) TSZTM 2018-012 SZTM 2018-012

Győr-Likócs, 5738/7 hrsz. övezethatár, építménymagasság
és szintszám korrekciója

TSZTM 2018-014
SZTM 2018-014 Győri Ipari Park 5387/54 hrsz.-ú útból beépítésre szánt terület kijelölése
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2018. május 4-től 2018. június 4-ig.
3)
SZTM 2018-010 Győr, Révfalu 01131 sz. övezet módosítása
SZTM 2018-020 Győr-Bácsa 13165 hrsz. telekalakítás jelölése
SZTM 2018-022 Győr, Mogyorós u. szabályozásivonal-korrekció (41638 hrsz.)
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2018. május 4–25-ig.

A rendezési tervi módosítások elérése: a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innová-
ció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés címszavak alatt.
(Személyesen: 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231. szobában megte-
kinthetŐ.) A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban is tehetŐk az
ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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Alberti e Santi, 50 éve vezetô cég a nemzetközi szállítmányozás és logisztika
területén, ügyfelekkel és alvállalkozókkal szerte a világon

MUNKAERÔT KERES GYÔRI IRODÁJÁBA
NYITOTT POZÍCIÓK
• customer service activities

coordinator
• customer service operators
• transport managers
• sales managers

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

terén szerzett tapasztalat

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

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

risorseumane@albertiesanti.net

CsatlakozzHOZZÁNK!
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Történelem
1964‐ig a keleti blokknak a „pré‐

mium” Pobjedák és Volgák mellett
csak az elavult Moszkvicsok jutot‐
tak. Kellett valami, ami bírta az uta‐
kat, a zord időjárást és még megfi‐
zethető is a tömegek számára. A
megoldást az autóhiányra egy új tí‐
pus gyártása jelentette, melyet az
olasz FIAT licence alapján tervez‐
tek. 1966‐ban a FIAT 124 módosí‐
tott, megerősített 124R változatát
kezdték gyártani a Togliattiban épí‐
tett gyárban. A Zsiguli hegység kö‐
zelében felépített „város” és gyár‐
tóüzem teljes kapacitással 1973‐
tól, évi 700 ezer autót készített. A
Szovjetunióban Zsiguli, nyugatabb‐
ra Lada néven készült a 2101 mo‐
dell, a körlámpás, ezerkettes 13
évig volt gyártásban. Aztán követte
őt a kombi (2102), majd az ezer ‐
ötös (2103) és korszerűsített társa‐
ik, köztük a „kockalada” (2104,
2105, 2107). A hátsókerekes La‐
dákból – lényegében azonos tech‐
nikára építve – 1970 és 2012 kö‐
zött 17,4 millió darab készült, ami‐
vel a második legnagyobb darab‐
számú modell a világon.

Zsiguli gyűjtőknek
A Lada a klasszikus autóépítés kép‐

viselője. Hosszmotor elöl, hátsókerék‐
meghajtás, tágas utas‐ és csomagtér,
egyszerű műszaki megoldások, megbíz‐
ható technika. Egykoron mindenki ál‐
ma volt, most pedig gyűjtők féltett kin‐
cse. Ma egy körlámpás Zsiguli milliókat
ér, ha OT‐vizsgával rendelkezik. Nem vé‐
letlen, hiszen ezeken az oldtimereken
minden a helyén van – ahogy annak
idején. Gyári szerelőlámpa beépítve a
motortérbe, eredeti műbőr az ülése‐
ken – egyes modellekben akár piros
színben –, a 2102 kombi hosszabb ru‐
gókkal szerelve, hogy bírja a terhelést.
Ma már alig beszerezhetők a króm al‐
katrészek, és egy meg nem bontott mo‐
tor is aranyat ér. Még szerencse, hogy
a '70‐es években alig utaztak az embe ‐
rek, így nem ritka, hogy 100 ezer kilo‐
métert sem futottak a megkímélt gyűj‐
tői orosz matuzsálemek.

„Lada‐szag”
Ültek már eredeti állapotú Ladá‐

ban? Én megtettem. A Veterán Zsigu‐
li Egyesület jóvoltából beülhettem

egy olyan, az elsők között gyártott
szürke 1200‐asba, aminek a kerék‐
csavarjain még FIAT felirat díszeleg.
És érezhettem azt az illatot, ami min‐
den egyes Lada sajátja. Nincs két
ugyanolyan. Ebben inkább a korabeli
ragasztó szaga dominált, egy másik
ezerötösben pedig a műbőré. A tel‐
jes króm hűtőrácsos, dupla körlám‐
pás akkori prémiumautó már fordu‐
latszámmérőt is kapott, és 160 km/h
fölött is repülhetünk vele. Ebben
már alap a középen díszelgő óra, és
a „fabetét”. Konkrétan ez az olívzöld
(Oliven Grün), nyugati piacos verzió
ténylegesen elérte a világszínvona‐
lú autógyártás szintjét. Jobban
összeszerelt, és jobban fel‐
szerelt is. Még a kipufogó‐
cső végére is került gyári
krómdísz!

Retró a javából!
A Zsiguli csak egy a keleti

blokkban gyártott kocsik közül,
ami gyerekkorunk álma vagy éppen
gyermekeink fantáziáját megmozgat‐
ja. Van, aki átélte azokat az időket, és
szívesen nosztalgiázna. De vannak fi‐
atal rajongói is a '60‐as, '70‐es, '80‐
as évek autóinak. A legnagyobb őrül‐
tek nemcsak ábrándoznak, de meg‐
őrzik, beszerzik, vagy éppen megépí‐
tik álmaik retró verdáját. Így lehetsé‐

ges, hogy országszerte klubok alakul‐
tak, és életben tartják a márkákat, tí‐
pusokat, az élményt. Skoda 105,
Moszkvics 2140, Wartburg Limou ‐
sine, és még sorolhatnánk, milyen
autócsodák lesznek most egy helyen.
Győrben az ETO Park ad helyet má‐
jus 12–13‐án a Retropartizánok ren‐
dezvénynek, melynek szervezője a
Veterán Zsiguli Egyesület. Itt minden‐
ki ingyenesen, kordonok nélkül meg‐
nézheti a legszebb darabokat. Tulaj‐
donosaik pedig történetükkel, szto‐
rikkal, a felújítás vagy közös gurulások

é l ‐

m é ‐
nyeivel készülnek. Ráadásul vasárnap
délelőtt a veterán‐börzén a rég kere‐
sett alkatrészek is felbukkanhatnak. Ne
feledjük, hogy egy‐egy régi kocsi meg‐
mentésével nem csak egy négykere‐
kűt, de egy kor szellemét, egy életér‐
zést is megőrzünk az utókor számára.
Ha az öreg autók mesélni tudnának?!

A '60‐as években a szovjet ipar virágzott. A munkásosztály is
egyre mobilabb akart lenni, ezért mindenkinek kellett az autó.
Ekkor jött a Zsiguli, mindenki álma. Két napig, május 12–13‐
án  mindenki csodájára járhat a korabeli kocsiknak, a Retro‐
partizánok rendezvényén.

Sztorikkal és 
a közös gurulások

élményével készülnek
a tulajdonosok

Retropartizánok

KELETI BLOKK
Szerző: Nagy Viktor  /  Fotó: Marcali Gábor
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Az Olimpiai Sportparkban egy‐
mást érik a különböző világverse‐
nyek. Múlt hétvégén az erőemelőké
volt a főszerep, a tavalyi Európai Ifjú‐
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) egyik
helyszínén. A győri I. GPC V4 Erőeme‐
lő Világkupára érkeztek résztvevők
Bulgáriától Horvátországon át szinte
egész Európából, sőt Irán is népes
küldöttséggel képviseltette magát. 

„A RAW tulajdonképpen a hagyo‐
mányos erőemelés, sportruha nélkül.
Itt nem lehet használni a teljesít‐
ményt jelentősen megnövelő gumi‐
ruházatot, csak övet, hagyományos
térdvédőt és csuklószorítót. Guggo‐
lásból, felhúzásból és fekve nyomás‐
ból áll össze a verseny. Előzetesen há‐
romszáz indulóval számoltunk, ennél
lényegesen többen voltak, nagyjából
négyszázan” – mondta Freimann
Sándor, a viadal főszervezője.

A megmérettetésen két Európa‐,
és harmincegy világrekord született,
ebből huszonegy magyar sportolók
nevéhez fűződik. A legfiatalabb ver‐
senyző 15, a legidősebb 84 éves volt.
A tervek szerint a V4 Világ Kupa ver‐
senyét évente más‐más Visegrádi
Négyek ország rendezi majd, de vala‐
mennyi GPC tagállam versenyzői ne‐
vezhetnek. A szervezet első embere,
Libor Hurdalek már most Győrnek
adná a rendezést a következő konti‐
nensbajnokságra is. Ez nem véletlen,
hiszen a helyszín tökéletes, és az in‐
dulók létszámában is minden várako‐
zást felülmúlt a megmérettetés.

VILÁG-
REKORDOK

Az aranyérem szempontjából a
házigazdáknak legalább két góllal kel‐
lett nyerniük, ellenfelüknek a győze‐
lem és a döntetlen mellett az egygó‐
los vereség is elég lett volna ahhoz,
hogy előnybe kerüljenek a végelszá‐
molásnál. A mérkőzésre már hóna‐
pokkal korábban elkelt minden belé‐
pőjegy, még pótszékekre is szük‐
ség volt, a hivatalos adatok sze‐
rint 5.307 néző tekintette
meg a helyszínen az összecsa‐
pást. Az első félidőben a Fe‐
rencváros akarata érvénye‐
sült, a fővárosiak már négy gól‐
lal is vezettek, a szünetre pedig
15–12‐es vezetéssel mehettek. A
második játékrészben sokáig őrizte
előnyét a Ferencváros, a hajrát azon‐
ban az ETO bírta jobban, és 26–24‐
re nyerte a rangadót. A Győr kétgó‐

los sikere azt jelenti, hogy – vélhető‐
en – csak a bajnokság utolsó forduló‐
jában, május 23‐án derül ki, melyik
csapat lesz a bajnok.

„A negatívum az volt, amit az első
félidő végén produkáltunk, de meg‐
maradt a hitünk, és a játékosok azt
nyújtották ebben a helyzetben, amit
vártunk. Ha van még néhány perc a
meccsből, nagyobb különbséget tud‐
tunk volna kialakítani" – nyilatkozta
Ambros Martín, az ETO vezetőedző‐
je.

„Ellenfelünk védőfala felőrölt ben‐
nünket az utolsó hét‐nyolc percben.
Óriási mérkőzés, brutálisan nagy csa‐
ta volt, ezért mindkét csapatot és

szurkolótábort megilleti a gratuláció.
Ez az eredmény egy dologra jó, hogy
tovább izguljunk" – mondta a Ferenc‐
város vezetőedzője, Elek Gábor.

„Büszke vagyok a csapatra, na‐
gyon jól játszottunk. A végére sajnos
elfogytunk, nem tudtunk mit lépni a
győriek magas védőfalával szemben.
Innentől minden gól fontos mindkét
fél számára" – nyilatkozta az FTC vá‐
logatott irányítója, Kovacsics Anikó.

„Végig nagyon nagy volt a küzde‐
lem. Akadtak nehézségeink védeke‐
zésben, de a meccs hajrájában javul‐

tunk, az utolsó pillanatig hittünk a
sikerben, és küzdöttünk" – nyi‐
latkozta az ETO holland beálló‐
ja, Yvette Broch.

Ha a két együttes, a várakozá‐
soknak megfelelően, a hátralé‐
vő fordulókban sem veszít pon‐

tot a többi ellenféllel szemben, ak‐
kor a helyezéseket az összes mérkő‐
zés alapján kialakult gólkülönbség ha‐
tározza meg. Jelenleg a Győr 235‐ös,
az FTC 220‐as gólkülönbséggel rendel‐
kezik, utóbbi viszont egy találkozóval
kevesebbet játszott.

Az ETO nyerte
a rangadót

Az utolsó fordulóban
AVATNAK BAJNOKOT

A címvédő Győri Audi ETO KC
hazai pályán 26–24‐re legyőz‐
te a Ferencvárost a női kézi‐
labda NB I rangadóján a 23.
fordulóban, ami azt jelenti,
hogy a két csapat között való‐
színűleg a gólkülönbség dönt
majd a bajnokság végén.

Fotó: O. Jakócs Péter
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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

A Magyar Kupa után az élvonalbeli bajnokság‐
ban is bronzérmes lett a CMB Cagro‐UNI Győr női
kosárlabdacsapata. A harmadik helyért vívott pár‐
harcban a Zalaegerszeg volt Sandro Orlando veze‐
tőedző együttesének ellenfele. A Győr az első ta‐
lálkozót hazai pályán megnyerte 72–56‐ra, majd
idegenben is győzni tudott 75–61‐re. A csapat ez‐
zel a bronzéremmel teljesítette a vezetőség mini‐
mális elvárásait az idényben.

Szinte teljesen benépesült a
Magvassy‐sportcsarnok a 24. Ovi‐
olimpia döntőjére. A játéktéren a
gyerekek foglalták el helyüket, és
élvezték is az olimpikonoknak ki‐
járó felhajtást, a lelátón pedig a
szülők szurkoltak a csapatoknak.
Az Oviolimpia fináléjában 25 óvo‐
da vett részt, a csapatokat öt cso‐
portba osztották, a váltóverse‐
nyek során három, már ismert és
begyakorolt feladatot kellett vég‐
rehajtani a kicsiknek. Ezek után

Négyszáz óvodás versenyzett a 24.
Győri Oviolimpia döntőjében, a
Magvassy Mihály Sportcsarnokban.
A rendezvényen csapatban és egyé‐
niben összesen hét bajnoki címet
osztottak ki. A döntőbe jutott ovi‐
sok egész évben készültek a látvá‐
nyos és izgalmas sporteseményre.

minden csoportból a legjobb ju‐
tott a Szuperdöntőbe, ahol há‐
rom ügyességi feladatban mér‐
ték össze tudásukat a fiúk és a lá‐
nyok. Itt végül a Kovács Margit
Óvoda végzett a harmadik he‐
lyen, a ménfőcsanakiak állhattak
a dobogó második fokára, a baj‐
nok pedig 2018‐ban a Brunszvik
Óvoda csapata lett. Három fiú és
három lány versenyszámban
egyéni győztest is hirdettek. A lá‐
nyoknál a kislabda‐hajítást Csön‐

des Kata, a fiúknál Nagy Dániel
nyerte. A 30 méteres futásban
Lakatos Panna és Kovács Áron
volt a legjobb, míg távolugrásban
Bogár Korina, és Német Richárd
állhatott a dobogó tetejére.

A nagy hagyományokkal ren‐
delkező eseménynek ezentúl ka‐
balafigurája is lesz, mégpedig
egy mókus, amit a győri ovisok
Bukfencnek neveztek el, és ami
végig ott volt a pályán a gyere‐
kekkel.

A bajnokságban is 

„Nem kezdtük jól a mérkőzést, de a szünet után
feljavult a védekezésünk, és támadásban is tud‐
tunk még hozzátenni valami pluszt. Boldog va‐
gyok, mert mindenki, aki játszott, eredményes tu‐
dott lenni. Az volt a különbség, hogy az ellenfélnél
csupán hat‐hét játékosra számíthatott a szakmai
stáb, nálunk tízre. Gratulálok a ZTE‐nek, mert jó
csapat, és nehéz volt ellenük játszani” – mondta
Sandro Orlando, a Győr vezetőedzője.  

Az elmúlt két hétben három korosztályos szabadfogású magyar bajnokságon vettek részt
a Győri AC birkózói. Soltvadkerten mérték össze erejüket a diák I‐es korcsoport fiataljai,
ahol Varga Márton  5., Kovács Zétény a 7. helyen végzett. Győrben az Olimpiai Sportpark
adott otthont a serdülő szabadfogású OB‐nak, a GYAC ezzel a versennyel állít emléket Sillai
Lászlónak, Győr egykori világbajnokának. Ezen a viadalon a rendező klub sportolói közül
Gyurasits Máté és Reznyák Máté 3., Varga Márton 5. helyen zárt. Szentesen küzdöttek meg
az egyesület legfiatalabb birkózói a diák II‐es korcsoportban a bajnoki címekért. Hajdó István
bronzérmet szerzett, Puska Zoltán pedig 7. lett.BI

RK
Ó

ZÁ
S

BRONZÉRMESEK

Több száz ovis versenyzett

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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Krisztán számos pályázatra be‐
adta már a fényképeit, fotóművész‐
ként ez elvárás is. A mostani díjazás
több szempontból is különleges.
Az egyik ok, hogy elérte a 160. elis‐
merését, amelyről úgy tudjuk,
Győrben egyedülálló. A másik ok‐
ról pedig már maga a művész be‐
szélt. „Nagy megtiszteltetés volt,
hogy tavaly én is az EYOF fotós csa‐
patának a tagja lehettem. Kiváló
kollégákkal dolgoztam végig azt az
egy hetet. Új lehetőségként éltem

A tavalyi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) média‐stábjának
is tagja volt a dunaszegi Lakatos Krisztián fotóművész, aki egy egyip‐
tomi pályázaton most három fotójával is nyertes lett. Köztük egy
olyannal, amelyet a sporteseményen készített. 

meg, hiszen fotóművészként más
jellegű képeket készítettem eddig,
ám az EYOF‐on megszabott felada‐
toknak kellett megfelelni, sportfo‐
tós munkákat kellett letenni az asz‐
talra. Rettentő nagy volt a pörgés,
a felelősség, s nem csak a saját örö‐
mömre dolgoztam. Végtelenül él‐
veztem, új dolgokat tanultam, és jó
visszagondolni arra a feszített tem‐
póra is. Örök emlék!”

Lakatos Krisztián elmondta azt
is, hogy már több, EYOF‐on készült

A férfi kézilabda NB I/B 2017–2018‐as sze‐
zonjából két forduló van hátra, és még három
csapat esélyes a bajnoki címre. A 24. körben
az Agrofeed‐ETO‐SZESE hazai pályán 26–26‐os
döntetlent játszott a Telekom Veszprém U20‐
as gárdájával, ám így sem csúszott vissza a ta‐
bella éléről a második helyre. A legnagyobb ri‐
válisnak számító Vecsés 30–25‐re verte a NE‐
KA együttesét, és ugyanúgy 40 pontja van,
mint a Győrnek. A zöld‐fehérekkel döntetlent
játszó veszprémi fiatalok állnak a harmadik he‐
lyen 37 ponttal. Az ETO ebben a bajnokságban
még a Péccsel és az Ajkával, a Vecsés a Csur‐
góval és a Százhalombattával játszik, míg a
Veszprémre a NEKA és a Csurgó együttese vár
az ellenfelek között.

Óriási a harc 
a bajnoki címért

sportfotóval is pályázott, de eddig
nem sikerült nyernie. Most viszont
a teniszversenyen készített képe
Árnyék kategóriában az első he‐
lyen végzett, amelyre roppant
büszke. Ráadásul nem csak ebben
a kategóriában diadalmaskodott,
hanem a természet‐ és a színes fo‐
tó kategóriában is kiemelték a
munkáját. 

„A világ minden tájáról érkeztek
anyagok a pályázatra, egyetlen ma‐
gyarként sikerült nyernem, ez kü‐
lön boldogság. Továbbra is figyelni
fogom a lehetőségeket, s remélem,
továbbra is eredményesen szere‐
pelek a nemzetközi megméretteté‐
seken is!” – zárta a fotóművész. 

Egyiptomi pályázaton nyert 
az EYOF-on készült fotóval

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: május 4—10.

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.

Steffl dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l Kartonos ár

159 Ft/db

ANYÁK NAPI
desszertajánlatunk

Milka I Love desszert
120 g, 5408,33 Ft/kg

649 Ft/db

Casali schoko
bananen desszert 

150 g, 3326,66 Ft/kg

499 Ft/db

469 Ft/db

Tulipán desszert
127 g, 3692,91 Ft/kg

Csont nélküli sertéskaraj
május 2—6.

1350 helyett

1199 Ft/kg

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász

Csont nélküli
sertéstarja 
május 2—6.

1350 helyett

1199 Ft/kg

1099 Ft/kg
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