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„Megkönnyebbültünk és kezdjük
tisztán látni a dolgokat. Nehéz felfog-
ni, hogy hányan dolgoztak a produk-
ción, és hányan néztek minket a hely-
színen, vagy a tévéképernyőkön ke-
resztül. Több mint kétszázmillió em-
ber látta a produkciónkat világszerte,
ami elképesztő szám” – mondta Sik-
lósi Örs, a zenekar énekese és szö -
veg írója, aki hozzátette, hogy nagyon
sokat készültek a versenyre. 

A 2006 óta működő együttes
frontembere úgy látja, hogy ilyen
esemény csak egyszer adatik meg
egy zenekar életében, de azon dol-
goznak, hogy továbbra is élhessék az

Hétfőn megkezdődött a nagy sike-
rű Nyugdíjas Egyetem újabb szemesz-
tere. Június végéig három alkalommal
várják a szervezők a tudásra „éhes”
szépkorúakat. A programot 2010 szep-
tembere óta hirdeti meg a Széchenyi
István Egyetem, a cél az, hogy a szeni-
orhallgatók számára hasznos és érde-
kes témákban, minél több információ

A nyugdíjasok is tudásra „ÉHESEK”
jusson el hozzájuk. A mostani, tavaszi
szemeszter, rendhagyó módon mind-
össze három előadásból áll. Ezeken a
lovaglás előnyeiről, pedagógiáról és
zenetörténetről is hallhatnak az érdek-
lődő nyugdíjasok.

A lovaglás és a lósport az elmúlt évek-
ben óriási fejlődésen ment keresztül, en-
nek előnyeit pedig nem csak a fiatalok,

a gyerekes családok, de a hatvanon túli-
ak is kiélvezhetik. A hétfői szemeszter-
nyitón a győri egyetem docense, dr.
Pongrácz László tartott előadást a lovas
témában, majdnem telt ház előtt, közel
ezer szépkorúnak beszélt szakterületé-
ről. „Gyakorló egyetemi előadóként hoz-
zászoktam a nagy létszámú hallgatóság-
hoz, bár manapság a fiatalok nem olyan

lelkesek, mint a nyugdíjas egyetemisták,
úgyhogy számomra is komoly kihívást je-
lent ennyi és ilyen korú diák” – hangsú-
lyozta az egyetemi docens. „Persze más-
képp, más stílusban állítottam össze az
előadásomat” – tette hozzá dr. Pongrácz
László. A lósport nagyot fejlődött az el-
múlt években, komoly állami és uniós
forrásokat lehet elnyerni a szférában ter-
vezett fejlesztésekre. Lovardák épültek,
egyre többen hobbi-lovagolnak, sok lo-
vas turistaút valósult meg és a lovas te-
rápia jótékony hatását is egyre többen
élvezhetik Magyarországon. „Akik itt ül-
nek a padsorokban, kortól függetlenül
ugyanúgy ki tudják használni a lovaglás
előnyeit, bízom benne, hogy az előadás
is sokaknak hozott kedvet a lovakkal való
barátkozásra” – mondta a szakember.

Legközelebb május 28-án várják
izgalmas előadásra a szépkorúakat, a
szemeszter pedig június 11-én zárul
a nyugdíjasok számára.

Több mint 200 millióan

álmukat. A papucsos hangyák (Ants
With Slippers) négy éve már ma-
gyar nyelvű dalokkal jelentke-
zik, de Siklósi Örs arra is lát
esélyt, hogy ismét szüles-
senek angol nyelvű dalok
a jövőben. „Szeretnénk
az AWS-t több külföldi or-
szágban is megismertetni a
közönséggel. Rendszeres ke-
let-közép-európai turnékkal nagyon
elégedett lennék.” 

Az AWS idén debütál a Volt Fesz-
tiválon, és meghívást kaptak a világ
egyik legnagyobb metalzenei rendez-
vényére is, a németországi Wacken

Open Air
fesztiválra. „Ez is egy beteljesült
álom, hiszen gyerekkorunkban az ot-
tani fellépőket csodáltuk, augusztus-
ban pedig mi is színpadra állunk” – me-
sélte az énekes a Győr+ Délutánban.

NÉZTÉK OKET

Viszlát nyár című slágerével képviselte hazánkat az AWS a 63.
Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében, Portugáliában. Bár a rock-
metal zenekar búcsút intett az Ibériai-félszigetnek, az új lehe-
tőségeket viszont nagy hellóval köszönthetik, hiszen olyan fesz-
tiválokra kaptak meghívást, ahol eddig még nem játszottak.
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A papucsos hangyák
külföld felé

menetelnének

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Az egyre népesebb AWS-rajongótá-
bor nem marad új dalok nélkül sem,
hiszen a tervek szerint szeptemberben
láthat napvilágot a zenekar negyedik
lemeze. Addig pedig a Viszlát nyár
üvölt a hangfalakból, május 26-án pél-
dául Győrben, a Dongóban. A koncert
médiapartnere a Győr+ Rádió.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ
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Győrben mintegy 900 ápoló dol-
gozik, köztük nővérek, asszisztensek,
műtősök, műtőssegédek, gyógy-
masszőrök, dietetikusok. Munkájuk –
szakértelmük, elhivatottságuk – je-
lentős mértékben befolyásolja a gyó-
gyítás minőségét, a lehető leggyor-
sabb felépülés esélyeit. Társadalmi
megbecsülésük tehát közérdek. 

Csordás Adrienn, a győri Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház (PAMOK)
ápolási igazgatója szerint az egészség-
ügyi dolgozók összetartozását mutatja
a rendezvény, hiszen a nehéz helyzet-
ben  is képesek voltak a betegbizton-
ság, az utánpótlás, illetve a dolgozói
egészségvédelem témakörében nívós
programot összeállítani és megvalósí-
tani az ápolásszakmai napon.

Az ápolási szakma kihívásai közé
tartozik az idősödés. A szakma derék-

Az együtt érző ápolás és a jó
kezelés elválaszthatatlanok
egymástól – Johannes Hin-
rich von Borstel  orvos-író
idézetének szellemében tar-
tották meg Győrött az idei,
már a 13. Ápolásszakmai tu-
dományos napot.

hadát ma a korosabb nemzedék al-
kotja, s bár az érkező fiatalok képzet-
tek, motiváltak, nincsenek elegen. A
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és
Szociális Szakképző Iskolában, a szak-
gimnázumi képzés keretében szerez-
hetnek szakmai végzettséget az ápo-
lás iránt érdeklődést, elhivatottságot
érző fiatalok. Érdekes változás, hogy
míg korábban inkább a csecsemő- és
gyermekápolás iránt volt nagyobb az
érdeklődés a pályakezdő fiatalok kö-
rében, újabban inkább felnőtt osztá-
lyokra akarnak kerülni. 

Az ápolók nagy többsége ma is nő,
akik a demográfiai szempontból ör-
vendetes gyerekvállalás miatt egy
időre kiesnek a munkából. A radio-
lógián, a sürgősségi és az intenzív
osztályon, a műtőkben viszont
egyre több a  férfi ápoló. Számuk-
ra – a felelősségteljes, gyors cse-
lekvést kívánó feladatok mellett –
a technika a vonzó. Ebből a szem-
pontból Győr azért van jó helyzet-
ben, mert a PAMOK orvostechnikai
szempontból országos szinten is jól
felszerelt, hangsúlyozta az ápolási
igazgató. 

Csordás Adrienn szerint nagyon
fontos a Széchenyi István Egyetemen
folyó diplomásápoló-képzés. Az ápo-
lás szakmai része rengeteget válto-

zott az elmúlt évtizedekben. Példa-
ként említette, hogy régen az infark-
tusos betegeknek egy ideig szigorú
ágynyugalmat írtak elő, fel sem kel-
hettek. Ma már egy katéteres be -
avatkozást követően, ha nem talál-
nak súlyos elváltozást, a beteg más-
nap haza is mehet. Harminc évvel ez-
előtt gyakorta harminc centiméter
hosszú vágás kellett az operációhoz,
ma sokszor már laparoszkópos tech-
nikával műtenek. Az ápolókra is érvé-

nyes az élethosszig tartó tanulás. Jog-
szabály is előírja, hogy bizonyos idő-
közönként kötelező és szabadon vá-
lasztott továbbképzéseken kell részt

venniük. Nagy kórházként helyben
meg tudják szervezni a kötelező ok-
tatások rendezvényeit, s a szabadon
választhatókét egyaránt.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen
motivációk alapján lesz valaki ápoló,
az igazgatónő elmondta: vannak csa-
ládi példákat követők, s olyanok is,
akiknek a családjában soha senki
nem dolgozott az egészségügyben.
Előfordul, hogy a férj, a feleség és a
gyermekük is a kórházban keresi a
kenyerét. Olyan családot is ismerünk,
ahol az apa és a fia orvos, az anya
műtősnő, a lányuk pedig gyógytor-

nász, szolgált érdekes példával az
igazgatónő.

A motivációk között szinte
minden szakmában a jó munka-
körülmények mellett a bérnek
van kiemelt szerepe. A bérren-
dezés kedvező hatása akkor ér-
vényesül igazán, ha ez a folya-

mat tovább folytatódik, jelentette
ki Csordás Adrienn. Győrött az oszt-

rák lehetőségek munkavállalókat el-
szívó hatása az egészségügyben is ér-
vényesül. Ez a helyi kórházban az ellá-
tás biztonságát nem veszélyezteti, de
nem könnyű utánpótlást találni, s itt
is szívesen fogadják ápolók jelentke-
zését, a tanulóknak pedig motivációs
ösztöndíjat is adnak.

A szakma
kihívásai közé

tartozik 
az idôsödés 

A jó ápolás fontos része a 

GYÓGYÍTÁSNAK
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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A köztársasági elnök az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának csökkenté-
sében a nagyvárosok szerepét hang-
súlyozta, mert a kibocsátás 70 száza-
lékáért ezek felelnek. Áder János hét-
főn fogadta Tarlós István főpolgármes-
tert és a Megyei Jogú Városok Szövet-
ségének tagjait, ahol az Under2 nem-
zetközi klímavédelmi együttműködés-

Az akció lehetséges helyszíneire
számos javaslat érkezett, amelyek kö-
zül a helyi adottságokat, valamint a
közlekedésrendészeti elemző munka
eredményeit figyelembe véve, a me-
gyei rendőr-főkapitányságok kijelöl-
ték az ellenőrzések helyszíneit és az
időpontokat.

Győrben az egyik helyszín a 83-as
számú főút bevezető szakaszán, a ná-
dorvárosi köztemetőnél volt. Nem
véletlen, hiszen nagy a forgalom a
szakaszon, és sokan elfelejtik betar-
tani a sebességhatárokat. Pedig az
úton található több gyalogátkelőhely
és körforgalom is. 

A sajtó munkatársait is ide várták,
ahol a felmerülő kérdésekre Halász
Sándor alezredes, a Megyei Közleke-
désrendészeti Osztály, Autópálya Al-
osztály vezetője és egyben a TISPOL
Speedmarathon parancsnoka vála-
szolt. „A Speedmarathon célja a sebes-
ségtúllépők kiszűrése és a közlekedés-
biztonság javítása. Az állampolgárok-
nak áprilisban lehetőségük volt inter-

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Áder János köztársasági elnök a Megyei Jo-
gú Városok polgármestereivel tárgyalt a klí-
mavédelemben a városokra háruló felada-
tokról. A megbeszélésen Győrt Borkai Zsolt
polgármester képviselte.

Klímavédelem:

GYOR IS CSATLAKOZIK
ről tárgyaltak. Budapest 2015-ben
csatlakozott, ezúttal pedig az MJVSZ
tagjai döntöttek a  részvételről.

A Hirado.hu a megbeszéléssel
kapcsolatban arról számolt be, hogy
az államfő a 2015-ös párizsi klíma -
egyezményt „lélektani áttörésnek ne-
vezte”, de még rengeteg a tennivaló,
a kitűzött cél eléréséhez a nemzeti

vállalások nem elegendőek. Az Un-
der2 kezdeményezés legfontosabb
célja, hogy a csatlakozók vállalják:
2050-ig 80 százalékkal csökkentik az
üvegházhatású gázok kibocsátását.
Áder János hangsúlyozta: a közös cél,
hogy élhető környezetet, fenntartha-
tó gazdaságot, urbanizált térséget
hagyjunk a következő generációkra.

Budapest főpolgármestere, Tarlós
István közölte, a főváros kidolgozott
klímastratégiáját rendelkezésre bo-
csátja a 23 megyei jogú város polgár-
mesterének. Az államfő felkérésére
válaszul Szita Károly, az MJVSZ elnöke
elmondta, a megyei jogú városok egy-
hangúlag döntöttek, hogy „a klímavé-
delem nemzetközi éllovasai lesznek”.
Ezek a városok 2022-ig több mint
százmilliárd forintot költenek klímavé-
delemre, energiahatékonyságra és
fenntarthatóságra – közölte, és példa-
ként említette, hogy a közintézmé-
nyek jelentős részét energiahatékony-
nyá teszik, megújuló energiaforráso-
kat kötnek a közösségi rendszerekre.
Az említett összeg egy része európai
uniós forrásból, másik része a Mo-
dern Városok Programból származik.

Lapunk kérdésére Borkai Zsolt pol-
gármester megerősítette, Győr is el-
kötelezett a klímavédelmi mozgalom
céljai iránt. A város a beruházásai so-
rán szem előtt tartja a fenntartható
fejlődést, és folyamatosan végzi in-
tézményei energiahatékony felújítá-
sát, számos esetben alkalmaz meg-
újuló energiaforrást, napenergia ala-
pú villamosenergia-termelést, s a
környezetbarát fejlesztéseket a jövő-
ben is folytatni kívánja.

ellenoriztek a rendorök

neten keresztül helyszíneket javasolni,
hova szeretnék kérni az ellenőrzést. Ez
a kezdeményezés egyébként Német-
országból ered. A megyénkben 104
helyszínből választottuk ki azt a har-
minckettőt, ahol dolgoztak a kollégá-
ink” – mondta el az alezredes.

Sajnos, a 2017-es baleseti statiszti-
kák alapján, vezető helyen áll a gyors-
hajtás, s ennek az akciónak az is a célja,
hogy ezt a tendenciát javítsa, illetve
visszaszorítsa. A rendőrség jelenléte, a
traffipaxok megjelenése egyébként
már most érezhetően javítja a közleke-

dési morált, s szerencsére a nagy több-
ség pozitívan fogadja az intézkedéseket. 

Az egy nap alatt 32 helyszínen, 13
rendőr részvételével, összesen
12.825 gépjárművet ellenőrzött a
rendőrség, és 106 gépkocsi eseté-
ben mértek sebességtúllépést.

LAKOSSÁGI JAVASLATRA IS

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

Csaknem 13 ezer gépjárművet ellenőrzött a
rendőrség, az Európai Közlekedésrendészeti
Szervek Hálózatának (TISPOL) kezdeményezésé-
hez csatlakozva, ugyanis május 14-én 6 órától
másnapig, 24 órán át tartó sebesség-ellenőrzést
végeztek az egyenruhások. 
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A Google bejelentése szerint megkez-
dik a Street View, vagyis az Utcakép funk-
cióinak frissítését Magyarországon, hogy
a térkép friss és naprakész legyen. A Google
autói május 16-án indultak el a magyar-
országi utakon, hogy a korábban kiha-
gyott régiókról fényképeket gyűjtsenek,
valamint, hogy a meglévő helyszínekről
készített felvételeket frissítsék.

Az Utcakép s a Google Térkép már
több mint 80 országban érhető el vi-

Újra munkálatok folynak a Rába-parton, a na-
pokban feltörték a régi vízi színpad lelátójaként
szolgáló lépcsősorokat, és előregyártott, minőségi
elemekből újat raknak le.

Korábban a Rába és Mosoni-Duna rehabilitáci-
ója kapcsán megtörtént az alsó rakparti részek lép-
csőinek és a felső sétálórész kiépítése. A kettő kö-
zött azonban megmaradtak a balesetveszélyes, tö-
redezett lépcsősorok, amelyeket most tesznek
rendbe. A fiatalok által kedvelt üldögélős helyet
így néhány hétig mellőzniük kell a győrieknek. 

A június 14-én kezdődő labdarúgó-világbajnok-
ságra azonban már rendezett, szurkolói teraszként
funkcionál a lépcsősor – tájékoztatott dr. Fekete
Dávid alpolgármester, a körzet önkormányzati kép-
viselője. Elmondta, hogy a lépcsők és az árvízvé-
delmi kőfal közötti részt úgy alakítják ki, hogy ha
szükséges, oda mobil lelátókat is telepíthessenek. 

Az ötvenmillió forintos felújítás szerepel a város
februárban elfogadott költségvetésében.A RÁBA-PARTI LÉPCSOSOR

Megújul 

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: pixabay

lágszerte. 360 fokban készített felvéte-
lekkel egy panorámakép-rendszert
hoznak létre, mely virtuális valósággá
összeállva, bejárhatóvá teszi az adott
környéket. A közlemény szerint a
Google Térkép felhasználói, valamint
a térképeken megjelenő vállalkozások
számára kiemelten fontos, hogy az Ut-
cakép felvételei naprakészek legyenek.
Turisztikai irodák és helyi szervezetek
igényére az olyan helyszínekről is ké-

szül felvétel, amelyek semmilyen más
járművel, csupán gyalogosan közelít-
hetők meg. Ezek a felvételek a háti-
zsák formájú berendezés, a Trekker se-
gítségével készülnek.

A cég közlése szerint az Utcakép
funkció elkészítésénél kiemelt figyel-
met fordítanak a személyes adatok
védelmére. A képek közzétételét
megelőzően, az összes felismerhető
arcot és rendszámot automatikusan

elhomályosítják. A felvételek közzé-
tételét követően is van lehetőség a
további részletek elhomályosítására,
a „Hiba bejelentése" gombra kattint-
va. A weboldalon ez az elem a kép-
ablak jobb alsó sarkában látható, az
alkalmazásban pedig a megjelölési
gombról vagy a menügombról érhe-
tő el. Nyugat-Dunántúlon s a Győr
környéki utakon május–júniusban ké-
szítik a felvételeket.

Az utcakép funkció frissítése érdekében, szerdán
ismét útra keltek a Google autói, és május–június-
ban akár Győrben is összefuthatunk velük.

Itthon is találkozhatunk a

Google Street View

autóival
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A Magyar Vöröskereszt 47. alkalommal rendezte meg az Orszá-
gos Elsősegélynyújtó Verseny megyei fordulóját kedden, ame-
lyen gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt kategóriában, elsősorban
gyakorlati, szituációs feladatokban bizonyíthatták tudásukat
az ötfős csapatok.
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„Idén tizenhét csapat nevezett a ver-
senyre, a legfiatalabb indulónk 11, a
legidősebb pedig 85 éves volt” – kezdte
Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt
Győr-Moson-Sopron Megyei Szerveze-
tének igazgatója. A döntőn négy kár-
hely és három ügyességi állomás várt a
versenyzőkre, ahol megmutathatták,
miként cselekednének az éles helyze-
tekben. Különleges volt az idei verseny,
hiszen rögtön megyei döntőt rendez-
tek, amelyre többek között Sopronból,
Mosonmagyaróvárról, Csornáról, Kapu-
várról és Győrből is várták a jelentkező-
ket. „A többórás megmérettetés végén
mindhárom kategóriából egy-egy csa-
pat juthatott a szeptemberi miskolci or-
szágos fordulóba, az elsősegélynyújtás
világnapján adhatnak számot tudásuk-
ról” – mondta az igazgatónő.

A versenyre nem csak diákok, ha-
nem szépkorúak is érkeztek, köztük
a legidősebb, 85 éves csapattaggal.
Pál Tímea, a 13. Sz. Idősek Klubjának
vezetője elmondta, hogy nehéz volt
ugyan a felkészülés, de csapata lelke-
sen gyakorolt a döntőre.

A döntő helyszínén, a kismegyeri
magtárban Brkál Rebeka Réka tartott

A városismereti műveltségi játékban a csapa-
toknak több fordulót is teljesíteniük kellett, míg
bejutottak a döntőbe, amit múlt csütörtökön, a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban tar-
tottak Győrszentivánon.

A vetélkedőn 6–7. osztályos diákok vehettek
részt, akik játékos, szórakoztató formában, iskolai
kereteken kívül sok információt kaphattak lakóhe-
lyünkről. A játék célja, hogy megismerjék, megsze-
ressék, megbecsüljék a várost, büszkeségnek érez-
zék, hogy győriek lehetnek.

Prédlné Németh Margit, a művelődési központ
igazgatóhelyettese elmondta, az Arrabona Évszá-
zadai diákok százait mozgatta meg az elmúlt évek-
ben is. Az öt év alatt 15 iskola 678 fiatalt regisztrált
a vetélkedőre. Az idei kiírásban 29 csapat, 116 di-
ákja adta le jelentkezését. Az idei fő témák a győri

a fiatalok

csapatával egy gyors taktikai megbe-
szélést, akik a Péterfy Sándor Evan-
gélikus Gimnázium, Általános iskola
és Óvoda képviseletében neveztek a
megyei fordulóra. „Számunkra az év
csúcspontja ez a verseny, az iskolai
védőnőnkkel nagyon sokat készül-
tünk rá. Leginkább azért tartom hasz-
nosnak, mert az egymás iránti közö-
nyös viselkedés helyett egy-két egy-
szerű dolog megtanulásával akár
életet is menthetünk, de segíteni
mindenképpen tudunk. Attól pedig
nem kell félnünk, hogy rosszat te-
szünk, ha ismerjük az elsősegélynyúj-
tás legfontosabb alapjait” – hangsú-
lyozta Brkál Rebeka Réka.

Gyermek kategóriában a Dr.
Batthyány-Strattmann László Általá-
nos Iskola „Életmentők" csapata bi-
zonyult a legjobbnak Dunakilitiről. If-
júsági kategóriában a soproni Eötvös
József Evangélikus Gimnázium és
Egészségügyi Szakgimnázium diákjai
jutottak tovább. Felnőtt kategóriá-
ban a csornai Csukás Zoltán Mező-
gazdasági Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola „Eszméletlenek 2-12 F”
csapata végzett az élen.

Versenyeztek a legjobb
elsosegélynyújtók´́

Tizenegy csapat jutott be az ötödik
Arrabona Évszázadai városismereti
vetélkedő döntőjébe.

Arrabona Évszázadai:

döntoztek

legendák, és a Győr+ Média izgalmas világa volt.
A döntőben totót töltöttek, keresztrejtvényt fej-
tettek, illetve fogalmakat kellett helyszínekhez pá-
rosítaniuk a csapatoknak. A múlt heti Győr+ Heti-

lap tartalmából is kaptak kérdéseket a fiatalok,
míg a Bronsis tánciskola négy győri legendát dol-
gozott fel, amit ki kellett találniuk a versenyzőknek,
illetve saját produkciókat is előadtak a csapatok.

Eredmény:
1. Vaskakas reménységei – Gyárvárosi Általános Iskola
2. Győri Zsiványok – Kölcsey Ferenc Általános Iskola
3. Győri Kovácsok – Kovács Margit Általános Iskola

Győri legendák témakör (különdíj):
1. Győri Zsiványok – Kölcsey Ferenc Általános Iskola
2. Jack Sparrow bandája – Váci Mihály Általános Iskola
3. Győri Kovácsok – Kovács Margit Általános Iskola

´́
Fotó: Kun Zoltán
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Trial Show, motoros felvonulás, Retropartizánok és Szentiváni Fesztivál – csak néhány
program az elmúlt hétvégéről, amely városunkban történt. Megtelt az Audi Aréna is,
Szörényi Levente és Bródy János nagy sikerű rockoperáját, az István, a királyt a Győri
Nemzeti Színház vitte színpadra. Egy város, ezer élmény – szól a város szlogenje, ha-
sonló izgalmas hétvégékre számíthatunk tehát a továbbiakban is. 

EGY VÁROS, EZER

ÉLMÉNY



A kamara MINDENKIÉ!

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

´́

A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara Kézműipa-
ri Tagozata idén is
megszervezi hagyomá-
nyos napközis gyer-

mektáborát. 

„A tábor célja, hogy a legki-
sebbeket is megismertessük egy-

egy szakma szépségeivel, érdekességeivel játé-
kos, a gyermekek életkorának megfelelő prog-
ramokon keresztül” – mondta el lapunknak dr.
Lakatos István, a Kézműipari Tagozat elnöke. A
gyerekeknek sokféle élményt kínálnak: szabad-
téri programok, szakmalátogatások, kézműves
foglalkozások, kirándulások is a tábori progra-
mok részét képezik.

A tábor díja: 17 ezer forint/fő
(mely a napi háromszori étkezést, a belépők
és a foglalkozások árát is tartalmazza).

Választható időpontok:
június 18–22.,
június 25–29. és
július 2–6. 

Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
(9021 Győr, Szent István út 10/A) 

Jelentkezési határidő: június 8.
Jelentkezését, érdeklődését az alábbi
elérhetőségeken várjuk:
Arany Orsolya Virág –
kézműipari tagozati titkár
96/520-211; 06-20/430-9024

Legyen részese az Ön gyermeke is
kamarai táborunk kalandjainak!

Mi leszel, ha nagy leszel?

Dr. Lakatos István
a kamara alelnöke

KAMARAI
GYERMEKtábor
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„Itt végeztem a Jedlikben, természetes volt,
hogy segítünk az esztergagépek felújításában”
– fogalmazott Horváthné Borsodi Mónika, a
Borsodi Műhely Kft. ügyvezető igazgatója. A tíz
gépből kettőt ingyenesen korszerűsített a Bor-
sodi Műhely, a további nyolcat pedig kedvez-
ményesen vállalta. Emellett alapanyagokat is
biztosít a képzéshez, így a támogatásuk értéke
több mint kétmillió forint. A gépfelújítás nem

„Örülök, hogy ilyen össze-
tartó óvodai, illetve pedagógu-
si közösség ünnepli együtt a
hetvenéves Márvány Óvodát.
Győrben négyezer óvodásunk
van 18 intézményben, váro-
sunk ügyel arra, hogy minden
városrészben legyen olyan,
ahol egységes irányítással,
egységes színvonalú nevelés-
ben és fejlesztésben részesül-
hetnek a gyermekek” – nyitot-
ta meg az ünnepséget dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester.

Az intézmény vezetője, Var-

a Jedlik-iskola tanmuhelyének gépei

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter

valósulhatott volna meg a Török Gépipari Kft.
segítsége nélkül, a tulajdonos, ifj. Török József
ugyancsak egykori jedlikes diák.

„A jedlikesek szíve a végzés után is jedlikes-
ként dobog, egykori tanítványainkra számítha-
tunk, akkor is, miután cégvezetők, tulajdonosok
lesznek” – köszönte meg a támogatást Módos
Gábor igazgató, aki elárulta, ő maga is ezeken a
gépeken tanulta meg az esztergálás alapjait.

MEGÚJULTAK
´́

A győri Jedlik Ányos Gépipari
és Informatikai Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollé-
gium tanműhelyének gép-
parkja hatvan éve szolgálja a
szakképzést, a felújítás elke-
rülhetetlen volt, amelyhez je-
lentős támogatást nyújtott a
Borsodi Műhely Kft.

ga Miklósné szerint a mai
óvodáknak új elvárásoknak
kell eleget tenniük a nevelés
terén, miközben két szereplő
sosem változik. „Az érdeklődő
gyermek és a hivatástudattal
dolgozó óvónő. A közös mun-
kából, élményekből és érzé-
sekből áll össze óvodánk het-
venéves történelme” – hang-
súlyozta Varga Miklósné. 

A Márvány Óvoda a két – a
Szigeti és Gyepszél utcai – tag -
óvodájával együtt, összesen
156 kisgyermeket, nyolc cso-

portban készít fel az iskolás
évekre. Pedagógiájában a pro-
jekt alapú módszert követi,
amelyben a kísérletezéssel, il-
letve az élmények nyújtotta
megismeréssel hozza köze-
lebb a gyermekekhez az izgal-
mas világot.

A jeles alkalomból, a város
elismeréséül, dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester az ön-
kormányzat nevében Ezüst
Emlékérmet adott át a Már-
vány Óvoda vezetőjének, Var-
ga Miklósnénak.

HETVENÉVES a Márvány Óvoda

Hetven éve nyitotta meg kapuit Győrben a Márvány Óvoda, de célja fennállásának ideje
alatt nem változott: az intézményben dolgozók továbbra is élményekben gazdag óvodai
lét megteremtésére törekednek, minden ott nevelkedő kisgyermek számára.
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„Huszonöt éve létezik az Audi-
gyár Magyarországon”, „Idén kezdő-
dik a Q3 modell gyártása” – a cím
mellett a cikk két alcíme is jelzi, hogy
az Audi huszonöt éves magyarorszá-
gi története áll a fókuszban.

„Az út a csak motorokat beszállító
cégtől a teljes értékű gyártóbázisig
és a dizájnikonnak számító Audi TT
hazájáig: huszonöt éve jött létre az
Audi Magyarország. Idő az ünneplés-
re, egyúttal alkalom a vissza- és kite-
kintésre” – írja kolléganőnk az ingols-
tadti regionális napilap cikkében. 

Amikor Czechmeister Mónika hu-
szonöt évvel ezelőtt megkezdte mun-
káját az Audi Hungariánál, még min-
den kicsit másmilyen volt. Mindenek-
előtt kisebb. Az ingolstadti autógyár-
tó leányvállalata, amely mindössze
hétszáz munkatárssal kezdte meg
működését, gyors fejlődésnek indult.
„Kicsi, kifinomult gyártóüzem” – em-
lékezik vissza Achim Heinfling is.
Múlt év októbere óta ő az új vezető
az Audi Magyarországnál. „Az itteni
fejlődés minden várakozást messze
felülmúlt. Huszonöt év alatt itt össze-
sen körülbelül nyolcmilliárd eurós be-

ruházásra került sor” – olvasható a
cikkben.

Felidézi, hogy Czechmeister Mó-
nika a külső kommunikáció vezető-
jeként egyike a 12.300 munkatárs-
nak – és az Audi Magyarországot a
kezdetektől fogva testközelből kísér-
te figyelemmel. Az anyakonszern vá-
lasztása 180 lehetséges helyszín kö-
zül esett Győrre – a döntés arról,
hogy az autógyártó a szülővárosá-
ban épít gyárat. „Nagyszerű érzés
volt minden munkatárs számára,
hogy nemcsak magyar kezekre volt
szükség, hanem a magyar szellemre
is” – nyilatkozta a lapnak Czechme-
ister Mónika. A munkatársak nagy-
mértékben azonosulnak a válla-
lattal – a gyár pedig a tervek
szerint tovább bővül. Már
2017-ben közel hatszáz új
munkatársat vettek fel,
idén pedig újra több száz
emberrel bővül a létszám.
Ezen a téren az Audi ha-
sonló problémákkal szem-
besül, mint az ingolstadti-
ak: nehezen lehet szakembe-
reket találni – az országban

kvázi teljes a foglalkoztatottság – ír-
ja a Donaukurier.

Az idő nagy kihívásai, az elektro-
mobilitás és a digitalizáció bizonyosan
nem állnak meg Magyarország hatá -
rainál sem. „Ezekre azonban a lehető
legjobban fel vagyunk készülve” –
hangsúlyozza Achim Heinfling. A veze-
tő abból indul ki, hogy minden fordu-
lat ellenére, a magyarországi foglal-
koztatási arány megmaradhat. „A jö-
vőre vonatkozó cselekvési és átalaku-
lási terv elkészült. A lehető legna-
gyobb mértékben hozzá kívánunk já-
rulni ahhoz, hogy a vállalatcsoport jö-
vője sikeresen alakuljon. Kisebb válla-
latként megfelelően gyorsan és agili-
san is tudunk reagálni a kihívásokra.”

A vállalat és a magyar kormány kö-
zötti gazdasági kapcsolatokat Heinfling
kiválónak írja le. „Az illetékesek nyitot-

tak arra, hogy meghallgassák a gond-
jainkat” – számol be benyomásairól.
Az, hogy a magyar–német vagy a ma-
gyar–európai kapcsolatok közben né-
ha recsegnek-ropognak, nem terheli
meg az együttműködést, mondja el
Heinfling. Arról, hogy mennyire büsz-
ke Magyarország arra, hogy az Audi
immár huszonöt éve fenntartja telep-
helyét az országban, Győr polgármes-
tere, Borkai Zsolt és a magyar külgaz-
dasági miniszter, Szijjártó Péter is ta-
núskodik. Mindketten az elismerés
hangján szólnak az Audiról annak kap-
csán, hogy az autógyártáson kívül is
aktív kötelezettségeket vállal – a kuta-
tás és az oktatás területétől kezdve a
művészet, a kultúra és a sport támo-
gatásáig. „A jövő Győrben épül” – ol-
vasható a győri női kézilabdacsapat
mezén, amelynek fő szponzora az Au-
di. Achim Heinfling ezt számokkal így
fejezi ki: a tervek szerint 2025-re a
Győrben gyártott elektromos moto-
rok aránya eléri a 25 százalékot – fo-
galmaz a bajor napilap.

Terjedelmes cikk jelent meg városunkról és az Audiról a Do-
naukurier című bajor napilapban, Ezüstlakodalom Győrben
címmel. Verena Belzer írásában megszólal Achim Heinfling, a
győri Audi Hungaria igazgatóságának elnöke, Czechmeister
Mónika kommunikációs vezető és Borkai Zsolt, a megyeszék-
hely polgármestere is.

Nemcsak
magyar kezekre
volt szükség, 

hanem a magyar
szellemre

is

Donaukurier:
Ezüstlakodalom Gyorben´́ Szerző: Koloszár Tamás

Szerdán indult az első három-
hengeres motor sorozatgyártá-
sa az Audi Hungariánál. Az 1,0 li-
teres Otto-motor 63 és 85 kW-
os teljesítményével egy újabb
hatékony és nagy teljesítményű
erőforrás Győrből.
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Jelentkezés módja:
Szakmai önéletrajzát
a hrgyor@phoenix.hu
e-mail címre várjuk.

A PHOENIX Pharma Zrt., Magyarország egyik vezetô, külföldi tulajdonban lévô gyógyszer-nagykereskedelmi cége gyôri kereskedelmi központjába

Ön a pályázati anyagának hirdetésre történô megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a PHOENIX Pharma Zrt. a kiválasztási folyamat során, 
és azt követôen hat hónapig munkaerô-kiválasztási célból kezelje.

KOMISSIÓZÓ MUNKATÁRSAT

Amit kínálunk:
• stabil hátterû cég, hosszú

távú munkalehetôség;
• biztonságos, színvonalas

munkakörülmények;
• béren kívüli juttatások.

Elvárások:
• alapfokú végzettség, középfokú 

végzettség elônyt jelent;
• pontos, megbízható munkavégzés;
• terhelhetôség, rugalmasság.

Feladatok:
• termékek komissiózása

(termékek összekészítése);
• raktári anyagmozgatás, 

árupakolás.

keres teljes vagy részmunkaidôben, délutános mûszakba.

Európai kuriózum az Öt Templom Fesztivál, Borsa Kata és
Pál Kálmán szellemi, spirituális leleménye. Olyan érték – öt
vallási közösség egymás iránti értő tiszteletének, folytonos
történelmi párbeszédének megőrző felmutatása –, mely a je-
lenkor művészi élményeinek hangján szól hozzá ehhez az esz-
mecseréhez. 

Az idei év meglepetése volt egy bábszínház Jordániából.
Pontosabban Prágából, hiszen Husam Abed, ez a palesztin fi-
atalember már a cseh fővárosban él. A párja magyar, nálunk
mégis csak most mutatkozott be a Dafa Bábszínházzal. 

Husam gyerekként és felnőttként is hosszú időn át élt me-
nekülttáborban. Esténként a nagyapa történeteit hallgatta a
terebélyes család. A nagyapa nem hozta szóba a jövőt, és tu-
datosan kerülte a jelent is. 

Unokája azonban a jelen konfliktusait élte meg. A hosszú
sort az élelemért, amit aztán egy kövér ember azonnal meg
is vett tőlük igen olcsón, hogy kétszeres áron adja el az éhe-
zőknek. Husam ilyenkor azt kívánta, nyíljon meg a föld, fogad-
ja magába a hosszú sort, vagy űrlények álljanak bosszút a ki-
szolgáltatottságon.

Sok karakteres bábbal, tárgyjátékkal, dobbal és énekkel
előadott alternatív színházat láttunk. Drámát, amit szelíd mo-
soly oldott történelemmé. Mert Husam politikai ihletésű vá-
laszokat tudatosan nem adott. Ábrázolása nyomán azonban
talán megint fogékonyabbak lettünk egy másik kultúra iránt.

Husam, a menekülttáborban éhező fiú, az előadás végén
asztalhoz hív, főz a közönségnek. Bennünket kárpótol azért,
amit ő szenvedett el.

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor

Egy palesztin bábos foztje 
AZ EVANGÉLIKUSOKNÁL

Nyolcszemélyes színházi telt házat láttak-e
már? Mi most egy ilyen előadáson jártunk az
Öt Templom Fesztiválon, közelebbről az evan-
gélikus lelkészi hivatal egyik helyiségében. 

´́
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A Barabás László festőművész által
vezetett festőkör kilencedszer  mutatja
be a nagyközönségnek alkotásait. A tár-
lat megnyitója május 18-án 17 órakor
kezdődik a Richter Terem galériájában.
A kiállításon bemutatkozó alkotók több
éve tanulnak Barabás László festőmű-
vésztől. A kiállítás képeit nézve, a szem-
lélődő átérezheti, ahogyan alkotójuk a
festészetben hagyományosan használt
kevés eszközzel, a valóságot számos
egyéni látásmódban jeleníti meg.

Koren Edit egyik vásznáról egy tibeti
rituális táncos néz ránk, míg Csizmazia
Natália egy erdei kiskertbe enged be-
tekintést. A spanyol Casa Batlló épület-

Barabás mestertol

részeit Bettenhauser Katrin ecsetvoná-
sai tárják elénk. Egy emberi fog-belső
rejtett esztétikáját fedezhetjük fel Fan-
ta Dóra munkájában. Lővey Györgyi
Franciaországba kalauzol, Luksander
Margit keze nyomán széltől duzzadó vi-
torlák együttese elevenedik meg. Győr
Karmelita templommal ikonikussá vált
látképét Prohászka Imre vásznán cso-
dálhatjuk meg, míg Mostar öreg hídjá-
hoz Vaskovits Ilona visz el minket. A fo-
lyó, ami összeköt és elválaszt Borosné
Lázár Mária festményén egy walesi táj-
ban tárul elénk.

Az alkotásokat a közönség június
8-ig tekintheti meg.

A TOP-7.1.1-16 (CLLD) konstruk-
ció keretében megjelent a Győri He-
lyi Akciócsoport „Teret a közösség-
nek!” című (TOP-7.1.1-16-H-044-3
kódszámú) helyi pályázati felhívás.

A felhívás célja Győr közösségeket
befogadó tereinek fejlesztése, felújí-
tása, „harmadik tér” funkciók kialakí-
tása közművelődési és egyéb közös-
ségi terekben, mobil közösségi befo-
gadó terek kialakítása, valamint több-
funkciós vízparti közösségi terek lét-
rehozása.

A támogatásra rendelkezésre álló ter-
vezett keretösszeg 419,4 millió forint.

Az egy projektre igényelhető tá-
mogatási összeg minimum 10 millió
– maximum 180 millió forint lehet.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet
nyújthat be: helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, köz-
ponti költségvetési szerv, önkormány-
zati vagy önkormányzati többségi tulaj-

Helyi pályázati felhívás!

TOP CLLD: megjelent 
a Teret a közösségnek!

donú gazdasági társaság, 2018. 01. 01.
előtt jogerősen bejegyzett non-profit
szervezet. Jelen felhívás keretében a tá-
mogatási kérelem benyújtására konzor-
ciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelmeket 2018. jú-
lius 2. és 2018. december 31. között
lehet benyújtani a Győri Helyi Akció-
csoport Munkaszervezetéhez.

A pályázati dokumentáció megta-
lálható és letölthető a clld.arrabo-
na.eu/index.html honlapon. 

Május 24-én, csütörtökön 14 órakor
a Rómer Házban tájékoztató fórumot
tart a Győri Helyi Akciócsoport Munka-
szervezete a pályázati felhívás megjele-
néséről és a pályázati feltételekről. A fó-
rumon köszöntőt mond dr. Fekete Dá-
vid alpolgármester, a Győri Helyi Akció-
csoport elnöke, előadást tart a Magyar
Államkincstár Megyei Kirendeltsége,
valamint Csányi Péter, a győri CLLD
munkaszervezet-vezetője is. (x)

tanulnak Szerző: Földvári Gabriella

´́
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Am 20. Mai von 7-14 fin-
det auf dem Tarcsay úter Markt -
platz wieder der Antiquitätenmarkt
statt. Am Pfingstsonntag hat jeder
Gelegenheit unter den Antiquitäten,
Gemälden, Gebrauchtsobjekten,
Schmuck und diversen Sammlungen
Schätze für sich oder Geschenke für
andere zu finden.

Am letzten Wochenende im Mai
finden die Schokoladen- und Süsswaren-
feierlichkeiten der Győrer Süssen Tage auf
dem Dunakapu-Platz statt. Neben den Lec -
kereien und Konzerten warten am Samstag
und Sonntag Fachveranstaltungen auf

die Besucher.

Auch in diesem Jahr findet wieder das
Kinderpicknick am Aranyufer statt. Alle In-

teressierten können am 27. Mai an vielen in-
teressanten Spielen teilnehmen, ihre Ge -

schicktheit auf die Probe stellen, diverse Spiele
ausprobieren oder bei der Handarbeitsbeschäf-
tigung schöne Objekte basteln. Auf der Bühne
sorgen Puppenspieler und Musiker für Unter-

haltung. Desweiteren gibt es: Spielepräsenta-
tionen, Riesen auf Stelzen, Karussell und

viel anderes buntes Programm.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM
„Flieg' frei!” – „Szállj szabadon” -
eine 90 minütige Auswahl aus Mu-
sicals und Operetten am 25. Mai
ab 20 Uhr 30 auf der Gyirmóter
Rodeo Ranch unter Mitwirkung
der Győrer Teufelsreiter.

Abend der kubanischen und
ungarischen Virtuosen am 26.
Mai ab 19 Uhr im Richter-Saal
(Aradi vértanúk útja 16.). Es
treten auf: der Geigenkünstler
Alex Berky und das Gipsy Vir-
tuosenquintett mit besonde-
rer Weltmusik, Lucio Domingu-
ez Carrero und die 'Son del Ca-
ribe' mit traditioneller kubani -
scher Musik.



A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  
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A Hamupipőke című darabot mutatja
be a Vaskakas Bábszínház május 20-án
11 órától (Czuczor Gergely utca 17.). A
Grimm testvérek azonos című meséjét
Gimesi Dóra írta át bábszínpadra, Ten-
gely Gábor pedig rendezte.

Ismét Régiségvásár várja az érdeklődőket május 20-án
7 és 14 óra között a Tarcsay úti piactéren. A pünkösdi
vásárban mindenki kedvére válogathat a régiségek kö-
zött, festmények, használati tárgyak, ékszerek és külön-
féle gyűjtemények között kereshetünk kincseket. 

Május vasárnapjain 15.30-tól a kiskúti ká-
polnában litánián vehetnek részt a Boldog-
ságos Szűz Mária tisztelői. Június, július, au-
gusztus és szeptember hónapokban min-
den első vasárnapon 15.30-kor tartanak li-
tániát ugyanitt.

A Csipkés Péter című interaktív mesét láthatják a gye-
rekek Füzi Rozi mesemondóval május 25-én 17 órától
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi
Könyvtár klubhelyiségében. A rendezvény 300 forin-
tos regisztrációs jeggyel látogatható, melyek elővétel-
ben a helyszínen válthatók május 22-től. 

Gyereknap várja a családokat május 26-án az Újvá-
rosi Művelődési Házban (Liget u. 55.). 10 órától kéz-
műves foglalkozás, 11 órától A székely asszony meg
az ördög című mese szerepel a programban. 

Jövőre veled ugyanitt – a darabot Keller János és
Váradi Eszter Sára mutatják be az Újvárosi Műve-
lődés Házban (Liget u. 55.) május 26-án 18 órától.

Dr. Pappné Boczor Margit Aviva-
torna-oktató tart ismeretterjesztő
előadást május 24-én 17 órától a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közössé-
gi Tér Központi Könyvtár klubhelyi-
ségében (Herman Ottó u. 22.).

Szállj szabadon címmel május 25-
én 20.30-tól musical- és operett-
válogatás hallható a Győri Ördög-
lovasok közreműködésével a Gyir-
móti Rodeo Ranchen.
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A gyümölcsfák virágait
idén nem érte nagy fagykár,
ezek közül a legkényesebb, a
sárgabarack viszont kivétel. A
legtöbb helyen csupán a haj-
tás végén lesz néhány szem
gyümölcs mutatóban, a ter-
més 60 százaléka sajnos elfa-
gyott.  A kora nyári idő miatt
pedig kiemelten fontos a nö-
vényvédelem, a június–júliusi
kártevők már most megjelen-
tek a gyümölcsösökben, ne
megszokásból végezzük tehát
a permetezést. Jelenleg még
a vegetációs időszak elején
vagyunk, nyugodtan nyúljunk
a hosszabb hatású szerek
után – tanácsolta Nagykutasi
Viktor, a Győri Kertbarátok
Egyesületének elnöke, aki to-
vábbi információkat is meg-
osztott a kertészkedés iránt
érdeklődőkkel.

A nyári meleg mi-
att kiemelten fon-
tos a locsolás,
ilyenkor ritkán,
de nagy vízadag-
gal öntözzünk. Ez-
zel szoktathatjuk a
növényeket a ritka, de
kiadós esőkhöz. Bőséges öntö-
zésnél egy gyümölcsfának 80-
100 liter, egy rózsatőnek 15-20
liter vízre van szüksége, a zöld-

a kertben
NYÁR

séges ágyást pedig pár centi-
méter mélyen öntözzük be jól.

Kitért arra is, hogy érik az
eper, aminek nagy ellensége a
meztelen csiga és a Botrytis
(szürke penész). Ellenük szára-
dó fűvel, vagy szalmával tu-
dunk védekezni, amit az eper -
ágyásba kell teríteni – a csigák
nem szeretnek szárazon mász-
ni, illetve kosz sem verődik fel
az érő gyümölcsre, így mind a
két kórokozótól, kártevőtől
meg tudjuk védeni a termést.

A jó idő beköszöntével so-
kan kezdenek virágültetésbe,
aminek szintén vannak forté-
lyai! A legfontosabb, hogy jó
minőségű virágföldet vagy ker-
ti földet használjunk. A vásá-
rolt virág tőzegbe van ültetve,

ami na-
gyon könnyen ki tud száradni,
ebből minél előbb emeljük ki.
A földlabdát a gyökérrésznél

nyomkodjuk meg, ezzel gyöke-
resedére késztetjük a növényt.
Minden második öntözés le-
het tápoldatos öntözés, be-
tartva a gyártó hígítási ará -
nyát. A virágláda minden eset-
ben lyukas legyen, a virágok a
pangó vizet nem viselik jól –
sorolta a praktikákat Nagy -
kutasi Viktor, és elmondta azt
is, hogy intenzív gyepápolási
időszakba léptünk, minél
többször nyírjuk a gyepünket,
annál szebb lesz. Hetente, de

akár hetente kétszer is visz-
szavághatjuk – igénytől
függően. Az sem baj, ha
nem használjuk a fűgyűj-
tőt, így rögtön visszajut-
tathatjuk a tápanyagot.

Akik gyepöntözésre adják a
fejüket, ők se locsolgassanak,
egy héten 3-4 alkalommal na-
gyobb mennyiséggel öntöz-
zünk, utána pedig száraz peri-
ódus következzen. Sokkal
szebb gyepet kaphatunk így.

A nyárias időjárás megérkez-
tével, beindult a kerti, virá-
goskerti munkák java.

Az eper ellensége 
a meztelen csiga

és a szürke penész

A Kertbarát magazin
támogatója:



152018. május 18.

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôr-Likócson eladó 102 nm-es,
belsô kétszintes sorházi lakás, amely
2005-ben épült. A lakáshoz 120 nm-
es kert tartozik. Elosztása: alsó szin-
ten nappali+étkezô+konyha, WC,
felsô szinten 3 hálószoba + fürdô.  

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Nádorváros kedvelt utcájá-
ban kínálom eladásra ezt az újszerû,
erkélyes, elsô emeleti téglalakást. A
64 nm-en az amerikai konyhás nap-
pali mellett 2 hálószoba került kiala-
kításra. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Minden a közelben! Kitûnô befekte-
tés! Gyôr-Nádorvárosban fiatal, hôszi-
getelt házban eladó elsô emeleti, 65
nm-es, nappali + 2 szobás lakás. A
beépített konyhabútor gépekkel fel-
szerelt. Az ingatlan tehermentes. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Tényôn, a Sokorói Dombság csoda-
szép természeti környezetében eladó
egy 110 nm-es, 3 szobás, 60-as
években épült családi ház, mely
1349 + 1278 nm telken áll. Az irány -
ár a dupla földterületet tartalmazza.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Szigetben, a Bercsényi liget-
ben, újszerû társasházban eladó ez
a 3. emeleti, 46 nm-es lakás búto-
rozva, gépesítve. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 1 szoba. A társas-
ház 2011-ben épült, hôszigetelt.  

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 

Május 20-ig 1 millió Ft kedvez-
ménnyel! Gyôr-Pinnyéden 6 lakásos
társasházban eladó 1. emeleti, 75,29
nm + 4,3 nm erkélyes lakás. 2 db 35
nm-es garzonlakássá alakítható. Ame-
rikai konyhás nappali + 3 szoba. 

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718 

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

BOMBA ÁRON KULCSRAKÉSZEN
39,9 M Ft! Gyôr-Szabadhegyen épül
ez a garázsos, 92 nm-es ikerház. A
földszinten amerikai konyhás nappali,
háztartási helyiség, az emeleten pe-
dig 3 hálószoba van. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Szabadhegyen eladó ez a 76
nm-es ingatlan. Elosztása: amerikai
konyhás nappali +2 nagy hálószoba.
A nappaliból nyílik a 13,75 nm-es te-
rasz. 80 nm saját kert tartozik az in-
gatlanokhoz.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 31,5 M Ft Ár: 23,9 M Ft Ár: 26,9 M Ft Ár: 39,9 M Ft 

Ár: 27,9 M Ft Ár: 10,9 M Ft 

Gyôrújfalun, földszinti, 76 nm-es,
nappali + 3 szobás lakás 20 nm te-
rasszal és 33 nm kertkapcsolattal el-
adó. A ház 30-as téglából épül, 15
cm szigeteléssel. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 28,3 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon kínálom el-
adásra ezt a 93 nm-es, belsô két-
szintes lakást. Elosztása: alsó szinten
amerikai konyhás nappali + 3 szoba.
A nappaliból léphetünk ki a teraszra
és az 50 nm-es saját kertbe.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 29,4 M Ft Ár: 22,9 M Ft Ár: 18,6 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új építésû lakó-
parkjában eladó földszinti, 47 nm-es,
nagy teraszos, 35 nm kertkapcsolatos
lakás. Kitûnô választás egyedülállók,
idôsek és fiatal párok számára. Várha-
tó átadás: 2019. tavasz.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Ár: 25,6 M Ft 

Ár: 19,4 M Ft 

Bízza meg cégünket ingatlana érté-
kesítésével és mi garantáltan 1—3
hónap alatt eladjuk, ráadásul
100.000 Ft-ot elengedünk a jutalék-
ból. Az akció 2018. június 30-ig tart.

HOZZA MAGÁVAL
EZT A KUPONT!
100 000 Ft-ot ÉR!
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A tojásfehérjét felverjük,
majd a porcukorral még körülbe-
lül egy percig tovább keverjük.
Óvatosan hozzáadjuk a tojássár-
gáját és a lisztet, majd habzsákba
töltve kis korongokat nyomunk
belőle és előmelegített, 170 fo-
kos sütőben nagyjából hét perc

Nagy Eszter Creative Chef ezúttal egy húsmentes, gyorsan
elkészülő főételt és desszertet hozott olvasóinknak.
Eszter főzőműsorának premierjét pénteken, 19:30
órakor láthatják a Győr+ Televízióban, amit később
a tv.gyorplusz.hu weboldalon is visszanézhetnek

creativechef.hu

Friss ízek 

Két kukoricakonzerv, 
10 dkg vaj, 1 fej hagyma,
1 db salátacukkini, 
egy csokor újhagyma, 15 dkg sajt, 
10 dkg gomba, egy kis darab karalábé, 
2 db friss zsemle, 2 db tojás

A hagymát durvára vágva lepirítjuk, majd a kukoricával puhára
főzzük, a tűzről levéve vajjal összeturmixoljuk. A cukkinit a többi
zöldséggel lereszeljük, majd alaposan kicsavarjuk, hozzáadjuk az
újhagyma zöldjét, a sajtot reszelve, a turmixgépben átpörgetett
(ledarált) friss zsemlemorzsát, a két tojást. Sózzuk, borsozzuk,

majd kis golyókat formálva kirántjuk. A fasír-
tokat a főzelékre helyezve tálaljuk,

majd friss petrezselyem-
zölddel díszítjük.

epres-rebarbarás
mascarponehabbal

Kukoricafozelék
zöldségfasírttal

´́ PISKÓTA 

2 db tojás, 
2 ek. porcukor, 

1,5 ek. liszt,
2 szál rebarbara,

25 dkg eper, 
25 dkg mascarpone,

3 ek. kristálycukor

alatt készre sütjük. A rebarbarát
felaprítjuk, majd az eperrel és a
cukorral sziruposra főzzük. A
mascarponét egy perc alatt hide-
gen felhabosítjuk, majd a lehű-
tött „lekvárral” összekeverjük. Íz-
lés szerint tálaljuk, én friss akác-
virággal díszítettem.
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Nagy Esztert a Konyhafőnök című
műsorból ismerhették meg a nézők
még 2015-ben. Panaszra akkor sem le-
hetett oka, hiszen dobogósként, har-
madikként búcsúzott a főzőshow-tól.
A nézők a közelmúltban bizalmat sza-
vaztak a győri tehetségnek, és Eszter
három évvel első szereplése után, a
szavazatoknak hála, bekerült a szuper-
döntősök táborába. A kétgyermekes
anyuka magának, családjának és egy-
re duzzadó rajongótáborának is szere-
tett volna bizonyítani, és ezt meg is tet-
te, hiszen ő bizonyult a legjobbnak –
derült ki a múlt pénteki döntőben.

A versenyzőknek
180 perc, azaz három óra állt ren-

delkezésükre ahhoz, hogy egy há-
romfogásos menüt produkáljanak,
olyan színvonalon, amelyet egy ilyen
rangos megmérettetésen a zsűri el-
várhat. A menü elkészítésében egy-
kori versenytársaik segítették a fina-
listákat, Eszter Mózest és Ottíliát vá-
lasztotta segítőiként, és bár megbí-
zott bennük, mégis folyamato-
san ellenőrizte őket annak ér-
dekében, hogy minden úgy ké-
szüljön el, ahogy azt Eszter
megálmodta, megtervezte.
„Óriási drukk volt bennem,
mert tudtam nincs még egy esé-
lyem” – mondta a Creative Chef a fő-
zés kezdetekor. „Nem a 10 millió fo-
rint, hanem maga a nyerés ténye mo-
tivál. Ha azonban mégis megnyerem
a 10 millió forintot, akkor szeretnék
elmenni Franciaországba egy főző-
tanfolyamra” – tette hozzá Eszter, aki
most is a tökéletességre törekedett.

Tíz perccel a vége előtt pattanásig
feszült a hangulat, Eszteren is jócs-

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

kán érezhető volt a stressz. Művészi
tányérok készültek gasztronómiai
csodákkal, és ezt a zsűri is elismerte
értékelésében.

A Konyhafőnök legjobb női ver-
senyzője előételnek fehér spárgás
panna cottát készített, ezután zöldfű-
szeres kéregben forgatott szarvasge-
rincet tálalt. A menüsor végét Eszter
sós-pisztáciás-vargányás csokitortája
koronázta meg.

A két finalista
rengeteget idegeskedett az öt

nap alatt, így Eszter is jó néhányszor
elérzékenyült, de nem kétség, hogy
egy könnycseppért sem kár. Bár
Márk is nagyon jól teljesített, Eszter
mégis jobbnak bizonyult, így végül az
ő nevét mondták ki győztesként, ő
emelhette magasba a trófeát, és ő vi-

hette haza a 10 millió forintos főnye-
reményt igazoló tablót. „Ahogy rá-
néztem a gyermekeimre, nagyon
meghatódtam, hiszen ezért érdemes
egy édesanyának teljesítenie, hogy
példát mutasson nekik. Nem beszél-
ve édesapámról, aki mindig fukarko-
dott a dicséretekben, most azonban
azt láttam rajta, amit mindig is sze-
rettem volna” – nyilatkozta a műsor
végén a Creative Chef.

Eszter nekünk is tartott élmény-
beszámolót: „Ahogy azt a műsor-

ban is láthatták a nézők, az el-
ső sokk hatására csak azt haj-
togattam, hogy én ezt nem
hiszem el, annak ellenére,
hogy elég nagy szókinccsel
rendelkezem. Ötszázszor is

körbenéztem, hogy ez valóban
velem történik-e. Gyönyörű tányé-
rokkal készültem, és úgy álltam a
zsűri elé, hogy bármi is lesz a vég-
eredmény, én emelt fővel távozom
ebből a versenyből” – árulta el Esz-
ter, majd hozzátette, álmaiban sem
gondolta, hogy a szuperdöntőt egy
nő nyerheti meg. „Márkkal fej-fej
mellett haladtunk, ezúton gratulá-
lok neki is, mert nagyon kemény el-
lenfél volt.”

Miután kimondták
Eszter nevét, családja is megható-

dott, igaz, lánya és fia folyamatosan
biztatta, mondván: „anya, te vagy a leg-
jobb!”. „A gyermekeim hasonló lelkü-
letűek mint én, gyorsan elérzékenyül-
nek, de mondtam nekik, hogy csak ak-
kor sírhatnak, ha megnyerem a Kony-
hafőnököt” – fogalmazott a finalista.

Ahogy azt a Creative Chef már a mű-
sorban is elmondta, egy-két hetet sze-
retne Franciaországban eltölteni, hogy
tovább gyarapítsa tudását, de nem kell
megijedniük a Győr+ Televízió nézői-
nek, valamint olvasóinknak sem, hiszen
Esztert továbbra is láthatjuk már sike-
resen futó, önálló produkciójában, re-
ceptejeit pedig olvashatjuk, ahogy ez-
úttal is a szemközti oldalon. „Soha nem
fogom elfelejteni, hogy a Győr+ Média
vezetősége és a csapat bizalmat szava-
zott nekem, és elindíthattam a műso-
rom. Remélem, ezzel a címmel, most
nekik is köszönetet mondhatok. Bízom
benne, hogy a nézők a jövőben is követ-
nek majd, hiszen annál jobb érzés
nincs, mint amikor egy néni megállít a
piacon és megköszöni azt a receptet,
amit a műsorban látott, az újságban ol-
vasott” – zárta beszélgetésünket a
szuperdöntő nyertese.

A lapunkban és a Győr+ Televízióban is
különleges fogásokkal jelentkező Creati-
ve Chef, a győri Nagy Eszter is bejutott
az RTL Klub Konyhafőnök című műsorá-
nak Szuperdöntőjébe, melyben Wirgha
Márk volt az ellenfele. Múlt pénteken ki-
derült: Eszter lefőzte társait, megnyerte
a 10 millió forintos főnyereményt!

„Tudtam,
nincs még egy

esélyem” 

Nagy Eszter a Konyhafonök Szuperdöntojének gyoztese!

LEFOZTE´́ a legjobbakat

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Konyhafőnök – facebook

´́ ´́ ´́
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Az Angliába érkező turista elsőre
általában a fővárost keresi fel, és ez
jól is van így. London hemzseg az
olyan látnivalóktól, melyeket vétek
nem megnézni, ha adódik rá alka-
lom. Anglia valódi arca azonban vidé-
ken ismerhető meg igazán. Itt élnek
ugyanis azok a pirospozsgás vendég-
lősök, megrögzött hobbikertészek,
sherryt kortyolgató nagynénik és lel-
kes vesés-pite készítők, akikkel a fil-
mekben, regényekben is találkozunk. 

Port Isaac
Pont egy ilyen kitalált karakter a vér -

iszonyban szenvedő háziorvos, dr. El-
lingham, avagy közkeletűbb nevén:
Martin doki. A róla elnevezett filmso-
rozatban Portwennként emlegetett te-
lepülés pedig tényleg létezik, csak a va-
lóságban úgy hívják: Port Isaac. A han-
gulatos halászfaluban egytől egyig
megtaláljuk a sorozat fő forgatási hely-
színeit, így például az iskolát (ami iga-
zából vendéglőként működik), illetve
magát az orvosi rendelőt (ami valójá-
ban vendégház). Fanatikus (és tehe-
tős) rajongók tehát akár meg is száll-
hatnak a sorozatbeli orvos lakhelyén.

A városkát és környéket persze bát-
ran ajánljuk azoknak is, akik még hírből
sem hallottak a sorozatbeli dokiról. A
patinás kőépületek és fehérre meszelt

+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, POSZONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

Szerző: Kiss Tamás

házikók szegélyezte utcák és sikátorok
ugyanis végtelenül kedélyesek. És vég-
telenül angolok. Port Isaac könnyen be-
járható, a település fölé magasodó
dombról pedig remek fotókat készíthe-
tünk az öbölről és a látványos észak-
cornwalli partokról. Persze csak akkor,
ha épp nem esik. A helyiek viszont min-
den időjárásban közvetlenek, vendég-
szeretők és elég közlékenyek.

Land's End
Port Isaactől mindössze száz kilomé-

terre van a „világ vége”, azaz a Land's
End – Anglia és egyben Nagy-Britannia
legnyugatibb pontja. Innen már csak ví-
zen visz tovább az út, a következő „fa-

lu” (lásd: New York) pedig cirka ötezer
kilométernyire van. A földnyelv végén
fehér tábla tájékoztat az amerikai nagy-
város, illetve az Egyesült Királyság leg-
délibb és legészakibb pontjának távol-
ságairól. Kerek tíz fontért pedig ugyan-
ide felírathatjuk a saját szülővárosunk
nevét is, a vonatkozó kilométeradattal
együtt. Majd egy fotó erejéig beállha-
tunk a tábla alá.

Valahol a Land's End környékén
játszódik Agatha Christie „Ház a világ
végén” című regénye is, melynek fő-
hőse Hercule Poirot, a közismert
belga nyomozó. A könyv valódi
helyszínét azonban hiába
próbálnánk megkeresni,

az írónő ugyanis a szomszédos De-
von-megye egyik szállodájáról min-
tázta meg a regényben szereplő Ma-
jestic Hotelt.

Honnan fúj a szél?
Angliai utunk megszervezése előtt

mindenképp vegyünk figyelembe
egy közmondásosan fontos tényezőt:
az időjárást. Az angol nyár ugyanis
sokkal inkább a mi késő tavaszunk-
hoz hasonlatos. Azaz sokszor enyhe

és napos.
Máskor viszont felhős és szeles. Meg
gyakran esik is, vagy szitál. És ez akár
a napon belül is többször változik.

Az angolok, ettől függetlenül, esküsz-
nek arra, hogy a déli strandjaik remekül
fürödhetők. Ami igaz is – napos, szél-
csendes idő esetén. A tizenhat fokos víz-
be azonban csak kevesen mártják be szí-
vesen a térd fölötti testrészeiket is...

Ahol a

VILÁG
véget ér...

Türkizkék tenger és zordon partszakaszok. Védett öblök-
ben ringó színes halászhajók. Apró városkák, fehérre me-
szelt házak, és sok-sok színes virág. Ráadásul itt rendel a
mogorva Martin doki. És ide jár nyaralni a híres Poirot is.
Pedig itt ér véget a világ. Ez Cornwall, a legnyugatibb és
egyben legdélibb angol megye.

Ide jár nyaralni 
a híres

Poirot is
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mészetben is hasznát veszik, egyszer-
re képeses vadászni és figyelni a kör-
nyezetében leselkedő veszélyekre.

A kaméleonok másik érdekes és
említésre méltó szerve a nyelvük.
Olyan hosszú, mint ők maguk. A nyel-
vük belsejében csont található, amit
hihetetlen sebességgel tudnak kilőni,
akár a 40-50 km/órát is elérhetik.
Nyelvük ragadós és a végén egy vá-
kuumot képez, amikor megragadják
a táplálékukat. Amint az eleség célt
ért, apró fogaikkal összerágják azt. El-
sősorban rovarokat esznek. Fogság-
ban fontos számukra a változatos ele-
ség. A vizet felnyalogatják, de tapasz-
talt kaméleontartók a biztonság ked-
véért naponta itatják állataikat. 

Meg kell említeni még a lábuj-
jaikat is, amik teljes mérték-

ben a fán lakó élethez alkal-
mazkodtak. Farkukat tekint-
hetjük az ötödik lábuknak,

nagyon ügyesen kapaszkod-
nak vele.
Fontos számukra az állandó hő-

mérséklet és a megfelelő fény. A vi-
taminok és az ásványi anyagok is el-
engedhetetlenek tartásukhoz!

lyet olykor levedlenek. Pikkelyeik né-
hol már-már tarajjá módosultak, pél-
dául a hátukon. Testük oldalról lapí-
tott, ellentétben a gyíkokkal, akiknek
alulról és felülről lapított testük van.
A kaméleonok szeme nagyon érde-
kes, szemhéjuk épp hogy nem telje-

sen összenőtt, ezzel létrehozva egy
kifinomult csőlátást. Nagyon éles
a látásuk. Mindkét szemüket kü-
lön tudják mozgatni, aminek a ter-

A sisakos kaméleon nevét a fején
található sisakról kapta, melynek sze-
repe van a hőháztartásban, és az
ivásban is segíti őket. A hímnek na-
gyobb a sisakja, mint a nősténynek,
ez alapján is meg tudjuk őket külön-
böztetni. A kaméleonok nemét a hí-
mek hátsó lábain található sarkan-
tyúról is be tudjuk azonosítani, ilyen
ugyanis a nősténynek nincs.

Fontos ismérv, hogy a kaméleo-
nok a köztudattal ellentétben, nem
változtatják a színüket. Ha rosszul ér-
zik magukat, akkor fakók, de szapo-
rodáskor vagy féktelen jókedvükben
megmutatják pompás színeiket. Nap-
pali ragadozók, a nap első sugaraival
kelnek, és idejük nagy részét süt-
kérezéssel töltik. Éjszaka nem
látnak jól, így ekkor ők is al-
szanak az ágakon. Kiválaszta-
nak maguknak egy kedvencet,

és azon szundítanak hosszú időn ke-
resztül, de előfordul, hogy ezt cserél-
getik. A kaméleonokat, mint a leg-
több hüllőt, pikkelyek borítják, me-

A sisakos kaméleon Jemen és Szaúd-Arábia délnyugati területein fordul
elő a magas, fás területeken, félsivatagos környezetben vagy akár öntö-
zött kertekben. A nagyobb testű kaméleonok közé sorolandó, a kifej-
lett hímek testhossza elérheti akár a 45 centimétert is. A nőstények
valamivel kisebbek, 27–35 centiméteres egy kifejlett példány.
Ezek között előfordulnak pigmenthiányos egyedek, őket hívjuk
piebaldnak. Ezen tulajdonságukat a tenyésztők tudatos szelek-
ciójával rögzítve, elindultak világhódító útjukra.

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

KAMÉLEON
PIEBALD

Szöveg és fotó: Nagy Ferenc

2018. május 18.20

Féktelen jókedvében
megmutatja pompás

színeit
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Az állatbarátok elhelyezhet-
ték adományukat a pénzgyűj-
tő dobozban, és a reggeli fu-
tás regisztrációs díját is jóté-
kony célra fordították. Össze-
sen 174 ezer forint gyűlt össze
a Győri Állatmenhely számára,
de közel 55 ezer forint érték-
ben vásároltak is a menhelyla-
kóknak az üzletben, valamint
használt felszereléseket, nyak -
örveket, hámokat, pórázokat
és fekhelyeket ajánlottak fel.

Sportolással indult a nap, a
34 futó – köztük mi is a Győr+
Mancsokkal – menhelyes, illet-
ve saját kutyával vágott neki a
távnak. A korábban bemutatott,
örökbefogadásra váró Marci,
Merci és Berci is futottak.

A célba elsőként Márkus
László futott be egy menhely-
lakóval, Dáriusszal. A győztes-
től megtudtuk, szeret mozog-
ni a szabadidejében, máskor is
indult jótékonysági futáson,
így amikor értesült az ese-
ményről, nem volt kérdés szá-

mára, hogy ide is benevez.
Másodikként érkezett Szabó
Gabriella és kutyája, a három -
éves Bori. A gazdi elmesélte,
fél éve kezdtek el sportolni az
ebbel, valószínűleg ennek kö-
szönhető a szép eredmény, de
az volt fontos számukra is,
hogy a menhelylakókat támo-
gassák. Bevalljuk, a harmadik
helyezettnek örültünk legin-
kább, hiszen munkatársunk,
Csala Róbert és menhelyes ku-
tyusa, Floyd is felküzdötték
magukat a dobogóra. Robinak
ezen a versenyen nem a helye-
zés lebegett a szeme előtt,
sokkal inkább, hogy az árva ál-
latok mellé álljon.

Nagy Péter, a Győri Állat-
menhely vezetője úgy fogal-
mazott, mindig boldogok, ha
a győri és a Győr környéki ál-
latbarátokat sikerül bevonni a
menhely rendezvényeibe, az
pedig külön örvendetes, hogy
a menhelylakók is részt vehet-
tek a futáson.

Lovagi élet
Tedd magad próbára! Látogatóink bele-

csöppenhetnek a középkori lovagok világába.
Kipróbálhatják fegyvereiket, többször is láthat-
nak lovagi tornát. „Középkori játszóházak” is
várják egész nap a gyerekeket: lovagi sisakot
és úrnő-fejdíszt készítünk.

Showtime, Zootime!
Ezen a napon háromszor is tartunk Zoo

Showt: 11, 14 és 17 órakor várjuk látogató-
inkat az arénába, ahol közelről is találkoz-
hatnak sztárjainkkal.

A védelmezőink
Tűzoltó vagy rendőr, a gyereknapon bár-

melyik lehetsz! Az egyenruhások járműve-
ikkel és izgalmas feladatokkal várják a gye-
rekeket. Győri motorosok is érkeznek, fel-
vonulásukkal színesítve a rendezvényünket.

Kalandozoo
Látványetetések is színesítik a programot,

ahol élőszóval kísérve, számos izgalmas infor-
mációt is megtudhatnak látogatóink. Különle-
ges látványnak ígérkezik például a tigrisek reg-
gelije, és délután az oroszlán uzsonnája is.

TapiZoo
A Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-

Sopron Megyei Egyesületével együttmű-
ködve, különleges állati „alkatrészeket” le-
het tapintással is megismerni, így előtérbe
kerülhet az ötödik érzék. 

Tavaszi zsongás
Bemutatkoznak az állatkert legújabb la-

kói: a majomapróságok, az apró gyűrűsfar-
kú makik és Zahira, a csimpánzlány, vala-
mint Villám, a kislajhár is láthatóak lesznek. 

A gyerekeket jégkrémmel, az apukákat
hideg sörrel ajándékozzuk meg! A rendez-
vény az állatkert érvényes jegyáraival lá-
togatható. A műsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk. (x)

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

A jótékonyság jegyében ünnepelte első születés-
napját a győri SugarZoo állateledel és felszerelés
szaküzlet szombaton. A Győr+ Mancsokkal mi is
részt vettünk a reggeli kutyás futáson.

Az állatmenhely 

LAKÓIÉRT
futottunk

Gyereknapon is vár az 
ÁLLATKERT

Május 27-re a győri Xantus János Állatkert gyermeknapi programokkal készül
kicsiknek és nagyoknak. Az „állati állomásokon” a gyerkőcök ügyességi játé-
kokon vehetnek részt. Ezek teljesítése után, pecsét fejében, az apró ajándékok
sem maradnak el.

Az utcafronti ingatlan nettó 90,5 nm alap te rü letû,
3 szobával, tágas amerikai konyhás nappalival,
háztartási helyiséggel, nagy terasszal, 2 WC-vel,
privát, 340 nm-es telekrésszel. 
Emelt szintû fûtéskész ára: 25,9 M Ft

CSOK 10+10-es ikerházak!

A hátsó ház nettó 98 nm alapterületû, 4 szobá-
val, amerikai konyhás nappalival, külön háztar-
tási helyiséggel, nagy terasszal, 2 WC-vel, pri-
vát, 660 nm-es telekrésszel.  
Emelt szintû fûtéskész ára: 26,9 M Ft

9025 Gyôr, Semmelweis u. 8.
ingatlan@hazkozpont.hu

Török Attila +36 20 959 6368

Helyszín: Nagybajcs és Koroncó nyugodt utcájában. Mûszaki tartalom: minôségi LEIER tégla falazat,
3 rétegû FENSTHERM nyílászárók, 12 cm-es külsô hôszigetelés, kondenzációs gázkazán.

beszámítással!
PANELLAKÁS A

K
Á

R
 



22 2018. május 18.

Pályázati felhívás

A Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonú üzlet-
helyiségek portáljainak cseréjére.

A Győr-Szol Zrt. 10 millió forintos keretösszeget különí-
tett el a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tu-
lajdonában álló üzlethelyiségek portáljainak (kirakatainak,
bejárati ajtóinak és ablakainak) cseréjéhez való hozzájá-
rulás céljából. A támogatás 50 százalékos intenzitású,
melyet az üzlethelyiség-bérlők pályázat útján nyerhetnek
el az alábbi feltételek szerint. A pályázat csak Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló
üzlethelyiség portáljának cseréjére vehető igénybe.

A pályázatot a Győr-Szol Zrt. Központi Ügyfélszolgálatán
(9024 Győr, Orgona utca 10.) beszerezhető, illetve a
www.gyorszol.hu honlapról letölthető formanyomtat-
vány kitöltésével lehet benyújtani.

A már elvégzett munka esetén nem lehet pályázni!

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. május 31. 12 óra

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás a GyŐr-Szol
Zrt. Központi Ügyfélszolgálatán (9024 GyŐr, Orgona u. 10.)
kérhetŐ. A részletes pályázati felhívás megtekinthetŐ a
www.gyorszol.hu internetes oldalon.

Álláshirdetés

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

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

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

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik
egy stabil, kiszámítható munkahelyen? Akkor
nálunk jó helyen kopogtat! A Győr-Szol Zrt.
Társasházkezelő Üzletága felvételt hirdet

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú vég-
zettségű, jó szervező és koordináló képességgel
rendelkező, vezető egyéniség.

Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társas-
házakban társasházkezelői tevékenység ellátása.

A felvételnél előnyt jelent a társasházkezelői vég-
zettség és/vagy az építőiparban szerzett gyakorlat.

Jelentkezési határidő: 
2018. május 25.

Fényképes szakmai 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 „társas-
házkezelés” jeligét.

Pályázati hirdetmény

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdál-
kodó Zrt. pályázatot hirdet a Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakás hatá-
rozott idejű bérleti jogának elnyerésére, piaci lakbér
megállapításával:

Cím: Győr, Bécsi kapu tér 13. 1/3.
Szobaszám: 2,5
Alapterület (m2) 83
Komfortfokozat: összkomfortos
Egyéb jellemző: belső kétszintes lakás
Lakbér összege: 90.000 Ft
Megtekintés időpontja: 2018. május 23. 10–11 óra

A pályázatot írásban kell megküldeni a Győr-Szol Zrt., 9024
Győr, Orgona u. 10. szám alatti címére postai úton, vagy a
Győr-Szol Zrt. ugyanezen a címen található ügyfélszolgálati
irodájában kell benyújtani ügyfélfogadási időben. Az ügyfél-
fogadási idő a Győr-Szol Zrt. honlapján (www.gyorszol.hu)
megtekinthető. A pályázati dokumentumon fel kell tüntetni
a „Pályázat lakásra piaci lakbérrel” megjelölést.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 28. 12 óra

A hirdetmény teljes szövege a www.gyorszol.hu internetes
oldalon tekinthetŐ meg. További információ a GyŐr-Szol
Zrt. Vagyonkezelési Üzletágánál (9024 GyŐr, Orgona u. 10.,
tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu )
szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

A városi tavak kezelőjeként, a
Győr-Szol Zrt. nagy figyelmet
fordít a vízpartok és a vízfelüle-
tek rendben tartására. A tevé-
kenység egyik fontos feladata a
gyorsan növő és intenzíven ter-
jeszkedő nád szükség szerinti ka-
szálása, hiszen a nád vegyszeres
irtása Magyarországon nem en-

A NÁDKASZÁLÁS
Fotónk a Szabadhegyi III-as számú tavon készült.

gedélyezett. Az Adyvárosi I-es
számú tónál, valamint a Szabad-
hegyi II-es és III-as számú tavak-
nál a szolgáltató koordinálásá-
ban a télen megtörtént az elszá-
radt nád levágása. A munka a
napokban mindhárom tavon
folytatódott, a tavasszal felnövő
30–80 centiméteres nádsípokat

„kétéltű” munkagéppel a vízfel-
szín alatt levágták, csökkentve
ezzel a nád növekedését. A nád-
kaszálásból eredő zöldhulladé-
kot a Likócsi komposztáló üzem-
ben hasznosítják. A tófenntartá-
si munka hamarosan folytató-
dik, az indokolt helyszíneken el-
végzik a hínár levágását.

FOLYTATÓDOTT 

társasházkezeló́
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A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbeje-
lentő vonala, a 96/50-50-55-ös tele-
fonszámon minden naptári napon 0–
24 órában hívható. Május 21-én a
Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodái egysége-
sen zárva lesznek, a telefonos ügyfél-
szolgálat nem működik. A Jókai és a
Révai parkolóházban, valamint a Du-
nakapu mélygarázsban folyamatosan
a szokásos, érvényben lévő díjakért
lehet parkolni. Május 19-én Győrben
a felszíni fizetőparkoló hálózat beál-
lói a szombati díjfizetési rend szerint
vehetőek igénybe. Az I. és a II. öve-
zetben 8 és 14 óra között díjköteles
a parkolás, a III. övezetben díjmen-
tes. Május 20-án és 21-én Győrben

A vízellátó hálózat üzemeltetésé-
nél az egyik legfontosabb, hogy fel-
készítsük a rendszert a nyári csúcsfo-
gyasztásra: a Győrben telenként na-
ponta 25–28 ezer m3 vizet szolgálta-
tó rendszert a közel kétszeres nyári
csúcsok kiszolgálására. Ezt a rutinsze-
rű műveletet mindegyik vízellátó
rendszeren elvégezzük.

A győri karbantartást április köze-
pén, a főnyomó vezetékekkel kezdtük.
A révfalui vízműtelepen nagyméretű
elzáró szerelvényeket cseréltünk,
majd átöblítettük a várost nyugati
irányból ellátó nyomócsövet. Győr ke-
leti oldalán folytattuk, az Iparcsator-
nánál, a szentiváni Vonal utcánál és a

ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

KUKARAKODÓ

Feltétel: • 8 általános

Elônyt jelent: • darukezelôi végzett-
ség • konténeremelôi végzettség

GÉPJÁRMÛVEZETÔ

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány •
GKI (gépjármûvezetôi képesítési iga-
zolvány) • Digitális tachográf kártya

Munkavégzés helye:
9028 Gyôr (Sashegy),
Külsô Fehérvári út 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát a kö-
vetkezô címre várjuk: GYHG Gyôri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.,
9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári
út 1. vagy munkaugy@gyhg.hu. Kér-
jük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

TUDNIVALÓK A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodá-
si Nonprofit Kft. felvételt hirdet az
alábbi munkakör betöltésére:

LOGISZTIKAI
MÛVEZETÔ

Munkavégzés helye:
9028 Gyôr (Sashegy), 
Külsô Fehérvári út 1.

Feltétel: • érettségi • felhasználó
szintû számítógépes ismeret (Microsoft
és integrált rendszerhasználatban való
jártasság)

Elônyt jelent: • jó szervezôkészség •
rugalmasság • logikus gondolkodás
• munkabírás, terhelhetôség • precizi-
tás, pontosság • problémamegoldó
képesség • kommunikációs készség

Bérezés: Munkabérrôl és juttatásokról
személyes elbeszélgetés során adunk
tájékoztatást

Szakmai önéletrajzát a következô e-mail
címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu. Kér-
jük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a
„logisztikai mûvezetô” jeligét.

a felszíni fizetőparkoló hálózat beál-
lói díjfizetés nélkül vehetőek igénybe.
Május 19-én a győri Vásárcsarnok
szombati nyitvatartás szerint, 6 és 14
óra között lesz nyitva. Május 20-án
és 21-én a győri Vásárcsarnok zárva
tart. Május 19-én a Tarcsay úti pia-
con a szombati nyitvatartás szerint 6
és 14 óra között lesz kereskedés. A
Magyar Vilmos Uszoda és a Barátság
Sportpark május 19-én, 20-án és  21-
én a rendes nyitvatartás szerint üze-
mel. A szabadhegyi, nádorvárosi, rév-
falui, újvárosi, Sugár úti, Templom
úti, Malomsori és a Koroncói úti köz-
temetők május 19-én, 20-án és 21-
én egységesen 7 és 20 óra között
lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemelte-
tésében lévő győri és vidéki hulladék-
udvarok május 19-én a rendes szom-
bati nyitvatartás szerint üzemelnek.
A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésé-
ben lévő győri és vidéki hulladékud-
varok május 20-án és 21-én egysége-
sen zárva lesznek. A GYHG Nonprofit
Kft. hulladékszállítási működési terü-
letén a lakossági hulladékszállítás vál-
tozatlanul, a Hulladéknaptárban
meghirdetett módon működik. 

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgálta-
tásairól és nyitvatartásairól a
www.gyorszol.hu weboldalon, a
GYHG Nonprofit Kft. tevékenységé-
vel kapcsolatban a www.gyhg.hu
weboldalon olvasható információ.

a hosszú hétvégére és az ünnepnapokra

Szöveg és fotó: Pannon-Víz

Fehérvári úti vasúti átjárónál dolgoz-
tunk. A főnyomó vezetékekben rend-
kívül erős vízáramlást hoztunk létre,
mely magával ragadta a vezetékben
leülepedett anyagokat, vas- és man-
gánvegyületeket. Áprilisban, az éjsza-
kai öblítések kezdetén még többen je-
lezték, elszíneződött a víz. Az utolsó
öblítésről már egyetlen bejelentésünk
sem érkezett. Éjszaka dolgoztunk, így
az elosztórendszerben reggelre vissza-
állt a megszokott vízáramlás.

A főnyomó vezetékek mellett szük-
séges a kisebb, utcai vezetékek öblíté-
se is. Erre a munkára tavaly beüzemel-
tünk egy sűrített levegős hálózattisztí-
tó gépet. Az eljárás a szokásos vízöblí-

tésnél rövidebb ideig tart, és hatéko-
nyabb tisztítást tesz lehetővé. Precíz,
irányított beavatkozást igényel, mun-
kanapokon, nappal végezzük, figye-
lembe véve az ivóvíz áramlási irányait.
Tavaly Kisbajcs, Nagybajcs és Vének
térségében próbáltuk ki a módszert,
most Győrszentivánon dolgozunk. Ez-
után a gyárvárosi városrész következik,
majd Győr északi kerületei és a környe-
ző települések. A karbantartás pontos
menetrendjét csak az előző napi mun-
ka függvényében tudjuk meghatároz-
ni, a menetrendet weblapunkon, a
pannon-viz.hu-n közöljük. A sűrített le-
vegős öblítés idején az érintett terüle-
ten ingadozni fog a víznyomás és át-
menetileg elszíneződik az ivóvíz. Ter-
mészetesen ez idő alatt is fogyasztha-
tó a vezetékes víz, de minden karban-
tartási munkánál ivóvizes tartálykocsit
is irányítunk a körzetekbe.

Kérjük, hogy az érintett területen
a fehér ruhák mosását ne a sűrített
levegős öblítés időszakára ütemez-
zék. Mosás előtt szemrevételezéssel
szíveskedjenek ellenőrizni a megfele-
lő vízminőséget.

A sűrített levegős öblítés után elő-
fordulhat, hogy levegő kerül a vízve-
zetékrendszerbe. Legtöbbször a víz-
csapok megnyitásakor 1-2 perc alatt
távozik a levegő. Ha ez nem történne
meg, kérjük, jelentse be a 96/311-
753-as telefonszámon, és ügyelete-
seink a vízmérő aknában elvégzik a
légtelenítést.

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

Fogyasztóink átmeneti vízelszíneződéssel és nyomásingadozással
találkozhatnak a vízhálózat karbantartásakor.

készülnek a nyárra

A vizesek is
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

KÖZLEMÉNY

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály lakossági fórum ke-
retében bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervé-
nek módosítására irányuló:
SZTM 2017-058 Győr-Révfalu, Votinszky–Új Bácsai–Vidra_Bácsai utak által határolt terület szabályozása
SZTM 2018-023 volt KÉTÜSZ-telephely-szabályozás módosítása
SZTM 2018-024 Győr-Győrszentiván, Mogyorós–Kenderes utca csomópont út nyomvonal-korrekció
SZTM 2018-027 Győr-Ménfőcsanak, Halom-domb 04832, 04833 sz. övezet beépítési mód módosítása
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2016-016 SZTM 2016-016 Győr-Sziget szabályozásiterv-módosítás
TSZTM 2017-063
SZTM 2017-063 Győr-Adyváros, Szauter utca menti terület újraszabályozása
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. május 28. (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\inno-
váció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” alatt „A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói”  cím-
szóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok
tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. május 18-tól június 5-ig a város internetes oldalán:
„http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok,
észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és  aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ  eljuttatásával: Pos-
tacím: 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/Rendezésiterv-módosítási eljárások és Partnerségi egyeztetés címszavak alatt
folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Ér-
deklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Me-
gyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének: A településrendezési esz-
köztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló:  
1)
SZTM 2018-029 Győr-Szol Zrt. Abda határában lévő iparterület újraszabályozása
SZTM 2018-030 Győr-Sziget, Temető u. 01308 sz övezet átszabályozása Lf-ből Lk
SZTM 2018-031 Győr-Szabadhegy, József A. u.–Tusnádi u. terület átszabályozása
37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.
2)
TSZTM 2016-016 SZTM 2016-016 Győr-Sziget szabályozási terv módosítása
TSZTM 2017-063
SZTM 2017-063 Győr-Adyváros, Szauter utca menti terület újraszabályozása
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.
3)
SZTM 2017-058 Győr-Révfalu, Votinszky–Új Bácsai–Vidra_Bácsai utak által határolt terület szabályozása
SZTM 2018-023 volt KÉTÜSZ- telephely-szabályozás módosítása
SZTM 2018-024 Győrszentiván, Mogyorós–Kenderes utca csomópont út nyomvonalkorrekció
SZTM 2018-027 Győr-Ménfőcsanak, Halom-domb 04832, 04833 sz. övezet beépítési mód módosítása
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.
4)
SZTM 2018-022 Győrszentiván, 40397/1 hrsz. építési hely törlése, 02829 sz. övezet
SZTM 2018-025 Győr-Sziget, Szalay utca szabvonal mód_ÁFE
SZTM 2018-026 Győr-Révfalu, 12158/188 hrsz.-ú közlek. terület (Tutajos utca) közforg elől elzárt ma-
gánúttá minősítése
42/A.§ szerinti partnerségi egyeztetési szakasz (internet) tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2018. május 18-tól június 5-ig.

A rendezésiterv-módosítások elérése: a város internetes oldalán: www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-
módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés címszavak alatt. (Személyesen: 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri
Hivatalában, a 231. szobában megtekinthetŐ.) A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban is tehetŐk az
ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a tulajdonában
lévő nem lakás célú helyiségeit, bérleti díjra történő nyílt
pályáztatással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal, 9021 Győr, Hon-
véd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-
Szol Zrt. Központjában (9024 Győr, Orgona u. 10.), valamint a
www.gyor.hu honlapon a Vagyonhasznosítási felhívás menü-
pontban tekinthetők meg 2018. május 22-től június 13-ig, ahon-
nan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr,
Városház tér 1.
Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfél-
fogadási időben, vagy telefonon: 96/500-236-os és a 96/500-
277-es számokon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2018. június 13. (szerda) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye:
Városháza, Győr, Városház tér 1. Zechmeister II Terem

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit
útján értékesíti június 7-én:

• Győr, Váci M. u. 22.; beépítetlen terület; hrsz.: 42403;
teleknagyság: 477 m2; kikiáltási ár: 5.200.000 Ft +
27% ÁFA,

• Győr, Achim András u. 7.; lakóház, udvar.; hrsz.: 9177;
teleknagyság: 782 m2; kikiáltási ár: 26.190.000 Ft,

• Győr, Pásztor tér 14. mellett; beépítetlen terület; hrsz.:
12880/3; teleknagyság: 540 m2; kikiáltási ár: 7.390.000
Ft + 27% ÁFA,

• Győr, belterület; beépítetlen területek; hrsz.: 11914 és
11915; alapterület: 115 és 157 m²; kikiáltási ár:
690.000 Ft,

• Győr, Bem tér 9/A.; raktár; hrsz.: 3826/A/12; nagyság:
66 m2; kikiáltási ár: 4.650.000 Ft.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239,
ügyintézŐ: Tóthné Szabó Noémi), valamint az interneten
(www.gyor.hu Önkormányzat/ Vagyonhasznosítási felhí-
vás) tekinthetŐ meg.



telési munkák készítése. 06-
30/355-6991

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

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

Mindennemű kárpitozást, ja-
vítást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

Vasszerkezetű csarnokok
bontását, épületekből vas ki-
vágását, mindennemű ócska-
vas darabolását vállalom. Bá-
lint Sándor: 06-70/245-1698.

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

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

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

ÁLLÁS

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

Azonnali belépéssel győri
gépipari cég munkavállaló-
kat keres: betanított munká-
ra, hengerfejek megmunká-
lására nettó 190.000 Ft elér-
hető keresettel, valamint tar-
goncásokat nettó 200.000 Ft
feletti bérezéssel. Érdeklő-
dés: 96/511-003, 06-30/266-
4549 (ingyenes).

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.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól
a pincéig, Hívjon bizalom-
mal! Telefonszám:
06-70/707-5812

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

Akár konyhakészen eladók
10-16 kg súlyú bárányok,
1.600 Ft/kg áron. Érdeklődni
lehet telefonon: 06-30/500-
7346

Bélyeget, képeslapot, fém-
és papírpénzt, kitüntetést,
jelvényt, egyéb régiséget
vásárol magángyűjtő, díjta-
lan kiszállással. Pál István.
Telefonszám: 06-20/947-
3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven-

nék. Telefonszám: 06-
70/564-2280.

Készpénzért magas áron
antik bútort, festményt,
herendi porcelánt, eozinos
Zsolnayt, kristályokat,
ezüst tárgyakat, ékszert, ré-
gi órákat, könyveket, dísz-
tárgyakat, hagyatékot vásá-
rolunk. Hívjon bizalommal!
Érdeklődés az alábbi tele-
fonszámon: 06-70/640-
5101. Kérésre díjtalanul
házhoz megyünk!

INGATLAN

Kisbácsa csendes részén el-
adó egy jó tájolású, családi
ház építésére kiválóan alkal-
mas, 406 nm-es építési te-
lek. A közelben óvoda, iskola,
orvosi rendelő, a Belváros 4
km-re. Ár: 9,9 M Ft. 06-
20/940-2805.

Győrladaméron, amerikai
konyhás nappali + 3 szobás,
újszerű sorházi lakás eladó.
24.990.000 Ft. 06-70/940-
4046

Győr-Szigetben, 2 szobás, er-
kélyes, felújítandó téglalakás
eladó. 12.990.000 Ft. Érdek-
lődni lehet telefonon
06-70/633-5250

LAKÁSCSERE

06-96/505-050

Nádorvárosi, 1 szobás, 37
nm-es, összkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 37– 49 nm-es,
1+ fél vagy 2 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Nádorváros és Mar-
calváros II előnyben. (Hirde-
tésszám: 491.)

Nádorvárosi, 3 szobás, 68
nm-es, összkomfortos, ha-
tározott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2 ki-
sebb, 49–55 nm-es, 1+ fél
vagy 2 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérle-
ményre. Nádorváros, Mar-
calváros I–II, Szabadhegy,
Kismegyer városrészen le-
vő bérleményre. Bán Ala-
dár u. kizárva. (Hirdetés -
szám: 492.)

Gyárvárosi, 1,5 szobás, 48
nm-es, komfortos, egyedi
gázfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses lakást cse-
rélne 50–75 nm-es 1,5–2
szobás, határozott-határo-
zatlan idejű, tárolóval ren-
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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! 
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

Ne felejts el
rendelkezni az 1%-ról! 
18530021-1-08

GYÔR BELVÁROSÁBAN
igényesen kialakított, 
VADONATÚJ
SZÁLLÁSHELYEK
parkolási
lehetôséggel
KIADÓK.

SZEMENKÁR

FATELEP
9028 Győr,
Fehérvári út 75.
Tel/fax: 96/440-453
Mobil: 06-30/267-1864

06-30/448-4932
Pápa, Ipari Park
Tel.: 89/322-152
Mobil: 06-30/2671-865

Áraink nettó 150.000 Ft feletti, 2018. május 31-ig történő vásárlás,
készpénzes vagy előre utalásos kifizetéssel érvényesek. Ez 3.000 Ft/m3 bruttó
árkedvezményt jelent. 500.000 Ft nettó (635.000 Ft bruttó) vásárlás esetén
Győr környékére ingyenes szállítást biztosítunk a kedvezményen felül.

E-mail: iroda@szemenkar.hu

Fenyő fűrészáru

• gerenda, palló 4-5-6 m
nettó 57.900 Ft/m3, (bruttó 73.533 Ft/m3) helyett:
nettó 55.538 Ft/m3 (bruttó 70.533 Ft/m3)
• deszkák
nettó 37.800 Ft/m3 (bruttó 48.006 Ft/m3) helyett:
nettó 35.438 Ft/m3 (bruttó 45.006 Ft/m3)
• Bramac léc
bruttó 124 Ft/fm helyett: bruttó 120 Ft/fm
• Normál léc
bruttó 105 Ft/fm helyett: bruttó 101 Ft/fm

Az Illyés Gy. u. 1–8. sz. társasház felvételt hirdet

HÁZFELÜGYELÔ
munkakör betöltésére.

Várjuk önéletrajzát: Gyôr-Szol Zrt. Társasházkezelô Üzletág,
9024 Gyôr, Orgona u. 10. sz.

Jelentkezési határidô: 2018. május 25.

delkező bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán A. u. és
panelépület kizárva. (Hir-
detésszám: 493.)

Marcalváros I, 3 szobás, 53
nm-es, összkomfortos, ha-
tározatlan bérleti szerződé-
ses, teljesen felújított la-
kást cserélne, 60–90 nm-
es, határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva.
Tartozás átvállalása lehet-
séges. (Hirdetésszám:
494.)

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-
es, összkomfortos, felújí-
tott, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserél-
ne, 80–120 nm-es, 4-5 szo-
bás, határozatlan idejű,
belvárosi bérleményre.
Kossuth Lajos és Bán Ala-
dár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 495.) 
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Bódi Bernadett áll mellettem a
döntő után az újságírók és sportolók
kijelölt találkozóhelyén, az aréna mix
zónájában, és mutatja az érmet a nya-
kában, azt a medált, amelynek meg-
szerzésében ő sem volt biztos a finálé
minden pillanatában. „Voltak olyan
periódusok, amikor azt éreztem, hogy
ez nem fog sikerülni, de valaki mindig
visszarántott minket a meccsbe. Már
el merem mondani, hogy a tegnapi
elődöntő után olyan fájdalmaim vol-
tak, hogy azt hittem, reggel nem fo-
gok tudni felkelni, és lábra állni, de ott
volt bennem, hogy mi azt a döntőt
nem túlélni akarjuk, hanem megélni.
Évike a legfontosabb pillanatban vé-
dett olyat, amit csak az ő higgadtságá-

val lehet elképzelni. Ő laza, nyugodt,
hidegvérű egyben, szóval nem egy
ideges típus. Én nagyon szeretem, na-
gyon jó ember, és ezért is örülök,
hogy Évi lett a meccs hőse.”

Ugye emlékeznek az utolsó má-
sodpercekre? A jó válasz ez, igen,
örökre. Amikor Lekic labdát szerez,
végigvezeti a pályán, passzol, majd a
ziccert Kiss Éva jobb kézzel kiüti.
„Ambros azt mondta, döntsük el egy-

A mai napig előttem van a kép, ahogy Tomori Zsuzsi a hollan-
dok elleni válogatott meccsen rosszul fog talajt, reccsen a térd
és szakad a szalag, sokadszor. Aztán fekszik a hordágyon és a
szájáról leolvasható, miközben sírva mondja „Ezt nem hiszem
el, Istenem, ezt nem hiszem el”. Tomorin kívül Nora Mörk, és
klasszisok sora küzd, küzdött sérüléssel. Sokan hitték, hittük
azt, hogy ebben a szezonban csak álom marad a BL-győzelem.
Szerencsére a lányok máshogy gondolták, egyszerű tényleg
nem volt, de mégis megvan a negyedik. Kész a póker, ahogy
Ambros Martín mondaná.

más között Kari Grimsbö-vel, hogy ki
védjen a hosszabbítás második fél-
idejében. Gyorsan megbeszéltük, én
álltam be a kapuba. Mondhatjuk azt,
hogy pályafutásom eddigi legfonto-
sabb védése volt, de ha ez nincs, ak-
kor megoldjuk az egészet a hetesek-
kel.” A döntő ennél izgalmasabban
nem is alakulhatott volna, hiszen a
félidőben 9–9-et mutatott az ered-
ményjelző, majd a rendes játékidő
végén Amorim egyenlített 20–20-ra,
a hosszabbítás legvégén egygólos
ETO-vezetésnél 5 másodperccel a vé-
ge előtt egyenlíthetett volna a Szkop-
je, de Kiss Éva ekkor védett. A Győr
27–26-ra nyert, és negyedik Bajno-
kok Ligája-sikerét ünnepelhette.

Volt, aki a nagyszerű játéka mel-
lett imával is segített. A macedónok
egyenlítési lehetősége előtt Oftedal
adta el a labdát. „Passzívban voltunk,
én pedig kapkodtam, és elpasszol-
tam a labdát. Borzalmas érzés volt,
és miközben futottam vissza, már lát-
tam, hogy a Vardar ziccert fog lőni,
nem tehettem mást, mint imádkoz-
tam, hogy Évi védje ki, és meg is tet-
te. Utána egyből odamentem hozzá,

és megköszöntem neki” – mondta a
norvég irányító.

A győztes csapatból Anja Althaus
különösen fura helyzetben volt. Ta-
valy a Szkopje színeiben vesztett dön-
tőt az ETO ellen, most győri színekben
nyert volt klubja ellen. Akkor bejelen-
tette visszavonulását, ám a zöld-fehé-
rek hívó szavára igent mondott.
„A lehető legjobb történt velem az-
zal, hogy Győrbe jöttem, mert így
részese lehettem egy olyan közös-
ségnek, amely imád keményen dol-
gozni. Harmadszor nyertem meg a
BL-t, de ezt a mostanit tartom a leg-
nagyobb sikernek."

A játékosok közül a meccs egyik
legjobbja a brazil Eduarda Amorim
volt, aki az esemény után még jóked-
vűen beszélgetett a sajtó munkatár-
saival, a győrieknek pedig büszkén
mutatta negyedik BL-aranyérmét.
Duda a hosszabbításban kulcsfontos-
ságú gólokat szerzett, ráadásul a leg-
nehezebb pillanatokban is mosolyog-
va nyugtatta, buzdította társait, és

persze végig mosolygott. „Nálam ez
természetes, én ilyen vagyok. Van-
nak jó, és vannak rossz pillanatok, de
mindig pozitívan kell látni a dolgo-
kat.” 

A lányok már a Bajnokok Ligája
döntő előtt is nagyon fáradtak voltak,
de akkor minden erejüket összeszed-
ve, legyőzték hősies küzdelemben a
Vardart. A negyedik BL-elsőség meg-
ünneplése a meccs után elkezdődött
Budapesten, az igazi fieszta ideje
azonban hétfőn este jött el, amikor a
szurkolók is köszönthették kedvence-
iket Győrben, a Dunakapu téren.
Több ezren gyűltek össze, hogy talál-

AMBROS PÓKERE: negyedszer BL-

„Éreztem, kiugrott
az ujjam, visszaraktam,

aztán mehetett is
tovább a játék”

Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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kozhassanak a bajnokokkal. A csapat-
tagok közül akadt, aki harci sérülések-
kel, néhányan pedig mindössze pár
óra alvás után, vastaps kíséretében
vonult ki a színpadra. Eduarda Amo-
rim hatalmas fehér rögzítőkötéssel a
kezén érkezett, de a szokásos mosoly
ezúttal is letörölhetetlen volt az arcá-
ról. Amikor kérdeztük tőle, hogy mi
történt, hiszen a meccsen nem lát-
szott, hogy kézsérülést szenvedett,
meglepő választ adott „Semmi külö-
nös, csak eltört a kisujjam, valamikor
a döntő második félidejének végén.
Éreztem, hogy kiugrott, gyorsan visz-
szaraktam a helyére, aztán mehetett
is tovább a játék. Pályán akarok lenni
vasárnap a bajnokin, úgyhogy hozzá-
ragasztjuk a gyűrűsujjamhoz és kész.” 

A Győrben már jól ismert Bajnokok
Ligája-trófeát a csapatkapitány, Gör-
bicz Anita vitte ki a szurkolók elé, bár
a show-ból kisfia, Boldizsár is kivette
a részét. „Ez a final four nélkületek
tényleg nem ment volna" – mondta a
szurkolóknak Görbicz, aki hozzátette,

nehéz volt számukra a szezon, de a
hazai bajnokságból hátralévő két mér-
kőzésen is „nagyot" fognak még har-
colni. Közben a 35. születésnapját va-

sárnap ünneplő csapatkapitánynak
Kovács Tamás, Orbán Viktor protokoll-
főnöke a miniszterelnök nevében
adott át egy csokor virágot.

Borkai Zsolt polgármester arról be-
szélt, hogy az idény nem volt egysze-
rű a lányoknak, de akik akár élőben,
akár közvetítésen nézték a négyes
döntő mérkőzéseit, azt látták, hogy
egymásért, a csapatért, a szurkoló-
kért, a győriekért küzdöttek. Azt kérte
a szurkolóktól, hogy szeressék a játé-
kosokat minden pillanatban, mert
nem csak ők, hanem egész Magyar-
ország büszke rájuk.  Bartha Csaba
klubelnök a színpadon megköszönte
a csapattagok és a szakmai stáb mun-
káját, valamint a szponzorok és a
drukkerek támogatását. Az idény vé-
gén hat év után, négy BL-sikerrel tá-
vozó Ambros Martín magyarul be-
szélt a szurkolókhoz. A mester ragasz-
kodva a hagyományokhoz, a Bajno-
kok Ligája-győzelmek összeszámolá-
sát sem hagyta ki, kezét a magasba
emelve mutatta a négyet. „Tavaly há-
romszor, idén már negyedszer volt
k**vajó! Négy! Megvan a póker!”

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 18—24.

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

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász

1099 Ft/kg

Sertéslapocka

850 Ft/kg

299 Ft/kg

Farmer tejföl
20%-os, 330 gr,
603,03 Ft/kg

199 Ft/db

Görögdinnye, görög

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

Fa tusfürdô
250 ml, 1596 Ft/l

399 Ft/db

-gyoztes az Audi ETO

Eddig is sokan mondták, hogy az
Audi ETO csapatának van a legjobb
szurkolótábora, ám amit Vad Lajos
vitt véghez vasárnap, arra még
nem volt példa. Különleges bringá-
jával tekert el a BL fináléra.  „Győri
születésű vagyok, a fociban is az
ETO-nak szurkoltam, még a Vere-
bes-korszak idején. Akkor is volt
már kézilabdabérletem amikor
Iváncsik, Oross és Tóth Laci játszott.
Az út körülbelül nyolc óráig tartott,
persze pihenőket, találkozókat is
beiktatva, összesen 148,6 kilomé-
tert tekertem le. Pest határában
csatlakoztak a győri szurkolóhoz a
bringás társak. Végig csak az járt a
fejemben, hogy meg kell nyerni a
döntőt.”  Vad Lajostól egyébként
sem áll távol a tekerés, elmondta,
hogy volt olyan év, amikor 9 ezer ki-
lométert tett bele a lábába.

A döntoig tekert

´́
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Atléták népesítik be szomba-
ton és vasárnap az Olimpiai
Sportpark pályáit Győrben. A lé-
tesítmény ad otthont a felnőtt,
az U23-as és a junior összetett
magyar bajnokságnak, valamint
ezzel a megmérettetéssel egy
időben a Rába Kupa egyéni ver-
senynek. Utóbbin a felnőttek
mellett a serdülő, az ifjúsági és a
junior korosztályok legjobbjai in-
dulnak. A versenyszámok küzdel-
mei mindkét napon 11 órakor
kezdődnek, és szombaton 20
óráig, vasárnap 18 óráig tartanak.

„Ötszázötven nevezés érke-
zett a két versenyre, így az edzők-
kel, kísérőkkel együtt bizony lesz
élet az atlétikapályákon és azok
környékén. Az egész országból ér-
keznek versenyzők, hiszen ran-

gos viadalról van szó, itt lehet kva-
lifikálni a júliusi győri ifi Európa-
bajnokságra, és a többi korosz-
tályos világversenyre is teljesíthe-
tik itt a szinteket a versenyzők. Ez
az egyetlen Class 1-es minősítés-
sel rendelkező atlétikapálya Ma-
gyarországon, így nagyon népsze-
rű az edzőtábort kereső verseny-
zők, klubok körében. Ezúttal
megmutathatjuk azt is, hogy sok
indulóval is kiváló versenyt tu-
dunk rendezni. Jó felkészülés lesz
ez a sportolókon kívül nekünk
szervezőknek is a győri U18-as
Európa-bajnokság előtt” –
mondta Petrahn Barbara, a GYAC
klubmenedzsere.

A kétnapos versenyen részt
vesz többek között a győri Sorok
Klaudia többszörös magyar baj-

nokként, Deák Nagy Marcell, aki
felnőtt Eb-ezüstérmes 400 mé-
teren, indul az EYOF-on harma-
dik helyezett négyszázas sprin-
ter Molnár Janka is, de itt lesz a
legutóbbi fedettpályás vb-ről is-
mert Kozák Luca ugyancsak.

„Az Olimpiai Sportpark atléti-
kapályáin nem csak a versenyek
ideje alatt van nyüzsgés, hiszen
a szakosztálynak több mint két-
száz versenyzője, tehetséges fi-
atalja van. Ez a létszám folyama-
tosan bővül, folyamatosan vár-
juk azokat, akik nálunk szeretné-
nek sportolni. Szeptembertől
újabb csoportokat indítunk, és
hétéves kortól elkezdhetnek ná-
lunk atletizálni a legkisebbek is”
– tette hozzá a GYAC klubme-
nedzsere. 
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www.vidrauszoiskola.hu

• 5 éves kortól • heti turnusokban minden hétfőn indul,
naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Táborvezető és úszóedző-
tanárok felügyeletével • Ebéd (választható) és uzsonna.
Programok: úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplab-
da-, kosárlabda-bajnokság, aerobic, vízi torna, játékos
vetélkedők, ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS

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 június 18-ai hétre maximális

EXTRA KEDVEZMÉNY!

A Federal-Mogul Powertrain minôségi termékek, megbízható márkák
és kreatív megoldások legszélesebb skáláját nyújtja a gépjármûiparnak
és más iparágaknak. Az amerikai Federal-Mogul Powertrain Kunszi-
geten található két leányvállalatának fô profilja a gumi és gumi-fém
tömítések, valamint védôtextíliák, textilcsövek elôállítása. Mûszaki
megoldásainkat olyan iparágakban hasznosítják, ahol fontos a haté-
kony üzemanyag felhasználás, az emisszió csökkentése, valamint a
biztonság és teljesítmény növelése.

Nyitott pozíciók:
Gépkezelô | Készregyártó | Gépbeállító | Mérnöki lehetôségek |
Gyakornoki lehetôségek

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónusz rendszer | In-
gyenes buszjárat (Gyôr, Pápa, Bôsárkány, Szlovákia - Ekecs irányából) |
Útiköltség térítés | Vállalati élet-, baleset-, és betegbiztosítás | Külföldi
karrierlehetôség | Stabil, hosszú távú munkalehetôség | Szakmai lehe-
tôség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett munkakörnyezet, minô-
ségi munkaeszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetôség | Ked-
vezményes vállalati flotta csomag | Vállalati rendezvények

Érdeklôdni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat
a kunsziget.job@federalmogul.com e-mail elérhetôségre várjuk!

Tesztírási és interjú lehetôség minden csütörtökön 9 órakor,
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fô út 51.

Téged is várunk csapatunkba! 

federalmogul.com/powertrain

A férfi kajakosoknál a fe-
rencvárosi Petró Ádám, a ke-
nusoknál a Csepel versenyzője,
Dóczé Ádám, a nőknél pedig a
győri Czéllai-Vörös Zsófia sike-
rét hozták az egyes versenyszá-

BAJNOKI CÍMEKÉRT JÖNNEK

mok a szegedi maratoni kajak-
kenu országos bajnokságon.
Petró és Dóczé tavaly egyfor-
mán második volt az ob-n,
előbbi most a címvédő Boros
Adriánt utasította maga mögé.

A nőknél ugyancsak „trónfosz-
tás" történt, a 2017-ben győz-
tes Csay Renáta ezúttal máso-
dik lett győri klubtársa mögött.

A viadal egyben válogató is
a július eleji, horvátországi Eu-
rópa-bajnokságra.

A párosok versenyében a fa-
vorit Boros Adrián–Solti László
duó megvédte címét férfi kajak-
ban, a duó mostani sikerével
nemcsak a kontinensviadalra,
hanem a szeptemberi, portugá-
liai világbajnokságra is kijutott.
Női kajakban a Mihalik Sára An-
na–Kiszli Vanda páros megver-
te a tavaly győztes duót, Bara
Alexandrát és Csay Renátát. A
harmadik helyen a győriek egy-
sége, Czéllai-Vörös Zsófia és Ko-
vács Petra Sára végzett, míg fér-
fi kenuban a Nagy Gergely Ba-
lázs–Laczó Dániel kettős szerez-
te meg az országos bajnoki cí-
met. A női kenusok maratoni
ob-futamait jövő pénteken,
Győrben rendezik meg.

Maratoni 
ÉRMEK

Szegedrol´́
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Múlt hétvégén Hatvan adott
otthont a XVI. Nemzetek Kupá-
ja Nemzetközi ITF Taekwon-do-
bajnokságnak, ahol nyolc or-
szág közel háromszáz verseny-
zője mérte össze tudását for-
magyakorlat és küzdelem ver-
senyszámokban. A Győri Sárká-
nyok a Lendvai Patrik Zénó, Thi-
el Zsófia, Szalai Maja, Horváth
Viktória, Mózes Fanni és Kert-
véllesy Dóra összetételű ifjúsági
csapattal képviselte városunkat.
A fiatalok összesen hat érem-
mel, négy arannyal és két ezüst-
tel tértek haza. Két kategóriá-
ban is a dobogóra állhatott
Lendvai Patrik Zénó, aki egy el-
ső és egy második helyezéssel

A Gyirmót–Szolnok NB II-es mérkőzés előtt rendezték az Alcufer Stadionban a Keglovich-kupa döntőjét.
A sorozatot 140 Győr-Moson-Sopron megyei amatőr labdarúgócsapat kezdte el, a fináléba pedig a megyei
I. osztály élcsapata, a Nyúl és az ugyanebben a bajnokságban szereplő Jánossomorja került be. Mindkét
együttesnek nyolc fordulón kellett továbbjutni a döntőig vezető úton, hogy pályára léphessen a trófeáért,
amelyet végül a Nyúl csapata nyert 1–1-es rendes játékidő után, tizenegyes rúgásokkal. A győztes a serleg
mellett pénzdíjat is kapott, mégpedig félmillió forintot, a második helyezettnek 300, a harmadik-negyedik
helyezettnek pedig 100–100 ezer forint jár a megyei kupasorozatban való jó szereplésért.

Gyoriek 
a dobogón
Hatvantól
Litvániáig

zárta a viadalt. Aranyérmes lett
Thiel Zsófia, Szalai Maja és Kert-
véllesy Dóra is. Horváth Viktó-
ria ezüstérmet szerzett.

A SZESE judósai Litvániába
utaztak a Junior Európa Kupá-
ra, ahol 24 országból négyszáz
cselgáncsozó küzdött az érme-
kért. A még ifjúsági korú Si-
pőcz Richárd az idősebb kor-
osztály mezőnyében a 3. he-

lyen végzett. A Szombathelyen
megrendezett országos diák -
olimpián a SZESE versenyzői
közül ifjúsági korosztályban
Szarka Zsombor harmadik, Ke-
rékgyártó Patrik ötödik lett.

Diák C korosztályban Mün-
nich Gergő a második, Erdé-
lyi Boglárka a harmadik, We-
isz Bence pedig az ötödik he-
lyen végzett.

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

´́

Nyúlra került a Keglovich-kupa

Második alkalommal rendezi meg a mind-
szentpusztai Mit Tehetnék Érted? Autista Ott-
hon Alapítvány jótékonysági kispályás focikupá-
ját az ETO FC Győr támogatásával, a klub edző-
központjának műfüves pályáin, június 2-án. A
15 perces mérkőzések reggel 8.30-kor elkezdőd-
nek. A szervezők várják 12 fős csapatok jelent-
kezését, a nevezési díj és a pálya mellett elhe-
lyezett urnába kerülő adomány teljes egészé-
ben az alapítványt támogatja. Jelentkezni május
25. 18 óráig lehet az apitdr1992@citromail.hu

AUTISTA OTTHONT
és az iroda@eto.hu e-mail címeken. Az induló
csapatokat négyes csoportokba sorsolják, így
minden együttes legalább három mérkőzést ját-
szik a tornán, a csoportokból az első két helye-
zett jut tovább az egyenes kieséses rendszer-
ben. A tornagyőztes 12 darab bérletet vehet át
az ETO FC Győr labdarúgócsapatának mérkőzé-
seire a 2018–2019-es idényre. A második helye-
zettet a zöld-fehér klub a VIP-szektorában látja
vendégül egy mérkőzésre, a harmadik csapat
tagjai pedig egy meccslabdát nyernek.

támogatnak
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