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Az Újraálmodott Róma című kiállítást nyitották
meg és a győri Corvina hasonmás kiadását mutat-
ták be pénteken a Győri Egyházmegyei Kincstár
és Könyvtárban, a Mátyás Emlékév kapcsán.

Dr. Veres András megyés püspök köszöntőjé-
ben kiemelte, a kiállításban visszatükröződik

MEGJELENT

hasonmás kiadása

a gyori Corvina´́

AJÁNLÓ
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mindaz, ami Mátyás idejét jellemezte. Az állam
és az egyház, a humánum és szakralitás együtt
élt, együtt alakította a humanizmusnak nevezett
kultúrát.  

Dr. Tolnay Imre képzőművész szerint arra, hogy
újjászületni csak a múlt értékeiben alámerülve,

azokat megismerve lehet, Rómában döbbenhe-
tünk rá igazán.

Kiss Tamás, a könyvtár igazgatója, a győri Cor-
vináról elmondta, a mai napig nem tudjuk, hogy
mikor és hogyan kerülhetett Győrbe. A Corvina
Flavius Blondus (1392–1463) munkája, aki a Vati-
kánban IV. Jenő pápa titkára, valamint kortársai kö-
zött az ókori Róma legjobb ismerője volt. Blondus
társával Leon Baptista Alberti építésszel térképez-
te fel az ókori romokat és emlékműveket. A könyv,
melyet haláláig írt, a római régészet alapkövét je-
lenti, az első rendszerezett munka. 

A Győrben őrzött Corvina az egyetlen ismert,
teljes kéziratos példánya Blodus ezen művének. A
most bemutatott fakszimile díszkiadás mellett ma-
gyarul is megjelent a kötet Póczy Klára tanulmá-
nyával, DVD-vel, mely a digitalizált kódexet, a ma-
gyar fordítást, a tanulmányt, a Piranesi metszete-
ket és Szabó Béla fényképeit tartalmazza, melyhez
a győri Corvina történetét bemutató dokumen-
tumfilm is társul. 

„Megható érzés volt a két nagy előd, Flavius
Blondus, a reneszánsz író és Giovanni Battista Pi-
ranesi, a barokk metszetkészítő nyomában bejárni
az ókori Róma ma látható emlékeit és fényképe-
zőgéppel, a mai kor eszközével, megörökíteni a lá-
tottakat" – mondta Szabó Béla fotográfus, akinek
képeit szintén láthatjuk a tárlaton.

A háromgyermekes édesanya élete
tizenegy éve változott meg igazán, és
fordult a szülésfelkészítés felé. Amikor
az első gyermekével volt várandós –
mint minden kismama –, szeretett vol-
na felkészülten érkezni a nagy napon. A
szüléseinek és persze tanulmányainak
köszönhetően, mára több fronton, szá-
mos édesanyának és édesapának tá-
mogatást nyújtott már. 

A női és férfi lét kiteljesedésének
időszaka a várandósság, amely gyönyö-
rű, de egyben „embert próbáló” fel-
adat is, nehéz időkben szükség van tá-
mogatásra, útmutatásra – fogalmazott
Nóri. Nagyanyáink, dédanyáink korá-
ban ezt az együtt élő, többgenerációs
családok tagjai biztosították, ma erre

már sokaknak nincs lehetősége. Ilyen-
kor jön jól egy tanfolyam, egy barátsá-
gos közeg, ahol válaszokat kaphatnak a
kezdő szülők.

A szakember szerint nem elég
csak a szülésre rákészülni, az ezt kö-
vető gyermekágyas időszak legalább

annyira összetett. Fontos, hogy az
apukák és az anyukák jó összhang-
ban legyenek, hiszen ilyenkor a szo-
kásosnál is több dolog hárul minden-
kire. Ahogy Nóra is kiemelte, a mos-
tani szülőknek több lehetőségük van
arra, hogy segítséget kérjenek. 

Nem árt megjegyezni, hogy a vá-
randósság alatti életmóddal is fog-
lalkozni kell, testi és lelki szinten is,
erre pedig bárki lehetőséget kaphat
a Várandós Családi Műhely foglalko-
zásain, amiknek a Generációk Háza
ad otthont.
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Mindenkinek jár, hogy megtalálhas-
sa az ideális támogatást a várandós-
sága, szülése, családdá – szülővé vá-
lása idején. Ez a hitvallása Albert
Nórának, aki a Győr+ Estében me-
sélt a Várandós Családi Műhelyének
kialakításáról és hogy mire érdemes
készülni már a babavárás idején.

SZÍVVEL-LÉLEKKEL
Szülésfelkészítés
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„Az Orbán Viktor miniszterelnök
úrral aláírt megállapodásban szerep-
lő fejlesztések nagyon fontosak a vá-
ros dinamikus fejlődése szempontjá-
ból, ezért azok előkészítése kiemelt
feladat a hivatalban. Ennek megfele-
lően, komoly szakmai munka folyik,
folyamatos az egyeztetés a kormány-
zati és valamennyi érintett szervvel.
A különböző programelemek előké-
szítése jó ütemben halad, az állat-
kert az egyik olyan államilag támoga-
tott beruházás, amelynek esetében
már a kivitelezés küszöbén állunk” –
válaszolt lapunk kérdésére Borkai
Zsolt. A polgármester hozzáfűzte, az
állatkert mellett szintén még idén
kezdődhet meg a kórház parkolási
infrastruktúrájának fejlesztése, va-
gyis a parkolólemez kivitelezése.
Ahogy arról már beszámoltunk, a
színház átépítése jövőre indul, ekkor
kezdődik a II. János Pál tér rekonst-
rukciója is, a parkolási helyzet rende-
zésével együtt.

„Az állatkerttel kapcsolatban aktu-
ális információ, hogy a főbejárat és
az orrszarvúház építése, valamint a
zsiráfház felújítása esetében, hama-
rosan megtörténik a kivitelező kivá-
lasztása, és várhatóan nyáron már a
fizikai megvalósítás is indul” – ava-
tott be minket a részletekbe Páter-
noszter Piroska polgármesteri biztos.

Megkerestük dr. Andréka Györ-
gyöt, a Xantus János állatkert igazga-
tóját is, aki kérdésünkre elmondta,
az orrszarvúház építése nagyon régi
álom, ami a Modern Városok Prog-
ram keretében most valósággá vál-
hat. Igazi ritkaságot láthatnak majd
a látogatók Győrben, hiszen a kes-
kenyszájú orrszarvúk a kipusztulás
szélére jutottak. „A fajmentő prog-
rammal már korábban felvettük a
kapcsolatot, és ki is választottuk az
első példányt, amely még az idén
megérkezik a magdeburgi állatkert-
ből. Rajta kívül még két állatot vá-
runk, jövő tavasszal érkezhetnek vá-

rosunkba.” Az igazgató azt is elmond-
ta, hogy a veszélyeztetett faj példá-
nyai a zsiráfokkal kerülnek egy ház-
rendszerbe, ezért kerestek a zsiráfok
számára átmeneti megoldást. Az ál-
latok most ideiglenes helyen kaptak
fedelet a fejük fölé, de azok termé-
szetesen továbbra is megtekinthető-
ek. „A következő időszakban fejlesz-
tés fejlesztést követ majd a parkunk-
ban, ez megbolygatja életünket, hi-
szen évente mintegy 150
ezer látogatót foga-
dunk. A munkála-
tok miatt lesznek
lezárt területek,
de mindezt
úgy szeret-
nénk megol-
dani, hogy
ebből a ven-
dégeink mi-
nél keveseb-
bet érzékelje-
nek, és ez idő
alatt is látható le-
gyen az összes állat.” 

Az állatkert átfogó fejlesz-
tése egyébként több mint kétmilliárd
forintos támogatással valósul meg. A
beruházás révén a park európai szín-
vonalú, egész évben használható csa-
ládi állatkertté és szabadidőközpont-
tá fejlődhet. 2020-ig új főbejárat és

fogadóépület, zsiráfház, emberszabá-
súmajom-ház és kifutó, Közép-Ázsia-
bemutató, fóka- és pingvinbemutató,
elefántház is létesül, valamint meg-
újulhat az Állategészségügyi Központ
és a gazdasági épületek egy része is.

Végezetül még egy információ:
április elején adtuk hírül, hogy meg-
érkezett Győrbe többek között az a
támogatói nyilatkozat, amely a vízi él-
ménypark megvalósításának előké-

szítésére, 2018-ra 366 mil-
lió forintot tartalmaz.

A polgármester
azt is elárulta

nekünk, hogy
a strand fel-
új í tásának
te r vezé s e
gőzerőve l
folyik. Mivel
még zajla-

nak az egyez-
tetések, a rész-

letekre még egy
kicsit várni kell, de

az elmondható, hogy
egy európai színvonalú, tér-

ségi vonzerőt jelentő, modern él-
ménypark születhet a kisalföldi me-
gyeszékhely szívében. Ha az előkészí-
tés megfelelő stádiumba kerül, ter-
mészetesen erről a fejlesztésről is
részletesen beszámolunk.

Ahogy ígértük, lapunk hasábjain folyamatosan beszá-
molunk a Modern Városok Program egyes fejleszté -
seiről, a beruházások állásáról. Legutóbb a színház re-
konstrukciójának terveit mutattuk be, ezúttal pedig an-
nak néztünk utána, hogyan is áll jelenleg a Xantus Já-
nos Állatkert bővítése.

Magdeburgból 
érkezik a keskenyszájú 
orrszarvú

Hamarosan kezdodik az állatkert bovítése´́ ´́

Szeretnék,
hogy a felújítások

alatt is
látható legyen

az összes
állat

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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Milyen érzés 25 éve audisnak
lenni?

Büszke vagyok rá, hogy 25 éve az
Audi munkatársa vagyok. 

Körülbelül annyi voltál, amikor
felvettek, jól sejtem?

Így van. Most volt az ötvenedik
születésnapom, egy szempillantás
alatt eltelt ez a 25 év.

Leírhatom a korodat?
Természetesen! Minden kornak

megvan a maga szépsége, csak tudni
kell, melyik kor mit kínál.

Felidéznéd, hogyan kerültél az
Audihoz?

Éppen Olaszországban bébiszitter-
kedtem és nyelviskolába jártam, ami-
kor hazalátogattam. Felkaptam a fe-
jem egy hírre, hogy az Audi Győrbe
jön. Három héttel később ismét itt-
hon voltam állásinterjún, és 1993.
augusztus 2-án már be is léptem a
győri Audihoz. 

Mint a hármas számú munkatárs.
Igen. És ma én vagyok az Audi leg-

régebbi munkatársa. 
Akkor te már jól tudtál németül.
Általános iskolásként kezdtem né-

metet tanulni, később tanultam oro-
szul, franciául, angolul és olaszul. 

Egy német lapnak azt nyilatkoz-
tad, az autók szeretetét édesapád-
tól kaptad. A rendszerváltás előtt
milyen autóval utaztatok? Nem Au-
di volt, az biztos.

Így van, édesapám nagyon szeret-
te az autókat, először Zsigulink, majd
később Ladánk volt, de már kislány-
ként az Audi volt a kedvencem.

Amikor a gyáravatáson Göncz Ár-
pád akkori köztársasági elnök jelen-
létében megkezdődött a motor-
gyártás, te titkárnő voltál. Akkor
még nem nagyon kerültél kapcso-
latba a médiával?

Az elején bizony a kávéfőzéstől
kezdve a tolmácsoláson keresztül a
kiállítás szervezéséig számos feladat-

tal foglalkoztam. Újságírókkal a kez-
det kezdetétől találkoztam, mivel
nagy volt a vállalatunk iránti média-
érdeklődés. Élveztem is ezeket a fel-
adatokat, így aztán néhány év után a
vállalati kommunikáción folytattam
pályafutásomat.

Nagyon sok újságírót megismer-
tél huszonöt év alatt, milyenek va-
gyunk?

A magyar újságíró érdeklődő, nyi-
tott, könnyű volt a kapcsolatokat fel-
építeni és fenntartani. Nagyon sok új-
ságíróval bizalmi kapcsolatot tudtam

kialakítani, támaszkodhattunk egy-
másra, ki tudtuk egymás igényeit úgy
szolgálni, hogy ez senkinek ne legyen
hátrányára. 

Mások vagyunk, mint a külföldiek?
Kényes helyzetekben a magyar új -

ság írók általában diplomatikusabban
teszik fel kérdéseiket, mint a nyugatiak. 

Számodra melyik időszak volt a
25 évből a legizgalmasabb?

A legjobb, hogy vállalatunk fejlő-
dését az első pillanattól kezdve kísér-
hetem, a legizgalmasabb pedig talán
az első TT gyártása volt. És megható

pillanatoknak is részese lehettem,
amikor például egyik munkatársam
azt írta a nekem készített albumba,
hogy példaképnek tart nemcsak ve-
zetőként, hanem emberként is. 

Ha az újságírók is írhattak volna
bele, ugyanezt írták volna az emlék-
könyvbe, meg azt, hogy a segítő-
készséged példamutató. De folytas-
suk mással. Volt olyan, hogy meg-
fordult a fejedben, váltasz és elha-
gyod az Audit?

Nem. Sokat adott nekem az Audi,
s úgy gondolom, én is sokat tettem

Övé az Audi Hungaria hármas számú belépője, ezzel ő a rangidős. Czechmeister
Mónika, az Audi Hungaria kommunikációs vezetője két diplomával rendelkezik
és négy idegen nyelven beszél. Mivel e sorok írója 25 éve dolgozik vele, a magá-
zódás furcsa lenne mindkettőnknek.

25 ÉVE A 25 ÉVES AUDI HUNGARIÁNÁL

SZÜLETÉSNAP
Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Győr+ Média
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a vállalatért. Olyan családból szárma-
zom, ahol érték a munka szeretete, a
szorgalom, a kitartás és a tisztesség,
én ezeket képviselem, és mindennap
örömmel jövök be dolgozni. Sokat
köszönhetek az újságíróknak is, akik-
kel gyakran utaztam. A közös élmé-
nyek mellett sokat tanultam tőletek
és gazdagodtam a veletek folytatott
beszélgetések által. 

Bizony, sok helyen megfordul-
tunk az elmúlt 25 évben. Számod-
ra melyik volt a legemlékezete-
sebb út?

Talán, amikor az A3 bemutatójára
Kínába utaztunk egy kis csapattal!
Egy ilyen hosszú úton emberileg is
közelebb tudtunk kerülni egymáshoz.
Azért a shanghai gyöngypiacon foly-
tatott alkudozásunk maradandó él-
mény, szinte elkobzásra „méltó”
mennyiséget vásároltunk össze. 

Ott találkoztunk talán utoljára
Martin Winterkornnal, a Volkswa-
gen akkori vezetőjével, akinek óriá-
si szerepe van abban, hogy a győri
Audi ekkora lett. Mi azért mara-
dunk továbbra is tisztelői, annak el-

lenére, hogy a világban tücsköt-bo-
garat kiáltanak rá.

Valóban, Winterkorn úr magyar szí-
ve – szülei zsámbéki svábok voltak –
nem hazudtolta meg önmagát, és le-
mondásáig végig szívén viselte, hogy
ez a gyár folyamatosan fejlődjön. 

Huszonöt év alatt sok mindent
megtudtunk egymásról. Mi az, ami
publikus a magánéletedből, amit
megosztanál az olvasóval?

Egy fiam van, Benedek, nagyon
büszke vagyok rá, ő a legfontosabb
az életemben. 

Anyaként nehezebb volt helytáll-
ni a munkában? 

Igen, így volt. Amikor női vezetők-
kel készült interjút olvasok, s azt nyilat-
kozzák, semmilyen nehézséget nem
okoz a gyerek és a munka összehango-
lása, akkor arra gondolok, valamit rosz-
szul csinálok, vagy ők nem őszinték.
Lehet bébiszittert alkalmazni, de ő
nem anya. Ha anyaként odateszi ma-
gát az ember, akkor  nem könnyű ösz-
szehangolni a családot a munkával.

Szabadidődben mi az, amivel szí-
vesen foglalkozol?

Szívesen töltöm a szabadidőmet a
családdal és barátokkal, szeretem a ter-
mészetet, síelek és futok. Szeretek utaz -
ni és főzni, amire édesanyám tanított. 

Sokszor ültem melletted az autó-
ban, többnyire a bécsi repülőtér fe-
lé tartva. Nagyon jól vezetsz. Így
születtél vagy belejöttél?

Édesapám tanított autót vezetni,
amikor 17 éves voltam. Na persze ő
azóta is tanít, ha autóba ül mellém...

Hol volt eddig számodra a legna-
gyobb rémálom autót vezetni?

Nápoly igazi kihívás volt először,
olyan kaotikus közlekedési kultúra nem
sok helyen van, az biztos. Szerencsére
egy ütött-kopott FIAT 127-est vezettem,
amit nem kellett annyira félteni.

Ez alatt a 25 év alatt hányszor
voltál Ingolstadtban, az anyaválla-
latnál? 

Sokszor, most is onnan jöttem. 
Milyen főnök vagy?
Úgy gondolom, hogy támogatom

a munkatársaimat, ahogy az én főnö-
köm, Lőre Péter is támogat engem. 

Mennyit változtál a 25 év alatt?
Az Audi sok mindenre megtanított,

hogy legyek céltudatos, precíz, és hogy
amit csinálok, azt jól csináljam.

S mennyit változott az Audi?
Sokat. Pici üzemből világvállalattá

fejlődött, de az elvárások nem változ-
tak.  Az Audi teljesítményt vár el a
munkatársaitól, de sokat is nyújt,
hogy az emberek boldoguljanak az
életben és építhessék a jövőjüket. 

Nem bántad meg, hogy 25 évvel
ezelőtt ott hagytad Olaszországot?

Semmiképpen sem, mindig hon-
vágyam volt, pedig szó szerint úri kö-
rülmények között, egy grófi családnál
vigyáztam két gyerkőcre. Kényelmes
életem volt, de hiányzott a szellemi
kihívás. Mindenkinek azt tanácsolom
egyébként, hogy próbálja ki magát
külföldön is, de aztán jöjjön is haza,
mert külföldön sem minden arany,
ami fénylik, és ez a mi hazánk!
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Szombaton újra kitárulnak a Bi-
singer sétányon található „vizes”
játszótér kapui, melyet a város ön-
kormányzatának jóvoltából, először
2013-ban használhattak a gyerekek.
A létesítményt üzemeltető Győr-
Szol Zrt. munkatársai elvégezték a
szükséges karbantartási munkálato-
kat, így a különleges játékok újra
rendelkezésre állnak. A játszótér
mindennap 10 és 20 óra között vár-
ja a látogatókat. Az eszközök kedve-
zőtlen időjárási körülmények ese-
tén automatikusan leállnak. 

A különleges játszótéren a gyere-
kek különböző, vízzel kapcsolatos já-

A múlt heti számunkban mi is be-
számoltunk róla, hogy Áder János
köztársasági elnök felhívására a me-
gyei jogú városok is csatlakoztak a klí-
mavédelmi mozgalomhoz. A lapunk
megjelenésével egy időben összeülő
városi közgyűlés elé pedig már egy
fontos előterjesztés kerül, amely a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programok Irányító Hatósá-
ga által meghirdetett pályázathoz va-
ló csatlakozásról szól. Városunk „He-
lyi klímastratégia kidolgozása és a klí-
matudatosságot erősítő szemlélet-

formálás megvalósítása Győr városá-
ban” című pályázatának legfonto-
sabb eleme a lakossági szemléletfor-
málás, annak bemutatása, hogy bi-
zony mindannyian hozzátehetünk a
klímaváltozás elleni küzdelemhez.

„Az önkormányzat évek óta ki -
emelten figyel arra, hogy fejlesztései
során a környezet kímélése, a fejlő-
dés fenntarthatósága hangsúlyosan
megjelenjen. A megújuló energiák,
az épületekre telepített napelemek
használata, az elektromos töltőállo-
mások telepítése vagy a fásítási prog-
ram, amelynek keretében évente

m i n t e g y
ezer fát ülte-
tünk el, mind
ezt a célt szolgál-
ják” – fogalmazott la-
punknak Borkai Zsolt pol-
gármester, aki hozzáfűzte, a lakosság
is sokat tehet a cél érdekében, és
nem kell feltétlenül nagy dolgokra
gondolni. „Ha szelektíven gyűjtjük a
hulladékot, és azokat elvisszük a sze-
lektív szigetekre, ha odafigyelünk az
energiahasználatra, ha megtehetjük,
és kerékpárral közlekedünk, már so-
kat tettünk magunk is. Az önkor-

mányzat igyekszik ezek feltételeit
megteremteni, akár a szelektív hulla-
dékgyűjtésre, akár a kerékpárutak
fejlesztésére, vagy épp a GyőrBike
rendszer kiépítésére gondolunk.”

A magyar kormány is kiemelten
kezeli a feladatot, a cél elérését pe-
dig civil szervezetek, önkormányza-
tok és társulásaik együttműködésé-
vel tervezi megvalósítani. A „Helyi klí-
mastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemlélet-
formálás” című pályázat felhívása is
ezt szolgálja, amelynek célja a klíma-
változás kedvezőtlen hatásainak
megelőzése és mérséklése. Az önkor-
mányzat a pályázat keretében dol-
gozza ki a város klímastratégiáját, iga-
zodva a Győr-Moson-Sopron Megyei

Klímastratégiához és a Me-
gyei Klímaplatformok

előírásaihoz. A pro-
jekt megvalósítása

során számos
olyan szemlélet-
formálási akció
v a l ó s u l h a t
meg, amely
hozzájárul a la-
kosság és a he-

lyi gazdasági és
közszereplők klí-

maváltozással kap-
csolatos ismereteinek

bővüléséhez. A klímatu-
datos tervezés fontosságáról,

módszereiről előadásokat terveznek,
népszerűsítenék az e-mobilitást, egy
kiadvány pedig a helyi klímaváltozás
megelőzésével, mérséklésével kap-
csolatos tevékenységekről ad majd
átfogó képet. A pályázat sikeressége
esetén minderre húszmillió forint
vissza nem térítendő támogatást ve-
het igénybe az önkormányzat.

tékszerekkel játszhatnak, méghozzá
úgy, hogy közben a víz útját maguk
irányítják, a játékokat ők „üzemelte-
tik”. A játékelemek között találhatóak
nyitható-zárható zsilipek, ugrálókö-
vek, vízkiemelő spirál, tekerős kút,
vízköpő kakashinta, csónak, ivókút és
több csobogó, vízköpő, fúvóka teszi
még érdekesebbé a parkot.

A terület megfelelő használatát
segíti a kihelyezett tájékoztató tábla.
A felszerelések és a játszótér bizton-
ságát a területet megvilágító kande-
láberek és térfigyelő kamerák segítik,
a játszótér közelében nyilvános illem-
hely található.

FÖLDÜNKÉRT 
mindannyian tehetünk

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Hihetjük, hogy csak csepp vagyunk a tengerben, de
sok csepp alkotja az óceánt is – igenis számít, ho-
gyan állunk hozzá a klímavédelemhez. A győri ön-
kormányzat igyekszik segítséget adni ehhez.

A
klímaváltozás
kedvezôtlen
hatásainak

megelôzése és
mérséklése

a cél

ÚJRA NYIT a „vizes” játszótér
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„Szeretem a zöldet, fát nevelek, fü-
vet nyírok, ezért szívesen mondtam
igent a felkérésre, ahogy tették azt a
társulat tagjai is” – avatott be minket
Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház
igazgatója. Hozzátette, Győrnek nem
csak a szépsége, de  kultúrája is egye-
dülálló, ezért bizakodó az Európa Kul-
turális Fővárosa (EKF) 2023 pályázattal
kapcsolatban. Berkes Kálmán, a Győri
Filharmonikus Zenekar művészeti ve-
zetője ehhez a gondolathoz csatlako-
zott: „2009 óta, amióta a zenekar tagja
vagyok, látom, hogy Győr hatalmas fej-

„A Borkai Zsolt polgármester által kezdeményezett
nagyszabású fásítási program keretében idén is ezer
fát ültetünk el, két újabb kiserdőt hozunk létre, emel-
lett folytatjuk az öntözőrendszerek telepítését, a kör-
forgalmak megújítását, és több mint százezer virágot
ültettünk el városszerte” – fogalmazott Radnóti Ákos
városüzemeltetésért felelős alpolgármester. Hozzá-
tette, a város célja, hogy a lakosságot is minél inkább
bevonja környezetünk szépítésébe, ezért is hirdetik
meg minden évben a Virágos Városom Győr környe-
zetszépítő versenyt, és emiatt indult ez az új kezde-

lődésen ment keresztül. Ez nem csak
az én véleményem, külföldi vendége-
ink is sokszor megerősítik. Ehhez a szé-
pítő munkához pedig mi is szívesen
csatlakozunk.” Az ültetésben a Győri
Balett és a Vaskakas Bábszínház társu-
lata is aktívan részt vett, akik szintén
egyetértettek: Győr megérdemel-
né az EKF-sikert.

Borkai Zsolt polgármester la-
punknak elmondta, a városszépí-
tés most a virágok kihelyezésé-
ben, hamarosan pedig olyan fej-
lesztésekben is megmutatkozik, mint
a Modern Városok Program keretein
belül megvalósuló színházfelújítás a II.
János Pál tér rehabilitációjával, vagy az
új hangversenyterem megépítése. Ezek

kultúránk meghatározó épületei lesz-
nek, amelyek nem csak az EKF-siker
esetén szolgálják majd a kultúraszerető
győrieket és a hozzánk látogatókat.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester hangsúlyozta,
tavaly, az Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál (EYOF) évében a Győri Audi
ETO KC kézis lányait kérték fel, segít-
senek az ültetésben, most pedig a
nemzetközi hírű győri társulatok álltak
a jó ügy mellé. A művészek a virágok
kihelyezésében a Rába Quelle él-
ményfürdő előtt kialakított, Hugoo ka-
balafigurát formázó virágágyásnál
nyújtottak jelképes segítséget. 

A Győr-Szol Zrt. több mint 92 ezer
egynyári palántát ültetett a hetekben
a városban kialakított mintegy 60 vi-
rágágyásba. 40 virágoszlop, 6 virágpi-
ramis és több száz ültetőkonténer, vi-
rágláda is kikerült a közterületekre,
ami további 17 ezer növényt jelent. A
fásítás és a körforgalmak megújítása,
valamint az öntözőrendszerek kiépíté-
se is zajlik tovább. A virágtelepítésnél
előnyben részesítik a magyar nemesí-
tésű fajtákat. A már március végén be-
ültetett, így mostanra teljes pompá-
jukban díszlő, hordozható ládákat oda
helyezték ki, ahol a beépítettség és a
burkolatok miatt nem lehet állandó
növényzetet telepíteni. A virágpirami-

sokból összesen 8 darabot szállí-
tottak ki. A nem télálló növé-
nyek, azaz a leanderek, a ba-
bérok, a pálmák és borókák –
összesen 46 darab – nagy vi-
rágládában láthatóak többek

között a Széchenyi téren, a
Káptalandombon, a Szent István

út melletti járdákon és a Megyeháza
téren. A Belvárost díszíti 25 darab
ugyancsak nagyméretű dézsás nö-
vény, a Baross útra pedig 68 kő virág-
tartó láda kerül.

ményezés is, amelynek keretében győri lakcímkártyá-
val fejenként húsz virágot igényelhettek a jelentkezők.

A felhívásra közel kétszázötvenen jelentkeztek,
a virágok kiosztásának kezdetén már hosszú sor
állt a Városháza téren. Itt szólítottuk meg Sze-
methyné Mánik Anikót, aki férjével érkezett a vi-
rágokért. Kérdésünkre hangsúlyozták, nagyon tet-
szik nekik a város, a rengeteg kiültetett virág, kü-
lönösen a belvárosi virágoszlopok, a szép, rende-
zett zöldterületek, a virágos utcák. „A kezdemé-
nyezésnek nagyon örültünk, mert az önkormány-
zat segítségével a kispénzűek is széppé tudják va-
rázsolni közvetlen környezetüket.”

Radnóti Ákos végezetül elmondta, a jelentkezé-
sek száma alapján sikeresnek nevezhető a felhívás,
de fontos, hogy a virágokat megfelelően gondoz-
zák is az igénylők. A folytatásról ennek tapasztala-
tai alapján döntenek majd.

A győri társulatok művé-
szei is lapátot ragadtak,
hogy segítsenek elültetni
a több mint százezer palán-
tát, amely Győr köztereire
kerül ki a napokban.

a kultúra jegyében
SZÁZEZER NÖVÉNY

Szerző: Papp Zsolt / Fotó: O. Jakócs Péter

A nemzetközi
hírû gyôri társulatok is

a jó ügy mellé
álltak

Közel kétszázötvenen jelentkeztek az önkor-
mányzat felhívására, így ötezer darab egy-
nyári virágpalántát osztottak szét a győriek
között szerdán, a Városháza előtti téren.

NÉPSZERU a virágosztás´́ Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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facebook.com/itcgyor

a Gyôr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara székháza, 
konferencia-központ és irodaház is.

PRESZTÍZST 
JELENTÔ IRODÁK
KIADÓK GYÔR 
KÖZPONTJÁBAN

Bôvebb információ: itcgyor@gymskik.hu
www.gyor-konferencia-kozpont.hu 

A megyei kamara székházába
házhoz jönnek partnerei!
• Kényelmes parkológarázs
• Kívánság szerinti igényes környezet
• Jó megközelíthetôség
• Panorámás irodák
• Szeparálható konferenciatermek

A GYÔRI NEMZETKÖZI
KERESKEDELMI 
KÖZPONT 

Az EESZI felkészítést szervez
az INTERREG V-A Ausztria–Ma-
gyarország Program keretében
megvalósuló „Idősbarát régió –
Age-friendly Region” című pro-
jekt során önkéntesek részére.
A képzés célja, hogy a jelentke-
zőket felkészítse az időseket se-
gítő önkéntes tevékenységre,
amellyel az idősek életminősé-
gét szeretnék javítani.

A képzés időtartama 20 óra.
A felkészítést a Hotel Famulus-
ban (Budai út 4.) tartják a követ-
kező időpontokban: június 11-
én  15.00–19.15-ig, június 13-
án 16.00–20.15-ig, június 18-án
és 19-én 15.00–19.15-ig.

Ha szeretne új tapasztalato-
kat szerezni, tudását egy jó
ügy érdekében kamatoztatni,
akkor rövid bemutatkozás és
motivációs levél elküldésével,
jelentkezzen az alábbi elérhe-

tőségek valamelyikén: e-mai-
len: kepzes@eeszi.hu, postai
úton: az EESZI központi címén
(Kálóczy tér 9–11.) vagy ugyan-
itt személyesen.

Az önkéntes munka feltéte-
le a betöltött 16. életév.

A jelentkezés határideje: jú-
nius 4. A felkészítésen való
részvétel díjtalan.

További információ kérhető
a kepzes@eeszi.hu e-mail cí-
men és a 06-96/314-322-es te-
lefonszámon.

Felkészíto tanfolyamra várnak jelentkezoket

Idoseknek
Két országon átnyúló, az
Idősbarát régió elnevezésű
projektben vár önkéntes se-
gítőket az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intéz-
mény (EESZI).

segíthet´́
´́ ´́

Az eredményesen pályázók
szerdán vehették át a támogatás-
ról szóló oklevelet. Tagai István,
az Európai Borlovagrend Hungá-
ria Konzulátus vezetője, a Kantha-
rosz Civil Összefogás szervezőbi-
zottságának tagja elmondta, hét
civil szervezet összefogása fan-
tasztikus eredményt hozott. Év-
ről évre egyre értékesebbek a li-
citre felajánlott tárgyak, és egyre
lelkesebbek a licitálók. Már szer-
vezik a tizedik gálát, amelynek
helyszíne ezúttal valószínűleg a
Győri Nemzeti Színház épülete
lesz 2019. április 4-én, ahová
nagyszabású koncerttel, borárve-
réssel várják a támogatókat.

Pió Márta, a gála gesztora ar-

ról tájékoztatott, összesen 32 pá-
lyázat érkezett, közülük 12-t része-
sítettek díjban, 360 ezer és 2,8
millió forint közötti összegben. Ez-
úttal is olyan célokat támogattak,
amelyekkel a gyermekek nagy ál-
mai valósulhatnak meg. 

Eyassu Vincze Barbara táncos
kislány a Salzburgi Táncakadé-
miai tanulmányaihoz, Kurdi
Csongor kajakos fiú és Sipőcz Ri-
chárd judós sportsikerei megva-
lósításához, Erős Hunor sportlö-
vő fegyvervásárláshoz, Baross
Ádám zongorista kottavásárlás-
hoz kapott segítséget. 

Olyan szervezeteket is támo-
gat a Kantharosz, akik a gyerme -
kek érdekében tevékenykednek.

A Dorcsi Rita Mozgásfejlődésért
Alapítvány mászófalat kap, a gye-
rekek mozgásfejlesztéséhez, az
Engel Alapítvány Újvárosi hátrá-
nyos helyzetű gyerekeknek segít
digitális eszközökkel, támogatják
a Győri Waldorf Egyesületet, és a
dunaszerdahelyi Értelmileg Aka-
dályozottakat Segítő Társulást is.
A Jóság Süti Napok Civil Társaság
pedig egy, a Gyermekmentő Ala-
pítvány javára vásárolt eszközbe-
szerzéshez kapott támogatást. A
Deák Ferenc Közgazdasági Szak-
gimnázium nemzetközi tanirodai
kiállításra viheti el diákjait, a Váci
Mihály Általános Iskolában pedig
a térburkolatra festhetnek játéko-
kat a kapott összegből.  

Idén rekord összeg, 13,6
millió forint gyűlt össze
a Kantharosz Gálán, me-
lyet pályázaton kiválasz-
tott, fiatal tehetségek és
gyerekeket támogató
szervezetek között osz-
tanak szét.

a gyermekek álma
TELJESÜL

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor
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A Rakpart22 társasház Győr egyik
kedvelt és frekventált területén, a Mó-
ricz Zsigmond rakparton épül. Né-
hány perces sétával elérhető innen a
Belváros, aminek hangulata, bátran ál-
líthatjuk, egyedülálló. Gyakran hallani
az itt élőktől, úgy érzik magukat egy-
egy séta, illetve a belvárosi teraszokon
eltöltött kellemes órák után, mintha
egy rövid nyaraláson vettek volna
részt például a mediterrán térségben.

Rakpart22
Ráadásul programok sorából is válo-
gathatunk, szinte minden hétvégére
találhatunk hozzánk közel állót.

A Rakpart22 egyik vonzerejét a
belvárosi lüktetés közelsége adja,
mégsem áll távol a természettől sem:
a közeli Duna-part remek helyszíne a
családi programoknak és az esti sé ták -
nak. A belső udvaron elhelyezkedő
rendezett díszkert pedig a meghitt
otthoni pihenés lehetőségét adja.

A társasház azonban nem csupán
elhelyezkedése miatt különleges: az
egyedi tervezés kiemeli a lakóépületek
sorából. A figyelemkeltő külső össze-
sen 108 darab, 30–80 négyzetméteres
alapterületű, napfényes, praktikus el-
rendezésű lakásokat rejt, így mindenki
megtalálhatja az elvárásainak, igényei-
nek és élethelyzetének leginkább meg-
felelő otthont. A tervezők arra töreked-
tek, hogy élhető, jó elosztású, funkcio-

nálisan hatékony és átgondolt alapraj-
zokat hozzanak létre. A változatos mé-
retű lakások mindegyikéhez nagymé-
retű erkély tartozik.

Ráadásul az itt otthonra találóknak a
parkolás sem okozhat gondot, a házhoz
tartozó teremgarázsban biztonságosan
parkolhatnak autójukkal. Szintén a lakók
kényelmét szolgálják a zárt tárolók a
földszinten, valamint a mélygarázsban.

A lakások 65 százaléka már a ter-
vezőasztalról elkelt, de még mindig
elérhetőek többféle alapterületű la-
kások, akár penthouse is, valamint
üzlethelyiségek is vásárolhatóak. 

A Rakpart22 az Olla Group cégcso-
port beruházásában készül el, várha-
tóan 2019 tavaszára. (x)

„Egy város, ezer élmény” – szól Győr szlogenje, s valóban: a gyönyörű természeti és épített
környezet mellett rengeteg program is várja az itt élőket és a turistákat. Aki szereti a patinás
város izgalmával társuló fiatalos lendületet, igazán otthon érezheti magát a megyeszékhelyen.
A most épülő Rakpart22 társasházból pár perc sétával elérhető a Belváros, így a pezsgést ked-
velő városlakók úgy érezhetik, végre hazaértek.

További információ: 
NÉMETH ZOLTÁN
nemeth.zoltan@otpip.hu
+36-70/422-2959
www.rakpart22.hu 

Ahol megtalálja otthonát

A Bringázz a suliba kampány április-
ban versenyre hívta a győri középisko-
lásokat és tanáraikat: egy adott napon
minél többen biciklizzenek az iskolába.
A díjátadásra kedden várták az érintet-
teket, s a Keret Kulturális és Szabadidő
Egyesület elnöke, dr. Tóth Péter gratu-
lált a díjazottaknak. A nyertes középis-
kola a Győri Műszaki SZC Pattantyús-
Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája lett, a verseny nap-
ján ugyanis közel hatvanan tekertek be
az iskolakapun. A Beer Bike túrát a ta-
nári kar nyerte, a nyereményt pedig a
diákok és tanárok nevében az iskola
igazgatónője, Hatos Hajnalka vette át.
A tombolajegyekért cserébe, a szeren-
csések ajándékutalvánnyal gazdagod-
tak, amelyet az egyik helyi kerékpár-
boltban használhatnak fel. A kampány
során a győri egyetemistáknak is kínál-

tak ösztönző programot a szervezők.
152 kávé/limonádé-utalványt kaptak a
május 8-án kerekező hallgatók.

A projekt keretében egy fotópályá-
zatot is hirdettek a Facebookon. A

nyertes fotó 318 szavazattal végzett az
élen, a tulajdonosa pedig egy alsó ta-
gozatos kisfiú, aki egy ötvenezer forin-
tos, kerékpárboltban levásárolható
ajándékutalványnak örülhetett. 

A pályázat segítségével a Keret Kul-
turális és Szabadidő Egyesület két teher-
biciklit is vásárolt. A Pakkolj, Győr! nevű
teherkerékpár-rendszer célja, hogy a vá-
rosi cégek munkáját segítve, hozzájárul-
jon a belvárosi autóforgalom csökken-
téséhez. Az egyesület pályázatot írt ki a
biciklik kölcsönadására: az Élelem Étte-
rem két hétre, a Nira-Dekor pedig két
hónapra veheti igénybe a különleges
járgányt. Tédi Szilárd, az Élelem Étterem
egyik tulajdonosa lapunknak elmondta,
elsősorban napi árubeszerzésre hasz-
nálják majd a triciklit. A másik cég deko-
ratőre, Rácz Nikolett saját termékeit
szállítja majd, illetve szintén alapanyag-
vásárláshoz, városi közlekedési eszköz-
ként tekint a teherbiciklire.

A Keret Kulturális és Szabadidő Egye-
sület hosszú távú elképzelése a teher-
kerékpárokkal, hogy a városi kulturális
intézmények munkáját a helyi rendez-
vényeken egyszerűbbé tegye. (x)

Az önkormányzat és a Keret Kulturális és Szabadidő Egyesület a kö-
zelmúltban hirdette meg Bringázz a suliba és a Pakkolj, Győr! elneve-
zésű programjait, melyek közös célja a mindennapi mozgás népsze-
rűsítése. A kezdeményezések a Kerékpáros és parkolási infrastruktú-
ra-fejlesztés Győrben című projekt keretében valósulnak meg. 

Biciklivel suliba, három keréken munkába
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„Számomra a művészet a meg-
nyugvás, a pihenés, a feltöltődés, a
kapcsolat a természettel, a barátok-
kal, a hozzám hasonló lelkű embe -
rekkel” – így fogalmazott alkotásairól
dr. Havassyné Andorfi Rozália, aki ko-
rábban a Kovács Margit Általános
Alapfokú Művészetoktatási és Kéz-
műves Szakképző Iskolában tanított.
Továbbképzésre a Paál László Festő-
körbe járt. Megismerte a művészet-
történet számos nagy alakjának éle -
tét és műveit, közülük a szecesszió
nagy alakja, Alfons Mucha alkotásai
álltak közel hozzá, illetve Roth Miksa
üvegfestő és mozaikművész alkotásai
ejtették rabul. 

Dr. Havassyné Andorfi Rozália mos-
tani kiállításán festményeket és üveg-
mozaikokat egyaránt láthatnak az ér-
deklődők. A megnyitó ünnepségen
Borkai Zsolt polgármester mondott kö-
szöntőt. Először Győr kultúrájának sok-
színűségéről beszélt. „Ebben a város-
ban megvan az a kulturális erő, melyre
támaszkodva pályáztunk a 2023-as Eu-
rópa Kulturális Fővárosa címre, s az el-
ső fordulón sikeresen túl is jutottunk”
– mondta. Ez a siker a polgármester
szerint a kultúra művelőinek és közve-
títőinek az elismerését is jelenti.

Borkai Zsolt családtagként is szólt
dr. Havassyné Andorfi Rozáliáról, hi-
szen ő felesége édesanyja. „Ezeken
az érthető és megragadó képeken át
rátekinthetünk a világra” – mutatott
rá a polgármester.

A teljességben gazdag lét 

HARMÓNIÁJA

A kiállítást Grászli Bernadett, a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum igazgatója nyitotta meg. A szak-
ember felhívta a figyelmet az évszakok
változásait követő festményekre és a
míves üvegmozaikokra. Az alkotó rajz-
formáit a szecesszió is inspirálta, je -
gyezte meg. Méltatta a toszkán dom-
bos tájakról készült sorozatot, vala-
mint a kék írisz, a fehér liliom és a pi-
ros rózsa csendéletét, mely „belső har-
mónia szabad felidézése”. „A színár-
nyalatokban gazdag életfa pedig „a tel-
jességben gazdag élet szimbóluma” –
hangoztatta az igazgatónő.

A megnyitóra összegyűlt társaság-
nak Nyári Károly elő-

adóművész –
Győr díszpol-

gára – is-
mert dalla-
m o k a t
idézett
fel, nagy
sikerrel.
Az alko-
tó min-

denkinek
megköszön-

te, hogy létre-
jöhetett ez a tár-

lat, „hálás vagyok a
sorsnak, hogy ennyi bará-

tot szereztem”, mondta meghatottan.
A képzőművészet iránt fogékony alpol-
gármester, Radnóti Ákos pedig egy
olyan tortával kedveskedett az alkotó-
nak, mely egyik festményét ábrázolta.

A kiállítás június 9-ig, hétköznapo-
kon 13–18 óráig tekinthető meg in-
gyenesen.

Dr. Havassyné Andorfi Rozália festményeiből és míves üvegmozaik
képeiből nyílt kiállítás a Baross úti Kisfaludy Károly Könyvtár egyre
több, arra érdemes tárlatnak helyet adó rendezvénytermében. Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: O. Jakócs Péter 

Festményeket
és üveg-

mozaikokat
egyaránt láthatnak

az érdeklôdôk. 
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Egy tizenhat részből álló,
320x408 centiméteres festmé-
nyét bocsátotta darabonként
aukcióra az alkotó, a befolyt ösz-
szegből pedig a Győri Gyermek-
mentő Alapítványnak ajánlottak
fel a szervezők félmillió forintot.  

Malasits Zsolt elmondta: a ké-
pet tavaly 16 óra alatt festette
meg a II. Parking Day – Autó-
mentes nap keretein belül. A
Móricz Zsigmond rakparton lát-
hatták az arra járók, ahogy kü-
lön-külön készül a 16 darabos al-
kotás, de nem lehetett előre tud-

RAJZPÁLYÁZAT

KELTSD ÉLETRE 

A Szent László Napok közeledtével izgalmas
rajz pályázatot hirdetett kicsiknek és nagyoknak a
Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Köz-
pont, amelyre június 15-ig, alsó és felső tagozatos
diákok jelentkezését várja. A pályázat témája pe-
dig nem más, mint a Szent László-legendák. 

Az alkotók szabad kezet kapnak: A4-es méret-
ben, szabadon választott technikával készített rajz-
zal, festményekkel nevezhetnek. 

A beérkezett alkotásokból a Szent László Napok
rendezvény keretében – június 30-tól július 1-ig –
kiállítás nyílik az Aranyparton, a háromtagú szak-
mai zsűri pedig díjazza a legjobb tíz művet. A ju-
talmak természetesen szorosan kapcsolódnak a
papírra rajzolt legendákhoz, a legügyesebb alko-
tók sámándobokat és szarukürtöket nyerhetnek.

Az ügyes kezű iskolásoknak tehát nem kell mást
tenniük, mint a Szent László-legendák nyomába
eredni, elképzelni és lerajzolni, lefesteni azokat. Az
alkotásokat – azok hátoldalán névvel, címmel, te-
lefonszámmal ellátva – a Győri Művészeti, Feszti-
vál- és Művelődési Központ címére (9022 Győr,
Liszt Ferenc u. 20.) várják a szervezők.

a város felett

a Szent László-legendákat!

ni, milyen lesz pontosan a vég-
eredmény. A kompozíció a legvé-
gére állt össze egységes képpé. 

„A képben benne van Győr,
a lokálpatrióta mivoltom és a
szerelem. A szerelem, amely a
művészeti filozófiámban a leg-
fontosabb fogalom. A két ér-
zés találkozása, a városban va-
ló egymásra találásnak a szim-
bóluma a festmény” – mondta
az alkotó és hozzátette, a vá-
ros a labirintus szimbóluma is
számára, mert akármilyen kö-
zel is vagyunk egymáshoz,

könnyű eltévednünk a város-
ban, és az egymásra találás
nem is olyan egyszerű, de a ké-
pén ez megtörtént.

A szombati jótékonysági es-
ten a kulturális programok mel-
lett rövidfilmen mutatták be a
kép születését, majd sor került
az árverésre. A festmény csak-
nem minden darabja gazdára ta-
lált, de az alkotó számára is ma-
radt egy emlék, hiszen ő is része-
se akart lenni ennek a projekt-
nek. Az est mottója is ez volt:
„Legyél része az egésznek.”

Szerző: F. G. 
Fotó: Krizsán Csaba

Malasits Zsolt győri festő-
művész Szerelem a város
felett című óriásképét ár-
verezte el a hétvégén ren-
dezett kulturális és jóté-
konysági esten a Hotel
Konferenciában.

SZERELEM

A Győri Ütős Maraton programja  a
Baross úti Csónakos-szobornál öröm-
zenéléssel indult, ahol a Győri Ütő-
együttes és a szintén helyi zenészek-
ből álló ToSoDa Projekt hangolta a kö-
zönséget a koncertekre. A Győri Ütő-
együttes 1974-ben alakult, és részt

Dobpergés, ütősmuzsika hangja verte fel a békés sétálóutca
péntek délutáni hangulatát. A kedvcsináló zene a hétvégi Győ-
ri Ütős Maratonra invitálta a járókelőket.

„ütöttek” a Belvárosban
A ToSoDa Projekt 2016 tavaszán ala-
kult Kácser Tamás – gitár (Toma=TO)
Szombathelyi Patrik – handpan, hang-
drum (SO) és Dankowsky Áron – cajon
(DA) együttműködéseként. A két év-
ben számos fesztiválon, több ország-
ban is muzsikáltak már, és idén nekiáll-
tak első lemezük összerakásának is.
Stílusuk meghatározása: spirituális
drum'n bass (is) – többnyire lágy, ella-
zulós meditativ dallamok, néhol fel-
pörgetve, némi latinos vagy drum'n
bass-es lüktetéssel megspékelve.

Csurák Erzsébet szervező lapunk-
nak elmondta: az ütős muzsika nép-
szerűsítésén túl szeretnének lehető-
séget kínálni a helyi tehetségeknek,
ütős növendékeknek is. Így a marato-
non felléptek a Liszt Ferenc Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola növendé-
kei, a Cadences Ütőegyüttes Fels -

vettek többek között a Győri Balett
produkcióiban is. Repertoárjukban az
afrikai, latin dobzenéktől, a népzenei
feldolgozásoktól kezdve, a mai kor ütő-
hangszereire komponált műveken át,
a dallamhangszeres átiratokig, jazzda-
rabokig sokféle zenemű megtalálható.

mann Andrienn vezetésével. A két
nap alatt klasszikus zene, jazz, világ-
zene és kortárs ütőhangszeres zene
is felcsendült a zsinagógában. Itt volt
Nebojsa Jovan Zivkovic, szerb szár-
mazású művész, fellépett Elsa Valle
Akanke, hazánkban élő kubai énekes-
nő. A zsinagóga közönsége hallhatta
a lengyel jazzénekest, Grzegorz Kar-
nast és Alan Wykpisz nagybőgőst,
akik Dés Andrással, a hazai jazzélet
legkísérletezőbb zenészével léptek
fel. Egy különleges darabbal érkezett
Simon Bence, a győri zeneiskola ta-
nára, ütőhangszeres művész. Tromp
címmel Reményi Attila, győri zene-
szerző komponált számára egy dara-
bot. Tromp a világ egyik legnívósabb
nemzetközi ütőhangszeres versenyé-
nek neve, Bence pedig idén erre a
versenyre készül. (x)

SZTÁROK 
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Die weltberühmte Dance- und Pop-
sängerin INNA tritt mit ihrer Mann -
schaft am 02. Juni ab 20 Uhr in der Audi
Arena auf. Vor Inna betreten zunächst

Dallos Bogi, sodann die Sängerin
Dér Heni die Bühne.

Am 27. Mai findet am Arany-
part die Benefizkonzert- und Veranstaltungsreihe „Nacht der Tausend Lam-

pions” zum Welttag verschwundener Kinder statt. Neben Aufklärungsveranstal-
tungen zum Verschwinden von Kindern und sehenswerten Polizeishows gibt es

Konzerte und zum Höhepunkt des Abends werden leuchtende Luftballons
in die Höhe gelassen.

Kauf Lokales, Kauf das Kisalfölder! –
Erzeugermarkt für alle Interessierten am 3. Juni ab 9 Uhr

auf dem Dunakapu-Platz. Es kann neben den frühlingsfrischen Früch-
ten, Gemüsesorten aus Marmeladen, Eingemachtem, Honigsorten, Ge-
bäck, Geräuchertem und Käse ausgewählt werden.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Harcsásné Szivák Éva und Fejes
György stellen ab 1. Juni um 17
Uhr Gyárvároser Gemeinschafts-
haus (Külső-Árpád u. 6-8.) in einer
gemeinsamen Ausstellung aus.
Die Sammlung ist bis 30. Juni wäh-
rend der Öffnungszeiten des Ge-
meinschaftshauses zu sehen. 

Italo Disco Legacy – Gar-
tenkino und Afterparty im
Rómer Haus am 2. Juni u,
21 Uhr. Das Publikum hat
Gelegenheit den Musik-
Dokumentarfilm in der
Originalsprache zu sehen.
Italo Disco Legacy handelt
von den früheren Schlüs-
selfiguren und den heuti-
gen Vertretern dieser Mu-
sikrichtung. 

Ferenczi György és a Rackajam, a Hot Jazz
Band koncertje, a mérai tisztaszoba-kiállí-
tás és Kokas Évi gyöngyékszereinek bemu-
tatása szerepel a Cifrásdi napok program-
jában június 7-én és 8-án, az evangélikus
Öregtemplomban.

A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület
Kárpátaljáról érkező gyerekeket fogad, akiket a Pé-
terfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Isko-
la, Óvoda és Kollégium közössége, az iskolába járó di-
ákok családjai szállásolnak el és látnak vendégül. A
Cifra Műhely kétnapos jótékonysági programmal vár-

a kárpátaljai 

ja a győrieket és a kárpátaljai látogatókat. Délelőttön-
ként az intézménybe járó gyerekek számára szervez-
nek kulturális és szemléletformáló programokat, be-
vonva a vendégeket is. Esténként pedig kiállítások és
koncertek helyszíne lesz az Öregtemplom. Csütörtö-
kön 19 órától Ferenczi György és a Rackajam, pénte-

ken a Hot Jazz Band ad koncertet. A koncertek jegy-
árbevételét, továbbá az iskola által gyűjtött pénzado-
mányt a kárpátaljai ráti gyermekotthon megsegíté-
sére ajánlja fel a Cifra-egyesület.

Jegyek a Generációk Házában és a helyszínen
vásárolhatók.

GYERMEKOTTHON 
KONCERTEK

LAKÓIÉRT



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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„Megállított pillanatok” – Molnár György fotóripor-
ter képeiből nyílik tárlat június 1-jén 18 órakor, az
Arany János Művelődési Ház galériájában (Révai ut-
ca 5–10.). A kiállítást megnyitja: Lakatos Gy. László,
Pro Urbe-díjas tervezőmérnök. A képek június 30-
ig mindennap 10–18 óráig tekinthetők meg.

Mátyás király titkai címmel a KÉSZ győri szer-
vezete május 29-én 18 órától előadást tart a
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János
Karának Barsi Ernő-termében (Liszt Ferenc u.
42.). Az eseményen részt vesz Mandics György
tanár, író, költő, kutató.

Álmomban Bhutánban ébredtem – élménybe-
számoló előadást és könyvbemutatót tart Valcsi-
csák Zoltán, a Magyar–Bhutáni Baráti Társaság el-
nöke május 31-én 17 órakor, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtár klub-
helyiségében (Herman Ottó u. 22.).

Egy kis győri tücsökmuzsi-
ka címmel június 1-jén 17
órától a Hangraforgó Klub
vendége Gryllus Dániel (Ka-
láka) Kossuth-díjas előadó-
művész lesz, a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi
Tér klubhelyiségében.

A Menház Színpadra (Kos-
suth Lajos u. 24.) június 5-re
meghirdetett, „A Grönholm-
módszer” című előadást egy
héttel később, június 12-én
mutatják be. A jegyek termé-
szetesen erre az előadásra
érvényesek.

Május utolsó vasár-
napján a gyerekek is
bekukkanthatnak a tűz-
oltó laktanyákba, Győr-
ben a Munkácsy u. 4.
szám alatt 10–16 óra
között várják az érdek-
lődőket.

A Szent László Határőr Hagyo-
mányőrző Egyesület és a Törté-
nelmi Vitézi Rend Területi Szék-
kapitánysága május 27-én 10
órakor koszorúzással egybekö-
tött megemlékezést tart, a hő-
sök napja tiszteletére. A bazili-
kában a szentmisét Bognár Ist-
ván városplébános celebrálja,
majd a résztvevők a Radó-szi-
geti emlékműnél helyezik el a
megemlékezés virágait.  

Trianon felfoghatatlansága címmel tart előadást
dr. Kocsis István a Magyar Évezredek sorozatban,
május 31-én 17.30-tól, a SZE Apáczai Karán.



Történt a minap, hogy családommal
Budapestre autóztunk, s az autópályán
vettük észre, hogy nem működik a klí-
ma. A gyerekek előbb fészkelődni kezd-
tek, majd hangot is adtak elégedetlen-
ségüknek. Hiába tekertem le az ablako-
kat, a nyavalygás időről időre visszatért.
Ekkor aztán következett az atyai szózat:
Amikor én ennyi idős voltam, azt sem
tudtuk, mi az a légkondi! (Hatan ültünk
a Skodában, sőt, a hátul ülő négy gye-
rek előtt, a lábunknál még egy terme-
tes újfundlandi is lihegett. Ha megállí-
tott minket a rendőr, s megkérdezte,
hogy nem tartózkodunk-e túl sokan a
gépjárműben, anyám csak annyit kér-
dezett vissza: Ön melyik gyermekét
hagyta volna otthon? Ez az érvelés vé-
gül is annyira meggyőzőnek bizonyult,
hogy a kutyát már nem is firtatták, foly-
tathattuk utunkat.) Nem ismertük a klí-
mát, mégis eljutottunk mindenhová,
ahová akartunk. Pedig a legtöbbször a
Balatonra igyekeztünk, és Szentkirály-
szabadjánál sokszor órákig kellett ara-
szolni, ha a katonák gyakorlatoztak. S
ha már itt tartunk – folytattam a dörge-
delmet – a balatoni kisházban sem
áram, sem gáz, sem víz nem állt rendel-
kezésünkre. Mi, gyerekek minden reg-
gel felkerekedtünk, és kannákkal hoz-
tuk a vizet a kútról. Lavórban fürödtünk,
a kert végében mostuk a fogunkat, pet-
róleumlámpával világítottunk. Hűtő-
szekrényként egy földbe ásott hordó
szolgált, aminek az aljába tettük a pari-
zert meg a tejet, hogy ne buggyanjanak
meg, a pottyantós WC-ről meg már
nem is beszélek. Esténként általában a

tábortűz lobogott, de ha tévét akartunk
nézni, akkor apám kiszerelte a Skodá-
ból az akkumulátort, rákötötte a feke-
te-fehér kis junosztyot (gyermekfejjel
nem értettem, hogy miért fekete-fehér,
amikor piros), és ezzel a módszerrel az
esti mesét, a híradót és a filmet nagy-
szerűen meg lehetett nézni. Aztán reg-
gel apám visszaszerelte az aksit, került
egyet Füredig, és már fel is volt töltve,
aznap akár újra nézhettük a szombat
esti filmkoktélt. 

A gyerekek csak ültek a hátsó ülé-
sen, már nem panaszkodtak a melegre,
csak hallgatták ezt a sok, számukra va-
lószerűtlen, már-már sci-fi-szerű törté-
netet, én pedig annyira belejöttem,
hogy folytattam a sokkolást: Nem volt
ám mesecsatorna se! Összesen két
adót fogtunk, és hétfőnként nem volt
adás! „De azért a netről tudtatok indí-
tani valami mesét, ugye?” – kérdezte
elbizonytalanodva az elsőszülött. Nem.
Nem tudtunk. Sőt, azt sem tudtuk, mi

az a net, mivel még nem is létezett. Né-
ha volt ugyan kölcsönbe nálunk egy vi-
deomagnó (nem tudják, mi az), de az
ORF1-ről felvett vagy negyven Tom és
Jerryt szó szerint rongyosra néztük, így
a végén már csak tippelgettünk, hogy
most épp a kutya kergeti a macskát,
vagy a macska az egeret. Nem volt mo-
biltelefon, csak a tárcsázós, szá-
mítógép helyett esetleg
Commodore 64,
Face book helyett
pedig édes-
anyám szalvé-
tagyűjtemé-
nyét nézeget-
tem áhítattal.

L e h e t ,
hogy nekik az
elmondottak
az elmaradott-
ságról mesélnek,
de nekem a nyugal-
mat, a tartalmas em-

beri kapcsolatokat, a közös tevékeny-
ségeket jelentette. Nem bámultuk foly-
ton a tévét, nem nyomkodtuk a mobilt
álló nap, és igen, nem volt légkondi a
kocsiban, és biztosan melegünk is volt,
de ez minket egyáltalán nem érdekelt.
Örültünk, hogy a Balatonra tartunk,
ahol majd hozhatunk vizet a kútról, süt-
hetünk szalonnát a tűz felett, ha kaka-
óra vágyunk, kihorgászhatjuk a tejet a
földbe ásott hordóból.

Azóta vagy harminc év eltelt, s a vi-
lág hatalmasat változott. Sőt, a világ tu-
lajdonképpen úgy összement, hogy el-
fér a zsebünkben, hiszen elég egyetlen
kis telefon ahhoz, hogy filmet nézzünk,
zenét hallgassunk, értesüljünk minden-
ről, ami éppen akkor történik szerte a
glóbuszon. De, amennyivel gazdagab-
bak lettünk technikailag, annyival sze-
gényebbek az emberi kapcsolataink-
ban. Múltkor, amikor elment az áram,
újra gyertyával világítottunk, kártyáz-

tunk és beszélgettünk. Vissza-
idéztünk valamit egy

nem túl távoli, mégis
letűnt korból. 

Bizony, néha
kell egy kis
áramszünet,
némi klíma-
változás ah-
hoz, hogy ne
csak a tech-

nológiát érté-
keljük, hanem

egymást is!

Papp Zsolt

Életünk nem mindennapi ízei

Csak
hallgatták

a sok, már-már
sci-fi-szerû
történetet

Klíma-
VÁLTOZÁS

14 2018. május 25.
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Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

viktornagy.netgazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

WTCR

Szabó Zsolt Dávid az abroncsaival
vívta a legnagyobb küzdelmet, a
másik szabadkártyás, Tassi Attila
pedig az autója beállításaival. Dél-
előtt az első versenyen Michelisz
megnyerte az időmérőt, így pole
pozícióból indulhatott a futamon is.
A magyar klasszis az egész versenyt
Yvan Muller mögött töltötte, de vé-
gül be tudta szúrni a francia elé az
autóját, és felállhatott a dobogó

harmadik fokára. A futamot Erla-
cher nyerte Guerrieri előtt.

A hétvége második, vasárnapi
első futamán másodikként célba
érő, szabadkártyával rajthoz álló
Nagy Dániel Rob Huff mögött, vé-
gig Yvan Mullerrel harcolt. Miche-
lisz Norbert a hatodik, Nagy Nor-
bert a tizenegyedik, Tassi Attila a
tizennyolcadik helyen zárt. Szabó

Zsolt Dávid ezt a versenyt nem tud-
ta befejezni.

Az utolsó versenyen az első hely-
ről indult a Hyundai-jal versenyző
Michelisz, de a rajt nem sikerült jól,
így a második helyre csúszott. A ver-
seny két részletben zajlott, mert az
első néhány kör után szemerkélni
kezdett az eső – jött a piros zászló,
majd tíz perc szünet után az újrain-

Budapest

Szombaton az első hungaroringi
szabadedzésen Michelisz Norbert
pályarekordot döntött. A Zengő
Motorsport két fiatalja közül Nagy
Norbert számára korán véget ért a
verseny, mivel nem tudta elkerülni
a csetepatét a mezőny sűrűjében.

dítás. A főfutamon Michelisz Nor-
bert másodikként ért célba, ahol csa-
pattársa, az összetettben vezető
Gabriele Tarquini nyerte a kétnapos
eseményt. Nagy Dániel hatodikként,
Nagy Norbert tizenegyedikként, Tas-
si Attila tizenhetedikként, Szabó
Zsolt Dávid pedig huszonharmadik-
ként futott be a versenyen.

Fotó: Adorján Tamás
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Nem vagyok egyedül, amikor egy-
egy Citroënben a legendás kényelmet
keresem. Mostantól mindenkinek
megadatik a luxusautók komfortja. A
C4 Cactus emelt magasságú kompakt
karosszériával, és több megfizethető
technológiai újítással, új szintre emeli
a relaxált utazás fogalmát.

Friss és kényelmes
Külsőre frissebb az új Cactus. Az

Airbump az oldalán kisebb hangsúlyt
kapott, az orra sportosabb lett, hátul-
ról pedig a széles lámpák miatt széle-
sebbnek hat. A ráncfelvarrás olyan
jól sikerül, mint második nekifutásra
egy házépítés: az első jó lett, a máso-
dik tökéletes. A belsőépítészet nem

változott ennyit, de nem is volt rá
szükség. A tesztautó bordó, szürke és
tört fehér színkombinációjú beltere
gusztusos. Amint behuppantam az
előző szériából ismerős, kisebb pam-
lag méretű ülésbe, meglepődtem.
Néhány centi „memory” habszivacs-
csal maximalizálták a süppedést, mi-
közben hosszú távon is – bizonyítot-
tan – pihentető lett a kiképzése. A
hátsó kanapé szintén hasonlóan ké-
nyelmes, ráadásul a kocsi szélessége
is ideális.

Vezess és pihenj!
Gombnyomásra feléledt a kis há-

romhengeres turbómotor. Miközben
próbáltam kihallani a kiegyensúlyozat-
lanságból adódó zajokat, a reggeli
nyújtózkodást is beiktattam. Óriási a
hely elöl, alig értem el az anyósülés
előtti, stílusos bőröndformájú kesztyű-
tartót. Szerencsére a központi érintő-
képernyő kézre esik, és onnan be tud-
tam állítani a klíma hőfokát, a rá-
diót és a navigáción a célállo-
mást. Aztán egyes és gáz. Meg-
lepően dinamikus a 110 ló -
erős motor, mivel könnyű a fel-
építmény. Ennek ellenére ta-
pasztaltam a csodát: a Cactus
lebegve szaladt a „minőségi” ma-
gyar utakon. Nem mondom, hogy
egyáltalán nem éreztem az úthibákat,
de ahogy, és amennyire kisimítja, az
parádés. Ez az új, progresszív hidrauli-
kus ütközőelemekkel ellátott futómű-
nek köszönhető. Lágyabbra hangolták
a klasszikus felépítésű (elöl McPher-

son, hátul csatolt lengőkaros) felfüg-
gesztést, ugyanakkor, ha felütne, ak-
kor a hidraulikus csillapító egységek
megakadályozzák a koppanást. Egysze-
rű, de zseniális. Jó, hogy van a csökke-
nő figyelemre figyelmeztető rendszer
a tesztautóban, mert könnyen elpilled
benne az ember.

Csendesen és takarékosan
Az utastér zajkomfortja is javult.

Mindegy, hogy a városban harminc-
cal cammogunk, vagy országúton ki-
lencvennel, esetleg az autópályán
százharminccal; az utastérben csend
van. Hiába a ringató futóműhangolás,
minden kanyart biztonsággal vesz a
Cactus. Amikor a táblafelismerő az
előttünk álló LCD-re kiteszi az aktuális
sebességlimitet, csak nyomunk a
multikormány bal oldali gombcso-
portján

egy MEM gombot, és az az érték lesz
a tempomat beállított sebessége.
Ilyen egyszerű. Az ajtók óriási zsebei
sem igényelnek szaktudást, csak be-
léjük kell pakolni, hátra oldalanként

akár két-két darab másfél literes pa-
lackot. Így nyugodtan indulhatunk
egy görög útra – bízva az ülések ké-
nyelmében –, hiszen vízből nem lesz
hiány, a ruháinkat pedig a 358 literes,
szemre még tágasabb csomagtérbe
rejthetjük. Ráadásul, ha az 1.2-es mo-
torból a turbósat választjuk, akkor

kellő erőtartalék mellett, egyenle-
tesen haladva, 5-6 literes fo-

gyasztással számolhatunk –
sokat nem kell benzinku-
takon dekkolnunk. Ennél
csak a 100 lóerős, 1.6-os
dízel spórolósabb, mert
4 liternél kevesebb gáz-
olajjal is beéri. Az extra-

lista teljes, válogathatunk
a hangulatcsomagok, kényel-

mi és biztonsági extrák közül bát-
ran. Szívómotorral már 4 millió forint
alatt indul az ára a C4 Cactusnak. A
Shine csúcsváltozat ára sem szúrja a
szemünket, mert automata váltóval
vagy dízelmotorral egyaránt 5,6 mil-
lió alatt marad.Győr, Fehérvári út 76.

Mobil: +3670/450-0453
www.nadorauto.hu

TESZT: Citroën C4 Cactus Puretech 110 S&S Shine

VARÁZSSZONYEGNagy Viktor

Az Ezeregy éjszaka meséi
óta tudjuk, hogy repülő sző-
nyeggel bárhova elrepülhe-
tünk. A legendás Citroën tí-
pusok, a DS vagy a „kacsa” is
arról híresek, hogy a legna-
gyobb kényelemben, szinte
döccenés nélkül „szálltak”
az út felett. Az újragondolt
Cactus is ezt teszi!

A Cactus
lebegve szalad
a „minôségi” 

magyar utakon

´́
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TESZT: Peugeot 3008 2.0 HDI Allure EAT8

OROSZLÁNKIRÁLY

Másfél éve van a piacon a 3008
kompakt crossover. 2017-ben az év
autója volt, azóta 38 nemzetközi díjat
kapott. Nem véletlenül. Már a képek
alapján is feltűnő, semmivel össze
nem téveszthető jelenség. Élőben
még jobb. Élek és ívek, sarkok és
domborulatok, alumíniumbe-
tétek és krómdíszek, LED-
fényszórók és hátsó lámpák
harmonikus összessége építi
fel a 3008 stílusát. Agresszív
a látványa? Igen. De egy
oroszlános jelvény mögött la-
puljon meg egy igazi ragadozó!

Nagyszájú
A mai Peugeot formanyelvnek meg-

felelően, a látványos orr egyik ékessé-
ge a tekintélyes motorháztető alatt el-
helyezett méretes hűtőmaszk. A tető-
vonalat követi az alu-díszcsík, és a ke-
rekek felett izgalmas domborulatokat
láthatunk. A C-oszloptól szűkül az ab-

lakrés, izmos, dinamikus vonalat indít-
va a farig, ahol látványos, karmolást
formázó hátsó lámpákban végződik az
autó. Büszkén viseli a márka emblémá-
ját. A tesztautó kevésbé feltűnő, „perla
nera” fekete színben pompázott, még-
is vonzotta a tekintetet, bármerre jár-
tam. Mi lenne a kék, piros és narancs
vagy kétszínű fényezés esetén – fekete
tető és fényezés a hátsó ajtók felétől
hátra?!

Öveket becsatolni!
A kívánatos külső után egy repülő-

gép pilótafülkéjét imitáló, vezetőcent-

rikus, minőségi anyagokból építkező
kabinba huppanok be. A kormány ext-
ra kicsi átmérőjű, a teljesen digitális
i-Cockpit műszeregységre a volán fö -
lött átnézve látok rá. A középkonzol te-
tején lebeg a 8 colos képernyő, alatta
eszméletlen dizájnos alumíniumkap-
csolók díszelegnek. Közöttük a választ-

ható műszerfalbetét, ami a tesztautó-
ban szürke szövet. A teljesen elektroni-
kus programválasztó az első ülések kö-
zött prémiumautós hangulatot vará-
zsol a francia kocsiba. Hiszen a „kardán-
alagút” majdnem a könyöklő magassá-
gáig emelkedik. A magas építés ellené-
re, odabent sportautós a hangulat. Ez
annak is köszönhető, hogy ugyan van
még egy rejtett gombsor és a hangerő-
szabályozó tekerő, de más nem zavarja
a szemünket. A részletes beállítások
mind az érintőképernyőről kezelhetők.

Indulás
A tesztautónk a legnagyobb dízel-

motorral volt felszerelve: 2 lite-
res, 180 lóerős, 400 Nm ma-

ximális nyomatékkal. Ezt az
erőforrást párosították a va-
donatúj, Aisin gyártmányú,
8 sebességes, dupla kuplun-
gos automataváltóval. Ez az
egység igazi harmóniában

van a motorral. Alaphelyzet-
ben észrevétlenül kapcsol, ha

kell, azonnal reagál és gyorsan vált.
Nincs olyan forgalmi helyzet, amikor
nem tudjuk kihasználni a rendelkezés-
re álló óriási erőtartalékot, amit az erő-
forrás kínál. A forgalom fölé helyezett
üléshelyzet és a bivalyerős hajtás miatt
az volt az érzésem, mintha az utak ki-
rályát vezetném. Könnyen megszokha-
tó a kisméretű kormány, és jól működ-
nek a háttérben vigyázó aktív segédek:

sávtartásra figyelmeztető, tolatóradar,
aktív tempomat, táblafelimerő és vész-
fékező rendszer. Hátul is óriási a hely,
az utastér szélessége miatt még három
gyerekülés is beszerelhető, miközben
591 literes csomagtérrel is büszkélked-
het a 3008.

Végeredmény
A Peugeot 3008 mindene első osztá-

lyú. A kérdés az, milyen áron? A belépő
ár csábító, hiszen az 1.2 literes, 130 ló -
erős, benzinmotoros Access már 5,9
millió forintért elérhető. De jobban illik
a kocsihoz a magas felszereltség és erő-
sebb motor. Már az ezer ötös HDI dízel
(130 LE) sem rossz választás, de az 1.6-
os, turbós, benzines, 180 lóerős auto-
mata az igazi! Ez a verzió 7,5 milliótól in-
dul, de GT line felszereltséggel – amihez
már 18 colos kerék, sportosabb megje-
lenés is jár –, másfél millióval drágább.
Nekem az oroszlánkirály bizonyította el-
sőségét, ennek tudatában bártan aján-
lom mindenkinek!

Nagy Viktor

Elérhetőség: 96/515-750
www.peugeot-for-top-gyor.hu

Volt idő, amikor a Peugeot
lágy vonalakból építkező,
szelíd macskát formáló au-
tókat gyártott. A trendeket
követve, vagy inkább dik-
tálva, a 3008 már egy vad-
macska arcát mutatja. És
nem csak a külső sugároz
magabiztosságot, hanem
az izomzat is a helyén van.

A bivalyerôs
hajtás miatt az volt 
az érzésem, mintha 

az utak királyát 
vezetném
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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!”

A sclerosis multiplex (SM)
nevű, autoimmun betegségben

kétmillió ember szenved a világon,
Magyarországon 6-8 ezer, közülük vi-
szonylag sokan Győr-Moson-Sopron
megyében. Az országban évente 300-
500 új beteget diagnosztizálnak. Több-
nyire a 20 és 40 év közöttiek szenved-
nek ebben a kórban, bár dr. Jávor Lász-
ló, a győri kórház neurológus főorvosa
kezel 62 éves SM-beteget is. A nők
aránya csaknem kétszer annyi a bete-
gek között, mint a férfiaké. 

Megyénkben nyolc éve működik
az SMesély Egyesület, melynek jelen-
leg negyven tagja van. Nemcsak be-
tegek, hanem hozzátartozóik is kap-
csolatban állnak a civil szervezettel.
Az SMesély a tagok számára in-
gyenes szűréseket, illetve olyan
klubdélutánokat is szervez
Győrben, ahol megoszthatják
egymással a tapasztalataikat,
élményeiket, információkat kap-
hatnak a legújabb orvosszakmai
hírekről, mondta el a Széchenyi
István Egyetemen tanító Kovácsné
dr. Tóth Ágnes, az egyesület elnöke. 

Ennek a betegségnek a tüneteit
először Augustus Frederic d’Esté, III.
György angol király hatodik fia 1822-
ben jól olvasható kézírással vetette
papírra. Egy kanyaró utáni lábadozás
időszakában  rögzítette azokat a je-
lenségeket, amelyek egyre jobban
aggasztották – írja A neuroimmuno-
lógiai betegségek korszerű diagnosz-
tikája és kezelése című tanulmányá-
ban dr. Komoly Sámuel professzor, a

téma egyik legjobb hazai, nemzetkö-
zi szinten is magasan jegyzett szak-
embere. Augustus Frederic panaszai -
ból – először átmeneti látásromlásról
számolt be, később lábai zsibbadtak,
gyakran elesett, vizelési panaszai vol-
tak, lábai megbénultak, s hasbőré -
nek zsibbadását is említette – ráis-
merni a sclerosis multiplex betegség-
re. Frederic állapota évről évre rom-
lott, kézremegése miatt írása eltor-
zult, s 26 évvel a betegsége kialaku-
lása után meghalt. 

Ma már sokkal pontosabban,
gyorsabban tudják diagnosztizálni

az önmagában nem könnyen megál-
lapítható, hiszen sok, más bajokra is
utaló tünetekkel járó, sokarcú beteg-
séget, és sokkal kedvezőbb, bizta-
tóbb a kórlefolyás, mint korábban
volt. Dr. Jávor László főorvos elmond-

Minden év májusának utolsó szerdáján tartják a sclerosis mul-
tiplexben szenvedők világnapját. Ennek a betegségnek a termé-
szetéről sokat elmond, hogy a Harry Potter-regények szerzője, J.
K.  Rowling a sötét nagyúr, Voldemort alakjában ábrázolta, az
írónő ugyanis végigélte az édesanyja korai halálához vezető bor-
zalmas utat. Szerencsére ma már vannak hatékony gyógyszerek,
eljárások a tünetek megszüntetésére, az életminőség javítására.

A sclerosis multiplex foleg a fiatalabbak betegsége

VILÁGN
A „Voldemort-kórtól” 

Szerző: Hajba Ferenc

„Korábban 
úgy billegtem, 

mint aki
kötélen jár”

´́
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Jelentkezés 
és időpont-egyeztetés:

Magyar Vöröskereszt 
Győr-Moson-Sopron Megyei

Szervezete

9024 Győr, Lajta u. 8.
96/418-553

70/933-86-53

gymsfelnottkepzes@voroskereszt.hu

ta: a nagy fellángolásokat szteroidok-
kal jól lehet csillapitani. Oki kezelésre
jelenleg még nincs lehetőség, ám a
romlás sebességét az esetek nagy
többségében jelentősen fékezni tud-
ják, s jó terápia esetén a korábbiak-
hoz képest jóval hosszabb ideig szá-
mithatnak a betegek megfelelő élet-
minőségre.  

„Korábban úgy billegtem, mint
aki kötélen jár” – mondta a 37 éves
Mária. „Akkor éreztem kicsit bizton-
ságban magamat, ha karnyújtásnyi-
ra volt tőlem valamilyen kapaszko-
dó. Aki látott, biztos azt gondolta,
na, ez a nő is mélyen a pohár fene-
kére nézett, pedig a betegségem
előtt sem ittam alkoholt. Rendsze-
resen jártam orvosi ellenőrzésekre,
szedtem a gyógyszereket, de a moz-
gás biztonságát egy két évvel ez-
előtti eseménynek köszönhetem. A
Széchenyi-egyetem a neurológiai
betegségben szenvedőknek szerve-
zett mozgásnapot. Speciális mozgá-
sokat mutattak be és gyakoroltattak
velünk. Legtöbbet a nordic-botok-
nak köszönhetek. Nemcsak bizton-
ságot ad, hanem hosszabb túrákra
is alkalmassá tett.”

Mária most négy órában dolgozik,
könnyű munkát végez. Hamar elfá-
rad, vannak rosszabb napjai, összes-
ségében mégis kiegyensúlyozott. „Ki-
egyeznék vele, ha húsz év múlva is
ilyen lenne a közérzetem” – árulta el.

Komoly Sándor professzortól tud-
ható, hogy a betegség kialakulásá-
ban a feltételezhető autoimmun me-

chanizmusok mellett környezeti és
genetikai tényezők is szerepet játsza-
nak. „Az Egyenlítő vidékén az SM is-
meretlen, gyakorisága Izraelben
meg közelítően 20/100 ezer, a 45.
szélességi fok magasságában 60-
70/100 ezer, a skandináv országok-
ban 100-120/100 ezer. Szegeden egy
korábbi vizsgálat azt mutatta, hogy
100 ezer betegből 65-en szenvednek
ebben a kórban. Ez az adat megfelel
a hasonló szélességi fokon élő más
európai populációkban végzett vizs-
gálatok eredményének.”

A genetikai tényezők
kapcsán Komoly professzor meg-

jegyzi: a betegség gyakorisága a kü-
lönböző rasszokban eltérő. „Leg-
gyakrabban a kaukázusi rasszhoz
tartozók betegszenek meg SM-ben.
Sokkal ritkábban alakul ki a beteg-
ség a fehérekkel azonos területen
lakó feketék, maorik, cigányok kö-
zött. A genetikai tényezők nem ab-
szolút meghatározóak, hiszen az
egypetéjű ikerpárok esetében is
csak az esetek 30 százalékában be-
tegszik meg mind a két iker.” 

Dr. Jávor László főorvos szerint a
diagnózis felállításának legfontosabb
eszköze az MRI, vagyis a mágneses
magrezonancia-vizsgálat. Ezzel a
módszerrel már akkor is láthatóvá
válnak a gyulladásos gócok, amikor
tüneteket nem okoznak. Az MRI-t ki-
egészítik a klasszikus neurológiai vizs-
gálatok, köztük az agy- és gerincvelő-
folyadék elemzése is.  

NAPJA
 szenvedok´́
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Bevásárlólista
4 tojás, 150 g cukor, 
150 g vaj,  250 g magas
kakaótartalmú (min. 50%),
jó minőségű étcsokoládé,
100 g őrölt mandula, 
1 kis pohár rum vagy 
konyak, 40 g kávézacc,
egy csipet só.

Saját: 20 dkg eper, 
50 ml habtejszín, 
100 g étcsokoládé

A
csokoládévölgy

legjobbja 

#szarkazsófi

Elkészítés
A torta eredeti receptje sze-

rint közepes tortaformában ké-
szül, én három kicsiben sütöt-
tem és töltöttem. 1. Az étcsoko-
ládét vízgőzben olvasszuk fel a
vajjal, majd hűtsük ki. 2. Válasz-
szuk szét a tojásokat, a sárgáját
keverjük habosra a cukorral,
majd adjuk hozzá az őrölt man-
dulát. Keverjük bele a kávézac-
cot és a likőrt, végül öntsük hoz-
zá a már kihűlt csokoládéhoz. 3.
A tojások fehérjét verjük ke-
mény habbá egy csipet sóval
(ebből díszítésnek tegyünk félre
egy evőkanálnyit), és óvatosan
forgassuk bele a csokoládés

Ezt a receptet is ketten őrizték, és mint tudjuk, amit ket-
ten tudnak, az már nem marad titokban. Ennek köszön-
hetjük, hogy azóta a csokirajongók konyhájában meg-
születhet az évszázad egyik legjobb olasz csokitortája. 

Sajnos nem tartozunk a kakaóbab-
termelő országok közé, a hozzánk
legközelebb eső hely is Olaszország-
ban van, ahova eljutottak a kakaóba-
bok, pontosan Toszkánába. Egy
völgyben találjuk, ami az Arno folyó
vidéke, Firenze és Pisa között. Nem
is hívják másként, mint „csokoládé-
völgynek”. A legismertebb csoki az
Amedei, amit 1990-től gyárt a Cecilia
és Alessio Tessieri páros, venezuelai
kakaót felhasználva alapanyagként,
éppen ezért az olasz cukrászok már
régóta készítik a csokis édességek
legjobbjait. Mindennek van azért egy
szülőatyja, aki kifejlesztette az akkori
legjobbat, legyen szó édességről
vagy technikáról. Előfordul, hogy
ezek a termékek ma már elavultak,
de nem a zseniké, akik már akkor
megalkották a tökéletes receptúrá-
kat. Pont ilyen Eugenio Gollini „feke-
te tortája”, amit a 19. században ké-
szített el először, majd nem sokkal ez-
után meg is nyitotta cukrászdáját,
ahol ez a recept vált olyannyira híres-
sé, hogy a környékről, és később
Olaszország távolabbi pontjairól is,
csupán ezért utaztak Vignolába,
hogy Gollini, akkor már híres csoki-
tortáját megkóstolják.

Egy híres építész, Jacopo Barozzi
1907-ben, születésének negyedik
centenáriuma alkalmából átkeresz-
telték „Pasta Barozzi"-ra, hogy tiszte-
legjenek nagysága előtt, amiből ké-
sőbb a „Torta Barozzi" név kereke-
dett ki. A híres cukrász unokája, akit
szintén Eugenio Gollininek hívtak,
1948-ban levédette a torta nevét, és
azóta is titok őrzi az eredeti receptet,
ami némiképp kiszivárgott. A hozzá-
valók azonnal kiderültek, ám őrzői
úgy gondolják, hogy az elkészítés me-
nete és az anyagmennyiségek szuper
titkosak. Rengeteg cukrász ezzel
egyetemben azt gondolja, ők is az
eredeti recept szerint készítik ezt a
tortát, sőt nagyon sok helyi család-
nak is megvan a maga, hagyományos
„Torta TIPO Barozzi" receptje, de min-
den bizonnyal mindegyik egy kicsit
más. Amiben viszont mindenki egyet -
ért, hogy a torta jellegzetessége, a
kissé füstös íze, a kávézaccban rejlik.
Én is elkészítettem a legnépszerűbb
variációt, de ahogy a többi háziasz-
szony és cukrász, én is hozzátettem
egy kicsit, csupán egy icipicit.

masszába. 4. Egy 26 cm-es tor-
taformát (vagy 3 kicsit) bélel-
jünk ki bevajazott sütőpapírral,
és öntsük bele a masszát. Elő-
melegített sütőben, 170 fokon
süssük 30 percig. 5. A félretett
tojásfehérjét kikeverjük egy ek.
porcukorral, és belemártjuk az
epreket, később ezzel rétegez-
zük, díszítjük. 6. A krémhez,
amit a félbevágott csokoládé-
tortákra öntünk, felforraljuk a
tejszínt, majd ráöntjük az ét-
csokoládéra és egy csepp kávé-
val ízesítjük.
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A nyugati orvoslás
NEM TUD SEGÍTENI?
Elege van a gyógyszerekből?

Próbálja ki a tradicionális

KELETI
GYÓGYÁSZATOT!
Kizárólag természetesen,
mellékhatások nélkül!

Prof. Dr. Feng Xiao Ping Msc
akupunktúra szakorvos

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

Rendelés: h.—p. 8.30—12, 14—18

„2015. októberében Crohn-
betegséget állapítottak
meg nálam. Rengeteg fájt
hasam, állandó gyulla-
dásban volt bélrendsze-
rem. Gyógyszeres keze-
lést kaptam, de javulást
nem hozott. Néha annyira
fájt, hogy iskolába sem
tudtam menni. 2 év után
megelégeltem a dolgot,
és kipróbáltam az aku-
punktúrát. Már az első ke-
zelés után könnyebb lett,
enyhült a fájdalmam. Ösz-
szesen 10 kezelésre volt
szükségem, azóta sem fáj
a hasam. Hálás vagyok
érte!”

Judit, 17 éves

Tavaly volt tízéves a zenekar. Ho-
gyan élték meg a jubileumot, és
merre tartanak azóta?

Nagyon jól, emlékezetes év volt a
tavalyi. Megjelent a Bori X című albu-
munk, amelyet nemcsak mi, de a kö-
zönség is nagyon szeret. Különleges-
ségként elsőként egy ingyenesen le-
tölthető applikáción keresztül dob-
tuk ki a lemez dalait. Természetesen
később hagyományos formában is el-
jutott a közönséghez az album. To-
vábbra is kísérletezünk a különböző
zenei műfajokkal, változatos hangzás-
világot teremtünk, nagyon eklektikus
zenekar vagyunk. Én színésznő is va-
gyok, éppen ezért rajtam keresztül
mindenfélét ki lehet próbálni. 

A zenét is a színészet felől közelí-
ti meg. Mit gondol, többet adhat
azáltal a közönségnek a koncerte-
ken, hogy nemcsak énekesnő, ha-
nem színésznő is? 

a játszótársak

Azt gondolom, hogy mindenkép-
pen, hiszen abszolút én vagyok ott a
színpadon. Egyetlen dologban hiszek,
és nekem is – mint befogadónak – az
a legfontosabb a színpadi jelenlét-
ben, hogy igazi, eredeti egyéniséget
lássak. A közönséget nem érdekli az
egyformaság. Különleges az a mix,
amit én a színpadon csinálok, hiszen
színésznőként is jelen vagyok, és fur-
csa önálló estet produkálok, olykor
bohóckodom, de mindig magam
adom.

Szívesen ír dalszöveget, ugyanak-
kor szeret múzsa is lenni. A minden-
napokban mi inspirálja, miből szü-
letnek az igazán önazonos dalok?

Alapvetően a saját életem és tör-
téneteim inspirálnak, a múltban, a je-
lenben, vagy akár az elképzelt dolgok
a jövőről. Olyan is van, hogy egysze-
rűen beugrik egy sor vagy egy gon-
dolat, és ahhoz fűzöm hozzá a sztorit.

Néha pedig a zeneszerzőnk, Tövishá-
zi Ambrus a dallamötleteknek címet
adva szolgál ihlettel, amelyet akár va-
lós történésekkel fűszerezve írunk
meg. A Futás című dalunk épp így
született, hiszen a cím adott volt,
majd kirajzolódott belőle egy nagyon
komoly és súlyos mondanivaló. 

Ha már Győr, és Édes Napok, sze-
reti az édességet? Milyen hangula-
tú koncertre számíthat péntek este
a győri közönség?

Elég aszkéta típus vagyok, ezért
nem is lehetek annyira édesszájú.
Nagyon fontos a munkámban,
hogy jó kondiban legyek, és bírjam
a hajtást. Az viszont biztos, hogy
valamilyen csokit megkóstolok
majd Győrben. Vidám és dinami-
kus koncerttel készülünk, a zene-
karral mindig teljes gőzzel állunk a
színpadra, már csak jó játszótársak-
ra van szükségünk.

KELLENEK
Szerző: Simon Barbara
Fotó: Sajtófotó

„Furcsa önálló estet produkálok, olykor
bohóckodom, de mindig magam
adom” – hangsúlyozta interjúnkban
Péterfy Bori, aki színésznőként és éne-
kesként is jelen van egy-egy koncerten.
A Péterfy Bori & Love Band a 6. Édes
Napok Győr csokoládé- és édességün-
nep pénteki nyitónapján lép színpadra
20.30-kor, a Dunakapu téren. 
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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.

gépkocsivezeto

tetofedo–bádogos

muszaki elokészíto

komuves muvezeto

villanyszerelo muvezeto

´́

´́ ´́

´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́

VASÁRNAP
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

a gyerekeké a foszerep´́

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

ÜGYINTÉZÔ (edénygazdálkodási)

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1. Feltétel: 6 órától 14:20 óráig tartó
munkaidô vállalása• érettségi • felhasználói szintû számítógépes ismeret (Microsoft és integrált rendszer-
használatban való jártasság) Elônyt jelent: • jó szervezôkészség • rugalmasság • logikus gondolkodás
• munkabírás, terhelhetôség • precizitás, pontosság • problémamegoldó képesség • jó kommunikációs
készség Bérezés és juttatások: Munkabérrôl személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást.

Érdeklôdni lehet: Hétfôtôl péntekig, 8-tól 12 óráig Nagy Brigittánál, a 06-20/237-4666-os és a 96/888-510-es
telefonszámokon. Szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu   Kérjük, az e-mail
tárgyában tüntesse fel az „ügyintézô” jeligét.

Gyermeknap alkalmából a győri Xantus Já-
nos Állatkert a hét utolsó napján ünnepi prog-
ramokkal készült kicsiknek és nagyoknak. Az
„állati állomásokon” a gyerkőcök egész nap
ügyességi játékokon vehetnek részt. Ezek tel-
jesítése után, pecsét fejében, természetesen
az apró ajándékok sem maradnak el.

Lovagi élet
Tedd magad próbára! Látogatóink bele-

csöppenhetnek a középkori lovagok világába.
Kipróbálhatják fegyvereiket, sőt, többször is
láthatnak lovagi tornát, ahol a küzdőtéren, a
hősök lóhátról mérik össze erejüket. „Közép-
kori játszóházak” is várják egész nap a gyere-
keket: lovagi sisakot és úrnő-fejdíszt készítünk.

Showtime! Zootime!
Ezen a napon háromszor is lesz Zoo

Show: 11, 14 és 17 órakor várjuk látogató-
inkat az Arénába,ahol közvetlen közelről is
találkozhatnak sztárjainkkal. 

A rendezvény az állatkert jelenleg érvé-
nyes jegyáraival látogatható. A műsorváltoz-
tatás jogát fenntartjuk.

Program:
10.30 Tengerimalac-vonat
10.45 Tigrisreggeli
10–18.30 Állatkerti kalandtúra-állomások 
10–18 óra TapiZoo
10–12 óra Rendőrautó- és -motor-bemutató,

játékos teszt
10–17 óra Lovagi tornák
11–17 óra Homokszobrászat
11–11.30 Zoo Show
11.30–12 óra Lovagi torna
12–13 óra Győri Motorosok
13–13.30 Állati séta a játszótéri pavilonokhoz
13–15 óra Tűzoltóautó-bemutató
13.30–14 óra Lovagi torna
14–14.30 Zoo Show
16–16.30 Lovagi torna
17–17.30 Zoo Show
17.30 Tengerimalac-vonat

Látványetetésekkel is várjuk a látogatókat:
10.45 – tigris, 11 óra – tapír, 11.30 – ormányos
medve, 12 óra – apella, 12.30 – mókusmajom, 13
óra – vidra, 14 óra – pávián, 15 óra – oroszlán, 16
óra – lajhár
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Pályázati hirdetmény

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet a Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának tulajdonában álló bérlakás határozott 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 28. 13–14 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. május 31. 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.

Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis-gyor.hu

Ki ne ismerné a kis színes műanyag építő-
kockákat? Azt viszont már kevesen tudják,
hogy mi a történetük.

Ole Kirk Christiansen asztalosmester 1932-
ben alapította meg vállalkozását a dán Billund-
ban. Kezdetben a cég fából készített játékokat.
Nevük a „Leg godt!” kifejezésből származik, je-
lentése: „Játssz jól!”. A cég alapítása után tíz évvel
kezdte el gyártani az ismert műanyag építőele-
meket, egy pénzügyi válság után. A kis kockák a
rajtuk található bütykök miatt voltak egyediek. A
számos alkatrész többsége egyszerű, mivel gyer-
mekek számára készülnek: úgy alkották meg őket,
hogy használatuk magától értetődő legyen. Eh-
hez viszont alapos tervezés és igényes gyártás-
technológia szükséges minden egyes alkatrész
előállításánál. Évente körülbelül 20 milliárd kocka
készül, ami óránként 2,3 millió alkatrészt jelent.

Már 50 éve is voltak olyan tanárok, akik külön-
féle módon használták az építőelemeket az osz-
tályteremben. 1980-ban a cég megalapította a
Lego Oktatási Termékek részlegét, melynek fel-
adata az építőkockák oktatási célokra történő fel-
használásának elősegítése. A Mobilisben már 3
éve használjuk a különböző készleteket LEGO-ro-
bot szakköreinken. A foglalkozások célja, megis-
mertetni a gyerekekkel a programozás alapjait já-
tékos formában, és az építés során fejleszteni a
problémamegoldó készséget, valamint az inno-
vatív gondolkodást, amely sok tantárgy tanulása
során segíthet az iskolában. (x)

Robotjainkkal a hétvégi foglalkozásainkon
látogatóink is megismerkedhetnek.

Melyik típusú készleteket használjuk a fog‐
lalkozások során?

Lego

A. Shero és LEGO WeDo

B. LEGO Mindstorms EV3 és LEGO WeDo

C. Nao robot

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

Városunkban két jelentős, az
elvezető rendszer kapacitását
növelő fejlesztés történt a kö-
zelmúltban. Az egyik a Petőfi té-
ri új szennyvízátemelő, és a hoz-
zá tartozó főnyomó vezeték. Kö-
zel egy éve tehermentesíti a
belvárosi csatornákat, több vá-
rosrész szenny- és csapadékvi-
zét közvetlenül a szennyvíztisz-
títóba juttatja. A másik fejlesz-
tésnek köszönhetően, az eddi-
ginél 80 centiméterrel mélyeb-
ben tartható a csatorna üzemi
vízszintje, megnövelve a háló-
zat befogadóképességét. Az
igazán nagy, 25-30 mm/óra in-
tenzitású felhőszakadásnál,
még ezzel a két jelentős kapa-
citásnöveléssel is 15-20 perc

ITT
alatt teljesen fel fog telni az el-
vezető rendszer. A mélyebb
fekvésű területeken rövid ideig
összefüggő vízborítás alakulhat
ki. Ilyenkor a csatornák telt
szelvénnyel üzemelnek, vagyis
tele vannak addig, amíg le nem
vezetik a hatalmas mennyiségű
csapadék- és szennyvizet. A
közhiedelemmel ellentétben,
legtöbbször nem a víznyelők el-
dugulása okoz gondot, hanem
az, hogy nincs több hely a föld
alatti csatornákban. 

Amikor az utcai csatorna te-
le van, akkor elég a pincékben
az utcaszint alatti csatornacsö-
veken egy kis rés, valamilyen
szerelési hiba vagy tömítetlen-
ség, máris dől ki belőle a víz és
elárasztja a pincét. A Mun-

kácsy utcában például egy rosz-
szul rögzített tisztítónyílás vá-
gódott le záporeső idején és
percek alatt feltelt szennyvízzel

a pincében kialakított iroda. A
fedelek, tisztítónyílások rögzí-
tését célszerű ellenőrizni, érde-
mes utólag is rögzíteni, vagy le-
terhelni azokat. Nem szeretnénk,
hogy ez bárkinek is kellemetlen-
séget okozzon, ezért arra kérjük
olvasóinkat, időnként vizsgálják
(vagy vizsgáltassák) meg a pincé-
ben az utcaszint alatt húzódó csa-
tornavezetékeiket. Egy kis odafi-
gyeléssel megelőzhető a baj.

a zivatarszezon! Szöveg és fotó: Pannon-Víz

A május végi zivatarsze-
zonban gyakoriak a mete-
orológiai riasztások: rövid
idő alatt lehulló nagy
mennyiségű csapadékot,
intenzív esőzést jeleznek
legtöbbször. Győr felett
eddig nagyrészt átvonul-
tak a zivatarfelhők, de
könnyen lehet, hogy rövi-
desen a megyeszékhelyet
is eléri egy kiadós zápor.

A víznyelődugulások túl-
nyomó része percek alatt
elhárítható. Legtöbbször
csak szabaddá kell tenni a
rácsokat, hogy működjön
az elvezetés. Kérjük az in-
gatlantulajdonosokat és a
területek kezelőit, lehető-
ség szerint hagyják szaba-
don a víznyelők környékét,
hogy azok a legnagyobb ka-
pacitással működjenek.
Munkatársaink folyamato-
san ellenőrzik és tisztítják a
víznyelőket. Ha eldugult víz-
nyelőt látnak, a 06-80/20-
40-86-os zöld számon in-
gyenesen bejelenthetik.
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye egy kézműves szörp- és lekvárválogatás. A nyeremény
a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô
IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása
érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT és PÁLYAKEZDÔKET
keres TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM indításához
azonnali kezdéssel

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

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

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszútávú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkábajárás támogatása vidéki

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

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

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

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

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

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

MUNKAERÔT KERES GYÔRI IRODÁJÁBA
NYITOTT POZÍCIÓK
• customer service activities

coordinator
• customer service operators
• transport managers
• sales managers

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

terén szerzett tapasztalat

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

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

risorseumane@albertiesanti.net

CsatlakozzHOZZÁNK!



tását, laminált padló leraká-
sát vállalom. Tel.: 06-70/245-
8931.

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

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint.
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 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.

Bojlerek javítását és villany-
szerelést vállalok Győrben és

környékén. Tel.: 06-70/384-
6557.

Mozgásgyógyászat! Fizikai
fájdalmak, sérülések, zsib-
badások, gerincbántalmak,
izomsorvadás gyógykezelé-
se. Samodai 06-30/754-
3112.
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

Vaskandalló (tartozékokkal),
műszaki cikkek (régi és
újabb) eladók. 06-70/616-
4718

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 vá-
sárol magángyűjtő, díjtalan

kiszállással. Pál István. Tele-
fonszám: 06-20/947-3928.

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

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

INGATLAN

Nyúlon jó adottságú, 120
nm-es családi ház, 700 nm-
es telekkel eladó.
12.590.000 Ft. 06-70/633-
5250

Révfaluban nappali + 2 háló-
szobás luxuslakás, 21 nm-es
terasszal eladó. 30.990.000
Ft. 06-70/940-4046

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, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 kisebb, 49–55 nm-es,
1+ fél vagy 2 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Nádorváros, Marcal-

2018. május 25.26

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. 

OKTATÁS

NÉMET (45 órás) intenzív be-
szédcentrikus nyelvtanfolya-
mot szervezünk külföldön
munkát vállalók részére hét-
köznap 2018. június 11–26-
ig, délelőtti vagy délutáni
időpontokban a TIT Nyelvis-
kolában. TIT Győr, Munkácsy
u. 6. 06-96/525-060; 06-
70/321-3763.
gyor@titpannon.t-online.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Redőny, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, szalagfüggöny rö-
vid határidővel. Ingyenes fel-
mérés! 06-70/233-9213

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, fotótapéták felragasz-

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.



város I–II, Szabadhegy, Kisme-
gyer városrészen levő bérle-
ményre. Bán Aladár u. kizár-
va. (Hirdetés szám: 492.)

Gyárvárosi, 1,5 szobás, 48
nm-es, komfortos, egyedi
gázfűtéses, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserél-
ne 50–75 nm-es 1,5–2 szo-
bás, határozott-határozatlan
idejű, tárolóval rendelkező
bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Bán A. u. és panelépület
kizárva. (Hirdetésszám: 493.)

Marcalváros I, 3 szobás, 53
nm-es, összkomfortos, hatá-
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A hetilapba feladott
hirdetése már 
a gyorplusz.hu
oldalon is 
megjelenik!

Apróhirdetések

MÁR

ONLINE

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

• Exkluzív szalon környezet • Professzionális anyagok, eszközök
• Szakképzettség, türelem • Megvárható
• Macskák- és kistestô kutyák számára
• Nyírás nélküli aljszôr eltávolítás

PIPERE
KUTYAKOZMETIKA

Gyôr, Borsos M. u. 9. (Marcal II)

Nincs többé hullott szôr a kanapén!

06 20/362 9226
–20%

Július 30-ig

A HIRDETÉS
FELMUTATÓJÁNAK!

rozatlan bérleti szerződéses,
teljesen felújított lakást cse-
rélne, 60–90 nm-es, határo-
zatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. Tartozás átválla-
lása lehetséges. (Hirdetés -
szám: 494.)

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-
es, összkomfortos, felújított,
határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne, 80–
120 nm-es, 4-5 szobás, hatá-
rozatlan idejű, belvárosi bér-
leményre. Kossuth Lajos és
Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 495.)

IS!



28 2018. május 25.



292018. május 25.

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

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

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

A Ferencváros október 31-én 27–
25-re, a Győr május 2-án 26–24-re
győzött házigazdaként a két együttes
rangadóján, és mivel egyaránt 50
ponttal zártak a tabellán, a bajnoki cí-
met az összesített gólkülönbségük

Bajnok az ETO!
Néma csend, majd hangrobbanás az Arénában: 

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

A Győri Audi ETO KC megvéd-
te címét a női kézilabda NB I-
ben, miután a Ferencváros
csapatával azonos pontszám-
mal, de eggyel jobb gólkülönb-
séggel zárta a szerdán véget
ért idényt. Ennél drámaibb
forgatókönyvet írni sem lehe-
tett volna az utolsó fordulóra.

döntötte el. Az utolsó forduló előtt az
FTC-Rail Cargo Hungaria hat találattal
jobban állt, és hazai pályán 42–24-re
győzte le a Vác csapatát, a győriek vi-
szont 39–14-re múlták felül a Békés-
csabát, így történetük 14. bajnoki cí-
mét ünnepelhették. A két, bajnoki
címről döntő meccset egy időben ren-
dezték, de az ETO találkozója pár perc-
cel korábban véget ért, így sokáig né-
ma csendben várták a szurkolók az Au-
di Arénában, hogy mi lett a Ferencvá-
ros–Vác mérkőzés végeredménye. Az-
tán jött a hangrobbanás. 

„Nem gondoltam volna, hogy így
alakul, tulajdonképpen ez a meccs egy
döntő lett számunkra. Végül jó volt ez
a lebonyolítás nekünk és a szurkolóink-

nak is, boldogok vagyunk, hogy meg-
szereztük a bajnoki címet” – nyilatkoz-
ta a klubtól búcsúzó Ambros Martín. 

Görbicz Anita csapatkapitány el-
árulta, már a meccs előtt is fáradtak,
ugyanakkor rendkívül motiváltak vol-
tak, és próbáltak a tervezett színvo-
nalon kézilabdázni. „Szívünket-lel-
künket kitettük. Nyertem néhány baj-
noki aranyat, de ilyet még nem.” 

Dr. Bartha Csaba klubelnök renge-
teg szép pillanatot élt meg ebben az
idényben a csapattal együtt, az igazi
katarzisélményként mégis azt a pár
percet említi, amikor a Békéscsaba
elleni meccs után várták, hogy mi
történik a másik pályán. „Nehéz sza-
vakat találni erre a csapatra, erre az

idényre. Rengeteg nehézséggel kel-
lett megküzdenünk, ettől még érté-
kesebb a siker.” Puhalák Szidóniát ku-
lisszatitokról kérdeztük, arról, hogy
tudták-e a játékosok, hogy éppen mi
az eredmény a Ferencváros mérkőzé-
sén. „Megbeszéltük előre, hogy nem
foglalkozunk ezzel, így nem is tud-
tunk semmit, ez így volt jó, mindenki
kihozta magából a maximumot.” Da-
nyi Gábor most még pályaedzőként,
a következő idénytől vezetőedzőként
ül az ETO kispadján. „Hollywoodban
sem írhattak volna ennél jobb, Oscar-
díjra esélyes forgatókönyvet. A lécet
magasra tettük, de tisztában vagyok
az elvárásokkal, remélem, sok ilyen
szezonunk lesz még.”
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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!

Ifjúsági Európa-kupát
nyert Lengyelországban a
SZESE EYOF-aranyérmes
cselgáncsozója, Sipőcz Ri-
chárd. A viadalon 30 or-
szág, 514 versenyzője in-
dult, a győri fiatal pedig az
egyik legnépesebb súlycso-
portban állhatott a dobogó
tetejére. Sipőcz mind a
négy mérkőzését ipponnal
nyerte.

A GYAC birkózói több ran-
gos versenyen is a legjobbak
között voltak. Tokod adott
otthont a serdülő szabadfo-
gásúak minősítő versenyé-
nek, mely az utolsó válogató
versenye volt a június 15-én

kezdődő győri serdülő Euró-
pa-bajnokságnak. Gyurasits
Máté és Reznyák Máté is a
dobogó harmadik fokáig ju-
tott, így pontszámaik alap-
ján mindketten képviselik
Magyarországot a nyári kon-
tinensviadalon. A klub tehet-
ségei közül Kocsis Boglárka a
macedóniai Szkopjéban sze-
repelt a kadet korosztály Eu-
rópa-bajnokságán, és az idő-
sebb versenyzők mezőnyé-
ben a nyolcadik helyet sze-
rezte meg. A felnőtt szabad-
fogású magyar bajnokságon,
Kecskeméten Szabó Mihály
a 74 kilogrammosok között
harmadik lett.

Mindenkit ipponnal gyozött le 
az EYOF hose

´́
´́

A SZESE Győr NBII-es férfi röplabdacsapata nagy csatában győzte le idegenben 3:2-re a
MEAFC együttesét a bajnoki döntő első mérkőzésén, ezzel a párharcban 1:0-ra vezet. A ta-
lálkozó 1óra 48 perces volt. A visszavágó május 26-án, szombaton 17 órakor kezdődik Győr-
ben, a Széchenyi Egyetem edzőcsarnokában.

A SZESE nyerte a dönto elso meccsét´́ ´́

CÉLEGYENESBEN AZ NB II
Finiséhez érkezett a labdarúgó NB II 2017–

2018-as idénye, amelyből két forduló van hátra. A
győri csapatok közül egyiknek sincs esélye már a
feljutás kiharcolására, és a dobogós helyet is csak
a Gyirmót érheti el, bár erre az esély minimális, a
csapat 36 forduló után a tabella 6. helyét foglalja
el 56 ponttal, míg az ETO FC Győr a 7. helyen áll
55 pontjával. A bajnoki címet az MTK már koráb-
ban megszerezte, a fővárosiak eddig 82 pontot
gyűjtöttek. A Gyirmót 15 meccset nyert meg, 11
alkalommal játszott döntetlent és 10 mérkőzésen
hagyta el vesztesen a pályát, a csapat  54 gólt szer-
zett és 43-at kapott. A gárda legeredményesebb
játékosa a 10 gólos Nagy Patrik. Szepessy László

vezetőedző együttese vasárnap 17 órakor a Buda-
fokot fogadja az Alcufer Stadionban, majd június
3-án az ETO elleni városi rangadóval zárja az
idényt. Az ETO FC Győr egy győzelemmel többet,
egy ponttal kevesebbet jegyez a Gyirmótnál, és
jobb formában van riválisánál, hiszen amíg a Gyir-
mót egy, az ETO három meccset nyert legutóbbi
öt találkozójából. A zöld-fehérek 16 nyert meccsel,
7 döntetlennel és 13 vereséggel várják az utolsó
két kört. A csapat eddig 51 gólt szerzett és 48-at
kapott, legeredményesebb játékosa pedig a 10 gó-
los Magasföldi József. Szentes Lázár együttese a
Gyirmót elleni derbire vasárnap Mosonmagyar -
óváron hangol, ez a találkozó 17 órakor kezdődik.



312018. május 25.

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 25—31.

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

Pecsenyekacsa

749 Ft/kg

Görögdinnye, görög

Activia joghurt
4x125 g, 798 Ft/kg

399 Ft/db

Marhalábszár

1899 Ft/kg

199 Ft/db

Haas eper-
lekvár-tartósító

25 g, 7960 Ft/kg

Sikeresen szerepeltek a győri csapa-
tok a labdarúgó Diákolimpia® Országos
Döntőjében, az V–VI. korcsoportban.
Több száz együttes közül a végső finálé-
ban a lányoknál a Győri Fehér Miklós
Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma az
első, míg a fiúknál a Győri Műszaki SZC
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépé-
szeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolá-
ja és Kollégiuma a harmadik helyen vég-
zett. Az V–VI. korcsoportban az orszá-
gos bajnokságba idén összesen 194
lány és 249 fiú gárda nevezett, közülük
került ki az ország legjobb 20–20 fővá-
rosi és megyei fiú- és lánycsapata, akik
Vácott és Székesfehérváron küzdöttek
meg a „Magyarország diákolimpiai baj-
noka” címért. A győriek a különdíjak kö-
zül is elhoztak kettőt. A lányok teljes
mezőnyéből Szalai Fanni, míg a fiúkéból
Potos Krisztián lett a legjobb kapus.

A kétnapos verseny alatt a több-
próbázó hölgyek hét, míg a férfiak
tíz versenyszámban mérték össze
tudásukat az ország legjobb pályá-
ján. A felnőttek versenyét 5.584
pontos eredménnyel – mely egy-
ben új egyéni csúcsot is jelentett –,
a 18 éves székesfehérvári Mátó Sá-
ra nyerte. A fiatal sportoló tavaly
még 400 méter gáton jeleskedett,
atlétikai sokoldalúsága azonban az
összetett számban is aranyat ért az
elmúlt hétvégén. Második helyen a
miskolci színekben versenyző Ne-
mes Rita, harmadik helyen Szabó
Beatrix, az MTK versenyzője vég-
zett. A férfiak tízpróba versenyének
végén Kriszt Botond András nyaká-
ba került az arany. A gödöllői ver-
senyző magabiztosan nyerte meg
bajnokságát, a korábbi remek tíz-
próbázó, Zsivóczky Attila tanítványa
egy egyéni csúcsot és egy csúcsbe-
állítást is ünnepelhetett. Második
Szász Bence, az FTC, harmadik Raf-
fai Péter, szintén a gödöllői egyete-
mi atlétikai club versenyzője lett.

Az országos bajnokság keretein
belül az I. Rába Kupa versenyzői-
nek is szurkolhattak a helyszínre ki-
látogatók. A versenyen a serdülő-
től a felnőtt korosztályig közel 550

fiatal indult, rengeteg egyéni csúcs
és idei legjobb eredmény született.
Kiemelkedik teljesítményével a
debreceni Kozák Luca, aki 100 mé-
ter gátfutásban saját, tavaly felállí-
tott országos csúcsát adta át a
múltnak, az új utánpótlás csúcs
mostantól 12,96 mp. Ezzel a telje-
sítményével Luca a verseny egyik
különdíját is átvehette a szervezők-
től. A férfiak különdíját szintén egy
gátas, Eszes Dániel nyerte, aki új
egyéni csúcsnak örülhetett a juni-
orok 110 méteres távja után. A
Győri Atlétikai Club versenyzői kö-
zül Lendvai András 3000 méter
akadályon, Erdélyi Katinka és Ré-
pássy Hanna 800, Simon Virág 200,
Pintér Horváth Mátyás pedig 1500

méteres síkfutásban szerzett első
helyet korosztályában.

Szombattól újra benépesülnek az
Olimpiai Sportpark atlétikapályái,
ugyanis itt rendezi a Magyar Di-
áksport Szövetség, a GYAC és a győri
önkormányzat a Diákolimpia döntőit,
amelyre egy hét alatt csaknem
3.500 versenyző érkezik. Szombaton
és vasárnap az V. és VI. korcsoport
egyéni pályabajnokságán, hétfőn a
III. korcsoport egyéni pályabajnoksá-
gán mérik össze tudásukat a fiatalok.
Kedden a III., szerdán a II. korcsoport
többpróba számait rendezik. Május
31-én és június 1-jén a IV. korcsopor-
tosok egyéni pályabajnoksága, vala-
mint többpróba küzdelmei szerepel-
nek a programban.

Győrben, az Olimpiai
Sportparkban rendezték
az Atlétikai Összetett Or-
szágos Bajnokságot, és ez-
zel a versennyel egy idő-
ben, a múlt hétvégén az I.
Rába Kupát is.

ARANYÉRMES
GYORI LÁNYOK´́

KIVÁLÓAN
SIKERÜLT

a fopróba az atlétikai Eb-re´́
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