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Szombaton tartják a központi írásbeli fel‐
vételit az általános iskolások számára. Eb‐
ben az évben minden vizsgaszervező kö‐
zépiskolában 10 órától írják meg a mate‐
matika és magyar feladatsort a felvételi‐
zők. A nyolcadikos tanulók mellett azok a

diákok is ezen a napon adnak számot tudá ‐
sukról, akik hat‐ vagy nyolcosztályos közép‐

iskolákba jelentkeztek. Blazovicsné Varga Ma‐
rianna, a Győri Tankerületi Központ igazgatója a

Győr+ Híradónak elmondta, hét középfokú oktatási
intézmény tartozik hozzájuk, és területükön több mint

ezerkilencszáz diák adta be decemberben a jelentkezési lapot.
A felvételin két tantárgyból mérik fel a tanulók tudását. Ma‐

tematikából és magyarból egyaránt tíz‐tíz feladat vár rájuk,
amit kétszer 45 perc alatt kell megoldaniuk. Az írásbeli eredmé‐
nyeiről február 8‐ig kapnak tájékoztatást a felvételizők. Ezt kö‐
vetően február 22. és március 13. között bonyolítják le az isko‐
lák a szóbeli vizsgákat. A pótírásbelit január 25‐én 14 órától tart‐
ják, de ezen csak azok vehetnek részt, akik a január 20‐i írásbe‐
lire megfelelő indok miatt nem tudtak elmenni.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Az esemény minden évben a közélet, a média,
a gazdasági szféra és a művészvilág képviselőinek
találkozója. A Győr+ Média a bál egyik támogatója,
így a Győr+ Rádió élőben jelentkezett a helyszín‐
ről, és online is nyomon követhették az érdeklő‐
dők az est legfontosabb történéseit.

Tavaly az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) köré szerveződött a bál, Borkai Zsolttal er‐
ről is beszélgettünk a kihelyezett stúdióban. „A vá‐
ros sokszínű, és jól megfér egymás mellett a kul‐
túra és a sport” – mondta a polgármester és ki‐
hangsúlyozta, ha összefogunk, együttes erővel
nagy dolgokat vihetünk véghez.

A Médiabál dominánsan kék színbe öltö‐
zött idei tematikájához, jelezvén, hogy
Győr a 2023‐as Európa Kulturális Fővárosa
címet szeretné elnyerni. 

A bált a Győri Filharmonikus Zenekar
nyitotta meg, majd a hangulatért a 64U
felelt, de fellépett többek között Járai Má‐
té, Veres Mónika Nika, Freddie és a
Mystery Gang is. Azt mondtam a feleségem‐
nek, majd akkor viszem el a Médiabálba, ha a
fellépők között leszek. Elérkezett számára a sze‐
rencsés év, hiszen felkértek, hogy lépjek fel a ju‐
bileumi bálon” – mesélte rádiónknak az első bá‐
lozó győri színész, Járai Máté. Az eddigi hagyo‐
mányokhoz híven, idén is átadták Az Év Média‐

MÉDIABÁL
Csipkés, selymes és európai volt a legendás A Duna országainak hangulatával, zenéjével nyi‐

tották meg a 2018‐as báli szezont Győrben. Az
ország legnagyobb Médiabálját tizenötödik alka‐
lommal rendezték meg az Egyetemi Sportcsar‐
nokban, múlt szombaton.

személyisége dí‐
jat, az elismerést

Ördög Nóra kapta. Be‐
szédében elmondta, hatal‐

mas örömként éli meg, hogy nemcsak ő érzi úgy,
hogy sikeres volt számára az elmúlt év, hanem
ezt a külső szemlélők is látják. Hozzátette: szívé‐
be zárta Győrt.

Pintér‐Péntek Imre, a bál egyik főszervezője
még a nyitány előtt beszélt rádiónknak. „A tavalyi
bálról is elmondhattuk, hogy az eddigi legjobb Mé‐
diabál, reméljük, az ideivel is így lesz” – nyilatkozta
akkor, és abban most már mindnyájan egyetért‐
hetünk, hogy nem kellett csalódnia.

Képriportunk a 8. oldalon.
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felvételiznek1900-an
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Kiállítások,
tárlatvezetések, koncertek, filmek,

színházi‐ és bábszínházi előadások
várják az érdeklődőket Győrött, a
Magyar Kultúra Hetében január 22–
28‐ig. A nyitónapon adják át a Győr
Művészetéért és a Győri Közművelő‐
désért díjakat a Richter Teremben,
ezzel veszi kezdetét városunk‐
ban a Magyar Kultúra
Hete. Minden kor‐
osztály talál prog‐
ramot magá‐
nak, a Generá‐
ciók Házában
például Köl‐
csey‐noteszt
készítenek a
gyerekek ja‐
nuár 24‐én. A
Vaskakas Báb‐
színház többször
is fellép. Január 27‐
én hároméves korig
várják a gyerekeket a Cini‐
Cini Muzsika című műsorukkal. Ter‐
sánszky Józsi Jenő Misi Mókus ka‐
landjai című kalandos meséjét más‐
nap mutatják be a négy éven felüliek‐
nek. A budapesti Örkény Színház a

Csoda és Kósza című előadását janu‐
ár 23‐án és 24‐én is megnézhetik a
hét évnél idősebb fiatalok. 

Nagyon gazdag a képzőművészeti
események kínálata. Tárlatvezetést
tartanak az „ezerarcú művész”, Bor‐
sos Miklós szobrász és grafikus, va‐
lamint Kovács Margit keramikus ál‐

landó kiállításán, és szakem‐
ber mutatja be a Rad‐

nai‐gyűjteményt is.
Ez utóbbi ese‐

mény a Tájak,
vizek, embe ‐
rek – Egry Jó‐
zsef és Sző‐
nyi István
művészete
címet kapta.

A Magyar Is‐
pitában janu‐

ár 27‐én nyílik
Lakatos Gy. László

grafikusművész kiállí‐
tása, Szabó Béla pedig

Tenger Csend címmel mutatja be fo‐
tóalkotásait január 23‐án, a Gyirmó‐
ti Művelődési Házban. Balogh Ist‐
ván festőművész önálló kiállítására
is bizonyára sokan lesznek kíváncsi‐

ak. Az Alternatív valóság című kiállí‐
tás az Esterházy‐palotában nyílik
meg január 25‐én, és egy hónapon
át látogatható. 

A magyar filmművészet
két kiemelkedő alkotását vetítik:

január 25‐én Enyedi Ildikó Testről és
lélekről című filmjét, mely után az al‐
kotókkal találkozhat a közönség. Mé‐
száros Márta Aurora Borealis – Északi
fény című filmje január 25‐én pereg.
Főszereplője Törőcsik Mari, a Nem‐
zet színésze. Mindkét filmet a Rómer
Házban láthatják. 

A színházkedvelők Szabó Magda
Abigéljének örülhetnek, melyet janu‐
ár 24‐én, 26‐án és 27‐én mutat be a
Győri Nemzeti Színház. A film és a
színház kapcsolódik össze a Magyar‐
országi Szerb Színház győri vendégjá‐
tékában. A mozihős Jávor „Pali” utol‐
só mulatását mutatják be Benkő Pé‐
ter főszereplésével január 28‐án, az
Újvárosi Művelődési Házban.

A komoly‐ és a könnyűzene sem
marad ki a Magyar Kultúra Hete
győri kínálatából. Csajkovszkij „felül‐
múlhatatlan szépségű” zongoraver‐
senye is felcsendül a Győri Filhar‐

monikus Zenekar január 25‐i kon‐
certjén a Richter Teremben. Vezé‐
nyel: Berkes Kálmán. A közkedvelt
RomerJAZZ‐klub sorozatában pedig
a hazai etnojazz és folk két kimagas‐
ló egyénisége muzsikál. A fúvós
hangszereken játszó Dresch Mihály,
s a cimbalmos Lukács Miklós duója
ebben a formációban több mint hét
éve lép fel, városunkban január 24‐
én muzsikálnak. Igényes reggae ze‐
nét a Ladánybene 27 koncertjén
hallhat a közönség január 26‐án, a
Rómer Házban. 

Lesz Műhely‐est
a Zichy‐palotában, ahol a győri

szerzők az elmúlt években megjelent
irodalmi műveikből olvasnak fel. A
Kisfaludy Károly Könyvtárban a győri
olvasók által is közkedvelt Grecsó
Krisztián Hrutka Róbert zeneszerző
énekessel tart zenés irodalmi estet
január 24‐én. Lanczendorfer Zsu‐
zsanna néprajzkutató január 25‐én
ad elő a magyarság szimbólumairól
a központi könyvtár klubhelyiségé‐
ben. Ezenkívül utazási élménybeszá‐
molók, alkotópályázatok, s más kiál‐
lítások színesítik a programot.

A Magyar Kultúra Hetében új előadásokkal,
kiállításokkal ismerkedhetnek meg az érdek‐
lődők, de arra is alkalom nyílik, hogy a város
állandó, páratlan művészeti értékeit szakér‐
tő tárlatvezetéssel vegyük szemügyre, s izgal‐
mas háttérismeretekkel gazdagodjunk. 

A MAGYAR

KULTÚRA HETÉBEN 
Izgalmas gyori  kínálat

Szerző: Hajba Ferenc / Fotó: Marcali Gábor

Tárlat-
vezetéseket,

koncerteket, filmeket,
színházi és báb-
elôadásokat is

tartanak

´́
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Kétféle módon
kerülhetünk kapcsolatba velük.

Az egyik az önkéntes út, amikor ma‐
gunk ismerjük fel, hogy életünkben
valami olyan probléma van, amit
egyedül nem tudunk megoldani. Ez
a felismerés a legnehezebb, és per‐
sze az első lépés, hogy merjünk se‐
gítséget kérni. Pedig a segítség kar‐

szolgáltatás‐paletta, amit tulajdon‐
képp minden győrinek kínálnak. A
gyermekvédelem, az utcai és kórhá‐
zi szociális munka mellett a pszicho‐
lógiai és jogi tanácsadáson keresz‐
tül, az adomány‐elosztásig, a közös‐
ségi programoktól a családsegítésig
rengeteg lehetőséget kínálnak
mindannyiunk számára.

szól” – kezdte Rákosi‐Tóth Rita, a köz‐
pont igazgatója. Kíváncsiak voltunk a
folyamatra is, s megtudtuk, a jelző‐
rendszer jól működik Győrben. Ha az
iskola, óvoda, vagy akár a szomszéd
részéről bejelentés érkezik, felkeresik
a családot, környezettanulmányt ké‐
szítenek, jellemzést kérnek az óvodá‐
tól, iskolától. Ha valóban fennáll a ve‐
szélyeztetettség, gondozási terv alap‐
ján, a családdal együttműködve szün‐
tetik meg azt. „Az elsődleges célunk,
hogy a gyermek a családban marad‐
jon” – tette hozzá az igazgató, aki azt
is elmondja, ha a szülők nem hajlan‐
dóak az együttműködésre, a gyám‐
hatóság kötelezi őket erre. Amennyi‐
ben ez sem vezet eredményre, csak
akkor következhet a gyermek kieme‐
lésének mérlegelése. „Persze vannak

a különböző közösségi és klubfoglal‐
kozásokat.

Otoltics Péter, 
aki nemrég vehette át a Városi Ká‐

bítószerügyi Egyeztető Fórum elis‐
merését, s aki többek között a drog ‐
prevenciót zászlajára tűző Partise‐
gély Szolgálatnak is tevékeny részese,
az utcai és lakótelepi szociális munka
során a csellengő, iskolakerülő fiata‐
lokat kutatja fel. „Az utcákon, bevá‐
sárlóközpontokban, parkokban szólít‐
juk meg őket, és igyekszünk elmagya‐
rázni nekik, hogy saját magukkal
szúrnak ki a lógással. Van, aki először
csinálja, és pont belénk botlik, de
van, aki már név szerint ismer ben‐
nünket. A mi feladatunk, hogy vissza‐
vezessük őket az iskolapadba, illetve

Kevés fontosabb érték van, mint a család. Működik egy szer‐
vezet Győrben, amelynek hetven munkatársa ezt az értéket
védi nap mint nap. Ha veszélyeztetett gyermekkel találkoznak,
a céljuk, hogy a veszély elháruljon, s a gyermek a családban
maradhasson. De nem csak róluk, a felnőttekről is gondoskod‐
nak, miközben közösséget, apró szigeteket hoznak létre. Is‐
merjük meg őket!

nyújtásnyira van tőlünk, Győr szinte
minden városrészében, összesen 12
telephelyen várják jelzésünket a
Család‐ és Gyermekjóléti Központ
munkatársai. Ha vesszük a fáradsá‐
got, és megnézzük az intézmény
honlapját, meg fogunk döbbenni,
hogy milyen hihetetlenül széles az a

„Szerencsés, 
amikor önkéntes alapon lépnek

kapcsolatba velünk, mert akkor
egyértelmű a szándék, az ügyfél fel‐
ismerte a problémát és változtatni
szeretne. Van azonban, amikor köte‐
lező a velünk való együttműködés, ez
kimondottan a gyermekvédelemről

krízishelyzetek, például az erőszak, a
bántalmazás, amikor nem lehet mér‐
legelni, ki kell menekíteni a gyerme ‐
ket, de szerencsére ez ritka, évi 10‐
12 esetről beszélünk.” Összességé‐
ben egyébként évente 3.500‐4.000
felnőttel és mintegy 800 gyermekkel
állnak kapcsolatban, nem számolva

hogy a sok rájuk leselkedő veszéllyel
szemben alternatívát kínáljunk nekik
a szabadidő hasznos eltöltésére.”

A kórházi szociális munka
lényege pedig, hogy a születendő

gyermek megfelelő helyre kerüljön.
Vannak esetek, amikor nem biztosított

„SZIG
Hozzunk létre 

FÓKUSZBAN A 

Rákosi-Tóth Rita,
a Család- és Gyermekjóléti 
Központ igazgatója

A győri önkormányzat országos viszonylatban is példaértékű szociális hálót
tart fenn, amelynek elemeit folyamatosan fejleszti. Egy pályázati lehetőség
révén az elmúlt évben például teljesen megújult a fenntartásában működő
Család‐ és Gyermekjóléti Központ Lajta úti irodája. Információink szerint a
győri önkormányzat ugyancsak TOP‐os forrás segítségével a jövőben to‐
vább fejleszti az intézmény infrastruktúráját. A tervek szerint 2019. év vé‐
gére készülhet el az a teljesen új, huszonegyedik századi követelményeknek
megfelelő épület a Bercsényi ligetben, amely modern szolgáltatóházként
még közelebb hozza az érintett családokhoz az intézmény szolgáltatásait.
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az a háttér, ahová a kis jövevény haza‐
vihető lenne. „Ilyenkor következik az
ideiglenes elhelyezés, amely 30 napot
biztosít a szülőnek, hogy rendezze kör‐
nyezetét. Ha nem sikerül, akkor neve‐
lésbe vételre kerül sor, azonban ennek
sem az elszakítás a lényege, a szülő ta‐
lálkozhat gyermekével, és ha rendezi
körülményeit, vissza is kerülhet hozzá”
– ecsetelte Salomváriné Maurer Ildikó,
a központ speciális csoportjának veze‐
tője. Ehhez a csoporthoz tartoznak a
szociális munka mellett olyan szolgál‐
tatások, mint például a pszichológiai,
jogi tanácsadás, vagy épp a Sziget‐Kék
Közösségi Tér, amely a Szigethy Attila
út 109. szám alatt vár mindenkit olyan
programokkal, mint a Sziget‐Kék‐klub,
amelyen kisgyermekes családok talál‐
koznak egymással, a játéktár, amely‐

leség azonban nem ismeri ki magát az
idegen környezetben, és támaszra, in‐
formációra van szüksége.” Valóban
minden korcsoportnak segítenek, a
gyerekeket korrepetálják, az anyukák‐
nak pedig segítenek visszatérni a mun‐
ka világába, akár állásinterjú
imitálásával is. „Az ide
érkezők közül sokan
nem rászorulók,
e g y s z e r ű e n
csak az embe‐
ri kapcsolato‐
kat, a sza‐
badidő hasz‐
nos eltölté‐
sének lehe‐
tőségét talál‐
ják meg ná‐
lunk.” 

be minket Szabó‐Makai Zsófia tanácsa‐
dó, a kávézó vezetője. Az ide járó ven‐
dégek egymásra találtak, s a közösség
ereje segíti őket. Van, aki gerinctornára,
van, aki sütő‐főző klubra érkezik, de itt
találkoznak a szenvedélybetegek hozzá‐

tartozói is. Ott jártunkkor épp a
baba‐mama klub tagjai

érkeztek meg, az
anyukák között

rögtön baráti be‐
szélgetés, a
gyerekek kö‐
zött játék kez‐
dődött. „Már
a második kis‐
lányommal já‐

runk ide, az el‐
ső gyermekem

volt tíz hónapos,

közösség alakult ki, ahol minden kér‐
dést fel tudnak tenni egymásnak. „Öt
hónapos volt a lányom, s egy baráti ta‐
lálka alkalmával jöttünk be a kávézóba.
Ennek már két éve, s azóta is ide járunk,
pedig Gyárvárosban élünk.”

Miközben beszélgettünk
a központ munkatársaival, a szolgál‐

tatást igénybe vevőkkel, és meglátogat‐
tunk néhány programot, nyilvánvalóvá
vált, hogy az intézmény küldetése olyan
„szigetkék” létrehozása, ahol egymást
segítő közösség formálódik. A szakem‐
ber tud segíteni, ha baj van, de hosszú
távon a család, a barátok, a gondoskodó
közösség az, amely a helyes irányba kor‐
mányozhat mindnyájunkat. Végezetül
megemlítenénk az intézmény ado‐
mányközpontját, amelynek munkáját

ből társasjátékokat kölcsönözhetünk,
vagy a kamaszok számára a tiniklub.
„Ide mindenféle társadalmi csoportból
érkeznek emberek, akik közösségre lel‐
nek, s ez nagyban segít lassítani az el‐
idegenedést. Nem ritka például, hogy
egy család az ország más tájáról érke‐
zik, mert a férj itt kapott munkát, a fe‐

Ezt a célt szolgálja 
a marcalvárosi aluljáróban működő

Közösségi Kávézó is, ahol becsületkasz‐
sza működik. Az ide betérők nem a ká‐
vét fizetik meg, hanem lehetőségükhöz
mérten támogatják a működést. „Van,
aki nem is pénzzel fizet, hanem egy kiló
cukrot, kávét vagy teát hoz” – avatott

amikor egy séta közben felfedeztük a
helyet. Bejöttünk és itt ragadtunk. Van‐
nak alkalmak, amikor beszélgetünk,
mondókázunk a gyerekekkel, máskor
előadókat hívunk, egy‐egy számunkra
fontos témát járunk körül” – mondta el
kérdésünkre Jóna Veronika. Stehenics‐
né Kellner Edina hozzáteszi, nagyon jó

mi is segíthetjük akár ruhaneművel,
gyermekjátékokkal, akár tisztító‐ és tisz‐
tálkodási szerekkel. Ha tehetjük, segít‐
sünk, mert mi magunk is a közösség tag‐
jai, a „győri szigetke” részei vagyunk. 

Az intézmény küldetéséről és szol‐
gáltatásairól bővebben honlapjukon
(www.csgykgyor.hu) olvashatnak.

Széles 
a szolgáltatások

palettája, amelyet
minden gyôrinek

kínálnak

ET-KÉKET!”
KÖZÖSSÉG Szerző: Papp Zsolt   /   Fotó: O. Jakócs Péter
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Egy repülésért rajongó lelkésszel,
egy irodalomtanárral és két szép
okos gyerekkel gazdagodott Győr
négy évvel ezelőtt, amikor Szabó Já‐
nos családjával városunkba költözött
a Győri Evangélikus Egyházközség lel‐
készi munkáját vállalva, amit 2016‐
ban tábori lelkészi feladatra váltott.
Az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy hamarabb megismerte a péri
repteret, mint ahogy az első istentisz‐
teletét megtartotta volna Győrben.
Szabó János ugyanis a repülés szerel‐
mese, annak ellenére, hogy a mai na‐
pig „tanulóvezető”.

De kezdjük az elején
Szabó János bemutatását, aki

mint mondja, 45 évesen az élete ze‐
nitjén tart, célja a katonák, az embe ‐
rek életét könnyebbé tenni a lelki
szolgálatával, emellett elsődleges fel‐
adatának tartja az ifjúsági repülés
működtetését, fellendítését Győr‐
ben.

Szabó János Berettyóújfaluból,
egyszerű családból származik, ka‐
maszkorában – minden külső nyo‐
más nélkül – kezdett templomba jár‐
ni, ahol magával ragadta a szentírás,
az istentiszteletek öröme. Ekkor
érett meg benne a gondolat, ha Is‐
ten is úgy akarja, akkor ő a szolgája
lesz. A hit felé fordulásban valószínű‐
leg nagy szerepe volt az apai nagypa‐
pának, aki 21 évesen került a keleti
frontra mint felderítő, ahol később
súlyosan megsebesült és hadifog‐
ságba esett. Őt a hite, az imaköny‐
ve és azoknak a közössége mentet‐
te meg, akik ugyanúgy hittek, mint
ő. Túlélte a fogságot és 26 évesen
hazatért. Szabó János úgy véli,
ezért az elődöknek megbecsüléssel,
a mai katonáknak pedig keresztényi
szolidaritással tartozik. 

Már egész fiatalon
vonzotta a katonai pálya, a repü‐

lés, aztán különböző okok miatt még‐
is evangélikus lelkész lett, az Istent

szolgálja. Sokfelé lakott élete során,
Győrbe Szarvasról érkezett, ahol sok‐
rétű munka várta egyrészt az evangé‐
likus gyülekezetben, másrészt az
idősotthonban, az iskolában és az
óvodában.

A katonai hivatás iránti vágyát
azonban soha nem adta fel, 27 év‐
vel ezelőtt sorkatonai kiképzésen,
majd Önkéntes Műveleti Tartalékos
kiképzésen és két évvel ezelőtt Ta‐
tán, egy alapkiképzésen vett részt,
és már 2004‐ben jelentkezett tábo‐
ri lelkésznek. Végül 2016‐ban ka‐
pott lehetőséget arra, hogy lakta‐
nyában, a katonákat szolgálja, heti
négy napban az MH 25. Klapka
György Lövészdandár tábori lelké‐
sze, valamint – mivel a győri helyőr‐
ségben többéves kihagyást követő‐
en, 2016 decemberétől újra indult
a lelkészi szolgálat – az MH 12. Ar‐
rabona Légvédelmi Rakétaezrednél
Szabó János főhadnagy lett a lel‐
kész, így hetente egy napot a győri

bajtársai között tölt.

A tábori lelkészi szolgálat
egyébként 1994‐ben szer‐

veződött újjá az országban, a
római katolikus, a református,
az evangélikus egyházzal, az

izraelita felekezettel született
megállapodás, miszerint ezek a fe‐

lekezetek lelkigondozókat delegálnak
a magyar honvédségbe, akik ökume‐
nikus szellemben végzik munkájukat.
A többi kisegyházhoz tartozó katona
lelkigondozását a protestáns tábori
lelkészi szolgálat látja el. 

És hogy mi is egy tábori lelkész
feladata? A vallásgyakorlás magán‐
ügy, aki akarja, annak a katonaság
biztosítja a szabad vallásgyakorlás
lehetőségét – szögezi le a lelkipász‐
tor. Istentiszteleteket, bibliaórákat
tart, és mivel életvitelszerűen a ka‐
tonák között él, lehetősége van a
személyes beszélgetésekre is. Fon‐
tos szerepe van a katonák jellem‐
formálásában, és hozzájárul ahhoz,
hogy a szolgálatot nyugodtan, lelki‐
ismeretesen végezhessék. Segít az
egyházi ügyek intézésében, hitokta‐
tást, jegyes‐oktatást, keresztelőt és
esketést tart. Szabó János elárulja,
vannak olyanok, akik a katonaságnál
töltött idejük alatt térnek, keresztel‐
kednek meg.

A lelkészt gyakorta vezénylik or‐
szágunk déli határára az ott szolgála‐

Vonzotta a katonai
pálya, de evangélikus

pap lett

Városunk lehet az ifjúsági repülés zászlóshajója –
állítja Szabó János evangélikus tábori lelkész, a Győ‐
ri Repülőcserkész csapat alapítója, melyhez hason‐
ló szervezet csak Nagy‐Britanniában működik.

Repülocserkészekkel

TÁBOR
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Illusztráció, Marcali Gábor

´́
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tot teljesítők lelki segítésére. Azt
mondja, a határon dolgozóknak, akik
távol vannak családjuktól, otthonuk‐
tól, nagy szükségük van a lelki tá‐
maszra, arra, hogy legyen segítségük
a kisebb‐nagyobb problémáik bizal‐
mas megbeszélésére, feldolgozására.
Nyáron újabb feladatok várják, több
hónapon át a Balkánon állomásozó

magyar katonáknak nyújt majd lelki
segítséget.

Szabó János
másik nagy szerelme és egyben

feladata a repülés. Öt évvel ez‐
előtt létrehozta a győri Arrabona
Repülőcserkész Egyesületet, azzal
a céllal, hogy a repülés iránt ér‐
deklődő gyerekek számára elérhe‐
tő sporttevékenység legyen a re‐
pülés, megismerhessék a repülő‐
üzemet, mint életpályát, és aki al‐
kalmas, megtanulhasson vitorlázó‐
repülővel repülni. Az egyesület
egy független ifjúságnevelő szer‐
vezet, melynek szakmai munkáját
a Győri Aero Klub Egyesület vitor‐
lázó szakosztálya, és a Magyar
Szárnyak Kft. támogatja. Az egye‐
sületben folyó munka használható
tudással vértezi fel a gyerekeket,
többek mellett elsajátítják az aero‐
dinamikai, a technikai, a meteoro‐

lógiai, a kommunikációs és az irá‐
nyítási ismereteket.

A repülőcserkészek
rendszeresen végeznek gyakorló,

szoktató repüléseket, aki pedig betöl‐
tötte a 15. életévét, az már gépre is
szállhat. Akik alkalmasak és kitartóak,
végül megszerezhetik a hivatalos pi‐

lótajogosítványt is. A repülőcserké‐
szek nyaranta repülős tábort tarta‐
nak a Győr‐Pér Repülőtéren, ahol a
gyerekek aktívan kiveszik részüket a
repülőtér működtetésében, a gyakor‐
lati foglalkozásokon a modellrepülés‐
be és a vitorlázórepülésbe is belekós‐
tolhatnak. Nyaranta még egy tábor‐
ban is részt vesznek a fiatalok, ami‐
kor a Balatonon, a vízen ismerked‐
nek meg az aerodinamikával, a vízi vi‐
torlázással.

Szabó János azt is elmondta, ta‐
valy decemberben harmadjára hoz‐
ták el a győriek számára a Betlehemi
Békelángot. Az örökláng Betlehem‐
ben Jézus Krisztus születésének bar‐
langjában ég, onnan osztrák cserké‐
szek vitték Bécsbe a lángot, ahol szét‐
osztották az Európa különböző orszá‐
gaiból érkező cserkészek számára,
köztük a győri repülőcserkészeknek.
Ők pedig a Széchenyi téren adták át
a szeretet lángját a győrieknek.

száll a magasba a

I LELKÉSZ
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MÉDIABÁL2018
Tizenötödik alkalommal rendezték meg az ország legnagyobb
Médiabálját múlt szombaton az Egyetemi Csarnokban, megnyit‐
va ezzel a 2018‐as báli szezont. Az idei tematika szerint kékbe öl‐
töztették az ideiglenes báli termet, hiszen városunk beadta pá‐
lyázatát a 2023‐as Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez,
s ennek szlogenje: Enjoy the flow! Írásos beszámolónkat a 2. ol‐
dalon olvashatják.
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A miniszterelnök hétfőn munkamegbeszélést
tartott Peter Kösslerrel, az Audi AG termelésért fe‐
lelős igazgatótanácsi tagjával és Achim Heinfling‐
gel, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöké‐
vel az Országházban. A megbeszélésen, melyen
Győr képviseletében Borkai Zsolt polgármester is
részt vett, a felek egyeztettek az Audi Hungaria ed‐
digi eredményeiről, jövőbeli terveiről, valamint a
kormány, a város és a vállalat további együttmű‐
ködési lehetőségeiről – közölte Havasi Bertalan,
Orbán Viktor sajtófőnöke.

A győri önkormányzat min‐
dig januárban jelenteti meg
Ovihívogató kiadványát, hogy
segítsen a kisgyermekes csalá‐
doknak. A füzetből megismer‐
hetjük városunk önkormány‐
zati és nem önkormányzati
fenntartású intézményeit,
azok nevelési módszereit,
megtudhatjuk, az óvodák mi‐
kor tartják nyílt napjukat.
Ezenkívül számos fontos infor‐
mációt kaphatunk a beíratás
menetéről, illetve az óvoda
megkezdése és az óvodavá‐
lasztás szabályairól is. Fontos
tudni például, hogy óvodába
azokat a kisgyermekeket lehet

Rendhagyó bűnmegelőzési projektet mutattak
be a Győr‐Moson‐Sopron Megyei Rendőr‐főkapi‐
tányság szakemberei kedden: mostantól digitális hir‐
detőtáblákon is megjelennek a különféle prevenciós
tartalmak. Dr. Bánhalmi Zsolt rendőr ezredes, rend‐
őrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány‐helyet‐
tes, valamint Borsi Róbert, a Kisalföld Marketing Kft.
ügyvezetője elmondta, a bűnmegelőzési tartalma‐
kat városszerte 15 olyan helyszínen vetítik, ahol
nagy a forgalom, így rengeteg emberhez juthat el
az üzenet. A dinamikus felületeken tehát az aktuális
megelőzési információkat, tanácsokat mutatják be,
főként a vagyon elleni bűncselekményekre felhívva
a figyelmet. Sőt, mivel ezek az oszlopok a legmoder‐
nebb technikával működnek, így egy esetleges krí‐
zishelyzetben azonnali tájékoztatásra is alkalmasak.

Az Audi vezetoivel tárgyalt

Orbán Viktor
´́

Digitális táblákon is 

a rendorség 

FIGYELMEZTET

AZ ÓVODÁRA!Készüljünk

A héten jelent meg az óvodai beíratáshoz hasznos taná‐
csokat tartalmazó, a győri óvodákat bemutató, s azok
nyílt napjait ismertető önkormányzati kiadvány.

beíratni, akik már betöltötték,
vagy a felvételtől számított fél
éven belül betöltik a harmadik
életévüket. Utóbbi csoportba
tartozó gyermekeket csak ab‐
ban az esetben veszi fel az in‐
tézmény, ha az összes három ‐
éves és annál idősebb gyer‐
mek felvételi kérelmét teljesí‐
tette. A szülőnek joga van a
szabad óvodaválasztáshoz,
igénye szerint jelentkezhet
gyermekével a lakókörzetén kí‐
vül más óvodába. Ha az illeté‐
kes óvoda elutasítja a gyer‐
mek felvételét, akkor a szülő
az elutasító határozat ellen 15
napon belül jogorvoslati kérel‐

met nyújthat be a fenntartó‐
hoz címezve, az óvoda vezető‐
jéhez. Döntésre a fenntartó
szerv jogosult, amely a kérel‐
met elbírálja és megteszi a
szükséges intézkedést.

Az óvodai beíratás időpont‐
ja idén április 25. (8–18 óráig),
és 26. (8–16 óráig), e két na‐
pon a város valamennyi óvo‐
dája ügyeletet tart. A győri ön‐
kormányzat Ovihívogató kiad‐
ványa letölthető az onkor‐
manyzat.gyor.hu honlapról,
további információ kérhető a
96/500‐149‐es telefonszá‐
mon, vagy a varszegi.moni‐
ka@gyor‐ph.hu e‐mail címen.

´́
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A Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparka‐
mara Kézműipari Tagozata 2018. január 27‐én, szombaton,
a győri Kristály Étteremben (Bartók Béla u. 9.) tartja ha‐
gyományos bálját. Dr. Lakatos Istvánnal a Kézműipari Ta‐
gozat elnökével, a GYMSM KIK alelnökével beszélgettünk,
aki egyben az esemény ötletadója és főszervezője is.

A bál komoly hagyományokra épül, hiszen a  kézmű‐
vesség évszázadok óta ünnepeli farsangot. A kézműve‐
sek és a kézműveseket is tömörítő tagozat a kamarában
egész évben keményen dolgozik, fontos gerincét adva a
hazai gazdaságnak. A munka miatt előfordul, hogy még

Kristály csillogású bálra várják az érdeklodoket

a barátok sem tudnak sokat beszélgetni egymással. A bá‐
lon azonban a szórakozás mellett, a baráti beszélgeté‐
sekre is lehetőséget teremtünk. A különleges báli menü
mellett, a jó hangulatról Csóka Anita operaénekes és a
Kristály zenekar is gondoskodik. A belépő ára: 9900
Ft/fő, amely egyben adomány is. Akik szeretnének ott
lenni az egyik legnagyobb megyei kamarai bálon, még
2018. január 20‐áig jelentkezhetnek az alábbi email cí‐
men: bozsokybrigitta@gymskik.hu

Az esemény főtámogatója az Erbslöh Hungária Kft.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kézmuvesek

Dr. Lakatos István

´́

´́ ´́

A C.T. & PARTNER Ingatlanberu‐
házó Győrben 10 éve meghatározó,
tőkeerős szereplője a társasházi pro‐
jekteknek. Számos társasházi beru‐
házás nyerte el tetszését és bizalmát
a vásárlóknak. Társasházaik emble‐
matikus és különleges épületei Győr
városrészeinek, innováció és ottho‐
nosság jellemzi őket. A Marcal‐tó
melletti TÓPART LIGET, Győr‐Sziget
kapujában a CORNER REZIDENCIA
és Marcalváros II‐n a SZENT ANNA
UDVAR 1. és 2. ÜTEM vonzó karakte‐
rével és kiváló minőségével garantál‐
ja a vevők elégedettségét.

A siker titkát firtató kérdésre Sza‐
bó Cecília tulajdonos azt mondja, a
szorgalmas és kitartó munka mellett
igyekeznek ellesni a világból a leg‐
jobb ötleteket, és azokat továbbgon‐
dolva, mindenből a legjobbat szeret‐
nék kihozni.

A következetes minőséghez ra‐
gaszkodás mellett a gazdasági kör‐
nyezet is segíti őket. Győr ipara szá‐
guld, a beruházások heti rendszeres‐
séggel követik egymást, kell az új
munkaerő. A biztos megélhetés, a
kultúra és sport nyújtotta lehetősé‐
gek miatt élhető Győr, az ország
egyéb részeiből vonzza az embe ‐
reket, sokan költöznek a városba, lak‐
ni kell, az ingatlanok iránt továbbra
is nagy a kereslet.

Élő József építész‐tervező, a C.T.
& PARTNER Ingatlanberuházó több
épülettervének megalkotója úgy fo‐
galmaz, a huszonegyedik század igé‐
nyeinek és elvárásainak megfelelő la‐

kókörnyezet kialakítása a cél, amikor
tervezőasztalhoz, vagy inkább számí‐
tógép elé ülnek. „Jól élhető ottho‐
nok legyenek, a modern győri városi
élet igényeihez igazodva. A la‐
kás fenntartható le‐
gyen, vagyis ala‐
csony rezsivel
m ű kö d j ö n .
Legyenek
zöld terüle‐
tek, bele‐
értve a kör‐
nyezetet és

az elengedhetetlen kerékpártároló‐
kat is” – fogalmazza meg a 21. század
igényeit Élő József.

A minőséghez elengedhetetlen az
osztályon felüli épí‐

tőanyag. A C.T.
& PART‐

NER In‐
gatlanbe‐
r u h á z ó
évek óta
k i v á l ó

p a r t n e r i
kapcsolatban

SZÁRNYALaz ingatlanpiac Gyorben

van Európa legnagyobb nyílászáró‐
gyártójának győri képviseletével, az
Internorm Stúdióval. „Egy minőségi
beruházó minőségi építőanyagot kere‐
sett, így találtunk egymásra” – mondja
Kardos Kitti, az Internorm Stúdió
ügyvezetője.

„Büszkék vagyunk arra, hogy ré‐
szesei lehetünk Győr fejlődésének,
hogy fejlesztéseinkkel hozzájárulha‐
tunk az egyes városrészek modern és
vonzó arculatának alakításához” –
zárja gondolatait Szabó Cecília tulaj‐
donos. (x)ctpartner.hu

internormstudio.hu

´́
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Az Európa Kulturális Fővárosa pályá‐
zatra és az általa 2023‐ra elnyerhető
figyelemre úgy tekintünk, mintha egy
kulturális fókuszú reflektor pásztázna
felettünk. A fénye egyre erősödve ér
el minket 2023‐ra, hogy aztán 2024‐
től egyre halványulva fókuszáljon más‐
ra – olvasható a győri pályázatban.  A
programterv elemeit három csoport‐
ba sorolták: ezek az ÚT, a VÁROS és a
PÁRBRESZÉD. Előző számunkban az
ÚT‐ról írtunk, most a VÁROS témakö‐
rét mutatjuk be olvasóinknak.

2021‐ben 750 éves lesz a város
Hogyan gondolkodunk közösen a városunk‐

ról? Ez a kérdés vonul végig a pályázat kulturá‐
lis és művészeti tartalmának VÁROS témacso‐
portjában. Mit hagytak az utókorra a híres győ‐
riek? Hogyan éljünk együtt a folyókkal? Milyen
előnyökkel járhat a kultúrára nézve az erős gaz‐
dasági háttér? Hogyan változtat meg egy ipar‐
várost az egyetemi művészeti képzés? – teszik
fel a kérdéseket valamennyiünknek a pályázat
megfogalmazói. 

Fontos, hogy a városról való közös gondolkodás
apropója nem csak az Európa Kulturális Fővárosa
programév előkészítése. A pályázat felhívja a fi‐
gyelmet arra, hogy Győr 2021‐ben ünnepli
várossá válásának 750. évfordulóját. A
VÁROS programcsomag 2018 ta‐
vaszától egy tudatos felkészü‐
lés erre az ünnepre is. 

„1271‐ben V. István váro‐
si kiváltságot adományozott
Győrnek, és ezzel máig ható

fejlődési pályára állította azt. Egy ilyen mérföldkő
nemcsak addigi erőfeszítéseink intézményesült el‐
ismerése, de sokkal inkább lehetőség, hogy a kö‐
vetkező szintre emeljük azt, amivel kiérdemeltük”
– olvasható a dokumentumban.

Hogyan éljük meg a győriségünket?
A pályázatot benyújtó önkormányzat azt ígéri:

„A programcsomag elemei segítenek saját élmény‐
nyé formálni a városi életformát, megélni a „győ‐
riséget”, és megfogalmazni annak a gondolatnak
az igényét és lehetőségét, hogy az egyén szintjén
mi az, ami a közösség jóléte és jövője szempont‐
jából megtehető. Mert éppen ez az aktivitás segít‐

het hozzá minden résztve‐
vőt egy közös áramlat‐

élmény eléréséhez.”
Minden prog‐

ram alapkérdése,
hogy kinek szánjuk
és kivel akarjuk
m e g v a l ó s í t a n i .

JELEKET HAGYUNK 
A messzire tekintés tornyai

térben és idoben´́ Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Milyen kulturális
elônyökkel jár 

az erôs gazdasági
háttér? 
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Mindenekelőtt azt érdemes felkutatni, elemezni
tehát, hogy kik is laknak a városban. Ennek a prog‐
ramnak már forrása is van, a TOP  egyik pályázata
keretében. A Ki lakik a városban? program megva‐
lósítási időszaka 2019–2021 közé esik. „A projekt
alatt vagy annak lezárásaként születő megoldások
a városrészek és ezen keresztül az egész város sze‐
mélyes kötődés‐szövetévé állnak össze”– vázolja
a pályázat a jövőképet.

Az emberek, közösségek mindig hagynak vala‐
milyen jeleket azon a településrészen, ahol min‐
dennapi életüket élik. Ahová születnek, vagy aho‐
vá költöznek, ahol felnőnek, örömöket és konflik‐
tusokat élnek át, életstratégiákat alkotnak, elhe‐
lyezik magukat a saját környezetükben, alakítják
azt, feladatokat és ahhoz tartozó szerepeket talál‐
nak maguknak. Ehhez az alkotó létezéshez kapcso‐
lódik a Jelek a városban program, mely különböző
jelképek megszületését akarja katalizálni.

A szimbólumalkotás legismertebb eszköze a zász‐
ló. Győr több művészeti pályázatot ír ki zászlók alko‐
tására. Emellett elindul majd a „torony‐projekt” is.

A pályázat szerzői felidézik, hogy „Győr az elmúlt alig
több mint kétszáz évben két szimbolikus értékű tor‐
nyát is elveszítette. A ferencesek templomának tor‐
nyát a napóleoni háború bontotta le, a város tűztor‐

nyát pedig a rövid távú gazdasági érdek. Az Eu‐
rópa Kulturális Fővárosa program jó al‐

kalom, hogy a tornyok mint a
messzire tekintés lehetőségei

„újraéledjenek”.
Győr városszerkezeti

adottságaihoz és lehető‐
ségeihez kapcsolódik a
„sétány‐program.” Az
ebben részt vevők közö‐
sen döntik majd el, hogy

kiket tartanak a városfej‐
lődés meghatározó alakja‐

inak. A szobrokkal szegélye‐
zett folyóparti sétány az ő em‐

lékükre készül. A szobrok interak‐
tív megoldásokkal történő összekö‐

tésével a sétány kiindulópontja lehet egy te‐
matikus városismereti túrának, ami elsősorban az
általános iskolás korosztály helyismereti oktatásá‐
ban használható a későbbiekben.

Intézményesített biztatás
a szabad ötletekre
A pályázat VÁROS fejezetének izgalmas ötle‐

te a Város‐műhely, mely elsősorban a virtuális

térben létezik. Lehetőség a fiatal alkotóknak,
hogy a Győrről formálódó gondolataikat egy‐
mással megoszthassák. Felületet teremt a sza‐
bad ötleteknek, kötetlen beszélgetéseknek,
ugyanakkor irányított projektjeivel, ötletpályá‐
zataival, kérdésfelvetéseivel az Európa Kulturá‐
lis Fővárosa program felé vezető mederben tart‐
ja az elképzeléseket. 

A Város‐műhelyt olyan „intézményesített biz‐
tatásnak” szánják, melynek a hatására mindenki
bátran előállhat az őt foglalkoztató városi prob‐
lémával, hogy arra bárki válaszolhasson, megol‐
dást kínáljon.

A beruházások társadalmasítása jegyében Le‐
gyen a te helyed címet kapta az a szándék, hogy
az emberek segítsék új tartalmakkal megtölteni a
Modern Városok Programjában, vagy a város saját
pénzéből, illetve már elnyert forrásokból épülő lé‐
tesítményeket. Az első ilyen beruházás a színház
teljes körű felújítása lesz. 

A Városnap nevet kapta az a program, ami a lo‐
kálpatrióta érzület felébresztésére jön létre. A Vá‐
rosnap jó alkalom arra, hogy a győriek együtt ün‐
nepeljék „győriségüket”, és ennek a hagyomány‐
nak az elindításához a legjobb időpont a közelgő
750. évforduló. Az első Városnapot ezért 2021‐
ben rendezik meg. 

A következő héten a PÁRBESZÉD című témakört
mutatjuk be. A pályázat hivatalos oldala:
www.2023gyor.hu

A
Város-mûhely

intézményesített
biztatás a szabad

ötletekre
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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!”

Hatodik alkalommal hirdette
meg a Viva la Musical! interne‐
tes portál az Arany Kotta Díjat
2017‐ben. A közönség és a szak‐
mai zsűri döntése értelmében a
legjobb új vidéki musicalproduk‐
ció a Győri Nemzeti Színház da‐
rabja, a Doktor Zsivágó lett. Az
elismerést vasárnap adták át a
teátrumban, az utolsó Zsivágó‐
előadáson.

A Nobel‐díjas Borisz Paszternak,
Zsivágó doktor című regényén ala‐
puló, az I. világháború és az orosz
forradalom káoszában játszódó
musicalt Közép‐Európában első‐
ként a győri színház mutatta be,
még 2016 decemberében. A For‐
gács Péter rendezésében készült
mű városunkban zajos sikert ara‐
tott, gyakorlatilag hozta a
papírformát, a kö‐
zönség imádta
és imádja
azóta is a
darabot.

„ N a ‐
gyon rit‐
ka, hogy
vidéki szín‐
ház egy, a nagy‐
közönség számára ismeretlen ze‐
nés darabot állít színpadra, ráadá‐
sul a Broadway‐bemutató után egy
évvel. Ennek a színdarabnak ez volt
a közép‐európai ősbemutatója,
ami szerintem hatalmas dolog a
mai magyar musicaljátszásban” –
méltatta Potyó Krisztián, a Viva la
Musical! internetes portál kreatív
menedzsere, a díjátadás előtti pil‐
lanatokban a nyertes musicalt.

Szerző: P. Csapucha Adrienn / Fotó: Fehér Alexandra

„Tele voltam kétellyel, hogy ha‐
zánkban és egyáltalán Győrben ho‐
gyan fogadják majd a Doktor Zsivá‐
gót, hiszen Amerikában enyhén
szólva megbukott, a Broadway‐en
alig negyvenszer játszották. De úgy
gondoltam, hogy ez a történet hoz‐
zánk közelebb áll, és csak remény‐
kedni tudtam, hogy sikere lesz. Be‐
jött!” – árulta el Forgács Péter, aki
hozzátette, hogy azért is különle‐
ges számára az Arany Kotta Díj,
mert immár másodszorra nyerte el
a győri színház a kitüntetést, 2015‐
ben – az ugyancsak az igazgató ál‐
tal rendezett – a Jézus Krisztus szu‐
persztár zsebelte be a rangos elis‐
merést. 

A szakmai visszaigazolás mellett
fontos – ha nem még fontosabb –
a közönség véleménye, kritikája.
Természetesen e tekintetben is

akadt mesélnivalója
Forgács Péternek.

„Mindig van
nálunk egy‐
egy olyan al‐
kalom, ami‐
kor meghív‐
juk egykori,

ma már nyug‐
díjas dolgozóin‐

kat vendégségbe, álta‐
lában karácsony előtt. Így volt ez a
Doktor Zsivágónál is, ezt a musicalt
is megnézhették a szépkorúak. Az
egyik volt kollégánk az előadást kö‐
vetően odajött hozzám és így szólt:
„Nagy Zsivágó‐rajongó vagyok, is‐
merem a történelmi hátteret, ol‐
vastam a regényt is, láttam a mű‐
ből készült filmeket. Be kell valla‐
nom, ez olyan érthető és élvezhető
volt, hogy felülmúlt mindent.”

Ritka
vállalkozásba fogtak

a gyôriek

ZSIVÁGÓAranyat ér a 
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Közeleg a Valentin‐nap, így szeretnénk kedveskedni
a szerelmeseknek: újabb játékkal jelentkezik a Győr+
Hetilap és a Győr+ Online. Érdemes előkeresni az es‐
küvői képeket, hiszen legújabb felhívásunk középpont‐
jában ezúttal az esküvői fotók állnak. Várunk minden
olyan felvételt, ami a szertartáson, kreatív fotózáson
vagy az éjszakai buliban készült. A játékra egy pár csak
egy fényképpel nevezhet és csak azokat a képeket fo‐
gadjuk el, amin esküvői vagy menyecskeruhában sze‐
repel az ifjú pár. 

A képeket február 1. éjfélig várjuk a jatek@gyorp‐
lusz.hu e‐mail címre. Fontos, hogy a levél tárgya Győr+
Nászút legyen, az e‐mailben pedig szerepeljen az ifjú
pár neve, a nagy nap dátuma, a pár e‐mail címe és te‐
lefonszáma. Szavazni február 2‐től lehet a Győr+ Face‐
book‐oldalán (facebook.com/gyorplusz) és a Győr+ He‐
tilapban található szelvényen. 

Folytatódik az ősszel elindított
nagysikerű Rómer JAZZ klub, az
idei év első félévében is számos
világhírű zenész ad klubkoncertet
a Rómer Házban. A részletekről
Csurák Erzsébet, a klub szervezője
számolt be lapunknak.  

Csurák Erzsébet elmondta, a klub
szándéka az, és a tematikát is úgy ál‐
lították össze, hogy megmutassák a
jazz‐zene sokszínűségét, az alig több
mint százéves műfajt megkedveltes‐
sék a fiatalokkal is. Izgalmas felfede‐
zést ígér, hogy a jazzisták, a különbö‐
ző népek zenészei, hogyan tudják
egyéni módon interpretálni a múlt‐
beli hangzást ötvözve a saját zenéjük‐
kel a jelenben. 

Az első program január 24‐én, a
Magyar Kultúra Hetében, a Dresch
Mihály–Lukács Miklós duó fellé‐
pése lesz, akik a hazai etnojazz és
folk két kimagasló egyénisége. A
május 9‐ig tartó sorozatban hét
koncert várja a győri közönséget,
fellép többek között a Kozma Orsi–
Cseke Gábor duó, a győri Stummer
Márton gitárművész triója, a világ‐
hírű Szakcsi Lakatos Béla, Sapszon
Orsolya, Malek Andrea, a Sári Péter
trió Falusi Mariannal, a Syrius Le‐
gacy együttes, akik a legendás Syri‐
us együttes dalainak mai modern
feldolgozására alakultak, valamint a
Borbély Műhely is. (x)

Részletes program és információ:
www.facebook.com/romerhaz

ÚJABB 

VILÁGSZTÁROK
érkeznek a Rómer
JAZZ klubba

Mi adjuk a második

Az újságból kivágott szelvényen érkezett szavazatok
három voksot, míg a Facebookon érkezett reakciók egy
szavazatot érnek. A játék február 14‐én délben zárul,
az eredményhirdetés 18 órakor lesz a Győr+ Facebook
és online felületén. Mutassa meg élete legszebb nap‐
ját, még ha 40 éve volt, akkor is!

Nyeremények: 
1. díj: Két főre szóló hosszú hétvége Dunakilitin, a
négycsillagos Diamant Hotelben és egy fényképes vi‐
rágdoboz a Dekor‐álom felajánlásával. 2. díj: Fürdő‐
bérlet a Rába Quelle Gyógy‐, Termál‐ és Élményfürdő
felajánlásával, páros mozijegy a győri Cinema Citybe
és egy fényképes virágdoboz a Dekor‐álom felajánlá‐
sával. 3. díj: Páros mozijegy a győri Cinema Citybe és
egy fényképes virágdoboz a Dekor‐álom felajánlásával.

NÁSZUTAT!

Bízd magad

Esküvőt szervezni nem könnyű,
tudja ezt a közel negyven kiállító is,
akik tudásuk legjavával nyújtanak se‐
gítséget. A helyszínen lehetőség nyí‐
lik megismerkedni szolgáltatókkal,
inspirációt meríteni, időpontokat fog‐
lalni és kedvezményekre szert tenni.
Rengeteg ötlettel gazdagodhatnak az
érdeklődők, a fotósoktól a tortákig, a
virágdíszektől a dekorációs fényekig,

Huszonnegyedik alkalommal
szervezi meg a Győri Művésze‐
ti, Fesztivál‐ és Művelődési Köz‐
pont az Esküvői Kiállítást, a há‐
zasulandókat idén is a Liszt Fe‐
renc utcai Zichy‐palotába vár‐
ják szombaton és vasárnap.

a menyasszonyitól a vőlegényi ruhá‐
kig ihletet kaphatnak a nagy nap
megszervezéséhez. Újdonságként
egy „Szépségsziget” is helyet kap a
palota Kék Termében. Az Anyakönyvi
Hivatal a kiállítás ideje alatt a párok szá‐
mára ügyeletet tart, így lehetséges a
helyszínen az esküvői időpontok lefog‐
lalása is. A kiállítás mindkét napon 10
és 18 óra között tart nyitva.

PROFIKRA!
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A mellékletet a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. fordította

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

PROGRAMM angebot

Die Audi Hungaria Schule lädt
Sie und Ihre Begleitung recht

herzlich zum traditionellen
Schwabenball ein. Wir würden

uns freuen, Sie als Gäste
begrüßen zu dürfen!

Az Audi Hungaria ÁMK
sok szeretettel meghívja Önt
és kísérőjét a hagyományos
sváb bálra. Reméljük 
vendégeink között 
köszönthetjük Önöket! 

ORT: Sporthalle Audi Hungaria Schule,
Bácsai út 55 9026 Győr

TERMIN:10. Februar 2018 19 Uhr

MUSIK: Tarianer Spitzbuam

Information zum Ticketverkauf
Preis: 10.000 HUF pro Person
(inklusive Abend- und Mitternachts-
buffet sowie ein Glas Sekt)

Verkauf:
Audi Hungaria Schule, Wirtschaftsbüro
(Grundschulgebäude, 1. Etage)
täglich von 8 bis 16 Uhr

HELYSZÍN:
Audi Hungaria ÁMK sportcsarnok,

9026 Győr, Bácsai út 55. 

IDŐPONT:
2018. február 10. 19 óra

ZENE:
Tarianer Spitzbuam Zenekar

Jegyvásárláshoz kapcsolódó információ
Jegyár: 10.000 Forint/fő

(Mely tartalmazza az esti és éjféli svéd-
asztalos vacsorát, valamint egy pohár pezsgőt.) 

Jegyeladás: 
Audi Hungaria ÁMK, gazdasági iroda (Általános

iskola épülete, 1. emelet) naponta 8–16 óráig

X|ÇÄtwâÇz `xz{•ä™

„In Minore” – Konzert des Győrer Philhar‐
monieorchesters am 25. Januar um 19
Uhr im Richter‐Saal (Aradi vértanúk útja
16.) Unter Mitwirkung von: Szokolay Ba‐
lázs am Piano, es dirigiert: Berkes Kálmán.
Auf dem Programm stehen: Tschaikovski:
Klavierkonzert in B‐Moll, C. Franck:
Synphonie in D‐Moll.

Vernissage von „Die Ruhe des
Ozeans” – Ausstellung des Fo‐
tokünstlers Szabó Béla am 23.
Januar um 16:30 Uhr im Gyir‐
móter Bildungshaus (Szent
László út 35‐37.). 

Die gemeinsame Ausstellung der Volks ‐
kunst‐Designerin Székely Erzsébet und
des Handarbeits‐Stickerei‐Klubs öffnet
am 23. Januar um 17 Uhr im József Atti‐
la Bildungshaus (Móra F. tér 1.). Die
Sammlung wird von der Ethnografin
Horváth Éva Andrea eröffnet.

Die Ausstellung „Alternative Wahr‐
heit” des Malers Balogh István wird
am 25. Januar um 18 Uhr durch den
Schriftsteller Méhes Károly im Ester‐
házy‐Palast (Király u. 17.) eröffnet.  

Konzert des Duos Dresch Mihály‐Lukács Miklós am 24. Januar ab 19
Uhr im Rómer‐Haus (Teleki L. u. 21.). Es ist das Konzert der zwei her ‐
ausragenden Persönlichkeiten des heimischen Ethno‐Jazzes, welches
die CD „Labirintus” präsentiert. 
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Összeállította:  Földvári Gabriella

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!

PROGRAM AJÁNLÓ  

V. Bognár Imre Tivadar fotókiállítása nyílik a Bezerédj‐
kastélyban (Győri út 90.) január 22‐én 18 órakor. A tár‐
latot Gergó András, a Győri Fotóklub elnöke nyitja meg. 

Székely Erzsébet népi iparművész és
a kézimunka‐hímző klub kiállítása nyí‐
lik január 23‐án 17 órakor a József At‐
tila Művelődési Házban (Móra F. tér
1.). A tárlat február 28‐ig, hétközna‐
ponként 10–16.30‐ig látogatható.

In Minore címmel ad hangversenyt a Győri Fil‐
harmonikus Zenekar január 25‐én 19 órától a
Richter Teremben (Aradi vértanúk útja 16.) Köz‐
reműködik Szokolay Balázs zongorán, vezényel
Berkes Kálmán. Műsoron Csajkovszkij: b‐moll
zongoraverseny, C. Franck: d‐moll szimfónia.

Rímes kávé – Műfajok találkozása címmel kezdő‐
dik zenés‐beszélgetős est január 24‐én 18 órakor
a győri Hotel Rába Baross Termében. Baksa Kál‐
mánné művészeti vezető vendégei: Illés Gabriella,
Albert Miklós és Székely Szilvia.

Balogh István festőművész Alternatív való‐
ság című kiállítását január 25‐én 18 órakor
Méhes Károly író nyitja meg, az Esterházy‐
palotában (Király u. 17.).  

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna előadását hallgat‐
hatják meg az érdeklődők A magyarság szimbó‐
lumai címmel, a Központi Könyvtár (Herman Ot‐
tó u. 22.) klubjában január 25‐én 17 órakor. 

Libikóka címmel január 24‐én 17 órakor
kezdődik Grecsó Krisztián és Hrutka Ró‐
bert zenés irodalmi estje, a Kisfaludy Ká‐
roly Könyvtárban (Baross Gábor u. 4.).

E‐MÍL Farsang – az Erdélyi Magyar Írók Li‐
gája felolvasóestje lesz január 26‐án 18
órától az Esterházy‐palotában (Király u.
17.). Maszkabálozók: Demeter Szilárd, Ki‐
rály Farkas, Nagy Koppány Zsolt, a hopp‐
mester: Szalai Zsolt.

Tenger Csend címmel Szabó Béla fotóművész ki‐
állítása nyílik január 23‐án 16.30‐kor a Gyirmóti
Művelődési Házban (Szent László út 35–37.). 
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„Megjöttek végre! Felmegyek maguk‐
kal, hogy megnézzem a tüzet, de vigye‐
nek fel autóval, mert már sötétedik, s a
minap ilyenkor jött szembe a medve a te‐
metőnél” – fogad minket Kati néni, aki
idén is olyan mesés ízekkel lepett meg
minket, amelyeket egyetlen szakács‐
könyvből sem vagyunk képesek reprodu‐
kálni. Arra gondolok, hogy a fűszerek mel‐
lé egy kicsikét a lelkéből is morzsol bele.
Persze, mi egyből a medvekaland kimene‐
telére vagyunk kíváncsiak, de megnyugtat
bennünket: „Én erre, s ő arra szaladt.
Azért még egyszer nem szeretnék szem‐
betalálkozni vele.” Bár tudjuk, hogy mi
magunk biztosan sokkot kaptunk volna,
nagyszájúan mégis megjegyezzük: „Kijött
a medve, de az árnyéka helyett Kati nénit
látta meg. Biztosan visszafeküdt, mert mi
nem találkoztunk vele, s egyébként is
messze van még Gyertyaszentelő Boldog‐
asszony napja.” (A hagyomány szerint
ezen a napon, vagyis február 2‐án, ha a
medve meglátja árnyékát, még hosszú és
hideg lesz a tél.)

A finom ételek 
mellé kedves szó is jár, így tudjuk

meg, hogy kivel mi történt, mióta nem
találkoztunk. Opra‐Béni Béla, a komman‐
dói Horn Dávid Általános Iskola igazgató‐
ja is régi ismerősként köszönt minket. Az
ezer lelket számláló falu fából épült isko‐
laépülete éppen egy évvel ezelőtt borult
lángba, s az egyik szárny teljesen meg‐
semmisült. Lapunk is beszámolt a ször‐
nyű állapotokról, amelyet a tűz idézett
elő, és az intézmény megsegítése mellé
álltunk, adományokat juttattunk el erdé‐
lyi barátainknak, és közzétettük a szám‐
laszámot, amelyre a támogatásokat vár‐
ták. Szerencsére óriási összefogás bonta‐
kozott ki az iskola újjáépítése érdekében
határoktól függetlenül. „Soha nem gon‐
doltuk, hogy ennyit számítunk a magyar
nemzetnek itt fent. Kis falucska vagyunk,
mégis rengetegen segítettek, és még ma
is jönnek az adományok” – kezdi az igaz‐
gató, aki elmondja, az újjáépítésre ma
már minisztériumi jóváhagyás van, így –
az ígéret szerint – 860 ezer eurós költ‐
séggel épülhet teljesen új, az óvodát,
sőt még egy konferenciatermet is magá‐
ban foglaló, minden igényt kielégítő is‐
kolaépület a régi helyén. Ez azt is jelenti,
hogy a felajánlóktól érkezett mint egy öt‐
venezer eurót teljes egészében az új is‐
kola felszerelésére költhetik majd. „No,
azt sem a nulláról kell kezdenünk, hiszen
egy magyarországi bank például komp‐
lett informatikai laborral ajándékozott
meg minket, de hat okos táblával is gaz‐
dagodtunk már.

A szokatlan január eleji tavaszból utaztunk a kom‐
mandói télbe, ahol a hólepel ismét számos csodát
és megható történetet rejtett. Adományt vittünk,
szeretetet kaptunk, és persze a leégett iskola ügyé‐
ről is érdeklődtünk. Évkezdet az erdélyi kis faluban.

NEM LÁT
KIJÖTT A MEDVE, DE

Szerző: Papp Zsolt   /   Fotó: O. Jakócs Péter
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A tűzvészben odaveszett
könyvtárunk 9.600 könyvet számlált, az

adományozóktól ötvenezer könyv érkezett
helyette. Eddig húszezret tudtunk katalogi‐
zálni, mert ezt a feladatot a tanárok szabad ‐

idejükben, a szünetekben, lyukasórákon
végzik” – mondja, és azt is elárulja,

ezekből szeretnének is továbbadni a
gyimesi magyar házakhoz, hogy más
nélkülözők is részesülhessenek belő‐
le. Azt is megtudjuk, hogy az iskola‐
udvaron zajló építkezés egy másik
nagyon jelentős beruházás, hiszen a
régi faházak helyett egy vadonatúj if‐

júsági tábort épít a megyei tanácshoz
tartozó sepsiszentgyörgyi Művészeti és

Népiskola. A 2‐3 ágyas szobákban össze‐
sen ötven férőhely lesz, s ehhez egy kilenc‐

ven fős ebédlő is épül. Az iskola melletti tor‐
nacsarnokban pedig edzések tarthatók, így
szabad lesz az út a sporttáborok előtt is.

Ez volt az a pont,
ahol bejelentettük jövetelünk tényleges

célját, hiszen mi magunk is sportos ajándékot
hoztunk, amelyeket az Agrofeed ETO‐SZESE
Férfi Kézilabda Klub jóvoltából tudtunk meg‐
tenni. A Jako Magyarország Kft. támogatásával
egy teljes, 16 főnek elegendő mezgarnitúrát
hoztunk, emellett pedig egy másik garnitúrát
is, amelyet az ETO utánpótláscsapata viselt. A
történet szépsége, hogy nem csak a győriek,
de a kommandóiak színe is a zöld‐fehér – jel‐
képezve a fenyőerdők örök zöldellését, és a
mindent belepő hó fehérségét. Két fiatal egy‐
ből dekázni is kezd az új labdával, s mikor az
egyikünk az igazgatónak azt tanácsolja, hadd
kapjanak egy ötöst, hogy a szünidő alatt is be‐
jöttek az iskolába, jóízű, székelyes választ ka‐
punk: „Bármikor, nagyon szívesen beírom az
ötöst! Csak az nem biztos, hogy a gyerekek
örülni fognak neki, mert nálunk az osztályzás
tízig tart, s az ötös csak egy gyenge megfelelt‐
re elegendő!” Na, szép kis segítség vagyunk,
gondoljuk magunkban, miközben a könyvcso‐
magokat is átadjuk. 

Beszélgetünk tovább, s bár sokat kacagunk,
azért látjuk azt a rengeteg lemondást és kese‐
rűséget is, amit a kommandói élet jelent. Az
oktatást január 15‐én kezdték meg, de azt saj‐
nos csak 84‐en gyermekkel. Tavaly még 96‐an
voltak. Sok fiatal megy el a jobb élet reményé‐
ben, s az ő gyerekeik már nem itt születnek.
Hivatalosan 1.004 fő a falu lakossága, de a he‐
lyiek szerint a mindennapokban hétszázan sin‐
csenek itt. A többiek máshol dolgoznak, s köz‐
be‐közbe hazajárnak. Bízunk benne, hogy az
új iskola, a konferenciaterem és az ifjúsági tá‐
bor segít a helyzeten. A mindennapok ettől
persze nem válnak könnyebbé, de a gyermek‐
kacaj sok mindenre gyógyír. S talán a tudat is,
hogy sokan gondolnak rájuk. 

Sokan gondolunk rátok!

TA az árnyékát

Határokon át
segítették

a leégett iskola
újraépítését
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN   •   Gyôr, Kálvária út 27/A. • 06-30/376-3718 •

GYÔR-MÉNFÔCSANAKON
impozáns, minimál stílusú lakást keres?
Válassza ezt!
60 nm, 2 szoba + nappali erkéllyel:

18.900.000 Ft
54 nm, 2 szoba + nappali erkéllyel:

17.500 000 Ft

ÉDES OTTHON

GYÔRBEN A LEGNAGYOBB

GYÔR-MÉNFÔCSANAKON
eladó ebben a modern társasházban 
még pár lakás: 44 nm-tôl 62 nm-ig.
BOMBA ÁRON MÁR 14.900.000 Ft-tól!
48 nm, 1+1 szoba, terasz és kert 
AJÁNDÉK! Ár: 15,9 M Ft

LEGYEN EZ ÖNNEK AZ ÉDES OTTHON!
INDUL A MARCALVÁROSI PROJEKTÜNK! 
VÁLASSZON AZ ELSÔK KÖZÖTT!
LAKÁSOK 36—100 nm-ig eladók MÁR 13,5 M Ft-tól!
43 nm (1+1 szoba) + 8 nm erkély: 16.500.000 Ft
60 nm (1+2 szoba)  + 4 nm erkély: 20.900.000 Ft

BÚZA TÍMEA: 
+36-70/425-5590

HORVÁTH EDINA:
+36-70/587-4020

TOMENA ILDIKÓ:
+36-20/669-3903



212018. január 19.

• 06-30/640-8794

GYÔR-SZABADHEGYEN
kertvárosi hangulatban szeretne élni? 47 nm,
1+1 szoba erkéllyel MÁR 17.400.000 Ft-tól
60 nm, 2 szoba + nappali KULCSRAKÉSZEN
22.500.000 Ft 

GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu

SZITÁSDOMBI NYUGALOM!
Gyôr-Kisbácsán utolsó lakások a projektbôl!
52 nm-es lakás, nappali + 2 szoba
terasszal, kerttel: 17.500.000 Ft
63 nm-es lakás, nappali + 2 szoba terasszal, 
165 nm SAJÁT KERTTEL: 20.890.000 Ft 

GYÔR-RÉVFALUBAN
tervezné az életét? EZT NE HAGYJA KI!
42 nm-es lakás, 1+1 szoba: 15.800.000 Ft
64 nm, 2 szoba + nappali + erkély + kert:
22.900.000 Ft

ÚJ ÉPÍTÉSÛ VÁLASZTÉK!

SZITÁSDOMBI ELEGANCIA!
Gyôr-Kisbácsán még választhat pár lakásból
nagyon kedvezô áron! 43 nm-es lakás,
1 + 1 szoba + erkély: 14.300.000 Ft
60 nm-es lakás, nappali + 3 szoba erkéllyel:
BOMBA ÁRON 19.500.000 Ft

BUDAI MÓNIKA:
+36-30-640-8794

TOMENA ILDIKÓ:
+36-20/669-3903  

BUDAI MÓNIKA: 
+36-30/640-8794 

HORVÁTH CSILLA: 
+36-70/321-7759

VENCZEL-TÓTH ANITA:
+36-30/376-3718

HORVÁTH CSILLA:
+36-70/321-7759 

BUDAI MÓNIKA:
+36-30/640-8794
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Kiss Ágota negyedszázada Gyuláról érkezett
Győrbe, hogy informatikusnak tanuljon, majd a fő‐
iskola elvégzése után itt maradt, többek között
azért, mert a Kisalföld Néptáncegyüttes oszlopos
tagja lett. A magyar népművészettel ekkor kezdett
megismerkedni, e révén fedezte fel a népi ékszer‐
készítést, hiszen a táncosok öltözékéhez elenged‐
hetetlen gyöngyékszerek gyakran elszakadtak,
tönkrementek, Ágota pedig vállalta, hogy újrafűzi
őket. Kézügyességét volt kitől örökölnie, nagyma‐
mája hímző volt, édesanyja pedig a kötés, a hor‐
golás fortélyaira tanította kislány kora óta.

Hobbijából később vállalkozást is indított, gyön‐
gyös web‐áruházat működtet, mert nem mindegy,
milyen gyöngyből készülnek az ékszerek. Ő jó mi‐
nőségű, cseh üveggyöngyökkel, lengyel korall‐ és
ásványgyöngyökkel és swarovski kristályokkal dol‐
gozik legszívesebben.

Ágota azt meséli, folyamatosan tanul, kutat, a
hagyományos magyar népi ékszerek készítése

„Változás akkor jöhet, ha a párkapcsolatban félre tud‐
juk tenni az egónkat, van bátorságunk a szívünkre
hallgatni, vagyis merünk szeretni és sebezhetőek len‐
ni egyszerre” – mondta lapunknak N. Tóth Klára pszi‐
chológus, párkapcsolati tanácsadó, akit az ego szere‐
péről kérdeztünk.

Az ego meggyőződések, értékek,
normák rendszere, mely cselekede‐
teinket a külvilágnak láthatóvá teszi.
Szerepének fontossága abban rejlik,
hogy az ösztönös impulzusokat visel‐
kedéssé alakítsunk.

A párkapcsolatok
szerepviselkedésekből állnak össze:

az egyének saját viselkedései pedig úgy
illeszkednek a rendszerbe, mint kulcs a
zárba. A párokat érő impulzusok, a sze‐
relemben felmerülő hatalmi harcok, il‐
letve az egymásra kivetített belső felis‐
merések mind‐mind formálják a kiala‐
kult köteléket, amelybe az ego is gyak‐
ran közbeszól. Célja, hogy külső védő‐
rétegként – az értékrendszerünkkel
egyetértésben – kiszámítható módon
uralja életünk szituációit. Eközben bel‐
ső énünk szeretethangja sem némul‐
hat el, saját és társunk szabadságvágyá‐
nak is teret kell adnunk, így adhatjuk
önmagunkat egy párkapcsolatban, és
ezzel ugyanezt biztosítjuk párunknak is. 

Amikor az elköteleződés
magasabb szintjére lép a kapcsolat,

és a felek összekötik életüket, akkor a
két énből születik egy mi. A párkapcso‐
lat egysége jön létre ilyenkor, de a két

én ezzel nem szűnik meg. Nehéz meg‐
találni azt a jól működő egyensúlyt,
amelyben az „én” olykor szívesen hoz
áldozatot a „mi” javára, ugyanakkor
hagyja érvényesülni az egyének saját
akaratát is. N. Tóth Klára tapasztalatai
szerint egy harmonikus kapcsolatban az
ego háttérbe szorul: a felek kiegészül‐
nek a „mi” egységében. Amennyiben
készek vagyunk önismereti munkával
egymás felé fordulni, megalapozhatjuk
boldogságun‐
kat. 

„A párkapcsolat
tartja elénk a legerősebb tükröt,

amelybe érdemes úgy belenéznünk,
hogy magunkon változtatva, és ne a
kedvesünket megváltoztatva ismerjük
fel a problémákat. Merjünk a szívünk‐
re hallgatni, megértéssel fordulni pá‐
runk felé, ahelyett hogy beleragad‐
nánk az egónk által vezérelt hatalmi
drámáinkba. Ez a kulcsa mindennek”
– hangsúlyozta a szakember.

A PÁRKAPCSOLAT 
mint a legerosebb tükör 

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter
Kiss Ágota gyöngyékszer készítő munkáival az
Európai Ifjúsági Olimpia Fesztivál idején találkoz‐
hatott a nagyközönség. A gyermekkarkötőktől
kezdve a legnemesebb anyagokból, kézzel fes‐
tett selyemre, gyöngyhímzéssel készített alkotá‐
sokig minden termék keresett volt a külföldi és
a hazai sportolók, szurkolók körében is.

mellett gyöngyhorgo‐
lással és a népi éksze‐
rek modernizálásával
is foglalkozik. Olyan
hordható nyakékeket
tervez, készít, amelyek
ötvözik az eredeti min‐
tákat, motívumokat a
modern színekkel,
gyöngyökkel. 

Manapság a fiatal
lányok, de a divatot
követő hölgyek is szí‐
vesen hordanak kézzel

készített gyöngyékszereket a mindennapokban,
valamint a menyasszonyoknak és közszereplőknek
is készít egyedi szetteket. Különleges darabjaival –
mint a sárközi gyöngygallérok, vagy a méhkas‐
nyakpántra fűzött váraljai duplacsavarintós nyak‐
sik, a rábaközi kalárisok – díjakat is nyert, amelyek‐
kel a népi iparművész címre pályázik.

A gyöngy a türelmet tanítja, ezért aki a harmó‐
niát keresi az életben, és néhány órára úgy szeret‐
né kizárni a külvilágot, hogy közben szépet alkot,
az vágjon bele a gyöngyfűzésbe – hangsúlyozza
Kiss Ágota. A ma reneszánszát élő gyöngyfűzés
alapjait a Generációk Házában szombatonként a
10.30‐kor kezdődő foglalkozásokon sajátíthatják
el az érdeklődők.

Kalárisok  és nyaksik

A GYÖNGY
türelemre tanít

´́

A két 
énbôl születik

a miSzerző: Horváth-Simon Barbara, fotó: Marcali Gábor
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Ötödik születésnapját ünnepelhet‐
jük idén az „Arrabona évszázadai” vá‐
rosismereti műveltségi játéknak. A
Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz‐
pont és a Győr+ Média szervezésében
valósul meg immár ötödször a sikeres
vetélkedő, mely 6–7. osztályos diákok
százait mozgatja meg. Az elmúlt évek‐
ben a játék résztvevői sok ismerettel,
szép ajándékokkal, maradandó élmé‐
nyekkel gazdagodtak. A cél továbbra is
az, hogy erősödjön a gyermekekben a
lakóhelyükhöz való kötődés, s a műem‐
lékek, helyi szellemi, tárgyi, természeti
értékeinek megbecsülésére, védelmé‐
re neveljünk. A négyfős csapatoknak
13+1 kérdéses totót kell kitölteniük,
mely kéthetente más‐más témakörhöz
kapcsolódik. A feladatok, a február 2‐i
megnyitót követően, péntekenként je‐
lennek meg a Győr+ Hetilap hasábjain.
Néhány feladat megoldásához könyvtá‐
ri vagy helyszíni kutatómunka is szüksé‐
ges. A totók és az elődöntő alapján, a
legügyesebbek döntőn mérik össze tu‐
dásukat. A fordulókról a Győr+ Televí‐
zió tudósítást készít. 

A játékkal kapcsolatban a
www.mvbmk.hu weboldalon érhető el
további információ.

A győri Füles Bástya terrárium‐
háza kedves lakókkal hívogatja a
hüllők szerelmeseit. A Közel‐Kele‐
ten honos leopárdgekkó ma már
tenyésztett hobbiállatként szere‐
pel a házi kedvencek listáján, ne‐
vét a jellegzetes párducmintázatá‐
ról kapta. Eredeti élőhelyén, a
zord évszakban 10 Celsius‐fok alá
csökken a hőmérséklet, ezért ott
téli álmot alszik, nem úgy a Bástyá‐
ban, ahol zimankó helyett a trópu‐
si meleg embert és állatot egy ‐
aránt felpezsdít. Lábacskáin nin‐
csenek tapadólemezek, amivel a si‐
ma felületeken – akár a terrárium
üvegfalán – tudna cikázni, cserébe
karmos vékony ujjakat kapott.

Ha sokáig nézed, 
talán még kacsintani is fog ne‐

ked, ugyanis mozgatható szemhé‐
ja révén tud pislogni, ekkor az al‐
só szemhéj mozdul felfelé. Éjsza‐
kai vadász, áldozatait az ízeltlábú‐
ak törzséből szedi. Igazi ínyenc‐
ként, levedlett fehérjedús bőrét
is elfogyasztja, ám ennek elsősor‐
ban nem élvezeti értéke van, ha‐
nem egyrészt védekezési mecha‐
nizmusként eltünteti a helyszínről
a rá utaló jeleket, másrészt pedig
pótolja a vedlés során elvesztett
tápanyagokat is. A leopárdgekkód
jólétét a farka vastagságából tu‐
dod felmérni: ha vastag és húsos,
akkor kicsattan az egészségtől,
ám ha vékony, akkor alultáplált‐
ság és egyéb betegség lehet a di‐
agnózis.

a városismereti játék
JUBILÁL

leopárdgekkót?
A Füles Bástya
leopárdgekkóját
gondozói sok törődéssel veszik

körbe és kézbe, ugyanis jól nevelt
házi kedvencként ez a kis jószág
szívesen érintkezik „gazdáival”. Ha
még nem fedezted őt fel, nincs ké‐
ső, akár a január 28‐i családi na‐
pon is megteheted!

Izgalmas programokkal kecsegtet
a közeledő február is, ugyanis a far‐
sang a bástyába is beköszönt majd,
érdemes tehát résen lenni, hogy az
elsők között értesülj a mulatságról.

Ne habozz, és legfőképp ne en‐
gedd be lelkedbe a téli szürkesé‐
get! Kalandra le, irány a sokszínű
Füles Bástya!

a bástyalakó

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

MEGSIMOGATNÁD
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A közösségi közlekedés rend‐
kívül nagy jelentőségű a városi
mobilizációban: kisebb környe‐
zetterhelésről és kevesebb
energiaráfordításról, helyigény‐
ről és szennyezőanyag‐kibocsá‐
tásról beszélhetünk, mint a sze‐
mélyautóval közlekedés eseté‐
ben. Ellene szól azonban, hogy
nincs meg az a kényelem, ami
a háztól házig való közlekedést
biztosítja.

Városunkban természetesen
az idősebbek is szívesen buszoz‐
nak, hiszen anyagi okokból vagy

Újabb tervekkel vág az évnek a Városi Diák
Fórum (VDF). Tavaly rengeteg hasznos és színes
programot bonyolított le a szervezet. Fő céljuk,
hogy minél több középiskoláshoz eljuthasson
üzenetük, és minél népszerűbbé tegyék a VDF‐
et. Ennek érdekében osztályfőnöki órákon ke‐
resztül szeretnének eljutni még több diáktár‐
sukhoz. A napokban a Városházán megtartot‐
ták 2018 első VDF nagygyűlését, melyen részt
vett Radnóti Ákos alpolgármester is. Megkö‐
szönte a fiatalok munkáját és felhívta a figyel‐
met az önkéntesség fontosságára, hiszen idén
nyáron városunkban rendezik meg az utánpót‐
lás Atlétikai Európa Bajnokságot. Kiemelte, a ta‐
valyi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál is az ön‐
kéntesekkel és az ifjúsággal volt kerek esemény.

Amennyiben csatlakoznál a VDF‐hez, jelent‐
kezz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

VDF
Új évet nyitott a

egészségi állapotból adódóan,
nem használnak személygépjár‐
művet vagy nem kerékpároznak.
Nagy segítség nekik a korhatár‐
hoz kötött támogatás a közösségi
közlekedés igénybevételére.
Nem mellékes azonban az utazás
emberi oldala sem, hiszen külön‐
böző élmények érik őket az utas‐
társak, illetve a buszsofőrök ré‐
vén. Utóbbiak közül álljon itt egy
történet, amelyet Büki Lajosné
osztott meg szerkesztőségünk‐
kel, aki az adyvárosi 9‐es buszon
utazott. A járatra felszállt egy

idős hölgy, aki egyből kérdéssel
fordult a busz vezetőjéhez:

Ez a busz a Vásárcsarnok felé
megy? Igen, arra! válaszolta a
sofőr. A hölgy kérdőn nézett,
megerősítésre várva: Biztos?
Ekkor a buszon minden utas
már mosolygott. Hát persze,
nem csapom be, sőt, ha meg‐
mondja, merre szeretne menni,
én arra megyek, megbeszélem
a többiekkel, mondta moso‐
lyogva a sofőr, és nemsokára
odaértek a Vásárcsarnokhoz,
ezúttal egészen a célig.

vdfgyor@
gmail.com 

instagram/
vdfgyor

facebook/
VDFGyor

TÖRTÉNETHétköznapi

Illusztráció: Marcali Gábor
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Szabó Jenő önkormányzati képviselő január 23-án 15–
16 óráig fogadóórát tart, a Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala ménfőcsanaki lakossági infor-
mációs irodán. (Szertári u. 4.)Fogadóóra

Cégünk ÉPÍTÔIPARI feladatokra, betonelem gyártásra,
mély- és magasépítési munkákra, országos munkavégzésre
keres szakembereket az alábbi pozíciókba:

KÔMÛVES, VASSZERELÔ,
LAKATOS, ÁCS, BURKOLÓ,

ÁLLVÁNYOZÓ, SEGÉDMUNKÁS
munkakörökbe

BEJELENTETT fizetéssel!
akár nettó 1.100 Ft/óra

(bruttó 1.655 Ft/óra)

Elvárások: szakirányú végzettség, tapasztalat • Precíz,
önálló munkavégzés.
Elôny: B kategóriás jogosítvány. 
Amit kínálunk: Szaktudástól és tapasztalattól függô
bérezés • nettó 800-1.100 Ft/óra (bruttó 1.205-1.655
Ft/óra) • Béren felüli juttatás kafetéria rendszerben •
Egyéb juttatások megállapodás szerint pl. komplett
brigád esetén szolgálati gépjármû és telefon

JELENTKEZÉS:
Önéletrajz, pályázat beküldését az iroda@mottokft.hu
email címre, vagy személyes úton irodánkba várjuk

Érdeklôdni lehet továbbá a +36-30/620-7646 számon
További információ: www.mottokft.hu/karrier

MOTTÓ ÉPÍTÔIPARI KFT.
9026 Gyôr, Hédervári u. 102. Tel.: 96/526-912

iroda@mottokft.hu • www.mottokft.hu

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
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása vidéki

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

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

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

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

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

Felújítások
Ahogy arról már hírt ad‐

tunk, 180 méter csatorna cse‐
réje kezdődik a napokban a
Külső Baross úton, a Petz Lajos
és a Hermann Ottó utcai szaka‐
szon. Az autóbuszok terelő‐
úton közlekednek, aki teheti,
kerülje ezt az útvonalat. A leg‐
korszerűbb és legstrapabíróbb
kőagyag csövek kerülnek a föld
alá. A csatornacserével párhu‐
zamosan, megújulnak az ivó‐
vízvezetékek is. A munkálatok
idején a szennyvízelvezetés fo‐
lyamatosan működni fog, az
ivóvízellátás pedig csak az át‐

kötések idején, előre egyezte‐
tett időpontban szünetel.

Megkezdődött a munka az
Ifjúság körúton is. 12 helyen
kell felbontani az ideiglenes út‐
burkolatot, az itt lévő elágazó
és elzáró szerelvényeket cseré‐
lik a szakemberek. Ismét szük‐
ség lesz vízelzárásokra, erről
értesíti fogyasztóit a Pannon‐
Víz Zrt. A környék lakóinak cél‐
szerű lesz néhány palack vizet
tartalékolni a felújítási munkák
idejére. Az okozott kellemet‐
lenségért az itt lakók és az erre
közlekedők türelmét és megér‐
tését kéri a Pannon‐Víz Zrt.

Jól vigyáztunk
a vízmérőkre 
Az idei tél eddig nem oko‐

zott jelentős kárt a vízvezeté‐
kekben és ‐mérőkben: hat mé‐
rő elfagyását jelezték a Pannon‐
Víz Zrt. diszpécserszolgálatának,
legtöbbször a félrecsúszott ak‐
nafedél okozott gondot. Érde‐
mes továbbra is óvatosnak len‐
ni, ahol esetleg megbontották
a vízaknák szigetelését ott állít‐
sák vissza a szigeteléseket. Egy
elfagyott vízmérő cseréje húsz ‐
ezer forintba kerül, ezért érde‐
mes nagyon figyelni a szigetelé‐
sekre.

VIZESBLOKK
Szöveg és fotó: Pannon-Víz
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A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint a végzettségeket igazoló bizonyítványokat az alábbi
e-mail címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: Controller pozíció

A Győr-Szol Zrt. Controlling csoportja felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Fő feladatok: • havi/negyedéves/éves zárásban való részvétel • terv-tény eltérések kimutatása • rend-
szeres és ad-hoc jelentések készítése • projektek alakulásának követése • gazdaságossági számítások
készítése • hatósági adatszolgáltatásokban való részvétel. Elvárások:  • felsőfokú gazdasági végzettség
• mérlegképes könyvelői szakképzettség • magas szintű Excel és Word ismeretek • logikus gondolkodás,
kiváló problémamegoldó képesség • felelősségteljes munkavégzés. Előnyt jelent: • további szakirányú
végzettség (controlling szakirányú oklevél, controlling szakközgazdász) • controlleri gyakorlat

A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk!   •   Jelentkezési határidő: 2018. január 28.

Álláshirdetés

controller

Álláshirdetés

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

KUKARAKODÓ
Feltétel: 8 általános
Elônyt jelent: darukezelôi végzettség, konténeremelôi végzettség

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

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft., 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1. vagy mun-
kaugy@ gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel
a munkakör megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

Feltétel: Szakmunkás-bizonyítvány • egyetemes
forgácsológépeken szerzett gyakorlat

Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Előnyt jelent: bádogozási ismeret

Bérezés: megegyezés szerint
Jelentkezési határidő: 2018. január 29.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona
u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, ír-
ja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel – a pályázott
munkakörtŐl függŐen – a „gépi forgácsoló”, a „fűtésszere-
lŐ” vagy a „hŐszigetelés” jeligét.

gépi forgácsoló

futésszerelo

épületgépészeti
hoszigetelésben jártas

szakember

´́ ´́

´́

Kiadó

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tu-
lajdonában lévő Győr, Semmelweis utcában
található 35, 55 és 42,6 m2-es nyugdíjasházi
bérlakásait.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás sze-
mélyesen (időpont-egyeztetést követően) vagy tele-
fonon kérhető:

GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu
Tel.: 96/505-053

A közlekedők egyik legfonto‐
sabb íratlan szabálya az egy‐
másra való fokozott odafigye‐
lés. Sajnos a rohanás, kapko‐
dás, feszültség miatt időnként
sokan megsértik ezt a hallgató‐
lagos megállapodást, bosszúsá‐
got okozva másoknak. 

A győri parkolóházakban,
magas és mélygarázsokban

időnként tapasztalható ilyen fi‐
gyelmetlen magatartás az autó‐
sok részéről, amikor úgy foglal‐
nak el egy‐egy beállót, hogy
megnehezítik, lehetetlenné te‐
szik a velük szomszédos terület
használatát. A Győr‐Szol Zrt., a
parkolóházak üzemeltetője, pén‐
tektől akciót indít az így megálló
autósok figyelmeztetésére.

A szolgáltató munkatársai a
következő időszakban rendsze‐
resen járják a parkolóházakat,
s azokra az autókra, melyek
nem rendeltetésszerűen hasz‐
nálják a beállót, akadályozzák

Figyelmeztetés

AZ AUTÓSOKNAK
a többi közlekedő mozgását,
parkolását, figyelmezető nyom‐
tatványt helyeznek ki, és az
esetről fényképet készítenek.
Az ablaktörlő alá becsúsztatott
lapon néhány udvarias mondat
lesz olvasható, mely felhívja a
figyelmet arra, hogy az autós
nem megfelelően parkolt jár‐
művével, és kérik, legközelebb
figyelmesebben manőverez‐
zen a kijelölt helyre. 

Radnóti Ákos
városüzemeltetésért is fele‐

lős alpolgármester elmondta,
hogy Nyugat‐Európában, ahol
a közlekedési morál egyébként
sokkal fejlettebb, ott már hasz‐
nálják ezt a módszert. Bevált
többek között a németországi
és az ausztriai parkolóházak‐
ban, mélygarázsokban, innen
is jött az ötlet, hogy Győrben is
bevezessék ezt a korrektségre
ösztönző, tisztességes és való‐
ban udvarias tartalmú felszólí‐

tást. Elmondta azt is, aki moz‐
gássérült igazolvánnyal közle‐
kedő autós, rájuk ez nem vo‐
natkozik, mivel adott esetben
számukra a ki‐beszállás nehéz‐
ségekbe ütközhet.

Szabálytalan
parkolóhely‐használatnak mi‐

nősül, amikor a jármű úgy áll be,
hogy akadályozza vagy lehetet‐
lenné teszi a szomszédos parko‐
lóhely vagy parkolóhelyek hasz‐
nálatát, legyen az a jármű mel‐
lett, előtt vagy mögött. 

A szabályok ilyen jellegű
megsértésének tiltására egyéb‐
ként a garázsok házirendje is
utal, mely szerint az, aki a sza‐
bálytalan megállás miatt egy
parkolóhely helyett többet is
elfoglal, kötbért köteles fizetni.
Az intézkedés célja nem a bün‐
tetés kiszabása, csupán figye‐
lemfelhívás: ügyeljünk arra,
hogy magatartásunkkal ne aka‐
dályozzuk mások parkolását!



SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, tapétá‐
zást, gipszkarton rendszerek kivi‐
telezése, fotótapéták felragasztá‐
sát, laminált padló lerakását vál‐
lalom. Tel.: 06‐70/245‐8931.

Masszázs, szellemgyógyász‐keze‐
lések, folyamatos képzések, okta‐
tások Székesfehérváron. Szabó
Éva 06‐20/250‐3887.

Lomtalanítást vállalok, eltakarí‐
tom limlomját, ingyen elszállí‐
tom felesleges holmiját.
06‐20/996‐7268

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo‐
zást, lapostető‐szigetelést, falak
javítását, festését, garanciával,
engedménnyel vállalom. Tel.: 06‐
30/376‐2712.

Lomtalanítást vállalok padlástól
a pincéig, ingyenes elszállítással.
Hívjon bizalommal: 06‐70/707‐
5812.

Lomtalanítást vállalok, padlástól
a pincéig ingyenes elszállítással.
Hívjon bizalommal: 06‐70/675‐
0654.

Villanyszerelést és villanybojle‐
rek javítását vállalok Győrben és
környékén. Tel.: 06‐70/384‐6557.

Lomtalanítást és költöztetést vál‐
lalok igény szerint. Tel.: 06‐
20/325‐4156.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár Lász‐
ló: +36‐70/206‐3759.

Lomtalanítást vállalok. Ingyen ki‐
takarítom pincéjét, udvarát. Fe‐
lesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom.
Tel.: 06‐70/882‐6590.

Redőny‐, szúnyogháló‐szerelés,
gurtnicsere, rövid határidővel.
Tel.: 06‐20/246‐5724.

KÁRPITOZÁS. Ülő, fekvő búto‐
rok javítása, áthúzása, anyagvá‐
lasztással. Ingyenes felmérés –
szállítás. Autók, robogók kárpit‐
jainak javítása, áthúzása. 06‐
70/884‐6838

EGYÉB

Dióbél‐felvásárlás Győr, Nádor
utca 21. H–SZ–P 9–13 óráig. 06‐
20/979‐5105 

Fotós tanfolyam! Január 28‐tól,
ha jó fotókat akarsz, hívj! 06‐
70/286‐3665

Győr‐Nádorvárosban téglalakás
és garázs kiadó. Bűkfürdőn üdü‐
lési jog eladó. Tel.: 06‐30/302‐
6149. Felnőtt nadrágpelenkák,
más gyógyászati eszközök,
ugyanott KOMFORT gáztűzhely
eladók. Tel.: 06‐30/302‐6149.

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, herendi porce‐
lánt, eozinos Zsolnayt, kristályo‐
kat, ezüst tárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi‐
zalommal! 06‐70/640‐5101. Ké‐
résre díjtalanul házhoz megyünk!

SZÉP‐KÁRTYA, Erzsébet‐utalvány el‐
fogadása, beváltása. Nádorvárosban
garázst vennék. 06‐70/564‐2280

INGATLAN

Szitásdombon 140 nm‐es családi
ház, 750 nm‐es telken eladó.
27.900.000 Ft. 06‐70/633‐5250

Ménfőcsanakon 130 nm‐es, tö‐
kéletes állapotú sorház, gondo‐
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

Az elsô 3 vevô
3.499.999 ft-ért 

vásárolhat
720 nm-es

telket.

www.erdoszel-lakopark.hu 
+36-70/517-3499

TELKEK
eladók

GYÔR KÖZELÉBEN

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Március 2-án 
pénteken nőnapi
zenés-táncos est
Szórádi Árpáddal!

Március 3-án
szombaton

zenés-táncos est 
a Loyd együttessel!

Kedves Vendégeink!
Éttermünk a keddi napokon újra nyitva tart!
2-3 féle levessel és 5-6 féle második fogással

várjuk Önöket 11 órától 15 óráig!

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

ÁLLÁS

Kisfiunk mellé 2018. márciusá‐
tól napi 4‐5 órában lelkes,
gyermekközpontú, aktív felvi‐
gyázó segítséget keresünk
Győr‐Nádorvárosban. Gyakor‐
lott autóvezető saját autóval
előnyt élvezhet. Érdeklődni:
06‐30/274‐8659, kata‐
mi2010@gmail.com

Terjesztő munkatársakat kere‐
sünk rendszeresen megjelenő
kiadványunk rövid határidejű
terjesztésére. Fontos követel‐
mény a rövid határidő teljesíté‐
se! Jelentkezésüket várjuk a kö‐
vetkező elérhetőségeken:
Tel./sms: 06‐70/866‐9809. Ha a
hívást éppen nem fogadjuk, rö‐
vid időn belül visszahívunk min‐
den jelentkezőt.

Targoncavezetőt, gépkezelőket
keresünk – hengerfejek meg‐
munkálására szériagyártásba,
valamint CNC‐marós szakembe‐
reket kiemelt bérezéssel –
egyedi gyártásban szerzett ta‐
pasztalattal. Érdeklődés:
96/511‐003, 06‐30/266‐4549
(ingyenes).

zott kerttel eladó. 33.900.000 Ft.
06‐70/940‐4046

Ménfőcsanakon, 120 nm‐es csa‐
ládi ház, vállalkozási lehetőségek‐
kel, központi helyen eladó. Ár:
29,9 M Ft. 06‐30/925‐2855

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Marcalváros I, 2 szobás, 53 nm‐es,
összkomfortos, határozatlan bérle‐
ti szerződéses lakást cserélne 53
nm‐esnél nagyobb, határozatlan‐
határozott idejű, összkomfortos
bérleményre. Újváros, Bán Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám: 635.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nm‐es,
komfortos, határozott bérleti szerző‐
déses lakást cserélne 1 szobás, 24–
30 nm‐es, határozatlan‐határozott
idejű bérleményre. Lift nélküli ház‐
ban max. 1 emeletig.  Sziget, Újvá‐
ros, kizárva.  (Hirdetésszám: 636.) 

Szigeti, 2 szobás, 54 nm‐es, kom‐
fortos, gázfűtéses, teljesen felújí‐
tott, határozatlan bérleti szerződé‐

ses lakást cserélne 3‐4 szobás, 60–
80 nm, elsősorban szigeti, nádor‐
városi, adyvárosi, marcalvárosi,
bérleményre. Tartozásátvállalás le‐
hetséges. (Hirdetésszám: 444.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm‐es,
komfortos, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás, hasonló
bérleti díjas, határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros,
Kossuth és Bán Aladár utca kizár‐
va. (Hirdetésszám: 445.) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 50 nm‐es,
összkomfortos, távfűtéses, részben
felújított, határozatlan bérleti szer‐
ződéses lakást cserélne, 36–42 nm‐
es, 1‐2 szobás, szépen karbantar‐
tott, nem liftes házban lévő, hatá‐
rozott‐határozatlan, nádorvárosi,
szabadhegyi, Marcalváros II‐n lévő
bérleményre. (Hirdetésszám: 446.) 

Belvárosi, 2 szobás, 51 nm‐es, kom‐
fortos, műanyag ablakos, határozat‐
lan bérleti szerződéses lakást cse‐
rélne, 2 szobás, 35–45 nm‐es, hatá‐
rozatlan‐határozott idejű bérle‐
ményre. Sziget, Újváros, József Atti‐
la‐lakótelep, Bán Aladár, Stadion ut‐
ca kizárva. (Hirdetésszám: 447.) 
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MÁR CSAK EGY VAN!

+36-20/824-8999

A tervek egyedi
igények szerint
módosíthatóak.

Újévi bevezetô ár:
29.999.000 Ft

GYÔR-MÉNFÔCSANAK csendes, forgalommentes zsákutcájá-
ban, az Állomás utcában egy kétlakásos, új építésû ikerházból már
csak egy eladó! Az ikerház 32 nm-es nappalival, 3 hálószobával, ét-
kezôvel, konyhával, 15 nm-es terasszal, emelt szintû fûtéskész álla-
potban várja új lakóit! Az ingatlan 3 rétegû mûanyag nyílászárókkal,
15 cm-es hôszigeteléssel és saját kerttel rendelkezik. Újévi akció
keretében az épülethez ajándék a zárt garázs! 2018 tavaszi átadással,
közvetlenül a kivitelezôtôl.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ja-
vaslattételi felhívást tesz közzé „GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁ-
ROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címek és „PRO URBE GYŐR”
díjak 2018. évi adományozására. A díj adományozására ja-
vaslatot tehet többek között Győrben működő egyházi szer-
vezet, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv dönté-
se alapján, párt győri szervezete, Győrben működő telepü-
lési nemzetiségi önkormányzat, kamara, gazdasági és szak-
mai érdekképviselet, közigazgatási szerv, bíróság, ügyész-
ség, rendőrség, valamint a győri önkormányzat fenntartásá-
ban vagy működtetésében lévő intézmény. 

Díszpolgári kitüntető cím adományozható azon személynek
vagy közösségnek, aki vagy amely az életével, a munkásságával
vagy a teljesítményével Győr városának olyan maradandó érde-
meket szerez, amely példaként állítható az utókornak.

Pro Urbe Győr díj adományozható azon személynek vagy kö-
zösségnek, aki vagy amely a társadalmi, a gazdasági, a tudomá-
nyos, a művészeti vagy az irodalmi életben, a város múltjának
megőrzésében vagy az egészségügy, az oktatás, a közművelő-
dés, a sport területén tartósan kiemelkedő munkát végez. 

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei
Jogú Város Polgármesterének címezve személyesen 2018. február
7-én 15 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi és Ön-
kormányzati Osztályán, I. emelet 116. (9021 Győr, Városház tér
1.), postai úton Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címez-
ve (Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legké-
sőbb 2018. február 7. napján megérkezzen a címzetthez.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: a jelölt személy
vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, szüle-
tési vagy alapítási hely és idő, lakcím vagy székhely, foglalkozás
vagy tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek), életút, szakmai
munkásság, teljesítmények, tevékenységek ismertetését (iskolai
végzettség, tudományos fokozat, publikációk, elismerések, civil
szervezeti tagságok, tisztségek, elért eredmények, jelentős prog-
ramok, karitatív vagy mecénás munka stb.), valamint az elisme-
rés fajtájának megjelölését és részletes indokolását.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi és Önkormányzati Osztályán,
a 96/500-101-es telefonszámon. A vonatkozó rendelet és javaslattételi
felhívás, valamint a javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány
letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a tulajdonában lévő,
nem lakás célú helyiségeit, bérleti díjra történő nyílt pályázta-
tással, hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal, 9021 Győr, Honvéd li-
get 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. köz-
pontjában (9024 Győr, Orgona u. 10.), valamint a  www.gyor.hu  honla-
pon a Vagyonhasznosítási felhívás menüpontban tekinthetők meg január
22-től  február 9-ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Város-
ház tér 1. Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfo-
gadási időben vagy telefonon: a 96/500-236-os és a 96/500-277-es számon.

Részletes ismertetés a pályázati hirdetményeken található!

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje:
2018. február 9. (péntek) 12 óra.

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

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján értékesíti
február 13-án:

• Győr, Malomsok sétány, 4 db beépítetlen terület. Hrsz.: 12013/6, 7,
8, 9. Teleknagyság: 1277; 1035; 801 és 800 m². Kikiáltási ár:
29.070.000 Ft + 27% ÁFA, 25.210.000 Ft + 27% ÁFA, 20.150.000
Ft + 27% ÁFA és 20.120.000 Ft + 27% ÁFA.

Február 14-én:
• Győr, Fehérvári út 98. mellett, beépítetlen terület. Hrsz.: 422. Telek-

nagyság: 632 m²; Kikiáltási ár: 15.950.000 Ft + 27% ÁFA.
• Győr, Külső vasút sor; zártkerti művelésből kivont terület. Hrsz.: 45539/2.

Teleknagyság: 2475 m². Kikiáltási ár: 3.000.000 Ft + 27% ÁFA.
• Győr, Ikva u. 18. I/8, lakás. Hrsz.: 2672/27/A/8. Alapterület: 49 m².

Kikiáltási ár: 12.600.000 Ft.
• Győr, Ménfőcsanak belterület, beépítetlen terület. Hrsz.: 25015. Te-

leknagyság: 4408 m2. Kikiáltási ár: 4.440.000 Ft.
• Győr, Nagysándor József u. 11. fsz. 1, 2 lakások. Hrsz.: 6190/A/21

és 6190/A/22. Alapterület: 27 és 31 m². Kikiáltási ár: 9.300.000 Ft.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Vá-
rosház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten (www.gyor.hu Ön-
kormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.
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A győri önkormányzat tá‐
mogatásával közel 800 facse‐
metét és több mint 1000 cser‐
jét ültetett el a közelmúltban
a Győr‐Szol Zrt. a városrészek‐
ben. A program keretében két
helyszínen kiserdő‐telepítés is
történt. Bácsán az úgyneve‐
zett „koronás” körforgalom
melletti területen 50, az
Aranypart II szabadstrandon
100 fát ültettek, tovább növel‐
ve ezzel Győr tüdejét adó fa‐
kapacitást. Adyvárosban 55
darab fával bővült a növényál‐
lomány – tájékoztatott Radnó‐
ti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester és dr.
Gancz Tamás önkormányzati
képviselő. Szabadhegyen és
Kismegyeren 90 fát ültettek,
tudtuk meg Diligens Tibor ön‐
kormányzati képviselőtől.

Az eddigi évekhez képest
nagyobb, immár 18‐20 cm
törzskörméretű egyedek is
gazdagítják a faállományt.
Egyes helyszíneken faátülte‐
tés is lesz, így a külső körül‐
mények miatt várhatóan ke‐

Teljesen megújult a Jereváni út 25–27. házszá‐
mok mögötti, mintegy 3.200 négyzetméteres zöld‐
terület – mondta el Diligens Tibor önkormányzati
képviselő. A nem szabványos játszóteret korábban
elbontották, majd a házak közötti résznek új funk‐
ciót adva, több ütemben pihenőparkot alakítottak
ki. Építettek térköves járdát, ezzel együtt 2017‐
ben a környező társasházak gyalogos közlekedő út‐
jait is rendbe tették. Kihelyeztek négy padot, négy
széket és két hulladékgyűjtőt, valamint tizenkét fa‐
csemetét is ültettek. A fák törzsátmérője, a gyor‐
sabb árnyékoló hatás elérése érdekében, a meg‐
szokottnál 4‐5 cm‐rel nagyobb. Az E.ON és a Vill‐
Korr kivitelezésében, 2017‐ben elkészült a közvi‐
lágítás. A terület füvesített pihenőparkká vált,
melynek további, kisebb‐nagyobb fejlesztéseire
számíthatnak a lakók.

Közterület-fejlesztés 

SZABADHEGYEN

vesebb egészséges fát kell
majd kivágni. A frissen ülte‐
tett fák karójára egy szalag
került, melyen a „A jövőért
ültetjük!” felirat olvasható. 

A közterületekre több mint
50‐féle fa és több mint 20‐féle
cserje került. Az előírásokat be‐
tartva, legnagyobb számban
gömb‐ és oszlopos juhart, osz‐
lopos gyertyánt, magyar kőrist,
gömbmeggyet, gömbakácot,
oszlopos szilt, hegyi ternyét,
madárbirset, parlagi macska‐
talpat, hangát, levendulát, fa‐
gyalt és babérmeggyet látha‐
tunk. A program részeként, a
határozati fapótlásokban előír‐
tak és a többletültetések mel‐
lett 2018‐ban újabb két hely‐
színen jön létre kiserdő: Mar‐
calváros I‐en, a Bakonyi út mel‐
letti zöldterületen és a Szentlé‐
lek templom utáni részen, a
83‐as főúttal párhuzamosan
lesz jelentős fásítás.

A balesetveszély megelő‐
zése érdekében, a szakem‐
berek figyelemmel kísérik a
növények állapotát.

A JÖVOÉRT 
ültetjük!

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

„Kicsik voltunk még, 
de amikor apuék játszottak, a győri

aranycsapat meccseire mindig kimen‐
tünk. Óriási volt a hangulat a Magvas‐
syban, a nézők imádták őket, én azt
gondolom, már itt eldőlt a sorsom” –
meséli a kezdetekről Iváncsik Tamás,
aki 34 évesen, néhány hónappal ez‐
előtt zárta le sikerekben gazdag profi
pályafutását, 165 válogatott meccsel,
bajnoki címekkel, kupagyőzelmekkel.
A szélső most újra nevelőegyesületé‐
ben, az ETO‐ban kézilabdázik. „Édes‐
apánk Grazba szerződött utánpótlás ‐
edzőnek, amikor 10‐12 éves vol‐
tam, költözött az egész
család, ő saját sze‐
mélyi edzőként
külön foglal‐
kozott ve‐
lem és a
b á t y á m ‐
mal, ren‐
geteget gya‐
koroltunk, és
persze a tanulást
sem hanyagoltuk el. Apu egyvalamit
akart nagyon, hogy ne legyek szürke
játékos.” A legidősebb Iváncsik fiú,
Gergő tizenhét volt, amikor bemutat‐
kozott az élvonalban, az ETO színei‐
ben, de azonnal lecsapott rá a Veszp‐
rém, és szerződtette. Tamás még őt is
megelőzte, már 16 éves korában NB I‐
es játékos volt a zöld‐fehéreknél. „Ak‐
koriban anyagi gondokkal küzdött az
egyesület, és a legjobb játékosok eliga‐
zoltak, egyben volt ez szomorú, de szá‐
momra szerencsés helyzet, hiszen le‐

hetőséget
kaptam a
bizonyítás‐

ra. Minden‐
ki arra számí‐

tott, hogy ki ‐
esünk, aztán jött Tóth

Laci és csodát tett. A rendelkezésére
álló keretből hozta ki a legjobbat. Nem
voltak közöttünk sztárok.” Tóth László,
az ETO egykori legendás játékosa,
majd edzője élete utolsó pillanatait is
a pálya mellett töltötte, a nehéz körül‐
mények ellenére, összerakott egy
olyan csapatot, amely miatt újra meg‐
telt a lelátó. „Ő elhitette velünk, hogy
bárkit le tudunk győzni, a fanatizmusa
leírhatatlan volt, tényleg úgy mentünk
ki a pályára a Szeged, a Dunaferr vagy
a Veszprém ellen is, hogy szétszedünk

mindenkit. Lacinak mindegyikünk so‐
kat köszönhet. Az akkori csapatból Bő‐
sze Józsi a mai napig az egyik legjobb
barátom. Akkor dobtak a mély vízbe,
amikor ő megsérült, de nem a riválist
látta bennem, hanem a jövőt. A szár‐
nyai alá vett, tanácsokat adott, min‐
denben segített.” 

Iváncsik Tamás tehetsége
a nagyobb kluboknak is feltűnt, így

előbb a Tatabánya, majd a Dunaújvá‐
ros, később a Veszprém színeiben ért
el sikereket, aztán következtek a külföl‐
di kitérők, Romániában, majd Norvé‐
giában. „Mindig is tetszett a skandináv
stílus, örülök, hogy volt lehetőségem
északon is játszani. Ami különösen fon‐
tos, hogy a családommal együtt bele‐
kóstolhattam egy teljesen más kultú ‐
0rába, és a kislányom megtanulta a
norvég nyelvet, ugyanúgy, ahogy én is
a németet anyanyelvi szinten, amikor
apu Ausztriában dolgozott. Jó érzés

volt megélni, hogy mennyivel nyugod‐
tabbak ott az emberek, nem rohan‐
nak, mindenki foglalkozik a saját dol‐
gával. Fura volt visszacsöppenni ezek
után a magyar valóságba.”

Tamás a válogatottal is 
rengeteg siker részese volt, szere‐

pelt Eb‐n és világbajnokságon is, a
nagy álom, az olimpiai részvétel azon‐
ban nem adatott meg neki. „Sérülés
és egyéb más okok miatt ez sajnos ki‐
maradt az életemből. A 2012‐es olim‐
pia előtt műteni kellett, felépültem, de
a kapitány nem válogatott be a csapat‐
ba. Keserű élmény volt, akkor nehe‐
zen dolgoztam fel, maradt bennem
tüske, de büszke vagyok arra, hogy a
testvérem és édesapám is két‐két
olimpián is szerepelhetett.” Tamás tu‐
dása mellett szeretett külsejével is ki‐
tűnni a mezőnyből, jellemző volt rá,
hogy extrém frizurával jelent meg a
meccseken, mára ez a szokása kicsit
visszafogottabb lett. „Szerettem a né‐
met sztár Stefan Kretschmar stílusát,
azt, ahogy játszott, és azt a különcsé‐
get is, amit ő felvállalt. Én is egy kicsit
ilyen voltam, persze idővel szolidabb
lettem, de a feladataim is változtak.”

Amikor Tamás a Magvassy Mihály
Sportcsarnokban játszik, mint ahogy
annak idején az édesapja tette, ott
van a lelátón a családja: a felesége és
két kislánya. Csak remélni tudjuk,
hogy a gyerekeknek tetszik, amit lát‐
nak, és megszeretik ezt a sportágat.
A szurkolók örülnének egy újabb
„etós” Iváncsik generációnak.

Az Iváncsik név mindenhol egyet jelent a játé‐
kos kézilabdával, a vagány, szemet gyönyörköd‐
tető, trükkös megmozdulásokkal, a cunderrel. A
világválogatott édesapa, Iváncsik Mihály örök‐
ségét a gyerekek vitték tovább. Gergő, Tamás
és Ádám is klasszis játékosok lettek. A kö‐
zépső fiú pályafutása végén oda tért
vissza, és akarja majd végleg leten‐
ni a labdát, ahol kisgyerekként
felvette, aztán később csodá‐
kat művelt vele. 

Nem hozott szégyent a névre a

KIRÁLY

Az ETO-ban
kezdte, és itt is
akarja befejezni

pályafutását

Szerző: Nagy Roland / Fotó: Marcali Gábor

középso fia´́



312018. január 19.

Shaolin, 
a szent Song Shan hegy lábánál fek‐

vő misztikus szerzetesváros évszáza‐
dok óta Kína fizikai, mentális és spiri‐
tuális központja. Egy Damo nevű indiai
szerzetes alapította a zen buddhiz‐
must itt több mint 1500 évvel ezelőtt.
Ezen felül a szerzeteseknek olyan fizi‐
kai gyakorlatokat mutatott és tanított,
amit ő Kung‐Fu‐nak nevezett. A Shao‐
lin templomot a mai napig Kína egyik
legnagyobb szent helyeként és műem‐
lékeként tartják számon. Diákok ezrei
fejlesztették tökéletesre Kung‐Fu‐tu‐
dásukat a templom körül elhelyezke‐
dő iskolákban, ahol a Zen Buddhizmus
szigorú szabályai szerint éltek.

„A mi to fo”
az új show címe, amelyben

a 19 legjobb mester és shami
(diák) mutatja be hihetetlen
képességeit, amelyek túl‐
lépnek a fizika határain. Qi‐

jük (testi energiájuk) kont‐
rollálása a légzés és az edzések

segítségével lehetővé teszi szá‐
mukra, hogy kőtányérokat, fa‐

tálakat és vasrudakat törje‐
nek szét testükön és fejü‐
kön. Tudnak lándzsákon,

kardokon és szöges ágyon feküdni.
Lándzsahegyeket szegeznek a tor‐
kuknak, és át tudnak dobni egy var‐
rótűt egy üvegtányéron.

Élőben láthatják
ezeket a hihetetlen gyakorlatokat

a kolostor történetének, drámai tör‐
ténelmének, a misztikus alapító, Bod‐
hidharma és az ő szigorú élet‐szabá‐
lyainak kontextusába szőve. A temp‐
lom misztikus szépsége, a Song Shan
hegy archaikus természeti ereje szin‐
tén megjelenik az előadásban, akár‐
csak a Kung‐Fu szerzetesek lenyűgö‐
ző tömeggyakorlatai. Ezen felül a kö‐
zönség betekintést nyerhet a kínai fi‐
lozófia titkos világába, a mítoszokba,
és megismerkedhet a zen buddhiz‐
mus bölcsességeivel, valamint a csi
fantasztikus testgyakorlataival, mely
maga a test saját energiája.  

Az elmúlt 23 évben
több mint 5 millióan látták és cso‐

dálták a Shaolin szerzetesek misztikus
erejét 5 kontinensen, több mint 6000
előadás során. „A mi to fo” egy újabb
lépés a látványos show továbbfejlesz‐
tésében, amely betekintést nyújt a né‐
zőknek a misztikus régi Kínába. (x)

A shaolin kung-fu szerzetesek misztikus erejét bemutató  

SHOW

Az elôadást március 24-én tartják a Vaskakas
Mû vé szeti Központban. Jegyek a helyszínen és a
Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában kaphatók.

Egyenesen Kínából

www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés, jelentkezés: 
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064

Az első alkalom mindenkinek INGYENES!

SOHA NEM KÉSŐ! Vágjon bele, nyáron úszni fog!

FELNŐTT
ÚSZÁSOKTATÁS,

kondicionáló ÚSZÁS, ÚSZÓedzés!

• versenysportolók felkészítése: pl. triatlon
versenyzőknek az úszószám kiváló
teljesítésére, Balaton- és öbölátúszásra.

• gyógyúszás ízületi és gerincbántalmakra
• rehabilitációs úszás

A tanfolyam 16 alkalmas, hétfő-szerda-pénteken
19 órakor a győri Sátoros Fedett Uszodában, ked-
den és csütörtökön 19 órakor az Aqua Uszodá-
ban. Az úszásoktatást 100%-os garanciával tart-
juk, óráink 60 percesek. A régi rossz élményekből
fakadó félelmek 2-3 alkalom után elmúlnak.

Február 4–11‐ig Törökországba utazik edzőtá‐
borba az ETO FC Győr NB II‐es labdarúgó‐csapata.
Az edzések mellett négy felkészülési mérkőzést is
játszanak a zöld‐fehérek. Az itthoni menetrendhez
hasonlóan, Törökországban napi két mérkőzést tar‐
tanak. Először február 7‐én a dán másodosztályú
Brabrand IF, majd a litván első osztály éllovasa, az
FK Sūduva Marijampolė vár az ETO‐ra. Február 10‐
én 11 órakor a fehérorosz bajnok, az FC BATE Bor‐
isov ellen lép pályára a Győr, majd aznap délután
az ukrán másodosztályú FC Gelios Kharkov ellen
zárul a törökországi felkészülési meccsek sora.

„Az edzőtábor is segít a fiatal játékosok integ‐
rálásában, emellett erősíti a csapatszellemet, hi‐
szen tudjuk, hogy az ilyen összetartás jó körül‐
mények között, kellemes időjárás és pályaviszo‐
nyok mellett nagyon pozitív a csapatszellem
szempontjából. Jelenleg harminc játékos alkotja
a keretet, akik folyamatosan együtt edzenek, eb‐
ből 10‐12 olyan tehetség van, aki még nem töl‐
tötte be a 19. életévét. Nagyon fontos, hogy a
fiataljainknak játéklehetőséget nyújtsunk, és
ezért dupláztuk a meccseket” – mondta Szentes
Lázár, az ETO vezetőedzője.

Négy meccset játszik

TÖRÖKORSZÁGBAN az ETO
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