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Ráadásul a helyzet a közeljövőben
tovább éleződik, amit a gépkocsive-
zetők életkor szerinti megoszlása is
alátámaszt. A sofőrök kétharmada el-
múlt 40 éves, egyharmaduk 51 és 60
év között van, tíz év múlva a ma öt-
ven felettiek már nem lesznek elér-

– igen, lehetséges

hetőek a munkaerőpiacon. Eu-
rópa egyik legnagyobb gépjár-
mű-logisztikai szolgáltatója, az
osztrák központú, de Győrben
is jelenlévő Hödlmayr szeret-

né vonzóbbá tenni a szakmát,
mert szerintük csak így lehet el-

kerülni a logisztikai terület össze-
omlását. A cég álláspontja szerint,
ha belátható időn belül nem sikerül
több embert rávenni, hogy tanulja
és gyakorolja ezt a szakmát, akkor

működésképtelenné válhat a szállít-
mányozás, ami a gazdaság fejlődé-
sét is gátolná. „Sajnos minket is
utol ért az egyre több ágazatot érin-
tő munkaerőhiány, most azonnal fel
tudnék venni 40 gépjárművezetőt”
– mondta Iván György, a Hödlmayr
magyarországi leányvállalatának
ügyvezetője. „Hiába versenyképe-
sek a fizetéseink, támogatjuk az al-
kalmazottak képzését és segítjük
őket a szakmai előmenetelben,

még így sem találunk sofőröket” –
hangsúlyozta a cégvezető. „Ha ide-
haza nem találunk szakembert, kül-
földön kell körülnéznünk a megfele-
lő utánpótlás biztosítása érdeké-
ben” – emelte ki Iván György. „Ösz-
sze kell fognia a logisztikai szakmá-
nak és a kamarának, mert ennek az
emberhiánynak beláthatatlan kö-
vetkezményei lehetnek” – tette
hozzá a Hödlmayr magyarországi
vezére.

Kevés a gépjármuvezeto,

A környezetvédelem fontosságát talán már nem kell sen-
kinek sem bizonygatni, Győrben például hulladékmentes
reggelizőhely is működik. A valódi tettekig azonban mű-
anyag palackokkal, sminklemosó kendőkkel, eldobható
pelenkákkal van kikövezve az út.

„Ha csak pár dologra odafigyel-
nénk, jobb, szebb és élhetőbb lenne
a föld” – ezt vallja Markó-Valenytik
Anna bábszínész is, aki fél éve kez-
dett ilyen életmódváltásba. Jelenti,
jól halad, és bárkinek segít, aki kéri.
Elsősorban blogjával, hiszen Anna in-
ternetes napló formájában osztja
meg élményeit, tapasztalatait és azo-
kat az információkat, amikhez min-
dennapjai során hozzájut. 

A Győr+ Estében így vallott a vál-
tás okáról: „Lassan három éve élünk
és dolgozunk Győrben a férjemmel.
Fél évvel ezelőtt a Vaskakas Bábszín-
ház megkérdezte színészeitől, ki mi-
lyen újévi fogadalmat tesz. Én akkor

Több tízezer sofőr hiányzik Európában. A logiszti-
kai ágazat legnagyobb problémája jelenleg a szak-
képzett gépjárművezetők hiánya. Egy nemrég ké-
szült kutatásból kiderül, az egész kontinenst sújtja
az emberhiány, csak Németországban most azon-
nal 45 ezer sofőrre lenne igény, pluszban.

Mûködés-
képtelenné
válhat a

szállítmányozás

BAJBAN A LOGISZTIKA

úgy gondoltam, hogy nagyon szeret-
nék képbe kerülni Földünk helyzeté-
vel, hogy mindennapi életünk ho-
gyan és mennyire befolyásolja ezt.” 

Jöhetne a kérdés, és a műsorban
érkezett is, hogy mégis miért pont er-
re esett Anna választása. Azt felelte,
hogy egy cikk nyitotta fel a szemét,
amelyben arról írnak, hogy hamaro-
san Fokvárosban szankcionálhatják a
vízfogyasztást, mert elérkezhet az a
nap, amikor nem lesz ott víz. A komoly
elhatározást tettek is követték, de
ahogy Anna is fogalmazott, nem egy-
szerű a környezettudatos élet. Legin-
kább azért, mert az ember XXI. század-
ra kialakított életének egy pillanata

sem szolgálja ezt. Viszont kis odafigye-
léssel rutinná alakíthatóak az új szoká-
sok. Mint például a vászontáska, a vé-
kony ingből varrt szütyők, melyekbe
zöldség, gyümölcs és pékáruk kerül-
hetnek vásárláskor, és ide tartoznak az
anyagzsebkendők is. Utóbbiról Anna
azt nyilatkozta, egyáltalán nem olyan
kínos és macerás a használatuk, mint
először gondolta. A színésznő már a
fogkrémjét és a samponját is maga ké-
szíti, praktikáiról pedig mindig szíve-
sen mesél az olvasóinak a zoldengyor-
ben.wordpress.com oldalon is.

ZÖLDEN GYORBEN ´́
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„A mai nap nagy betűkkel kerül be
a győri Audi történelemkönyvébe,
amely az elmúlt 25 évben számos iz-
galmas fejezettel bővült” – ezekkel a
szavakkal nyitotta meg az ünnepi al-
kalmat Achim Heinfling, az Audi Hun-
garia Zrt. igazgatóságának elnöke.
Rajta kívül részt vett a rendezvényen
Peter Kössler, az Audi AG termelé-
sért és logisztikáért felelős igazgató-
tanács tagja is. A magyar kormányt
Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter, a várost pedig Simon
Róbert Balázs országgyűlési képvise-
lő és dr. Fekete Dávid alpolgármester
képviselte. 

A 8.500 négyzetméteres gyártó-
csarnokban egy új gyártási koncepci-

óval, a moduláris gyártással készül-
nek az elektromos járműhajtások. Az
e-motorgyártás létrehozásához a vál-
lalat két számjegyű eurómilliós össze-
gű beruházást valósított meg.

„Az Audi Hungaria 25 éve megha-
tározó szerepet játszik a négykari-
kás márka fejlődésének történeté-
ben. Magyar leányvállalatunk az
elektromos motorok gyártásá-
val teljesen új kompetenciate-
rületre lép. Ezzel a különleges
know-how-val Győr az elektro-
mos meghajtások központi
gyártó telephelye lesz, és meg-
testesíti stratégiai transzformáci-
ós folyamatunkat, melynek ered-
ményeként fenntartható mobilitás-

szolgáltatóvá válunk” – mondta Pe-
ter Kössler a szimbolikus gyártásin-
dítás alkalmával. 

„Az Audi Hungaria vezető szerepet
vállal az e-motorok gyártásában.
Büszke vagyok munkatársaink magas
szintű szaktudására és motiváltságá-
ra. Elhivatottan vitték sikerre az új
elektromos motorunk termelésfelfu-
tásának elindítását” – hangsúlyozta
Achim Heinfling.

Az Audi Hungaria első elektromos
járműhajtásai az Audi e-tron számá-
ra készülnek. Ez az első tisztán elekt-
romos Audi-modell, és az Audi brüsz -
szeli gyártó telephelyén készül majd. 

Az e-motorok gyártásához szük-
séges innovatív berendezéseket és
gyártószigeteket a vállalat egy év le-
forgása alatt telepítette. Az E-mo-
torfejlesztés, a Gyártástervezés és
a Kísérleti Motorgyártó Központ
szakterületei Győrben szorosan
együttműködve építették fel a szük-
séges kompetenciákat. Az aktuális

napi kapacitás mintegy 400 elektro-
mos meghajtás gyártását teszi lehe-
tővé, mely fokozatosan növelhető.
Jelenleg mintegy 100 munkatárs
dolgozik az új szakterületen, ez a
szám év végéig több mint 130-ra
nő. A termelés egy műszakos mun-
karendben folyik, hamarosan azon-
ban átáll napi három műszakos
munkavégzésre.

Szijjártó Péter köszöntőjében el-
mondta, győriként mindig örömmel
dolgozik együtt az Audi Hungariával,
s külön kiemelte Thomas Faustmann
és Peter Kössler korábbi vezetők, il-
letve Achim Heinfling jelenlegi veze-
tő tevékenységét. „Ha külföldön va-
gyok, mindig büszkén említem, hogy
a világ legnagyobb motorgyára Ma-
gyarországon, ezen belül pedig Győr-
ben van” – fogalmazott a miniszter. 

„Ez a beruházás elsőként bizalmat
jelent a számunkra. Azt jelenti, hogy
az Audi döntéshozói erős bizalom-
mal vannak a magyar szakemberek
iránt” – mondta köszöntőjében Si-
mon Róbert Balázs győri országgyű-
lési képviselő. „Az elmúlt több mint
két és fél évtizedben egy olyan pozi-
tív kép alakult ki, hogy a magyar szak-

emberek jól és megbízhatóan vég-
zik a munkájukat, és ha a magya-
rokkal közösen belevágnak egy
beruházásba, abból közös siker
jön létre. Ezért szeretném meg-
köszönni önöknek, az Audi dolgo-
zóinak azt a teljesítményt, amely-

lyel megalapozták ezt a legújabb
fejlesztést” – hangsúlyozta az or-

szággyűlési képviselő. 

A győri Audi Hungaria hosszú évek óta büszkélkedhet a világ leg-
nagyobb motorgyára címmel. Keddtől egy újabb fejezet kezdő-
dött Győrben, megindult az elektromos motorok sorozatgyártá-
sa. Naponta négyszáz e-motor készül az Audinál, belső égésűből
pedig 9 ezer. A számok jól mutatják, hogy a benzines és dízeles
erőforrások még sokáig uralni fogják a piacot, a távoli jövőben
azonban a villanymeghajtás is a mobilitás része lesz.

Moduláris
gyártással
készülnek

az elektromos
jármûhajtások

ELKEZDODÖTT
Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor

az e-motorok gyártása
´́
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Szabó Csaba, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. Győr-Moson-Sopron me-
gyei fejlesztési és felújítási osztályveze-
tője elmondta, 2018-ban a megyében
53 kilométernyi fő- és mellékút teljes
körű felújítását végezhetik el hazai és
uniós forrásokból. Ennek része a most
átadott szakasz is, a munkálatokkal
120 nap alatt végeztek. Nem csak a
burkolat lett 21. századi, hanem a víz-
elvezetést is megoldották, s öt autó-
buszmegálló is megújult. 

A bácsaiak pozitív visszajelzései
azt jelentik, elégedettek a felújítás
minőségével – hangsúlyozta Si-
mon Róbert Balázs, a felújítás
kezdeményezője, aki emlékez-
tetett arra is, a keleti elkerülő
építése idején az István király
út logisztikai útként szolgált,
így a környéken élők sok kelle-
metlenséggel is szembesültek. 

Bejelentette a képviselő azt
is, hogy Kisbácsán folytatódik a

egy szakasza

Felújították az István király
út 1,9 kilométeres szaka-
szát, a munkálatok 330 mil-
lió forintba kerültek – jelen-
tette be a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatón Si-
mon Róbert Balázs, győri
országgyűlési képviselő.

Győrben igyekeznek minden kor-
osztályra odafigyelni, a városvezetés
különböző életkorúakat céloz meg fej-
lesztéseivel, hogy kiszolgálják minden-
ki igényeit. Ezúttal két baba-mama pa-
dot helyeztek el Adyvárosban, egy a
tópartra, egy pedig a Barátság Sport-
parkba került, a játszótér közelébe.
Radnóti Ákos alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője elmondta,
Adyvárosban sok a kisgyermekes csa-
lád, ezért volt szükség a nekik kedvező
újításra. Hozzátette, Budapesten már
látott példát a baba-mama padra, on-

felújítási program, már dolgoznak
a Votinszky út és a kisbácsai temp-
lom közötti szakaszon, így hamaro-
san ez is megújul.

Bárány István, a városrész ön-
kormányzati képviselője a bácsaiak
nevében köszönetet mondott a fel-
újításért.

Adyváros legújabb fejleszté-
se a kisgyermekes családokat
célozta meg, két baba-mama
padot helyeztek ki a város-
részben, hogy megkönnyít-
sék a szülők dolgát, ha nyilvá-
nos helyen szeretnék tisztába
tenni gyermeküket.

Kisbácsán
folytatódik 
a felújítási 
program

nan kapta az ötletet, ám Győr az első
vidéki város, ahol pelenkázóval ellátott
padot helyeztek ki. Az alpolgármester-
től megtudtuk, augusztus 4-re, az Ady-
városi Tóparty-ra már az új, automata
WC is elkészül a helyszínen, de további
fejlesztésekre is lehet számítani a kö-
zeljövőben. 

Örülnek a győriek a baba-mama
padnak, amelyet már Gyurmánczi Di-
ána, a Győri Balett táncművésze és
kislánya, Panka, valamint a balerina
húga, Gyurmánczi Ivett is kipróbál-
tak. Panka apukája, Nagy Balázs, a
Győri Nemzeti Színház művésze el-
mondta, nagyszerűnek találja ezt a
létesítményt, hiszen mindig gondot
okozott nekik, ha nyilvános helyen
kellett tisztába tenni csemetéjüket.
Eddig illemhelyen, vagy az autó anyós -
ülésén oldották meg a dolgot, ám
most fellélegezhetnek, hiszen a ba-
ba-mama pad igencsak megkönnyíti
majd a dolgukat, ha a környéken jár-
nak, ahogyan remélhetőleg sok más
kisgyermekes családét is.

Két baba-mama pad 
könnyíti meg a kisgyermekesek életét 

Adyvárosban Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

Megújult 
Bácsa foútjának´́
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Bár jelenleg csak egy-egy sáv áll a
járműforgalom rendelkezésére, a so-
főröknek már nem kell sokáig várni-
uk a szélesebb útra, a fejlesztés
ugyanis a tervezettnél jóval előbb, jö-
vő tavasz helyett már idén ősszel el-
készül. Mindezek mellett a Területfej-
lesztési Operatív Program keretében
a Szövetség utca, az Audi Aréna mö-
götti szervizút és a Bercsényi liget
környező utcái is megújulnak.

„Az elmúlt időszakban a város köz-
lekedési hálózatában rengeteg olyan
fejlesztés történt, amikor arra tud-
tunk odafigyelni, hogy új kapcsolato-
kat, közlekedési relációkat hozzunk
létre. Ennek kiindulópontja talán
még a Jedlik híd és a kapcsolódó út-

Az automata öntözőrendszerek telepítésének
nagyszabású programját jelentette be hétfőn Rév-
faluban a Kossuth híd és a Jedlik híd közötti folyó-
parton megtartott sajtótájékoztatón Radnóti Ákos
városüzemeltetésért felelős alpolgármester. El-
mondta, a modern és hatékony városüzemeltetés
egyre inkább szükséges műszaki megoldása az au-
tomata öntözőrendszer, amit a globális éghajlatvál-
tozás is indokolttá tesz. Az egyre gyakoribb száraz -
ság miatt a közterületeken is rendszeresen szüksé-

Már javában zajlanak a mun-
kálatok az 1-es főúton. Ha-
marosan kétszer kétsávos
utat vehetnek igénybe az au-
tósok, akik a Győrből kiveze-
tő szakaszon közlekednek, és
egy Radnóti utcai kikötéssel
is bővítik a részt. 

hálózat megépítése volt” – mondta
el a Győr+ Televíziónak dr. Fekete Dá-
vid alpolgármester. Hozzátette, a
mostani fejlesztés is ennek köszönhe-
tően valósulhat meg.

A Radnóti utcai kikötés azoknak je-
lenti majd a legnagyobb segítséget,
akik napi rendszerességgel közleked-
nek az 1-es útról lekanyarodva Újvá-

ros, Sziget, illetve Révfalu irányába,
ezt erősítette meg dr. Fekete Dávid
is. „A Nép utcai lejáró nagyon rossz
állapotban van, úgy gondoltuk, hogy
ezzel az új kikötéssel szeretnénk azt
a szakaszt tehermentesíteni, de meg-
adni arra is a lehetőséget, hogy aki
még a városba érkezés előtt szeretne
balra fordulni, az ezen az új közleke-

dési kapcsolaton keresztül ezt jó mi-
nőségben, megfelelő szélességben
meg tudja tenni” – hangsúlyozta az
alpolgármester.

A teljes útépítés 1.142 métert ölel fel,
a beruházás bruttó értéke pedig mintegy
835 millió forint. Az útpálya aszfaltburko-
latot kap, kiépül a közvilágítás, a csapa-
dékvíz-elvezető és egy tározótó is.

ÚTFEJLESZTÉSEK
rekordido alatt´́ Szerző: Győr+

Fotó: Marcali Gábor

városszerte

ges az öntözés, hiszen az idei
április az elmúlt száz év legmele-
gebbike volt, de a rekordok májusban
is dőltek. Tavasszal több alkalommal is 30 fok fölé
szökött a hőmérséklet. Az időjárás hosszú távú vál-
tozásához alkalmazkodni kell az automata öntöző-
rendszerek előnyben részesítésével.

A korábbi évek fejlesztései által, Győrben több
helyszínen, így a Belvárosban is (Móricz Zsigmond
rakpart, várfal alatti játszótér; Városháza előtti

zöldterület; Rába Hotel előtti szökőkút körüli tér;
Árpád-tömb játszótér), valamint egyes körforgal-
makban, az Adyvárosi várjátszótéren és a Kuopio
parkban is működik már automata locsolórend-
szer. A tapasztalatok kedvezőek, ezért a kerti lo-
csolótömlők használatát kiváltó automata rend-
szerek telepítése folytatódik.

Ennek idei első eleme a megújult vízparti sé-
tányok mentén Révfaluban, a Mosoni-Duna part-
ján, a Kossuth híd és a Jedlik híd közötti, mintegy
5.700 négyzetméter nagyságú füves zöldterület,
ahol hétfőn helyezték üzembe az automata öntö-
zőrendszert. A gyep ezentúl programozottan a

hajnali órákban kap majd vi-
zet. A rendszer esőérzéke-

lős, így esőben nem
kapcsol be. A rak-

parti helyszín befe-
jezését követően
kezdődik az auto-
mata öntözőrend-

szer kiépítése a vá-
roson átmenő, nagy

forgalmú Szent István
úton, a forgalmi sávokat elvá-

lasztó középső, ugyancsak megszépített zöldsáv-
ban, ahol egyedi cserjék és fák, virágokkal együtt
díszítik az utat. Az automata öntözőrendszerek te-
lepítésének programja ezt követően is folytatódik
az adyvárosi tónál az ülőkövek környezetében lé-
vő területen, a Barátság Sportparkban és jövőre
több városrészben is.

Az idei április 
az elmúlt száz év

legmelegebbike volt 

Öntözőrendszer épül többek között a Szent István
úton, az adyvárosi tónál és a Barátság Sportparkban
is, a révfalui vízparti sétányon pedig már üzembe is
helyezték az automata rendszert.

Automata

öntözorendszerek´́

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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A Bolyai János Matematikai Társu-
lat emlékdíját vehette át Csóka Gé-
záné Salakta Judit több évtizedes pe-
dagógiai munkájáért a közelmúlt-
ban, a Győrben tartott vándorgyűlés
megnyitóján. A Beke Manó Emlékdíj-
jal több évtizeden át végzett kiváló
és eredményes matematikai nevelő-
oktató munkáját és a matematika
népszerűsítése érdekében kifejtett
tevékenységét díjazták. Emellett
büszkélkedhet a Graphisoft Alapít-
vány a Magyar Matematika Oktatá-

sért kitüntetésével is,
amellyel elhivatott szak-
mai és emberi munkáját dí-
jazták a jövő tehetségeinek
kibontakoztatásáért.

Miért a matematikatanári 
pályát választotta?

18 éves koromban a reáltudo-
mányok, a matematika, a fizika és
a biológia iránti érdeklődésem, és
a sport iránti szeretetem határozta
meg a pályaválasztásomat. Mate-

Több évtizedes munka  a tantárgy
népszerusítésében 

Nem csak a hivatásához kell a matematika,
dr. Csóka Gézáné tanárként és minősítő szak-
értőként azt vallja, a problémamegoldó gon-
dolkodás és a rendszeresség nagyban segíti
az életben, hogy ne vesszen el a feladatok so-
kaságában. 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

Az életben is 

SEGÍT
a matematika

´́
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matika–testnevelés szakot végez-
tem Szombathelyen, vonzott a ta-
nári pálya, jól éreztem magam a fi-

atalok között, és úgy gondoltam,
hogy ha családot alapítok, a gyer-
mekeimmel is több időt tudok töl-
teni pedagógusként.  Akkor még a
matematika mellett versenyszerű-
en atletizáltam és nagyon szeret-
tem a különböző labdajátékokat is.
A sport a mai napig életem megha-
tározó része maradt. Pályám ele-
jén még mindkét szakomat tanítot-
tam, majd egyetemi diplomát, két
szakvizsgát szereztem és gyerme-
keim születése után a matematika
oktatása lett a fő területem.

Később már a tanítás mellett
szaktanácsadói, szakértői munkát is
végzett.

Tíz évig nagy lelkesedéssel lát-
tam el a megyei középiskolai ma-
tematikatanárok szaktanácsadói
feladatát, a feladatkör megszűné-
séig. A megyei és megyénken túli
tanároknak tartottam előadáso-
kat, akkreditált tanfolyamokat. Eb-
ben a munkában, ahogy a későb-
biekben is, fontos volt számomra,
hogy kiváló együttműködés, folya-
matos és jó információcsere jött
létre a kollégákkal és az oktatás
határain túl barátságokat is ho-
zott az életemben. A Bolyai János
Matematikai Társulat győri tagoza-
ti elnökeként évről évre matema-
tikaversenyeket szervezünk, így a
mai napig a kollégákkal szorosan
együttműködve segíthetem a te-
hetséges fiatalok megtalálását és
kiemelését. 

Az utóbbi években sok változás
történt az oktatásban. Érintette az
ön munkáját is? 

Igen, természetesen. Új típusú
szaktanácsadói rendszer alakult,
amelyben az Oktatási Hivatal meg-
bízásából tanfolyamokon készítet-

tem fel a szaktanácsadókat, je-
lenleg minősítő szakértőként

veszek részt a munkában.
Munkahelyemen, a Jedlik
Ányos Gépipari és Informa-
tikai Szakgimnáziumban ki-
emelt feladattá vált a legte-
hetségesebb tanulókkal va-
ló külön foglalkozás, me-
nedzselésük, pályázatok írá-

sa, mely az egyik legszebb
feladat számomra. Büszkeség-

gel tölt el, hogy a Jedlik-iskola
tehetségfejlesztő programjának

köszönhetően a matematika érett-
ségi és a matematika kompetencia-
mérési eredményeink alapján a
szakgimnáziumok között a legjob-
bak vagyunk az országban. Külön ki-
emelném, hogy a tantárgy országos
egyéni és csapatversenyeinek dön-
tőiben évről évre  kiválóan szerepel-
nek diákjaink, idén az OKTV 50 fős
döntőjében 6 jedlikes diákunk sze-
repelt kiemelkedő eredménnyel. 

A díjátadón megjegyezte, na-
gyon meglepődött, hogy önt válasz-
totta a bizottság. 

A Beke Manó-díjat 1951 óta adják
át a matematikát magyarul oktató
hazai és határon túli tanároknak. A
megtiszteltetést azért érzem, mert
évente hét kolléga kapja, és sokan va-
gyunk az általános és középiskolai ta-
nároktól az egyetemi matematikát
oktatókig, akik közül választhat a bi-
zottság a jelölések alapján. Beke Ma-
nó tudós, valamint a magyar mate-
matikaoktatás egyik mestere és úttö-
rője volt, aki tankönyveivel és mun-
kásságával jelentősen hozzájárult a
matematikai tudomány fejlesztésé-
hez és a matematikai ismeretek el-
terjesztéséhez. Megtisztelő, ha ilyen
kiváló emberről elnevezett díjat kap-
hat valaki. 

Milyennek látja a jövő matema-
tikaoktatását? Várható változás a
Pitagorasz-tétel tanításában?

A magyar oktatási rendszer folya-
matosan alakul, változik, de a mate-
matika viszonylag stabil tudományte-
rület, ám oktatása azért folyamatos
együttgondolkodásra készteti a taná-

rokat és szakértőket, oktatási vezető-
ket. Bár a munkámban eredmény-
centrikus vagyok, de úgy vélem, az
önálló, logikus, problémamegoldó
gondolkodás elsajátíttatása a legfon-
tosabb feladat a matematikaoktatás-
ban. A tanulókat rávezetni a problé-
ma megtalálására, modellalkotással
megoldani azt, és végül mindezeket
a valóságba átültetni. Lexikális isme-
retek helyett gyakorlatban használha-
tó tudást tudjunk átadni a következő
generációknak. A sikeres középfokú
oktatáshoz nélkülözhetetlen a felső-
oktatással és az alapfokú oktatással is
a kapcsolat. Jó látnom, hogy a Jedlik-
iskolában sok motivált, eredményes
diákunk van, akik megállják a helyü-
ket akármelyik egyetemen, a felsőok-
tatás részéről pedig nagy az érdeklő-
dés a tehetséges középiskolások felé.
Iskolánk nyitott az általános iskolák fe-
lé is, ma már 400 diák vesz részt 7-8.
osztályosoknak indított kapcsolatépí-
tő matematikaversenyünkön, amely-
nek különlegessége, hogy egy felada-
tot német vagy angol nyelven kell a
diákoknak megoldaniuk. 

A családi életében is szerepet
kap a matematika?

Imola lányom doktorandusz a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen, statisz-
tikával foglalkozik, Boglárka lányom
a Budapesti Műszaki Egyetemen
mesterképzését kezdi, alkalmazott
matematika szakiránnyal. A matema-
tikában és a sportban megtanult
rendszeresség, a hatékony időbeosz-
tás fontos része az életemnek, külön-
ben elvesznék a munkahelyi és csa-
ládi feladatok között. 

Az elhivatottság nem hiányzik
önből. Mi ad erőt az új feladatok-
hoz, miből merít tanárként és szak-
értőként?

A támogató családi és munkahe-
lyi háttér mellett fontosnak tartom,
hogy szakértői munkám során fel-
használhatom azt a gyakorlati ta-
pasztalatot, amit a hétköznapokban
a diákok oktatásában szerzek, és az
iskola falain túli munkák pedig segí-
tenek még hatékonyabbá tenni a ta-
nári feladatomat. Nagyon lelkesítő-
ek azok a tanítványok, akik érdeklő-
dőek és szépen teljesítenek az isko-
lában vagy a versenyeken, büszke-
séget szerezve ezzel nemcsak ön-
maguknak, de az őket oktató taná-
roknak is. Így egymást erősítve ju-
tunk el a sikerekig.

Gyakorlatban
használható tudást

tudjunk átadni 
a következô 

generációknak



A Vespát Enrico Piaggio találta fel
1946-ban, a második világháború
veszteségei után. Az olasz robogó,
amelynek neve magyarul csak any-
nyit jelent: darázs, mára már divat -
ikonná, életérzéssé nőtte ki magát.
Ez a láz hozzánk is elért, 2017-ben
megalakult a Vespa Club Győr, most,
2018 nyarán pedig életre hívták az
első országos találkozót – a VESPA-
RÁDÉT – a város támogatásával. A
VESPARÁDÉT Borkai Zsolt polgár-
mester nyitotta meg a Dunakapu té-
ren, ahová ő maga is Vespán érke-
zett a robogós felvonulással.

A városvezető elárulta, tőle sem
áll távol ez az életforma. „Talán a
szervezők még járni sem tudtak,
amikor én már motoroztam” –

A MI

UTCÁNK
BELVÁROS – 5. rész

Dr. Kovács Pál utca (9021)
Kovács Pál (1808–1886) orvos, író.

1835-ben telepedett le Győrben. A
Győri Olvasó Egylet egyik alapító tagja,
és elnöke volt a Győri Ének- és Zene-
egyletnek is. Vígjátékokat, drámákat,
elbeszéléseket írt, és a Hazánk című,
első magyar nyelvű győri újságot szer-
kesztette. Az utcát, ahol lakott 1908-
ban nevezték el róla, ugyanekkor he-
lyezték el lakóháza falán Horváth Ador-
ján győri szobrászművész bronz dom-
borművét. Ma a győri könyvtár is őrzi
a nevét.

Dunakapu tér (9022)
A tér helyén a középkorban a győri

vár állt, a folyóra néző Dunakapu-bás-
tyával. A vár maradványait a városren-
dezés során az 1930-as években el-
bontották a Bástya utca nyugati szár-
nyán álló épületekkel és kazamatákkal
együtt. Az így létrejött tér a Dunakapu
nevet kapta.

Eötvös tér (9021)
Eötvös József (1813–1871) író, köl-

tő, jogász. A Batthyány-kormány, majd
az Andrássy-kormány vallás- és közok-
tatásügyi minisztere, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke. Legismer-
tebb művei a Karthausi, A falu jegyzője
és a Nővérek. 1948-tól hívják így a te-
ret.

Fazekas köz (9022)
A belvárosi kis utcában néhány fa-

zekasüzlet működött, innen ered az el-
nevezés.

Gárdonyi Géza utca (9022)
Gárdonyi Géza (1863–1922) író,

költő, drámaíró, újságíró, pedagógus.
Eredeti neve Ziegler Géza volt, de első
írásait már Gárdonyi Z. Géza néven je-
lentette meg. (Gárdonyban anyaköny-
vezték, innen a név.) 1885-ben Győr-
ben telepedett le, itt nősült meg, és
három évig újságíróként dolgozott (Ha-
zánk, Győri Közlöny, Győri Hirlap). Leg-
ismertebb művei az Egri csillagok, A
láthatatlan ember és az Isten rabjai.

Czvikovszky Tamás

8 2018. július 27.

„DARAZSAK” Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: O. Jakócs Péter

Ellepték a várost a színes 

Megérkezett Győrbe a „darázsőrület”: színes robogóktól
volt hangos a város, múlt pénteken kezdődött és vasárna-
pig tartott az Országos Vespa Találkozó, azaz a VESPARÁDÉ.

mondta mosolyogva, s hozzátette, a
motorozásnak nagyon jó közösség-
formáló ereje van. „Jó motorozást,
egyenes kanyarokat!” – ezzel a jókí-
vánsággal zárta szavait Borkai Zsolt.

A szervezők részéről Vajthó
Ádám és Borbély Barnabás szóltak
a jelenlévőkhöz. Elmondták, hosz-
szú út és sok munka vezetett a ta-
lálkozóig, de végre sikerült elcsá-
bítani Győrbe a motorosokat. A
VESPARÁDÉ hátterében egy
nemes cél is állt, hiszen az
egyesület gyűjtést szervezett
a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház Gyermekosztályának.
1.600.000 forintot gyűjtöt-
tek, a befolyt összeget pedig
a pénteki megnyitón át is adták
dr. Issekutz Ákosnak, aki a kórház
képviseletében volt jelen. „Ez az
adomány a legjobbkor jött a kór-
háznak, hiszen a gyermeksürgőssé-

git és -traumatológiát országosan
átrendezik. Hat országos és egyete-
mi centrumban indult meg a fejlő-
dés, elsőként Győrben alakul meg
a gyermektraumatológia és sürgős-
ségi centrum” – mondta. Hozzátet-

te, nagyon örülnek a nagyvonalú
adománynak, hiszen a pénzt ennek
a felszerelésére és különböző mű-
szereire költik majd kiegészítésként.

A megnyitó végén Borkai Zsol-
tot örökös győri Vespa klubtagnak
nyilvánították, és Martin Stift, a
Vespa világszövetség elnöke is át-
nyújtotta neki zászlóját.

Vajthó Ádámtól, az egyik főszer-
vezőtől megtudtuk, a VESPARÁDÉ-
RA körülbelül 110-en érkeztek, pél-
dául Ausztriából, Németországból,
Szlovákiából, Budapestről, Debre-
cenből, Szekszárdról, Szombathely-
ről és Mosonmagyaróvárról.

Sikerült
elcsábítani 

a
motorosokat



Fenyo Miklóst
Kétszer is telt ház fogadta 

´́
Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember
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osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban 106 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam beiskolázási
lehetôséggel. Ha szeretnél ingyenesen OKJ -s
targoncavezetôi jogosítványt szerezni, 
JELENTKEZZ!

Ami a  munkakör betöltéséhez szükséges:
• 8 ált. iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

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

Amit mindkét munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
(a tanfolyam ideje alatt is)

• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteriarendszer

(lakáshitel törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

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

Érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
96/661-213, vagy 30/864-0897
renata.baracskainefarkas@syncreon.com

Fenyő beszélgetőtársa dr.
Fekete Dávid, Győr egyik alpol-
gármestere volt, aki miután kö-
szöntötte a közönségtalálkozó
résztvevőit, kérdéseivel bonto-
gatta ki Fenyő csodás karrier-
jét, mindig megújuló, de
örök jampec karakterét.

Kirándult Amerikába,
ahol fiatalon magába szívta
a rock and roll szeretetét. Kel-
lett idő, amíg bizonyította: itt-
hon is létjogosultsága van az
amerikai álomnak. Miki pedig
zenélt, dalt szerzett, zenekart
verbuvált, s egy csapásra ismer-
tek lettek a Ki mit tud? zsűrijét
nem meggyőző, de a nézőket el-
varázsoló házibuli himnusszal, a
Csavard fel a szőnyeget! című
dallal. A nagy Hungáriával – ne-

vezzük így a Dollyval, Novai Gá-
borral, Szikora Róberttel, Fekete
Gyulával, Kékes Zoltánnal és per-
sze Fenyővel felálló zenekart –
aztán robbantottak, hiszen a szí-
nes zakók, jampifrizurák, a pör-
gős szoknyák, széles övek is be-
figyeltek, s pillanatok alatt arat-
tak. Szinte a föld alól nőttek ki a
jampik és a jampipik, s értek el
a Rock and Roll Party és a Hotel
Menthol című lemezekkel hatal-
mas példányszámokat. Fenyő
később más zenekarokkal is sike-
res lett, készített rockabilly, de
break anyagot is, s felfedezte
Szandit. A Modern Hungáriát so-
kan vakvágánynak tartják, de

ahogy Fenyő fogalmazott: az el-
múlt 50 évéből mindent vállal.

Szólókarrierje is páratlan,
életrajzi ihletettségű dalai képvi-
selik, amitől máig ő a leghitele-
sebb képviselője a hazai rock
and roll zenének. Sokoldalúságá-

A magyar rock and roll
leghitelesebb képviselőjé-
vel találkozhatott, aki
múlt pénteken a Rómer
Házba látogatott. Közön-
ségtalálkozóra hívták az
előadót, ahol sok érdekes
részletre fény derült pá-
ratlan karrierjéből, majd
vasárnap együtt bulizhat-
tunk vele a Nyáresti Kon-
certen, a Dunakapu téren.

ra példa, hogy már négy musical
és egy mozifilm is fűződik a ne-
véhez. Sőt, december 15-én a
Győri Nemzeti Színházban lesz
az ősbemutatója az Aréna című
musicalnek, amelynek zenei
alapját az azonos című korong
adja, szövegkönyvét pedig Eg-
ressy Zoltán drámaíró jegyzi. Fe-
nyő megemlítette: Forgács Pé-
ter igazgatóval és rendezővel a
barátsága már az 1998-as Hotel
Menthol óta tart. Az új musical-
ről nem sokat árult el, ám az ki-
derült, hogy azok a hangulatok,
jelenetek visszaköszönnek, ame-
lyeket a dalok elmesélnek.

A közönségtalálkozó utáni
napon következett volna a

koncert, ám a viharos
időjárás közbeszólt,

így vasárnapra ha-
lasztották a rock
and roll partyt.
Fenyő pedig hoz-
ta, ami már 50

éve az élvonalban
tartja: a slágereit, az

őszinte előadásmódját, a
poénjait, s a stílusnak azt a va-
rázsát, melynek hatására szinte
az egész tér táncolni kezdett.
Másfél órát, 18 dalt és örök em-
lékeket köszönhetünk Fenyő
Miklósnak és társainak, na meg,
hogy megint felébresztettük
Rockandrolliát!

Decemberben
Fenyô zenéire épülô

ôsbemutatót
láthatunk
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„Úgy érzem, hazatértem!” –
kezdte meghatódva Fekete Gábor
tulajdonos, aki tizenkét évnyi bér-
beadás után ismét irányítja a Mó-
nus Illés–Szent Imre út keresztező-
désénél található üzletet. „Kiváló
segítségem van Szegedi Annamária
személyében, aki kolléganőivel a
belvárosi boltunkból jött, hogy
együtt ismét fellendítsük az üzletet
úgy, ahogy azt megérdemli. Har-
mincöt éve nyitottam meg, itt kez-
dődött minden...”

A Margaréta egyébként is brand
Győrben, s hamarosan ismét két,
azonos színvonalú üzlettel várja a vá-
sárlókat. A belvárosi boltban Fekete
Gábor lánya dolgozik majd, aki mára
már három gyermek édesanyja, s ki-
tanulta a szakma rejtelmeit.

„Tényleg örök szerelem a virágke-
reskedés. Imádom, amikor megér-
keznek a friss virágok, vagy valami új-
donságot rendelünk. Egyébként is
mindig azt mondom: kérdezzenek,
kérjenek, s mi a lehetetlent is meg-
próbáljuk teljesíteni” – hangsúlyozta
Fekete Gábor.

A Margaréta csapata tisztában
van vele, hogy a virágkötés is azok-
hoz a szakmákhoz tartozik, ahol a leg-

Virágbolt mellett elsé-
tálni mindig felüdülés.
A színkavalkád, a friss il-
latok az életet hirdetik,
a szabadságról és a sze-
relemről mesélnek. S ar-
ról, hogy ha a földi élet
meg is szakad egyszer,
mégis szép, a végtelen-
ségig. A Margaréta meg-
újult üzletével az em-
berek szolgálata mellett
tette le a voksát. 

pontosabb munkát várják el tőlük, le-
gyen szó akár örömről, akár bánatról.
Mert sajnos amellett sem lehet szó
nélkül elmenni, hogy a rendelés
nagy részét a koszorúk és sírcsokrok
teszik ki.

„Igyekszünk minden kérést telje-
síteni, s azt is tudjuk, hogy ilyenkor
nagyon nehéz a hozzátartozóknak.
A nyugdíjasokat kedvezménnyel se-
gítjük, ahogy a szeretetotthonban
élőket is. Fontos, hogy nálunk min-
denki megtalálhatja a neki megfele-
lő növényt, virágot. S most, hogy itt
mindent szinte elölről kezdtünk,
szeretném is, hogy a legnagyobb bi-
zalommal forduljanak hozzánk a ve-
vőink” – zárta gondolatait Fekete
Gábor, aki imádott virágai között
máris egy újabb kedves ismerős fe-
lé fordult beszélgetni és tanácsot
adni, most éppen a kardvirágokkal
kapcsolatban.

Egyébként az idei nyárra eddig jel-
lemző, hogy a kánikula kerüli az orszá-
got, viszont ez virágos szempontból
nem rossz. S a Margaréta újra régi
pompájában ragyog, s ki tudja, még
hol a csúcs, hiszen hamarosan már
nem csak parkolója, hanem teljesen új
épülete is lesz a virágüzletnek. (x) 

HAZATÉRT 
a Margaréta tulajdonosa

Karokra bontva az eredményeket
látható: az Audi Hungaria Járműmér-
nöki Karon a járműmérnök szak na-
gyon keresett, itt a mester (levelező)
képzés például majdnem dupla lét-
számmal indul. A logisztikai mérnök,
műszaki menedzserképzésre jelentke-
zők száma is emelkedett. Az Apáczai
Csere János Karon továbbra is népsze-
rű a gyógypedagógus-képzés, és erősö-
dött a szociológia is. Az Építész-, Építő
és Környezetmérnöki Karon az új típu-
sú építészképzés népszerűsége új hall-
gatókat vonzott, és a szerkezetmérnöki
mesterképzés beindításával teljessé
vált a kar palettája. A Deák Ferenc Ál-
lam- és Jogtudományi Karon az új
munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási mesterképzéssel ugyancsak
teljes körűvé vált a kínálat, és továbbra
is népszerű az osztatlan jogászképzés.

Forrás: Széchenyi István Egyetem  /  Fotó: Könczöl János

Több mint tíz százalékkal emelke-
dett a felvett hallgatók száma a múlt
évhez képest a Széchenyi István
Egyetemen. Így szeptembertől 3762
elsőéves hallgató kezdheti meg ta-
nulmányait – derült ki szerda este, a
ponthatárok kihirdetését követően.

Az Egészség- és Sporttudományi Ka-
ron nagymértékben nőtt a jelentkezők
és a felvettek száma az ápoló és szü-
lésznő levelező képzéseken, és ugyan-
így a sport- és rekreációszervezésen is.
A Gépészmérnöki, Informatikai és Vil-
lamosmérnöki Karon megduplázódott
a villamosmérnök-hallgatók száma. Ez
azért is jó hír, mert a munkaerőpiacon
jelentős hiány mutatkozik villamosmér-
nökökből. Emelkedett a gépészmér-
nök, a mérnök-informatikus képzésre

felvettek száma is. A Kautz Gyula Gaz-
daságtudományi Kar alapképzésein
több lett az államilag támogatott hall-
gató – annak ellenére, hogy nagyon
magas a ponthatár. A vezetés-szerve-
zés (nappali) mesterszak tavalyhoz ké-
pest dupla létszámmal indul. Összessé-
gében is több mint tíz százalékkal nö-
vekedett a karra felvettek száma. Az
angol nyelvű képzések is szépen meg-
gyökeresedtek. A Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karon a növény-

orvos, az élelmiszermérnök, valamint
az agrármérnök-tanár képzés is na-
gyon népszerű. Húsz százalékkal emel-
kedett a karra felvett hallgatók száma.
A Művészeti Karra szintén magas pont-
számú, kiváló felkészültségű hallgatók
kerülhettek csak be. A felvettek száma
itt is növekedett, ami az egyetemi ze-
nekarok utánpótlását is biztosítja. Ki -
emelkedő a klasszikus zongora előadó-
művész szak, ahol szeptembertől nyol-
can kezdhetik meg tanulmányaikat.

SZE: több elsoéves hallgató´́
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Az esemény egyik szervezője
Széll Réka, aki 2014-ben alapította
a Plastr márkát. Munkáit az utca
emberén épp úgy láthatjuk, mint
városunk több rendezvényén. Ins-
tallációival elvarázsolja a közönsé-
get, legutóbb a Múzeumok Éjsza-
kájára készített papírdekorációt.
Ezek adják az alapját a Stílusos
ART Piknik egy meghatározó dizáj-
nelemének is. A Plastr Worksho-
pok telt házzal üzemelnek a Ró-
mer Házban, most a pikniken pe-
dig egy kihelyezett, rendhagyó
foglalkozáson vehetnek részt az al-
kotni vágyók. A workshop vendé-
gei Balilla és Mr. Tibowsky, azaz Ba-

Piknikezni jó, augusztus
17 és 19 között pedig  a
művészeti éhségünket is
jóllakathatjuk a Radó-szi-
geten, a város első gaszt-
roművészeti rendezvé-
nyén, melyen a kultúrát is
főételként fogyaszthatják
a résztvevők.

GYOR ELSO GASZTROMUVÉSZETI RENDEZVÉNYE

lázs Lilla és Kovács Tibor textilter-
vező és tetoválóművész lesznek.
Lilla megmutatja márványos poli-
mer technikájának rejtelmeit,
mellyel különleges ékszereket ké-
szíthetünk. Mr. Tibowsky bemu-
tatja, hogyan készíthetünk képe-
ket olaj, akril, filc, golyóstoll vagy
festékspray segítségével.

A pikniken kerekasztal-beszélge-
tésre is várnak. A vendégek Tánc-
zos Anita és Balogh Petra divatter-
vező, Fehér József textiltervező
iparművész és Halmi-Horváth Ist-
ván festőművész lesznek, akikkel a
győri művészet, dizájn jelenéről és
jövőjéről beszélget Csalár Bence,
divatújságíró és stylist. (x)

Stílusos ART Piknik

´́ ´́ ´́
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A nagy hagyományokkal rendelke-
ző Győri Művésztelepnek ezúttal is a
Napóleon-ház adott otthont, és célja
továbbra is a kortárs képző- és iparmű-
vészet támogatása és bemutatása. 

Idén Bernáth András, Erdélyi Gá-
bor, Fehér József, Forgó Árpád, Halmi-
Horváth István, Szabó Dezső és
Varga Bertalan kapott lehetősé-
get arra, hogy három héten át
csak a munkájára fókuszál-
hasson. A meghívott művé-
szek az alkotáson túl egymás
tudása, képessége által fejlőd-
hetnek, épülhetnek, és a jó han-
gulatú együttlétek során barátságok
és szakmai együttműködések is szület-
hetnek. 

A művészek között van, aki már
sokadszorra vesz részt a művésztelep
munkájában, van, akit a közös műter-

mi munka inspirál, vagy éppen az,
hogy már az alkotás folyamatában is
megoszthatják egymás gondolatait,
hozzászólhatnak egymás művészi tel-
jesítményéhez. 

Fehér József győri iparművész szá-
mára is inspiráló, hogy látja kollégáit
munka közben, érdekes megfigyelni,
hogy más művészek keze között ho-
gyan születik meg a mű, és technikailag

Fél évszázados a Győri Művésztelep, ahová idén is a magyar kor-
társ művészet fiatal és neves alkotói kaptak meghívást, hogy há-
rom héten keresztül, egy térben dolgozhassanak, az itt készült al-
kotásaikat pedig egy kiállítás keretében mutassák be a győrieknek. 

Technikailag is
sokat tanulnak

egymástól 

is sokat tanulnak egymástól. Az alkotók
jól érzik magukat, és szívesen jönnek
városunkba, hiszen alig akad olyan ön-
kormányzat, ahol ily módon értékelik,
és foglalkoznak a kortárs művészekkel. 

A háromhetes alkotófolyamat ki-
állítással fejeződik be, Abstract cím-

mel, melynek megnyitója július 30-
án, hétfőn 18 órakor lesz a Magyar
Ispitában (Nefelejcs köz 3.). A tárlat,
melyet Hajdu István műkritikus ajánl
az érdeklődők figyelmébe, szeptem-
ber 2-ig látogatható, hétfő kivételé-
vel naponta 10 és 18 óra között.

egymás közt 
KORTÁRS MUVÉSZEK´́

Szerző: F. G.
Fotó: Marcali Gábor
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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!

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

A XVI. Anna-napi búcsút rendezik Szabadhe-
gyen, a József Attila Művelődési Házban (Móra
park 1.) július 29-én 16 órától. A programban
látható a Kaméleon Színjátszó Egyesület mese-
játéka, Nagy Balázs színművész zenés műsora,
a Danger Elements breakbemutatója, a Cont-
rol Five zenekar szórakoztató zenés összeállítá-
sa. A napot utcabál zárja az Akkordeon Harmo-
nika Zenekar közreműködésével.

Boldog Apor Vilmos tiszteletére mu-
tat be szentmisét Péntek József gyé-
mántmisés atya augusztus 6-án 18
órakor, a győri Nagyboldogasszony-
székesegyházban.

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  
Kézműves foglalkozást tartanak a Gyer-
mekkönyvtárban (Herman Ottó u. 22.,
földszint) augusztus 1-jén 10 órától 11.30-
ig. Ez alkalommal állatfigurás kulcstartót
készíthetnek az érdeklődők. A program
díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Beje-
lentkezni személyesen vagy a 96/516-677-
es telefonszámon lehet.

Augusztus első hétvégéjén újból fesztiválhangulat, gaz-
dag programkínálat várja a Rába Quelle Fürdőbe érke-
zőket. Mindkét napon táncbemutatók, különféle zenei
irányzatú koncertek szórakoztatják a strandolókat. 

Am 29. Juli ab 16 Uhr findet in Szabadhegy, im
Hof des József Attila Bildungshauses (Móra
park 1.) die XVI. Feier zum Anna-Tag statt.

Konzerte, Vorträge, Shows, Spielpark und
Handarbeitsbeschäftigungen warten

auf die Besucher.

Am ersten Sonntag im August findet auf
dem Dunakapu-Platz wieder den Erzeuger-
Markt. Aus dem Angebot der Kisalfölder Er -
zeuger gibt es an den Ständen unter anderem:

Käsespezialitäten, Geräuchertes, Marme-
laden, Eingemachtes, Süsswaren,

Sirup und Blumen.

Am
4. August findet die Adyváro-

ser Seeuferparty – ein ganztägiges
Programm mit Veranstaltungen zum

Sommer statt, dass auf seine Besucher aus
der Umgebung wartet. Kinder haben Gelegen-
heit an einem Spielhaus teilzunehmen, dass
mit dem See und dem Wasser zu tun hat, auf
der Bühne gibt es Konzerte für die Besucher.

Zum ersten Wochenende am ersten Augustwochendende erwar-
tet das Rába Quelle Bad seine Besucher wieder in Festivallaune
und mit einem reichen Programmangebot. An beiden Tagen wer-
den die Strandbesucher mit Tanzshows und Konzerten diverser
Stilrichtungen unterhalten.
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The Voices Szerző: L. P.

Nemzetközi siker Gyorbol´́ ´́
Az új operasztár nemzedék ünnepelt

énekesei lépnek fel a Voices of 2018! kon-
certen augusztus 18-án, a győri Széchenyi
téren. A több éves múltra visszatekintő,
nagy sikerű zenei eseményeken évről évre
a Plácido Domingo’s Operalia díjnyerteseit
ismerheti meg a közönség. A világsztár éne-
kes, Plácido Domingo által alapított nemzet-
közi operaversenyre jelentkezők többsége
már rangos zenés színpadokon bizonyította
tehetségét, azonban világkarrierjük elindu-
lásához az Operalia lehet az egyik legfonto-
sabb mérföldkő. 

A Győrből évente elinduló, The Voices
sorozat rangos és népszerű eseményei az
elmúlt években Európa-szerte meghódítot-
ták a közönséget. A programokon a legkivá-
lóbb fiatal énekes sztárok varázsolják el a
publikumot.

A Voices of 2018! ez évi eseményére
Győrbe érkezik a Frankfurti Opera, a Bajor
Állami Operaház, a spanyolországi Liceo, a
Los Angeles Opera csodás hangú szoprándí-
vája, az Operalia 2017 első díjasa, Adela Za-
haria (fotónkon). Olaszországból érkezik az

est tenoristája, a Zarzuela-díjas Marco Ciaponi,
akinek programjában kiemelt helyet kapnak
a nápolyi dalok, és természetesen a legnép-
szerűbb tenor slágerek. A művész az elmúlt
években többek között G. Puccini Bohémélet
Rodolphe, G. Verdi Traviata Alfréd szerepei-
ben aratott sikereket Róma, Milánó és Berlin
dalszínházaiban. Számos nemzetközi ének-
versenyt nyert, Európa és Távol-Kelet zenés
színpadjainak népszerű, fiatal baritonistája
Leon Kim, aki Don Giovanni Masetto szere-
pében mutatkozott be Szöulban. A dél-kore-
ai születésű énekes G. Verdi Rigoletto, G.
Puccini Bohémélet, G. Donizetti Lammermo-
ori Lucia slágerei mellett közkedvelt olasz és
spanyol szerzeményeket énekel a győri kon-
certen.

Az Európa egyik legszebb barokk terén
rendezendő koncertnek Polyák Lilla lesz a
vendége, és a neves venezuelai karmester,
Manuel López-Gómez dirigálásával, a Győ-
ri Filharmonikus Zenekar az állandó közre-
működője. A Voices of 2018! rendezvény-
nek Győr polgármestere, Borkai Zsolt a
házigazdája.
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Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

viktornagy.netgazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

VILLÁMTESZT Audi A3 Cabrio 1.5 TFSI

Az új 1.5 literes TFSI erőforrás
mindent felvonultat, amit ma egy
benzinmotor tudhat. Először nézzük
a technikát. Adott az 1.4 TSI motor-
család ezerötös leszármazottja,
amely négyhengeres, turbófeltöltős.
Tudja a hengerlekapcsolást,
tehát részterhelésnél
két hengerrel is fo-
roghat. Prémi-

um megoldásként változó geometri-
ájú turbófeltöltőt kapott. Ez eddig
csak a Porsche autóiban bukkant fel.
Első körben 130 és 150 lóerővel ér-
kezik a győri motor, de természete-
sen lesz belőle erősebb változat.

Ezek most a takaré-
kosságra és kör-

nyezetbarát
működésre

fókuszáló verziók. Ennek ellenére
200 és 250 Nm nyomatékkal szolgál-
nak, amit már 1300 fordulattól bizto-
sítanak. Ez önmagában dicséretes. És
van még valami, amit eddig csak hib-
ridautóknál hallottunk.

A motor Atkinson-, pontosabban
Miller-ciklus (turbómotoroknál így
nevezik) szerint is tud működni. Ez
azt jelenti, hogy a szívószelep zárás-

Az Audi A3 Cabrio régi ismerő-
sünk. Volt már nálunk és meg is
győzött könnyed szellemiségé-
vel, bivalyerős motorjával. Most
viszont azért járt nálunk, hogy
megmutassa, mire képes egy
alapmotor.

késleltetésével az adott pillanatban
a kompresszió csökkenthető, így a
csúcsnyomás és  -hőmérséklet is csök-
ken, tehát a nitrogénoxid-képződés
is mérséklődik. Összességében ki-
sebb fogyasztás és kedvezőbb káros-
anyag-kibocsátási értékek adódnak.
Ezt kiegészítik még a különböző, súr-
lódást csökkentő technológiák, pél-
dául az alumíniumtömbben lévő du-
gattyúperselyek atmoszferikus plaz-
maspray-technológiás felületkezelé-
se. Ettől takarékosabb és tisztább
üzemű lesz a motor.

A gyakorlatban a finoman műkö-
dő hétsebességes DSG váltó az új
motorral párosítva csendben és len-
dületesen vitte a közel másfél tonnás
nyitott kompaktot. Alapjáraton hang-
talanul duruzsolt, gázadásra egészsé-
gesen pörgött fel. Igazi „krúzolós”
verdát farag az A3-ból, könnyen ki-
váltva a dízelaggregátokat, hiszen a

fogyasztása is baráti. Persze kíván-
csian várjuk, hogyan teljesít

majd az új A1-esben 200
lóerővel.

FORRADALMI

Prémium
megoldásként változó
geometriájú turbó-
feltöltôt kapott

a motor

benzinmotor
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HÍREK

Áramvonal-bajnok

A légellenállás egy sarkalatos
pontja az autózásnak. Mivel egyre
gyorsabban közlekedünk, és szeret-
nénk egyre takarékosabban utazni,
így már nem csak a szupersport au-
tóknál fontos ez az érték. Eddig a
nagyszériás autók között a Merce-
des CLA volt a legjobb, 0,23-as légel-
lenállási tényezővel. Most ezt tudta
felülmúlni az új A-osztály lépcsős há-
tú változata, 0,22-es értékkel. Az att -
raktív kompakt hamarosan Európá-
ban is debütál, és minden előremu-
tató tulajdonságában azonos lesz az
ultramodern A-osztállyal. Így extra-
vagáns belsővel és dupla LCD-kijel-
zővel érkezik. Persze a külsőségek-
kel is minden rendben.

A legdrágább kombi
Nem ma kezdte pályafutását a Bentley

S2 kombi. 1960-ban készült el az első és
egyetlen példány, egyedi megrendelésre.
Németországban a Wendler műhelyében
készítették a monstrumot. Az eredetileg 57
példányban gyártott angol szedán nyújtott
változatára építették, sok Mercedes W112
300 alkatrészt felhasználva. A magas ár mel-
lett megmaradt a hajtás is, ami egy 6,2 lite-
res V8-as blokk. Az egyedi, néhány éve res-
taurált teherhordót 575 ezer dollárért sze-
retnék értékesíteni.

Idei egyetlen hazai verse-
nyét teljesítette a Veszprém
Rallye-n a Herczig Norbert–Fe-
rencz Ramón kettős. Az Európa-
bajnokságon versenyző, és ott
már két dobogót szerző páros
Veszprém környékén is remek
formában volt. A nyolc szakasz-
ból ötöt nyertek meg, így 13,6
másodperces előnnyel nyerték
a versenyt. A céldobogón még
átgurultak, de utána leadták a
menetlevelüket, mivel nem
akartak beleszólni a bajnokság
alakulásába. Így végül a Kazár
Miklós–Tóth Zsolt páros térhe-
tett haza a győztesnek járó pon-
tokkal. A bajnokságot továbbra
is vezető Turán Frigyes–Baga-
méri László duó lett a második,
megelőzve a Balogh János–Sző-
ke Tamás egységet. 

Veszprém Rallye
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+36-96/200-203 • +36-30/998-6633

PEGAZUS TRANSZFER • TÖBB MINT REPTÉRI TRANSZFER
A kényelmes nyaralás Önnek is jár

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBANwww.pegazustranszfer.hu 
TÖBB MINT

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

„Háztól-házig” személyszállítás • Különbözô típusú járatok, akár 17 fôig
DISZKONT JÁRATOK akár
2.999 Ft/fô/út áron

INGYENES Wifi, INGYENES BANKKÁRTYÁS fizetés

BUDAPEST, BÉCS, POSZONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

Dél-Franciaországban, a népszerű
Provence tartományban járunk. Ahol
fűszeres az olívaolaj és bőven terem a
levendula. A tenger pedig nagyon kék.
Akarom mondani: azúr. Itt található
ugyanis a Francia Riviéra, a híres Côte
d'Azur. No, meg olyan ikonikus városok,
mint Cannes, Nizza vagy Saint-Tropez. 

A történelemben mégsem ezek a
helyek játszották a legmeghatáro-
zóbb szerepet. Hanem egy apró Raj-
na-menti település, ami a 14. század
elején jelentéktelen kisváros volt csu-
pán. A város azonban Franciaország
és a nápolyi király által felügyelt te-
rületek határán feküdt, ráadásul köz-
vetlenül a pápa hűbérbirtoka volt.
Pont ezért döntött Avignon mellett V.
Kelemen pápa. Aki így igyekezett
fenntartani a jó viszonyt személyes
jó barátjával, a francia királlyal, és
mindeközben megőrizni a pápai ál-
lam önálló mozgásterét.

No, de elég a történelemből, in-
kább tegyük ki az irányjelzőt, és állít-
suk le a kocsit. Az Eiseinhower-su -

gárút mentén több ingyenes parko-
lót is találunk, a vasút alatt átsétálva
pedig pár perc alatt odaérünk a
Szent Rókus-városkapuhoz. Innen az-
tán szabad a vásár, hiszen az óváros
minden pontján találunk patinás, ré-
gi épületeket és hangulatos, nyüzsgő,
élettel teli köztereket. Komoly figyel-
met érdemel maga a városfal is, ami
szinte tökéletes épségben vészelte át
az évszázadokat.

A pápai palota
Avignon legnagyobb látványos-

sága egyértelműen a pápai palota.
És ezúttal tessék szó szerint érteni
azt, hogy a legnagyobb! A palota
ugyanis a világ leghatalmasabb, és
persze legjelentősebb gótikus épü-
letei közé tartozik. Kevésbé jó hír,
hogy a francia forradalom, illetve
az azt követő időszakok szó szerint
kisöpörték az épületből a pápák lá-
ba nyomát. A palota Napóleon ide-
jében börtönként, később pedig is-
tállóként működött. Aki tehát fény -

Szerző: Kisté

huszonkét ívéből ma már csak négy
látható, a többit ugyanis elsodorta
egy komolyabb áradás. Fennmaradt
viszont a hídról egy dal, ami a gyer-
mekek körében a mai napig nagyon
népszerű. Míg a mi gőzősünk Kani-
zsára robog, addig a francia fiúk és
lányok a Pont d'Avignonon táncolnak
fel-alá.

Híres a Kelemen utóda, XXII. Já-
nos által építtetett új pápai palota is,
azt azonban korántsem annak építé-
szeti jelentősége, vagy a körülötte el-
terülő kisváros vitathatatlan bája tet-
te ismertté. Hanem az a szőlőkultúra,
amelyet az egykori pápák fejlesztet-
tek magas szintre, és tettek világhírű-
vé. A Chateauneuf-du-Papes máig az
egyik legismertebb és legelismer-
tebb francia borvidék. Az itt készülő
borok sorra nyerik a rangos nemzet-
közi versenyeket.

@napolytoldelre

Az ön gyermeke is
ilyen várat rajzol?

Mintha a meséből lépett volna elő... A tökéletes középkori
vár, a tökéletes középkori székesegyházzal. Meg hozzá az
épen fennmaradt, zordon városfalak. A falakon belül pedig
egy élő, modern, lüktető város... Ez Avignon, az egykori pá-
pai székhely, egyben az egyik legjelentősebb nyári művésze-
ti fesztivál otthona.

Tipp: A Rajna-parton működő
óriáskerékből lenyűgöző kilá-
tás nyílik a városra és az egész
környékre. A panoráma nap-
nyugta idején és a kora esti
órákban a legkülönlegesebb.

űzően berendezett, nagyúri enteri-
őrökre számít, az sajnos csalódni
fog. Július hónapban viszont az
Avignoni Fesztivál művészei újra
élettel töltik meg a palota külső és
belső tereit. 

Régi híd, új palota
A Rajna folyót a pápai palota ma-

gasságában szeli, pontosabban csak
szelte át a 12. századból származó
Pont Saint-Bénézet, vagy népszerűbb
nevén Pont d'Avignon. A híd eredeti

Ez volt 
a keresztény világ 

központja

Fotó: J.M. Rosier, Wikipedia; pexels.com



2018. július 27. 21



22 2018. július 27.



2018. július 27. 23

creativechef.hu  /  #creativechefeszter  /  @creativechefeszter

A burgonyát megfőzöm, áttöröm, majd a többi hozzávalóval összeke-
verem. Vizes kézzel kis galuskákat formázok és lobogó sós vízben kifőzöm.
A vajmártáshoz a bort a felére beforralom, majd beleteszem a kockákra
vágott jeges vajat és habverővel krémesre keverem. A gombákat egysze-
rűen csak átpirítom és a kifőzött gnocchival és a mártással tálalom.

Talán elsőre kissé furcsának tűnik e heti kínálatom, de a meleg nyári napokon üdítő le-
vest készíthetünk meggyből, a levesbetétet pedig a kapor és a túró teszi különlegesé.
Sem a látvány, sem az ízek nem mindennapiak. Olasz gyökerekkel rendelkező, krump-
lival készült nudlit is ajánlok, ami a bolti verziónál ezerszer finomabb, a pirított gom-
bákat és az ízletes vajmártást hozzá percek alatt összeállíthatjuk. A könnyű, finom már-
tással kínált gnocchinak népes rajongótábora van világszerte. Nem véletlenül!

ÉDES LEVES KAPORRAL,
OLASZ NUDLI HAGYMÁVAL

Meggyleves kapros
túrógombóccal

A vizet a cukorral, a fahéjjal és a szegfűszeggel felforralom. A cit-
rom héját zöldséghámozóval vékonyan lehúzom, kicsavart levével
együtt a forrásban lévő folyadékhoz adom. Körülbelül fél óra el-
teltével az egészet átszűröm, és a magozott meggyet a fűsze-
res lébe teszem. Az elfőtt folyadékot pótolom és a „levest”
további 15 percig főzöm. A levet ismét leszűröm és a megy -
gyeket óvatosan kinyomkodom. A gyümölcshúst összeturmi-
xolom és jégkockatartóba adagolva lefagyasztom.

A gombóchoz a túrót áttöröm, a vajjal, a cukorral, a kaporral,
valamint a 4 tojássárgájával jól összedolgozom. A tojásfehérjé-
ket a csipet sóval habosra verem, majd a túrós keverékkel, a
liszttel és a búzadarával nagyon óvatosan összeforgatom és a
masszát 1-2 órán át hűtőben pihentetem. Amikor a dara jól
megszívta magát, enyhén sós vizet forralok és vizes kézzel a
túrós masszából kis korongokat formá-
zok, amelynek közepébe egy-egy
meggyes jégkockát teszek. A
tésztát a meggyre hajtogatom
és gombóccá formázom, majd
a gyöngyöző vízben óvatosan
kifőzöm.

A levest a betéttel együtt
hűtve kínálom. 

Medvehagymás gnocchi
vajmártással, pirított
gombákkal

Hozzávalók: A gnocchihoz: 1 kg burgonya, 5 dkg parmezán, 2 db tojás,
1,5 ek. medvehagymapüré, 8 ek. liszt, 5 dkg vaj, egy csapott ek. só.
A vajmártáshoz: 20 dkg vaj, fél dl fehérborecet, 1,5 dl fehérbor.
A pirított gombához: 500 g gomba Hozzávalók a leveshez: 800 g magozott meggy, 500 ml víz, 1 citrom

leve és héja, 1 rúd fahéj, 1 rúd vanília, 5‐6 szem szegfűszeg, 100 g cukor
Hozzávalók a gombóchoz: 500 g túró, 120 g búzadara, 20 g liszt
4 db tojás, 50 g vaj, csipet só, 50 g cukor, 30 g aprított, friss kapor
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Egy szép tűzcsap, egy ötletes ivó-
kút, egy különleges víztorony – Olva-
sóink bizonyára sok szép és érdekes
vizes látnivalóval találkoztak nyaralá-
suk során. Ha megosztják velünk,
pannon-vizes tűzcsapos pendrájvot

VIZESBLOKK

Vezetékes tanácsok
Nyáron is érdemes figyelni vízveze-

tékeinkre, célszerű a vízmérőakna fede-
lét egy léccel kitámasztani, persze úgy,
hogy az ne okozzon balesetveszélyt. Ha
jól kiszellőzött az akna, néhány nap
múlva ellenőrizzük, nincs-e valahol bel-
ső vízelfolyásunk. Ehhez az ingatlanon
belül el kell zárni a vízcsapokat, és így
megnézni, hogy forog-e a vízmérőnk
kis kereke. Ha igen, keressük meg az el-
folyás okát, és javíttassuk meg.

Ha elutazunk nyaralni, érdemes az
aknában is elzárni a vízvezetéket, ne-
hogy meglepetés érjen minket hazaér-
kezéskor egy csőtörés formájában. Ha-
zaérkezve, folyassuk ki jól a vízcsapo-

kat, a vezetékekben napokig pangó
víznek nem lesz kellemes íze. Nagy
melegben előfordul, hogy kiszáradnak
a csapok alatti bűzelzárók, időnként
ezeket is engedjük tele vízzel. Ne feled-
kezzünk el a padlóösszefolyóról sem.

A kertészkedők mellett a kertitó-tu-
lajdonosoknak, vagy az automata öntö-
zőberendezést használóknak is érde-
mes mérlegelni és számolni. A képlet
egyszerű: minél több olyan vizet hasz-
nálnak, ami nem kerül vissza a szenny-
vízcsatornába, annál gyorsabban térül
meg a locsolómérőjük. Erről bővebben
a pannon-viz.hu weblapon vagy ügyfél-
szolgálatainkon kaphatnak információt. 

Inni, inni és inni!
A nyári melegben legalább napi

két-három liter folyadékot kell fo-
gyasztani, de ennél jóval többre lehet
szükségük az aktív életmódot élők-
nek, hiszen egy erőteljesebb edzéssel

akár másfél liternyi is távozhat órán-
ként a szervezetükből. Ajánlatos olyan
italokat fogyasztani, amelyek elősegí-
tik az árványi anyagok pótlását, erre
pedig a győri csapvíz is megfelelő.

Nyári vizes látnivalók

nyerhetnek. A képeket a kviz@pan-
non-viz.hu címre várjuk, szeptember
15-ig. Részletek a pannon-viz.hu
weboldalon. A beküldött képekre
szavazni is érdemes, a szavazók állat-
kerti belépőket nyerhetnek.

A Győr-Szol Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy karbantartási munkálatok
miatt a melegvíz-szolgáltatás augusztus 7-én, kedden 6–20 óráig a város
egész területén szünetel. Kérjük fogyasztóink szíves megértését.

SZÜNETEL a melegvíz-szolgáltatás! 
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

Feltétel: C kategóriás jogosítvány Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító

Kedden megkezdődött a
munka a Bartók Béla úton, a
Bartók Béla emlékműnél, ezzel
folytatódik a szökőkútfejleszté-
si program. „2018-ban a Győr-
Szol Zrt. koordinálásában, a vá-
rosvezetés döntése után négy
vizes alkotás szépül meg váro-
sunkban” – mondta el Radnóti
Ákos városüzemeltetésért is fe-
lelős alpolgármester. A korábbi
évek során megkezdett prog-
ramnak köszönhetően vált újra
működőképessé a sok éven át
elhanyagolt állapotban lévő és
működésképtelen adyvárosi
Kuopio park szökőkútja, majd a
Radó szigeti Vénusz alkotás, il-
letve megújult a Megyeháza
tér szökőkútja, a Rába Hotel
előtti Ölelkező Formák csobo-
gó, s a Bisinger sétányon lévő
Faun és Nimfák alkotás is,
emellett pedig egy éve a Rába
és Duna találkozásánál egy
multimédiás szökőkút is kike-

rült, amely azóta Győr egyik új
látványossága.

A Tejfölös Kofa Győr Belváro-
sában, a Dr. Kovács Pál utca Ki-
rály utca felőli végén található.
A Garami László szobrászmű-
vész által készített alkotás rend-
betétele június végén befejező-
dött. A munkák során letisztítot-
ták és helyreállították a szobor
részét képező csobogót, mely-
nek újraélesztéséhez szükség
volt a hozzá tartozó csatorna-
rendszer és az egész vízgépészet
felújítására. Ennek működését
szabályozható automatika irá-
nyítja. A csobogó vize ivásra
nem alkalmas, a szobortól né-
hány lépésre ivókút található.

A Bartók Béla emlékműnél a
szakemberek letisztítják a szob-
rot, a medenceteret az itt jelleg-
zetes kék-fehér csempével újra-
burkolják. A vízkép öt kis vízsu-
gárral kottavonalakat formáz
majd, ami a Borsos Miklós által

készített Madár szobron is meg-
jelenik motívumként.

A Hősi emlékműnél a Radó-
szigeten a medence ezentúl szö-
kőkútként is funkcionál majd. A
vízképet a medence két oldalá-
ról tíz-tíz befelé „lövő” fúvóka, il-
letve középen egy nagyobb víz -
sugár adja. Itt a medencetér újul
meg, a szobor restaurációja az
elmúlt években már megtörtént,
de akkor szökőkútként nem
funkcionált az emlékmű, csupán
vízfelület volt látható. Az alkotást
Horvay János szobrászművész
munkájának köszönhetjük.

Díszkút működött korábban
a Petz Aladár Megyei Oktató-
kórház előtt. Több mint 10 éve
már nem üzemel és megron-
gálták, de most ezt is felújítják.
Som János keramikus alkotá-
sán az eredeti állapot megtar-
tásával újragyártják a törött
elemeket, így a díszkútban újra
csoboghat a víz.

FOLYTATÓDIK A NAGYSZABÁSÚ 
szökokútfejlesztés´́



Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft.
9027 Gyôr, 
Gesztenyefa u. 4.

Tel.: +36-96/506-978 vagy
+36-30/948-4701.
E-mail: info@ipgyor.hu

Megkezdôdött a Gyôri Ipari Parkban az új
területen kialakított telkek értékesítése. A
Gyôri Ipari Park bôvítési területén, a Tatai
u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel szemben
3.000 m2 és 50.000 m2 között igény sze-
rinti nagyságú telkeket ajánlunk azok ré-
szére, akik az ipari parkban kívánnak lete-
lepedni és tevékenykedni. A telkek teljes
közmû ellá tás sal, aszfaltburkolatú utakkal
és közvilágítással kerülnek értékesítésre. 

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!
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CSATLAKOZZON ÖN IS 
A CERES CSAPATÁHOZ!

Nemzetközi háttérrel rendelkezô
élelmiszeripari vállalat munkatársat keres 

az alábbi pozíciókba:

pék, dagasztó,
canol gépkezelô és

villanyszerelô
Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

Versenyképes bérezést 
és juttatásokat kínálunk. 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette
érdeklôdését és szeretne hozzánk csatlakozni,

kérjük, küldje el önéletrajzát
bérigénye megjelölésével az alábbi e-mail címre:

e-mail: karrier@ceressuto.hu

„Minden ízében életrevaló”

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

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

Redőny, gurtnicsere, szúnyoghá-
ló, reluxa, szalagfüggöny rövid
határidővel. Ingyenes felmérés!
06-70/233-9213

Lomtalanítást vállalok teherautó-
val. Hívjon bizalommal! Kőszegi
Tibor. 06-20/551-3865

Mindennemű kárpitozást, javí-
tást vállalok ingyenes felmérés-
sel, vidéken is. Nagy szövetvá-
lasztékkal. 06-20/239-9198

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

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztását,
laminált padló lerakását válla-
lom. 06-70/245-8931

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok ja-
vítása, áthúzása, anyagválasztás-
sal. Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak javí-
tása, áthúzása. 06-70/884-6838

Bojlerek javítását és villanyszere-
lést vállalok Győrben és környé-
kén. 06-70/384-6557

Mozgásgyógyászat! Fizikai fájdal-
mak, sérülések, zsibbadások, ge-
rincbántalmak, izomsorvadás
gyógykezelése. Samodai 06-
30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

Költözés miatt gyermekbútor, 12
személyes étkezőasztal 4 székkel,
2 db francia ágy, hűtőszekrény,
szőlőprés olcsón eladó. 06-
96/419-612

ÁLLÁS

Otthoni pénzkereset! Reklámtár-
gyak csomagolása stb. 06-90/60-
36-07
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min,
06-1/222-8397) 

Épületdíszítéssel foglalkozó vál-
lalkozás Győrben főállásban al-
kalmazná Önt! Tanuljon új szak-
mát, legyen büszke munkájára!
A szakembereket átképezzük!
Német nyelvtudás és jogosítvány
előnyt jelent! Fényképes önélet-
rajzokat az
info@ornamentika.hu címre
várjuk!

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádo-
gos és lapos tetők, szigetelési
munkák készítése. 06-30/355-
6991

Relaxációs frissítő masszázs Győr-
ben, hétvégén is! 06-20/543-
8075

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, meg-
egyezés szerint. 06-70/675-0654

Beépített szekrények, konyha- és
egyedi bútorok elkészítése rövid
határidővel. 06-70/230-8447

Zárszerviz, zárjavítás, zárcsere,
ajtójavítás, Győr!
06-70/223-7957

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondozá-
sát, fakivágást, tuják nyírását vál-
lalom. 06-20/517-2701

Autófelvásárlás! Adásvételivel,
azonnali készpénzfizetéssel!
Öreg, sérült, műszaki hibás, fe-
leslegessé vált autóját megvásá-
roljuk hivatalos szerződéssel! 06-
30/527-5563 e-mail:
dcarkft81@gmail.com 1 órán be-
lül válaszolunk levelére!

Kölcsönös segítség! Szabadul-
jon meg terheitől! Életjáradé-
ki-örökösödési szerződéssel.
Amit nyújtok: havi járadék,
minden hónapban nagybevá-
sárlás, közüzemi hátralék ki-
egyenlítése. Egyéb kérés-kér-
déssel várom hívását! 
06-70/381-6345

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány
elfogadása, beváltás. Nádorvá-
rosban garázst vennék. 
06-70/564-2280

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi por-
celánt, eozinos Zsolnayt, kristá-
lyokat, ezüst tárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! Érdeklődés
az alábbi telefonszámon: 
06-70/640-5101. Kérésre díjtala-
nul házhoz megyünk!

INGATLAN

60-as nyugdíjas októbertől 1 szo-
bás kiadó lakást vagy szobát ke-
res. 06-30/521-7626

Győrújbaráton panorámás, 110
nm-es, 1998-ban épült szép csa-
ládi ház eladó. 29.900.000 Ft.
06-70/633-5250

Adyvárosban 2, illetve 3 szoba
hallos panellakások eladók.
15.790.000 Ft-tól. 
06-70/940-4046

Győr-Nádorvárosban, gázfűtéses,
bútorozott lakás kiadó. Garázst
vennék, bérelnék.
06-30/302-6149

LAKÁSCSERE

Elcserélném a Győr-Belváros kö-
zelében lévő, 37 nm-es, 1. eme-
leti, szépen felújított önkormány-
zati lakásomat nagyobbra, saját
tulajdonú is érdekel.
06-20/43-44-526

96/505-050

Nádorvárosi, 1 szoba, 43 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
50–65 nm-es, 2 vagy 1+ 2 fél szo-
bás, határozott-határozatlan ide-
jű, nádorvárosi, Marcal I., illetve
Adyvárosi bérleményre. Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 658.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott, rész-
ben felújított bérleti szerződéses
lakást cserélne 53-55 nm-es, 3
szobás határozott-határozatlan
Adyvárosi, Marcalváros I-en lévő,
kizárólag 1+2 fél szobás, nem lif-
tes házban, maximum első eme-
leti bérleményre. Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 527.) 

Adyvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
összkomfortos, teraszos, felújított,
határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 45–55 nm-es, 2 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 530.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 46 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, er-
kélyes, felújított, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne 46–
55 nm-es, 2-3 szobás bérlemény-
re. Sziget, Újváros, Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 531.) 

Belvárosi, 3 szobás, 82 nm-es, komfor-
tos, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 60–75 nm-es, 2-3 szo-
bás, határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 532.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott, igénye-
sen felújított bérleti szerződéses
lakást cserélne 49–60 nm-es, 2
szobás, határozott-határozatlan,
1+fél–2 szobás bérleményre. Bán
Aladár utca, Lajta utca és tartozás
kizárva. (Hirdetésszám: 533.) 
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye egy palack Irsai Olivér, a pannonhalmi Pécsinger Szőlő-
birtoktól. Játékunkban 18 éven felüliek vehetnek részt. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.



KÖZLEMÉNY KÖZLEMÉNY

28 2018. július 27.

Településrendezési eszközök módosításának véleményezése kapcsán:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/Rendezésiterv-módosítási eljárások
és Partnerségi egyeztetés címszavak alatt folyamatosan tölti fel a településren-
dezési eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot fo-
lyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfoga-
dott rendezési tervének:

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló:  

SZTM 2018-042 SZTM 2017-058 Votinszky u. (04507 övezet 103.§ mód)
SZTM 2018-043 Győr-Szabadhegy, József A. u. 00155 sz. övezet normatív

szabályozás módosítása
SZTM 2018-047 Győr-Gyárváros, Xantus János Állatkert normatív

szabályozás módosítása (01488 és 02979 sz. övezet)
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2018-030
SZTM 2018-030 Győr-Sziget, Temető u. 01308 sz. övezet átszabályozása Lf-ből Lk
TSZTM 2018-031
SZTM 2018-031 Győr-Szabadhegy, József A. u.–Tusnádi u. terület

átszabályozása
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2018-045
SZTM 2018-045 Győr-Ménfőcsanak, 03493 és 03183 sz. övezet módosítása

(Dr. Schweitzer Albert utca folytatása)
TSZTM 2018-046
SZTM 2018-046 Győr-Ménfőcsanak, Szél út folytatása 04187 és 01190 sz.

övezet módosítása
37.§ szerinti előzetes tájékoztatás tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. július 30-tól au-
gusztus 15-ig. A rendezési tervi módosítások elérése: a város internetes oldalán,
a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások és
partnerségi egyeztetés címszavak alatt. (Személyesen: 9021 GyŐr, Városház tér
1. Polgármesteri Hivatalában, a 231-es szobában megtekinthetŐ.) A megjelenés
napjától javaslatok, észrevételek írásban is tehetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu
e-mail-címen.

Lakossági fórumról, településrendezési eszközök módosítása kapcsán:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítások és part-
nerségi egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési esz-
közök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan
kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály lakossági fórum keretében bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006.
(01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének módosítására irányuló:

SZTM 2018-042 SZTM 2017-058 Votinszky u. (04507 övezet 103.§ mód)
SZTM 2018-043 Győr-Szabadhegy, József A. u. 00155 sz. övezet

normatív szabályozás módosítása
SZTM 2018-047 Győr-Gyárváros, Állatkert normatív szabályozás módosítása

(01488 és 02979 sz. övezet)
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2018-030
SZTM 2018-030 Győr-Sziget, Temető u. 01308 sz. övezet átszabályozása

Lf-ből Lk
TSZTM 2018-031
SZTM 2018-031 Győr-Szabadhegy, József A. u.–Tusnádi u. terület

átszabályozása
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2018-045
SZTM 2018-045 Győr-Ménfőcsanak, 03493 és 03183 sz. övezet módosítása

(Dr. Schweitzer Albert utca folytatása)
TSZTM 2018-046
SZTM 2018-046 Győr-Ménfőcsanak, Szél út folytatása 04187 és 01190 sz.

övezet módosítása
37.§ szerinti előzetes tájékoztatás tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. augusztus 6. (hétfő), 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

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

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. július 30-tól augusztus 15-ig a város internetes
oldalán, a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés címszó alatt. A meg-
jelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az
alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu
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Mesekönyv,
amit minden

kisgyereknek
érdemes elolvasni vagy felolvasni.

Elorendelheto
ingyenes kiszállítással

augusztus elejére
a www.drdezsi.hu

webáruházban.

Az elorendelok között 10 db
eredeti, színes ara papagáj

tollat sorsolunk ki, amelyet
a könyvvel együtt küldünk.

Kövesd a két ara papagáj életét a facebookon is a gerzson és panka kalandjai oldalon!

Szeptembertol kapható
a könyvesboltokban.

Ára: 3990 Ft

Dézsi
Gerzson

Dézsi
Panka

Keménytáblás
borító, 

64 színes
oldal:
A könyv

az állatok
szeretetérol´́

´́ ´́

´́ ´́´́

Legtöbb állatunk fogságban szüle-
tett, más európai állatkertekben, így
a hideg telekhez hasonlóan, a meleg
nyarakhoz is kiválóan alkalmazkod-
tak. Az egypúpú tevéket egyáltalán
nem kell félteni a melegtől, hiszen
szervezetük a sivatagi meleg túlélé-

A pampanyulak a föld alatti kiásott
üregeikben találhatnak maguknak hi-
degebb helyet. Egyes állatfajok ter-
mészetüknél fogva egész nap ki sem
mozdulnak a vízből: a törpe vízilovak,
a vízidisznók és a tapírcsalád is szinte
egész nap a medencéjében tartózko-
dik. A nagy melegben a ragadozóink
közül is sokan választják a medence
hűvösét. Az örvös medvék, a tigrisek
és a jaguárok is szívesen játszanak a
hullámok között. Náluk rendszeresek
a vízcserék, így mindig friss vízben
pancsolhatnak az állatok. Gondozó-
ink fokozottan odafigyelnek az álla -
tokra, folyamatosan cserélik a vizet
az itatókban. Nyáron sokféle eszköz-
zel is segíthetjük állataink komfortér-
zetének fenntartását, ilyenkor elősze-
retettel fogyasztanak lédús takar-
mányt, például görögdinnyét. Nép-
szerűek a különböző jeges nyalánksá-
gok is: a csimpánzok gyümölcsös jég-
nyalókát kapnak, míg az örvös med-
véket a Zoo Táboros gyerekek is meg-
lepik fagyos finomságokkal. Az álla -
tok számára remek elfoglaltság ezek
szétszedése és elfogyasztása, ráadá-
sul le is hűti őket.

Nyáron is vár az állatkert!

séhez alkalmazkodott. A terrárium-
ház lakóit, a halakat, hüllőket sem
tölti el aggodalommal az épületen kí-
vüli hőmérséklet.

A győri Xantus János Állatkertben
számos eszközzel segítünk állataink
számára kellemessé tenni az időjá-

rást. Nagy előny, hogy az állatker-
tünkben, a legtöbb helyen a fák és
bokrok árnyékot nyújtanak az állatok
és a látogatók számára is. A legtöbb
kifutónál a belső férőhelyek nyitva
állnak az állatok számára, így, ha ked-
vük tartja, a belsőben hűsölhetnek.

Az idei nyár eddig különösen szeszélyesre sikerült, a hőmérő higanyszála gyakran
tartózkodik 30 °C felett, majd utána egy hatalmas eső hűti le a levegőt, hogy szinte
őszinek érezzük a hőmérsékletet, majd orkán erejű szél tépázza a kertet. Ez az inga-
dozás, minket, embereket megvisel, és ilyenkor sokan aggódva gondolnak az állat-
kert lakóira is. Ám aggodalomra semmi ok!

KÁNIKULAaz állatkertben

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert
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Szuperliga

DÖNTOT
játszott
a GYAC

A címvédés ugyan nem sike-
rült, de idén is döntőt játszott a
GYAC férfi felnőtt csapata a hazai
Szuperligában. A győriek egy hét
alatt négy mérkőzést vívtak a csa-
patbajnokságban, és meglepetés-
re nem az MTK-val játszották a fi-
nálét, hanem a Siófokkal. A mene-
telés a csoporttalálkozókkal kez-
dődött. A GYAC hazai pályán si-
mán, 7–0-ra verte a Budaörsöt,
majd Székesfehérváron a Siófok
elleni erőpróba következett.

„Ezen a mérkőzésen ellenfe-
lünknél még nem volt külföldi já-
tékos a csapatban, így könnyebb
dolgunk volt, 6–1-re nyertünk, és
csoportgyőztesként a Diegóval
mérkőzhettünk. Iszonyatosan ke-
mény párharc volt ez a Kisgyörgy
Gergely vezette csapattal, hiszen
a párosok után már 2–0-ra vezet-
tek, végül innen tudtunk fordíta-

ni, és kerültünk a döntőbe” –
mondta Somogyi Zsolt, a GYAC
csapatkapitánya. A Szuperliga
döntőjében újra a Siófokkal talál-
koztak a győriek, ám itt már a leg-
erősebb összeállításában szere-
pelt a Bregyó TC. „Ellenfelünk el-
ső számú játékosa, a világranglis-
tán 220. szerb Danilo Petrovics is
játszott, a GYAC két legerősebb
teniszezője viszont, Balázs Attila
és az a Lukas Rosol, aki pár éve
Nadalt verte Wimbledonban,
nem tudott pályára lépni. Mind-
ketten a hágai nemzetközi verse-
nyen negyeddöntőt vívtak az-
nap. Végül kikaptunk, de siker-
ként éljük meg az ezüstérmet is.
Örülök, hogy a GYAC utánpótlá-
sából győri tehetségek, 18-19
éves fiatalok is lehetőséget kap-
tak, és helytálltak. Kéki Márk és
Kisantal Dominik nevét minden-
képpen ki kell emelnem” – tette
hozzá Somogyi Zsolt.

www.vidrauszoiskola.hu

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

A VIDRA ÚSZÓISKOLÁBAN
UTOLSÓ TÁBORI HETEK

2018. július 30–augusztus 10.

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064, 

Kovács Aliz 70/947-9409

Jelentkezés: péntekenként 16–18 óra között
a Győri Sátoros Fedett Uszodában,

illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

Augusztus 13-án kezdi meg a felké-
szülést az UNI Győr női kosárlabdacsa-
pata a következő élvonalbeli idényre.
Az új játékosok közül a bosnyák, de né-
met útlevéllel is rendelkező Melissa
Brcaninovic rögtön bekapcsolódik a
munkába, Krnjic Sara pedig augusztus
25-én csatlakozik a csapathoz. Az ame-
rikai Reshanda Gray szeptember 2-án
érkezik, honfitársa, Lexie Brown pedig
a WNBA-s szereplésétől függően áll
majd Sandro Orlando vezetőedző ren-
delkezésére. A görög Artemisz Szpanu
hazája válogatottjával részt vesz a világ-
bajnokságon, és az utolsó vb-meccse
után egy hét pihenőt kap.

Augusztus közepén kezdenek

´́

A csapat felkészülési mérkőzése-
inek időpontjai is véglegesek, szep-
tember 1-jén Sopronban, szeptem-
ber 5-én Győrben csapnak össze
egymással a megyei riválisok, utób-
bi találkozó egyben a Fűzy Ákos–Ta-
podi Péter-emlékmérkőzés is lesz.
Ezt követően Olaszországban, a szi-
cíliai Cagliariban vesz részt nemzet-
közi tornán az UNI Győr, aztán jön
a hagyományos Göcsej-kupa, a
folytatásban egy pöstyéni torna,
végül szeptember 28-án a Brno II
ellen hazai környezetben zárul a fel-
készülés. A bajnokság október ele-
jén kezdődik.

Egy arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel tér-
tek haza a Széchenyi István Egyetem evezősei a
portugáliai Coimbrából, a negyedik alkalommal
megrendezett Európai Egyetemi Játékokról, ahol
csaknem háromszáz egyetem sportolói mérkőztek
meg tizenhárom sportágban. Győrből az evezősö-
kön kívül a női kosárlabdázók vettek részt a játéko-
kon. A Széchenyi István Egyetem színeiben induló

Érmeket hoztak az evezosök
Juhász Adrián és Simon Béla férfi kormányos nél-
küli kettes aranyérmet szerzett, a könnyűsúlyú férfi
kormányos nélküli négyes, Szlovák Rajmund, Fiala
Balázs, Szabó Bence, Szigeti Roland a dobogó má-
sodik fokára állhatott fel, a női egyes kategóriában
versenyző Gagyi Barbara bronzérmes lett, ugyan-
úgy, ahogy Sőnfeld Álmos és Ocsenász Gergő a férfi
kormányos nélküli kettes hajóban.
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: július 27—augusztus 2.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Pecsenyekacsa

749 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Füstölt házikolbász

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
603,03 Ft/kg

199 Ft/db

549 Ft/db

Mesés túró
450 g, 842,22 Ft/kg

Sertészsír, vödrös
1 kg

1099 Ft/kg

379 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság
380 g,
523,68 Ft/kg 199 Ft/dbElkezdte a felkészülést a Győri Audi ETO női kézilabdacsa-

pata a következő idényre, a héten Balatonbogláron edzőtábo-
roztak a zöld-fehérek. A keret nem volt teljes, Yvette Broch
ugyanis kisebb sérülése miatt nem végezhet teljes értékű ed-
zésmunkát, a beálló Hollandiába utazott rehabilitációra. „Az
első ismerkedő edzéseken már túl vagyunk, és elárulhatom,
hogy a kézilabda mellett a focilabda is előkerült mindenki nagy
örömére. Az edzőtáborban elsősorban a fizikai alapozás sze-
repelt a programban, de a labdás edzésekre is hangsúlyt fek-
tetünk. Yvette kivételével minden játékosunkra számíthattunk
bár a héten nőtt a hiányzók száma, hiszen Bódi Bernadett és
Puhalák Szidónia a magyar válogatottal készül Törökországban.
Az edzőtáborhoz csatlakozott három fiatal játékosunk, Ács Bi-
anka, Farkas Johanna és Kürthi Laura is” – mondta Danyi Gá-
bor vezetőedző.

A csapat edzőtábort követő első edzése július 31-én 17
órai kezdettel, a hagyományoknak megfelelően, nyilvános
lesz az Audi Arénában. 

A lányokkal egy időben az Agrofeed-ETO-SZESE NB I/B-s
férfi együttese is belevágott a 2018–2019-es szezon felké-
szülési időszakába. A keretben minden meghatározó játékos
marad, illetve csatlakozik a többiekhez az egyetemi tanulmá-
nyait Győrben kezdő Czene Dávid és Lakosy Máté, és valószí-
nűleg több balatonfüredi fiatal. A klub saját utánpótlás bázi-
sából a felnőttek közé kerül a kapus Décsi Gábor, illetve visz-
szatér az ETO-hoz Hári Kristóf. Deáki István vezetőedző együt-
tese első felkészülési meccsét augusztus 3-án játssza a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnokban, a NEKA ellen 18.30-kor.

A héten Győr és az Aqua Sport-
központ ad otthont az úszók 62. Or-
szágos Serdülő Bajnokságának,
amely szerdán kezdődött és szomba-
tig tart. 2014 decemberében rendez-
ték az első versenyt az Aqua Sport-
központban, azóta volt már itt a kor-
osztályos bajnokságok mellett fel-
nőtt OB, diákolimpiai döntő és olim-
piai kvalifikációs viadalok egész sora.

ELKEZDTÉK 
a felkészülést a kézisek

A JÖVO BAJNOKAI
A serdülő bajnokságon rajtkőre áll
többek között Nagy Réka és Zombori
Gábor is, akiknek tavaly az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) itt
játszották a Himnuszt. Versenyen kí-
vül ott van a mezőnyben Cseh László,
Németh Nándor, Grátz Benjamin,
Ilyés Laura Vanda, és a teljes holland
nemzeti válogatott, akik jelenleg is
Győrben edzőtáboroznak. „Fiatalja-

inktól idén is kimagasló eredménye-
ket várunk. Felnőtt versenyzőinkre is
komoly megmérettetés vár. A Győri
Úszó SE-t négyen képviselik Glasgow-
ban augusztus elején, az Európa-baj-
nokságon. Indul az Eb-n Jakabos Zsu-
zsanna, Sebestyén Dalma, Loba-
novszkij Maxim és Balog Gábor is” –
mondta Pertov Iván, a Győri Úszó SE
vezetőedzője.

RAJTKÖVÖN
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