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A nagy bejelentésről a Győr+ Rá‐
dióból értesülhettek először a hallga‐
tók a napokban. „Rengeteg felkéré‐
sünk volt az elmúlt években, ame‐
lyek kiaknázatlanul maradtak, ezt
szeretnénk a jövőben bepótolni” –
magyarázta Várszegi Ákos, az együt‐
tes énekese, szövegírója. 

A zenekar első kislemeze 2000 nya‐
rán jelent meg, Igazi szerelem címmel,
amely azonnal meghozta a nagy áttö‐
rést. „Azt vettük észre, hogy hirtelen
megugrott a fellépéseink száma és
megismert minket egy ország” –
mondta Várszegi Ákos, akinek a tollá‐
ból számos sláger szövege született. 

Ákos továbbra is Győrben él, el‐
lentétben Pap Krisztiánnal, aki bár
Győrben született, hosszú évek óta
Budapesten él, és hangmérnökként
dolgozik. Ő is szívesen mesélt az
együttessel átélt élményeiről. „Ta‐
lán ezt még sehol nem meséltem

Valóra vált a nehéz sorsú gyere‐
kek álma, a napokban célba ért a
Mikulásverda című jótékonysági ak‐
ció. Jó érzésű vállalkozások, cégek,
magánemberek és egy autós cég jó‐
voltából régi, rossz állapotú autóját
teljesen újra cserélhette a Győr‐Mo‐
son‐Sopron Megyei Gyermekvédel‐
mi Központ. Még decemberben a
segítők vendégül látták az állami
gondozásban élő gyerekeket, akiket
sztárfellépők is szórakoztattak. A
programra több vállalkozást is meg‐
hívtak, akik támogatásukkal a jó ügy
mellé álltak. „Az volt a célunk, hogy
minél több embert bevonjunk az ak‐
cióba, így pedig egy új autóhoz jut‐
tassuk a gyerekeket és gondozóikat”
– mondta Balogh László ötletgazda,

Célba ért a

MIKULÁSVERDA
a Győr+ Televízió Híradójának. „A
közel 4 millió forint értékű jármű
árának felét a gyermekvédelmi köz‐
pont, a másik felét, mi vállalkozók
gyűjtöttük össze” – tette hozzá a vál‐
lalkozó. „Szerencsére egy régió ‐
ban érdekelt autós cég is
segítségünkre sie‐
tett, így végül az
álomból, való‐
ság lett” –
hangsúlyozta
Balogh László.
„Csak egy kicsit
újabb, jobb állapotú
autót szerettünk volna, nem gondol‐
tuk, hogy egy ilyen komoly ajándé‐
kot kapunk, ami óriási segítség szá‐
munkra” – mondta Háromszéki Ildi‐

kó, a gyer‐
mekvédelmi

központ igazga‐
tója. „Nagyon jó érzés,

hogy ennyi jó szándékú, segítőkész
társaság tartotta fontosnak, hogy
nekünk segítsen, köszönjük nekik!”
– emelte ki az igazgató.

A jó érzésű cégek a jövőben is
segítik a megyei gyermekvédelmi
központot, a következő cél egy új
játszótér megvalósítása lesz a Vas‐
vári Pál utcai telephelyen, amit is‐
mét támogatók finanszíroznak
majd, hogy így segítsenek az álla‐
mi gondozott fiataloknak.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Húsz évvel a megalakulásuk után 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Bár 1998‐as megalakulásuk után sosem oszlottak fel,
2004 óta csend honolt a Help háza táján. Egészen mos‐
tanáig, hiszen a háromtagú formáció ismét visszatér a
színpadra, hogy olyan slágerekkel hozza lázba közön‐
ségét, mint az Igazi szerelem és a Létezel. 

el, de Dobrády Ákosnak köszönhetjük a
Helpet. Annak idején vele zenéltem
Győrben, így találkoztam Várszegi Ákos‐
sal. Később, amikor Dobrády Ákos elin‐
dította a TNT‐t, én is úgy döntöttem,
hogy összehozok egy formációt” – árul‐
ta el Pap Krisztián, az együttes
gitárosa, zeneszerzője. 

A Help visszatérése Szarva András‐
nak, az együttes legújabb tagjának kö‐
szönhető. A koncertszervező az ország
egyik legnagyobb, kizárólag hazai elő‐
adóktól származó CD‐gyűjteményével
rendelkezik, és a rajon‐
gása, valamint a kitar‐

tása volt, ami összehozta Krisztiánt és
Ákost. „Évekig hívogattam Ákost, aki
tavaly beadta a derekát. Miután meg‐
beszéltük a részleteket, felkerestük
Krisztiánt is a fővárosban, aki szintén
beleegyezett az újrakezdésbe” –
mondta el Szarva András. 

A Help első fellépése január 26‐
án, Mosonmagyaróváron, egy több
előadót felsorakoztató rendezvé‐
nyen lesz. És ahogy Várszegi Ákos fo‐

galmaz, a jövőben nem ők lesz‐
nek a főszereplők, hanem a

dalok, amik számos kelle‐
mes emléket idézhetnek
fel a hallgatóságban.

TÉRTEK VISSZA

Az álom
valósággá

vált
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Az elmúlt héten
nyílt napot tartottak a Győri Rend‐

őrkapitányságon, ahol a látványos
bemutatók közül a legnagyobb sikert
talán a járőrkutyás gyakorlat aratta.
Németh Kornél rendőr törzsőrmes‐
ter Benga hívónévre hallgató kétéves
malinois kanjával és egy segédjével
mutatta meg, milyen is, amikor a tá‐
madás hatástalanítására kutyás segít‐
séget kapnak, vagy éppen a hangos‐
kodó tömeg megzabolázására négy‐
lábú rendőrt is bevetnek. Benga ki‐
robbanó ereje és munkaszeretete
már akkor megmutatkozott, hibátla‐
nul koncentrált vezetőjére és a „csi‐
bészkarra”, amelyet pokoli erővel
szorított állkapcsával. Benga egyéb‐
ként a vezetőjénél, Németh törzsőr‐
mesternél tölti a mindennapjait,
együtt adnak szolgálatot. „Kétéves
lesz, az egyetlen járőrkutya most a
Győri Rendőrkapitányságon. Szolgá‐
lat közben mellettem halad, pórá‐
zon és szájkosárban. Többek kö‐
zött a Kálóczy tér könyékén talál‐
kozhattak velünk. Szerencsére
eddig még csak az igazoltatások
biztosításakor vettük hasznát a
jelenlétének, élesebb helyzet‐
ben még nem mutathatta be,
mit tud” – mondta el a Győri
Rendőrkapitányság Közrendvé‐
delmi Osztályának beosztottja.

Pedig Bengában buzog
a tettvágy, élénk, izmos, képzett

kutya, aki társaival együtt részt vett
a kötelező kiképzésen, amelyre Du‐
nakeszin, a Rendőrségi Kiképző és
Oktatási Központban került sor. Az ál‐
talános rendőrkutya‐képzés öt hóna‐
pot vesz igénybe. A járőrkutyákat há‐
rom és fél hónapig tréningezik, a ke‐
resőkutyákat négy és fél hónapig,
míg a nyomkövetőt fél évig oktatják,
természetesen vezetőikkel együtt. A
képzés végén a párosoknak vizsgán
kell bizonyítani, hogy kint, a minden‐
napokban is számíthatnak egymásra,
illetve folyamatosan számot kell ad‐
niuk alkalmasságukról, többször is
visszahívják őket a kutyás központba,
míg a szolgálati idejük le nem jár. „Az
őrző‐védő képzésen első feladatként
a vezetőjüket tanulják meg védeni a
járőrkutyajelöltek. Utána jön annak
a képességnek az elsajátítása, hogy
szájkosárban is nyugodtan viselked‐
jenek. El kell fogadniuk, hogy abban
nem tudnak harapni, viszont ütni
igen. Egyébként gyakran sokkal ha‐
tékonyabbak szájkosárban. Sokak‐

Négylábúak
szolgálatban

Egyenruhásaink munkájáról már többször is
beszámoltunk, megemlítve fegyverzetüket,

gépjárműparkjukat, felszerelésüket, tovább‐
képzéseiket. Azonban négylábú társaikról

eddig kevés szó esett. Most a Győri Rendőr‐
kapitányság kutyáival ismerkedhetünk meg

egy kicsit jobban.

a biztonságunkért

nak fogalmuk sincs, milyen erő van
egy ilyen kutyában” – folytatta Né‐
meth Kornél.

A Győri Rendőrkapitányság
állományához egyébként tartozik

még két robbanóanyag‐kereső és
egy kábítószer‐kereső kutya is. Sárpa‐
taki Attila címzetes rendőr törzszász‐
lós, pannonhalmi körzeti megbízott
Gina nevű, kétéves szuka kutyája ki‐

válóan bizonyított már több kábító‐
szer‐keresés során is. Nemrég példá‐
ul egy hosszú nyomozás segítője volt,
amikor több helyszínen is bevezet‐
ték: kiszagolta az autókban rejtett
drogot, és szórakozóhelyeken is jel‐
zett: az anyag és az elkövetők is meg‐
lettek. Nehéz tehát átverni Gina szag‐
lását, ami nem csoda, hiszen renge‐
teget trenírozzák a fiatal német ju‐

hászt. Csakúgy, ahogy Csala Zsolt
rendőr zászlós, öttevényi körzeti
megbízott Tengó hívónévre keresz‐
telt robbanószer‐kereső kanját is. Ne‐
kik a fő motiváló erő a játék, kedvenc
labdájuk megszerzésével szinte min‐
den feladatra rávehetők. A keresőku‐
tyák életében fontos a játékosság,

hogy a jutalom reményében le‐
gyen kedvük keresni, akár el‐

dugott drogról, akár rob‐
banóanyagról van

szó. Persze a vezetőnek meg kell ta‐
nulni értenie kutyája jelzéseit: míg
egy kábítószer‐kereső ugathat, addig
egy robbanószer‐kereső egyéb más
módszerrel – passzív jelzéssel – tu‐
datja gazdájával, sikeres volt a kuta‐
tás, jöhet a jutalom. Hiszen a rendőr‐
kutya is kutyából van, kell neki a já‐
ték, a gazdával töltött közös idő, a
rendszeres törődés és a pihenés is.

A Győr‐Moson‐Sopron Megyei Rendőr‐főkapitányság állományához termé-
szetesen több kutya is tartozik: német juhászkutyák, malinois-k, egy labrador
és egy spániel. Lucky, a nyomkövető fekete spánielt már többször is láthattuk
a hírekben. Ő követte a győri szökött rabot, illetve sokáig kereste a menekü-
lési útvonalát a győr-kisbácsai postarablónak is.

Szerző: Havassy Anna Katalin / Fotó: Marcali Gábor
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„A hagyományt nem ápolni kell,
hisz nem beteg. Nem őrizni kell,
mert nem rab. Hagyományaink
csak akkor maradhatnak meg, ha
megéljük őket!” – ezzel a Sebő Fe‐
renc‐idézettel kezdte ünnepi beszé‐
dét dr. Somogyi Tivadar alpolgár‐
mester a díjátadó előtt, mert úgy
véli, a Kossuth‐díjas énekes, népze‐
nész, népzenekutató szavai a ma‐
gyar kultúra fennmaradásának leg‐
fontosabb elemét ragadják meg:
kultúránkra, hagyományainkra ne
mint muzeális értékre tekintsünk,
hanem mint mindennapjaink részé‐
re, gondolkodásunk alapegységére.
„Mi, magyarok szerencsések va‐
gyunk, hiszen gazdag történelmünk
és kultúránk olyan alapot biztosít,
amely szilárd támpontokat ad jelen‐
kori eligazodásunkhoz is. Győriként
szintén szerencsés a helyzetünk, hi‐
szen városunk fontos építőeleme
kultúránknak. Múltja, épített és ter‐
mészeti környezete, műemlékei –
amelyből a harmadik legtöbb a mi
városunkban van –, világi és szakrá‐
lis emlékeink, értékes hagyománya‐

MAGYAR KULTÚRÁNAK
Szerző: Zoljánszky Alexandra / Fotó: Marcali GáborVárosunk fontos építoeleme a

D
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d

ás
„A magyar kultúra olyan közös nevező, amely bármely különbözőség és nézetkülönbség ellenére összeköt
minket. A közös kultúra tesz minket nemzetté, ezért fontos, hogy azt nap mint nap megéljük” – hangsú‐
lyozta dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a magyar kultúra napján tartott ünnepségen, hétfőn. A Rich‐
ter Teremben átadták a Győr Közművelődéséért, valamint a Győr Művészetéért díjakat is.

´́

ink mellett számos, a kultúránk ala‐
kításában fontos szerepet játszó
egyéniséget adott Győr. Városunk
nem csak a múltban, hanem ma is
fontos bástyája a magyar kultú ‐
rának” – fejtette ki dr. Somogyi Ti‐
vadar, és az idézetre visszautalva
hozzátette, a győri önkormányzat
az éves kulturális programkínálatá‐
val is azt ösztönzi, hogy éljük meg
kultúránkat.

Felidézte, Győr pályázik a 2023‐
as Európa Kulturális Fővárosa cím‐
re, hiszen azok az értékek, amiket
városunk képes adni, nem csak ha‐
zánkban, de Európában is érdeke‐
sek és hasznosak. Tavaly, az Euró‐
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál alatt
már bebizonyosodott, hogy az eu‐
rópai fiatalok számára vonzó a győ‐
ri kínálat, s szeretnék, ha ezeket
még szélesebb körben megismer‐
hetné a kontinens. „Persze mi a
pályázat sikerétől függetlenül is
azon dolgozunk, hogy kultúránk
értékeit, hagyományainkat ne
pusztán ápoljuk és őrizzük, hanem

megéljük. A magyar kultúra ugyan‐
is olyan közös nevező, amely bár‐
mely különbözőség és nézetkü‐
lönbség ellenére összeköt minket.
A közös kultúra tesz minket nem‐
zetté, ezért fontos, hogy azt
nap mint nap megél‐
jük” – zárta szava‐
it az alpolgár‐
mester.

A hagyo‐
m á n y o k
szerint a
m a g y a r
k u l t ú r a
napján ad‐
ják át a
Győr Köz‐
művelődésé‐
ért és a Győr
Művészetéért díja‐
kat. Utóbbival ismerték
el a Győri Alkotók Napóra Egyesü‐
letét, melynek vezetője Kónya Já‐
nosné nyugdíjas tanár és képző‐
művész. A méltatásban elhang‐
zott, az elmúlt évek alatt az egye‐
sület tervei sorra megvalósultak:

képzőművészeti és irodalmi alko‐
tások, kiadványok, meghitt és iz‐
galmas kiállítások, könyvbemuta‐
tók sora kötődik a nevükhöz. Az
egyesület tagjai különböző kor‐

osztályú és foglalkozású al‐
kotók, műveikben az

emberi lét szép‐
ségét, a valódi

erkölcsi érté‐
keket kép‐
viselik.

S z i n ‐
tén Győr
Művésze‐
téért díjat

vehetett át
Ujvári Janka,

aki 1997‐ben
szerződött a

Vaskakas Bábszín‐
házhoz, melynek 2017‐

ig, visszavonulásáig művészeti ve‐
zetője volt. Munkásságát 2003‐
ban Jászai Mari‐díjjal ismerték el.
Szerepei és elismerései a Vaskakas‐
hoz kötik, de Magyarország szá‐
mos bábszínházában is sikerrel ren‐
dezett. Ujvári Janka nemcsak mű‐
vészeti munkájával, de szervező‐
ként is sok feladatot vállalt: a Vas‐
kakas Fesztivál, majd az abból ki‐
sarjadt, mára Magyarország legna‐
gyobb gyermekfesztiváljává lett
Győrkőcfesztivál művészeti prog‐
ramjainak koordinátoraként elérte,
hogy a Győrkőcfesztiválon fellépni
mára művészi rangot is jelent.

A Győr Közművelődéséért dí‐
jat Varga Gyula történelem sza‐
kos tanár, népművelő, közműve‐
lődési szakember vehette át, aki
több mint három évtizedes, kima‐
gasló munkájával kötődik váro‐
sunk kulturális közigazgatásának
szervezéséhez. Szakmai gyakorla‐
ta, „kulturális lokálpatriotizmusa”
és a város művelődésügye iránti

Minden évben
díjazzák

a kiemelkedôket
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elkötelezettségének köszönhetően,
1996 óta a győri Polgármesteri Hiva‐
tal meghatározó személyisége. Lau‐
dációjában elhangzott, munkáját
mindenkor megbízható precízség,
pontosság, az általa megvalósított
feladatokat szervezési, tartalmi és
művészeti igényesség jellemzi.

Varga Gyula munkája során köz‐
igazgatási ismereteivel eredménye‐
sen segítette az önkormányzati kul‐
turális közszolgáltatások színvonalas
ellátását, hozzájárulva a Győr törté‐
nelmi múltjában rejlő kulturális érté‐
kek megőrzéséhez, átörökítéséhez.

Városunk vezetése tavalytól elis‐
merésben részesíti az önkormányzat
kulturális intézményeiben kiemelke‐
dő munkát végző munkatársakat.
Idén Bognár Tibor, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum mú‐
zeumi mediátora; Borbély Tamás Já‐
nos, Győr Megyei Jogú Város Levél‐
tárának levéltárosa; Csáki Károlyné,
az Újvárosi Művelődési Ház technikai
alkalmazottja; Herczig János, a Gene‐
rációk Háza Művelődési Központ
gondnok‐technikusa; Kelemen János‐
né, a Ménfőcsanak‐Gyirmóti Műve‐
lődési Központ gazdasági ügyintéző‐
je; Koczor Ágnes, a Győri Művészeti,
Fesztivál‐ és Művelődési Központ
igazgatóhelyettese; Molnár Tibor kla‐
rinétművész, a Győri Filharmonikus
Zenekar első klarinétosa; Páros Zsolt,
a Győri Nemzeti Színház színpadmes‐
tere; Szabó Judit, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér olvasószol‐
gálati osztályvezetője; Takács Katalin,
a Győri Balett gazdasági ügyintézője;
Tarabiahné Kovács Etelka, a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ
közművelődési szakembere; Tóth
Andrea, a Kulturális Pénzügyi‐Gazda‐
sági Szolgáltató Központ gazdasági
főelőadója; valamint Varga Anita, a
Vaskakas Bábszínház szervezésveze‐
tője részesültek elismerésben.

Lakatos Gy. László gyerekkorá‐
ban festőnek készült, de hegedült
és öttusázott is, egy baleset azon‐
ban kettétörte a sport‐ és a zenei
pályáját is, ekkor iratkozott be az
Alexovics László által vezetett győ‐
ri képzőművész körbe. Hosszú
éveken át tanult ott, majd úgy
gondolta, főiskolára megy, de
nem vették fel, így került a Kira‐
katrendező és Dekoratőr Iskolába.
Szívesen emlékszik mesterére,
Bánhidi Andorra, aki sokat foglal‐
kozott a leendő művésszel. Tehet‐
séges volt, tervezőgrafikusként a
Képzőművészeti Alap Képcsarno‐
kaihoz került, járta az országot, a
világot, grafikai terveket és kiállí‐
tásokat készített. Aztán visszajött
Győrbe, és dolgozott többek kö‐
zött a Győri Tervező Vállalatnál, a
Rábánál, a Rábatextnél, a Leonell
Kft.‐nél művészeti vezetőként. Pá‐
lyája során a világ legjelentősebb
ipari és kereskedelmi vásárain is‐
merhették meg munkáit az épí‐
tett kiállításai által.   

Első önkormányzati megbízását
1971‐ben kapta, majd sorra érkez‐

tek a felkérések a város nagyren‐
dezvényeinek, és a kulturális intéz‐
mények programjainak arculati ki‐
alakítására, plakátok, prospektu‐
sok, programfüzetek, katalógusok
megtervezésére. Számos plakát‐
terve, könyvborítója díjat is
nyert, ilyen volt a 2010‐es
Európa Kulturális Fővá‐
rosa pályázatára ké‐
szült plakát is. Hosszú
éveken át együtt dol‐
gozott a Győri Balettel,
és készítette számukra a
plakátokat, a Queen balett,
vagy a Hódolat Chaplinnek, ame‐
lyek leginkább megmaradtak a
győriek emlékezetében. 

Ismertek és népszerűek a vá‐
rost, a megyét bemutató és nép‐
szerűsítő könyvei, fotóalbumai is,
mint a Változó Szigetköz, a Kisalföld
vagy a Győr könyvek, a II. János Pál
pápa győri látogatására készült ki‐
advány, valamint a páneurópai pik‐
nik fotódokumentumaiból álló rep‐
rezentatív album Áttörés címmel. 

A tervező és grafikai tudását a
mai Moholy‐Nagy Művészeti

Egyetemen és a Soproni Egyete‐
men adta tovább diákjainak.   

A 75 éves művész máig rend‐
szeresen dolgozik, kézzel készíti
rajzait, azokat viszi fel digitális
technikával számítógépre. Tuda‐
tosan törekszik arra, hogy min‐
dig eredetit, korszerűt tervezzen,
a szakmai alapokra építve. 

A tárlatra meglepetéssel is ké‐
szül a művész. Leporellót álmo‐

dott meg, amely a Püspökvár tor‐
nyából készült korabeli és mai fo‐
tókon mutatja be Belvárosunkat,
rövid történelmi áttekintéssel. 

A születésnapi tárlaton első‐
sorban győri munkáit láthatjuk,
Kelemen Benő Benjámin összeál‐
lításában. A kiállítást szombaton
17 órakor Grászli Bernadett, a
Rómer Flóris Művészeti és Törté‐
neti Múzeum igazgatója nyitja
meg, tárlatvezetést tart Sára Er‐
nő tervezőgrafikus. 

Kézzel készíti rajzait,
majd digitalizálja

a terveket

Győri Nyár, Győri Könyvszalon, Magyar Táncfeszti‐
vál – néhány plakát a múltból, melyeket az idén 75
éves Lakatos Gy. László grafikus készített. Többek
mellett ezeket is láthatja a nagyközönség a Magyar
Ispitában rendezett tárlaton, január 27‐től. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

ÉLETMUBOL
Töredékek egy

Leporellón Belvárosunk történelme

´́ ´́
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Az Európa Kulturális Fővárosa győri
pályázatának programterv‐elemeit
három csoportba sorolták: az ÚT, a
VÁROS és a PÁRBESZÉD. Előző lapszá‐
mainkban az ÚT és a VÁROS témakö‐
rét mutattuk be olvasóinknak. Most
a PÁRBESZÉD következik, mely a tu‐
dás átörökítésének folyamatosságát
teremti meg.

A pályázat megfogalmazói rendkívül fontos és
találó idézettel érzékeltetik, hozzák valóságközel‐
be azt a filozófiát, ami teljességgel áthatja a kultu‐
rális és művészeti tartalmat:

„Ahol az emberek szabadok, ott
elég összecsődülniük, s máris jól
érzik magukat. Állítsatok a tér
közepére egy virágokkal fel ‐
ékesített rudat, gyűjtsétek
köréje a népet, s kész az
ünnep. Ha többet akartok
tenni, intézzétek úgy, hogy
maguk a nézők legyenek a
látványosság, hogy ők maguk
legyenek a szereplők, és min‐
denki önmagát pillantsa meg,

önmagát szeresse a többiekben, mert így tökéle‐
tesebb lesz az egység közöttük.” Rousseau levele
d’Alembert‐nek

A barokk robbanásszerű fejlődése
Ennek az egységnek, önmagunk megpillantá‐

sának lehetősége, tere és megnyilvánulási mód‐
ja a PÁRBESZÉD, a diskurzus, „legyen szó kályha‐
csempék díszítésének európai módozatairól,
vagy a kortárs tánc aktuális helyzetéről, lehető‐
ség arra, hogy egymás kultúráját megismerve,
közelebb juthassunk közös európai kultúránk
megértéséhez, mert a párbeszéd nem más, mint
ismeretek áramlása. 

A pályázat abból indul ki, hogy „a tudás átörö‐
kítésének folyamatossága az emberiség fennma‐

radásának egyik alappillére. Jelenkori
válságának egyik alapvető oka az

információ ellenőrizhetetlen
túltermelődése.” 

A 2023‐as év PÁRBE‐
SZÉD programjainak egyik
alapját az európai dimen‐

ziójú győri kulturális szereplők adják: a barokk ha‐
gyományok, az ezekre épülő rendezvények, Győr
európai hírű, nyelvi korlátoktól mentes művészeti
együttesei, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Győ‐
ri Balett, valamint az európai kulturális kínálatban
számon tartott három EFFE‐díjas fesztiválunk, a
Magyar Táncfesztivál, a Győrkőcfesztivál és az EF‐
FE Laureate Öt Templom Fesztivál. A Párbeszéd
a barokkról fejezet úgy értelmezi, hogy a barokk
a szellemi áramlatok nagy korszaka. „A felvilágo‐
sodás eszméjének elterjesztésével a modern kori
Európa alapjait teremtette meg. Technikai vívmá‐
nyai, a könyv‐, kotta‐, kép‐, újságnyomtatás fejlő‐
dése és a közlekedés fejlődésével összefüggő egy‐
szerűsödő terjesztésük robbanásszerű változást
okoztak az információközvetítésben, ami a kul‐
túra áramlásának új távlatait nyitotta meg Euró‐
pában. „Ez a robbanás pedig sok példával, tanul‐
sággal szolgálhat a 21. század informatikai forra‐
dalmában is. A PÁRBESZÉD a barokkról tehát
nem a művészeti stílusra fókuszál, hanem a tech‐
nika fejlődéséből adódó társadalomformáló le‐
hetőségekre. 

Kultúrák párbeszéde

ÖNMAGUNK
megpillantásának lehetosége

MÁSOKBAN
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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nagymamák találkozópontját teremti meg Győr‐
ben a város a Győrkőcfesztivál alkalmával. 

Egy európai kuriózum üzenete
Győrben az újvárosi templomok létezésükkel

bizonyítják, hogy Magyarországon az európai zsi‐
dó‐keresztény kultúra évszázadokkal ezelőtt

otthonra talált és él ma is. A 2005‐ös
Európa Kulturális Fővárosa pályá‐

zatban megfogalmazott, és 2006‐
ban először megvalósított Öt
Templom Fesztivál erre az euró‐
pai kuriózumra épül”– olvasha‐
tó a pályázatban. 

Az öt templom utcájának üze‐
nete tetten érhető a mindenna‐

pokban is. A fesztivál fejlődésével
párhuzamosan indult el az a kulturális

fókuszú városrész‐rehabilitáció, ami a
szociális alapon megújuló műemlék pol‐

gárházak között olyan közösségi fejleszté‐
seknek adott helyet, mint a Győri Zsidó
Hitközség áldozatvállalásával és városi tá‐

mogatással felújított Menház épülete,
vagy az evangélikus egyház felújított és

új kulturális színterekkel bővített Insu‐
la Lutherana tömbje. Ezek a beruhá‐

zások nemcsak a fesztiválnak te‐
remtettek új helyszíneket, de a

fesztivál kulturális és közösségi téren megerősödő
gyülekezeteinek is. Győr 2023‐ban a kulturális és
közösségi fejlesztés olyan példáját tudja megmu‐
tatni Európának, aminek alapja és erőssége a val‐
lási kultúrákon átívelő, történelmi hagyományokra
épülő párbeszéd” – ígéri a pályázat.

Fogadó a fesztiválhoz
Győr rendkívül gazdag képzőművészeti gyűjte‐

ményekben, alkotókban, így a párbeszéd erre a
művészeti ágra is szerves módon terjed ki. „Ezt a
párbeszédet segíti és fogja össze a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum, a 2023‐ig tovább
erősödő alkotói bázisokból kikerülő művek kiállí‐
tásainak és fórumainak szervezésével. Ezt a hár‐
mas szerkezetet (újvárosi klasszikus műtermek –
belvárosi kiállítóhelyek – Torula Műteremház) ko‐
ronázza meg, és szolgálja ki technikailag is a 2021
végére elkészülő új kiállítási és konferencia‐köz‐
pont, valamint a Belvárosban megújuló műemlék
kiállítóterek, a Napóleon‐ház és az Apátúr‐ház. „A
párbeszédek háza a Fesztivál fogadó lesz, mely
„valóságos és virtuális terek összessége.”  Ez az
áramlás tematikájának is a szimbólumaként mű‐
ködik majd. Itt kapnak helyet a fesztivál nemzet‐
közi érdeklődésre számot tartó konferenciái, és itt
lesz lehetőség európai szövetségek, vándorképzé‐
sek, utazó fesztiválok meghívására is 

A pályázat hivatalos oldala: www.2023gyor.hu

Az emberi test nemzetközi párbeszéde
A Győri Balett a város legismertebb „kulturális

márkája”, így természetes, hogy „az emberi test
nemzetközi párbeszéde” élményszerűen fontos té‐
mája a művészeti programnak. A Magyar
Táncfesztivál, vagy a tavaly kezdő‐
dött, egyedülálló online pro‐
jekt, a FesztivalON igé‐
nyes és népszerű ese‐
ménysorozata lesz a
fővárosi évnek.

A zene párbe‐
szédben a Duna,
„mint zenei ihlető
jelenség” alapja
lesz a „Zenélő Duna”
munkacímű, a világszín‐
vonalú Győri Filharmonikus
Zenekar által tervezett, nemzetek közötti feszti‐
válnak, ami a zene nemzetközi nyelvén teremt
párbeszédet az európai alkotók között. A Gene‐
rációk párbeszéde jegyében pedig 2023‐ban a
sokszínű európai gyerekek, szülők, nagypapák,

A Gyôri Balett
a város legismertebb
„kulturális márkája”
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Mesics Györggyel hamar megtalál‐
juk a közös hangot, hiszen korábban
több fesztiválon is találkoztunk már.
Mesó, ahogy a többség ismeri, Győr‐
ben született, de a családja az Őrség‐
ből származik. A szülei máig kétlaki
életet élnek, és bár az év nagy részét
Magyarlakon töltik, azért Győrben is
lehet találkozni velük. 

Mesics György 
Győrben járt általános iskolába,

és a középiskolát is a megyeszékhe‐
lyen, a Révai Miklós Gimnáziumban
végezte. Már fiatalon rabul ejtette a
zene, eldöntötte, megtanul gitározni.
„Mire észbe kaptam, már a West‐
minster Apu nevű zenekarban ját‐
szottam. Még a Szigeten is fellép‐
tünk, ráadásul arra a koncertre a zse‐
niális Borlai Gergő ugrott be hozzánk
dobolni” – meséli mosolyogva. 

A zene mellett, a harcművészetek is
felkeltették az érdeklődését, éveken ke‐
resztül űzte az aikidót, de a kung‐fuba
is belekóstolt. „Az Iparcsatorna partján,
kínai vendégmunkásoktól sajátítottuk
el a majomtechnika alapjait” – mondja
nevetve. A harcművészetek pedig
olyan nagy hatást gyakoroltak rá, hogy
a továbbtanulását is meghatározták.
Érettségi után beiratkozott a budapesti
Tan Kapuja Buddhis‐
ta Főiskolára.
Közben, a Bar‐

baro együttes feldolgozásainak köszön‐
hetően, egyre gyakrabban fordult a
népzene felé, húszévesen pedig a gitárt
hegedűre cserélte. „A főiskolával pár‐
huzamosan, az Óbudai Népzenei Iskola
diákja is lettem, ahol végérvényesen
beleszerettem a népzenébe.”

Miután befejezte a főiskolát, 
elhatározta, hogy életre hív egy

együttest, amely a népzenét hozza még
közelebb az emberekhez. Így míg nap‐
közben nevelőtanárként dolgozott és
angolt tanított, addig esténként a zene‐
kar‐alapítással foglalkozott. Éppen húsz
éve, 1998‐ban született meg a Matoka‐
binde együttes. „Apám szülőfalujában,
Magyarlakon élt Binde bácsi. Itt minden
családnak van beceneve, mi például Ró‐
kák vagyunk. Voltak a Matokáék, a csa‐
lád egyik tagját pedig Binde bácsinak
hívták. A neve annyira egzotikusan csen‐

gett, hogy ennél jobbat nem találhat‐

tam. Ebből is látszik, csodaországban
élünk, ami tele van különleges nevekkel
és helyekkel. Rengeteg kincs vesz min‐
ket körül, csak észre kell vennünk őket.”
A Matokabinde hosszú éveken keresz‐
tül játszott Budapesten, de Erdélyben
és Győrben is rendszeres résztvevője
volt a zenei eseményeknek. A zenekar
nem csak táncházakban, hanem kocs‐
mákban is számos alkalommal fellépett,
ahova elsők között vitte be a népzenét. 

Mesics György a fővárost már csa‐
ládjával, feleségével és lányával hagyta
maga mögött, hogy a Bakonyban kezd‐
jenek új életet. Az ottani lét alatt meg‐
próbálta háttérbe szorítani a zenét.
Úgy érezte, hogy a fajátszóterek építé‐
se, vagy a falusi szálláshely üzemel‐
tetése új célokat adhatnak neki.
„Egy idő után be kellett ismer‐
nem, hogy a muzsikálás a hivatá‐
som, és nem tudok elszakadni tő‐
le” – emlékszik vissza, majd meg‐
simítja a hegedűjét. 

Tíz évvel később
már egyedül költözött vissza Győrbe,

egészen pontosan Kajárpécre, ahol vá‐
sárolt magának egy házat, és elkezdte
felújítani. Nem sokkal később csatlako‐
zott a Cserefa zenekarhoz, és egy másik
banda, az Apnoé is felvette vele a kap‐
csolatot. „Csodás esztendők következ‐
tek, újra megtalált a muzsika, és a nép‐

zene mellett visszatért a rock ’n’ roll is
az életembe.” Mesics György esztendő‐
ket töltött már a színpadon különféle
formációk frontembereként, de saját
bevallása szerint, ezt nagy odafigyelés‐
sel tudta csak elsajátítani. „Nálam nem
jött ösztönösen, hanem meg kellett ta‐
nulnom, hogyan viselkedjek a közönség
előtt” – meséli a muzsikus, miközben
jókat mosolyog a múltidézés kapcsán. 

Jelenleg több vasat tart a tűzben,
hiszen továbbra is tagja a Cserefa ze‐
nekarnak, komoly tervei vannak a Ma‐
tokabinde kapcsán, a szövegírással is
m é l y ‐

rehatóbban foglalkozna, ráadásul egy‐
kori tanítványaival megalapította a
Mesics György és a Somló Banda ne‐
vű népzenei formációt. Mesó éle tébe
ismét visszatért a tanítás, így Pápán és
Győrben is vannak tanítványai, akiket
a hegedű, valamint a brácsa és a nagy‐
bőgő alapjaira oktat. A kétgyermekes
apuka úgy látja, egyre többen fordul‐

Éppen huszonöt éve, hogy
Mesics György „Mesó” húsz ‐
évesen kezébe vette a hege‐
dűt. Előtte már pengette a
gitár húrjait, így a hangsze‐
rek iránti vonzalma nem
volt kérdés. Mint ahogy az
sem, hogy a zene az élete,
bár ez nem volt mindig így. 

nak a hangszerek
és a népzene felé.

„Rengeteg a tehetséges fia‐
tal, akik előtt szép jövő állhat. A kér‐
dés csak az, hogy mennyire lesz mag‐
vas a muzsikájuk a későbbiekben. Én
tudom, hogy miről mesélnek a hege‐
dűm hangjai.”

A HEGEDUM
„Tudom, hogy mirol mesélnek

hangjai”

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor
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Köztünk élnek

Rengeteg 
kincs vesz minket

körül
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Takács Krisztián, a Rómer Flóris Mű‐
vészeti és Történeti Múzeum kommu‐
nikációs és marketing csoportvezetője
– értékelve a 2017‐es évet – több olyan
eseményt emelt ki, amelyek színesítet‐
ték az intézmény kulturális palettáját,
és folytatódnak a jövőben is. 

„A RómerJAZZ Klub az egyik si‐
kersztorink, melynek keretében ma‐
gyar, illetve nemzetközi világsztáro‐
kat hozunk el a ház színpadára. Első‐
ként furcsán hangozhat ugyan, de
kulturális eseményeink mellett élet‐
re hívtuk a Rómer Futóklubot is,
amely heti rendszerességgel műkö‐
dik. Örömmel mondhatom, hogy az
irodalom is visszatért – egy könyv‐
klub keretében – a Rómer Ház falai

Azt mesélik a Vaskakas Bábszín‐
házban, hogy „sokféle egér él a Föl‐
dön: kicsik és nagyok, dundik és so‐
ványak, szőrösek és simák, feketék,
barnák és sárgák, európaiak, afrikai‐
ak és ázsiaiak, kedvesek és morcosak,
vidámak és mélabúsak, olyanok, akik
szeretnek enni (főleg édességet!), és
olyanok is, akik szeretnek zenélni,
táncolni, macskákat riogatni, titkos
álmokat dédelgetni”. Vagyis egészen
hasonlatosak hozzánk – őket mutatja
meg a Tengely Gábor által rendezett
Egerek könyve című darabban a tár‐
sulat Kovács András Ferenc Kossuth‐
díjas író, költő azonos című könyve
alapján. „Elképesztően jó versekről
van szó, hasonló élményem Weöres
Sándor, Arany János, Parti Nagy Lajos
és Babits Mihály műveinek olvasása
közben van, a szerző úgy bánik a ma‐
gyar nyelvvel, ahogy nagyon keve‐
sen” – vélekedett a rendező, és hoz‐
zátette azt is, Kovács András Ferenc
pontosan beszél a 21. századi Ma‐
gyarországról, s verseit, valamint a
múlt vasárnap bemutatott előadást
az állatfigurák által a legkisebbek is
élvezni tudják. „Kis történeteket fűz‐

A VASKAKASOK

tünk össze, az előadás szervezőelvé‐
nek pedig a képzőművészetet válasz‐
tottuk: sík és térbeli formák rende‐
ződnek egyre komplexebb figurákká
a színpadon, a költői képek olvasás
közbeni elképzelésével játszik az elő‐
adás. A próbák során alakult ki szinte
minden, együtt kísérleteztünk. Ott
születtek meg a bábok, a zene, egy
egészen unikális előadás jött így lét‐
re, a nézők pedig rácsodálkozhatnak
az animáció csodájára. Nem haszná‐
lunk hangszereket, a színészek a ke‐
zükkel és a szájukkal teremtenek
meg minden hangot, miközben ját‐
szanak, báboznak és táncolnak.”

Az előadás első felében tehát egy
kisegér‐határozót láthat a közönség
a világ egereiről, majd a Kárpát‐me‐
dencében élők kerülnek fókuszba.

A kritikák szerint Kovács András
Ferenc „nagycsaládi egerészeti ver‐
seskönyve” egy olyan „versbe sze‐
dett világtörténelmi egérenciklopé‐
dia”, amiből az egész család tanulhat
és szórakozhat. S természetesen
nem csak a könyvre igaz ez, a Vaska‐
kasba is várják a nagyobb gyerekeket
és szüleiket ugyancsak.   

EGEREKET
böngésznek Szerző: Zoljánszky Alexandra

Fotó: Orosz Sándor

közé” – idézi fel a tavalyi év új kezde‐
ményezéseit Takács Krisztián. 

Az elmúlt év kínálatából a Hang‐
szert a kézbe! című ötnapos rendez‐
vénysorozat emelkedik ki leginkább,
amelyre csaknem háromezren voltak
kíváncsiak. A hangszersimogatós kiállí‐

táson több mint huszonhat győri, illet‐
ve Győr környéki iskola diákjai vettek
részt. „Felemelő érzés volt látni, hogy
nagyon sok gyerek először vett kezébe
hangszert, és csillogó szemmel forgat‐
ta. Úgy gondolom, hogy a program‐
nak köszönhetően sok fiatal kapott

kedvet a zenéléshez” – idézi fel az em‐
lékezetes pillanatokat a csoportvezető. 

A zenei események terén sincs
megállás: idén újabb, kéthetente
visszatérő szórakozási lehetőségként
szolgál az intézmény azoknak, akik

könnyed kávéházi hangu‐
latban, élő bárze‐

nével a háttér‐
ben keres‐

nek köny‐
nyed ki‐
kapcsoló‐
dást. 

„Az új
ö t l e te k ,

kezdemé‐
nyezé s e k

befogadásán
túl terveink kö‐

zött szerepel a Ró‐
mer Ház fejlesztése, bő‐

vítése, hogy minél otthonosabb kö‐
rülmények között fogadhassuk a kul‐
túrakedvelő fiatalokat. Célunk, hogy
mindenki megtalálja nálunk azt a
szegmenst – legyen szó moziról, szín‐
házról, koncertről, könyvklubról, kéz‐
műves foglalkozásokról, különböző
workshopokról vagy akár futásról –
amelyet igazán magáénak érez” –
összegez Takács Krisztián. (x)

Sikeres évet zártak a Rómer Házban: falai között
nyüzsgött a kulturális élet, rekordszámú egyéni lá‐
togató fordult meg például a koncerteken, filmve‐
títéseken és színházi előadásokon. 2017‐ben több
mint 35 ezren választották a ház programjait, a kez‐
detben kizárólag hétvégére koncentrálódó kínálat‐
ból pedig már bőven jut a hétköznapokra is. A ren‐
geteg új kezdeményezés nyomán pedig új közössé‐
gek is kovácsolódtak a ház berkein belül.

Új
közösségek is
kovácsolódtak 

Hétköznapokon is szórakozni hív a 

RÓMER HÁZ
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A mellékletet a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. fordította

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

PROGRAMM angebot

Die Ausstellung des in diesem Jahr 75‐
jährigen Grafikkünstlers Lakatos Gy. Lász‐
ló öffnet am 27. Januar um 17 Uhr seine
Pforten in der Magyar Ispita Nefelejcs
köz 3.). Auf der Geburtstagsausstellung
des Győrer Pro‐Urbe‐Preisträgers wer‐
den die von ihm in den vergangenen
Jahrzehnten geschaffenen Lieblingspla‐
kate, Bücher, Emblem‐ und Corporate
Designpläne präsentiert. Sie Sammlung
kann bis Februar täglich ausser montags
von 10‐18 Uhr besichtigt werden.

„Raiskin” – Konzert des Győrer Philharmonieorchesters
am 2. Februar um 19:00 Uhr im Richter‐Saal (Aradi vérta‐
núk útja 16.). Auf dem Programm stehen: J. Brahms: Feier ‐
liche akademische Ouverte, F. Chopin: Klavierkonzert in
E‐Moll,  Sibelius: II. Symphonie (D‐Dur). Es dirigiert Daniel
Raiskin, unter Mitwirkung von Fülei Balázs am Klavier.

Retro‐Computer Ausstellung
mit Spielhaus für alle, die sich
für die Rechner und Konsolen
der 80er und 90er interessie‐
ren. Die Veranstaltung beginnt
am 27. Januar um 9 Uhr im Ró‐
mer Haus (Teleki L. u. 21.) und
dauert bis Mitternacht des
nächsten Tages.

„Emotionen” – Lyrisches Solo‐
konzert von Mohácsi Attila, dem
Schauspieler des Győrer Natio‐
naltheaters am 9. Februar, um
19:30 in der ehemaligen Synago‐
ge (Kossuth Lajos u. 5.). Es ertö‐
nen unter anderem die Lieder
Hallelujah, Caruso, The Prayer,
February Song, Cherbourg para‐
chutes, O sole mio, Il Mondo.
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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  

Érzések címmel Mohácsi Attila, a Győri
Nemzeti Színház színművésze tart szóló‐
koncertet február 9‐én 19.30‐tól, a Széche‐
nyi István Egyetem Hangversenytermében,
a zsinagógában (Kossuth Lajos u. 5.).

Az 50. Hangraforgó Klub vendége a Garabonciás együttes lesz, feb‐
ruár 2‐án 17 órakor, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Köz‐
ponti Könyvtárban (Herman Ottó u. 22.).

A 15–16. századi reneszánsz vallás‐
és világszemlélete. Mórus Tamás
(1478–1535.) Utópiája, Janus Pan‐
nonius (1434–1474.) humanista köl‐
tészete – címmel tart előadást dr.
Boros István filozófiatörténész, feb‐
ruár 1‐jén 17 órakor, a TIT‐székház‐
ban. (Munkácsy út 6.).

Folytatódik az Életünk utcái, te‐
rei című helyismereti előadás‐so‐
rozat január 31‐én 17 órakor. Ez‐
úttal Torma Attila helytörténész
tart vetített képes előadást Nádor‐
város 1850–1950 közötti fejlődé‐
séről, a Kisfaludy Károly Könyvtár‐
ban (Baross G. út 4.).

Prof. Szörényi László irodalom‐
történész tart ismeretterjesztő
előadást Jókai és Arany levelezése
címmel február 2‐án 17 órakor, a
Kisfaludy Károly Könyvtárban.

Az Arany János Művelődési Ház (Révai utca 5.) izgalmas programokkal várja
február 2. és 4. között az érdeklődőket a Kultúrházak éjjel‐nappal program‐
sorozatban. Többek mellett Csókay Géza tart előadásokat, lesznek kiállítások,
kézműves foglalkozások, fotóbörze és Bibliai szabadegyetem is várja az ér‐
deklődőket. Részletes program a www.vasutasmuvhaz.hu‐n. 

Szent László, Magyaror‐
szágnak édes oltalma
címmel Gál Péter József
tart előadást február el‐
sején 18 órától, a Magyar
Évezredek sorozat követ‐
kező alkalmán, a SZE
Apáczai Karán (Liszt Fe‐
renc u. 42.).

Raiskin címmel ad koncertet a
Győri Filharmonikus Zenekar feb‐
ruár 2‐án 19 órakor, a Richter Te‐
remben (Aradi vértanúk útja 16.).
Műsoron: J. Brahms: Akadémiai
ünnepi nyitány, F. Chopin: e‐moll
zongoraverseny, Sibelius: II. (D‐
dúr) szimfónia. Vezényel Daniel
Raiskin, közreműködik Fülei Ba‐
lázs zongorán.

Ménfőcsanak langobárd kori
története – A kora középkor
az ásatások tükrében címmel
Tomka Péter régész tart elő‐
adást január 30‐án 17.30‐kor,
a Bezerédj‐kastélyban (Mén‐
főcsanak, Győri út 90.).
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ESKÜVOI
Elo az

fotókkal!
Hétvégén rendezték a 24. Esküvői Kiállítást aZichy‐palotában, ahol a házasulandók megtalál‐hattak mindent, amire szükségük lehet a nagynapon. Mi pedig a közelgő Valentin‐nap apro‐póján játékot hirdettünk az elmúlt héten: nincsmás dolga, csak küldje el a jatek@gyorplusz.hue‐mail címre a legkedvesebb esküvői pillanatát,s ezzel már részt is vesz a Mi adjuk a másodiknászutat! című játékunkon. Beküldési határidő:február 1. éjfél. Fontos, hogy a levél tárgyaGyőr+ Nászút legyen. Mutassa meg élete leg‐szebb napját, még ha negyven éve volt, akkoris! Részletek a Győr+ Hetilap előző számábanés a www.gyorplusz.hu weboldalon. Az eddigbeérkezett fotókból mutatunk most meg néhá‐nyat olvasóinknak.

´́
´́

Tímárné Laskovics Noémi

és Tímár Ádám

Némethné Lengyel Mónika
és Németh Szabolcs

Idei Eszter és Váradi Gábor

Matis Mónika és Pálmai Zsolt

Méri Anita és Méri János

Rátkai Valérné és Rátkai Valér
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Cégünk ÉPÍTÔIPARI feladatokra, betonelemgyártásra,
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 kafeteria-rend-
szerben • Egyéb juttatások megállapodás szerint, pl.
komplett brigád esetén szolgálati gépjármû és telefon.

JELENTKEZÉS:
Önéletrajz, pályázat beküldését az iroda@mottokft.hu
e-mail 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

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

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT
(középfokú végzettség szükséges)

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
(új tipusú jogosítány szükséges)

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel 

Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s targoncave-
zetôi jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!

Ami a munkakörök  betöltéséhez szükséges:
• megfelelô iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

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

• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria-rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

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

Elérhetôség, információ:
Hétfôtôl péntekig 8–16 óra között  
a 96/661-213-as telefonszámon.

Tavaly 795 pár mondta ki a
boldogító igent a győri anya‐
könyvvezetők előtt, míg 2014‐
ben 600 alatt volt ez a szám,
legutóbb pedig 2003‐ban volt
800 fölötti a házasságkötések
száma. A válások is csökkentek,
tavaly 269 pár döntött úgy,
nem élnek tovább együtt, míg
előtte évben 352‐en. 

Kun Mária úgy tapasztalja,
míg korábban jellemzően a 30
év felettiek esküdtek és vállaltak
gyereket, az elmúlt évek‐
ben már jellemző,
hogy a 20‐as
éveik elején
járó fiatalok
teszik ezt.
Vélhető‐
en ez a
tendencia
nagymér‐
tékben a
kormány csa‐
ládpolitikájá‐
nak köszönhető, hi‐
szen számos kedvez‐
mény ösztönzi a fiatalokat arra,
hogy családot alapítsanak. Ez a
kedvező tendencia látszik a szü‐
letések számán is, 2017‐ben
2.700 baba született, tavalyelőtt
mintegy százzal kevesebb. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Pixabay

Újra divat lett a fogadalomtétel

NOTTa házasulási és a 
babavállalási kedv´́

Nőtt a házasságkötések, csökkent a válások száma az elmúlt évben
Győrben. Az is jó hír, hogy egyre nagyobb a gyermekvállalási kedv vá‐
rosunkban. A 2017‐es év statisztikáiról Kun Máriával, a Győri Anya‐
könyvi Hivatal vezetőjével beszélgettünk. 

A halálozások száma 2.614‐re
emelkedett, az egy évvel korábbi
2.486‐ról. Az emelkedés annak
tudható be, hogy a győri kiemelt
kórház lett, így ide hozzák a sú‐
lyos sérülteket és betegeket,
akik közül többen itt hunynak el. 

Visszatérve az esküvőkhöz,
13 külföldi kötött örök szövet‐
séget városunkban, volt köz‐
tük szlovák, lengyel, német, ro‐
mán, ukrán állampolgár, míg
győriek a világ számos pontján

házasodtak, többek mel‐
lett Indiában is. 

Az esküvők
negyede „kis ‐

esküvő” volt,
amelyek a
Zichy‐palo‐
tában köt‐
tettek, 200‐
an pedig

egyáltalán
nem hívtak

vendéget, csu‐
pán két tanú előtt

mondták ki a boldogító
igent – emelte ki a hivatalveze‐
tő. Népszerű a külső helyszínen
tartott esküvő, 120 ilyen volt ta‐
valy, amelyet zömében az Achil‐
les parkban, az Aranyhal étte‐
remben, az Amstel Hattyú foga‐

dóban, a Kristály, a Zöldfa vagy
a Révész éttermekben rendez‐
tek. Jellemzően ezek az esküvők
80–100 fő közöttiek voltak. Ház‐
nál csupán egy‐egy szertartást
tartottak az anyakönyvvezetők,
ahol ilyenre vállalkozott a csa‐
lád, ott nagyon szép és meghitt
volt az esemény – emelte ki
Kun Mária.

Minden évben vannak kü‐
lönleges kérések is, manapság
sokan a „természet lágy ölén”
szeretnének esküdni, vagy az
első randevú helyszínén, mint
például az Aranyparton, vagy
a Bezerédj‐kápolna mögötti
parkban. Közterületen azon‐
ban nem szívesen vállalnak es‐
ketést az anyakönyvvezetők. 

A fiatalok szeretnék különle‐
gességgel emlékezetessé tenni
a nagy napot, jelképeket talál‐
nak ki összetartozásuk szimbólu‐
maként, volt, hogy egy ládikót
lakatoltak le és eldobták a kul‐
csát, fát ültettek, kötelet fontak
közösen. Újra divatba jött a foga‐
dalomtétel szép szokása – említi
meg Kun Mária. Akkor igazán
meghitt a szertartás, ha a pár sa‐
ját maga írja meg a fogadalmát,
amit vagy ők maguk olvasnak
fel, vagy az anyakönyvvezető. 

Sokan
a „természet
lágy ölén”

szeretnének
esküdni
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A  Kálvária, a Fészek valamint a
Hold utca a város fogászati negyede
lett, fogorvosi központ, fogtechni‐
kai labor, hotel és étterem – többek
között – a fogászati betegeknek. A
volt Solydent épületén dolgoznak
az építők. Mik a tervek?

2012‐ben sikerült pályázatot nyer‐
nünk, melynek segítségével három
éve a régi épülettel szemben meg‐
épült a Solydent új fogászati és imp‐
lantációs centruma. Oda költöztek a
rendelőink. Az üresen maradt épület‐
ben, a Kálvária úton a szállodai kapa‐
citásunkat bővítjük. 

Visszatérve a fogászatra, a jelek
szerint van piaca a magyar fogorvo‐
sok tudásának, szakértelmének. 

Megbízható, igényes, minőségi
munkára van igény. Egy elégedett be‐
teg tíz újat hozhat, de egy elégedetlen
százat vihet el. Az új fogászati közpon‐
tot a legkorszerűbb diagnosztikai és te‐
rápiás eszközökkel szereltük fel. Két
műszakban dolgozunk, szombaton
délelőtt is nyitva tartunk. Betegeink
hetven százaléka magyar, a többiek fő‐
leg osztrákok, svájciak vagy németek. 

Hány embernek adnak munkát?
A fogászaton és szállodában ösz‐

szesen 80 munkatárs dolgozik. 
Ön is gyógyít, de közben működ‐

teti is a céget, a fogászatot. Mi érdek‐
li jobban: az üzlet vagy a szakma?

Ez ugyan üzleti vállalkozás, de a hip‐
pokratészi eskü megelőz minden anya‐
gi szempontot. Ennek tudatában a vál‐
lalkozás és a szakmaiság sok munkával
ugyan, de jól összehangolható.

Hogyan jutott el idáig?
Lépésről lépésre, saját erőnkből, te‐

hetségünkből jutottunk el idáig. Én
Székesfehérvárról, feleségem Nógrád
megyéből, Romhányból származik.

Miért választottak egy harmadik
megyét maguknak? 

Közbeiktattuk még Komárom‐Esz‐
tergom megyét is. Harmadéves hall‐
gató voltam a budapesti egyetemen,
amikor foghúzó gyakorlaton kellett
részt vennem. Jelentkeztem egy ren‐
delőbe, ahol azt mondta a főorvos:

Három éve költöztette át komplex fogászatát új, impozáns
helyé re dr. Solymosi Péter főorvos, implantológus, a Solydent
Kft. tulajdonosa, vezetője. A fogászat régi helyén új bővítésbe
kezdett, mely a cég szállodai profilját erősíti. 19 szobával bővül
a 20 éves Hotel Kálvária. A Győr‐Moson‐Sopron megye szakfel‐
ügyelő főorvosaként is dolgozó orvos, valamint nőgyógyász fe‐
lesége lépésről lépésre jutott el idáig. 

menj le a Balatonra, éld az életedet,
nyaralj, én meg majd aláírom, hogy
teljesítetted a gyakorlatot.

Ilyen főnököt kíván magának az
ember.

Rendes volt velem, de én valóban
meg akartam tanulni a szakmát, így
aztán nem éltem a kecsegtető aján‐
lattal. Ismerősök javaslatára Kisbéren
kötöttem ki, ott aztán volt módom
gyakorolni a foghúzást. A csoporttár‐
saim talán tíz fogat húztak ki a gya‐
korlaton, én meg 609‐et. 

A diplomája megszerzése után
visszatért Kisbérre?

Nem, mert akkor már volt egy kis‐
gyermekünk, a Kisbérhez közeli
Ácson pedig szolgálati lakást is aján‐
lottak. Pár hónap múlva üres lett a
bábolnai fogorvosi státusz, így aztán
oda is átjártam rendelni. 1980‐ban
át is költöztünk Bábolnára.

Akkoriban Bábolna éppen a
fénykorát élte, gondolom, tárt ka‐
rokkal fogadták.

A legendás Burgert Róbert vezet‐
te az állami gazdaságot, aki támogat‐
ta az elképzeléseinket. Megnyílt előt‐
tünk a szakmai továbblépés lehető‐
sége. Az akkor közismerten jó kap‐
csolatokkal rendelkező Burgert azt
tervezte, az amerikai farmközpontok
mintájára, komplex járóbeteg‐intéze‐

Középvállalkozás

a hippokratészi eskü
szellemében Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: Marcali Gábor
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tet hoz létre a településen. Azt
mondta: ne a beteg utazzon az orvo‐

sához, hanem legyen helyben lehe‐
tősége a kezelésekre. Így lettem

én 32 évesen az irányításom‐
mal épülő új bábolnai ren‐

delőintézet igazgató főor‐
vosa, mely szakmailag
Győrhöz tartozott. Innen
jártak ki 14 szakma szak‐
orvosai Bábolnára. Nő‐
gyógyász feleségem is
részidőben ebben a ren‐

delőintézetben dolgozott.
Hogyan kerültek

Győrbe? 
A feleségem Komárom‐

ból a győri kórházba került, ő
volt az előörs. Hét év után lakhe‐

lyet is változtattunk, és beköltöz‐
tünk egy nádorvárosi társasházba.
Az egyszemélyes Solydent Kft.
1991‐ben indult egy családi házban,
a Kálvária utcában. 

Hogyan bővült ki az egyszemé‐
lyes vállalkozás középvállalkozássá?

1995‐ben megépült a Solydent
második épülete, ahol már hat szék‐
ben kezeltük a betegeket, majd négy
kis apartmant is kialakítottunk a te‐
tőtérben. 1997‐ben az első épület te‐
tőszerkezetének felújításakor fog‐
technikai laborral bővültünk. 2014‐
ben, részben pályázati forrásból,
megépült a korszerű, a jelen szakmai
kihívásainak megfelelő fogászati kli‐
nika. Főállásban kilenc fogorvos dol‐
gozik nálunk, két fogszabályozó és
két aneszteziológus doktor pedig
részmunkaidőben fogadja a betege‐
ket. Tizenegy technikus, valamint két
tanuló a legkorszerűbb technológiá‐
val, CAD/CAM rendszerrel készíti a
fémmentes pótlásokat.1998‐ban nyi‐
totta meg kapuit a háromcsillagos
Kálvária Panzió, mely 2002‐ben egy
négycsillagos szárnnyal és a Carmen
Étteremmel bővült. 

A névadás nyilván a kultúrának,
a balettnak szólt.

Igen, nagy rajongói és pártolói is
vagyunk a Győri Balett társulatának,
díjat is alapítottunk a művészeknek,
melyet minden év utolsó előadásán,
a Győri Nemzeti Színházban, a nagy‐
közönség előtt adunk át. 

Lesz‐e folytatója a családból en‐
nek a nagyívű vállalkozásnak?

Egyik lányom jogász, a másik fog‐
orvos. Összesen hat, szép unokával
is büszkélkedhetünk. Reméljük, né‐
pes családunk tagjai tovább viszik a
vállalkozást.

A feleségem
Komáromból

a gyôri kórházba
került, ô volt 

az elôörs
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A kamara segít!

Január 1‐től  5%‐os ÁFA vonatkozik
az internet‐hozzáférési szolgáltatás‐
ra, az étkező helyi vendéglátásban
az étel‐ és a helyben készített, nem
alkoholtartalmú italforgalomra, az
emberi fogyasztásra alkalmas élő,
frissen hűtött vagy fagyasztott hal‐
ra. Ezzel bizonyára az érintettek
tisztában vannak – mondja Szarvas
Krisztina, a kamara megyei elnöksé‐
gének tagja – majd hozzáteszi: a
2018. évi adójogszabályok, azok al‐
kalmazása és az előző évi zárások
számos feladat elé állítják a köny‐
velőket ilyenkor. 

Tájékoztatót tett közé weboldalán a kamara a
2018. évi adószabályok főbb változásairól. Ám ja‐
nuár 30‐án kedden, Győrben, a kamarai székház‐
ban (Szent István út 10/A), a Köny‐
velői Klubban a számviteli
zárás befejezése előtt
megoldandó fel‐
adatokról bőveb‐
ben is lesz szó. A
számviteli tör‐
vényt helyesen
kell alkalmazni
az egyéb bevéte‐
lek, egyéb ráfordí‐
tások elszámolásá‐
nál, az időbeli elhatá‐
rolásánál is. A klubban a tá‐
jékoztatón túl konzultációra is lehetőség lesz. (Bő‐
vebb információt a www. gymskik.hu/rendezve‐
nyek címen találunk)

Szarvas Krisztina szerint a kisvállalkozói adó (KI‐
VA) nyújtotta előnyökről és hátrányokról is beszél‐
ni kell, mert egy‐egy lehetőségnek minden oldalát
ismerni kell. 

A Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kereskedelmi és
Ipar Kamara kiadványaival, tájékoztatóival, rendez‐
vényeivel az adóváltozások pontosabb, jobb isme‐
retét, ezáltal a vállalkozások számára még jobb,
még hatékonyabb hasznosulását segíti!

www.gymskik.hu

5
%-os ÁFA

2018-as 
és a

adóváltozások

Szarvas Krisztina

A tarifák számításának
egységesítése érdekében, va‐
lamennyi fedett garázsban
óránként meghatározott dí‐
jat fizetnek az autósok (ko‐
rábban a Jókai parkolóház‐
ban 100 forint/30 perc tarifa
volt érvényben). Így a Jókai
parkolóházban változatlanul
óránként 200 forintot, a Ré‐
vai parkolóházban óránként
100 forintot kell fizetni a par‐
kolásért. Az egyre nagyobb
kihasználtsággal üzemelő Du‐
nakapu mélygarázsban az ed‐
digi óránkénti 50 forintról
100 forintra emelkedik a par‐
kolás díja. Ezzel a változással
továbbra is a Dunakapu mély‐
garázsban lesz a legolcsóbb a
parkolás Győr Belvárosának
szívében, ám várhatóan nö‐
vekszik a várakozó járművek
forgási sebessége, így keve‐
sebb alkalommal fordulhat
elő, hogy egyetlen szabad he‐
lyet sem találnak az autósok. 

További újdonság, hogy az
előbbiekben felsorolt gará‐
zsok mindegyikében lesz le‐
hetőség napijegy vásárlására.
A Dunakapu mélygarázs napi‐
díja 500 forint lesz, tehát aki
ilyen jegyet vásárol, annak a
fizetendő díj nem emelkedik
tovább az ötödik óra után,
míg a benntartózkodási idő
el nem éri a 24 órát. Ezt kö‐

Már napi

500 forintért

vetően minden megkezdett
24 órás egység után további
500 forint fizetendő. A Jókai
parkolóházban ugyancsak
500 forintos napidíjat fizet‐
hetnek az autósok. Itt érte‐
lemszerűen a fizetendő díj 2
óra 30 perc után nem emel‐
kedik tovább, míg a benntar‐

tózkodási idő el nem éri a 24
órát, majd ezt követően min‐
den megkezdett 24 órás egy‐
ség után további 500 forint fi‐
zetendő. A Révai parkolóház
egész nap 400 forintért lesz
használható. A fizetendő díj
nem emelkedik tovább a ne‐

gyedik óra után, míg a benn‐
tartózkodási idő el nem éri a
24 órát, majd ezt követően
minden megkezdett 24 órás
egység után további 400 fo‐
rint fizetendő.

A Dunakapu mélygarázs‐
ban az automaták bankjegy‐
elfogadása is módosul febru‐
ár 1‐től. Az itt található fize‐
tőautomata 10, 20, 50, 100
és 200 forintos érméket és

500, valamint 1000 forint
címletű bankjegyeket fogad
el, míg 1.000 forint feletti díj
esetén 2.000 forintos, 2.000
forint feletti díj esetén pedig
5.000 forintos címletű bank‐
jegyekkel is fizethetnek az au‐
tósok.

is parkolhatnak Gyor Belvárosában´́

Február elsejétől több változásra is számíthat‐
nak az autósok a Győr‐Szol Zrt. által üzemelte‐
tett parkolóházakban és mélygarázsban.

Bővült az úgynevezett peremterületi bérlettel
igénybe vehető parkolóhelyek száma. Az elmúlt
évben a Győr-Szol Zrt. bevezette a peremterületi
bérletet, melyet bárki, lakóhelytől függetlenül ala-
csony, havi 3.800 forintos áron megvásárolhat. Ez-
zel a bérlettel eddig Sziget és Nádorváros egyes
részein parkolhattak az autósok (részletes infor-
mációk: www.gyorszol.hu). Ezt kiegészítve, már a
Belvároshoz közeli részen is megállhatnak: a Mó-
ricz Zsigmond rakpart Széchenyi híd alatti része,
továbbá a rakpartról a Mosoni-Duna irányába nyí-
ló híd alatti öböl tarozik új területként ehhez a bér-
lettípushoz. Így az eddigiekhez képest 43 beálló-
hellyel többet vehetnek igénybe a peremterületi
bérlettel rendelkező közlekedők.



172018. január 26.

„A szociális területen dolgo‐
zók képzésének átalakítása a
szakmai minőséget szolgálja. A
cél, hogy a képzés is huszon‐
egyedik századi legyen” – fogal‐
mazott lapunknak Nyitrai Imre
szociálpolitikáért felelős helyet‐
tes államtitkár, a Szociális Ága‐
zati Konzultáció városunkban
rendezett fórumán. Az átalakí‐
tás révén a közel négyezer
munkatársat érintő vezetőkép‐
zés is beindul. A helyettes ál‐
lamtitkár kiemelte, rövidebb,
de hatékonyabb és gyakoribb
képzésekre van szükség. A kor‐
mány uniós forrás felhasználá‐
sával  az alapozó képzéseket in‐
gyenessé tette a hatvanezer
szakdolgozó és a már említett
vezetők számára.

Nyitrai Imre elmondta, ja‐
nuár 1‐től a szociális ágazat‐
ban egészségügyi végzettség‐
gel, a szakterületen dolgozók
az egészségügyi bértábla sze‐
rint kapják a fizetésüket. Ez
mintegy 3.000–3.300 főt
érint. Kiemelte, fontos, hogy
a szociális területen dolgozók
számára tervezhető legyen a
jövő, a bérfelzárkóztatás
kulcskérdés a munkaerő
megtartása szempontjából.
Megjegyezte, Győr évek óta
országos viszonylatban is pél‐
daértékű munkát végez az

ÁGAZAT JÖVOJÉÉRT
Új képzési rendszerrel az 

idősellátás terén, ezért sem
véletlen, hogy a konferencia
másik témájaként az idősügy
aktuális kérdéseit is épp eb‐
ben a városban vitatták meg.

„Az ágazatban dolgozók nap
mint nap embereken segíte‐
nek, ezért sem mindegy,
hogy azt milyen körülmé‐
nyek között tudják vé‐
gezni, milyen a meg‐
becsülésük” –
emelte ki a fóru‐
mon Takács Tí‐
mea, az önkor‐
mányzat Szociális,
Egészségügyi és
Lakásügyi Bizottsá‐
gának elnöke. Hozzá‐
tette, Győrben kiemelt
területként kezelik a szo‐
ciális ellátást és az idősügyet.

Dr. Egervári Ágnes, a Szoci‐
ális Klaszter elnöke elmondta,
egykor még vágyként fogal‐
mazódott meg, hogy a szoci‐
ális szférának is legyen egy
olyan magas szintű grémiu‐
ma, mint ami például az
egészségügy területén műkö‐
dik, s amely megfelelően pre‐
zentálni tudja az ágazat aktu‐
ális kérdéseit, problémáit. A
szociális területen belül az
idősügy ilyen jellegű fóruma
az Idősellátás Országos Szak‐
mai Kollégiuma. Elnöke, Pan‐

ker Mihály kiemelte, a kollégi‐
um nem csak véleményezi az
előterjesztett koncepciókat,
és közreműködik a jogszabá‐
lyok alkotásának előkészítésé‐
ben, de maguk is megfogal‐

m a z z á k
a zo ‐

kat a
javaslato‐

kat, amelyek például a szak‐
mafejlesztésre, a szociális
ágazat változásainak előmoz‐
dítására irányulnak. Az elmúlt
másfél évben olyan témákat
tárgyaltak többek között,
mint a szociális életpályamo‐
dell, az ágazati pótlék, a mun‐
kaerő‐utánpótlás kérdése, s
olyan szakfeladatokról is,
mint a házi segítségnyújtás, a
demens‐ellátás 2018–19‐re
vonatkozó szakpolitikai prog‐
ramjának véleményezése.

A szociális terület átalakuló képzési rendszere az ágazat minőségének ja‐
vítását szolgálja, miközben fontos cél a munkaerőhiány elleni küzdelem. 

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Gyôr
példaértékû

munkát
végez

´́
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Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

viktornagy.net
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gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

HÍREK

VW ID

A jövő már nincs is olyan távol. A Volkswagen 2019‐ben tervezi sorozatgyártás‐
ba vinni kompakt villanyautóját, az I.D.‐t. A Golf 8‐ast követően érkező kompakt a
gyártó állítása szerint tömegeknek teszi elérhetővé a tisztán elektromos autózást.
Itt arra gondolnak, hogy a szokásos 300‐400 kilométer körüli helyett 500‐600 ki‐
lométeres hatótáv lesz elérhető a kocsival. Így már egy Magyarország méretű or‐
szágban szinte bárhova elindulhatunk egy teli akkuval. A 190 lóerős motor a hátsó
kerekeket fogja hajtani, 8 másodperc alatt futja a százat, mégis leginkább városi
környezetbe szánják. Ezért a fordulókör kicsi lesz, a beltér pedig tágas – pedig csak
4.100 mm körüli hosszt terveznek. Ráadásul ez a modell minden eddiginél több
autonóm funkciót kaphat, és előfutára lehet az önvezető VW‐nek.

Az új Mustang Bullit a detroiti autó‐
show nagy dobása volt. Steve McQueen
hajtott ehhez hasonló, 1968‐as Mustan‐
got, ami a típus hírnevét jelentősen nö‐
velte. A Dark Highland Green fényezés, a
fehér biliárdgolyó‐váltógomb és a sok‐
sok Bullit feliraton kívül sok mindenben
eltér az ikonikus verzió a szériaváltozattól.
Például egyediek a felnik, és a hűtőrács
is jel nélküli, ahogy kell. A 2018‐as Bullit
475 lóerősre növelt teljesítményű V8‐asa
262 km/h‐ás száguldásra termett, és 570
Nm nyomtéka pedig biztosan elég lesz a
far eldobására. Már az első példány el is
kelt egy aukción, ahol a 300 ezer dolláros
vételár McQueen egykori iskolájának ala‐
pítványát támogatja.

MUSTANG BULLIT
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Mondhatják, hogy a városi kis te‐
repjáró kategóriát nem a franciák ta‐
lálták ki. Igazuk van. Jó térkihasználá‐
sú, pofás autót már mások is alkottak.
Igazuk van. De vajon, ennyire szeret‐
hető formájú, ennyire egyénre szab‐
ható küllemű és belső tartalommal
rendelkező guruló masinát alkottak‐e
már mások? Megosztó a külseje?
Igen. Viszont nem agresszív, hanem
inkább kedves. Jön szembe egy ugyan‐
ilyen C3 Aircross a városban? Nem.
Mert 85‐féle színösszeállításban vá‐
lasztható. Ez ugyan a lottóötösnél na‐
gyobb eséllyel produkálhatja az egye‐
zőséget, de mindenki tudja, hogy a
hármasra is évekig kell várni.

Szóval, van egy fehér‐fekete szín‐
kombinációval megáldott Aircrossunk.
Ilyen volt a tesztautónk is. A nagy alu‐
felnikkel és a levesestányér méretű
fényszórókkal nem mondanám csajos
autónak, inkább uniszex verda. Sok raj‐
ta az ív, a lekerekítés. Ami szögletesnek
indul, a végén az is lekerekített lesz. A
németesen sarkos divathullám mellék‐
ágán sarjadt C3 látványa üde színfolt az
utcaképben. Most csak a dizájnos tető‐
sín és a tükrök feketék, amúgy a felüle‐
tek fehérek. De lehetne ennél színe‐
sebb, extrém színekből építkező. Ajtó‐
nyitásra megmutatja a lelkét a közepes
Citroën. A „Hype Colorado” csomag
eredményeként dohánybarna színű

bőrbetétek fogadnak a műszerfalon. Az
élénk színt „apró kockás” szürke szövet‐
tel kombinálták az üléseken és az ajtó‐
kon. Otthonos, és egyben vagány, be‐
vállalós, mégsem hivalkodó.

Indítok. Mondták, hogy háromhen‐
geres az alapmotor – és a másik ben‐
zines is –, de nem hallom a hangját.
Alapjáraton nagyon csendes. Indulás‐
kor azért hallatja magát, de nem vé‐
szesen. 82 lóereje a jó fogású váltóval
könnyen beosztható. Nem nehéz a ko‐
csi, alig több mint egy tonna, ezért a
bejáratás és a városi kínzások mellett
is csak 7,4‐et mutat a fedélzeti műszer.
Országúton 6 liter alá is könnyedén le‐

megy. De ami fontosabb, hogy élvezet
az utazás a C3 Aircross‐ban. Kényelme‐
sen nagyok az ülések, minden pöccre,
kis erőkkel működik, könnyen és agili‐
san irányítható. Nem is billeg, pedig
annyira simítja az úthibákat, mintha
hazánk útjaira tervezték volna. Persze,
az igazi országjáró változat az erősebb,
110 lóerős, turbós Puretech motorral
szerelt verzió. A kategóriájában több
éve díjnyertes motor már tényleg al‐

kalmas 4‐5 fővel és csomagokkal meg‐
pakolt módon is hegyet mászni. Vagy
az 1,6 literes dízel, amiből 100 vagy
120 lóerős verzió is létezik.

Csomagból alapból 410 liternyit pa‐
kolhatunk hátra, de a hátsó pad két
részben előre csúsztatható, támlái pe‐
dig szögben és teljesen is dönthetők,
így 520 liter és 1,3 köbméter közé bő‐
víthető. Ha tetőlécet kell vinni a házfel‐
újításhoz, akkor pedig a jobb elsőt is

dönthetjük vízszintesig, így 2,5 méterig
jók vagyunk. Az okos apróságok sora
folytatódik. Óriás ajtózsebek, műszerfa‐
li polcok, pohártartó, és nagy kesztyű‐
tartó várja a személyes holmikat. For‐
mai geg a jó fogású kézifékkar, mely egy
automata váltó gombját imitálja. A ve‐
zetői műszeregység analóg, de a közép‐
konzol érintőpanelja jövőbe mutató.
Sávelhagyásra figyelmeztetés, klíma,
tempomat, sebességkorlátozó táblát
felismerő rendszer, sok légzsák, és sok
hárombetűs biztonsági rendszer, mind‐
mind szériatartozék. Extra lehet a head‐
up display, az erősítős hifi, a lejtmenet‐
vezérlős „Grip Control” rendszer és a
nyitható panoráma üvegtető.

A C3 Aircross a 2018. évi Auto
Best szavazás nyertese lett, és

az „Év Autója” szavazás fi‐
nalistája. Egy induló válto‐
zat alig több mint 4 millió

forintba kerül. Ez vonzó!
Egy közepesen felszerelt,
turbós 4,85, míg a dízel
5,4 millió forinttól indul.
Emészthető! Mindezt 5
év garanciával adja a
gyártó. Nem is olyan
rossz egy díjnyertes au‐

tóhoz mérten. Csoma‐
goltathatom?

Kényelmesen
nagyok az ülések, minden

pöccre, kis erôkkel mûködik,
könnyen és agilisan

irányítható

Minden ember más. Miért ne lehetne minden egyes autó is kü‐
lönböző? Ha szeretne egy semmihez nem hasonlító formájú, tel‐
jesen testre szabható városi kompaktot, ne keressen tovább. A C3
Aircross maga a megtestesült különcség.

Könnyed-ÉN
Teszt: Citroën C3 Aircross Feel

Győr, Fehérvári út 76.
Mobil: +3670/450‐0453
www.nadorauto.hu
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A 40. Dakar Rally szervezői azt
ígérték, az idei verseny nehezebb
lesz a korábbi évekhez képest. Ez be
is bizonyosodott, hiszen az indulók
55 százaléka tudta teljesíteni a ver‐
senyt. Főleg az első perui napok ros‐
tálták meg a mezőnyt. Ekkor kellett
búcsúznunk Horváth „Laller" Lajos‐
tól, akinek a motorja már az első na‐
pon is melegedett. Ez később sem
lett jobb, végül teljesen elfogyott az
erő a motorból, és fel kellett adnia
a versenyt. Szalay Balázs és Bunko ‐
czi László sem húzta sokkal tovább.
Három nap alatt három önindító
ment tönkre a vadonatúj Opel
Crossland X‐ben. Végül kijöttek a
szakaszról korábban, másnap pedig
a felügyelők nem engedték elrajtol‐
ni őket, mivel túl sok GPS pontot

hagytak ki. Dési János a 10. szaka‐
szon bukott és a vállát törte.

Az élmezőnynek is meggyűlt a baja
az idei versennyel. Hamar jelentős hát‐
rányt szedett össze Al‐Attiyah és Desp‐
res is, míg Loeb navigátora sérülése
miatt kényszerült a verseny feladására.
A pihenőnap után még Peterhansel‐
nek állt a zászló, de utána hibázott,
megsérült az autó, és a javítással sok
időt vesztett. Ekkor Carlos Sainz sze‐
rezte meg a vezetést, amit a córdobai
célig meg is őrzött, ezzel második Da‐
kar‐győzelmét szerezte.

A motorosoknál a KTM sorozatban
a 17. győzelmét szerezte meg, ezúttal
Walkner révén diadalmaskodtak. Az
osztrák versenyzőnek ez volt az első
Dakar‐győzelme. A kamionosoknál is‐
mét a kamazos Nikolaev nyert.

A hagyományokhoz híven, a Hungaroringen zárult a
2017-es versenyévad az év utolsó napjaiban. Most is
nagy volt a verseny iránt az érdeklődés, 240-en indultak
rajta. Az első napi két gyorsasági után még úgy tűnt,
nagy csata lehet a győzelemért Vincze Ferenc és ifj. Kiss
László között. Másnap reggel Vincze Ferenc nagyon
meglépett üldözőjétől, és végül 2014 és 2016 után újra
megnyerte a versenyt. Az ifj. Kiss László–Kissné Varga
Zsuzsanna páros csalódott volt a második hely miatt, a
2016-os ezüst után szerettek volna feljebb lépni a do-
bogón. A szlovák Vlastimil Majercak–Pavol Kusnier duó
vehette át a harmadik helyért járó serlegeket.

RALLYESzilveszter

DAKAR 20
18

Január első hétvégéjén rendezték a Jänner Rally‐et,
az osztrák rallybajnokság nyitóversenyét. Idén a jég
nehezítette a versenyzők dolgát. Az első áldozat Niki
Mayr‐Melnhof (Ford Fiesta R5) volt, aki az első gyor‐
saságin több mint 30 másodperc hátrányt szerzett.
Utána nyolc szakaszon is ő érte el a legjobb időt, így
közel két perc előnnyel várhatta a másnapot. Második
lett Simon Wagner a Mazda 323 GT‐R‐el. Szombaton
reggel még Niki Mayr‐Melnhof volt a leggyorsabb. Elő‐
nye már három perc volt Simon Wagner előtt, amikor
a Fiesta R5 technikai hibája miatt ki kellett állnia. Ezzel
a mazdás páros került az élre, és több mint 30 másod‐
perces előnyt kellett beosztaniuk a gyorsaságira. Vál‐
tógondok miatt nem tudtak eljutni a freistadti célig,
kiestek! Ezzel Keferböck nyerte az év eleji versenyt.
Egyetlen magyarként Markovics György indult Szege‐
di Máté navigálásával. A BMW‐s duó begyűjtött 40
másodperc büntetést, végül a 24. helyen fejezték be
az osztrák versenyt. A 6.2‐es kategóriát egyedüli célba
érkezőként megnyerték, az Austrian Rally Cup‐ban pe‐
dig tizennegyedikek lettek.

Jänner 
RALLYE

Fotó: Daniel Fessl

Fotó: Adorján Tamás
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Az elmúlt évek során a jegy‐
bank több címletét is kivonta a
forgalomból, és új külsővel bocsá‐
totta ki papírpénzeit.

„A megújított forint bankjegyek
megjelenése egyszerre tükrözi a
felhasználói igényekből fakadó
szükségszerű fejlődést, és azo‐
kat a megőrizni kívánt értéke‐
ket, amelyeket a magyar
bankjegyek évtizedes grafi‐
kai tradíciói, az igényesen
megrajzolt portrék és a
hátoldali ké‐
pek je‐

lentenek.”
– olvasható a
Magyar Nemze‐
ti Bank weboldalán. 

Március elsejétől kerül for‐
galomba az új ezerforintos cím‐
let, amin továbbra is Mátyás ki‐
rály szerepel és a kék szín domi‐
nál. Újítás, hogy rákerül a hunya‐
diak címeréből is ismert holló,
ami a csőrében egy gyűrűt tart.

Január elsejétől már csak az
új húszezer forintossal, míg ta‐
valy augusztus 1‐től már csak az
új öt‐ és kétezer forintos címle‐
tekkel tudunk fizetni. Jelenleg
kétféle tízezer forintos van for‐
galomban, ennek bevonásáról a
jegybank később hoz döntést. A
régi ezressel október 31‐ig fizet‐
hetünk.

Az új bankjegyek, a hamisítás el‐
leni védelem biztosítása érdeké‐
ben, több biztonsági elemet is tar‐
talmaznak. Ezek között vannak sza‐
bad szemmel láthatók, és olyanok
is, melyek speciális segédeszköz al‐
kalmazásával azonosíthatók. A
bankjegyek tartalmaznak olyan ha‐

sonló megjelenésű
biztonsági ele‐

meket, ame‐

lyek minden címleten megtalálha‐
tóak, és olyanokat is, amelyeket
csak egyes címleteken alkalmaztak.

A jegybank gondolt azokra is,
akiknek még van régi bankjegyük.
A bevonás nem jelenti azt, hogy a
régi bankók elveszítik az értéküket.
A be nem cserélt régi fizetőeszkö‐
zök minden bank‐ és postafiókban
három évig, a jegybankban pedig
húsz évig beválthatóak. 

Folyamatos megújulásban a 

forint
Beváltják a kivont bankjegyeket

Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gábor

Hamarosan
már új ezressel

fizethetünk
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„Ha a barátaimmal
megyünk valahova, esetleg fesztiválozni,

azt mindig saját zsebből finanszírozom. Ha
egy ruhát vagy cipőt vásárolok, akkor sem
kérek a szüleimtől, hiszen nem ők fogják
hordani. Ha elromlik valamilyen elektronikai
eszközöm – telefon vagy laptop – természe‐
tesen azt is magamnak veszem” – mesélte
a 18 éves Németh Fruzsina, aki a költőpén‐
ze nagy részét a nyári diákmunkából teremti
elő, de ünnepekkor a család és a nagyszülők
is kisegítik őt. „Mivel kollégiumban lakom,
így a szüleim hetente adnak egy kisebb ösz‐
szeget, ha valamit be kell fizetnem a suliban
vagy a koleszban, akkor kicsit többet – ez az
összeg általában háromezer forint” – mond‐
ta el Fruzsina, aki hozzátette, nagyon hasz‐
nosnak találja a diákmunkát, mivel már fia‐
talon megismerkedhetnek a pénz értékével
és a munka jelentőségével.

Hasonlóan vélekedik Prisztóka Péter 11.
osztályos tanuló is. „A diákmunka fontos ré‐
sze kell hogy legyen egy gimnazista életé ‐
nek. Nyilván a pénz, amit a diákok keres‐
nek, nem egyezik meg a felnőttek fizetésé‐
vel, de így is, egy nyár alatt, rendszeres
munkával szép összeget lehet keresni.” Pé‐
ter elárulta, három éve dolgozik a nyári
szünidőben, a
p é n z t

#fiatalok

Megoszlanak a vélemények a zsebpénzről a
szülők és a diákok körében is. Vannak olyanok,
akik feleslegesnek tartják, de akadnak, akik‐
nek a mindennapi létükhöz hozzátartozik. Fe‐
lelősségteljes győri középiskolásokkal beszél‐
gettünk, akik felnőttként vélekednek pénz‐
ügyeikről.

pedig jogosítvány megszerzésére, illetve a
hobbijára költi. „Hetente körülbelül 3‐4
ezer forintot költök étkezésre és tömegköz‐
lekedésre, de ez változó, hiszen ha barátok‐
kal bemegyünk a városba, akkor előfordul‐
hat, hogy kicsivel többet. Úgy érzem, fon‐
tos, hogy a gyerekek megtanulják minél ha‐
marabb a pénz értékét, és megbecsüljék
azt, ha nyolcévesen tudtam volna, mennyit
értek azok a LEGO készletek, amiket szana‐
szét hagytam a szobámban, akkor sokkal
jobban vigyáztam volna rájuk.”

A 19 éves
Kovács Adrián úgy véli, hogy sokszor ren‐

desebb munkát is adhatnának a fiataloknak,
hiszen nekik is szükségük van a pénzre. „Sok
egyetemista ebből finanszírozza az albérle‐
tét, mindennapos boldogulását.” Kitért arra
is, egyre több az elvált szülő, így sok gyer‐
mek a fizetett gyermektartást kapja meg
zsebpénzként. Fontosnak tartja, hogy már
egészen kicsiként érzékeljék a pénz jelentő‐
ségét a gyerekek. „Magamon is érzem,
hogy nem értek hozzá – nem tudom kezelni,
nem tudok spórolni. Úgy gondolom, minél
előbb, annál jobb megtanulni ezt.”

Kiss Bendegúz is lényegesnek találja,
hogy már fiatal korban megismerkedjenek

a pénz értékével: „már sok kisgyerek jár
boltba, és tudniuk kell bánni vele, ne‐

hogy átverjék őket a visszajáróval.
Úgy gondolom, hogy egy középisko‐
lás normális esetben szerintem
négy ezer forintból már kényelme‐
sen meg tud élni egy héten.”

„Ha az ember
otthon él szüleivel, ételre nem kell költe‐

nie, maximum tízóraira” – árulta el a 18
éves Felföldi Luca. „Én például majdnem
minden héten egyszer megyek a városba a
barátaimmal kávézni, így számolni kell a
plusz költségekkel. Ilyenkor is igyekszem mi‐
nél kevesebbet költeni, például csak egy for‐
ró csokit vagy üditőt iszom. Heti kétezer fo‐
rintból ki tudok jönni. Ha hétvégén bulizni
megyek, akkor ez az összeg nagyobb, hiszen
számolni kell a belépőjegy árával és az ott
elfogyasztott itallal is.” Luca elmondta, hogy
az iskolai költségeket szülei finanszírozzák. 

„Úgy vélem, a diákmunkák nagyon hasz‐
nosak. Egyrészt tapasztalatszerzés szem‐
pontjából, hiszen kipróbálhatjuk magunkat
különféle területeken, és megismerkedhe‐
tünk a munka világával. A keresetekkel elé‐
gedett vagyok, hiszen sokszor a diákoknak
több az órabérük, mint a felnőtteknek.
Igyekszem jól fizető diákmunkákat keresni”
– zárta szavait Luca.

MÁR FIATALON ISFelelos pénzköltés,

Zsebpénzügyes győri siker
A legtöbb csapattal nevező iskola különdíját nyerte
el a Zsebpénzügyes vetélkedőn a győri Kazinczy Fe‐
renc Gimnázium és Kollégium decemberben. Össze‐
sen 229, háromfős csapat nevezett a pénzügyi ve‐
télkedőre az ország 117 iskolájából. A Zsebpénz‐
ügyes célja, hogy játékos, kreatív, ugyanakkor elgon‐
dolkodtató formában fejlessze és mélyítse el a kö‐
zépiskolások pénzügyekkel kapcsolatos ismereteit,
képességeit, pénzügyi önállóságra tanítva őket.

Szerző: Rozmán László / Fotó: O. Jakócs Péter

´́

Minél elôbb,
annál jobb megtanulni

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

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

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

Izgalmas és kalandos időszak van
mögöttetek, hiszen Bence karrierje mi‐
att Kölnbe költöztetek. Mennyire volt
nehéz meghoznod a döntést, hogy kö‐
vesd és támogasd őt az új úton?

Örömmel támogattam, azt hi‐
szem, ez nem is volt kérdés a részem‐
ről. Nyilván az elején nem volt egy‐
szerű, ugyanis az elmúlt időszakban
Bence többet volt egyedül Kölnben,
de ezen szeretnénk a jövőben változ‐

Istenes Bence és Csobot Adél néhány hónappal ezelőtt döntött úgy,
hogy a németországi Kölnben alakítják ki második családi fészkü‐
ket. A fészek szó pedig különösen fontos a sztárpár életében, hi‐
szen mindketten vallják: egy nyugodt, harmonikus otthoni légkör
szükséges ahhoz, hogy boldog gyermek válhasson kisfiukból, a tü‐
neményes Nátánból. Kapcsolatukról és az anyaság csodáiról is val‐
lott lapunknak a fiatal anyuka, Csobot Adél.

tatni, hogy mi is többet legyünk kint
Nátánnal. Nehéz feladat, ezért is
igyekszünk picit leredukálni az utazá‐
sok számát, de természetesen Ma‐
gyarországon sem égettünk fel min‐
dent magunk mögött.

Az új otthon kialakítása mellett
fontos a harmonikus légkör megte‐
remtése a gyermek fejlődése szem‐
pontjából. Ez a harmónia pedig rá‐
tok igazán jellemző.

Mindenhol előfordul nézeteltérés,
de megfelelő kommunikációval biz‐
tosan megoldást lehet találni a gon‐
dokra. Az egymással élés alapszabá‐
lya, hogy beszélgessünk, szerintem
ez a normális. Nálunk is vannak ösz‐
szezörrenések, a gyereknevelés
tekintetében is, de közös ne‐
vezőre kell jutni. Nem érthe‐
tünk mindenben egyet és
ez így jó, mert ez azt jelen‐
ti, hogy mindenkinek hatá‐
rozott véleménye van adott
kérdésben, de az a felada‐
tunk, hogy megtaláljuk a közös
hangot, a közös döntést, azt, ami a
legjobb a gyermekünknek is.

Talán egy kapcsolat alapja az is,
hogy mindenki megmaradjon a ma‐
ga „szerepénél”. A férfi legyen férfi,

a nő pedig nő, még akkor is, ha ez
sokszor plusz feladatokat ró az
egyénekre. A nőnek például egy‐
szerre helyt kell állnia háziasszony‐

ként, szerető társként és anyaként.
Ezt, hogy élted és éled meg?

Kétségtelenül nehéz feladat, de le‐
gyünk őszinték: erről szól és ettől szép
az élet. Egyébként nem gondolkozom
azon, hogy bizonyos szerepekben ma‐
ximálisan megálljam a helyem, egysze‐
rűen csak ösztönösen viselkedem, az
ösztöneimre hallgatva élem az életem.
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy
férfinak is nehéz egyszerre férjnek, apá‐
nak és családfenntartónak lenni. Ben‐
cével próbálunk a karrierünkre is kon‐
centrálni, összehangolni a munkát a kis
családunk mindennapjaival, de úgy vé‐
lem, ez máshol, más családokban is így
működik, ezeknek a szerepeknek nem
csak nekünk kell megfelelni.

Ha már a szerepeknél tartunk,
nem maradhat el a kérdés: milyen
érzés volt anyává válni?

Imádtam a terhességemet, büszke
voltam arra, hogy kismama vagyok, ezt
talán bizonyítja az is, hogy sokszor vet‐
tem fel olyan ruhát, ami hangsúlyozta
a pocakomat. Biztosan adottság kérdé‐
se is, hogy ki, hogyan viseli a várandós‐
ságot, nekem szerencsém volt. Mindig
is fiatalon szerettem volna anyává válni
és ez az álom megvalósult. Nátán az
életünk értelme.

Milyen személyiség Nátán?
Ahhoz talán még kicsi, hogy katego‐

rikusan kijelentsük, milyen személyi‐
ség. De a temperamentumából már
most látszik, hogy különösen nyitott
kisfiú, könnyen barátkozik, rendkívül kí‐
váncsi és mindig nagyon boldog. Igazi
eleven gyerkőc, és ezt olyan jó látni.
Mindennap meglep bennünket valami
újjal, csodálatos átélni, ahogy fejlődik.

Fiatalon
szerettem volna

anyává válni

A népszeru énekesno Kölnbol 

adott exkluzív interjút lapunknak

´́´́ ´́

ÉLEM 
AZ ÉLETEM”

„Az ösztöneimre hallgatva

CSOBOT 

Adél

Szerző: P. Csapucha Adrienn   /  Fotó: sajtófotó
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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™

Ha elindítjuk a klipet, egyből egy fekete‐fehér világba
csöppenünk: győri sétára hív minket a Menned kéne
ByeAlex‐szel és Lábas Vikivel – a Margaret Island éne‐
kesnőjével –, akik az elengedés nehézségeit öntik dalba.
Bár a színkavalkád igen, a hatás semmiképp sem marad
el, hiszen a képek tökéletesen passzolnak a dal hangu‐
latvilágához. 

Azonban felmerül a kérdés: miért éppen Győrt válasz‐
tották helyszínül? Erre mi is kíváncsiak voltunk, ezért is hív‐
tuk fel Tóth G. Zoltánt, ByeAlex menedzserét. A tavalyi klub‐
koncertek során ByeAlex és a Slepp a Rómer Házban is fel‐
léptek. Mint megtudtuk, ekkor dőlt el a klip sorsa is. „A srá‐
cok nagyon szeretik a győri közönséget, ezért ragaszkodtak
ahhoz, hogy a Menned kéne klipforgatása is ebben a vá‐
rosban történjen” – derült ki a beszélgetésből.

ByeAlex és a Slepp szívükbe zár‐
ták Győrt: tavaly nyári, Az va‐
gyok című daluk videóklipjében
már többször is feltűnt a Rómer
Ház közönsége, most pedig vá‐
rosunk utcái, épületei köszön‐
nek vissza a Menned kéne című
számhoz készült videós zenei
anyagban.

KLIPBYEALEX
Gyorben forgott az új´́Szerző: Bodrogi Sára
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VARGABÉLES
A

TITKOLTreceptúrája
#szarkazsófi

Hozzávalók

Egy 20x20 cm‐es tepsihez: •
500 g túró (zsíros vagy házi)
• 200 ml tejföl (20%‐os) • 1
citrom reszelt héja+leve • 2
ek. búzadara • 100 g cérna‐
metélt (szárazon mérve) • 1
dl habtejszín • 2 csomag va‐
níliás cukor • 2 ek. kristálycu‐
kor (helyettesíthető édesítő‐
szerrel) • 50 g áztatott ma‐
zsola • 4 tojás sárgája • 50 g
vaj (nem margarin) • 1 cso‐
mag rétestészta • 2 ek. ol‐
vasztott zsír (sertés, fehér)

Elkészítés

A mazsolát beáztatjuk, a tész‐
tát enyhén sós vízben kifőzzük.
A tojások sárgáját habosra ki‐
keverjük a cukrokkal, hozzáke‐
verjük a túrót, tejfölt, tejszínt,
búzadarát és az olvasztott, de
nem forró vajat. Mikor a tész‐
ta kihűlt, hozzákeverjük a
krémhez, belereszeljük a cit‐
rom héját, hozzáadjuk a ma‐
zsolát és félretesszük. Közben
a tepsit kibéleljük sütőpapírral
és a réteslapokkal nagyon óva‐
tosan, de gyorsan dolgozunk.
Elkezdjük rétegezni, négy lap
kerül az aljára, és négy lapot
hagyunk a tetejére. Mindet
megkenjük a felolvasztott zsír‐
ral, úgy ragasztjuk a négy la‐
pot egymásra. Mikor kibélel‐
tük a tepsit vele, jöhet a masz‐
sza, végül a másik négyes ré‐
teslaptömb. Megkenjük a ma‐
radék zsírral vagy vajjal, és
megszórjuk kristálycukorral.
Előmelegített sütőben 40 per‐
cig sütjük 180 fokon, nem lég‐
keveréses üzemmódban, majd
langyosan tálaljuk. Barack‐
kompóttal, lekvárral, esetleg
vaníliasodóval, sírásra késztet!

A régi, hagyományos
konyhát kedvelők között azonnal

izgalmat okoz az édesség neve, van‐
nak azonban, akik még csak nem is
hallottak róla. A vargabélest egy el‐

vetemült szakácsnő ta‐
lálta fel Erdélyben,
ahol évtizedeken át
könyörögtek a recep‐
tért, de nem adta oda
semmi pénzért sem! 

Kolozsvárott honosí‐
totta meg egy kisven‐
déglő tulajdonosa, a hí‐
res és hírhedt szakács‐
nő, Darvas Marika. Le‐
gendák járták körül a

helyet és a receptúráit is, és minden
asztalát már napokkal előre lefoglal‐
ták, és nem tudták lekoppintani egyik
fogását sem, hiába próbálták.

Étterme a főtér 
kellős közepén állt, sok asztallal és

kerthelyiséggel, ahol ismerték min‐
den törzsvendég szokásait, rigolyáit,
kedvenc alapanyagait, és igyekeztek
ehhez igazodni. Darvasné hajnal
előtt kelt fel a tökéletes alapanyago‐
kért, a piacon minden kofa vigyáz‐
ban, séf mester asszonynak szólítva,
szalutálva, a legjobb árujukat kínálta

neki. Csapattal járta körbe a placcot,
hogy megtanítsa dolgozóit az igazi
konyha vezetésére, ami az alapanya‐
goknál kezdődik.

A vendéglő híres volt
újdonságairól, így mindig nagybe‐

tűkkel jelezte az aznapiakat, ahova
egyszer a ’Vargabéles’ neve is került.
A jó kis darabos, ragacsos és zsíros
túró ihlette, és kézzel készített cérna‐
metélt, házi tojás, kimaradt rétes
tésztalap került bele, a többi pedig
mindig volt a konyháján. Az első alka‐

lommal furcsállották a tésztás rétest,
majd mindenki a csodájára járt. Sé‐
fek próbálták kikísérletezni, de soha
nem sikerült ugyanolyan vargabélest
készíteni. Darvasné őrizte is becsüle‐
tesen a receptet, csupán lányainak
árulta el, hogy kamatoztassák. Ahogy
az minden esetben érvényes, amit
már ketten tudnak, az bizony nem ti‐
tok, így az eredeti recept kiszivárgott,
és ugyan nem mindenki, de a gaszt‐
rotörténetek olvasói már régóta a tö‐
kéletes receptet követve készítik a
vargabélest.
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Gyôr-Szitásdombon, új építésû,
magas minôségû, társasházi lakások
eladók. Ez a 64 nm-es lakás az elsô
emeleten található. Elosztása: tágas,
nagy méretû nappali, konyha vala-
mint 2 hálószoba. A nappaliból lép-
hetünk a 10 nm-es teraszra.
Budai Mónika
30/640-8794

Gyôrújbarát és Gyôr-Ménfôcsanak
határán, a Százszorszép lakópark-
ban épül ez a 10 lakásos társasház,
melyben eladó ez a 62 nm-es la-
kás. A gyönyörû panorámát az 5
nm-es erkélyrôl élvezheti. Elosztása:
2 szoba + nappali.
Búza Tímea 
70/425-5590

Gyôr kertvárosi részén, új
építésû társasházban kínálok el-
adásra 31 nm—72 nm-ig laká -
sokat! Ez a lakás a 2. emeleten ta-
lálható, melynek mérete: 44,1
nm, 15,5 nm-es erkéllyel. Elosztá-
sa:  nappali + 1 szoba.
Budai Mónika
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújbarát
határán eladó ez a bruttó 57 nm-
es, nettó 37 nm-es tetôtéri lakás.
A társasház 2015-ben épült, csen-
des, nyugodt környezetben. Elosztá-
sa: nappali + 1 hálószoba. A kony-
ha gépesített, sütô, fôzôlap, szagel-
szívó található benne. 
Tomena Ildikó
20/669-3903

Ez az, amire várt! CSOK IGÉNYEL-
HETÔ! Gyôr-Marcalváros II-n, kitûnô
helyen épül ez a 40 lakásos társas-
ház. Ez a lakás 62 nm-es, melyhez
tartozik egy 8,53 nm-es erkély. Elosz-
tása: 2 szoba + nappali. Az alumíni-
um redônyöket az ár tartalmazza.
Fûtése távhô egyedi mérôkkel.
KULCSRAKÉSZEN az ár: 24,4 M Ft. 
Búza Tímea
70/425-5590

Gyôr-Révfaluban, 4 lakásos társas-
házban, 43 nm-es, elsô emeleti,
amerikai konyhás nappali + 1 háló-
szobás lakás eladó. A társasház 30-
as téglából épül, 15 cm szigetelést
kap, 3 rétegû mû anyag nyílászárók
kerülnek beépítésre. Fûtését közpon-
ti kondenzációs gázkazán látja el ra-
diátorral és pad ló fû téssel.
Budai Mónika
30/640-8794

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 60 nm-es, elsô eme-
leti, amerikai konyhás nappali + 3
szobás, új építésû lakás eladó. Az
erkély 8,97 nm. A 15 lakásos tár-
sasházban 32 és 60 nm alap te -
rületû lakások közül választhat!
Tomena Ildikó
20/669-3903

Gyôr-Pinnyéd családi házas utcájá-
ban épül ez a 3 lakásos sorház, mely-
ben 110 nm-es, belsô kétszintes la-
kások eladók! A földszinten étkezôs
konyha + nappali + 1 szoba + für-
dô, az emeleten pedig 2 szoba + für-
dôszoba található. Az emeleten 14
nm-es tetôterasz található.
Venczel-Tóth Anita
30/376-3718

Gyôr-Ménfôcsanakon 54,65 nm-
es, elsô emeleti, erkélyes, amerikai
konyhás nappali + 2 szobás, új
építésû lakás eladó, modern, igé-
nyes kiv i te le zésû társasházban. Ház-
központi kazán lakásonként egyedi
mérôvel, radiátoros hôleadókkal, de
padlófûtés is választható. Kocsibeál-
ló 700 ezer Ft, tároló 650 ezer Ft-tól.
Horváth Edina
70/587-4020 

Gyôr-Ménfôcsanakon, 14 lakásos,
új építésû társasházban 45—65 nm-
ig lakások eladók. Ez a lakás az eme-
leten található, 47,93 nm-es, elosz-
tása: nappali + 1 szoba, az erkély
mérete 5,2 nm. Az ár emelt szintû
fûtéskész árra vonatkozik, várható át-
adás 2018. május. Gépkocsibeállót
650.000 Ft-ért vásárolhat!
Horváth Edina 
70/587-4020

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez
az új építésû, 41 nm-es tetôtéri la-
kás. A lakáshoz 4,87 nm erkély kap-
csolódik. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 1 szoba. A 20 laká -
sos, liftes társasházban 38 nm és 57
nm közötti lakások kerültek kialakítás-
ra. A mélygarázsban gépkocsibeállók
és privát tárolók is vásárolhatók. 
Venczel-Tóth Anita
30/376-3718

AZONNAL KÖLTÖZHETÔ! Gyôr-Kis-
bácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb) elsô emeleti, erkélyes,
amerikai konyhás nappali + 3 szo-
bás, 79 nm-es lakás eladó, új
építésû 14 lakásos társasházban.
Kocsibeálló 500.000 Ft-ért vásárol-
ható és a lakásokhoz tárolót is vehet!
Horváth Edina
70/587-4020 

Ár: 20,5 M Ft. 

Gyárvárosban, családi házas környe-
zetben 32,9 nm-es, második emeleti
garzonlakás eladó, új építésû, liftes tár-
sasházban. Jellemzôk: grafit hôszige-
telés, házközponti fûtés egyedi mérôk-
kel, padlófûtéssel, antracit színû mû -
anyag nyílászárókkal. Az alumínium re-
dônyök az árban! A házban 25—67
nm-es lakások közül választhat.
Horváth Edina 
70/587-4020 Ár: 12,99 M Ft. 

Ár: 19,5 M Ft. 

Ár: 16,2 M Ft. 

Ár: 17,5 M Ft. 
Ár: 14,9 M Ft. Ár: 33 M Ft. 

Ár: 15,8 M Ft. 

Ár: 16,5 M Ft. 

Ár: 21,9 M Ft. 

Indul a második ütem értékesí-
tése! Most bevezetô áron! Gyôr-
Szabadhegy új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez az 50 nm-es, nappali
+ 2 szobás, elsô emeleti lakás. A
nappaliból léphetünk a 7,69 nm-
es erkélyre, mely csendes belsô
udvarra néz. 
Horváth Csilla
70/321-7759

Ár: 18,8 M Ft. Ár: 22,5 M Ft. 

Gyôr-Révfaluban eladó új építésû,
65 nm-es, nappali + kétszobás, elsô
emeleti lakás, éléskamrával és er-
kéllyel. Az ingatlan kis lakásszámú
épületben, csendes helyen, magas
mûszaki tartalommal épül. Fû tés -
rendszere saját kondenzációs kazán-
nal mû kö dik, pad ló fû tés sel szerelve.
A közös udvaron személygépkocsik
számára privát parkolóhely vásárol-
ható, ára: 1.000.000 Ft/beálló. 
Horváth Csilla
70/321-7759 ÁR: 24,8 M Ft. 

Ár: 16,7 M Ft. Ár: 17,5 M Ft. 

AZONNALI ÁTADÁS! Kertvárosi
hangulatot keres? Szabadhegy
csendes, új építésû részén? Akkor
ez a megfelelô ingatlan Önnek! A
76 nm-es ingatlan elosztása rend-
kívül praktikus. Amerikai konyhás
nappali + 2 nagy méretû hálószo-
ba. A nappaliból nyílik a 13,75 nm-
es terasz. 80 nm saját kert tartozik
az ingatlanokhoz.
Budai Mónika
30/640-8794 Ár: 28,3 M Ft. 
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Trópusi, párás
körülmények között
érzik jól magukat

Mikor először beszélgettem róla egy nyílméreg‐
béka‐tenyésztő barátommal, megütötte a fülemet
egy mondata. Semmi pénzért nem tartanám,
mondta! Ugyanis őkelme nagyon hangosan brekeg,
elsősorban éjszaka. Emeletes házban nyitott ablak‐
nál nyáron garantáltan négyemeletnyi szomszéd is
jól hallhatja. Így inkább olyanoknak javasolható bre‐
kegő művészünk tartása, akik nem zavarják a kör‐
nyezetükben élőket hangoskodó trubadúrjaikkal.

alapterületű, 80 cm magas terrárium megfelel a
tartására. A hímek területfoglalók, ezért egy hím‐
hez inkább több nőstényt tegyünk. Naponta
többször permetezzünk vízzel, vagy szereljünk be
esőztetőt. Az ebihalak három
hónap alatt fejezik be
átalakulásukat, és kez‐
dik meg felnőtt éle ‐
tüket az esőerdőben.

Szöveg és fotók: Nagy Ferenc

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

A pirosszemű makibéka (Agalychnis callidryas), Közép‐
Amerikából származik, ahol az utóbbi időkben jelen‐
tősen megcsappant a létszámuk az erőteljes fakiter‐
melés miatt, hiszen az őserdő az eredeti élőhelye. Sze‐
rencsére fogságban jól szaporodik, így nem kell tarta‐
ni a kihalásától.

MAKIBÉKA

Gyönyörű zöldessárga színéből kitűnik a rubin szí‐
nű szeme, melynek több érdekes tulajdonsága
is van. A többi Hyla fajoktól függőleges pupil‐
lájukban térnek el. Pislogóhártyájuk levélere‐
zet mintázatú, szemük alváskor besüllyed a
szemüregbe. Ugrálás helyett inkább mászással
változtatják helyüket, amire különlegesen ala‐
kult lábujjaik rendkívül alkalmassá teszik őket.
Trópusi, párás körülmények között érzik jól ma‐
gukat. A petéket víz fölötti levélre rakják, ahon‐
nan kikelve, ebihalként folytatják életüket átala‐
kulásukig. A petéket lehetőleg ne permetezzük víz‐
zel a levél fonákján! Lábaik vékonyak, oldaluk rend‐
kívül színes. A hímek kisebbek a körülbelül 7‐8 cen‐
timéteres nőstényeknél. Apró rovarokkal könnyen
táplálható. Szeret magasra mászni. Egy 50x60 cm

Piros szemu

a brekego trubadúr

´́

´́
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mosoly-
Ha úgy érzed, nyomasztja lelkedet

a januári ború, ne hagyd magad, ha‐
nem indíts ellene hadjáratot: láto‐
gass el a győri Xantus János Állatkert
belvárosi trópusába, a Füles Bástyá‐
ba. Nem csak a napfény, az Amazo‐
nast idéző meleg, a buja zöld dzsun‐
gel és színkavalkád vár rád, hanem
sok mosolyra fakasztó kis jószág is,
akik közül többen csak arra várnak,
hogy megérintsd őket. Ebbe a tábor‐
ba tartozik Linda, a lajhár és Magdi,
a sarkantyús teknőshölgy is, de a ki‐
rálypitonok, bütykös csótányok, sza‐
kállas agámák és az apróbb görög
teknősök is vágynak a simogatásra és
arra, hogy jókedvre derülj.

JANUÁRI 

S ha ez nem lenne elég továbbra
sem, a Bástya kincsesládája még min‐
dig tartogat meglepetést! Kedves kis
attrakcióként Mimi „művésznő” fogja
elűzni az utolsó sötét felhőket, aki
nem más, mint egy jól idomított kis
albínó patkány. Gondozójától csak a
jelre vár, és csettintésre pörög‐forog,
tolat, két lábra áll; mindezekért csak
simogatást és kis csemegét vár. Mimi‐
ke a bástyás szülinapok nagy kedven‐
cévé vált; bátran és lelkesen felmá‐
szik a gyerkőcök vállára, ahol jól ne‐
velten elidőz egy kicsit, kedvesen vár‐
ja a simogatást, majd bemutatja tu‐
dományát, amikkel kicsit és nagyot
egyaránt levesz a lábáról.

fakasztó Szöveg és fotó:
Xantus-állatkert

Amenny iben
ellátogatsz a január
28‐i családi napra, ré‐
szese lehetsz Mimi
produkcióján kívül sok
más különleges élménynek
is. Az aprónép igazi gondozóként el‐
készítheti a jószágok lakomáit, ami‐
ket ők a látványetetés során jó ét‐
vággyal el is majszolnak. Tiszteletü‐
ket teszik ezen a jeles napon az ál‐
latkerti „sztárvendégek”, a Zoo‐
show‐ból ismert állatok is, valamint

kézműves foglalkozásokkal, a Tapi‐
Zoo láda kincseivel és állatos totó‐
val várnak a Bástya dolgozói min‐
denkit sok szeretettel.

Ne habozz, élj a lehetőséggel és
gyűjtsd az élményt! Kalandra le, vár
a győri Füles Bástya!
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

A hátralék kezelése a Pannon-Víznél

Tavaly 37 helyen szüntette meg a vízbekötést győri családi
házas fogyasztóinál a vízszolgáltató. A Pannon‐Víz Zrt. kint‐
lévőségeinek közel fele Győrben halmozódott fel, a nem fi‐
zetők túlnyomó része önkormányzati bérlakásban él.

Együttműködés vagy fizetés hi‐
ányában a lakásmérővel rendelke‐
ző fogyasztók szolgáltatási szerző‐
dését felmondják, vízfogyasztásu‐
kat a társasházi fővízmérőre
számlázzák.

A drasztikus lépések már egy
olyan folyamat végét jelentik, mely‐
ben nem kereste az együttműkö‐
dést a fogyasztó, tartozása rende‐
zésére. „Ha nem fizetjük be a vízdí‐
jat, először fizetési emlékeztetőt,
másodszor fizetési felszólítót ka‐
punk, utóbbit már tértivevényes
küldeményként. Harminc nap eltel‐
te után személyesen vagy tértive‐
vényes levélben keres a szolgáltató”
– tudtuk meg Tóth Lászlótól, a Pan‐
non‐Víz Zrt. diszpécserszolgálatá‐
nak vezetőjétől. Ezután 15 napunk
marad, hogy tartozásunkat rendez‐
zük vagy részletfizetést kérjünk.
Nem érdemes halogatnunk, ha le‐
telt a tizenötödik nap, bármikor ki‐

köthetnek minket a közüzemi vízhá‐
lózatról. Egy markoló fog érkezni, a
ház előtt pár perc alatt felbontja az
útburkolatot, a szerelők szétszerelik
a vízbekötést, majd azonnal vissza
is temetik a munkaárkot.

A jogszabályok szerint víz nél‐
kül senki sem maradhat, de in‐
gyen vízhez már nem a vízcsa‐
punkból jutunk, hanem vödörrel
kell hordanunk egy közeli közkút‐
ról vagy tűzcsapra szerelt vízcsap‐
ról. „Hátralékkal rendelkező
ügyfelünk, ha felveszi a kapcsola‐
tot a Pannon‐Víz Zrt.‐vel, akkor
kollégáink még saját hatáskörben
is tudnak segíteni részletfizetés‐
sel, fizetési haladék engedélyezé‐
sével. A helyi önkormányzatoknál
adósságkezelési, lakásfenntartási
támogatások igényelhetők, vagy
védett fogyasztóként további
könnyítéseket kaphatnak” – hang‐
súlyozta Tóth László. 

ingyen folyik 

A víz nem

a csapból

Védett fogyasztóknak járó kedvezményt szociálisan rászorulók
és fogyatékkal élők igényelhetnek. A szociálisan rászorulók kate‐
góriájába tartozik, aki ápolási díjban, aktív korúak ellátásában,
időskori nyugdíjban, gyermekvédelmi kedvezményben, lakás‐
fenntartási kedvezményben vagy otthonteremtési támogatás‐
ban – három évig a megállapítástól számítva – részesül, vagy hi‐
vatásos nevelőszülő. Fogyatékkal élőnek az számít, aki fogyaté‐
kossági támogatást kap, vakok járadékában részesül, illetve aki
után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékot
kap. A védendő fogyasztóvá váláshoz további segítséget a Pan‐
non‐Víz Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban kaphatnak.

Fizetési kedvezmények
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Ahogy arról múlt héten is beszámoltunk,
az önkormányzat támogatásával közel 800
darab facsemetét és több mint 1000 darab
cserjét ültetett el a közelmúltban a Győr‐
Szol Zrt. A fásítás minden városrészt érin‐
tett. A faültetési program keretében két
helyszínen – Bácsán és az Aranypart II sza‐
badstrandon – kiserdő‐telepítés is történt.

Mindezekkel együtt Győrszentivánon 70
darab, a városi élet sajátosságait jól tűrő fá‐
val bővült a növényállomány – tájékoztatott
dr. Sik Sándor önkormányzati képviselő. 

A frissen ültetett fák karójára szalag ke‐
rült, melyen a „A jövőért ültetjük!” felirat ol‐
vasható, így az egész városban nyomon kö‐
vethető a friss telepítés.

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínál-
ja saját tulajdonában lévő Győr,
Semmelweis u. 8. szám alatti iroda
célú földszinti 131 m2-es helyiség-
csoportját, januári bérbeadással.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilá-
gosítás személyesen (idŐpont-egyeztetést kö-
vetŐen) vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol
Zrt. Vagyonkezelési Üzletág. Tel.: 96/505-
053. E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Kiadó

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja sa-
ját tulajdonában lévő Győr, Kálvária út
4–10. szám alatti, iroda célú, földszinti
64 m2-es, emeleti 38 m2, 50 m2 és 120 m2-es
helyiségeit.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás
személyesen (idŐpont-egyeztetést követŐen) vagy
telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési
Üzletág. Tel.: 96/505-053. E-mail: vagyonkeze-
les@gyorszol.hu

KiadóÁlláshirdetés
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.

kézi parkgondozó, gépi parkgondozó, 
kézi úttisztító, bádogos (tetofedo), 

villanyszerelo
´́ ´́

´́

Jelentős
erőfeszítéseket tett múlt évben

a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
környékén, illetve a közterületeken
szemetelő szabálysértők tetten ‐
érésére és megbüntetésére a
Győr‐Szol Zrt. biztonsági csoportja,
a győri közterület‐felügyelet és a
rendőrség munkatársaiból szerve‐
ződött csoport. A Győr‐Szol Zrt.
munkatársai 2017‐ben 990 hely‐
színen dolgoztak, 930 esetben sze‐
lektív szigetet, 60 alkalommal
egyéb közterületet ellenőriztek.
Közel százszor hajtottak végre kö‐
zös akciót a közterület‐felügyelet
munkatársaival, melynek so‐
rán 85 esetben sikerült az
illegális hulladéklerakó‐
kat tetten érni és ve‐
lük szemben intézked‐
ni. Összességében
majdnem kétszáz
esetben segédkeztek a
biztonsági szakemberek a
hatóság intézkedéseinek előkészí‐
tésében. Amikor az elkövetésről
csak a szemét tanúskodik, a cso‐
port a hulladék átvizsgálásával
igyekszik  nyomra bukkanni. Így
101 alkalommal adtak azonosítás‐
ra alkalmas adatokat a közterület‐
felügyelet, egy esetben pedig a
győri rendőrkapitányság részére. 

A csoport munkáját a lakossá‐
gi bejelentések is segítették.
Ezeknek utánajártak a komman‐
dó tagjai, több esetben konkrét
illegális hulladékelhelyezéssel
kapcsolatos jelzések érkeztek.

Az ellenőrzések során több‐
ször tapasztaltak a biztonságiak ki‐
rívó szabálysértéseket. Előfordult
például, hogy „puttonyos” jármű‐
ből pakoltak ki jelentős mennyisé‐
gű hulladékot – festékes vödröket,
klímaberendezések alkatrészeit,
háztartási szemetet – a szelektív
sziget edényeibe, illetve annak
környezetébe, s bár a megfigye‐
lést végző munkatársak figyelmez‐
tették az elkövetőket, azok nem
hagyták abba az illegális tevékeny‐
séget. Hasonló döbbenetet oko‐

z o t t
a z

egyik Már‐
tírok útjának közelében lévő sze‐
lektív szigetnél talált, doboz, mely‐
ről kiderült, hogy emberi ürüléket
tartalmazott. Előfordult, hogy a
Kossuth utca és Liget utca keresz‐
teződésében található szigeten
egész kukákat ürítettek az edé‐
nyek mellé, és talicskaszám hord‐
ták oda a vegyes hulladékot.

Radnóti Ákos
városüzemeltetésért is felelős al‐

polgármester elmondta, 2015‐ben
sorakoztattak fel határozott intézke‐

déseket a közterületi szemetelések
ellen. Míg 2014‐ben még csak 63
esetben indult szabálysértési eljá‐
rás, 2015‐ben már 212, 2016‐ban
405, 2017‐ben pedig 805 esetben.
„Köszönet a közterület‐felügyelet‐
nek is a kitartó munkájukért, hiszen
a szemetelés visszaszorításáért
eredményesen teljesítették a város‐
vezetés elvárását rendszeres ellen‐
őrzéseikkel” – hangsúlyozta az al‐
polgármester és hozzátette, az
eredményekhez hozzátartozik az is,
hogy növelték a felügyelők létszá‐
mát, valamint nem csak napközben
ellenőriznek, illetve több helyszínt
be is kameráztak. Az is segített,
hogy tavaly ősszel médiakampány
indult, melynek keretében a lakos‐
ságot tájékoztatták a zugszemete‐
léssel kapcsolatos intézkedésekről,
a magas bírságokról, illetve arról,
hogy Győrnek évente körülbelül 70
millió forintba kerül a zugszemét el‐
szállítása. Radnóti Ákos elmondta,
hogy a zugszemetelés esetén nincs
kompromisszum, a hatóság embe ‐
rei pedig bárhol megjelenhetnek. A
munkát idén is folytatják.

Az ellenőrzések
és az azt követő szankciók inten‐

zitását mutatja, hogy a győri közte‐
rület‐felügyelet tavaly – mint azt
már jeleztük – 805 esetben indított
szabálysértési eljárást illegális hul‐
ladéklerakással kapcsolatban, mely
735 alkalommal helyszíni bírság ki‐
szabásával, 70 alkalommal feljelen‐
téssel végződött.

MOZGALMAS ÉVET 

a hulladékkommandó
ZÁRT

735 alkalommal
szabtak ki helyszíni

bírságot 

A jövoért

ÜLTETTÉK
Gyorszentivánon is´́

´́
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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 bútorok
javítása, áthúzása, anyagválasztás‐
sal. Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak javítá‐
sa, áthúzása. 06‐70/884‐6838

EGYÉB

Használt páraelszívó, tűzhelye‐
melő olcsón eladó. 06‐20/579‐
2394

Feleslegessé vált földjét ingyen
lerakhatja telkemen. 06‐20/517‐
2701

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. Bükfürdőn 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 por‐
celánt, eozinos Zsolnayt, kristá‐
lyokat, ezüst tárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár‐
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06‐70/640‐
5101. Kérésre díjtalanul házhoz
megyünk!

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

INGATLAN

Győrben szoba kiadó 2 főnek.
40.000 Ft +5.000 Ft rezsi/fő. 06‐
30/976‐6688

Telek eladó Győr‐Révfaluban,
800 nm, 21 millió Ft. 06‐20/517‐
2701

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

Ménfőcsanakon tökéletes állapo‐
tú, 120 nm‐es, egyszintes családi
ház, gondozott kerttel sürgősen
eladó. 27.900.000 Ft. 06‐70/633‐
5250

Nádorvárosban 2 szobás, egyedi
fűtéses, erkélyes téglalakás, ga‐
rázzsal eladó. 23.800.000 Ft. 06‐
70/940‐4046

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
szerződéses lakást cserélne 1
szobás, 24–30 nm‐es, határozat‐
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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

• 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!

ROBINSON TOURS

www.robinsontours.hu

További idôpontokért és információért keresse gyôri partnerirodáinkat: 
Air Tourist, Cartour, Ciklámen Tourist, Eldorado Ut. Ügyn., ÉTK Print Ut. Ir., Gál-Busz Ut. Ir., Grand Tours,
Start Ut. Ir., Ibusz, Medici Travel, OTP Travel, Ruefa Resien, Summer Time Travvel, Vista

Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket. • Az árak a megadott szállást, ellátással és közlekedéssel tartalmazzák.

REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
Napospart 2018. 06. 8 nap/7éj
Aparthotel Efir 3* ÖE:

63.500Ft-tól/fô
Hotel Riva 3* AI:

89.900Ft-tól/fô

BUSSZAL GYÔRBÔL
Napospart
2018. 06. 01. 10 nap/7éj
Hotel Sunny Garden 3* R:

39.900Ft-tól/fô
Hotel Palazzo 3* AI:

69.000Ft-tól/fô

BULGÁRIA BULGÁRIA
REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
2018. 06. 16. 8 nap/7éj
Budva — Hotel Tatjana 3* FP:

79.900Ft-tól/fô
Canj — H. New Montenegro
4* AI Light:

83.800Ft-tól/fô

MONTENEGRÓ
ÚJDONSÁG!

lan‐határozott idejű bérlemény‐
re. Lift nélküli házban max. 1 eme ‐
letig. Sziget, Újváros, 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, rész‐
ben felújított, határozatlan bérle‐
ti szerződéses lakást cserélne,
36–42 nm‐es, 1‐2 szobás, szépen
karbantartott, nem liftes házban
lévő, határozott‐határozatlan, ná‐
dorvárosi, szabadhegyi, Marcal‐
város II‐n lévő bérleményre. (Hir‐
detésszám: 446.) 

Belvárosi, 2 szobás, 51 nm‐es,
komfortos, műanyag ablakos, ha‐
tározatlan bérleti szerződéses la‐
kást cserélne, 2 szobás, 35–45
nm‐es, határozatlan‐határozott
idejű bérleményre. Sziget, Újvá‐
ros, József Attila‐lakótelep, Bán
Aladár, Stadion utca kizárva. (Hir‐
detésszám: 447.)

ÁLLÁS

Kisfiunk mellé 2018 márciusától
napi 4‐5 órában lelkes, gyermek‐
központú, aktív felvigyázó segít‐
séget keresünk Győr‐Nádorvá‐
rosban. Gyakorlott autóvezető
saját autóval előnyt élvezhet.
Érdeklődni: 06‐30/274‐8659,
katami2010@gmail.com

CNC‐gépkezelőket, forgácsolókat,
CO2 hegesztőket, darusokat (fe‐
lülről vezérelt), üzemeltető vil‐
lanyszerelőket, géplakatosokat,
méréstechnikusokat, kovácsokat
keresünk győri munkahelyre. 06‐
70/366‐5722; 06‐70/911‐0994.
majsamunka@indamail.hu

Terjesztő munkatársakat kere‐
sünk rendszeresen megjelenő ki‐
adványunk rövid határidejű ter‐
jesztésére. Fontos követelmény
a rövid határidő teljesítése! Je‐
lentkezésüket várjuk a következő
elérhetőségeken: Tel./sms: 06‐
70/866‐9809. Ha a hívást éppen
nem fogadjuk, rövid időn belül
visszahívunk minden jelentkezőt.

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

SZOLGÁLTATÁS

Fuvarozás, bútorszállítás, költöz‐
tetés, tehertaxi olcsón. Laci fu‐
var: 06‐20/392‐3600.

Szőnyegtisztítást, vegytisztítást,
mosást, vasalást, ruhakészítést
vállalunk, ingyenes oda‐vissza
szállítással, Győrben és környé‐
kén! 06‐20/916‐8465; Facebook:
Kati Ruhaszalon, Csorna.

Szobafestést, mázolást, tapétá‐
zást, gipszkarton rendszerek kivi‐
telezését, fotótapéták felragasz‐
tását, laminált padló lerakását
vállalom. 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‐
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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 Hegedűs Péter–Szabó Zoltán: Vaskakas is talál szelet című könyvét
kapja. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző heti rejtvényünk nyertese: Gallóné Schnepp Andrea.

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.
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KÖZLEMÉNY

Lakossági fórumról, településrendezési eszközök módosítása kapcsán: Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési-
terv-módosítások és partnerségi 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 Főosztály lakossági fórum keretében bemu-
tatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének módosítására irányuló:

SZTM 2017-040 Győr-Szabadhegy 00601 és 00603 sz. övezetek szabályozása (Szabadi út)
TSZTM,SZTM 2017-061 Győr, Marcalváros II „Kiserdő” újra szabályozása
SZTM 2017-073 Győr-Bácsa, 02268 Ksp és 04242 Z területcsere (Üstökös futballpálya)
SZTM 2018-001 Győr-Gyárváros, Kravtex parkolólétesítés  
SZTM 2018-002 Győr-Marcalváros 00395 sz. övezet egyedi előírás-korrekció 
SZTM 2018-003 Győr-Ménfőcsanak, 83-as út menti területek területfelhasználásának módosítása 

(02018 sz. övezet)
SZTM 2018-004 Győri Építési Szabályzat egyes normatív szabályozásainak korrekciója 
SZTM 2018-006 Győr, Nádorváros – Nádor irodaközpont telekkiegészítése 
SZTM 2018-007 Győr, 03661 sz. övezet gazdasági övezet kijelölése
39. §, 41. § szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. február 5. (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 partnerségi egyeztetés általános tudnivalói”  címszóban foglaltakat megismerni
szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. január 29-tŐl február 13-ig a város internetes oldalán, a www.gyor.hu\innováció\ren-
dezési terv\partnerségi egyeztetés címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk, a kitöltött és aláírt
adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9021
GyŐr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Január 27‐én 9–12 óráig in‐
gyenes ruhaosztás lesz rászo‐
rulók részére a Bem tér 20–
22. szám alatti Baross Gábor
Két Tanítási Nyelvű Közgazda‐
sági és Ügyviteli Szakgimnázi‐
um földszinti klubtermében.
Mihócza Szilvia és Laposa Ist‐
ván szervezők minden érdek‐
lődőt szeretettel várnak.

A Győri Német Önkormányzat
február 9‐én 19 órától tartja
sváb bálját a Kristály Étterem‐
ben. A zenét a Heimattöne Ka‐
pelle szolgáltatja. Műsort ad‐
nak: Ruisz Rebeka és Wéber Ta‐
más, a Heimatklänge Chor, a
Rosmarin Chor, valamint a Ha‐
jósi Harmonikások. Jegyek az
önkormányzat Kazinczy u. 4. sz.
alatti irodájában vásárolhatók,
hétköznapokon 10–17 óráig. Ér‐
deklődni a 96/524‐230‐as tele‐
fonon lehet.

Ruhaosztás 

Sváb bál
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„Gondoltad volna, hogy társastánc‐
cal kezdtem? Ugye nem, sehogy sem
jön össze a focival. Egy idő után abba is
hagytam, sokkal jobban érdekelt, ami‐
kor apát láttam játszani” – kérdezte, az‐
tán a választ is megadta az ETO FC
egyik legjobb focistája, amikor pályafu‐
tása kezdetéről faggatom. „Édesapám,
Süle János, a nyolcvanas években az
ETO‐ban szerepelt, rengeteg élvonalbe‐
li meccsen lépett pályára. Nekem a mo‐
sonmagyaróvári évei maradtak meg
halványan az emlékeimben. Anyával
jártunk a meccseire, én pedig ott érez‐
tem igazán jól magam. Hatévesen el is
kezdtem a focit fiúk között, fura, de ott
is a legjobbak közé tartoztam.”

Az iskolai csapatból
a Győri Dózsába, majd az ETO‐ba

került, azóta is ehhez a klubhoz ragasz‐
kodik. „Büszke vagyok, hogy mindegyik
korosztályos válogatottba bekerültem,
többször jutottunk a kontinenstornák
elitkörébe, rengeteg élménnyel, ta‐
pasztalattal lettem gazdagabb. Még
most is nehéz elhinni, hogy ilyen fiata‐
lon ott lehetek a felnőtt válogatottban,
tavaly pedig beválasztottak a bajnok‐
ság All Star csapatába.” Süle Dóra sze‐
retné magát külföldön is kipróbálni, ál‐
ma a német élvonal, egyelőre azonban
Magyarországon szeretne bizonyítani.
„Érdeklődtek más klubok is, a Fraditól
és az MTK‐tól is kerestek, de ha itt min‐
den rendben lesz, szeretnék ma‐
radni Győrben, aztán jöhet a
külföldi kaland. Jelenleg ha‐
lasztok az egyetemen is, és az
edzések, meccsek mellett
minden időmet a nyelvtanu‐
lásra áldozom, jól jöhet
még. Korábban belekós‐
tolhattam, milyen a fo‐

Az aki szép, az mezben is szép

SÜLE DÓRA
A pályán kívül kevesen hiszik el róla, hogy futballista, inkább el tudnák kép‐
zelni egy fotózáson, modellként, mint mezben, rövidnadrágban, stoplis ci‐
pővel a lábán. Aztán amikor valaki a stadionban látja, ahogy éppen lövi a
gólokat, lassan összeáll a kép. Az egyik legtehetségesebb magyar női játé‐
kos nem csak a külseje miatt vonzza a szurkolók tekintetét. Akaraterő, gyor‐

saság, gólérzékenység – ezek a tulajdonságok is segíthetik
a 19 éves Süle Dórát, hogy egyszer egy külföldi top‐baj‐
nokságban is megállja a helyét. 

ci Svédországban. Még a Dózsában ját‐
szottam, amikor itt edzőtáborozott egy
svéd klub. A magyar származású edző‐
nek megtetszett a játékom és szerette
volna, ha náluk folytatom a pályafutá‐
somat. Én akkor, gyakorlatilag tiniként,
nem akartam költözni, így az lett a
megoldás, hogy négy évig, minden
nyáron ezzel a csapattal készülhettem,
több tornán is a legjobbak között vol‐
tunk, pályára léphettem Barcelo‐
nában is, a kedvenc csapatom
városában. Ott tényleg min‐
den a fociról szól. A skan‐
dináv életfelfogásból pe‐
dig sokat tanultam. Más
a sportolók mentalitása
arrafelé, egyénileg na‐
gyon képzettek, de mindent
a csapatnak rendelnek alá, egy‐
másért küzdenek, nem adják fel soha,
igazi győztes típusok. Itthon azt látom,
hogy sajnos gyorsan elszáll a motivált‐
ság, ha valami nem sikerül, és jellemző
az önzőség.” 

Egy férfi csapatnál
minden egyszerűbben működik, de

biztos benne, hogy a nőknél a szürke
hétköznapok is színesebbek. „Nem le‐
het könnyű egy női együttes edzőjé‐
nek lenni, itt nem csak a taktikára kell
figyelni, hanem arra is, hogy milyen
klikkek alakulnak ki, ki kivel van éppen

haragban, milyen a hangulata. Sokszor
egészen egyszerű dolgokból alakulnak
ki viták. Ugye milyen hihetetlen lenne,
ahogy fiúk azon kapnak össze, hogy
milyen színű mezben játszanak, mert
az egyiknek nem jó a fekete, hisz az
slankít, a másik éppen akkor fel nem
venné a fehéret, mert nem tetszik ne‐
ki, a harmadiknak csak s‐es nadrág a

m e g ‐

fe l e l ő .
Na, hát a csajoknál ez előfordul” – me‐
séli nevetve a fiatal játékos, majd hoz‐
záteszi, mindez aktuális hangulat kér‐
dése, ha a szükség úgy hozza, senkit
nem érdekel hogy néz ki, a győzelem
a fontos. „Egyszer úgy utaztunk el
meccsre, hogy nem vittünk sportszá‐
rat. Kaptunk kölcsön a lerobbant öltö‐
zőből három pár lyukasat, de a többi‐
eknek nem jutott, hát szigetelőszalag‐
gal tekertük be a lábunkat, és ragasz‐
tottuk fel a sípcsontvédőt. Nem volt
szép, de a célnak megfelelt.” És, ha
már divat, öltözködés és nőiesség, Dó‐

ra ebben sem átlagos a futballisták kö‐
zött. „Szeretek csinosan öltözni, az
egyenmelegítőt nehezen viselem el
magamon. Ha valakinek elmondom,
hogy focista vagyok, soha nem hiszi el
elsőre. Aztán mutatok egy videót, egy
jól sikerült cselről, és csak ámul az ille‐
tő.” A sztorik között aztán előkerül,
amit a kultúrák közötti jó kapcsolat
jegyében tettek a lányok, és azóta is
sokszor emlegetik. „Voltak afrikai csa‐
pattársaink, akik nem ismerték a jó
magyar pálinkát. Egy győztes meccs
után megkínáltuk őket, kicsit berúgtak,
még jobb kedvük lett, mint egyébként,
utána nagyon szerettek volna még in‐
ni belőle. Hozzátettünk még egy jó
dolgot a magyar élményeikhez.”

Játéka jellemzőiről,
erősségeiről, gyengéiről azt mondja,

van még mit tanulnia, és elsősorban
erősödnie kell. „Gyors vagyok, és a gól‐
érzékenységgel sincs baj, sőt úgy gon‐
dolom, hogy a szerencse is sokszor ve‐
lem van, de ahhoz, hogy például a né‐
met bajnokságban helytálljak, van még
hova fejlődni. Nagyra tartom a német
válogatott Marozsán Dzsenifert, aki a
világ egyik legjobbja, és nagy megtisz‐
teltetés a szintén Németországban fo‐
cizó Jakabfi Zsanettől tanulni a váloga‐
tottban. Szeretnék egyszer én is az ő
szintjükre eljutni.”

az álmait éli
focistaként

Szeretek
csinosan öltözni,

az egyenmelegítôt
nehezen viselem el

Szerző: Nagy Roland / Fotó: Marcali Gábor
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www.vidrauszoiskola.hu

BABAÚSZÁS
AZ AQUA USZODÁBAN,

GYŐR ÉKESSÉGÉBEN.
A kisbaba egész életre szóló adottságokat szerez,

• a szülő–gyermek kapcsolat erősödik,
• a víz megnyugtató közeg, ahol nagyon jól

érzik magukat a csecsemők,
• a babák a vízben sokkal intenzívebb mozgásra

képesek, ezáltal jobban fejlődik az idegrendszerük,
• fokozódik a babák ellenálló képessége,

erősödik az immunrendszerük.

Vezető edző: KÁRPÁTI MARIANNA
06-20/350-9392 • karpatim@kliszi.sulinet.hu

Időpontok: kedd 9:15 és 10:00,
csütörtök 9:15, szombat: 8:30,
9:15, 10:00, illetve vasárnap
9:00, 9:45 és 10:30

Az első alkalom
MINDENKINEK

INGYENES!

Már 3 hónapos kortól!

SZENZÁCIÓ! SZENZÁCIÓ!

A hagyományokhoz híven, ezúttal is olimpiai, vi‐
lág‐ és Európa‐bajnoki érmesekkel a mezőnyben ren‐
dezték meg a Flanders Cup elnevezésű úszóversenyt
Belgiumban, Antwerpenben. Az indulók között olyan
klasszisoknak is szurkolhattak a nézők, mint az olim‐
piai bajnok Ranomi Kromowidjojo, vagy a Rióban 100
méteres férfi gyorsúszásban ezüstérmes Pieter Tim‐
mers. A magyar versenyzők közül Jakabos Zsuzsanna
és Verrasztó Dávid voltak a legeredményesebbek.

A Győri Úszó SE négyszeres olimpikonja tizen‐
egy alkalommal rajtolt, összesen 2.850 métert tel‐
jesített versenytempóban, míg a vb‐ezüstérmes
Verrasztó Dávid 5.400 métert tempózott, tizen‐
négy rajttal, nem is eredménytelenül, hiszen
mindketten öt medállal zártak. Verrasztó Dávid
négy arany‐ és egy ezüstéremmel, Jakabos pedig
két arannyal és három ezüsttel térhetett haza.

A Győri Úszó SE versenyzői közül Mészáros Márk
200 vegyesen harmadik, Szentes Bence 50 méteres
hátúszásban második, Sebestyén Dalma 200 méte‐
res mellúszásban szintén második lett.

ARANYAT 
Jakabos Antwerpenbol két

hozott 

Mulatott már együtt olimpikonokkal? Február 17‐én megteheti, mert már kap‐
hatók a jegyek az első Győri Sportbálra. Lipcsei Betta és Gundel Takács Gábor
az est házigazdáiként várják önt az Olimpiai Sportparkba, ahol lesz tánc, tom‐
bola és finom étkek, valamint a város legjobb sportolóit is díjazzák.

Sportcsillagokkal

A sportbálon az elmúlt év
legemlékezetesebb pillanatait,
így hazánk első olimpiai esemé‐
nyét, a városunkban rendezett
EYOF‐ot is megidézik. A legjobb
sportolók díjazása mellett zene,
tánc, divatbemutató, kaszinó,
tombola és fejedelmi ételek is
várják a bálozókat. Jegyek janu‐
ár 22‐től már kaphatók a Ba‐
ross úti Látogatóközpontban. A
belépőjegy ára 25 ezer forint,
amely tartalmazza a welcome
drink és a vacsora költségét.

Ugyancsak a Látogatóköz‐
pontban lehet megvásárolni a
GyőrCard turisztikai kártyát,
amely a város nevezetessége‐
inek megtekintéséhez kínál in‐
gyenes és kedvezményes be‐
lépési lehetőséget. A Győr‐
Card‐birtokosok a Sportbálra
kedvezményes, 17 ezer forin‐
tos áron válthatnak jegyet,
amely az üdvözlő ital és a va‐
csora mellett egy tombola‐
szelvényt is tartalmaz.

Az első Győri Sportbál támo‐
gatója a Nemak Győr Kft., a Del‐
ta Informatika Zrt., a Praktiker
Építési‐ és Barkácspiacok Ma‐
gyarország Kft. és a Patent Hol‐
ding Vagyonkezelő Kft. Média‐
partnere a Győr+ Média Zrt. (x)

TÁNCOLHAT
Ahogy az elmúlt év végén

lapunkban is beszámoltunk ró‐
la, Borkai Zsolt polgármester
az esemény majdani helyszí‐
nén, az Olimpiai Sportparkban
jelentette be, hogy február 17‐
én megrendezi az első, nagy‐
szabású sportbálját a város. „A
Győrben tar‐
t o t t

n e m ‐
zetközi verse‐
nyek – mint például hazánk el‐
ső olimpiai eseménye, a 2017‐
es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF) –, a győri
élsportolók és a nálunk pallé‐
rozódó ifjú tehetségek, rövi‐
den Győr lüktető sportélete
megérdemli, hogy egy ilyen
rangos eseményen ünnepel‐
jük a város legjobb sportolóit,
hiszen ez alkalommal adjuk
majd át a legjobbaknak járó dí‐
jakat is” – fogalmazott a pol‐
gármester. Mint ismeretes, a
városunkban hagyományosan
február hónapban köszöntik a
sportcsillagokat, és díjazzák az
előző év legeredményesebb

egyéni sportolóit, csapata‐
it, edzőit is. A hagyomány
tehát folytatódik, de azt a
korábbiaknál még látványo‐
sabb környezetbe emelik.

Az első győri sportbálról
már tudható, hogy annak
két népszerű és a sportban
járatos televíziós műsorveze‐
tő lesz a házigazdája, Lipcsei

Betta és Gundel Takács Gá‐
bor. Az est folyamán a

zenéről a Sunny Dan‐
ce Band gondosko‐
dik, és két meglepe‐
tés sztárvendég is
a színpadra lép. A
győri önkormány‐
zat és a Győr Pro‐

jekt Kft. által szerve‐
zett bál jó hangulatá‐

nak megalapozásában
Kalmus Felicián cselló‐

művész és Dörnyei Roland
zongoraművész is szerepet vál‐
lal, ahogy közreműködő part‐
nerként a Győri Balett is. Infor‐
mációink szerint az eseményre
már eddig is több neves spor‐
toló fogadta el a meghívást, de
a névsor a következő hetekben
is folyamatosan bővülhet. A
győri kötődésű kiválóságok kö‐
zül találkozhatunk többek kö‐
zött a kézilabdasport ikonjával,
Görbicz Anitával, az egykori ki‐
váló labdarúgóval, Vincze Ottó‐
val, a kajak‐kenu háromszoros
olimpiai bajnok legendájával,
Kammerer Zoltánnal, az úszó
olimpikon Jakabos Zsuzsanná‐
val és a győri kosárlabdázás ki‐
emelkedő alakjával, Laklóth An‐
nával is.

A város
legjobb sportolóit 

ünnepeljük 

´́
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SICK Fejlesztô, Termelô és Kereskedelmi Kft. 
9184 Kunsziget, Fô út 49. 
Tel.: +36-96/582-610 • Tel.: +36-96/582-764
Kapcsolattartó: Izsóné Bekô Bernadett
E-mail: munka@sick.hu

A németországi székhelyû SICK cégcsoport több mint 50 le-
ányvállalatával és 7.400 dolgozójával világszinten piacvezetô
szerepet tölt be az intelligens szenzorgyártás területén. A Gyôr-
tôl 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több
mint 20 éve állítunk elô szenzorokat, mára évi 70 millió EUR
értékben, 400 fôt foglalkoztatva. 

Dinamikusan bôvülô csapatunkba új munkatársat
keresünk az alábbi pozícióra:

elektronikai szerelô / operátor

Elektronikai szerelô / operátor feladatai: • Elektronikai termé-
kek szerelése, tesztelése, csomagolása • Gyártásközi ellenôr-
zések végrehajtása

Elvárásaink: • Általános iskolai végzettség • Sikeres alkalmas-
sági teszt • Orvosi alkalmasság • Két vagy három mûszakos
munkarend vállalása

Amit kínálunk: • Stabil, hosszú távú munkalehetôség • SICK
Kft.-vel kötött határozatlan idejû munkaszerzôdés • Órabér
bruttó 970,- Ft/óra • Próbaidô után 10%-os mozgóbér • Éjsza-
kai mûszakpótlék 50% • 13. havi fizetés sikeres üzleti év ese-
tén • Cégünk a mûszakos munkarendhez igazodva ingyenes
munkahelyi buszjáratot indít Mecsér, Gyulamajor, Gyôrladamér,
Gyôrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál településekrôl! •
Mûszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi busz-
járat Gyôr, Börcs, Abda, Öttevény, Bôsárkány, Rábcakapi, Tár-
nokréti, Lébény, Mosonszentmiklós településekrôl is! • Távol-
sági bérlet térítése 100%-ban • Személygépkocsival történô
bejárás támogatása • Törzsgárda jutalom • Kulturált, tiszta
munkakörnyezet • Vállalati rendezvények, ünnepségek: családi
nap, Mikulás ünnepség gyerekeknek, karácsonyi vacsora

Jelentkezés: Alkalmassági tesztre jelentkezni önéletrajzzal vagy
a portán átvehetô SICK-es jelentkezési lappal lehet!

Elkészült a férfi és a női kézi‐
labda Magyar Kupa ötödik for‐
dulójának sorsolása, az innen
továbbjutók pedig már a né‐
gyes döntőbe kerülnek. A férfi‐
aknál a jövő heti Cegléd–Bala‐
tonfüred mérkőzés győztese ta‐
lálkozik a február 13‐i Eger–Ta‐
tabánya párharc továbbjutójá‐
val, ezenkívül még Balmazújvá‐
ros–Csurgó összecsapást ren‐
deznek ebben a fordulóban.
Mindkét meccs március 7‐én

lesz. A nőknél szintén ezen a na‐
pon játsszák a Békéscsaba–Sió‐
fok és az Érd–Vác meccseket.

A továbbjutók a négyes
döntőbe kerülnek, ahol a ver‐

Székely Norbert szövetségi kapitány kijelölte a februári, két hazai
Európa‐bajnoki selejtezőre készülő női kosárlabda‐válogatott

16‐os bő keretét. A magyar szövetség szerdai tájékoztatása
szerint, a miskolci mérkőzésekre jövő vasárnap kezdődik
meg a felkészülés. Egy nappal később kapcsolódnak be a
munkába a szekszárdi és a győri játékosok, a két klub ugyan‐
is február 4‐én egymás ellen vív bajnoki találkozót. A két
forduló után százszázalékos válogatott február 10‐én Orosz‐
országot, majd négy nappal később Litvániát fogadja. A cso‐

port tagja még Albánia. A Lettországban és Szerbiában sorra
kerülő 2019‐es Eb‐re a csoportgyőztesek, valamint a hat leg‐

jobb második jut ki. A magyarok novemberben 73–70‐es litvá‐
niai győzelemmel kezdték meg a sorozatot, majd Miskolcon 137–
48‐ra verték az albánokat. A CMB Cargo‐UNI Győr együttesét
négy játékos képviseli a válogatottban: Krivacsevics Tijána, Si‐
mon Zsófia, Varga Zsófia és Goree Cyesha.

NÉGYENa válogatottban

senykiírás alapján az NB I tava‐
lyi első két helyezettje vár rá‐
juk: előbb a női final fourt ren‐
dezik, március 16–17‐én, itt a
Győri Audi ETO és az FTC már
résztvevő, míg a férfiaknál a
Veszprém és a MOL‐Pick Sze‐
ged részvétele biztos az április
14–15‐i tornán.

Közben az Audi ETO a baj‐
nokságban is sorozatban ját sz ‐
sza a mérkőzéseket, Görbiczék
legutóbb a 12. fordulóban a

Budaörsöt fogadták, és 36–23‐
ra győztek. A mezőny legered‐
ményesebb játékosa a norvég
Nora Mörk volt, 11 találattal.
„Más volt a szándékunk, mint

ahogy a mérkőzés első percei
alakultak, de ekkor átváltot‐
tunk a B tervre. Hátrányból kel‐
lett felállnunk, és más taktikát
kellett előhúznunk, mint amire
készültünk, de szerencsére a
második félidőben jobb játé‐
kot mutattunk” – értékelte a
bajnoki mérkőzést Ambros
Martín, az ETO vezetőedzője.
Az ETO továbbra is második a
tabellán 26 ponttal, a 23 pon‐
tos Ferencváros mögött.

A zöld‐fehérek pénteken el‐
kezdik szereplésüket a Bajnokok
Ligája középdöntős csoportjá‐
ban. A Győr 19.30‐kor a CSM Bu‐
curesti otthonában lép pályára.

SICK Fejlesztô, Termelô és Kereskedelmi Kft. 
9184 Kunsziget, Fô út 49. 
Tel.: +36-96/582-610 • Tel.: +36-96/582-764
Kapcsolattartó: Izsóné Bekô Bernadett
E-mail: munka@sick.hu

A németországi székhelyû SICK cégcsoport több mint 50 le-
ányvállalatával és 7.400 dolgozójával világszinten piacvezetô
szerepet tölt be az intelligens szenzorgyártás területén. A Gyôr-
tôl 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több
mint 20 éve állítunk elô szenzorokat, mára évi 70 millió EUR
értékben, 400 fôt foglalkoztatva. 

Dinamikusan bôvülô csapatunkba új munkatársat
keresünk az alábbi pozícióra:

SMD gépkezelô

SMD gépkezelô feladatai: • SMD berendezések folyamatos
üzemeltetése és karbantartása • A gyártás zavartalan mû kö -
désének biztosítása • Gyártásközi ellenôrzések végrehajtása

Elvárásaink: • Középfokú végzettség • Felhasználói szintû szá-
mítástechnikai ismeret • Orvosi alkalmasság • Három mû -
szakos munkarend vállalása

Amit kínálunk: • Stabil, hosszú távú munkalehetôség • SICK
Kft.-vel kötött határozatlan idejû munkaszerzôdés • Próbaidô
letelte után azonnali béremelés • Próbaidô után mozgóbér •
Éjszakai mûszakpótlék 50% • 13. havi fizetés sikeres üzleti év
esetén • Cégünk a mûszakos munkarendhez igazodva ingyenes
munkahelyi buszjáratot indít Mecsér, Gyulamajor, Gyôrladamér,
Gyôrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál településekrôl! •
Mûszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi busz-
járat Gyôr, Börcs, Abda, Öttevény, Bôsárkány, Rábcakapi, Tár-
nokréti, Lébény, Mosonszentmiklós településekrôl is! • Távol-
sági bérlet térítése 100%-ban • Személygépkocsival történô
bejárás támogatása • Törzsgárda jutalom • Kulturált, tiszta
munkakörnyezet • Vállalati rendezvények, ünnepségek: családi
nap, Mikulás ünnepség gyerekeknek, karácsonyi vacsora

Jelentkezés: Alkalmassági tesztre jelentkezni önéletrajzzal vagy
a portán átvehetô SICK-es jelentkezési lappal lehet!

Ellenfelekre vár a kupában az Audi ETO
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Fejes káposzta
2018. január 26—28-ig.

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.

1 kg sült házi
sertészsír

549 Ft/kg

370 Ft/cs

799 Ft/kg

1299 Ft/kg

Akció: 2018. január 26—fabruár 1.

Sertéslapocka

Tibi feketeribizli-
krémes zselés

tejcsoki
90 g, 1655,56 Ft/kg

249 Ft helyett

149 Ft/db

Csikós kolbász

1 L Silan öblítô
sensitive

449 Ft/l

Friss magyar tojás
M-es, 10 db-os, 53—63 g, 698,11 Ft/kg

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

79 Ft/kg

A válogatóversenyek lezárultával, a Ma‐
gyar Sportlövő Szövetség elnöksége elfo‐
gadta Győrik Csaba szövetségi kapitány elő‐
terjesztését a győri légfegyveres Európa‐
bajnokságon induló csapatról. A három
versenyből álló válogatósorozatból min‐
denkinek a két legjobb eredménye számí‐
tott, s az ezek alapján kialakult rangsor első
három‐három helyezettje került be a csa‐
patba. A felnőtteknél igazán nagy megle‐
petést nem hozott a három verseny, egye‐
dül a riói olimpikon, 2014‐ben Európa‐baj‐
nok Miskolczi Julianna visszafogottabb tel‐
jesítménye, s ezzel kimaradása a keretből
nevezhető váratlannak. Itt lesz viszont
Győrben a férfiaknál a két legjobb hazai
puskás, a világkupa‐döntőben aranyérmes
Péni István, valamint a világ‐ és Európa‐baj‐
nok, olimpiai ötödik Sidi Péter. Női pisztoly‐
ban is abszolút érvényesült a papírforma,
ugyanis Major Veronika, valamint Csonka
Zsófia és Tobai‐Sike Renáta került be a csa‐
patba. Az Eb‐n Major a pisztoly mellett ere‐
deti szakágában, futócélban is indul. A ma‐
gyar futócéllövő‐csapat tagja lesz, valamint
egyéniben is indul a Győri Lövészklub két
kiválósága, Sike József és Boros László.
Győr 2016‐ban volt már házigazdája olim‐
piai kvalifikációs Európa‐bajnokságnak,
ahol a magyar válogatott 13 érmet és há‐
rom kvótát szerzett a riói játékokra. Az idei
kontinensviadalt február 26. és március 6.
között tartják Győrben.

A magyar női futball közel ötvenéves történeté‐
ben sokáig kiemelt szerepet játszottak a téli terem‐
tornák. A korábbi hagyományok újraélesztése volt
az egyik célja az MLSZ női szakágának, amikor ta‐
valy kiírta a Női NB I‐es Teremlabdarúgó‐kupát. A
második ilyen megmérettetést Győrben a Magvas‐
sy Mihály Sportcsarnokban rendezték nyolc klub
részvételével. A 2018‐as téli teremkupa mezőnyé‐
ben az első napon a címvédő MTK nyújtotta a leg‐
jobb teljesítményt, a döntőben végül, drámai kö‐
rülmények között, a DVTK nyerte meg a tornát a
kék‐fehérek ellen. A finálé nagy küzdelmet követő‐
en, gól nélküli döntetlennel végződött. Ezután jö‐

hettek a nyolcméteresek, vagyis a szétlövés, ami
végül az ötödik párban dőlt el a diósgyőriek javára.

„Nagyon élveztük az egész tornát, háromszor mér‐
kőztünk meg az MTK‐val, és ebből mi jöttünk ki a leg‐
jobban, hiszen akkor tudtunk győzni ellenük, amikor a
legfontosabb volt. Az utolsó pillanatig beleadtunk min‐
dent, egy nagyszerű ellenfelet vertünk meg a fináléban,
így még értékesebb a siker” – mondta Tóth Alexandra,
a DVTK játékosa. A házigazda ETO FC Győr a negyedik
helyet szerezte meg, a torna gólkirálynője pedig Süle
Dóra lett, 6 találattal. A legjobb kapusnak az Astra HFC‐
ből Farkas Katalint választották, míg a legjobb játékos‐
nak járó díjat a diósgyőri Oliveira Markovics kapta.

A DVTK NYERTE a gyori teremtornát´́

Európa-bajnokságon

EZ A 

versenyez a gyori
CSAPAT

´́
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