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A betegség nem csak a gyereke‐
ket, hanem a felnőtteket is érintheti,
amelynek hátterében természetesen
lelki okok keresendők – fogalmazott
a szakember. A probléma érzelmi
magja a hiány‐ illetve fájdalomérzet,
aminek a megszüntetésére igyekszik
az egyén, és ez az, ami elindítja a ke‐
resést, majd a későbbiekben fenn‐
tartja a függőséget.

A videojáték‐függőséget
egyelőre a családtagok ritkán tudják

beazonosítani, ezáltal nem is tudják
megtalálni azokat a megoldásokat,
amik segítenék a probléma megoldá‐
sát. Kajdi Zsuzsanna a Győr+ Estében
elmondta, nem kell megijedni, ha a
gyermekünk vagy a családtagunk sze‐
reti ezeket a játékokat, hiszen ezek jó

„Az iskola tanulói heteken át ké‐
szültek az eseményre. Jó látni az öt‐
letes építményeket, amelyek tükrö‐
zik a fiatalok alkotó szándékát” –
mondta Bejcziné Mosolits Erika.
„Megszületett például kekszből az
Eiffel‐torony, de sorolhatnánk a jobb‐
nál jobb megoldásokat, és mi ponto‐
san ezért vagyunk pedagógusok,
ezért dolgozunk, hogy a gyerekeket
motiváljuk” – tette hozzá az iskola
igazgatója.

A Fizika Nap megnyitóján Kara
Ákos államtitkár kiemelte, a régió‐
ban egyedülálló rendezvény jól tük‐
rözi az iskola diákjainak és a felkészí‐
tő tanárok kreatív gondolkodását. So‐
kat tapasztalt fizikusok is eljöttek a
rendezvényre, akik abban segítettek,
hogy a szerteágazó természettudo‐
mányi tárgyat népszerűsítsék.

A Széchenyi István Egyetem is támo‐
gatta a rendezvényt, és dr. Cseh András
dékánhelyettes is elismerően beszélt a
Fizika Napról, szerinte nagy fába vágták
a fejszéjüket a diákok, és nemcsak
helyt álltak, de igazán izgalmasan jelení‐
tették meg az építészet lényegét.

Tizenharmadik alka‐
lommal rendezte meg Fi‐
zika Napját a Krúdy Gyu‐
la‐középiskola. Idén az épí‐
tészet került középpontba.
A résztvevők játékos kísérle‐
tekben tehették próbára fizi‐
kai és szellemi erejüket, alkot‐
hattak és gondolkodhattak.

FIZIKA NAPONÉpítettek a

Hivatalos betegséggé válhat a videojáték‐füg‐
gőség, miután az Egészségügyi Világszervezet
felvenné abba a rendszerbe, amely a beteg‐
ségeket osztályozza. Egy korábbi, magyar ku‐
tatás során megállapították, hogy a videojá‐
tékok kedvelőinek ötödénél jelentkeznek va‐
lamilyen mértékben a problémás játékhasz‐
nálat jelei. Fontos a téma, éppen ezért a
Győr+ Rádió vendége volt január végén Kajdi
Zsuzsanna mentálhigiénés szakember.

Hivatalos betegséggé válhat a

szórakozási lehetőségek. A gond vi‐
szont akkor kezdődik, ha az egyén ide‐
jéből már annyit elvesz ez a cselekvés,
hogy az a kötelezettségek rovására
megy. Megromolhatnak a családi kap‐
csolatok, és bizony – akárcsak a szerfüg‐
gőség esetében – egészségkárosító ha‐
tásai is lehetnek.

Segítséget Győrben
is találnak az érintettek, tudtuk meg

a szakembertől. A WHO‐iroda jóvoltá‐
ból működik egy hozzátartozói csoport,
ahol akár szerfüggőséggel, akár inter‐
netfüggőséggel élő családtag esetén is
lehet segítséget kérni. Fontos, hogy ne
maradjunk egyedül a problémával, hi‐
szen tudatos hozzáállással ez a beteg‐
ség elkerülhető, ha pedig már kialakult,
akkor kezelhető.
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VIDEOJÁTÉK-
FÜGGOSÉG´́
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„Győr idegenforgalma hatalmasat fejlődött, s
úgy gondolom, hogy a további előrelépéshez a
magánszférának is hozzá kell járulnia, ezért dön‐
tött úgy a Rába Quelle, hogy létrehozza a város el‐
ső, a legmagasabb igényeket is kiszolgáló luxusho‐
teljét” – mondja Kovacsics Imre, a Rába Quelle
ügyvezető igazgatója.

A boutique szállodák New Yorktól Londonon át
Párizsig minden világvárosban megtalálhatók. Lé‐
nyege ennek a hálózatnak, hogy a belvároshoz kö‐
zel fekszenek, viszonylag kevés és kisméretű szo‐
bával rendelkeznek, magas színvonalú, a leg‐
magasabb igényeket is kielégítő a beren‐
dezésük, a vendég pedig személyre
szabott ellátásban részesül. Az uni‐
que szó pedig arra utal, hogy külön‐
leges, minden szobának más és
más a hangulata.

„Lesz Győri Balett szoba, Tosca‐
na szoba, pezsgő szoba és maca‐
ron szoba is” – árul el részleteket
Kovacsics Imre. A Győri Balettről el‐
nevezett szobában a társulat képei
borítják a falat. A Toscana szobában az

olasz táj hangulata és borai fogadják a vendéget.
A pezsgő szobában a legdrágább gyöngyöző ne‐
dűt ihatja a vendég, a macaron szobában pedig
eredeti francia édesség várja a vendéget.

„Meggyőződésem, hogy a dinamikusan fejlő‐
dő győri idegenforgalomnak minden árszeg‐
mensben a vendég rendelkezésére kell állnia,
ahogy a világon mindenütt, a legolcsóbbra és a
legdrágábbra is van kereslet” – magyarázza Ko‐
vacsics Imre. Nem titkolja azt sem, a 17 luxusszo‐

ba olyan berendezéssel, felsze‐
reltséggel és személyre

szabott szolgáltatások‐
kal várja a vendége‐

ket, hogy azok a
magas rangú gaz‐
dasági vezetők,
akik eddig Bécs‐
ben vagy Buda‐
pesten szálltak
meg, ha Győrben

dolguk volt, most
nyugodtan a város‐

ban éjszakázhatnak.

Kovacsics azt sem tartja kizártnak, hogy a Bé‐
cset vagy Prágát felkereső vendégek közül is tud
a városba csábítani jól fizető turistákat. Szobaár‐
ban 150 euró fölé pozicionálja magát a hotel, bár‐
ja pedig a nap 24 órájában nyitva tart, s ha a ven‐
dég Dom Perignon pezsgőt akar fogyasztani, azt
is megteheti.

A minőségi magyar borok mellett minőségi
francia borok is lesznek, hogy az az üzletember,
aki Ingolstadtban, Berlinben vagy Londonban
megszokta a francia bort, Győrben se kelljen le‐
mondania kedvenc italáról.

Kérdésünkre, hogy miért csak tizenhét szobával
nyílik a hotel, a tulajdonos azt mondta, az épület
nagysága adott volt, bővíteni nem tudtak, viszont
a szoba nagyságát leszámítva, minden megfelel a
21. század elvárásainak, beleértve az épület fűté‐
sét és hűtését.

„Ez egy kísérlet Győrben, hogy a legjobban fi‐
zető vendégeket idecsábítsuk, ha sikerrel jár,
újabb szállodákban gondolkozom, természetesen
Győrben, hol másutt?” – magyarázza Kovacsics
Imre, akitől megtudtuk azt is, márciusban nyílik
meg a város első luxusszállodája.

Ez egy kísérlet,
hogy a legjobban
fizetô vendéget
idecsábítsuk

Az egykori Hanekám Panzió helyén
nyílik meg Győr első ötcsillagos luxus‐
szállodája. A Rába Quelle Boutique
and Unique Hotel az élményfürdőtől
száz méterre várja majd a vendégeket,
17 pazarul berendezett szobával.

Márciusban adják át Gyor elso  ´́ ´́
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Szerző: Koloszár Tamás / Fotó: O. Jakócs Péter
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„Hazánk 23 megyei jogú városában 2,3 millió em‐
ber él, 1,2 millió munkavállaló dolgozik, és a magyar
GDP 40 százalékát ezen városok és agglomerációik
adják” – kezdte értékelését Simon Róbert Balázs, a
megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért
felelős államtitkár Győrben. A helyi országgyűlési kép‐
viselő kiemelte, a program a 23 városra vonatkozóan
több mint 250 projektet tartalmaz, a fejlesztések összér‐
téke 3.500 milliárd forint, részben hazai, részben pe‐
dig uniós forrásból. „A megvalósítás jó ütemben ha‐
lad, eddig már összességében több mint 600 milliárd
forintot fizetett ki a kormány, csak a Modern Városok
Program keretéből 146 milliárdot tavaly, 2018‐ban
eddig 73 milliárd forintot, és március végéig ugyan‐
ennyit terveznek kifizetni. Országosan eddig 155 pro‐
jekt kezdődött el a 250‐ből.” Az államtitkár hangsú‐
lyozta, a cél, hogy 2022‐ig megvalósuljon a fejleszté‐
sek nagy része, a jelentős közlekedési infrastruktúra‐
fejlesztések azonban  túlnyúlhatnak ezen az időpon‐
ton. A politikus aláhúzta, az Orbán Viktor miniszter‐
elnök és Borkai Zsolt polgármester által 2017 áprili‐
sában aláírt megállapodásban szereplő, 18 fejlesztés
forrásigénye várhatóan meghaladja a 130 milliárd fo‐
rintot. Simon Róbert Balázs az eseményen adta át
Borkai Zsoltnak a Győri Nemzeti Színház és a II. János
Pál tér előkészítésére kiállított támogatói nyilatkoza‐
tot, amelynek értelmében napokon belül egymilliárd
55 millió forint érkezik a városba. 

Borkai Zsolt polgármester
a győri fejlesztések jelenlegi állását mutatta be.

Mint mondta, rengeteg egyeztetés és előkészítő
munka mentén alakulnak az egyes projektek, ame‐
lyek közül már több előrehaladott állapotban van.
Mint megtudtuk, a Győr–Dunaszerdahely közötti
közúti kapcsolat kétszer kétsávos kialakításának és
egy új Duna‐híd építésének lehetőségeiről több fron‐
ton is egyeztetések zajlanak a magyar és a szlovák
fél részéről, és a Győrt elkerülő körgyűrű befejezése
esetében is az előkészítés zajlik. A belső keleti elke‐
rülő esetében a hiányzó szakasz és az ehhez szüksé‐
ges új Mosoni‐Duna‐híd építése kapcsán az önkor‐

Szerző: Papp Zsolt / Fotó: O. Jakócs Péter
Látványterv: Fényjel Stúdió Kft.
Címlap: Pont-Terv Zrt. – A. D. U. Építész Iroda Kft.

Több mint 130 milliárd forintos fejlesztést jelent Győrnek a Modern
Városok Program, amelyben közlekedésfejlesztési, turisztikai, kultu‐
rális, egészségügyi és felsőoktatási beruházások is szerepelnek. De
nézzük, hogyan is állnak most a győri projektek.

a Modern Városok Program

Új híd és színházfelújítás is a terítéken szerepel

FELPÖRÖGGyorben is ´́

mányzat az 1. számú főút és a 14. számú főút között,
az Ipar utca folytatásában végezte a nyomvonalvizs‐
gálatot. Ezek az infrastrukturális elemek összességé‐
ben több tízmilliárdos fejlesztést jelentenek. A köz‐
lekedés témakörénél maradva, érdemes még meg‐
említeni az autóbusz‐pályaudvar és a vasútállomás
felújítását, ez esetben a megvalósíthatósági tanul‐
mány előkészítésének fázisában járunk, a kivitelezés
időpontját ennek függvényében határozzák meg. 

Átevezve az egészségügy területére, az új
mentőállomás építési engedélyezési tervdoku‐
mentációja már elkészült, az építés várható költ‐
sége 1,8 milliárd forint. Jelentősége, hogy a kór‐
házhoz közel gyorsabb elérést biztosít a betegek
számára. Az itt állandósult parkolási probléma
megoldását célzó parkolólemez, mintegy kétmil‐
liárd forintból valósulhat meg, amelynek építési
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engedélyezési tervdokumentációja ugyancsak el‐
készült. A közel 360 férőhelyes, földszint plusz
kétszintes parkolólemez kialakítása a jelenlegi fel‐
színi parkoló területén történik, így több mint
180 új parkolóhely jön létre a meglévőkhöz ké‐
pest. A mentőállomás 2020‐ban, a parkolólemez
2019‐ben valósulhat meg.

A programban épül meg
az Olimpiai Sportpark és az Aqua Sportközpont

tőszomszédságában egy új sporthotel is. A polgár‐
mester hangsúlyozta, az EYOF‐ra elkészült mo‐
dern sportinfrastruktúra – a sporthotellel kiegé‐
szülve – új távlatokat nyithat a sportturizmus te‐
rén is. Az engedélyezési tervdokumentáció alap‐
ján elmondható, a város 84 szobás, 3 csillagos, su‐
perior besorolású sporthotellel gazdagodhat,
mint egy 3,1 milliárd forint értékben. S ha már az
aktivitásnál tartunk, érdemes megemlíteni a
strandfelújítást, amely a terület árvízvédelmének
biztosítása mellett történik meg. A szintén előre‐
haladott állapotban lévő projekt a strand új él ‐
mény elemei mellett, a termálfürdő fejlesztését is
magában foglalja majd. Ugyancsak az aktív sza‐
badidőhöz kapcsolódik a Xantus János Állatkert át‐
fogó fejlesztése is, több mint kétmilliárd forintos
támogatással. A beruházás révén a park egy euró‐

pai színvonalú, egész évben használható családi
állatkertté és szabadidő‐központtá fejlődhet.
2020‐ig új főbejárat és fogadóépület, zsiráfház,
emberszabásúmajom‐ház és kifutó, Közép‐Ázsia‐
bemutató, fóka‐ és pingvinbemutató, elefántház,
valamint Állategészségügyi Központ is létesül.

A Győri Nemzeti Színház felújítására az önkor‐
mányzat tervpályázatot írt ki, aminek a beadási ha‐
tárideje március 5. Ahogy arról lapunkban is beszá‐
moltunk, Borkai Zsolt a teátrum és a Győri Balett kö‐
zös társulati ülésén jelentette be, hogy az előadások
a munkálatok idejére az Olimpiai Sportparkba köl‐
töznek, ahol a leginkább biztosítható a kultúrasze‐
retők és a társulat tagjai számára a meg‐
felelő színvonal. A II. János Pál tér és
környezete megújításának terve‐
zése, kivitelezése a színházzal
egy időben történik. Mind‐
két, egyenként tízmilliárdos
nagyságrendű projekt
2021‐ben készülhet el. Az
új hangversenyterem szak‐
mai koncepciójának kialakí‐
tása 2018‐ban történik, s
részben ezzel párhuzamosan
zajlik a megfelelő helyszín kivá‐
lasztása is. Az új kiállítási és kon‐
ferenciaközpont szolgáltatási palet‐
tájának kialakítása is folyamatban van,
majd következhet az infrastruktúra, valamint a
kiállításoknak, vásároknak, konferenciáknak, egyéb
rendezvényeknek megálmodott létesítmény fenn‐
tartható működtetésének szakértői vizsgálata. A pol‐
gármester hangsúlyozta, a győri projektek lakossági
igényekre reagálnak, ezért is mondott köszönetet a
magyar kormánynak, a város két országgyűlési kép‐
viselőjének, a projektekben közreműködő szakem‐
bereknek, és minden győrinek, amiért hozzájárul‐
nak a város fejlődéséhez, gyarapodásához. 

Kara Ákos infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, győri

országgyűlési képviselő a közútfejlesztések közül a
8311. számú utat emelte ki, amely körülbelül hét ki‐
lométeres hosszban újul meg mintegy hárommilli‐
árd forintból. Az idén a Nyúlon belüli, illetve a mint ‐
egy 700 méteres győri szakasz épülhet a ménfőcsa‐
naki „malomtól” a 83‐as számú főútig. A köztes sza‐
kasz pedig 2019‐ben készülhet el. „Szintén nem
csak a várost, de az agglomerációt érintő beruházás
a 82. számú főút mentén kiépülő, Győrt Pannonhal‐
mával összekötő, 18,6 km‐es kerékpárút, amely szin‐
tén 2019‐ben készülhet el négymilliárd forintos ér‐

tékben. Ezzel kapcsolatosan az államtit‐
kár jelezte, a napokban lezárul a ter‐

vezés folyamata, s a szerződéskö‐
téseket követően, kezdődhet a

kivitelezés.
Kara Ákos kitért a Szé‐

chenyi István Egyetemet
érintő fejlesztésekre is,
ahol egy új Digitális Fejlesz‐
tési Központ épül. Ahogy
arról már az elmúlt év

őszén hírt adtunk, ebben az
esetben elsősorban az állam

és az egyetem egyeztetései ré‐
vén alakul a koncepció, de az ön‐

kormányzat is nyomon követi, és az
esetleges kapcsolódási pontokon közreműkö‐

dik. Ilyen például a helyszín, vagyis a volt kekszgyár
területe, így egy régi városképi probléma is megol‐
dódhat. A terület megvásárlásáról és az egyetem ré‐
szére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
már megszületett a kormánydöntés. A programban
szerepel az egyetem továbbfejlesztéséhez szüksé‐
ges ingatlanok megvásárlása is.

Az idén tehát az előkészítési munkák mellett
már a kivitelezés is megkezdődik, amelyekről to‐

vábbra is időről időre beszámolunk
lapunkban.

Napokon belül 
egymilliárd

55 millió forint
érkezik

a városba
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A helykereső feszültségek
sokágú forrásai
A Belvárosban és a panelos városré‐

szekben egyaránt gondot jelent a par‐
kolás. Az alapvető okok kézenfekvőek,
évtizedekre nyúlnak vissza, de vannak
új keletű tendenciák is, melyek súlyos‐
bítják a régi gyökerű állapotokat. Az or‐
szág minden nagyvárosára jellemző,
hogy a hatvanas, de még inkább a het‐
venes években épült panelokba beköl‐
tözők legfeljebb egy autóval rendelkez‐
tek, sokaknak egy sem volt, hiszen 4‐5
évet vártak egy Trabant, Dacia, Wart‐
burg vagy Lada kiutalására. Akkoriban
lakásonként legfeljebb egy autóra ter‐
vezték a parkolókat. Azóta egyre gyako‐
ribb, hogy a férj és a feleség külön ko‐
csival jár. Ez nyilván nem a panelokban
maradó idős embereket érinti elsősor‐
ban, hanem a fiatalokat, akik otthonte‐
remtésük első lépéseként főleg a ház‐
gyári lakásokat tudják megfizetni. Rá ‐

Tervek, stratégiák, beruházások az autósok gondjainak enyhítésére

adásul Győrbe a jó munkalehetőségek
és az átlagosnál magasabb bérek miatt
az ország keleti részéről is sokan költöz‐
nek át a jobb boldogulás reményében.
Ennek igazolására néhány friss adat a
Központi Statisztikai Hivataltól: míg a
munkanélküliségi ráta Győr‐Moson‐
Sop ronban 1,5, Szabolcsban 7,8, So‐
mogyban 7,5, Borsod‐Abaúj‐Zemplén
megyében 5,3 százalékos. A havi nettó
átlagkereset nálunk 2017 harmadik ne‐
gyedében 199,419 forint volt, Szabolcs‐
ban 134,904 forint, de még a mi régi‐
ónkban található Zalában is csak
153,688. Ózd környékén, de Szabolcs‐
ban, Tolna vagy Nógrád megyében is
sokszor csak egy győri kis panel árának
a feléért tudják eladni családi házaikat
az emberek, így a győri lakótelepek ott‐
honaiba is csupán úgy tudnak beköltöz‐
ni, hogy eladósodnak. Kocsi azonban
kell, többnyire kettő is, mert ha a gye‐
rekeket különórákra, sportfoglalkozá‐

sokra, zeneiskolába akarják vinni‐hozni,
akkor sokszor két autóra is szükség van
a családi logisztikához. Ezek persze
többnyire Nyugat‐Európából behozott,
idősebb autók, de új járművekre már
végképp nem jut a pénzükből. Arra
sem, hogy ezeknek a kocsiknak külön
garázsokat béreljenek. 

Győrben százszor annyi lakás
jut százezer emberre, 
mint Nógrádban
Révi Zsolt főépítész más, átfogó

szempontokat is megemlít. Örömteli,
hogy Győrben nagyon sok a lakás. A
már idézett statisztikai adatok egészen
döbbenetes arányokat mutatnak.
Győr‐Moson‐Sopronban a 100 ezer
emberre jutó épített laká ‐
sok száma 430. Ez a
szám – nem téve‐
dés! – Nógrád‐
ban mindössze‐
sen 4, Borsod‐
Abaúj‐Zemp‐
lénben pedig
9. Győrött je‐
lenleg is csak‐
nem 1.700 la‐
kás építése van
folyamatban.
Révi Zsolt szerint

nagyjából ugyanennyi van a tervező‐
asztalon. Ezek a tények önmagukban
is parkolási és közlekedési gondokat
generálnak.

A városban erőteljes a befektetési
célú lakásépítés. Tulajdonosaik nem
kérnek garázst hozzá, hiszen úgyis ki‐
adják. Bérlőik pedig a zsúfolt utcákon
keresnek parkolót, vagy a kertvárosi
negyedben éppen a kerteket áldoz‐
zák fel a parkolás céljaira. 

A főépítész arra is utal: a keres‐
kedelmi központok a város délnyu‐
gati részére koncentrálódnak. Így a
nagy autóforgalom az északi, észak‐
keleti városrészről naponta átzúg a
városon. A rendezési tervben külön‐
böző szabályozókkal, tiltásokkal és

ösztönzésekkel, de nem
piacidegen módsze‐

rekkel azt szeret‐
nék elérni: min‐

den városrész‐
ben alakulja‐
nak ki olyan
a l k ö z p o n ‐
tok, ahol a
helybel iek
autózás nél‐

kül elérik a
közeli a szolgál‐

tatásokat. 

Új parkolólemezek, átgondolt városrendezési terv, szigo‐
rúbb szabályozás a társasházak építésében, városrészi al‐
központok kialakítása – ezek az önkormányzat fő szándékai
a parkolási gondok enyhítésére. A feszültséget keltő par‐
kolóhiány mögött persze kedvező jelenségek is állnak: so‐
kan költöznek Győrbe a magasabb bérek miatt, több az au‐
tó, s megdöbbentően sok lakás épül a városban.

NONEK A FÁK

A PARKOLÓ FÖLÖTT 
´́

A városban
erôteljes

a befektetési célú
lakásépítés

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
Látványterv: TSPC Kft.
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A parkolási helyzet ismeretében Ré‐
vi Zsolt biztosra veszi, hogy rövidesen
olyan társasházak is épülnek, amelyek‐
hez a magánbefektetők eleve hozzá ‐
építik a parkolólemezeket, s azzal
együtt értékesítik az ingatlant. Jelenleg
azonban még az önkormányzat költ‐
ségvetéséből készül el a zöldtetős par‐
kolólemez a Kuopió parkban, már épí‐
tik a belvárosi parkolóházat, a Modern
Városok Program keretében pedig a
kórház közelében hoznak létre ilyen lé‐
tesítményt. A színházat körülölelő tér
alatt is lesz felszín alatti parkoló. Terve‐
zik, hogy a marcalvárosi Teniszcentrum
mögötti garázssornál is építenek majd
parkolólemezt. 

A közgyűlés már elfogadta, hogy
új lakások építése esetén a parkoló‐
helyeket a telken belül kell elhelyez‐
ni. Kilencven négyzetméter fölötti la‐
kásokhoz két jármű számára kell te‐
ret biztosítani, 75 és 90 négyzetmé‐
ter között másfél, az alatt egy parko‐
lóhelyet kell kialakítani. 

A jövő év végén
elkészülhet a parkolólemez
a Kuopio parkban 
A Kuopio parkban létesülő parko‐

lólemez látványterveit lakossági fóru‐
mon mutatták be hétfőn.

Már négy évvel ezelőtt is érdem‐
ben foglalkozott az önkormányzat
Adyváros parkolási gondjaival –

mondta el érdeklődésünkre a hallga‐
tóság soraiban helyet foglaló Radnó‐
ti Ákos alpolgármester, Adyváros
egyik önkormányzati képviselője.
Hozzátette: az elképzeléseket meg‐
osztották a lakossággal, csaknem
negyven vélemény érkezett, ezek‐
nek a döntő többsége támogatta
egy olyan nyitott parkolólemez meg‐
építését, melynek a tetején termé‐
szetes zöld felület sok bokorral, elő‐
nevelt fákkal, sétatér, több pihenő
sziget, árnyékot adó napvitorla, ját‐
szópark, terepcsúszda, büfé, mosdó
kap helyet.

A terület másik önkormányzati
képviselője, dr. Gancz Tamás ott lakó‐
ként naponta tapasztalja, hogy bizo‐
nyos napszakokban nincs parkoló‐
hely, és a helyet kereső autók kipufo‐
gógáza rontja a levegő minőségét.
Sokan keresték meg, hogy szívesen
fizetnének érte, de legyen kulturált,
szabad parkolóhely az utcában, osz‐
totta meg tapasztalatait.

Fűke Péter, az önkormányzat tele‐
pülésfejlesztési főosztályának vezető‐
je azzal kezdte ismertetőjét: sokan
kérdezik, mikorra készülhet el a par‐
kolólemez. A főosztályvezető arról
számolt be, hogy először módosítani
kellett a rendezési tervet, utána kivá‐
lasztották a tervezőt, aki minden
egyes részletről egyeztetett a hatósá‐
gokkal. Ma már van jogerős építési

engedély, februárban várhatóan elfo‐
gadja a közgyűlés a költségvetést, ezt
követően ki kell írni a közbeszerzési
eljárást, ennek a folyamata fél év, s a
nyertes kivitelező elkezdheti a várha‐
tóan tíz hónapig tartó munkálatokat,
sorolta a teendőket Fűke
Péter.

A nyitott parko‐
lóházban 172 au‐
tó fér el, mu‐
tatta a lát‐
ványterveket
Kádár Mi‐
hály tervező.
Kérdésekre
adott válaszá‐
ban elhang‐
zott, hogy a
fenti szinten ülte‐
tőgödröket is kiala‐
kítanak, ahová azonnal
nagyobb fákat is elhelyezhet‐
nek. A parkolót automata üzemelteti,
a beruházás keretében a közvilágítás
is megújul. 

A fórumon Hartmann István azt
kérdezte, nem lehetne‐e máshol ki‐
alakítani a parkolólemez bejáratát,
mert az szerinte túl közel van a há‐
zukhoz. A tervező szerint 5‐6 variá‐
ciót is megvizsgáltak, ám a hatósá‐
gok ezt a bejáratot találták elfogad‐
hatónak. Az akusztikai modellezés
szerint egyébként nem kell attól tar‐

tani a lakóknak, hogy hangos lesz a
létesítmény működtetése. A na‐
gyobb légszennyezés veszélye sem
áll fenn, a most helyet kereső, körö‐
ző autók több kárt okoznak a város‐
részben, mint a szabályozott, gyors

parkolás. Egy másik hozzá‐
szóló arról érdeklő‐

dött, hogy milyen
lesz a parkolóle‐

mez oldala,
mit látnak
majd az első
e m e l e t e n
élők. Zöldet,
hangzott a
válasz. Az

építési mun‐
kák idején át‐

menetileg keve‐
sebb lesz a parkoló‐

hely, erre az időre fel
kellene függeszteni a sza‐

bálytalanul parkolók büntetését, ja‐
vasolta valaki. Csak egy hölgy akadt,
aki nem szeretett volna parkolóle‐
mezt az utcában. Elmondta, hogy
melyik ház nevében beszél, de
hozzátette, senkivel sem egyezte‐
tett a lakótársak közül. Szerinte
van elég hely a Tescónál, építsék
oda a parkolót. 

A többség egyetértően fogadta a
terveket, a végén még meg is tapsol‐
ták az előadókat.

A lakók
döntô többsége

támogatta
a parkolólemez
megépítését
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A Széchenyi István Egyetem tovább fejleszti
infrastruktúráját, kiemelten koncentrálva a
nemzetközi jelleg erősítésére, a képzésekre, va‐
lamint a hallgatók gyakorlati munkavégzésére
és a tudományos utánpótlást biztosító oktatási
környezet modernizálására. A célok megvaló‐
sítására uniós és magyar pályázati forrásokból
476 millió forintot fordíthat az intézmény.

A pénzből jut szerverfejlesztésre és az infor‐
matikai hálózat bővítésére is. A hallgatói inno‐
vációs labornak informatikai eszközöket és bú‐
torokat vásárolnak. A fejlesztésnek köszönhe‐
tően, modernizált műszer és labor jön létre,
amely hozzájárul az oktatás színvonalának nö‐
veléséhez, a nyílt forrású tanulást támogató
infrastruktúra kiépítéséhez, s nagymértékben
fejlődik a digitális kompetencia.

Az egyetem IT infrastruktúrájának egyes
területei kimagaslóak vagy megfelelnek más
felsőoktatási intézmények színvonalának,
más területeken viszont jelentős elmaradá‐
sok vannak. Ilyen például a WiFi hálózat. A cél
az, hogy minél nagyobb területen legyen el‐
érhető jó minőségű WiFi, ami lehetővé teszi,
hogy a hallgatók és oktatók nagy sebességgel
tudják elérni az egyetemi oktatáshoz szüksé‐
ges információkat.

Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola cí‐
met kapott a Széchenyi István Egyetem Öve‐
ges Kálmán Gyakorló Általános Iskolája ja‐
nuár végén.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azon
iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit
értékeli ilyen módon, amellyel a fenntartható
tudatos fogyasztói szemlélet általánossá vá‐
lásához és a fiatal fogyasztók gyakorlati isme‐
reteinek bővítéséhez járulnak hozzá.

A Széchenyi István Egyetem Gyakorló Iskolá‐
jában sikerült a tananyagba beilleszteni a fo‐
gyasztóvédelmet, annak ellenére, hogy ez a
köznevelésben mint tantárgy nem jelenik meg.

Kara Ákos, infokommunikációért és fo‐
gyasztóvédelemért felelős államtitkár, győri
országgyűlési képviselő, és Keszthelyi Nikolet‐
ta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes ál‐
lamtitkár együtt adták át a „Fogyasztói Tuda‐
tosságra Nevelő Iskola” címet dr. Ruppertné
Hutás Kinga igazgatónőnek és dr. Dóka Ottó
rektorhelyettesnek.

Az összesen 10 fiatal hölgy és 36 fiatalem‐
ber méltatására a konszern igazgatótanácsá‐
nak és üzemi tanácsának a wolfsburgi Cong‐
ressParkban tartott közös tanácskozását köve‐
tően került sor.

A 35 díjazott korábban a saját országában
már kitüntetésben részesült a vállalat melletti
elkötelezettségéért, szaktudásáért és a szak‐
képzési tárgyakban elsajátított ismereteiért. A
Best Apprentice‐díjazottak közül 15‐en isme‐
reteiket és tudásukat felsőfokú tanulmányok
keretében mélyíthetik el. Emellett három
utánpótlás‐szakember részt vehet a „Wander‐

a Volkswagen legjobbjai közöttGYORI LÁNY
A Volkswagen Konszern „Best Apprentice Award 2017” díjjal tüntette ki legjobb szak‐
munkástanulóit a kimagasló szakmai teljesítményükért. A kitüntetést 19 szakmában 43
telephely 46 szakmunkástanulója nyerte el, köztük egy magyar lány: Sarok Réka Rebeka
(a fotón középen), a győri Audi Hungaria szerszámkészítője. 

jahre” személyzetfejlesztési programban, és
egy évet valamelyik másik ország konszerntár‐
saságánál tölthet.

A Volkswagen Konszern 17. alkalommal adta
át a Best Apprentice Award díjat, és ezzel össze‐
sen 477 szakképzőst tüntetett ki 2001 óta.

Réka Bősárkányban él, az Audi Hungaria és
a Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatro‐
nikai és Gépészeti  Szakgimnázium duális szak‐
képzésében végzett. 18 éves, másfél éve dol‐
gozik is az Audinál. A jövőre nézve vannak to‐
vábbi tervei, szeretne érettségizni és tovább
tanulni.

´́

a Gyakorlóban

a Széchenyi-egyetem

TUDATOSSÁG
Fogyasztói

Pályázati pénzbol

FEJLESZTI infrastruktúráját
´́
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NE a mobilodat!
Az utat nézd,

Szerző: Koloszár Tamás / Fotó: Marcali Gábor

Szokatlan közlekedésbiztonsági kampány zajlott le a nyáron
Bécsben. A belváros több pontján világító légzsákokat he‐
lyeztek ki, s arra figyelmeztették a gyalogosokat, hogy sétálás
közben az utat nézzék, és ne a telefonjukat nyomkodják.

EGYRE TÖBB GYALOGOS SÉRÜL MEG A TELEFONJA MIATT

A kampányt az váltotta ki,
hogy ezres nagyságrendben sérül‐
tek meg gyalogosok azért, mert a
telefonjukkal voltak elfoglalva. Ol‐
vastak, üzenetet írtak, s közben
zombiként közlekedtek. 

Az osztrák sajtó összeszedte,
milyen sérülések és veszélyek le‐
selkednek a telefonjukkal babrá‐
ló gyalogosokra. A skála megle‐
hetősen széles: nekimennek a
hirdetőoszlopnak, gyalogossal
ütköznek, gödörbe lépve eles‐
nek, nekimennek a parkoló au‐
tónak, rosszabb esetben pedig
féktávolságon belül lépnek az
autó elé.

A sérülések az egyszerű vér‐
aláfutástól a ránduláson át a
kéz‐ és lábtörésig széles skálán
mozognak.

De mi a helyzet nálunk? Van‐
nak‐e telefon miatt sérült gyalo‐
gosok? – kérdeztük dr. Király Gé‐
za főorvost, a Petz Aladár Me‐
gyei Oktató Kórház nyugdíj mel‐
lett is praktizáló kézsebészét.

„A magyar egészségügy nem
vezet olyan statisztikát, ami alap‐
ján visszakereshető lenne, hogy
mi okozta a sérülést” – fogalma‐
zott megkeresésünkre Király Gé‐
za. „De miután magam is gyakran
járok a Belvárosban gyalogosan,
látom, hogy nagyon sok ember
valóban zombiként közlekedik, le‐
hajtott fejjel a telefonjára mered,
s közben sehová sem figyelve köz‐
lekedik. Így aztán nagyon is valós‐
nak tűnik a bécsi helyzet Győrben,
szinte biztos, hogy kisebb‐na‐
gyobb sérülések itt is történhet‐
nek a telefonhasználat miatt.

Az osztrákok egy speciális
szót is alkottak, a smartphone
és a zombi párosításával smom‐
bies‐nak nevezik azokat az em‐
bereket, akik vakon közlekedve,
az okostelefont nyomkodják.



Bovebb információ: www.gymskik.hu

Az Olimpiai Sportpark ad otthont a megyei
kamara által kiemelten támogatott 8. Tu‐
rizmus bálnak.

A rendezvény főszerve‐
zőjét – a megyei kama‐

ra Kereskedelmi Tago‐
zatának elnökét –
Hanczné Mező Edi‐
nát kérdeztük az
eseményről. 

A bál célja, hogy
a város és a régió tu‐

risztikai szakemberei
részére szakmai találko‐

zási fórum legyen. Olyan
kötetlen esemény, ahol lehe‐

tőségük van megismerkedni az ak‐
tuális és a jövőbeni turisztikai trendekkel, új szol‐
gáltatásokkal, valamint lehetőség nyílik kapcsolat‐
építésre és üzletkötésre is.

Az eddigi bálok is sikeresek voltak, kik azok,
akik belépőt váltanak a Turizmus bálra? 

A rendezvény résztvevői a teljesség igénye
nélkül: kereskedelmi szállásszolgáltatók, vendég‐
látó‐ipari szakemberek, utazási irodák munkatár‐
sai, rendezvényszervezők, idegenvezetők, borá‐
szatok, szakmai oktatók, kulturális intézmények,
beszállítók vezetői és szakemberi, a helyi önkor‐
mányzat és szakmai hivatalok vezető munkatár‐
sai és baráti társaságaik, valamint a kamara Ke‐
reskedelemi Tagozatának és további tagozatai‐
nak szakmai, érdeklődő tagjai.

A kamara miért támogatja az eseményt?
A turisztikai ágazat fontos, és egyre fonto‐

sabb egy‐egy térség gazdasága számára. Kama‐
ránk minden olyan eseményt segít, amely új
lehetőségeket kínálhat a vállalkozások számá‐
ra. Úgy gondoljuk, a Turizmus bál ilyen!

A 8. Turizmus bál 2018. február 24-én 18
órakor kezdődik. Többek között fellép Détár
Enikő, a Hoppáré Zenekar és a Csobolyó Nép-
táncegyüttes is.

A KAMARA mindenkié

A Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara arcai

´́

BÁL
Turizmus

nyolcadszor!

Kamarai arcok:
Hanczné Mező Edina  
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A százados
a megyei igazgatóság hu‐

mán szolgálati főelőadója, és a
csornai Hunyadi János Közép‐
iskola rendészeti képzésében
tanít, így gyorsan átkerült a
„túloldalra”, hiszen idén vég‐
zett a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen. „A diákokkal való
első találkozás kellemes benyo‐
mást keltett bennem. Ha pozi‐
tív a tanulók hozzáállása, akkor
a tanárnak is könnyebb a dol‐
ga. Az, hogy most a katedra
másik oldalán állok, nagyobb
felelősséget jelent, hisz jelen‐
tős a szerepem, hogy mennyi‐
re sikerül átad‐

A TUZOLTÓ

Kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenysége elismeréseként,
rangos díjat kapott Tonkó‐Horváth Katalin tűzoltó százados, a Győr‐
Moson‐Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beosztottja. A
fiatal tisztről érdemes tudni, hogy nemcsak a tanulásban, hanem a ta‐
nításban is jeleskedik.  

ni az ismereteket.  Igyekszem
interaktívvá tenni az órát. A
gyerekek ezt jól fogadják.”

Katalin egyébként
a Védelmi Igazgatási mester‐

képzési szakon mester fokoza‐
tot és okleveles védelmi igazga‐
tási vezető katasztrófavédelmi
szakképzettséget szerzett. A
diploma mellé pedig a 2015‐
ben alapított „Dr. vitéz Roncsik
Jenő” emlékplakett ezüst foko‐
zatát kiemelkedő tanulmányi
és közösségi tevékenysége elis‐
meréseként vihette haza.

„A tanulás magától értető‐
dő volt, és a csoporttársaim
érdekeit is szívesen képvisel‐

tem, ha valami megoldan‐
dó probléma adódott” –

folytatta a százados.
„Fantasztikus tanára‐

ink voltak, a szakte‐
rületük iránti lelke‐
sedésük ránk is
ösztönzőleg hatott,
és mindenben segí‐

tettek minket a két
év alatt. A válaszbe‐

szédre történő felké‐
rés hatalmas megtisztel‐

tetés volt számomra.”

A fiatal szakember diploma‐
munkájának témáját egy fon‐
tos megyebeli eseményből me‐
rítette, hiszen a 2013‐as dunai
árvízzel kapcsolatos védekezési
munkákból írta. Nem véletle‐
nül, hiszen az árvízi védekezés
idején az operatív törzs tagja‐
ként közelről élte át az esemé‐
nyek alakulását és azt, hogy a
napokig tartó megfeszített
munka, a hatalmas összefogás
meghozta az eredményét.

Érdekes részlet,
hogy Tonkó‐Horváth Katalin

férje is tűzoltó, de csak Kata
után húzott egyenruhát. „Már
több mint egy éve dolgoztam a
Csornai Tűzoltóságon, amikor
jelentkezett a párom, aki aztán
a férjem lett. Ő azóta is ott vo‐
nulós tűzoltó. Valamiért mind‐
kettőnket vonzott ez a pálya.
Az első pillanattól kezdve szere‐
tem a munkámat. Azt gondo‐
lom, a kihívások, melyekkel a
mindennapokban találkozunk,
folyamatosan arra késztetnek,
hogy képezzük magunkat, hi‐
szen az a tudás, mellyel ma
rendelkezünk, lehet, holnapra
már nem lesz elegendő.”

Az elsô
pillanattól kezdve

szeretem
a munkámat

Tanárként és diákként is helytáll

százados
Szerző: Havassy Anna Katalin / Fotó: Marcali Gábor

´́
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Bővebb infó a lantosproperty.com honlapon.

KÜLÖNLEGES ADOTTSÁGÚ
ipari létesítmény eladó Marcaliban,
az M7-es autópályától 12 km-re, a Tescóval szemben. 

KIVÁLÓ • földrajzi elhelyezkedés

• műszaki állapot  

• megközelítés   

SOKFÉLE
ipari, kereskedelmi
tevékenység végezhető. 
A terület nagysága
6.000 nm, az építmény
2.200 nm.

A harminc résztvevő közül egyetlen
férfit látunk, ő is most jött először, a
korosztály 50‐től a 90 évesig terjed. A
hölgyek felveszik elegáns táncos vagy
kényelmes cipőiket, és izgatottan vár‐
ják a kezdést. Katalin arról beszél, hogy
a senior örömtánc már 45 éve ismert
tőlünk nyugatabbi országokban, de ha‐
zánkba csak nemrég jutott el. Amikor
ő először hallott róla, rögtön jelentke‐
zett, hogy elvégezze a szükséges okta‐
tói tanfolyamot.

Ez a táncfajta talán azért népszerű,
mert nincs szükség sem táncpartnerre,
sem előzetes tánctudásra. Katalin sze‐
rint a kíméletes sporttevékenységen és
agytornán túl a legnagyobb jelentősége
az, hogy kiszakít az otthoni, magányos
tespedésből, lehetőséget ad, hogy vala‐
ki átérezze a tánc adta örömöt és bol‐
dogságot. Szabadságot ad, mert nem
kényszerít párt keresni, ugyanakkor min‐
denki átélheti a csoporthoz, közösség‐
hez tartozás érzését is.

Közben indul a foglalkozás, először
körtánccal kezdenek, az oktató megmu‐
tatja a lépéseket, majd gyakoroltatja a
csoporttal a rövid koreográfiát, végül ze‐
nére eltáncolják azt. A koreográfiák egy‐
szerűek, 3‐4 lépéskombinációból állnak.
Itt nem számít, hogy valaki mennyire
ügyes, vagy „kétballábas”, a jókedv, a
mozgás öröme a lényeg. A foglalkozás
kétszer negyvenöt perces, különböző
táncformák vannak, néha párban tán‐
colnak, néha négyen, hatan vagy éppen
egy nagy körben, mindenki együtt.

Sokunk nevében mondhatom,
azért járunk ide, hogy jól érezzük ma‐
gunkat, hogy testileg‐lelkileg feltöltőd‐
jünk, rendben tartsuk a fizikai és men‐
tális állapotunkat. Az sem utolsó szem‐
pont, hogy a foglalkozások ingyenesek
– mondja Szabó Katalin rokkantnyugdí‐
jas. Az oktató ehhez hozzáfűzi, a győri
önkormányzat egy projekt keretében
támogatja a senior örömtáncot – ezért
lehet még idén ingyenes a program.

Vidám csevely, nevetés tölti be a Generációk Háza tükrös
termét szerda délelőttönként, a senior örömtánc foglalkozá‐
son. Varga Katalin oktató beszélgetés helyett invitál, próbál‐
juk ki magunk is, milyen nagyszerű elfoglaltság az örömtánc.

Örömtáncot
járnak a gyori nyugdíjasok´́

Szerző: Földvári Gabriella / Fotó: O. Jakócs Péter
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Alternatív valóság címmel hat‐
van festményen, tíz év munkáját
mutatja be Balogh István festőmű‐
vész, egyetemi docens. A tárlatot
Méhes Károly író ajánlotta a közön‐
ség figyelmébe. A csütörtöki meg‐
nyitón elhangzott: Balogh István
képei meggyőzőek, a képek, amik
a kiállításon körbevesznek bennün‐
ket, olyanok, mint életünk, „vá‐
szonfoncsorunk” tükrei. A művész
hihetetlen elánnal és elragadtatás‐
sal fest, ami magával ragadja a
szemlélőt. Úgy tűnik számunkra, a
hatalmas méretű felületeket sok‐
sok festékkel keni be, de nála a fi‐
zikai nagyság éteri nagysággá

Alternatív valóság

Az év legfontosabb, győri mű‐
vészhez kötődő kiállítását lát‐
hatjuk egy hónapon át az Es‐
terházy‐palota termeiben. Áll‐
junk meg Balogh István fest‐
ményei előtt és hagyjuk, hogy
a képek hassanak ránk!

transzplantálódik. „Képei előtt áll‐
va érezni mindazt, ami benne kava‐
rog, ami a kezét mozgatja, nem
tud kisebbé zsugorodni, sőt inkább
csoda, hogy az óriási vásznakra rá‐
fér mindaz, ami előtör belőle” – fo‐
galmazott az író. Így vesz körbe
bennünket egy másfajta világ, ami
így is intim tud lenni, hiszen elké‐
pesztően részletgazdag a bravúros
ecsetkezelésnek köszönhetően. „A
jó művészet luxus, olyan luxus,
amit többé‐kevésbe megengedhe‐
tünk magunknak. Ez a kiállítás is
kényeztet bennünket” – hangsú‐
lyozta Méhes Károly. „Alternatív
valóság, mert kiemel abból a világ‐

ból, amelyben nap mint nap sza‐
ladgálunk. Körbehint és bekrémez
valami különös eleggyel, ami a ké‐
pekből árad.”

Csak oda kell állni a festmények
elé és hagyni, hogy valami megtör‐
ténjen általuk, velünk. Méhes Károly
arra biztat, hagyjuk elvarázsolni, kör‐
bebugyolálni magunkat ettől a másik
valóságtól.

„Mindenkinek van egy saját való‐
sága, és van egy egyezményes való‐
ság. Az én valóságomban a festői esz‐
közökkel kiegészítve, korunkra reflek‐
tálva alakítom ki az alternatív valósá‐
got” – mondta Balogh István lapunk‐
nak, a kiállítás címére utalva.

az Esterházy-palotában Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

„Egyre nagyobb igény mutatkozott,
hogy olyan estét hívjunk életre, ahol a
vendégek – a koncertektől eltérően –
akár egy pohár bor mellett beszélgetve
élvezhessék a hangulatos élő bárzenét.
Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Mű‐
vészeti és Történeti Múzeum igazgató‐
nője azzal a kéréssel kereste meg Hor‐
váth Mihályt, a Győri Filharmonikus Ze‐
nekar nagybőgő szólamvezetőjét, hogy
alapítsanak a „kávéházi” estékre egy
zenekart, és a '70‐, ’80‐, ’90‐es évek
slágereit jazz‐es, swinges, vagy funky
stílusban újragondolva, szórakoztassák
a közönséget” – idézi fel a BárZene
programsorozat előzményeit Takács
Krisztián, a Rómer Ház kommunikációs
és marketing csoportvezetője.

Horváth Mihály, a Dzsem zenekar
oszlopos tagja elmondta, izgalmas
hangzásvilággal magyar, illetve nemzet‐
közi slágerekkel készülnek első koncert‐
jükre, a hangszerekkel érdekes játékot
űzve. „Én hol nagybőgőzöm majd, hol
basszusgitározom, van egy trombitá‐

Joó József arról beszélt, valaha munkatársa lett
egy életerős és friss szerkesztőségnek. Volt egyszer
egy falurovat – amúgy mezőgazdasági – a megyei
lapnál, vezetője G. Szabó Mária, tagja még Né‐
meth Endre. Számukra az újságírás öröm, termé‐
szetes létforma, az emberhez szóltak, emberit – ta‐

BárZene

sunk, a dobok mögött a filharmoniku‐
sok első trombitása kap helyet, a billen‐
tyűknél pedig egy hegedűs ül. Az éne‐
kesnőnk, Boda Detti füstös hangján kel‐
nek életre a jazz‐es stílusra átkomponált
dalok” – veszi át a szót Horváth Mihály.

A Dzsem zenekar teljes erőbedobás‐
sal készül a BárZene programsorozatra,
terveik szerint alkalomról alkalomra
megújítva dalaik repertoárját. Felcsen‐
dülnek majd Nat King Cole‐, Stevie
Wonder‐, Ray Charles‐ és Cserháti Zsu‐
zsa‐dalok is, új köntösben. Mivel a Ró‐
mer Ház interaktívan működik együtt a
közönségével, így a visszajelzések is le‐

hetőséget kínálnak majd a kávéházi
hangulatú estek  színesítésére. 

A Rómer Ház kommunikációs cso‐
portvezetője kiemelte, nem csupán a
zene, hanem a térben visszaköszönő
stíluselemek is kellemes bárhangulatot
teremtenek ezeken az estéken. „Van‐

nak olyan fiatalok is, akik értékelik ezt
a műfajt, de talán a BárZene program‐
sorozat célközönsége a harminc fölötti
korosztály.” Havi két alkalommal, ked‐
denként, 20 órai kezdéssel várja tehát
a Rómer Ház és a Dzsem zenekar a
könnyed stílus kedvelőit. (x)

KÁVÉHÁZI HANGULAT ÉS KÖNNYED 
SZÓRAKOZÁS A RÓMER HÁZBAN

A Rómer Ház széles kulturális palettája jö‐
vő keddtől új programra hívja a szórakozni
vágyókat. A klasszikus koncert‐forma he‐
lyett könnyed, laza stílus, igazi kávéházi
hangulat elevenedik meg a ház falai kö‐
zött, az esti beszélgetések mellé az aláfes‐
tő zenét a Dzsem zenekar szolgáltatja.

Falu‐ és határjárásokhoz fűződő szerelem,
életleletek tanúsága a Palatia Nyomda és
Kiadó Kft. gondozásában karácsonyra
megjelent Cinadonna című új prózakötet;
kulcsszavai: szülőföld, ember, nyelv –
mondja a győri költő, hírlapíró, akit hu‐
szonötödik könyvéről, a világról és a ter‐
veiről is kérdeztünk.

lán fontosat. Sokszor gondol arra, jó volna króni‐
kásként újra jegyzetelni, tudósítani, sorsokat meg‐
ismerni, átélni, bemutatni, jegyezni portrékat, ri‐
portokat. Gyönyörű helyeken járt, nagyszerű em‐
berekkel találkozott – ezeknek meg kellett történ‐
nie vele. A személyes, „közlékeny” részekkel tűz‐
delt tizennégy írás helyszínei azonosíthatók, de a
szereplők mindegyike már szelíd halott: bor‐
bély, kovács, gólyaszerető házaspár, fo‐
tográfus esperes‐plébános, Sánta‐
lány Margit, önkéntes néprajzi
gyűjtő. Férfiak, nők, magya‐
rok. Emberségesen viselke‐
dők, szemérmetlenül gyöngé‐
dek. Hanem a nyelvük! Édes,
ízes. Szerették a földet, az eget,
a piros lábú madarakat, tudták,

hogy amíg a szeretet vezérel, addig nincs baj, hogy
az egyenes útnál nincs csodálatosabb, hogy a meg‐
álmodott álmok cinadonnával, vérehulló fecskefű‐
vel kezdődnek. Mostanság nincsen ideje szeretet‐
nek, megromlott a lélek, a világban sok a zaj, a gyű‐
lölet, az irigység, sehol a méltóság, sokan veszítik

el a jóra való képességüket.
Következő munkája vers‐

kötet lesz (Angyal a
Százhold előtt),
majd focis karika‐
túráit adja közre
(Ide lőjetek!); a
labdarúgó‐világ‐

bajnokságra ké‐
szül, belekezdett a

rajzolásba.

Az egyenes útnál
nincs csodálatosabb

Volt egyszer egy falurovat

AZ ÁLMOK vérehulló fecskefuvel kezdodnek´́ ´́
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„Idestova 39. éve járom a világot az együt‐
tessel. Ilyenkor általában nagy a feszültség min‐
denkiben. Negyven ember munkáját kell
összehangolnunk, még inkább egymásra va‐
gyunk utalva” – hangsúlyozta Kiss János a
Győr+ Televízió Konkrét című műsorában. Az
igazgató kifejtette azt is, nem létezik két egy‐
forma közönség, és Olaszországon belül is más‐
más vérmérsékletű publikum előtt vendégsze‐
repelt a társulat. „Északon mérsékeltebbek, de
ott is harsányak a helyi nézők, délen pedig egé‐
szen heves reakciót váltottunk ki, amikor Bari‐
ban léptünk fel. Szinte felrobbant a terem, ami‐
kor technikai hiba miatt a hangszórókból nem
szólt tovább a zene, de a művészeink eltáncol‐
ták így is a darabot. Közel ezer ember hangos
ovációját lehetett csak hallani” – emlékszik
vissza a turné izgalmas pillanataira az igazgató. 

Kiss János a Győri Balett aktuális fellépései
kapcsán hangsúlyozta: a közelgő Sportbál nyi‐
tótáncán Velekei László koreográfiáját adja
elő a társulat, továbbá a Sportlövő Európa‐
bajnokság zárására is próbál már az együttes.
A májusi bemutatóra pedig Liszt és Wagner
műveivel készülnek a balett‐táncosok.

A Győri Balett ismét meghódította Itáli‐
át: a társulat minden nap más városban
lépett színpadra, világszínvonalú teljesít‐
ményt nyújtva az eltérő körülmények el‐
lenére is. Kiss János igazgató a kéthetes
januári turné kulisszatitkairól mesélt.

A Co‐Opera fő célkitűzése
operák koprodukcióban történő
bemutatása. A 2017–18‐as
évadban létrejövő Rossini‐ope‐
ra a Szentendrei Teátrum, a Sze‐
gedi Nemzeti Színház, a Buda‐
pesti Operettszínház, a Győri
Nemzeti Színház és az Operettis‐
sima Non‐profit Kft. együttmű‐
ködésének gyümölcse.

Rossini állítólag tizenhárom
nap alatt írta meg élete legsikere‐
sebb művét, melynek nemcsak ze‐
néjét szerezte, hanem a libretto ki‐
alakításában is részt vett. A téma
népszerű volt a korában, Mozart
és Paisiello is feldolgozta. Néhány
részletének ismertsége túlmutat
az operabarátok körén, például Fi‐

garo áriáját számos filmben és
rajzfilmben is hallhatjuk.

A produkció győri karmestere,
Silló István elmondta, a bel canto,
azaz szép ének stílusának repre‐
zentáns példája a darab, amely
olyan feladatot ró az énekesekre,
mintha a zenekar hangszerei vol‐
nának. „Bonyolult vígjátékról be‐
szélünk, nehéz és gyors koloratú‐
rákkal. Speciális hangfajú éneke‐
sek tudják csak előadni, örülök,
hogy sikerült a Co‐Operával or‐
szágos produkciót létrehozni és
megnyerni hozzá hazánk legjobb
énekeseit, akik a világ bármely
színpadán elénekelhetnék a sze‐
repeiket” – hangsúlyozta a Győri
Nemzeti Színház zeneigazgatója.

A szerepeket hármas szerep ‐
osztással játssza a teátrum, tehát
igazán nagy csapat dolgozik
együtt. Figaro szerepét Kendi La‐
jos és Balla Sándor énekli. Kendi
Lajosnak a győri premier már a
187. előadása lesz, szerte Euró‐
pában énekelte már a szerepet.
Kiemelte, hogy ritkán találkozik
olyan jó zenekarral, mint a győri.

A vígoperában Rosina kezé‐
ért dúl a harc. A fiatal lányt Mes‐
ter Viktória, Kálnay Zsófia és Ko‐
vács Éva alakítják. Utóbbi opera‐
énekesnő rámutatott, a modern
rendezés és nyelvezet új közön‐
séget vonzhat be a színházba, a
cél, hogy a fiatalok is megszeres‐
sék az opera műfaját.

született a co-operálásból 
A sevillai borbély

Fotó: Orosz Sándor

Minden idők ötödik legtöbbet játszott operá‐
ját mutatják be a Győri Nemzeti Színházban
szombaton: A sevillai borbély című vígoperát
koprodukcióban láthatja a közönség.

IMÁDTÁK
az olaszok
a táncosainkat
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Enyedi Ildikó: Testről és lélekről cí‐
mű filmje bekerült a Legjobb idegen
nyelvű filmkategória öt jelöltje közé.
Januárig közel százezren nézték meg a
mozikban az alkotást, ami a külföldi
szakértők szerint is jó eséllyel pályázik
a végső győzelemre.

„Úgy játszottam
és éltem a filmben, ahogy az ne‐

kem jött. Fontos volt, hogy jól érezzem
magam a szerepben – árulta el kérdé‐
sünkre Morcsányi Géza, aki élete első
filmjében Endrét, a magányos és zár‐
kózott gazdasági igazgatót játszotta.
„Nem szabadott arra gondolnom,
hogy szakmai elvárások szerint kell
hoznom a karaktert, mert akkor rög‐
tön görcsössé vált volna az egész” –
folytatta a művész, aki egyébként szín‐
házi dramaturgként és egy könyvkiadó
igazgatójaként dolgozik.

A Rómer Házban tartott közönség‐
találkozó előtt Morcsányi Géza el‐
árulta, hogy eredetileg Andorai Péter
kapta volna a férfi főszerepet, de
egészségügyi és egyéb okok miatt ő
nem tudta elvállalni. Enyedi Ildikóék
aztán Európa‐szerte kerestek, de
nem találtak megfelelő színészt.

„Gothár Péter filmrendező bará‐
tom keresett meg, hogy Enyedi Ildikó
rám gondolt a szereppel kapcsolatban.
Azt mondta: „ha az Ildikó a te pofádat
akarja, akkor el kell vállalnod” – mesél‐
te arra a kérdésünkre, hogyan reagált,
amikor megtudta, hogy neki szánják a
főszerepet. „Ha egy ilyen formátumú
művész, egy ilyen lehetőséget ajánlj
fel, akkor azzal élnem kell. Ez egy koc‐
kázatos döntés volt a részéről, hiszen
sosem álltam korábban színpadon,
színházban sem. Annyira profin és egy‐
ben nagy érzékenységgel irányított en‐
gem, hogy szinte minden pillanatban
jól éreztem magam, s nem kellett az‐
zal foglalkoznom, hogy egy karaktert
formálok meg” – tette hozzá.

Testrol és lélekrol 
Beszélgetés Morcsányi Gézával

Nem lehet
elmenni szó nélkül a másik főszerep‐

lő, Borbély Alexandra mellett sem, aki
szintén egy nagyon zárkózott és magá‐
nyos karaktert alakít. Őszinte tekintete
sokszor nem csak a nézőkben idézett
elő zavarba ejtő pillanatokat, hanem a
filmbeli társban, Endrében is. „Koráb‐
ban már dolgoztunk együtt Alexandrá‐
val, akkor is nagyon nagy hatással volt
rám. A mostani munka alatt például
más volt ránézni egy próbafelvételen,
és megint más volt azokban a helyze‐
tekben, amik végül bekerültek a filmbe.
Nem zavarba ejtően, de nagyon a hatá‐
sa alá kerültem” – árulta el a művész.

Már a nyilvános
vetítés előtt is nagy érdeklődés fo‐

gadta az alkotást, hiszen tavaly márci‐
usban a legértékesebb elismerést, az
Arany Medvét hozta el a 67. Berlini
Nemzetközi Filmfesztiválról. „A felesé‐
gem és a barátaim azt mondták, hogy
sok esetben sikerült saját magam ala‐
kítani és a személyiségem belevinni a
karakterbe. Nekem nincsenek színészi

eszközeim, így muszáj volt saját maga‐
mat adni néhány jelenetben.”

A 90. Oscar‐gála díjátadó ceremó‐
niája március 4‐én lesz Los Angeles‐
ben. Egyelőre kérdéses, hogy kik kísé‐
rik el az alkotást Enyedi Ildikóval. Arra
a kérdésünkre, hogy mennyire válto‐
zott meg az élete az elmúlt hónapok‐
ban, így reagált: „Természetesen druk‐
kolok a filmnek, nagyon megható és
örömteli az a figyelem, ami az elmúlt
időszakban felém irányul. Nem zök‐
kentem ki, hiszen ugyanúgy vég‐
zem a munkám és teszem a dol‐
gom. Ez a film csak örömet
hozott nekem” – zárta sza‐
vait Morcsányi Géza.

Oszintén´́

´́ ´́
Szerző: Rozmán László / Fotó: Marcali Gábor

Egy visszatérő álomként kezdődik az egész: szarvasként az erdőt járják, mint egy pár. Létezik, hogy két
ember egymástól függetlenül ugyanazt élje át éjszaka, ugyanabban az időben? Álomszerűnek nevez‐
hetőek az elmúlt évek magyar filmsikerei is – legalábbis, ha az Oscar‐gálákon elért eredményeket néz‐
zük. Nemes Jeles László Saul fia című nagyjátékfilmje és Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmje is ké‐
nyelmesen besétált a vörös szőnyegre, majd meg is kapta az aranyszobrocskát. Az álom folytatódik,
idén is szoríthatunk magyar alkotásért az Oscar‐gálán. 

A sztoriról
Mi lenne, ha egy nap találkoz-
nál valakivel, aki éjjelente
ugyanazt álmodja, mint te?
Vagy pontosabban: kiderülne,
hogy már régóta ugyanabban
a világban találkoztok éjsza-
kánként. Örülnél neki? Vagy
megijednél? Esetleg romanti-
kusnak találnád? De mi van,
ha te cseppet sem vagy ro-
mantikus alkat? Hogy néznél
egy-egy gyengéd álom után
másnap, éberen ennek az ide-
gen embernek a szemébe? És
mi van, ha az illető nem kifeje-
zetten szimpatikus neked? Pró-
bálnád megszeretni? 
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A mellékletet a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. fordította

Das Győrer Philharmonieorchester gibt
am 9. Februar um 19 Uhr ein Faschings‐
konzert im Richter‐Saal (Aradi vértanúk

útja 16.). Es dirigiert Berkes Kálmán, un‐
ter Mitwirkung der Sopranistin Simon

Brigitta, Programmleitung: 
Bősze Ádám.

„Wahre Fantasie” – Ausstellung von Erdélyi
Ákos. Vernissage: Am 9. Februar um 17 Uhr in
der Kisfaludy Károly Bibliothek (Baross u. 4.).
Eröffnet wird die Ausstellung vom Fotokünstler
Szabó Béla. Zu sehen bis 9. März, montags‐frei‐
tags, jeweils von 13‐16 Uhr. 

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

PROGRAMM angebot

Die Deutsche Selbstverwaltung von
Győr hält am 9. Februar ab 19 Uhr den
Schwabenball im Restaurant Kristály ab,
die Musik wird von der Heimattöne Ka‐
pelle geliefert.  Audi Hungaria ÁMK  (Bá‐
csai út 55.) hingegen organisiert am 10.
Februar ab 19 Uhr den inzwischen zur
Tradition gewordenen Schwabenball.
Dort kommt die Musik für das Tanzbein
von der Tarianer Spitzbaum Kapelle.

Wieder Abendbaden im Rába
Quelle Heil‐ Thermal‐ und Er‐
lebnisbad (Fürdő tér 1.) am 9.
Februar ab 21 Uhr. Das Abend‐
baden bietet ein bleibendes Er‐
lebnis in wunderbarer Umge‐
bung mit Blick auf die Abend‐
lichter der Stadt.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu) A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Erdélyi Ákos fotográfus Valóságos fantázia című kiál‐
lítása február 9‐én 17 órakor nyílik a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross út 4.). A tárlatot Szabó Béla fo‐
tóművész nyitja meg, és március 9‐ig, hétfőtől pénte‐
kig 13–16 óráig látogatható.

Karsai Klára előadóművész farsangi da‐
lokkal szórakoztatja a közönséget február
8‐án 15 órától, a Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér Marcalvárosi Fiókkönyv‐
tárában (Lajta út 27/a.).

Villám Randira hívják az ismerkedni vágyó‐
kat a Rómer Házba (Teleki L. u. 21.). február
8‐án 18 órától. A részvétel ingyenes, de elő‐
zetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a
„Légyott – önkéntesség és közösségi élmény
a találkozások városában, Győrben” Face ‐
book‐oldalon található regisztrációs kérdőív
kitöltésével, vagy a Győriek Egészségéért
Közhasznú Egyesület telefonszámán (+36‐
30/422‐1449) lehet.

Andalúzia csodái címmel Sulyok Attiláné tanár,
könyvtáros tart előadást február 9‐én, pénteken
17.30‐tól, a ménfőcsanaki Bezerédj‐kastélyban
(Győri út 90.).

Varázslatos Dél‐Csehország címmel Szabó Béla
fotóművész tart ismeretterjesztő előadást a Kis‐
faludy Károly Könyvtár rendezvénytermében,
február 7‐én 17 órakor.

„Anyád, apád ide jöjjön – avagy saját szüle‐
ink hatása családi életünkre” címmel Regős
Judit, családi tanácsadó tart előadást febru‐
ár 5‐én 17.30‐kor, a Szülők Háza Győr Szíve
Családi Központban (Gárdonyi Géza utca 3.).

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A Gézengúz Alapítvány jótékonysági bált tart február
10‐én a Hotel Famulusban, melynek teljes bevételét a
csecsemő‐ és gyermekrehabilitáció működési feltéte‐
leinek javítására fordítják. Jelentkezni a 70/418‐0326‐

os telefonszámon lehet.

Ötórai tea klubot tartanak a Győrszentiváni Fiók‐
könyvtárban (Ősi u. 1.) február 7‐én 17 órakor.
Ezen az estén a farsangi vígságokról lesz szó. 

Éjszaki fürdőzésre várják az érdeklő‐
dőket február 9‐én 21 órától a Rába
Quelle Gyógy‐ Termál és Élményfürdő‐
be (Fürdő tér 1.). 
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A Shaolin Templom 1995‐ben ünne‐
pelte fennállásának 1.500. évfordulóját.
Ezen alkalomból a kolostor szerzetesei
elhatározták, hogy misztikus gyakorla‐
taikat első ízben megmutatják Kínán kí‐
vül is. Az előadás részeként vetített do‐
kumentumfilmekben betekintést nyer‐
hetünk a zen buddhizmus titokzatos vi‐
lágába, és  a szerzetesek bemutatják
életüket és a szent templomukat. 

A szerzetesek beutazták az egész
világot, és öt kontinensen, több mint
5.000 előadáson léptek fel, és szá‐
mos TV‐show‐ban vendégeskedtek.

A Shaolinban forgatott filmek
nem csak a táj és a szent helyek má‐
gikus szépségét mutatják be, hanem
a szerzetesek tréningjeit és kiképzé‐
sük legfontosabb fázisait is.

Kína, a kimeríthetetlen Középső Bi‐
rodalom évezredek óta megőrizte
nyelvét, írását, misztikáját, titkait, s ve‐
lük együtt a Shaolin szerzetesek titkát
is. Ők nem csak a kardforgatás és a kü‐
lönféle misztikus fegyvernemek művé‐
szetét uralják mesterien, hanem tanul‐

mányozták az emberi test energiájá‐
nak titokzatos áramlását, a csít is.

Kolostoruk falai mögött máig gyako‐
rolják felülmúlhatatlan harci technikáju‐
kat, a kung‐fut, amelyet minden harci
sport ősének tekintünk. Damo, a zen
buddhizmus alapítója azonban mégis azt
tanította, hogy fegyvereiket soha ne ag‐
resszióra, hanem csak önvédelemre
használják. Csak keveseknek sikerül meg‐
érteni filozófiáját és gondolkodásmódját,
nem mindenki tud testi és mentális ere‐
jük titkai mögé látni. Az előadás alatt a

kolostortemplom mesterei be‐
tekintést nyújtanak a nézőknek
a Shaolin kung‐fu szerzetesek titok‐
zatos életébe és misztikus erejébe.

A kung‐fu magas művészete a dina‐
mika és a nyugalom váltakozásából, az
energia robbanásszerű felszabadításá‐
ból és a belső katarzis felépítéséből áll.
Megérteni, hogy az életet ellentétek
jellemzik, és a polaritások függnek
egymástól: ez a jin és jang alapelve.

Sok száz éve gyakorolják a Shaolin
szerzetesek és további milliók Kínában

Feltárul a SHAOLIN titok
Interaktív bemutató a misztikus papok osi titkairól Gyorben´́ ´́

A nagy érdeklôdésre
való tekintettel: DUPLA ELÔADÁS! 
Március 24. 15 és 19 óra, Gyôr –
Vaskakas Mûvészeti Központ
Jegyek: a helyszínen, a Gyôr+

Média pavilonjában

A kutya a kínai horoszkópban az értelem és a
védelem jelképe, a hagyomány és a babona

szerint a szimbólum alatt álló időszakokat
heves konfliktusok jellemzik. 

Az évet a föld elem szimbolizálja, erő‐
teljesen érvényesülnek ennek az elem‐

nek a hatásai, ami többek között azt is
eredményezheti, hogy jobban törek‐
szünk majd a biztonságra, jobban kö‐
tődhetünk az anyagi dolgokhoz, a
megszerzett javainkhoz, kevésbé
merünk kockáztatni, nehezebben le‐
het kizökkenteni bennünket a kom‐
fortzónánkból. Kicsit befelé forduló‐

vá is válhatunk, nagyobb szükségünk
lehet arra, hogy a lelkünkkel, az érzése‐

inkkel foglalkozzunk, ne a külvilágnak él‐
jünk. Idén kevésbé számíthatunk külső se‐

gítségre, egyedül kell megoldani a problémá‐
inkat, ehhez viszont megkapjuk a kellő erőt is. 

A kutya képes arra, hogy felszínre hozza az
igazságot, amelyet a föld is erősít, így a föld‐kutya

éve az őszinteségről és a tisztességről szól majd.
A föld stabilitást hozhat, és erősíti a családi, baráti
kapcsolataink egységét. Egészségünk terén, mivel
a föld elemhez tartozik a gyomor, jobban oda kell
figyelnünk a táplálkozásra, az egészséges életmód‐
ra, mert könnyebben felszaladhatnak ránk a kilók,
fokozottabban érzékeny lehet a gyomrunk.   

A kutya évében bármi megtörténhet, minden
attól függ, mennyire vagyunk urai az életünknek,
miként viszonyulunk a körülöttünk levő világhoz,
milyen érzések uralják mindennapjainkat. Az örö‐
kös pesszimistákat, panaszkodókat nagyobb pró‐
batételek elé állítja az élet. Az „úton levőknek” –
akik együtt haladnak az áramlással, mindenből a
legjobbat szeretnék kihozni, tisztelettel és alázat‐
tal fordulnak a világ és embertársaik felé – szebb
napok köszöntenek be a kutya évében. Megerő‐
södhetnek, kiteljesedhetnek. A kutya éve fontos
felismeréseket is hozhat, jó megérzéseket, „cso‐
dás” helyzeteket, érzékelésünk kiélesedhet. 

Az állatövek részletes jellemzése a gyorplusz.hu‐n
olvasható.

A kínai horoszkóp szerint 2018 a kutya éve lesz. Február
16‐án kezdődik, viszont a horoszkóp elkészítésénél a
feng shui naptárt használják, mely február 4‐ét jelöli a
kutya‐év kezdő dátumaként. Kerecsényi Éva feng shui
tanácsadó segít eligazodni, mi vár ránk.A KUTYA ÉVE?

Mit hoz számunkra

a tai chit, amit egészségük megőrzésé‐
re használnak. Az előadáson a Shaolin
nagymester egy interaktív bemutató
keretében megtanít a nézőknek egy
módszert arra, hogy hogyan tehetik
jobbá a légzésüket és szabályozhatják
az energiakeringésüket, valamint meg‐
hívja őket egy páratlan utazásra. (x)
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A kalandvágyó borimádók
éve jön
Elsőként említeném meg azt az

örömteli irányt, amely a Forbesban
megszólaltatott szakértők szerint most
kerül csak igazán felszállópályára: az
embereknek olyan bor kell, ami egzo‐
tikus, különleges és szinte már‐már el‐
feledett. Ezáltal pedig például a ma‐
gyar, horvát, vagy török borok is teret
kapnak – és külön jó hír, hogy a mie‐
ink között az említett magazin a
furmintokat, illetve a bikavéreket
emelte ki. Ideje feleleveníteni a
Tóth Ferenc mintaként szolgáló
Egri Bikavérét, a Twickel szekszár‐
di magnum palackos Napkitörés té‐
telét, és természetesen Mészáros Pál
Bikavér Reserve csúcsborát!

Ez van, a méret a lényeg
Richard Weaver, a Majestic beszer‐

zési igazgatója már 2017‐ben is 400
százalékos (!) növekedést figyelt meg
a magnum palackok forgalmában. Az
ok, hogy roppant praktikusak, és elég

Günzer Tamás

A Borháló megálmodta, a pincészet megcsinálta... A pinc
első magnum, azaz másfél literes palackba töltött bora egy
nyekkel bíró, gazdag olaszrizling. A kiegyenlített, szép savakat é
értékű szőlőket érlelő 2016‐os évjáratból származó bor leveg
dött közel egy évig, majd rövid tölgyfahordós érlelést kapott. 
érezhető a Balaton‐felvidék olaszrizlingjeinek jellegzetes kese
tere. Ezt a bort 2018. január 8‐án, összesen 640 palackkal 
szetnél, kizárólag a Borháló borkereskedés vásárlói számára

A Villányi borvidék legjellemzőbb kék‐
szőlő fajtáiból készült, intenzív epres, mál‐
nás jegyekkel rendelkező friss, üde, fiata‐
los rosé bor. Ízét a hozzáadott kevés szén‐
dioxid teszi kellemesebbé, légiesebbé. Fo‐
gyasztását 10‐12°C‐on ajánljuk. Különle‐
ges tétel. Magyarország legjobb újbora
2017 – ARANYÉREM – CHAMPION DÍJ.

Kiszerelés: 0,75 l palack
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Istvándy Jeno Pincészet

OLASZRIZLING • 2016
Kiszerelés: 1,5 l magnum palack

ROSÉ • 2017
´́

1.790 Ft 0,75 l palack 
2.387 Ft / l 1.990 Ft 1,5 l magnum palack 

1.327 Ft / l

BORELOREJELZÉS, 
avagy mi kerül az asztalunkra idén

Olyan hibátlan összeállítást közölt a Winelovers Blog,
hogy közérdekűnek tartottunk megosztani minden bor‐
fogyasztóval, és saját gondolatainkkal is kiegészítettük
a mondanivalót. Cheers!

jó az ár‐érték arányuk. A magnum pa‐
lackos verzió pezsgőknél is roppant
népszerű, erről is egyre többet olvas‐
hatunk. A Malatinszky Kúria is látja ezt
a folyamatot, ezért került polcra két
villányi csúcsboruk 1,5 literben.

Minél alacsonyabb
az alkohol, annál jobb
A Új Frissesség nevű trend a köny‐

nyedebb és élénkebb borokról szól, kö‐
szönhetően az intenzívebb gyümöl‐

csös aromáknak, a visszafogottabb al‐
koholtartalomnak, a ropogós savaknak
és a puhább tanninnak" – írja a Vino‐
port.hu. Úgy tűnik, hogy 2018‐ra a vál‐
tozás mindenre kihat a szüret időpont‐
jától kezdve a szőlészeti technikáktól a
borászati technológián át a marketin‐
gig. A cél egyértelműen a frissesség.

Az olcsó már
nem egyenlő a chileivel
A szélsőséges időjárás miatt már

nem tartható a chilei és argentin bo‐
rok eddigi alacsony ára. Azok, akik ed‐
dig pénztárcakímélő hatása miatt vá‐
lasztották a dél‐amerikai tételeket,
úgy tűnik, más opció után kell nézze‐
nek, mivel általános drágulás várható
a fent említett boroknál. A térségre
kevéssé jellemző hideg és csapadékos

Bo
A GYÔRI B

II. évf

borhalo.com/gyor´́

HORVÁTH BENCE 
horvath.bence@borhalo.com

Csúcson 
a természetes borok
Az utóbbi években nagy izgalom

volt az organikus, biodinamikus borok
körül, és ezen hullám íve várhatóan
2018‐ban fog csúcspontjára érni. Bár
a szakértők körében továbbra is vita‐
tott a „természetes” kategória pontos
értelmezése, szerencsére nem kevés
a pozitív példa. A talaj megfelelő kar‐
bantartásának, a szőlőművelésnek és
a fenntartható bortermelésnek is sok‐
kal fontosabb szerep jut; Budapesten
még egy fesztivált is szervez a Mit ‐

iszol? minden évben a bioborok
szerelmeseinek. A Csobánci Bor‐
manufaktúra és a már említett
Malatinszky Kúria is ezt a vonalat
erősíti kínálatunkban!

Kávézótól borozóig
Ahogyan a fine dining is egyre in‐

kább megveti lábát a fehér abrosztól
távol, például termelői piacokon, úgy
a kávézóként funkcionáló helyek is egy‐
re inkább kínálnak egyéb italokat is –
legyen az egy szupermodern koktél
vagy egy klasszikus forralt bor. A bor és
kávé egymáshoz közeledésének sokan
örülünk, és arra apellálunk, hogy ez az
irány 2018‐ban is folytatódik. Szeretjük.

2008
Time to wine
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Fotó: Adorján Tamás
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A Rékás (Recas) pincészet évek óta bizonyítja a minőségi borászat iránti elkö‐
telezettségét. A Temesrékáson működő pincészet igyekszik a világtrendeknek meg‐
felelni, de fontosnak tartja a klasszikus helyi és erdélyi fajták továbbvitelét is. Ennek
a filozófiának a szép példája a 2016‐os Nonius cuvée, amely frissessége ellenére
igazi komoly vörösbor. A világ egyik legismertebb és legnemesebb fajtája, a Shiraz
egzotikus, fűszeres karaktert ad a bornak, míg a ritka, elsősorban csak Erdélyben,
Pártiumban és itt a Temesköz és Bánság területén őshonos fekete leányka erdei
gyümölcsök garmadáját teszi a borhoz. 

cészet történetének
y igazi klasszikus eré‐
és magas beltartalmi
gőtől elzártan érlelő‐
Sokrétű zamataiban
erű‐mandulás karak‐
töltötték le a pincé‐
!

Kiszerelés: 0,75 l palack

Recas Pincészet

Nonius Cuvée • 2016

2.990 Ft 0,75 l palack 
3.987 Ft / l

orlap
BORKULTÚRA LAPJA

Gyôr, Pálffy u. 3.folyam 2. szám

(Forrás: http://w
inelovers.blog.hu/2018/01/12/nyolc_boros_trend_2018-ra)

Magyarországon sokféle farsangi
népszokás maradt fenn. Ilyenkor szin‐
te minden a bőséges étkezésről, tánc‐
ról, bálokról, házasságkötésről szólt. A
magyar hagyományokban keveredik a

keresztény és a pogány hagyomány.
Ilyen régi pogány szokás a télűzés. A
busójárás eredetileg sokác népszokás,
a különféle félelmetes maszkokba, gú‐
nyákba öltözött férfiak megszokott ri‐

tuálé szerint járnak és táncolnak, s a
tél szimbólumaként elkészített szal‐
mabábút az ünnepség végén elégetik,
és kereplőkkel, ágyúlövésekkel zavar‐
ják el a „tél szellemeit”.

A farsangozás annak a palack bornak
a kiadásával kezdődött, amelyet az el‐
múlt évben a falusi legények a kocsma
földjébe ástak. A bálozás, amely manap‐
ság újra reneszánszát éli, komoly törté‐
nelmi múlttal bír. A farsangi báloknak a
paraszti életben és a városi polgárság kö‐
rében is szép hagyományai voltak. Az el‐
adó lányokat, illetve a még egyedülálló
fiatalembereket ezeken az eseménye‐
ken vezették be a társaságba. A hagyo‐
mány ezután folytatódott a királyi, her‐
cegi udvarokban, de a XIX. század máso‐
dik felétől a nagyvárosi polgárság is ma‐
gáévá tette ezeket a rendezvényeket. A
kötelező kellékek – drága, elegáns ruha,
nyitótánc, színvonalas élőzene – mellett
fontos volt a báli menüsor is.

A díszes, különleges, gyakran aszpi‐
kos, töltött finomságokkal jól megra‐
kott hidegtálakkal indult a sor. A leve‐
sek közül hagyományosak voltak a sa‐
vanyított, húsos és gombás levesek,
korhelylevesek. Az alkoholos italokkal
készült pecsenyék és szárnyasok kö‐
vetkeztek, mint például konyakkal,
borral készített kacsa és csirke. Nem
maradhattak el a farsangi édességek
sem, amelyek közül a mai napig a
fánkfélék viszik a prímet. 

Az emelkedett hangulathoz a pezs‐
gők is hozzájárultak, amelyek a XVIII.
századtól valamennyi elegáns és gaz‐
dag rendezvény kísérői voltak.

FARSANG!
Bor, mámor, 

időjárásnak, és az azt követő erdőtü‐
zeknek köszönhetően, Argentínában
például 25 százalékkal visszaesett a
szüretelt szőlő mennyisége. Bár a
2017‐es év boraira nagyobb remé‐
nyekkel tekintenek, a termés mennyi‐
sége még mindig alacsonyabb volt az
átlagosnál – ez pedig véget vet az ol‐
csó borok korszakának.

A prosecco csillaga
tovább ragyog

Egyre növekvő érdeklődés fi‐
gyelhető meg általánosságban

az olasz italok iránt. Nem
csak a boroknak, de a likő‐
röknek is egyre nagyobb a si‐

kere, de ami brutál módon
vezet, az továbbra is a prosecco.

Egyszerű, érthető, isteni finom, és
nem utolsósorban olcsó. A dagadó
kereslethez azonban kihívást jelent
majd az alkalmazkodás, mert a glera
szőlő termőhelyeit igencsak megté‐
pázta az elmúlt év időjárása. Gyön‐
gyöző borokban Magyarország is erő‐
södik! Érdemes megkóstolni a Mol‐
nár Pince (Mór), Várszegi Viktor (Ba‐
latonboglár), Babarczi Zsuzsi (Pan‐
nonhalma) és a Szeleshát (Szekszárd)
gyönygyözőket! 

A farsang elnevezés valószínűleg a bajor–osztrák Fa ‐
sching‐Fastnacht (Fasten=böjtölés; Nacht=éjjel) szóból
ered. Ez a fogalom – akárcsak a karnevál – a böjttel függ
össze (az olaszban a carne‐vale, azaz Isten veled, hús! ki‐
fejezésből, illetve a latin carne levamen – hústól való tar‐
tózkodás szóösszetételből ered).
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54 523 03
Közlekedésautomatikai
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Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év
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34 525 07 Motorkerékpár-
szerelõ

a beiratkozás feltétele
a közismereti tartalom

igazolt megléte (10. osztály
eredményes teljesítése)

2 év

54 813 02 Sportedzõ Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges

2 év
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34 582 13 Burkoló

a beiratkozás feltétele
a közismereti tartalom

igazolt megléte (10. osztály
eredményes teljesítése),

egészségügyi alkalmasság
szükséges

2 év
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34 582 04
Festõ, mázoló,

tapétázó

a beiratkozás feltétele
a közismereti tartalom

igazolt megléte (10. osztály
eredményes teljesítése),

egészségügyi alkalmasság/
pályaalkalmasság 

szükséges

2 év

34 582 15 Tetõfedõ

a beiratkozás feltétele 
a közismereti tartalom

igazolt megléte (10. osztály
eredményes teljesítése),

egészségügyi alkalmasság
szükséges

2 év

35 345 01
Kis- és 

középvállalkozások
ügyvezetõje I.

alapfokú iskolai végzettség
és bármilyen 3-as vagy 
annál magasabb szintû 

szakképesítés vagy részszak-
képesítés vagy

felsõoktatásban szerzett 
szakképzettség

1 év
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Magasépítõ technikus/
Mélyépítõ technikus 

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év
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54 213 05 Szoftverfejlesztõ Érettségi 2 év
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54 481 02 Gazdasági informatikus Érettségi 2 év

54 481 01 CAD-CAM informatikus Érettségi 2 év

54 481 06 Informatikai
rendszerüzemeltetõ Érettségi 2 év

54 521 03 Gépgyártástechnológiai
technikus Érettségi, egészségügyi alkalmasság szükséges 2 év

34 521 03 Gépi forgácsoló
a beiratkozás feltétele a közismereti tartalom igazolt

megléte (10. osztály eredményes teljesítése),
egészségügyi alkalmasság szükséges

2 év

35 521 01 CNC gépkezelõ

a beiratkozás feltétele a közismereti tartalom igazolt
megléte (10. osztály eredményes teljesítése), és gépi

forgácsoló vagy gépgyártás-technológiai technikus
OKJ-s végzettség, egészségügyi alkalmasság szükséges

1 év

55 345 01
Kis- és 

középvállalkozások
ügyvezetõje II.

érettségi, KER B1 szintû nyelvtudás az oktatott nyelvbõl,
elõzetes tudásszint mérése alapján, és bármilyen 5-ös

vagy annál magasabb szintû szakképesítés
vagy részszakképesítés vagy felsõoktatásban szerzett

szakképzettség

1 év
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3452103 Gépi forgácsoló
a beiratkozás feltétele a közismereti tartalom igazolt

megléte (10. osztály eredményes teljesítése), 
egészségügyi alkalmasság szükséges

2 év
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3552101 CNC gépkezelõ

a beiratkozás feltétele a közismereti tartalom igazolt 
megléte (10. osztály eredményes teljesítése), és gépi

forgácsoló vagy gépgyártás-technológiai technikus
OKJ-s végzettség, egészségügyi alkalmasság szükséges

1 év

5452502 Autószerelõ Érettségi, egészségügyi alkalmasság szükséges 2 év

5452501 Autóelektronikai mûszerész Érettségi, egészségügyi alkalmasság szükséges 2 év

5452103
Gépgyártás-technológiai

technikus Érettségi, egészségügyi alkalmasság szükséges 2 év

5552501 Autótechnikus Autószerelõ vagy autó-elektronikai mûszerész OKJ-s
végzettség, egészségügyi alkalmasság szükséges 1 év

5452304 Mechatronikai technikus Érettségi, egészségügyi alkalmasság szükséges 2 év

Szakmai végzettséggel
rendelkezõk érettségire

felkészítõ képzése

Szakmai végzettséget igazoló
OKJ-s bizonyítvány szükséges 2 év
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54 522 01 Erõsáramú 
elektrotechnikus Érettségi, egészségügyi alkalmasság szükséges 2 év
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54 523 01 Automatikai technikus Érettségi, egészségügyi alkalmasság szükséges 2 év

54 523 02 Elektronikai technikus Érettségi, egészségügyi alkalmasság szükséges 2 év
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A kocsiban zötykölődve hazamenet
a könnyeimet törölgettem, persze bol‐
dogságomban, és azért is, mert kicsit
aggódva jöttem el a kórházból, ahol
négy napig biztonságban, szeretetben
tanulhattam az anyaságot. 

A fájások
hajnalban kezdődtek. Háromne‐

gyed hatkor csengettünk a szülészet
ajtaján, fél óra múlva már kissé kopott
kórházi hálóingben túl voltam az első
vizsgálaton. A fájásokra koncentrál‐
tam. A szülésznők csinos, pink ruhá‐
ban, kedvesen fogadtak, majd a szülő‐
szobán negyedóránként vizsgálták a
hasamban a kisbabám szívhangját.

Repült az idő, aztán kilenc óra tájé‐
kán az események felgyorsultak. Mind‐
ezt a hirtelen gyengülő szívhang idézte
elő, és én csak arra eszméltem, hogy
hatan állnak körülöttem, orvosok, nő‐
vérek tanácskoznak. A fájás fekve még
elviselhetetlenebb, már kéredzkednék
a nagy gumilabdára, de helyette a dön‐
tés: császármetszés! Ez most a legbiz‐
tonságosabb. Az események sodornak
magukkal, nincs idő arra gondolni,
hogy bármi is fájna. A szomszédos mű‐
tőben már profi csapat vár, rutinosan
teszik a dolgukat, megnyugtatnak, be‐
szélnek hozzám. Három perccel ké‐
sőbb már potyognak a könnyeim, hi‐

szen felsírt az egészséges kicsi lányom,
Lujza. Nem tudnak elhelyezni a szülé‐
szeti osztályon, mert telt ház van. A nő‐
gyógyászat posztoperatív részlegére
tolnak. A nővér kedves, bár panaszko‐
dik, hogy nem itt lenne a helyem, min‐
denben segít, szívószállal megitat, gon‐
domat viseli, hiszen moccanni sem tu‐
dok. Délután már az osztályon fek‐
szem. Szerencsém volt, egyágyas szo‐
bát kaptam. Éppen onnét költözött ki
egy hazamenős család. Bár‐
ki, aki bejön vizsgálni,
kedvesen szól
hozzám, segí‐
t ő k é s z ,
megnyug‐
tató. Éjjel
már sétál‐
hatok, más‐
nap a babá‐
mat is megkapom
a szobába. Beindul a négynapos – utó‐
lag mondhatom – rutin, hiszen ketten
boldogulunk immár. De ami a lényeg,
minden segítséget megkapunk!

És miért fontos ez?
Mert ebben a helyzetben az em‐

ber a legkiszolgáltatottabb. Nem is
maga miatt, hanem hogy ellássa az
egynapos kisbabáját, aki a világ min‐
den kincsénél is fontosabb számára.

Közben zúgnak kint a folyosón a
babatoló kocsik, amikben frissen sült
kenyerekhez hasonlóan fekszenek
szorosan egymás mellett a kisbabák.
Fürdetni, mérni, vizsgálni viszik őket.
Zörögnek a kocsik, hiszen rozogák,
mozog a kerekük, talán csak a szent‐
lélek tartja őket egyben. Ha tehet‐
ném, biztos csináltatnék új kerekeket
rájuk, hogy ne zörögjenek, és megja‐
vítanám őket, nehogy szétessenek.
Előfordul, hogy a friss anyukáknak,
ahogy nekem is, fejni kell az anyatejet,
mert túl pici a baba, elalszik szopizás
közben. Az egy gép a sokszor harminc‐

nál is több anyuká‐
ra nem min‐

dig elég,
ha tehet‐
ném, biz‐
tosan ven‐
nék még,
hogy ne

kelljen eset‐
leg sorban állni.

Bizony, sok minden
hiányos, vagy régi, sok mindenre rá‐
férne a felújítás, és tudjuk azt is, hogy
sok egészségügyi dolgozó, orvos, nő‐
vér, ápoló külföldre megy a jobb fize‐
tés miatt. Egy biztos azonban: ez a
négy nap nyilvánvalóvá tette a szá‐
momra, hogy akik az egészségügyben
dolgoznak, azok számára ez nem egy
munka, hanem valódi hivatás! Megér‐
demlik, hogy javuljanak munkájuk kö‐
rülményei és javuljon az anyagi meg‐

becsülésük, hogy megmaradjanak ne‐
künk ezek a kedves és felkészült szak‐
emberek. Ha tehetném, én is hozzá‐
járulnék.

És, ha tehetném, szívem összes sze‐
retetét azoknak az embereknek ad‐
nám, akik az elmúlt négy napban kö‐
rülvettek a kórházban. Akik biztonsá‐
got, gondoskodást nyújtottak szá‐
momra. Megértem, ha nem mindig
mosolygott a nővér, mert ketten dol‐
goztak és jutottak az éjszakai műszak‐
ban is harmincnál több babára és
anyukára. Megértem, ha nem ért oda
időben az orvos, mert aznap négyen
is császárral szültünk, és nem volt ide‐
je még aláírni a zárójelentéseket, hogy
hazaengedje időben az anyukákat.

Ha tehetném,
elmondanám minden nőnek,

hogy szüljön kisbabát!
Egy dolgot viszont megtehetek:

megköszönöm a nővéreknek és az
orvosoknak azt a lelkiismeretes mun‐
kát, azt az odaadást és gondosko‐
dást, amivel a kórházban töltött négy
napban segítettek engem és a kislá‐
nyomat. Köszönöm az emberséget,
és köszönöm a sok figyelmet, amit
nekünk szenteltek annak ellenére is,
hogy végig telt ház volt a szülészeti
osztályon. Szerencsére telt ház volt!

Köszönöm, hogy ilyen szép emlék‐
ké tették a kislányom születését!

Lujza anyukája

HAtehetném…
Két hete vagyok a világ legboldogabb embere, két
hete lettem anyuka. A győri Petz Aladár Megyei
Oktató Kórházban sírt fel pici lányom, Lujza.

„Köszönöm
az emberséget,
köszönöm a sok

figyelmet”
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Évtizedes tévhiteket cáfolt meg az
egészség megőrzésével és a fogyókúrá‐
val kapcsolatban dr. Papp Lajos szívse‐
bész, szívgyógyász hétfői, a Kamarai
Szalonban tartott előadásán.
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Kun Mária, az Anyakönyvi Hivatal
vezetője volt segítségünkre, aki azt
mondja, a babanév választásában
évek óta nincs nagy változás, csu‐
pán a sorrend cserélődik. A fiúne‐
veknél a tavalyi sorrend: Bence,
Marcell, Ádám, Dominik és Máté, a
lányoknál Hanna, Anna, Zoé, Emma
és Boglárka volt.

Több különleges
nevet is anyakönyveztek tavaly,

ilyen volt a fiúk esetében például az
Adolf, az Arthúr, a Benő, a Bese, a Teó,
a Szelim, a Csepel, a Dárius, az Ezel
vagy a Hilár név. Született Annaléna,
Aura, Zseraldina, Zella, Szaszkia és
Csinszka nevű kislány is városunkban.

Havonta több tucatnyi névadási ja‐
vaslat érkezik a Magyar Tudományos
Akadémiára, ahol ötfős testület dönt
az anyakönyvezhető nevekről. Az MTA
folyamatosan frissíti a listát, de termé‐
szetesen nem fogadnak el minden be‐
érkezett javaslatot. Aki például Tábitha,

Dr. Papp Lajos 
1976‐ban vett részt először szívműtéten, azóta

sok ezer beteg szívét tartotta a kezében, sok ezer
szívet operált, de egyetlenegy embert sem gyógyí‐
tott meg. „Ha jól operáltam, akkor a természet
rendjének helyreállításában segítettem, ha rosz‐
szul, akkor öltem.” Szerinte az orvoslás legfőbb
törvénye: nem ártani! Nem az orvos gyógyítja

A hosszú élet titka: idonként éhezni kell!

meg a beteget, hanem az emberek
magukat gyógyítják meg, a bennük
lévő öngyógyító programjukkal.  

A szívsebész
a vállalkozóknak tartott előadá‐

son kiemelte: a legnagyobb vállal‐
kozás életben maradni! „Vigyáz‐
zunk az egészségünkre, mert  nem
lehet megvenni sem gyógyszerekkel,
sem étrend‐kiegészítőkkel, meg kell érte
dolgozni. Mindenki testből, szellemből és
lélekből van, ha ebből valamelyik nem működik,
akkor az egészség felborul.” Egy nemzetközi felmérés
szerint a népbetegségek kialakulásának az első számú
rizikótényezője a stressz.  A professzor szerint a normál
koleszterinérték 3,9 és 7,8 között van. Azok, akik szta‐
tint tartalmazó koleszterincsökkentő gyógyszereket
szednek, mellékhatásokkal kell számolniuk, májkáro‐
sodásra, valamint vázizom‐ és szívizom‐elfajulásra. Ku‐
tatások ugyanis kimutatták, hogy azoknál, akik ilyen
gyógyszert szedtek, az érben lévő meszesedés foko‐
zódott, és 50 százalékkal megnőtt az akut szívbajok
megjelenése is. A koleszterint diétával és mozgással
lehet csökkenteni. „Aki tiszta energiát kíván bevinni a
szervezetébe, az egyen szalonnát, tojást és csokolá‐
dét” – mondta a hallgatóság nagy meglepetésére az
előadó. Kijelentette: a magas vérnyomás nem beteg‐

ség, hanem a stressz tünete.
Nem hagyunk időt a szívünk‐

nek pihenni. Ez a problé‐
ma, mint sok  más is, sze‐
retettel legyőzhető. Ha
szeretünk,  nincs stressz
és betegség.

A stresszen kívül 
a népbetegségek másik

oka az elhízás. Az elhízás oka
pedig, hogy többet fogyasztunk,

mint amennyit elhasználunk. Azt tanul‐
tuk, hogy úgy reggelizzünk, mint egy király, úgy ebé‐
deljünk, mint egy polgár és a vacsoránkat osszuk meg
egy koldussal, valamint, hogy naponta többször keve‐
set együnk. A professzor szerint nem szabad reggelizni,
egy nagyon szerény ebédet költsünk el, majd este bő‐
ségesen vacsorázzunk. Sejtjeinknek ugyanis legalább
16 órára van szüksége ahhoz, hogy kiürítsék a „szeme‐
tet”. A szervezet először a szénhidrátot, a cukrot, majd
a fehérjét égeti el, ezt követően a zsírt. „A hosszú élet
titka: időnként éhezni kell” – hangsúlyozta az előadó.
Erre alkalmasak többek között a böjti időszakok. A pro‐
fesszor elárulta, ő a közelmúltban végigjárta az 560 ki‐
lométeres magyar zarándokutat, mely során 2 kg 60
deka kenyeret evett meg és csak vizet ivott. A 17 na‐
pos zarándoklaton 10 kg zsírt égetett el.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Minek nevezzelek?
Bese, Teó, Aura, Zella?

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Babi, Mani, Héli, Ninó, Zak, Zé, Kiwi
vagy Vackor nevet szeretett volna adni
gyermekének, nem tehette meg.

A nevek elbírálásánál
fontos kikötés, hogy a fiúk csak fiú

utónevet, a lányok csak lány utóne‐
vet kaphatnak. Volt, aki a kisfiát sze‐
rette volna Andreának, vagy Deniz‐
nek elnevezni. Az uniszex névötlete‐
ket éppúgy elutasítja a bizottság,
mint a nem magyar kiejtés szerint le‐
írt neveket. Így elutasításban része‐
sült a Ferencz, a Leia, a Máriatereza,
a Mercedes és az Oliver név is.

Érdekességként leírjuk,
hogy ötven évvel ezelőtt a sorrend

a fiúknál László, Zoltán, István, Attila,
József, a lányoknál Andrea, Éva, Kata‐
lin, Ildikó és Mária volt. Húsz évvel ez‐
előtt pedig a legnépszerűbb fiúnevek
a Dávid, Bence, Dániel, Tamás, Máté,
a lánynevek: Vivien, Viktória, Alexand‐
ra, Anna és Fanni voltak.

Ezel, Dárius esetleg
Kisanna? Ön milyen
nevet adna gyer‐
mekének? A válasz‐
ték bőséges. Győr‐
ben tavaly 2.700 ba‐
ba született, arra
voltunk kíváncsiak,
ők milyen neveket
kaptak szüleiktől.

Ha szeretünk,
nincs stressz

és
betegség

rejtéjét kutatjaA SZÍV 
´́
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Gyôr-Marcalváros II-n, kitûnô he-
lyen épül ez a 40 lakásos társasház.
Ez a lakás 65,37 nm, melyhez tarto-
zik egy 13,54 nm-es terasz és 224
nm-es SAJÁT KERT. Elosztása: 2 szo-
ba + nappali. Az alumínium redônyt
az ár tartalmazza. KULCSRAKÉSZEN
IS ELADÓ: 27,4 M Ft. 
Búza Tímea: 
70/425-5590

Gyôr-Adyvárosban eladó ez az 53
nm-es, 3. emeleti panellakás, 10
emeletes, liftes házban. Elosztása:
nappali + 2 szoba, a szobák parket-
tásak, a többi helyiség járólapos. A
konyhabútor új, a víz-, villanyvezeté-
keket kicserélték. Közös költség:
8.300 Ft.
Tomena Ildikó: 
20/669-3903

80 nm-es ikerház a Pacsirta lakó-
parkban! A 80 nm-es házhoz tarto-
zó telekrész 350 nm. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 háló-
szoba. A nappaliból léphetünk a
nagyméretû, 12 nm-es teraszra. Az
ár emelt szintû fûtéskész állapotra vo-
natkozik, a kulcsrakész ár: 26,9 M Ft.
Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanakon, 14 lakásos,
új építésû társasházban, 45—65 nm-
ig lakások eladók. Ez a lakás az eme-
leten található, 55,56 nm-es, elosz-
tása: nappali + 2 szoba, az erkély
mérete 5 nm. Az ár emelt szintû
fûtéskész árra vonatkozik, várható át-
adás 2018 decembere.
Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyôr kedvelt, új építésû lakó-
parkjában, Kisbácsán 54 nm-es,
2 szoba + nappalis, amerikai kony-
hás, új építésû társasházi lakás el-
adó. Az ingatlan elsô emeleti, de
kertkapcsolattal rendelkezik. A
nappalihoz 9 nm-es, napfényes te-
rasz tartozik.
Horváth Csilla: 
70/321-7759

Belváros és Nádorváros határán,
69 nm-es, nappali + 2 szobás, 2. eme -
 leti, csendes téglalakás eladó, 2001-
ben épült társasházban. A szobák par-
kettával, a többi helyiség járólappal bur-
kolt. A nyílászárók mû anyag ok, a fûtés
házközponti. A lakáshoz mélygarázs be-
álló is vásárolható 2 M Ft-ért.  
Horváth Edina: 
70/587-4020

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez a lakás az
emeleten található, melynek mérete:
39,71 nm, 6,21 nm-es erkéllyel. El-
osztása: nappali + 1 szoba. Az ár
emelt szintû fûtéskész árra vonatko-
zik. Várható átadás: 2019 tavasza.
Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Révfaluban eladó új építésû,
65 nm-es, nappali + kétszobás, elsô
emeleti lakás, éléskamrával és er-
kéllyel. A közös udvaron privát parko-
lóhely vásárolható, ára: 1.000.000
Ft/beálló. Kulcsrakész befejezést vál-
lal a beruházó! Várható átadás:
2018. május 31.
Horváth Csilla: 
70/321-7759

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 45 nm-es, elsô eme-
leti, amerikai konyhás nappali +1
szobás, új építésû lakás eladó. Az er-
kély 8,25 nm-es. A 15 lakásos tár-
sasházban 32 és 60 nm alap te rületû
lakások közül választhat. A fûtésrôl
kondenzációs kazán gondoskodik. 
Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Pinnyéden, új építésû, 6 laká -
sos társasházban amerikai konyhás
nappali + 3 szobás, 75,24 nm-es, el-
sô emeleti lakás eladó, 4,3 nm-es te-
rasszal. A falak módosíthatók, kocsi-
beálló 700.000 Ft, tároló 220 E
Ft/nm. Az ár emelt szintû fûtéskész ár,
az átadás 2018 ôszén lesz.
Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 66 nm-es, nap-
pali + 2 szobás, elsô emeleti lakás. A
nappaliból léphetünk a 7,03 nm-es er-
kélyre. Az ár emelt szintû fû tés kész ál-
lapotra vonatkozik. Garázs és zárt ud-
vari gépkocsibeálló vásárlására is van
lehetôség. Átadás: 2019. tavasz.
Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanakon, 54,65 nm-es,
földszinti, amerikai konyhás nappali +
2 szobás, új építésû lakás eladó, saját
kerttel. Kocsibeálló 700 ezer Ft, tároló
650 ezer Ft-tól. A földszinten kertkap-
csolatos, az emeleten erkélyes laká -
sok közül választhat. Az ár emelt  szintû
fûtéskész ár, átadás 2019. év elején! 
Horváth Edina:
70/587-4020

Legyen ez Önnek az édes otthon!
Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a 80 nm-es ikerház.
Elosztása: 3 szoba + nappali. Az in-
gatlanhoz 15 nm-es terasz és 350
nm-es saját kert tartozik. Az ingatlan
kulcsrakészen is kérhetô! Emelt  szin -
tû fû tés kész átadás: 2018. július.
Búza Tímea: 
70/425-5590 Ár: 13,9 M Ft. Ár: 25,9 M Ft. 

Ár: 15,7 M Ft. Ár: 18,5 M Ft. Ár: 24,8 M Ft. Ár: 24,5 M Ft. 

Ár: 24,9 M Ft. Ár: 17,5 M Ft. 

Gyôr-Révfaluban, 4 lakásos társas-
házban, elsô emeleti, 43 nm-es, ame-
rikai konyhás nappali + 1 hálószobás
lakás eladó. A társasházban szimpla
(3.500.000 Ft) és dupla garázs
(6.000.000 Ft), tároló (800.000 Ft),
és zárt udvari gépkocsibeálló (700.000
Ft) vásárlására is van lehetôség.
Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 16,7 M Ft. 

Gyárvárosban, családi házas környe-
zetben 54,31 nm-es (bruttó: 78,53
nm), negyedik emeleti, nappali + 2
szobás, erkélyes lakás eladó, új épí té -
sû társasházban.  Mélygarázsi beállók
2,89 M Ft-tól vásárolhatók. A házban
25—67 nm-es lakások közül választ-
hat. Várható átadás: 2019 tavasza.
Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 21,9 M Ft. Ár: 25,3 M Ft. Ár: 14,8 M Ft. 

Gyôrújbarát és Gyôr-Ménfôcsanak
határán, a Százszorszép lakóparkban
épül ez a 10 lakásos társasház, mely-
ben eladó ez a 49 nm-es (nettó: 45
nm) lakás. Elosztása: 1 szoba + nap-
pali, 11 nm-es erkély. Kulcsrakész ár:
16  M Ft. Várható átadás emel t  szin -
tû fûtéskészen, 2018 október.
Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 14,2 M Ft. 

Ár: 24,9 M Ft. Ár: 24,9 M Ft. 

Ár: 17,5 M Ft. 



Ez az a híd, amely az egyetemet
köti össze az egyetemmel. Közben
persze átszel egy folyót, amit törté‐
nesen Mosoni‐Dunának hívnak. A ví‐
ze már nem annyira kék, mint Stra‐
uss keringőjében, de nem is annyira
sárgás, mint a Rábáé. Nincs okunk a
panaszra, egyébként is csak mellék‐
folyója a Mosoni‐Duna a nagynak és
öregnek, de nekünk fontos, kedves
és szép. Igaz, elvágja egymástól a vá‐
rosrészeket, de hát jó hidat megta‐
nult építeni a magyar. Szükség is volt
erre a tudományára, hiszen sokszor
szétszakadtunk testben és lélekben
a történelem során. Mesterséges já‐
rás kellett egymás megközelítéséhez,
és az kell ma is. Szóval a Jedlik híd
nemcsak az egyetem központi épüle‐
teit köti össze az édesebb napokat

Életünk nem mindennapi ízei

megélt kekszgyár területé‐
vel, ami most már ugyancsak
az universitásé, hanem két vá‐
rosrész tolulás nélküli vérkerin‐
gését szolgálja. Fennakadás nélkül.
Nem hivalkodó, mégis látványos.
Napközben diszkréten meglapul a
folyó fölött, aztán este pompázatos‐
sá válik. Fényszínháza, a város rit‐
musát is jelző mobil, futó színeivel
a partról és a Révfalusi hídról, vagyis
a Kossuthról is lenyűgöző látvány.
Aki csak áthajt vagy átsétál rajta, az
élménynek csak kis részét észleli.
Ennek a hídnak távolról kell udvarol‐
ni, hogy a bájaiban részesítsen. A
rajta átsétálónak is jut azonban va‐
lami egyedi élmény. A híd egyik ol‐
dalán a csalogató Belváros, a civili‐
zált világ, a másikon pedig a város
határáig belopakodó természet, a
Püspökerdő és a Szigetköz kínálja
magát zöld illataival. A hídon állni
maga a köztes lét, a választás sza‐
badsága. 

A di‐
namós és fröcs‐

csös emberről elnevezett híd elődjét
sem tagadta meg. Ott áll a Kisböske
egy darabja mutatóban a parton, vál‐
lalt emlékként a győrieknek. Kisbös‐
ke nemcsak azért kapta nevét, mert
hasonlított fővárosi öreganyjára, ha‐
nem, mert az Erzsébet híd maradék
kábelanyagát használták föl a meg‐
építésekor. A műszaki szervátültetés
jól sikerült, de eljárt fölötte az idő.

Bámészkodik az ember hídtól hí‐
dig, még a metsző szélben is nyugal‐
mas állni egyiken, s csodálni a mási‐
kat. Jó lenne persze csónakra vagy
kishajóra szállni, elúszni a Révfalusi
híd alatt, megnézni a tavasztól újra
működő vízi szökőkutat, a vizek ösz‐
szefolyását, a kivilágított obeliszket,
csónakkal ellapátolni vagy elektro‐
mos hajóval elduruzsolni az esti vár‐
fal alatti sétány előtt, ahol ölelkező fi‐
atalok füllentenek egymásnak örök
szerelmet, vagy elmélkednek a par‐
ton guggolva, faágakkal piszkálva a
sodró vizet. Ez a híd minden napszak‐
ban szolgál, este pedig még szépség‐
ben is részesít. 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Sétány Kisböskétol

A FUTÓ FÉNYEK 
hídjáig

´́

A híd
rejteget is

valamit: a belsejében
futó csövön viszi át

az ivóvizet 
a másik oldalra
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A fény- 
és hangjáték 
Sándor János

építész
ötlete volt
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1. Egy győri kereskedelmi és szépirodalmi
lapban, 1848. március 18‐án megjelent Pe‐
tőfi Sándor „Nemzeti dal” című verse. Mi
volt az újság neve?

1 Győri Hírlap
2 Hazánk
X Kisalföld

2. 1848. szeptember 29‐én Móga tábor‐
nok Pákozdnál megfutamította az ellenséget,
akik menekülve távoztak Győr irányába, ok‐
tóber első napjaiban értek a város határához.
Korbonics István polgármester, a város védel‐
me érdekében, köszöntötte a katonákat. Így
nagyobb pusztítás nélkül, egy nap alatt elvo‐
nultak. Ki volt a horvát katonák vezére?

1 Jellasics
2 Palvicz Ottó
X Windischgraetz

3. Kossuth Lajos többször járt Győrben.
Híres toborzóbeszédében 1848. október
21‐én a győri polgárokat szólította harcba.
Hol mondta el szónoklatát?

1 A Bécsi kapu téren
2 A régi városháza erkélyén, 

a Piac tér közelében
X Az új városház erkélyén,

a Vásártér közelében

4. Az 1848‐as karácsony a győrieknek
szomorú volt. December 27‐én Windisch ‐
graetz és a császári csapatok elfoglalták
Győrt. Egy napra a császár is meglátogatta
a várost. Ki volt ő?

1 Napóleon
2 V. Ferdinánd
X I. Ferenc József

5. Jókai Mór 1903‐ban írt „A mi lengye‐
lünk” című regényében Győr történetét me‐
sélte el, amikor 1849 augusztusában kiűz‐
ték a császári katonákat a városból. A győz‐
tes honvédsereg vezére az volt, akiről a „Fel,
fel, vitézek!” című indulót írták. Ki ő?

1 Egressy Béni
2 Klapka György
X Lavotta József

6. Zichy Ottó, Rómer Flóris és a túlélő
1848‐as honvédek javaslatára, a szabad‐
ságharcban elesettek tiszteletére emlék‐
művét kívántak állítani Győrött. Először a
területet vásárolták meg 1861‐ben, és be‐
ültették akácfával. Az emlékművet Kos‐
suth Lajos születésének századik évfordu‐
lóján avatták fel, 1902‐ben. A győriek már‐
cius 15.‐ére ma is ott emlékeznek. Hol lát‐
ható az emlékmű?

1 Honvéd liget
2 Kossuth Lajos utca
X Március 15. utca

7. A 19. század első felének Győr napló‐
író krónikása Ecker János volt. Az 1848‐as
városi eseményekről írt feljegyzéseit ma
is olvashatjuk. Egykori lakóházán emlék‐
táblát helyeztek el. Hol látható a tábla?

1 Ecker János utca
2 Kazinczy utca
X Rónay Jácint utca

8. Hol látható Kiss István 1962‐ben fel‐
állított Petőfi Sándor egész alakos bronz‐
szobra?

1 Bisinger sétány
2 Eötvös park
X Malom liget

9. Győrött tanított 1845‐ig. Fogarasi Já‐
nossal elkészítették a magyar nyelv szótá‐
rát öt kötetben. Az 1848–49‐es forrada‐
lomban való részvételéért és a Riadó című
verséért 6 év várfogságra ítélték a szabad‐
ságharc bukása után. Ki volt ő?

1 Jedlik Ányos
2 Dr. Kovács Pál
X Czuczor Gergely

10. A győri 48‐asok vezéregyénisége, jó
szónok. A város országgyűlési követe. 1848.
szeptember 21‐től győri kormánybiztos.
1849‐től a magyar lovas és gyaloghadsereg
hadfelszerelési kormánybiztosa. Ki volt ő?

1 Ecker János
2 Lukács Sándor
X Kálóczy Lajos

11. Zichy Ottó 1848 tavaszán a pozso‐
nyi, júniustól a győri nemzetőrök parancs‐
noka, a Győri Honvéd Egylet elnöke volt.
Tiszteletére 103 éves tölgyfából állítottak
emléket 2011‐ben. Hol látható?

1 Erzsébet liget
2 Rózsák tere
X Zichy Ottó utca

12. Győrött mellszobor és emléktábla
készült Kossuth Zsuzsanna tiszteletére, aki
Kossuth Lajos húga volt, és a szabadság‐
harc idején ő maga is fontos munkát vég‐
zett. Mi volt a foglalkozása a szabadság‐
harc idején?

1 Főápolónő
2 Gyógyszerész
X Orvos

13. A szabadságharc századik évfordu‐
lóján az aradi vértanúkról utcát neveztek
el a városban. 1989‐ben a nevüket felso‐
roló emléktáblát állítottak a róluk elneve‐
zett utcában. Kinek a nevét viselte az utca
előtte?

1 Batthyány Lajos
2 Deák Ferenc
X Zechmeister Károly

13+1. A lengyel–magyar barátság em‐
lékművét 2006‐ban avatták fel a városban.
Hol látható az emlékmű?

1 Batthyány park
2 Bem tér
X Bisinger sétány

Ajánlott irodalom: Lengyel Alfréd:
Mozaikok Győr történetéből, 1983. p.
65–95.; Győri életrajzi lexikon, 2003;
Orbánné dr. Horváth Márta: Győri
emlékhelyek, 2006.

Várostörténet

Készítette: Orbánné dr. Horváth Márta helytörténész Újra indul az Arrabona évszázadai című mű‐
veltségi játék a Molnár Vid Bertalan Művelő‐
dési Központ és a Győr+ Média szervezésében.
Élesben a regisztrált csapatok játszanak, de
mindenki velünk tarthat, hogy még jobban
megismerhesse városunkat!
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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!”

Mindig öröm együttműködni a
közösségért tenni akaró emberek‐
kel, különösen akkor, ha közérde‐
kű bejelentéseikkel segítik mun‐
kánkat. A közelmúltban váratlan
segítséget kaptunk győri vadá‐
szoktól, akik nehezen megközelít‐
hető helyekre is eljutnak. Két szi‐
várgást fedeztek fel a győri Püs‐
pökerdőben húzódó főnyomó ve‐
zetékünkön. 

A Püspökerdőt körülvevő töltés
mellett húzódik az egyik legfonto‐
sabb, 600 mm átmérőjű acél fő‐
nyomó vezetékünk. Ezen keresztül
jut el a víz a révfalui vízműből Szi‐
get, Újváros és Nádorváros alatt a
Marcalvárosi Víztoronyba. A veze‐
ték belterületi részét nemrég fel‐
újítottuk, új a Rábca alatt átvezető
szakasz is, de a Püspökerdő mel‐
lett még az első generációs acél‐
csövek húzódnak. Itt‐ott nyomot
hagyott rajtuk a korrózió, így ki‐
sebb javítások szükségesek. Háló‐
zat‐ellenőreink havonta végigjár‐
ják ugyan a vezeték nyomvonalát,

a vadászoknak!
KÖSZÖNET

Szöveg és fotó: 
Pannon-Víz

de célszerű minél hamarabb ész‐
revenni a hibákat. A most felfede‐
zett szivárgásokat alig egyórás
munkával sikerült javítani, speciá‐
lis javítóidomokat helyeztünk fel a
vezetékre. A Püspökerdőn kívül
külterületi vezetékeink húzódnak
még Győrszentivánon a 10‐es út
és a lőtér körzetében, a bácsai ré‐
ten, valamint Pinnyéd és Abda kö‐
zött. 

A szivárgó vezetékek mellett
munkatársaink ugyanígy tudnak
segíteni hiányzó vagy balesetve‐
szélyes aknafedelek, víznyelőrá‐
csok esetében is. Természetesen
csak az általunk üzemeltetett víz‐
vezeték vagy csatornaaknák eseté‐
ben végezzük el a pótlást. Másféle
aknáknál pedig a közmű‐nyilván‐
tartásaink alapján meg fogjuk ta‐
lálni az adott vezeték üzemeltető‐
jét, akit értesítünk a hibáról. Hiba‐
bejelentéseiket a 06‐80/20‐40‐86‐
os, ingyenesen hívható zöld szám‐
ra, vagy az iktato@pannon‐viz.hu
e‐mail címre várjuk.

Választási felhívás
Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Irodája a 2018. évi országgyűlési képviselők választá‐
sának előkészítésével kapcsolatos aktuális teendők egyeztetése
érdekében meghívja a győri 01. és 02. számú OEVK területén je‐
löltként indulni szándékozó független jelöltek, illetve jelöltet ál‐
lítani kívánó jelölő szervezetek képviselőit, a február 7‐én 16.30
órakor a Városháza (Győr, Városház tér 1.) Bisinger Termében
tartandó megbeszélésre, melyen a legfontosabb feladatokról és
határidőkről tájékoztatást kapnak.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző
OEVI-vezető



Álláshirdetés
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
´́ ´́

´́

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletága felvételt 
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Feladat: A Magyar Vilmos Uszodában úszómesteri feladatok ellá-
tása. Feltétel: • érettségi • büntetlen előélet, cselekvőképesség •
jó kommunikációs készség • szociális érzékenység • együttműködési
és konfliktuskezelési készség • pontosság. Előnyt jelent: • uszoda-
mesteri és vízimentő-képesítés • úszómesteri gyakorlat

Feladat: A Magyar Vilmos Uszodában, pénztárosi feladatok ellátása.
Feltétel: • középiskolai/gimnáziumi érettségi • büntetlen előélet,
cselekvőképesség • jó kommunikációs készség • szociális érzékeny-
ség • együttműködési és konfliktuskezelési készség • pontosság
Előnyt jelent: pénztárosi gyakorlat

Jelentkezési határidő: 2018. február 9.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol
Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel – a pályázott munkakörtŐl függŐen – az „úszó-
mester” vagy az „uszoda pénztáros” jeligét.

úszómester

pénztáros

312018. február 2.

A Győr‐Szol Zrt. a városi növényállo‐
mány kezelőjeként végzi a közterületi
cserjemetszést. 

A szolgáltató munkatársai a 2017‐
ben, a lakosság által bejelentett igénye‐
ket kezelik és a Győr‐Szol kertészei által
feltárt, szakmailag indokolt beavatkozá‐
sokat végzik el. A bokrok visszavágásá‐
nak köszönhetően, a cserjeállomány
megújul, a növények tavasszal nagyobb
életerővel hajtanak ki, a közterületek át‐
láthatóbbak, könnyebben tisztán tartha‐
tóak. A munka alkalmával lakótelepek és
zöldterületek cserjefoltjaiból eltávolítják

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A győri Polgármester Hivatal ezúton tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a Bakonyi Fakitermelő Bt. – az E.ON
Áramhálózati Zrt. megbízásából – Győr-Gyirmót telepü-
lésrész területén február 5-től – kis és középfeszültségű
vezetékhálózatok alatti területen – közérdekű gallyazá-
si és nyiladéktisztítási munkálatokat végez.

A munkálatokkal kapcsolatos észrevételeikkel forduljanak az E.ON
Áramhálózati Zrt. területileg illetékes területgazdájához, vagy a
Bakonyi Fakitermelő Bt. ügyintézőjéhez (Horváthné H. Krisztina).

ElérhetŐségek:
06-30/267-9094 • 06-30/990-6376 • 06-70/908-6301
Levelezési cím: 8439 Sikátor, Ady Endre u. 2.
E-mail cím: info@bakonyifa.com

Elkezdodött a 

CSERJEMETSZÉS
´́

az elöregedett, kiszáradt növényeket, va‐
lamint az idegenhonos és invazív – pél‐
dául bálványfa, bodza – fajokat. Ezzel
együtt a közlekedést nehezítő, járdák‐
hoz, parkolókhoz közel növő növényze‐
tet visszavágják. A cserjemetszés a növé‐
nyek nyugalmi időszakában végezhető
el, a munka a kora tavaszig tart majd.

A Győr‐Szol Zrt.‐nek 2018. január 1‐je
után bejelentett, az élet és vagyonvédel‐
mi szempontok alapján nem indokolt
metszési feladatokat a szolgáltató a kö‐
vetkező idényben végzi el. A nyesedéket
darálás után komposztálják.

Ahogy arról az elmúlt hetekben beszámoltunk, az önkormányzat támogatásával
közel 800 darab facsemetét és több mint 1000 darab cserjét ültetett el a közelmúlt‐
ban a Győr‐Szol Zrt. A fásítás minden városrészt érintett. A faültetési program kere‐
tében két helyszínen – Bácsán és az Aranypart II szabadstrandon – kiserdő‐telepítés
is történt. Mindezekkel együtt Marcalváros I és Marcalváros II településrészeken
összesen 36 darab, a városi élet sajátosságait jól tűrő fával bővült a növényállomány
– tájékoztattak Borsi Róbert, Kovács Tamás és Rózsavölgyi László önkormányzati kép‐
viselők. A frissen ültetett fák karójára szalag került, melyen a „A jövőért ültetjük!”
felirat olvasható, így az egész városban nyomon követhető a friss telepítés.

Marcalvárosban is

FÁKAT ÜLTETTEK
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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

A hetilapban feladott hirdetése már 
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 

• 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.

BULGÁRIA BULGÁRIAMONTENEGRÓ
ÚJDONSÁG!

REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
2018.06.16. 8nap/7 éj
Budva — Hotel Tatjana 3* FP:

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

79.900Ft-tól/fô

BUSSZAL GYÔRBÔL
Napospart
2018.06.01. 10nap/7 éj
Hotel Sunny Garden 3* R:

39.900Ft-tól/fô
Hotel Yavor Palace 4* AI:

79.000Ft-tól/fô

REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
Napospart
2018.06.18. 8nap/7 éj
Aparthotel Efir 3* ÖE:

63.500Ft-tól/fô
Hotel Riva 3* AI:

89.900Ft-tól/fô

vitelezését, fotótapéták felra‐
gasztását, laminált padló lera‐
kását vállalom. Tel.: 06‐70/245‐
8931.

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

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

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

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

Az egész ház lomtalanítását válla‐
lom padlástól a pincéig, ingye‐
nes elszállítással. Hívjon bizalom‐
mal: 06‐70/707‐5812.

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

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, anyagválasz‐
tással. Ingyenes felmérés – szállí‐
tás. Autók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. 06‐70/884‐
6838

EGYÉB

Törzskönyvezett, tibeti spániel
kölyök, 11 hetes kan kiskutyák
tenyésztőtől eladók. 06‐70/607‐
8874

Felnőtt nadrágpelenkák, más
gyógyászati eszközök, ugyanott
KOMFORT gáztűzhely eladók.
Tel.: 06‐30/302‐6149.

Használt páraelszívó, tűzhely ‐
emelő 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

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

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

INGATLAN

Elcserélném nagyobbra, saját tu‐
lajdonúra is a Győr‐Belváros kö‐
zelében lévő, 37 nm‐es, 1. eme‐
leti, szépen felújított, önkor‐
mányzati lakásomat. További
részletek: 06‐20/43‐44‐526‐os
telefonszámon.

Győrben 2 szoba hallos, 1. eme‐
leti lakás kiadó. Telefon: 06‐
30/957‐7758

Adyvárosban sürgősen eladó fel‐
újított, 2. emeleti lakás, szigetelt
tömbben. 13.700.000 Ft. 06‐
70/940‐4046

Nádorvárosban, 1. emeleti, 64
nm‐es, erkélyes téglalakás, ga‐
rázzsal eladó. 23.800.000 Ft.  06‐
70/633‐5250

Győr‐Nádorvárosban, téglalakás
és garázs kiadó. Bükfürdőn üdü‐
lési jog eladó. Tel.: 06‐30/302‐
6149.

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. Telefon: 06‐30/925‐
2855

ÁLLÁS

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

CNC gépkezelőket, forgácsoló‐
kat, CO2 hegesztőket, daruso‐
kat (felülről vezérelt), üzemel‐
tető villanyszerelőket, géplaka‐
tosokat, méréstechnikusokat,
kovácsokat keresünk győri
munkahelyre. 06‐70/366‐5722;
06‐70/911‐0994.
majsamunka@indamail.hu

SZOLGÁLTATÁS

Vállalom fürdőkádak, zuhanytál‐
cák felújítását. Tel.: 06‐70/343‐
6345.

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

Veszélyes fák kivágása hulladék‐
szállítással. 06‐70/577‐1435

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

Szobafestést, mázolást, tapétá‐
zást, gipszkarton rendszerek ki‐

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Marcalváros I., 2 szobás, 53 nm‐
es, összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse‐
rélne 53 nm‐esnél nagyobb, ha‐
tározatlan‐határozott idejű,
összkomfortos bérleményre. Új‐
város, Bán A. u. kizárva. (Hirde‐
tésszám: 635.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nm‐es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1
szobás, 24–30 nm‐es, határozat‐
lan‐határozott idejű bérlemény‐
re. Lift nélküli házban max. 1.
emeletig. 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 bér‐

leményre. Tartozás‐átvállalás 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 A. u. kizárva. (Hir‐
detésszám: 445.)

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

Belvárosi, 2 szobás, 51 nm‐es,
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 utca, Stadion utca kizárva.
(Hirdetésszám: 447.)
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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: Keszeiné Bertalan Mária.

A téli, sivár hónapokban különö‐
sen fontos, hogy vitamin után sóvár‐
gó szervezetünket minél több gyü‐
mölccsel és zöldséggel kényeztessük,
és felvértezzük a betegségekkel
szemben. Nincs ez másképp a győri
Xantus János Állatkertben sem, ahol
a gondozók válogatott vitaminbom‐
ba‐arzenált vonultatnak fel a rájuk bí‐
zott jószágoknak, hogy megfelelően
táplálják és erősítsék őket. 

Ha Kiskúton jársz, ne hagyd ki a té‐
li állatpark nyújtotta csendet és láto‐
gasd meg kedvenceidet, és nézd
meg, mennyit fejlődtek nyár óta,
mekkora „télikabátot” növesztettek
a hideg ellen. Érdemes a tízórai vagy
akár az ebédidőt választanod, hiszen
ekkor fogyasztják az állatok a sok föl‐
di jót, amiket akár te is beépíthetsz
az étrendedbe. 

A csimpánzcsalád „körében” töl‐
tött idő lehet talán a legélvezete‐

sebb; igazi tanulmányút az etológia
berkeiben. Étkezésük is rendkívül
emberi formát tud ölteni, kivált‐
képp Pola – az emberi közegben ne‐
velkedett hölgy – „ismeri” az ille‐
met, a gránátalmát olyan gusztuso‐
san csipegeti, hogy ezután az állat‐
kertből az első utad a vegyesboltba
vezet majd. Mindegyik csimpánznak
megvan a saját „ízlésvilága”, ám ab‐
ban egyezik a véleményük, hogy a
banán az első számú kedvenc. Nem
szabadulsz meg egykönnyen tőlük,
hiszen a legkisebb és legédesebb –
Zahíra – első életéve betöltésével
egyre önállóbbá vált, és már bátran
csimpaszkodik a magasban, fittyet
hányva a tériszonynak. Garantáltan
vendégmarasztaló látvány!

Két javaslatunk van tehát a még
előttünk álló hideg hónapokra: az
egyik a napi vitaminbevitel, a másik pe‐
dig a téli állatparkban tett kirándulás.

Sok szeretettel vár a győri Xantus János Állatkert!
További információ: www.zoogyor.com

Téli 
VITAMINKÚRA

az állatkertben

Szöveg és fotó:
Xantus-állatkert
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Bárány István Révfalu, Kisbá‐
csa, Bácsa és Sárás önkormány‐
zati képviselője február 5‐én, az
Audi Hungaria Iskolában (Körtöl‐
tés utca felől megközelíthetően),
6‐án a Tulipános Iskola Kisbácsai
Tagiskolájában (Sövény u. 15.), 7‐
én a Bácsai Gyöngyvirág Nyugdí‐
jas Klub helyiségében (István ki‐
rály u. 11.) 17 órától fogadóórá‐
ra várja az érdeklődőket.

FOGADÓÓRA

Címünk: 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 32/a 
A borítékra írja rá Győr+ Nászút! Ne feledje, a szelvényen érkező voks hármat ér! 

A leveleknek február 13-ig kell beérkezniük postaládánkba.

A Győri Örmény Kisebbségi
Önkormányzat hagyományos
bálját március 2‐án 19 órától a
Hotel Konferenciában tartja.
Megnyitót mond Simon Róbert
Balázs államtitkár, országgyűlési
képviselő, köszöntőt mond Agek‐
jan Ajastan, az önkormányzat el‐
nöke. Az esten fellép Karsai Klára
és Elek Zsolt, a Győri Nemzeti
Színház művésze, a talpalávalót
a Repeta zenekar szolgáltatja. 

Örmény bál

ADJUK
a második

nászutat! 

Mi

Elkezdődött a szavazás a Győr+ Média leg -
újabb játékában. Nincs más dolga, mint
ellátogatni a Facebook-oldalunkra (face-
book.com/gyorplusz) és az önnek leg-
szimpatikusabb pár képének sorszámát
felírni az itt található szelvényre, amit az-
tán eljuttat szerkesztőségünknek.Sorszám:



36 2018. február 2.

„Fáradt vagyok, hosszú volt
az út, de már itt vagyunk a
szálláson, egy tengerparti kol‐
légiumban. Szerencsém volt,
mert Édes Annával utaztam
együtt, akit az EYOF‐ról szin‐
tén ismerhetnek a győriek.” –
kezdte Tor Tamás, akitől azt is
megtudtuk, két koreai sráccal
és egy orosz önkéntes társá‐
val osztozik a szobán.

Már az első napomon mo‐
solyogtam magamban egy
EYOF‐os emléken: nyáron
nem győztük hangsúlyozni az
önkénteseknek, hogy minden
reggel be kell csekkolniuk,
csak így kapnak ellátást, napi
ajándékot. Naná, hogy itt
Phjongcshangban én is elfelej‐
tettem az egyik alkalommal” –
mesélte. 

EYOF-ról a téli olimpiára

Sok győrinek ismerős lehet Tor Tamás neve és arca, hiszen a
nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) az önkén‐
tesek egyik vezetője volt a mosolygós srác. Nos, Tomi már
Dél‐Koreában, Phjongcshangban van, ahol a téli olimpiai já‐
tékokon önkéntesként vesz részt. Exkluzív hírek a helyszínről! 

Magyar önkéntes

Egyébként a magyar csapat
kísérője lesz. Sőt, csak március
22‐én utazik haza, marad a pa‐
ralimpián is. Az időjárást is
szokni kell még: a tengerpar‐
ton elviselhető az idő, viszont
Phjong cshang ban a hideg mel‐
lé még erős szél is társul. Ott
meg lehet fagyni. Alaposan fel
kell öltöznie, a meleg formaru‐
hát már a megérkezés más‐
napján megkapták. 

„Február 1‐jétől foglalják el
a csapatok az olimpiai falut, ad‐
dig még van mit tenni, a transz‐
fer például egy kicsit gyerekci‐
pőben jár, de nagyon igyekez‐
nek. Egyik este lekéstük az utol‐
só suttle buszt, viszont a helyi
önkéntesek rögtön taxit hívtak
nekünk, s ők maguk csak a kö‐

vetkezővel mentek ha‐
za. Kedvesek, előzé‐

kenyek, segítő‐

készek szinte már minden áron,
bár az angollal eléggé hadilá‐
bon állnak. Már a kiutazás előtt
kérdezték, van‐e jogsim, mert
itt vezetnünk is kell. A szállá‐
sunk is teljesen rendben van,
bár a matrac annyira kemény,
mintha a földön aludnánk. Étel‐
ben bővelkedünk, de minden
az ő szájuk íze szerint, az itteni
szokásoknak megfelelően ké‐
szül. Kicsit fura, hogy reggelire
is levest, rizst és halat kapunk,
de remélhetőleg a szerveze‐
tünk hamar megszokja. Az is
szokatlan, hogy köszönésnél
mindenki meghajlik egy kicsit a
másik felé. Persze, láttam már
ilyet, de átélni, a részesévé válni
mindig más” – sztorizott a ma‐
gyar srác.

Az is kiderült, hogy számára
most a legfontosabb cél, hogy
a magyar csapat jól érezze ma‐
gát, mindenben segíteni tudja
őket. Persze titkon reméli,
hogy velük együtt örülhet
majd magyar éremnek, akár a
legfényesebbnek is. Na meg

egy esetleges Kana‐
da–USA hoki‐
meccs azért felcsi‐

gázná az érdeklő‐
dését. „A kedven‐

cem egyébként a biat‐
lon, s gyermekkori nagy

példaképem a norvég
Bjorndalen, aki bár verseny‐

zőként lemaradt az olimpiáról,
de itt lesz, s nagyon remélem,

hogy sikerül találkoznunk,
talán néhány szót is vált‐

hatok vele” – avatta
be a Győr+ Médi‐
át az egykori
EYOF‐önkéntes

koordinátor, aki bár
már rutinos önkéntes,

azért érzi: most hatalmas
kaland előtt áll, de ígérte,
kiélvezi minden percét,

s amiről lehet, a Győr+
Hetilap olvasóinak is
beszámol. 

Phjongcshangban

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!

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!

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Tor Tamás

A legfontosabb,
hogy a hazai csapat

jól érezze magát
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www.vidrauszoiskola.hu

A Győri Úszó Sportegyesület és a Vidra Úszóiskola szervezésében

A Móra Gimnázium uszodájában!

SZENZÁCIÓS
ÚSZÁSI LEHETÔSÉG

Új! ÚJ! ÚJ!

Az első 

alkalommal 

mindenki a

vendégünk!

Hétfőtől péntekig 17–18 és 18–19 óráig

Érdeklődés, jelentkezés: 
30/272-20-64 • 70/947-94-09

FELKÉSZÍTÉS

• VERSENYSPORTOLÓKNAK
(pl. triatlonversenyzőknek) az úszó szám kiváló
teljesítésére! 

• A TEHETSÉGES TANÍTVÁNYOKNAK
lehetséges  az egyesületi versenyzői leigazolása,
természetesen a szülők beleegyezésével!

• ÓVODÁSOKNAK
(6 éves kortól) gyermekeknek, diákoknak
úszásoktatás, kondicionáló úszás, edzés!
Kezdőknek és haladóknak.

Sopronban rendezik a

Magyar Kupa
nyolcas döntojét

Március 23. és 25. között Sopronban, a Novo‐
matic Arénában rendezik a női kosárlabda Ma‐
gyar Kupa nyolcas döntőjét. A sportági szövetség
a korábbi sorsolás alapján a programot is elkészí‐
tette. Március 23‐án, pénteken a negyeddöntő‐
ben 13 órakor kezdődik a ZTE–CMB Cargo‐UNI
Győr mérkőzés, 15.30‐tól a Cegléd a Szekszárddal,
18 órától a PEAC‐Pécs a Sopronnal, majd 20.30‐
tól a PINKK a DVTK‐val játszik. A Győr, ha tovább‐
jut az elődöntőben, március 24‐én, szombaton a
Cegléd–Szekszárd párharc győztesével találkozik
15.30‐kor. A bronzmérkőzés március 25‐én 15.30‐
kor, a döntő pedig 18 órakor kezdődik.

´́
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„Rengetegen gratuláltak, és szinte
mindenki megkérdezte, hogy ezután
100‐as sprinter leszek‐e. Az elsődleges
számom marad továbbra is a gát,
amin végül ezüstérmes lettem a tava‐
lyi ob‐n” – emlékezett vissza első fel‐
nőtt bajnoki címére Sorok Klaudia, aki‐
nek a sikere nem volt előzmények nél‐
küli, hiszen rögtön a kezdeti lépések
után kiderült, szép pályafutás állhat
előtte. „Második osztályos koromtól
hat éven át táncoltam, de Farkas Ro‐
land, aki jelenleg is az edzőm, már ak‐
kor szeretett volna rávenni, hogy atle‐
tizáljak. Sok próbálkozás után végül
csak engedtem, és lementem edzésre,
aztán ott is maradtam. A táncot befe‐
jeztem egy idő után, együtt a kettő na‐
gyon fárasztó volt. Amíg mindkét fron‐
ton helyt kellett állnom, néha azt se
tudtam, milyen nap van. Három óráig
iskolában voltam, fél tízre értem haza
mindennap.” Klaudia nem véletlenül
említi edzőjét, Farkas Rolandot, aki ál‐
talános iskolában tanította, majd osz‐
tályfőnöke lett a gimnáziumban, és
azóta is egyengeti pályafutását. „Ren‐
geteget köszönhetek neki, és hálás va‐
gyok, hogy ilyen jó közösséget alakí‐
tott ki, mint amilyen a miénk. Szere‐
tünk edzésre járni, és ma már tudom,
hogy a szigor is azért volt, hogy ne
csak sportolót, hanem embert nevel‐
jen belőlünk. Megértettük, hogy a rá‐
gózásért sem azért jött a fekvőtámasz
vagy a plusz kör büntetés, mert éppen
olyan kedve volt, hanem, hogy tanul‐
juk meg, mit illik, és mit nem. Én har‐
madik szülőként tekintek rá, és amíg
lehet, vele szeretnék dolgozni.”

A közös munka folyamatosan hozta
a sikereket is, Klaudia nagyon büszke ar‐
ra, hogy ott lehetett 2014‐ben az ifjú‐
sági olimpián, ahol a negyedik helyen
végzett 100 méter gáton. „Érdekes volt
már az is, ahogy kijutottam Nanjingba.
Előtte Bakuban volt egy kvalifikációs
verseny, rettentően erős mezőnnyel,
ezt országos ifjúsági csúccsal megnyer‐
tem, aztán az ifi olimpián egy jóval
gyengébb idővel a negyedik lettem.
Csak később derült ki, hogy egy csont‐
töréssel versenyzem, és az egyéni leg‐
jobb időmmel simán aranyérmes lehet‐
tem volna. Tudtam, hogy több van ben‐
nem, de sajnos a sérülés ebben hátrál‐
tatott. Az olimpiai hangulat csodálatos

gáton

volt, barátokat szereztem, az úszó Szilá‐
gyi Liliánával például azóta is tartjuk a
kapcsolatot.” Klaudia sikeresen szere‐
pelt már ifjúsági és junior világbajnok‐
ságon, a legutóbbi junior Európa‐baj‐
nokságon pedig hetedik lett. Úgy érzi,
a 100 méteres síkfutásban magyar ver‐
senyzőnek kevés az esélye odaérni fel‐

nőtt szinten a legjobbak közé, ám a gát‐
futás más. „Itt nagy szerepe van a tech‐
nikának, nem csak a sebességnek. A vi‐
lágbajnoki bronzérmes Baji Balázsnak
is sikerült a legjobbakkal felvenni a ver‐
senyt. Ő igazi példakép. Rajta kívül
egyik világsztárra sem mondanék ilyet,
hiszen ráaggathatnám ezt a jelzőt Usa‐

in Boltra is, közben mégsem érezném
így, mert nem ismerem. Valószínűleg
nála jobb futó talán soha nem lesz, de
nem tudom, hogy egyébként milyen.
Balázzsal sokszor edzőtáboroztunk
együtt, tudom, amellett, hogy renge‐
teg munkával ért el elképesztő ered‐
ményt, egy nagyon jó ember is, aki az
élet más területén, állatorvosként is
megállja a helyét. Emlékszem, anyu‐
kámmal néztem a vb‐döntőt, és sírtam,
amikor harmaddiként célba ért.”

A GYAC atlétája maximalista, akár
sportról, tanulásról vagy magánéletről
van szó. „Ha azt érzem, hogy nem a
legjobbat tudtam kihozni az adott le‐

hetőségből, nem hagy nyugodni, bár
mostanában azért átalakult kicsit ez a
dolog, ami az egyetemnek köszönhető.
Eddig csak az ötös létezett, most már
tudom, hogy a hármas sem rossz jegy.”

Sorok Klaudia életét a sport határoz‐
za meg. A TF‐en tanul, közben edz, és
készül a versenyekre, kevés szabadide‐
jét megpróbálja úgy beosztani, hogy
minden, számára fontos dologra jus‐
son belőle. „Szeretek olvasni, a főzést
nemrég kezdtem el, de szó szerint rá ‐
éreztem az ízére, érdekel a téma. A
család számomra a legfontosabb. A nő‐
véremmel van egy közös tetoválásunk,
ami az összetartozásunkat jelképezi.”

Sorok Klaudia legfőbb célja, hogy
felnőtt világbajnokságon vagy az olim‐
pián szerepeljen, azt mondja, ha a
2020‐as tokiói részvétel nem jön össze,
lesz még rá lehetősége. „Most arra
koncentrálok, hogy a márciusi felnőtt
fedett pályás világbajnokság szintidejét
teljesítsem, és ha ide kijutok, az hatal‐
mas lépés lehet a pályafutásomban.
Korábban nehéz körülmények között
edzettünk, de az Olimpiai Sportpark
csodálatos lett. A felkészülések között
egyszerűen ég és föld a különbség, lát‐
szik is a fejlődés a teljesítményemen.”

Kevés sprinter mondhatja el magáról, hogy 19 évesen megnyeri a
felnőtt mezőnyben hazája országos bajnokságán a futószámok
klasszikusát, a sportok királynőjének legnépszerűbb számát, a 100
méteres síkfutást. A GYAC tehetsége, Sorok Klaudia 2017‐ben pon‐
tosan ezt tette, és még aranyéremmel a nyakában is alig hitte el,
hogy jóval esélyesebb versenyzőket megelőzve, ő lett a bajnok, rá‐
adásul úgy, hogy a 100 méteres gátfutás az igazi erőssége.

Leánya

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

„Baji Balázs
igazi példakép

számomra”
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Csirkecomb
farrésszel

299 Ft/kg

UHT tej 1,5%-os
1 l

799 Ft/kg

Akció: 2018. fabruár 2—8.

Sertéslapocka

Tibi feketeribizli-
krémes zselés
tejcsoki 90 g, 

1655,56 Ft/kg
249 Ft helyett

149 Ft/db

1 l Silan öblítô
sensitive

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.

89 Ft/kg

159 Ft/l

Fejes káposzta

449 Ft/l

A tavalyi győztes Lipót csapata
nyerte a XVI. Alcufer‐kupa labdarú‐
gó‐teremtornát. A megyei első osz‐
tályban szereplő együttes a finálé‐
ban – akár csak egy évvel ezelőtt –
a Gyirmótot győzte le.

Az Alcufer Kupának, amely egy‐
ben Horváth Ferenc Emléktorna is,
nagy hagyományai vannak. Eleinte
a megyei bajnokságokban szereplő
együtteseket hívtak meg, később
NB I‐es, valamint másod‐ és har‐
madosztályú klubok is szerepeltek

a mezőnyben. Idén élvonalbeli
klub nem indult, így is nagy volt a
harc az első helyért, akár csak az
előző évben. Tavaly meglepetésre
a Lipót a döntőben legyőzte az ak‐
kor NB I‐es Gyirmótot. Idén megis‐
métlődött az egy évvel ezelőtti fi‐
nálé, és ezúttal is a lipótiak ünne‐
pelhettek a végén. A megyei I. osz‐
tály listavezetője most 2–1‐re győ‐
zött. A bronztalálkozón a Koroncó
1–0‐ra verte az NB III‐as Pénz‐
ügyőrt, az ötödik helyezett a Csor‐

na, a hatodik az ETO FC, a hetedik
a Ménfőcsanak, a nyolcadik pedig
a Pápai Perutz lett a tizenhat csa‐
patos mezőnyben. A torna legjobb
mezőnyjátékosának az aranyérmes
Lipótból Bieder Gábort választot‐
ták, a gólkirályi címet csapattársa,
Zimonyi Dávid szerezte meg, a leg‐
jobb kapus a koroncói Barta Dániel,
a kupa felfedezettje a Gyirmót játé‐
kosa, Gerencsér György lett. A leg‐
jobb gyirmóti játékosnak járó díjat
Farkas Zoltán vehette át.

AMANDINE LEYNAUD 
az ETO-ba tart?

Macedón sajtóértesülés szerint, minden légiósá‐
tól megválik a nyáron a Vardar Szkopje női kézilab‐
dacsapata. A hírek arról is szólnak, hogy Amandine
Leynaud, a klub világbajnok francia kapusa a követ‐
kező szezonban a Győri Audi ETO‐ban folytathatja
pályafutását. Amennyiben az átigazolás összejön, a
Vardar a második friss világbajnokát veszíti el. A
jobb átlövő Alexandra Lacrabere korábban már meg‐
egyezett a Fleury Loiret‐vel. A szkopjei klubvezetés
hétfőn bejelentette a légiósoknak, hogy a következő
szezonban már nem tartanak igényt rájuk, a 2018–
2019‐es évadban csupán fiatal hazai játékosokra tá‐
maszkodnak. Lacrabere és Leynaud mellett így tá‐
vozhat a szerb Andrea Lekics és Dragana Cvijic, a
montenegrói Jovanka Radicsevics is, míg a horvát
Andrea Penezic befejezi pályafutását. 
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