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Januárban hihetetlen kalandba kezdett két magyar
hölgy: a győri Garai Zsófia és a budapesti Orbán Ma‐
rianna egyedüli női csapatként vágott bele a 2018‐as
Budapest–Bamako Rallyba, a Spirit kategóriában. A
duo persze nem lett volna teljes a tiszteletbeli harma‐
dik tag, vagyis Rozalinda nélkül. A lányok egy 1977‐es
Mercedes w123 kombival vágtak neki az útnak,
amely nem volt eseménymentes. Az autó kisebb
fennakadások nélkül repítette célba az alkalmi rally‐
versenyzőket, de akadtak rizikós szakaszok. A szene‐
gáli és a mauritániai határátkelés nem volt egyszerű
menet, de Zsófi szerint minden szituáció megoldható
kellő határozottsággal és rátermettséggel, amelyből
csapattársával együtt gyűjtöttek már a korábbi útjaik
során. A Budapest–Bamako Rally ideje alatt a mezőny
egy lázongásba is belefutott Tambakundában, ott fő‐
ként az információ hiánya okozott nehézséget. 

A győri lány nagyon szereti az állatokat, így a szenegáli
és a gambiai szakaszt várta a legjobban. Alkalmuk volt
olyan kempingben is megszállni, amelynek közvetlen
szomszédságában egy csimpánzcsalád élte a minden‐
napjait. „Nem szabad összehasonlítani az itthoni és az
újonnan megismert világokat, mindegyiket a saját he‐
lyén kell kezelni. Az élményekből táplálkozva, meg kell
élni azt a pozitív különbséget, amit egy ilyen út tud adni
a kalandoroknak!” – mondta el Zsófi a Győr+ Estében.

A Mary Carry Bamako Team kalandjairól bőveb‐
ben olvashatnak a csapat hivatalos Facebook‐cso‐
portjában.

Míg tavaly az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) miatt a sport, addig idén, az Európa Kulturális
Fővárosa 2023 pályázathoz kapcsolódóan a kultúra
„mozgathatja” meg a győri időseket. Az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) a héten
tartotta hagyományos farsangi bálját, ahol az ez évi
programokat is ismertették a szépkorúak számára.

„Ilyenkor a
résztvevők közül
többen beöltöznek,
táncolnak, de mindenki szívesen beszélget a másikkal
és tervezgeti a jövőt” – mondta Kányai Róbert, az EE‐
SZI igazgatója. „Több mint 110 tagunk jött el az idős
klubjainkból, hogy egy kicsit lazítsanak, és jól érezzék

magukat a farsang jegyében” – tette hozzá az igazga‐
tó. „ Az is szokás, hogy farsangkor bemutatjuk azokat
a programokat, amiket a kollégáimmal közösen talál‐
tunk ki időseink számára” – emelte ki az intézmény
vezetője. „Tavaly az EYOF kapcsán kipróbáltuk a ren‐
dezvény sportágait, most pedig az EKF pályázathoz
kapcsolódva, kulturális kirándulásokat szervezünk a
klubtagjainknak” – mondta az igazgató. Megkeresték
a Vaskakas Bábszínházat, és tárgyalnak a Győri Nem‐
zeti Színházzal és a Győri Balettal is, szeretnék több
intézménybe is elvinni a szépkorúakat, hogy bepillant‐
hassanak a színfalak mögé. „Az időseink nyitottak a

kultúrára, mi pedig szeretnénk nekik megmu‐
tatni, milyen gazdag városunk kulturális pa‐

lettája” – tette hozzá az EESZI igazgató‐
ja. „Nem is tudom, miért nem mi
kezdeményeztük ezt az együttműkö‐
dést, pedig régóta hirdetjük már,
hogy a bábszínház nem csak a gye‐
rekeké, hanem a felnőttek és az idő‐

sebb korosztály ugyanolyan jól tud
szórakozni előadásainkon” – mondta

Csobod Eszter. „Nagyon örültünk a felké‐
résnek, és állunk elébe, hogy vendégül lássuk az

idősklubok tagjait” – tette hozzá a Vaskakas Bábszín‐
ház művészeti titkára.

A győri idősek programjairól a Győr+ Televízió
Híradója folyamatosan beszámol majd.

Az idôseink
nyitottak, mi pedig 

megmutatjuk, milyen
gazdag a paletta

AJÁNLÓ
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GYORI IDOSEK
2018: Kultúrára „mozognak” 
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a Mary Carry Team
Sikeresen teljesítette a Budapest–Bamako Rallyt
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Fontos tudni, hogy munkáltató a
2017‐es évre vonatkozóan már nem
készítheti el a munkavállalók adóel‐
számolását. Az összesített igazolást
viszont 2018. január 31‐ig át kell ad‐
niuk a magánszemélyek részére.

A NAV 
a rendelkezésére

álló hivatalos ada‐
tok alapján min‐
den magán‐
személynek,
aki nem
egyéni vállal‐
kozó, auto‐
matikusan el‐
készíti az adó‐
bevallási terve‐
zetet. Idén már az
általános forgalmi
adó fizetésére kötele‐
zett magánszemélyek és a
mezőgazdasági őstermelők részére is
készül tervezet, ha érkezett róluk
adat. Kovács Mária főosztályvezető
hangsúlyozta: az adóbevallási terve‐
zet elkészítését nem kell külön kérvé‐
nyezni, tehát nem kell a papírokkal
felkeresni az ügyfélszolgálatot, azt
egyébként sem ott állítják össze. Az
összeállítás alapját a munkáltatók, ki‐
fizetők által benyújtott havi járulékbe‐
vallások és az adókedvezményekre
vonatkozó adatszolgáltatások képezik.

Az elkészült tervezetet természete‐
sen ellenőrizheti az adóalany. Az
ügyfélkapun keresztül március 15‐től
mindenki megnézheti a saját terveze‐
tét. Akinek nincs ügyfélkapuja, az hat‐
féle módon – például sms‐ben, levél‐
ben, személyesen – is kérelmezheti,
hogy neki postázzák ki a dokumentu‐
mot. Ezt március 19‐ig kell kérni, a
NAV pedig április utolsó napjáig küldi
el postán.

Magánszemélyeknek a NAV készít adóbevallás-tervezetet

Kérni sem kell: az egyéni vál‐
lalkozók kivételével minden
magánszemélynek elkészíti
adóbevallás‐tervezetét a NAV.
A civil szervezeteknek, illetve
az egyházaknak adható 1–1
százalékos támogatásról azon‐
ban ezután is nekünk kell ren‐
delkeznünk. A legfontosabb
tudnivalókat Kovács Máriával,
a NAV Győr‐Moson‐Sopron
Megyei Adó‐ és Vámigazgató‐
ságának főosztályvezetőjével
tekintettük át. 1%-ok,

de rendelkeznünk kell róluk
Előfordulhat, hogy a bevallási terve‐

zetet módosítani kell. A főosztályvezető
példaként említi: ha valakinek

a munkája mellett ingat‐
lankiadásból is szár‐

mazik bevétele,
azt neki kell fel‐

tüntetni. Az
ügyfélkapuval
rendelkezők
e s e t é b e n
egyszerű a
helyzet, ők

könnyen mó‐
dosítani tudják

az adatokat. Aki
azonban nem nyitott

ügyfélkaput, ezáltal a ter‐
vezetet nyomtatványon, pos‐

tán kapja meg, azon nem módosíthatja
az adatokat, ebbe a dokumentumba
nem írhat bele, hanem akkor már neki
kell a 17SZJA nyomtatványt kitöltenie. 

Ha a magánszemélyek – ősterme‐
lőkön és az áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyeken kívül – nem ellen‐
őrzik, vagy nem módosítják a terveze‐
tet, az május 22. után külön kérés nél‐
kül végleges adóbevallássá válik. 

Győri civil szervezetek
azzal keresték meg szerkesztősé‐

günket, hogy már tavaly jelentősen
csökkent az 1 százalékokból szárma‐
zó bevételük, az adózók ugyanis elfe‐
ledkeztek róla nyilatkozni, állítják.

Az Emberek az Állatokért győri
alapítvány eddig átlagosan 28 millió
forinttal számolhatott, a 2016‐os
adóbevételek nekik utalt 1 százaléka
azonban csak 24 millió forint volt.
Horváth Patrícia állatgondozó szerint
ez a kiesés számukra azt jelentette,
hogy a fejlesztéseket nem tudták
végrehajtani, megnőtt ugyan a táp‐

és macskaalom‐adományok mennyi‐
sége, de például a kennelek tetejét
nem tudták befedni, az állatok egy
része ázik. Az alapítvány attól tart: ha
minden magánszemélynek a NAV ké‐
szíti el a bevallását, kevesebben ve‐
szik a fáradságot arra, hogy utánajár‐
janak, miként juttathatják el az 1 szá‐
zalékot a támogatni kívánt szerveze‐
teknek.

Rákérdeztünk a szakembernél az
1 százalékos támogatások sorsára.
Közismert, hogy adónk 1 százaléká‐
val civil szervezeteket, alapítványokat
támogathatunk, a másik 1 százalék‐
kal egyházakat vagy a Nemzeti Tehet‐
ség Programot. 

Kovács Mária főosztályvezető el‐
mondta: tavaly is és idén januárban
is mindenki megkapta azt a tájékoz‐
tató levelet, amelyben szerepel az 1
százalékokról szóló nyomtatvány is.
Ezt kell kitölteni, s máris vissza lehet
küldeni, nem kell vele várni május
22‐ig. Ügyfélkapuval pedig még egy‐
szerűbben lehet rendelkezni az egy
százalékokról. Ráadásul az e‐Szja on‐
line kitöltő felületen, az 1+1 százalék
felajánlásakor a keresőbe elég beírni
a címszavakat – például győri kórház
–, s máris megjelennek pontos adó‐
számmal az érintett alapítványok.

Újdonság:
aki valamelyik regisztrált egyház‐

nak adja az egy százalékát, elég arról
most rendelkezni, utána automatiku‐
san évről évre oda kerül a pénz. A ci‐
vil szervezetek, illetve a Nemzeti Te‐
hetség Program esetében viszont
minden évben újra meg kell jelölni a
kedvezményezettet.

Nem 
vesznek el

azSzerző: Hajba Ferenc

Május 22. után
véglegessé válik
az adóbevallás
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A hét pályázóból hármat emeltek
ki: Győrt, Debrecent és Veszprémet. A
városok nevének bejelentését ováció
fogadta a teremben. Borkai Zsolt pol‐
gármester is jelen volt a rendezvényen
és lapunknak úgy fogalmazott: „sport‐
nyelven szólva túljutottunk a selejte‐
zőkön és kikerültünk az olimpiára.
Győr számára már most jelentős hasz‐
na van ennek az eredménynek, köszö‐
nöm a város polgárainak támogatását,
közreműködését és mindenkinek a
munkáját, aki a pályázat elkészítésé‐
ben bármilyen szerepet vállalt.”

Az Európa Kulturális Fővárosa
program kivételes lehetőség, hogy

Rendhagyó és sikeres prezentá‐
ció után továbbjutott Győr a
2023‐as Európa Kulturális Fővá‐
rosa címért  folytatott verseny‐
ben. A Magyar Nemzeti Múze‐
umban rendezett nemzetközi
sajtótájékoztatón csütörtökön
délben jelentették be: Győr,
Debrecen és Veszprém jutott a
második fordulóba.

Eloresodortak bennünket az áramlatok

Győr egyre gyarapodó, különböző
múlttal és gyökerekkel rendelkező la‐
kossága egy közös áramlás‐élmény‐
nyel gazdagodva építsen közös jövőt
– hangzott el a győri koncepciót be‐
mutató prezentáción. A 12 tagú zsűri
előtt szerdán mutatta be programját
az Európa Kulturális Fővárosa címre
pályázó hét magyar város. A győriek

rendhagyó prezentációval készültek.
Nem vetítettek: beszéltek, miközben
hol az utakat, majd a folyókat jelképe‐
ző papírszalag, hol az intézményeket
ábrázoló papírmakettek, hol a barokk
hangulatot idéző álarcok kerültek elő.
Németh Csaba, a Győri Nemzeti Szín‐
ház zenekarának koncertmestere he‐
gedűjátékkal illusztrálta a megszólalá‐

sok tartalmát. A narrátor Dunai Csen‐
ge, a Győri Nemzeti Színház színésze
volt, aki azzal kezdte a prezentációt:
Győr áramlási csomópontokban fek‐
szik. Az európai közlekedési hálózatok
alapját adó szárazföldi, folyami és vas‐
úti Helsinki‐folyosók mindhárom típu‐
sa érinti. Az áramlás meghatározza a
város újkori történetét, mindennapjait
és jövőjét. 

A bemutatkozás
mindvégig azt sugallta, hogy Győr

számára a kulturális főváros lehető‐
sége „egy olyan cél, aminek segítsé‐
gével a kultúra fókuszán keresztül te‐
kinthetünk lehetőségeinkre, és ösz‐
szegezhetjük erőforrásainkat.”

Győr tavaly nyáron már megmu‐
tatta képességét egy nemzetközi
szintű, Európa nagyságú  rendezvény
megszervezésében. Az Európai Ifjú‐
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) alatt
1.500, zömében 25 év alatti önkén‐
tes dolgozott. Ötven ország 2.500
sportolóját fogadtuk, „megtanultuk
a vendégek szemével látni városun‐
kat, felismerni az igényeket”.

A sport most átadja helyét a kul‐
túrának, fogalmazott Borkai Zsolt, a
város olimpikon polgármestere. Jel‐
képes erejű, hogy a pályázat benyúj‐
tásakor kiderült: az Olimpiai Sport‐
park nagycsarnokába költözik a Győri
Nemzeti Színház és a Győri Balett,
mert otthonukat, a színházat telje‐
sen felújítják, már a kulturális fővá‐
rosra való felkészülés jegyében.

A személyes prezentáció során tí‐
zen szólaltak meg röviden, jól kitalált
dramaturgiai pillanatokban. Dr. Doma‐
nyik Eszter, a Városmarketing és Prog‐
ramszervezési Főosztály vezetője azt
mondta el: „A Duna olyan ékszerünk,
amely Európa nyolc országának egyik

´́

Tovább evezünk az

EURÓPA 
KULTURÁLIS
FOVÁROSA címért´́
Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor
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legszebb földrajzi dísze, nyaklánca.
Ezen a nyakláncon különleges drágakő
a Szigetköz és a Csallóköz. Szeretnénk,
ha minden régióban élő ember őre, vi‐
gyázója és nem csupán felhasználója,
haszonélvezője lenne a tájnak. A tér‐
ségben megvalósuló, határon átnyúló
fejlesztések új helyszíneket teremte‐
nek az Európa Kulturális Fővárosa év
programjaihoz is. Kiemelt partnerünk
Dunaszerdahely, Sopron a Fertő‐Han‐
sági Nemzeti Park, a Pannonhalmi Fő‐
apátság, a Széchenyi István Egyetem,
számos civil egyesület és sportszerve‐
zet, valamint a régiók önkormányzatai.” 

Eduarda Amorim, az Audi ETO átlö‐
vője is magyarul beszélt: „Győr most
már az én otthonom is, hiszen 2009‐
ben érkeztem Brazíliából ebbe a szép
városba, az Audi ETO KC kézilabdacsa‐
patába, és azóta itt élek. Befogadtak
az emberek, szeretnek és én is meg‐
szerettem őket, a várost, a magyar
nyelvet és a győri kulturális életet.”

Dunai Csenge azt idézte fel: „Járt
itt Bonaparte Napóleon francia csá‐
szár, Ferenc József osztrák császár,
Montecuccoli olasz hadvezér, Sobies‐
ki János lengyel király. Misézett Győr‐
ben II. János Pál pápa. Itt született
Richter János európai hírű karmester
és zeneszerző. Itt indult el tervezői
pályáján Ferdinand Porsche német
konstruktőr, tanított Jedlik Ányos, a
dinamó feltalálója, alkotott itt Egon
Schile osztrák festő. És itt élt Xantus
János, az igazi Old Satterhand, akiről
Karl May regényeiben, Winnetou leg‐
jobb barátját mintázta. 

„És itthagyta legendás puskáját,
amit azóta is nagy becsben őrzünk”
– kapcsolódott a prezentációba dr.
Fekete Dávid alpolgármester, majd
így folytatta: „A városi gyűjteménye‐
inknek kipróbált otthona az Apátúr‐
ház. A barokk Győr egyik legrepre‐
zentatívabb épületének megújulása
a gazdag történeti anyagunk újjászü‐
letése is. Nem kriptahangulatú mú‐
zeumi rekonstrukciót akarunk, ha‐
nem valóban igazi 21. századi kultu‐
rális értékcentrumot, ahol megért‐
hetjük az egymásba kapcsolódó kor‐
szakok tanulságait és üzenetét.” 

A város művészeti életében,
építészetében, táncművészetében

járatos Jahoda Maja belsőépítész pe‐
dig arról beszélt, hogy a város folyto‐
nos dinamizmusának egyik legkifeje‐
zőbb művészeti eszköze a tánc, a kor‐
társ balett. „A Győri Balett, a kulturális
főváros programjának egyik tervezett
utazó nagykövete, a mi városunk gyer‐
meke, itt vált nemzetközi hírű társulat‐
tá, itt hozta létre iskoláját. 2017‐ben a
győri egyetemen a felsőfokú balett‐

képzés megteremtésének is megnyílt
a lehetősége” – tette hozzá. 

Borsa Kata különböző, nemzetközi
szinten elismert fesztiválok, esemé‐
nyek kitalálója, szervezője az Öt
Templom Fesztivál és a kulturális fő‐
városi koncepció kapcsolódását ábrá‐
zolta: „Győr Újváros városrészében,
egy utcában található meg az öt eu‐
rópai történelmi vallás egy‐egy temp‐
loma. A több száz éve békében egy‐
más mellett élő gyülekeze‐
tek, a kultúrák közötti
párbeszéd fontos‐
ságára figyelmez‐
tetnek minket.
Közös ünne‐
püket, az Öt
T e m p l o m
Fesztivált az
első magyar‐
országi Euró‐
pa Kulturális
Fővárosa pályá‐
zat hívta életre. A
házigazda gyülekeze‐
tek összefogása példaér‐
tékű, országos és határon át‐
nyúló kezdeményezéssé nőtte ki ma‐
gát, és az egész városrész kulturális
alapú fejlesztését indította el.”

Pál Kálmán, az Öt Templom Fesz‐
tivál másik szervezője, akinek nem‐
csak a koncepció, hanem a prezentá‐
ció kialakításában is tevékeny része
volt, azzal folytatta: „Az öt különböző
felekezethez tartozó templom ilyen
kis területen kevés helyén tudott
megmaradni a nagy Európának, és
ezért vált emlékművévé az elfoga‐
dásnak. A fesztivál ilyen értelemben
is közös ünnepünk! Hiszünk a zsidó‐
keresztény kultúra mindig megújulni

képes erejében, és hisszük, hogy en‐
nek a megújulásnak ez a városrész
igazi alkotóháza és üzenőfala!”

Természetesen a város zenei
élete, az új koncertterem felépítése
is terítékre került. Dr. Domanyik Esz‐
ter szerint: „A nemzetközi hírű Győri
Filharmonikus Zenekar egy megfele‐
lőbb épített bázissal, sokkal hatéko‐
nyabban, sokkal több szálon kapcso‐
lódhatna Európa zenei életéhez. En‐

nek a törekvésnek egyik
zászlóshajója a „Muzsi‐

káló Duna" feszti‐
vál, ami a folyó‐

ra, mint a nem‐
zeteket kultu‐
rálisan is ösz‐
s z e k ö t ő
á ra m l á s ra
komponálja
a projektet.”

Borkai Zsolt
polgármester

pedig a Vaska‐
kas Bábszínházat és a

Győrkőcfesztivált méltatta:
„A Belvárost betöltő gyermekboldog‐
ság 2023‐ban a sokszínű európai
nemzetek generációinak olyan talál‐
kozási pontja lesz, amelynek közpon‐
ti témája a gyermek, kontinentális jö‐
vőnk legbiztosabb garanciája! Azok a
gyerekek, akik tudnak a fesztiválon
boldogan együtt játszani, bizonyára
jobban tudnak majd együtt közös jö‐
vőt építeni is!”

Kontinensünk közös kultúrtörté‐
neti áramlásélményének, a barokk‐
nak a szerepéről dr. Fekete Dávid
beszélt: „Az akkori kort az egyes
ember valahogy úgy élte meg, mint
most mi a saját korunkat. A barokk
a művészetek behatolása az emberi
élet intim szféráiba, a barokk a
grandiózus építkezések időszaka, a
barokk az összművészeti nagyren‐
dezvények szülőanyja, a barokk ma‐
ga a fesztivál.”

Weisz Mátyás (Dj. Matyi), aki ép‐
pen egyidős a Győrkőcfesztivállal,
büszkén közölte: együtt növekszünk a
rendezvénnyel. „Amikor kimegyünk a
fesztiválra a szüleimmel, és találko‐
zunk az ő ismerőseikkel, mindig azt
mondják nekem, hogy jéé, mennyivel
nagyobb lettél! És én is pont ezt szok‐
tam mondani a mi fesztiválunkról,
mert szerintem ez a miénk!” 

Győr tehát versenyben maradt,
evezhetünk tovább az áramlatokban
a cím elnyerése felé!

Nem
kriptahangulatú

múzeumi 
rekonstrukciót

szeretnénk
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„Ha magamban tíz évvel visszafor‐
gatom az idő kerekét, elmondhatom,
sokszor bosszantott, hogy Győrt sokan
pusztán ipari városként tartották szá‐
mon, amely jól prosperál ugyan, fon‐
tos eleme a magyar gazdaságnak, de
igazából turistaként nem sok érdekes
van ott – ahogy mondták –, félna‐
pos város. Mi, győriek persze
akkor is tudtuk, hogy ez
nem igaz, hiszen műem‐
lékekben a harmadik
leggazdagabb hazai te‐
lepülésként, nemzet‐
közi szintű művészeti
társulatainkkal, legen‐
dáinkkal, vendégszere‐
tetünkkel ennél akkor
is többre voltunk hiva‐
tottak” – kezdte visszaem‐
lékezését Borkai Zsolt. A pol‐
gármester kérdésünkre elmond‐
ta, az önkormányzat éppen ezért kez‐
dett egy tudatos, fokról fokra építkező
munkába. „Egyrészt jobban be szeret‐
tük volna mutatni országnak‐világnak
a meglévő értékeinket, másrészt pe‐
dig kihasználni az addig kiaknázatlan

CSÚCSON A GYORI TURIZMUS

Városunk a TOP 10-ben

Megtörtént, amit év elején la‐
punk hasábjain előre jeleztünk,
a turisták által Győrben töltött
vendégéjszakák száma átlépte a
400 ezres álomhatárt, egészen
pontosan tavaly 418.163 éjsza‐
kát töltöttek a győri kereskedel‐
mi szálláshelyeken a vendégek,
ami azt jelenti, hogy a kilencedik
leglátogatottabb vidéki telepü‐
lés a miénk. 

lehetőségeket. Ezért fejlesztettük fesz‐
tiváljainkat, ezért végeztünk el renge‐
teg, a győriek és a hozzánk látogatók
számára fontos beruházást – mint a
Belváros rehabilitációja, közterek, par‐
kok, köztéri alkotások rekonstrukciója,

közlekedési infrastruk‐
túra fejlesztése

–, és ezért
szervez‐

tünk szá‐
mos olyan

programot, amely
az élet több területén népszerűsíti
Győrt. Elég a korábbi nyárzárók világ‐
hírű fellépőire, vagy a nemzetközi
sportversenyekre gondolni. E tekintet‐
ben a csúcs kétségkívül a 2017‐es év

volt, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz‐
tivállal (EYOF), amelyre olyan infrast‐
ruktúra létesült, amely előrevetíti to‐
vábbi nagy világesemények városunk‐
ba hozatalát is.” Ahogy a polgármester
mondja, mindehhez az önkormányzat
egyedül kevés lett volna, de olyan szö‐
vetségesekre talált, amelyekkel össze‐
fogva, a félnaposnak nevezett város‐
ból hazánk egyik legkeresettebb úti
célja lett Győr. „A turisztikai szektorral
való szoros együttműködés, a kulturá‐
lis intézményeinkkel zajló közös mun‐
ka, az egyetemmel és a győri vállalko‐
zásokkal való szövetség, no és persze a
magyar állam kiemelkedő támogatása
is kellett mindehhez. A most elért szám‐
nak persze nagyon örülünk, de nem
dőlhetünk hátra, idegenforgalmunkat
tovább kell fejleszteni, mert ahogy ne‐
künk sikerült előznünk, ha elkényelme‐
sedünk, újra le is maradhatunk.”

És akkor nézzük a számokat:
A KSH turizmusról készült adatso‐

raiból kiderül, 2008‐ban 212.210
vendégéjszakát töltöttek Győrben a
vendégek. 2009‐ben – a válság miatt

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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Újabb
lélektani határt
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visszaesés történt, akkor ez a szám
187.567 volt. Aztán 2010‐től elkezdő‐
dött egy meredek emelkedés, előbb
233.869‐re, majd 2011‐ben 284.406‐
ra ugrott a nálunk töltött vendégéj‐
szakák száma. 2012‐ben először lép‐
te át a város a 300 ezres határt, még‐
hozzá nem is kevéssel. A 357.916‐os
eredményben nyilván az Audi új gyá‐
rának építése is szerepet játszott, de
a város ekkor már a szabadidős turis‐
ták által is népszerűnek számított.
2013‐ban egy kismértékű visszaesés
következett, de még így is jóval túl a
300 ezren, egészen pontosan
332.695 vendégéjszakát töltöttek ná‐
lunk. Innentől a fejlődés ismét töret‐
len, 2014‐ben 340.538, 2015‐ben
344.498, 2016‐ban pedig 369.354
volt ez a mutató. Aztán jött a 2017‐
es esztendő, és egy újabb lélektani
határ, a 400 ezres vonal átlépése. A
418.163‐as szám 2016‐hoz képest

több mint 13 százalékos növekedést
jelent, tízéves távlatban pedig tulaj‐
donképpen megduplázódott a ná‐
lunk töltött vendégéjszakák száma.

„A sok városképi,
infrastrukturális és kulturális fejlesz‐

tés mellett nagyon fontos, hogy mind‐
ezt hogyan tudjuk „eladni”, vagyis fon‐
tos az a marketingtevékenység, amely‐
lyel ezeket a változásokat, újításokat év‐
ről évre bemutatjuk a potenciális ven‐
dégeinknek. A különböző óriásplakát‐
kampányok, a turisztikai kiállításokon,
a kiadványokban, az interneten való
megjelenés is nagyon fontos, de épp
ennyire fontos, hogy akik ellátogatnak
hozzánk, azok mit mondanak el a vá‐
rosról, amikor hazamennek. Az EYOF
ebből a szempontból is egy sikertörté‐
net, hiszen a fiatalok Európa ötven or‐
szágába vitték magukkal a nálunk szer‐
zett élményeket, a város szépségét,

lüktetését” – mondta el kérdésünkre
dr. Domanyik Eszter, a Városháza Város‐
marketing és Programszervezési Főosz‐
tályának vezetője, akivel a témában
hosszabb interjút olvashattak január
12‐i lapszámunkban. Szintén ebben a
számban jelent meg az az összeállítás,
amelyben Horváth Ottó, a Hotel Rába
City Center igazgatója elmondta, 2017‐
ben a szálloda vendégéjszakáinak szá‐
ma öt százalékkal meghaladta a 2016‐
os adatokat, s bár az idén nem rende‐
zünk Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti‐
vált, mégis arra számítanak, hogy
2018‐ban is sikerül megtartani ezt a
szintet. Ez a turisztikai szektor Győrbe
vetett bizalmát is jelzi. 

Ha megnézzük
a várható újabb fejlesztéseket, az

optimizmus nem kincstári, hiszen csak
a Modern Városok Program keretében
olyan beruházások valósulhatnak meg,
mint a Győri Nemzeti Színház és a II. Já‐
nos Pál tér felújítása, az állatkert bőví‐
tése, a strand modernizálása, a hang‐
versenyterem, a konferenciaközpont
vagy épp a sporthotel építése, de per‐
sze a nagyszabású közlekedésfejleszté‐
si beruházásokat is ide sorolhatjuk.

2016‐ban még két város Győr
előtt volt, azonban 2017‐ben Szege‐
det és Debrecent is megelőzte váro‐
sunk a kereskedelmi szálláshelyek
vendégforgalma alapján. A listát lát‐
va elmondható, hogy a TOP 10‐be a
nagy hagyományokkal rendelkező
fürdővárosok mellett bekerülni, ko‐
moly fegyverténynek számít.

A cikkünkben közölt számok csak a kereskedelmi szálláshelyeken
töltött vendégéjszakákat tartalmazzák, a magánszálláshelyeket
nem. Ezen adatok alapján a TOP 10 leglátogatottabb magyar város
a következő:

1. Budapest (10.000.936 vendégéjszaka)
2. Hévíz (1.130.157)
3. Hajdúszoboszló (976.478)
4. Bük (741.518)
5. Siófok (706.774)
6. Balatonfüred (693.562)
7. Zalakaros (553.678)
8. Sárvár (484.142)
9. Eger (440.180)

10. Győr (418.163)

A további sorrend (TOP 15): Szeged (411.809), Miskolc (390.547),
Gyula (380.358), Debrecen (373.224) és Sopron (366.172). 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal • www.ksh.hu
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„Győr egy gondoskodó város, talán elég annyit mondani,
hogy az 53,5 milliárd forintosra tervezett 2018‐as városi költ‐
ségvetés közel egyötödét ennek a területnek a fenntartása,
fejlesztése teszi ki. A szociális ágazat intézményeinek mű‐
ködtetésére mintegy négymilliárd, az oktatás‐nevelésre,
többek között az óvodák fenntartására, vagy épp a diákét‐
keztetésre 6,4 milliárd forintot szánunk” – summázta la‐
punknak dr. Somogyi Tivadar, a területért felelős alpolgár‐
mester. Kiemelte, Győr hangsúlyosan figyel az idősekre, a
gyerekekre és a rászorulókra. „A városban olyan erős szoci‐
ális háló épült ki, amely lehetővé teszi, hogy az önkormány‐
zat egyetlen, a jogszabályokban szereplő feltételeknek meg‐
felelő kérelmet se utasítson vissza. Ahogy a korábbi évek‐
ben, úgy 2018‐ban is jelentős infrastruktúra‐fejlesztés való‐
sul meg az ágazatban, intézményi felújítások, új szolgáltatási
helyek, új bérlakások jönnek létre a városban.”

„A folytonosság a fő vezérelv, 
hiszen a jól működő elemeket visszük tovább 2018‐ban

is. Így idén is biztosítjuk a fürdőbérleteket az időseket, nagy‐
családosokat és fogyatékkal élőket képviselő szervezetek
számára, továbbvisszük a lakások akadálymentesítését cél‐
zó pályázatunkat is, ahogy az Idősügyi Tanács működését
is segítjük” – sorolta Panker Mihály, a Humánpolitikai Fő‐
osztály vezetője. Ez utóbbi azért is fontos, mert idén készül
el az idősek életminőségének javítását célzó koncepció
megújítása, valamint a 2018–2022‐ig terjedő Helyi Esély‐
egyenlőségi Program is, amely a hátrányos helyzetű társa‐
dalmi csoportok felzárkóztatását szolgálja.

Ehhez a gondolathoz csatlakozott Szabóné Vörös Ágnes,
a Népjóléti Osztály vezetője, aki elmondta, hamarosan kez‐
dődik a Bercsényi ligetben a Család‐ és Gyermekjóléti Köz‐
pont új közösségi terének építés‐előkészítése. A háromszin‐
tes épület elsősorban a területen élőknek kínál majd prog‐
ramokat, de terveznek városi jelentőségű rendezvényeket
is, sőt a városrész egyéb szervezeteinek is helyet adnak
majd programjaik megvalósításához. Itt kap helyet a „fo‐
gyatékos pont”, valamint a szeptembertől kötelezően je‐
lentkező új feladat, az óvodai, iskolai szociális segítést vég‐
zők bázisa is. A több mint 460 millió forintos fejlesztés TOP‐
os forrásból valósul meg. A Terület‐ és Településfejlesztési
Operatív Programban támogatott beruházások mentén to‐
vábbhaladva jelentős, mintegy 710 millió forintos bölcső‐
defelújítási program kezdődik. A Kiskúti úti intézmény rész‐
leges felújítása elsősorban tetőcserét és a vizesblokk aka‐
dálymentesítését jelenti. Emellett több 2019‐ben induló
fejlesztés előkészítése is megtörténik, a Zöld utcai bölcső‐
dében teljes, míg a Cuha utcai és a ménfőcsanaki intézmé‐
nyekben részleges felújítást terveznek.

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézményhez tartozó
egységek közül folyamatban van a Kör téri rendelő 240

millió forintos felújítása, amely idén befejeződik, a József At‐
tila úti pedig elkezdődik mintegy 200 milliós költséggel. Vár‐
hatóan márciusban már a bővített szolgáltatási körrel mű‐
ködik az Otthon utcai idősek klubja és demens centrum. Itt
a legnagyobb változás, hogy kétszer akkora terület áll ren‐
delkezésre, az eddigi 7 helyett pedig 28 demenciával élő
idős ember ellátásáról tudnak gondoskodni. A családoknak
szóló tanácsadás mellett új szolgáltatás a szállítás, hiszen sok
idős embernek az ide való eljutás jelentette a problémát. A
szociális és egészségügyi ágazat több intézményében ener‐
getikai fejlesztések is megvalósulnak. Az osztályvezető a haj‐

Még erosebbre sz

Az elmúlt héten a győri költségvetés‐tervezet fő irányvonalairól, és
a 2018‐ban várható fejlesztésekről számoltunk be olvasóinknak. Ez‐
úttal arra voltunk kíváncsiak, hogy a büdzsé milyen tételeket tartal‐
maz a város szociális‐egészségügyi területe, a lakásügy és az okta‐
tás‐nevelés szempontjából.

SZOCIÁSzerző: Papp Zsolt
Látványterv: GMS Építész Iroda Kft.
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zövik a

léktalanellátást is megemlítette, itt folytatódik az országos
közfoglalkoztatási mintaprogram, amely a hajléktalanok re‐
integrációját segíti. A szociális bérlakások tekintetében fon‐
tos megemlíteni, hogy a Sáráson 2016‐ban átadott első
ütem után 2018‐ban két telken újabb nyolc lakás épül fel,
amelyek szintén szociális rászorultság alapján bérbe adott

lakások lesznek.
Az oktatás‐nevelés szintén nagy terület a város
életében, még akkor is, ha ma már nem tartoz‐

nak az iskolák az önkormányzathoz. Bodorné
Mózes Ágotát, az Oktatási Osztály vezetőjét

a 2018‐as év legfőbb sarokpontjairól kér‐
deztük. Mint mondta, az Erzsébet Ligeti
Óvoda 330 millió forintos felújítása, bőví‐
tése szeptemberre készül el. A Mosolyvár
Óvoda Magyar úti tagóvodája megszűnik,
és az ott működő három csoport – a bőví‐

tés révén – ide költözik. Ezenkívül több óvo‐
dában lesz kisebb‐nagyobb felújítás, döntő‐

en ablakcsere, vizesblokk‐felújítás, egyéb belső
munkák. Megtudtuk, a győrújbaráti gyermektá‐

borban már megújultak a vizesblokkok, s következik
az ebédlő és az ebédlő előtti tér is. Az önkormányzat által

üzemeltetett nyolc főzőkonyhában folyamatosan cserélik a
berendezéseket új, korszerű gépekre. 2017. szeptember 1‐
től a Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodájában műkö‐
dik az utazó gyógypedagógusi hálózat 13 fővel, amely idén
7 fővel tovább bővül. Ők látják el az óvodákban a 200 sajátos
nevelési igényű gyermek fejlesztését. Az önkormányzat és
az állam a jogszabályban meghatározott feltételek mellett
biztosítja az ingyenes étkeztetést, emellett az önkormányzat
közel 1.400 nagycsoportos óvodásnak biztosítja az úszások‐
tatást, és minden győri iskolában, körülbelül 1.400 elsősnek
az ingyenes tanszercsomagot. Új udvari játékok beszerzésé‐
re 12 millió forintot szánnak, míg az egykor önkormányzati
iskolák szakmai programjuk megvalósításához pályázhatnak
a 10 milliós keretre. A szociális és az oktatási terület intéz‐
ményeinél a tervezet szerint 130 millió forint áll rendelke‐
zésre a karbantartási munkákra.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
2018‐ban ünnepli hetvenedik, míg az Egészséges Váro‐

sok Program fennállásának harmincadik évfordulóját. Eh‐
hez kapcsolódva számos, az egészség megőrzését, az egész‐
ségnevelést szolgáló program valósul meg a városban, és
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is folytatja munkáját a
drogproblémák visszaszorítása érdekében. A Győriek Egész‐
ségéért Közhasznú Egyesülettel közösen folytatja a város a
Légy ott! projektet, amelynek keretében olyan népszerű
programok folytatódnak, mint a fiatal felnőtteknek szóló
villámrandi, a szenior tánc, vagy a szintén időseknek szóló
gyalogló klub. Panker Mihály azzal zárta, a fejlesztések és
a szakmai programok megvalósítása mellett nagy gondot
fordítanak a munkaerő megbecsülésére is. Igyekeznek min‐
den területen a lehető legjobb munkakörülményeket meg‐
teremteni, emellett a szakemberek munkáját megfelelően
megköszönni. Így a hagyományos pedagógusnap és a Sem‐
melweis‐nap mellett idén a szociális munka napját is meg‐
ünneplik, hogy az oktatásban, egészségügyben és a szoci‐
ális ágazatban dolgozókat is megfelelő módon tudják elis‐
merésben részesíteni.

(A látványterven a Család‐ és Gyermekjóléti Központ
Bercsényi ligetben megvalósuló új közösségi tere látható.)

ÁLIS HÁLÓT

A
költségvetés

egyötödét szánják
a fenntartásra,
fejlesztésre
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„A magyar gazdaság mutatói folya‐
matosan javulnak, a GDP növekedése
2017‐ben a 4 százalékot is meghalad‐
ta, ez tette lehetővé a bérek jelentős
emelését, a családtámogatások széle‐
sebb körű elérhetőségét és azt, hogy
a szociális ellátórendszerre lényege‐

sen több forrás jutott” – hangsúlyozta
Simon Róbert Balázs. „A lassan véget
érő ciklusban Győr számos területen
nagyot lépett előre, például a létfon‐
tosságú közlekedésfejlesztésben is” –
tette hozzá az államtitkár. „Hamaro‐
san befejeződik a várost keletről elke‐
rülő út építése, márciusban átadhat‐
juk az elkerülő részeként megvalósuló
új Mosoni‐Duna‐hidat, ami nagy segít‐
ség lesz a győri úthálózat tehermente‐
sítésében” – fogalmazott a politikus és
hozzátette, a beruházás állami forrás‐
ból valósul meg.

„Nagy siker volt
a panelfelújítási program a me‐

gyeszékhelyen, az elmúlt négy évben
3.000 győri lakás újult meg, vált kor‐
szerűbbé és értékesebbé is, a költsé‐
geket az állam, a város és a lakók kö‐
zösen finanszírozták, ami egyedülálló

az országban” – mondta Simon Ró‐
bert Balázs, aki fontosnak tartja,
hogy megújulhat a Győri Nemzeti
Színház és az előtte lévő tér, ami az
ő javaslatára került be a Mo‐
dern Városok Program‐
ba. A munkák már
idén megkezdőd‐
nek, a több
mint 20 milli‐
árd forintos
fejlesztés vár‐
hatóan két
évig tart
majd.

„Győr a sport
fellegvára,
ennek megfelelő‐

en sikeres Európai Ifjúsá‐
gi Olimpiai Fesztivált (EYOF)
rendezett a város, ennek kapcsán
több beruházás is készült, az Audi Aré‐
na, az Aqua Sportközpont és az Olim‐
piai Sportpark is állami hozzájárulással
épült, több mint 20 milliárd forint ér‐
tékben, ezek az EYOF óta már a győri

vőt is. „Győr következő 20‐25 évét
alapvetően meghatározza majd a Mo‐
dern Városok Program, ennek végre‐
hajtásáért felelek államtitkárként, így

napi szinten nyomon tu‐
dom követni, miként

állunk a tervek
megvalósításá‐

val” – hangsú‐
lyozta a kép‐
viselő és el‐
mondta, a
közlekedést
tovább kell
modernizál‐

ni, ezt a célt
szolgálja a bel‐

ső tehermente‐
sítő út megépítése

egy újabb Mosoni‐Du‐
na‐híddal Révfaluban, a győri

körgyűrű bezárása az északnyugati el‐
kerülő megvalósításával, a vasútállo‐
más felújítása, valamint a vidéki busz‐
pályaudvar és a Belváros kapcsolatá‐
nak egyszerűsítése.

„Kiemelt feladat lesz
a következő években is a helyi fel‐

sőoktatás továbberősítése, szeret‐
nénk elérni, hogy 10‐15 éven belül a
Széchenyi István Egyetem tudomány‐
egyetemmé váljon, ezt a célt szolgál‐
ja az EYOF‐ra készült új kollégium, az
épülő Felsőoktatási és Ipari Együtt‐
működések Központ és a technoló‐
giai, illetve innovációs park, ami az
egykori Kekszgyár területén létesül
majd” – tette hozzá. „Összesen több
mint 130 milliárdnyi fejlesztést hoz a
Modern Városok Program Győrben,
fontos projektek még a turisták ezreit
vonzó Xantus János Állatkert bővíté‐
se, a strandfürdő felújítása, a panel‐
program folytatása, az új, modern
mentőállomás megépítése a Petz Ala‐
dár Megyei Oktató Kórház közvetlen
közelében, de a PAMOK melletti terü‐
letre tervezett új parkolólemez is a
győrieket szolgálja majd” – összegez‐
te a politikus. „Rengeteg elképzelé‐
sünk van még, nem csak Győrben, de
az általam képviselt további települé‐
seken, Kisbajcson, Nagybajcson és
Véneken is, ezekben a falvakban ki‐
sebb léptékben, de folyamatosak a
fejlesztések” – mondta Simon Róbert
Balázs. „Ha a választók megtisztelnek
bizalmukkal, azt ígérhetem, hogy a jö‐
vőben is mindent megteszek a győri
térség fejlődése érdekében” – zárta
összegzését a Miniszterelnökség ál‐
lamtitkára.

„Szeretném folytatni az elmúlt
években megkezdett munkát
Győrért, közösen képviselőtár‐
sammal, Kara Ákossal, a város‐
vezetéssel és a választókörze‐
temben élőkkel” – mondta Si‐
mon Róbert Balázs, a Miniszter‐
elnökség államtitkára. Az ország‐
gyűlési képviselő a Győr+ Televí‐
zió Konkrét című műsorában ér‐
tékelte az elmúlt négy évet és
beszélt jövőbeli terveiről.

A város
következô
20‐25 évét

meghatározza a
Modern Városok

Program

Simon Róbert Balázs: 

a tét április 8-án

A BIZTONSÁG ÉS

A GYARAPODÁS 

sportolási lehetőségeket gazdagítják”
– fogalmazott a politikus. „A közelmúlt‐
ban jelentettük be, hogy oktatási terü‐
leten is erősödött a megyeszékhely, a
Szent Mór Bencés Perjelség ugyanis
egy kormánydöntés értelmében meg‐
kapja a Széchenyi téri Lloyd‐épületet,
amit a gimnázium bővítésére használ‐
nak majd a bencések” – emelte ki Si‐
mon Róbert Balázs és hozzátette, a
megkezdett munkát szeretnék folytat‐
ni, közösen a győriekkel és a városve‐
zetéssel, ezért tervezték, tervezik egy‐
mással folyamatosan egyeztetve a jö‐

Szerző: Zombai-Kovács Ákos

Simon Róbert Balázs (1‐es körzet) és Kara Ákos (2‐es körzet) csütörtökön jelentették be, hogy ismét
indulnak a választáson a Fidesz‐KDNP jelöltjeként, s kérik a győriek és Győr környékiek bizalmát. 
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„Győr egyértelműen
nyertese
az elmúlt évek közös munkájának,

fejlődik a helyi ipar, a munkanélküli‐
ség rekord alacsonyra csökkent, a vál‐
lalkozások folyamatosan fejlesztenek,
az erősödő gazdasági környezetnek
köszönhetően" – jelentette ki Kara
Ákos. Magyarország jobban teljesít
most, mint 2010‐ben. Az itt élő em‐
berek szorgalma és a helyes kormány‐
zati döntések emelkedő pályára állí‐
tották a gazdaságot. Kiemelte, az Ott‐
hon Melege Program keretében felújí‐
tottak közel 3.000 győri lakást. Min‐
den idők legnagyobb panellakás‐fel‐
újítása valósult meg ebben a ciklus‐
ban. „Szívügyem volt ez a program, hi‐
szen magam is Adyvárosban és Mar‐
calvárosban nőttem fel.” Minden ér‐
vényes győri pályázat nyert és támo‐
gatást kapott az épületek korszerűsí‐
tésére. Ezt pedig, országosan egyedül ‐
álló módon, a város is kiegészítette.
Így a lakók a saját forrásuk mellé jelen‐
tős támogatást kaptak. „Célom volt a
nővérszállók felújítása és húsz eszten‐
deje a mostani az első év, amikor
adósság nélkül kezdte az évet a me‐
gyei kórház, miután a kormány teljes
mértékben mentesítette az adósságá‐
tól” – mutatott rá Kara Ákos.

Elmondta, az elmúlt hónapokban
közel négymilliárd forint összegű fej‐
lesztések indultak meg a vidéki tele‐
püléseken. „Biztonságossá tettük a
83‐as út és az autópálya csomó‐
pontját. A javaslatomra biztosított
forrást a kormány az Ifjúság körút
felújítására és a Szauter úti turbó
körforgalom átépítésére. Ez utóbbi
egy 400 millió forintos beruházás,
amely a végéhez közeledik” – tette
hozzá a politikus.

„Lépéséről lépésre haladva
fejlesztjük az úthálózatot, legyen

szó kisebb vagy nagyobb, de forgal‐
mas szakaszokról, így a keleti elkerü‐
lőről az új Moson‐Duna‐híddal" –
mondta a képviselő.

Kara Ákos: 

az áprilisi választásnak

Gyôr
egyértelmûen
nyertese az

elmúlt évek közös
munkájának

Több szempontból is óriási tétje van az áprilisi országgyűlési vá‐
lasztásoknak, egyrészt szól az ország biztonságáról. Tehát arról,
hogy mi magyarok magunk akarjuk eldönteni, hogy kivel akarunk
együtt élni. Mi nem akarjuk, hogy Magyarország bevándorlóország
legyen. Arról is szól az áprilisi választás, folytatódnak‐e a megkez‐
dett vagy folyamatban lévő fejlesztések az országban, Győrben és
a vidéki településeken is – ezt mondta Kara Ákos, a Nemzeti Fej‐
lesztési Minisztérium államtitkára, Győr és a környező vidéki tele‐
pülések országgyűlési képviselője a véget érő parlamenti ciklust
értékelve, a Győr+ Televízió Konkrét című műsorában.

„Az oktatás szintén
kulcskérdés,
ezért évekkel ezelőtt azt tűztük ki

célul, hogy a Széchenyi István Egye‐
tem kerüljön be az ország legjobb
három vidéki egyeteme közé. Sokat
kell még ezért dolgoznunk, de jól
haladunk" – emelte ki Kara Ákos. El‐
mondta, a Nemzeti Fejlesztési Mi‐
nisztérium előterjesztésében 6 mil‐
liárd forint került a kollégium építé‐
sére, ehhez adott 3 milliárd forintot

a város. Az elmúlt 10 évben kétmil‐
liárd forint értékben végeztek ener‐
getikai fejlesztéseket az intézmény‐
ben, és már az idehaza „első fecské‐
nek" számító Felsőoktatási Ipari
Együttműködési Központ is bonto‐
gatja szárnyait. „Javaslatomra támo‐
gatja a kormány a győri evangélikus
épületegyüttes, az Insula Lutherana
közel ötmilliárdos újjászületését. En‐
nek felújítása nem csak az evangéli‐
kus közösség, de Győr számára is
fontos. Hamarosan 'készre jelent‐
hetjük' a beruházást".

Kifejtette, a körzetéhez tartozó
kistelepülésekre is odafigyelt. „Ezek‐
ben a hónapokban a Győr környéki
településeken négymilliárd forint
összértékű beruházások kezdődtek,
amelyek minden településen fejlesz‐
tést jelentenek majd. Pannonhalmán
például tanuszoda épül. Győr követ‐
kező 15‐20 évét alapvetően
meghatározza a Modern

Városok Program”– hangsúlyozta Ka‐
ra Ákos. „Az új mentőállomás és a
Győr–Pannonhalma kerékpárút épí‐
tését én javasoltam, a kórház mellet‐
ti parkolólemez építését pedig közö‐
sen a város polgármesterével. Az el‐
múlt évek sikerei a közös munkának
köszönhetőek. Az itt élők szorgalma
mellett, Borkai Zsolt és a képviselő‐
testület döntései, a gazdaság szerep‐
lői és a jelentős kormányzati támoga‐
tás hozták az eredményeket. Ehhez
tettük hozzá a magunk munkáját Si‐
mon Róbert Balázs képviselőtársam‐
mal. Bízom benne, hogy a választá‐
sok után folytathatjuk a megkezdett
közös munkát, és tovább dolgozha‐
tunk az itt élőkért, Győr és a vidéki
települések fejlődéséért. Magyaror‐
szág szuverenitásának megőrzése és
a magyar emberek biztonsága az el‐

ső számunkra” – zárta
értékelőjét Kara

Ákos.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos

HATALMAS
TÉTJE VAN 
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Tavaly július 1‐je óta lehet bejegyez‐
tetni hazánkban Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezeteket, amiből eddig közel
száz alakult, mintegy húszezer taggal,
de a cél, hogy akár százezer fölé emel‐
kedjen a csatlakozók száma. A tapasz‐
talatok azt mutatják, hogy az idősek
főként délelőtt vállalnak munkát, de
vannak, akik éjszakázni is hajlandóak.
Érdekesség, hogy a motivációjuknál az
anyagiak másodlagosak a hasznosság,
a minőségi időtöltés és az újraélt kö‐
zösségi élmény mögött. 

A Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezetek Országos

Érdekképviseleti Szövetsége (KÖZ ‐
ÉSZ), valamint a Vállalkozók és Mun‐
káltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
Győrben is bemutatta a legfonto‐
sabb tudnivalókat a csatlakozni szán‐
dékozóknak. „Az idősekre leselkedő
legnagyobb veszély a magány, a kire‐
kesztettség, a feleslegesség érzése.
Győrben számos programmal igyek‐
szünk ennek elejét venni. Többek kö‐
zött ezért is üdvözlendő ez a lehető‐
ség, újabb alkalmat kínál az aktivitás‐
ra, nem mellesleg a nyugdíj mellé jö‐
vedelemkiegészítési lehetőséget is”
– kezdte dr. Somogyi Tivadar idős‐
ügyért felelős alpolgármester, aki
utalt arra, hogy az idősek olyan ta‐
pasztalatokat adhatnak át a fiatal
munkatársak számára, amely a vállal‐
kozásoknak is előremutató lehet. A
pozitív hatások mellett viszont arra is
felhívta a figyelmet, hogy ez a lehe‐

tőség sajnos jelenleg nem érvényes
a közalkalmazotti státuszokra, vagyis
az egészségügyben és az oktatásban
nincs lehetőség az idősebb munka‐
társak visszahívására, pedig nagy
szükség lenne a tapasztalt pedagógu‐
sok, orvosok, nővérek segítségére.

„A győri állomás
már a hete‐

dik a tájékoz‐
tató soro‐
z a t u n k ‐
ban,  ez a
probléma
m i n d e n ‐
hol felme‐
rült” – jelezte
Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, egy‐
ben azt is, hogy ezt az igényt a jogal‐
kotók felé is tolmácsolják. „A szövet‐
kezeti rendszer nem oldja meg a
munkaerő‐piaci problémákat, de szá‐
mos területen segítséget nyújthat.
Ez a rendszer az önkéntességen ala‐

pul, és megfelelő kereteket teremt
az idősek számára, hogy biztonságo‐
san vállalhassanak munkát. A szövet‐
kezeti tagok legalább 90 százaléká‐
nak nyugdíjasnak kell lenni, ezért ma‐
guk döntenek a saját magukra vonat‐
kozó szabályokról.” A főtitkár jelezte,

ma a magyar 65 év
felett ieknek

mindössze
a 2,4 szá‐
zaléka vál‐
lal munkát,
ez az
arány az

EU‐ban 5,6
százalék.

„De nézzük az üzleti részt!”
– tért át egy sokakat érdeklő kérdés‐

re az előadó. Egy vállalkozás számára
azért előnyös szövetkezeti tagot foglal‐
koztatni, mert ő a szövetkezet felé fizet,
így az költségként, nem pedig munka‐
bérként jelentkezik. Ez igaz a munkavál‐

lalóra is, aki nem munkabért, hanem ta‐
gi jövedelmet kap, amit csak a személyi
jövedelemadó terhel, a járulékok nem. 

Kíváncsiak voltunk az érintettek vé‐
leményére is. Kelecsényi Rita, az Impe‐
rial Logistics Kft. személyügyi vezetője
lapunknak elmondta, idén 350 fős bő‐
vüléssel számolnak, ezért minden le‐
hetőségre nyitottak, köztük a nyugdí‐
jasok foglalkoztatására is. „Jelenleg azt
vizsgáljuk, hogy milyen létszámban és
területen tudjuk fogadni a nyugdíjas
munkavállalókat.” A hallgatóság sorai‐
ban ülő Szabóné Bakó Máriától meg‐
tudtuk, nyugdíjasként eddig még nem
vállalt munkát, de ez a lehetőség őt is
érdekli. „Számomra a közösség felé va‐
ló nyitás a legfontosabb, ezért, ha vá‐
laszthatnék, csapatban dolgoznék, hi‐
szen a nap nagyobb részében egyedül
vagyok. Mint mondta, fontosnak tart‐
ja, hogy fizikailag is aktívak maradjunk,
és az elménket is karbantartsuk, töb‐
bek között ezért is vállalkozna nyugdí‐
jasként heti 2‐3 napon a munkára.

Az idősek legszívesebben napi 4–6 órában
vállalnak feladatot, heti 3–5 napban, lehető‐
ség szerint délelőtt. A Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezetek szervezett kereteket és kedve‐
ző feltételeket ígérnek munkavállalónak és
munkáltatónak egyaránt.

A
jövedelemkiegészítés
mellett az aktivitás is

fontos szempont

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter NYUGDÍJAS ÉVEK

Jöhetnek a dolgos 
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Érd.: 96/900-169 Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjába

TARGONCAVEZETÔKET
és VONTATÓVEZETÔKET

keres azonnali kezdéssel.
Elvárásaink: 
• VAN jogosítványod

targoncára vagy
állóvezérelt vontatóra? 

• TUDSZ pontos, precíz 
és megbízható lenni? 

• VÁLLALNÁL többmûszakos
munkarendet? 

• TUDOD mi a be- és kitárolás? 
• TUDSZ biztonságosan közlekedni? 
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert? 

Amit nyújtunk: 
• JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban 
• JUTTATUNK Neked prémiumot

már a próbaidô alatt is 
• JUTTATUNK Neked

Készpénz Cafeteriát a próbaidô alatt 
• JUTTATUNK Neked egyéni választással

Cafeteriát a próbaidô után 
• JUTTATUNK Neked munkaruhát

vállalati tisztítással 
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett

munkakörnyezetet 

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 

HÖLGYEK

jelentkezését

is várjuk!

A tavaly üzembe helyezett
5.825 jármű magába foglalja a
teljes szegmenst: az új és hasz‐
nált autókat, a személygépko‐
csitól a teherjárműveken át a
lakókocsiig. Döntő részük sze‐
mélyautó volt, pontosan 4.827.
Motorkerékpárból 170 került a
városba, tehergépkocsi, autó‐
busz és más egyéb járműből
pedig 828.

Az adatokból nem derül ki,
miként oszlott meg az arány az
új és a használt autók között,

mivel mindegyik után kell súly ‐
adót fizetni. Kivéve az e‐autó‐
kat, amelyek adómentesek és
a parkolásért sem kell fizetniük.

Az elektromos autózás
ugyan már a jelen, nagy áttö‐
rést azonban nem hozott a
2017‐es év. Összesen 31 elekt‐
romos jármű került a városba,
ebből 15 tisztán elektromos,
16 pedig hibrid volt, amelyben
a belső égésű motor mellett bi‐
zonyos sebességig az elektro‐
motor jelenti a meghajtást. 

A teljes győri járműpark
2017 végén 68.699 volt,
egyértelműen növekszik év‐
ről évre, ami tényként szol‐
gál arra, miért érezzük úgy,
hogy kevés a parkoló és gya‐
kori a dugó.

Kíváncsiak voltunk arra is,
vajon hogyan alakult a TOP‐lis‐
ta a tavaly üzembe helyezett
autók között. Bizonyára az Audi
Hungaria is erőteljesen hozzá‐
járult ahhoz, hogy 2017‐ben a
személygépkocsik között az Au‐
di márka végzett az első he‐
lyen, 900 darab autóval. Máso‐
dik a képzeletbeli listán az
Opel, 505 autóval. Harmadik
helyen a Volkswagen található,
ebből a típusból tavaly 478 ke‐
rült a városba.

A mobilizáció megállíthatatlan Győrben is: 2017‐
ben 5.825 járművet helyeztek üzembe a városban,
a teljes járműpark megközelíti a hetvenezret –
mondta el érdeklődésünkre Vörös Péter, az önkor‐
mányzat adóügyi osztályának csoportvezetője.

KÖZEL HATEZER JÁRMUVET HELYEZTEK
ÜZEMBE TAVALY

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter

´́
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Bringás
Farsang Február 23. 

16–21 óráig

Indulás biciklivel 16 órakor
a Dunakapu térrôl a Dongóba

tea

Orületes buli, jó zene, táncoktatás, vetélkedo, tombola, nyeremények, a jó kedv, móka, kacagás garantált.´´ ´´

(Puskás Tivadar u. 8.)
CRAZY
Monday

DR. TÓTH PÉTER
egyetemi docens kerékpáros eloadása

étel, ital,
forralt bor,

A beöltöztetett
bringák tulajdonosai 

NYEREMÉNYBEN
részesülnek.
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A többnyire hazai forrásból megva‐
lósuló, összességében 3.500 milliárd
forintot kitevő, Modern Városok Prog‐
ram a valaha volt legnagyobb vidékfej‐
lesztési elképzelés – többek között ezt
is megtudhatták azon városok és tele‐
pülések képviselői, akik részt vettek a
Megyei Jogú Városok Szövetségének
konferenciáján Veszprémben. Kósa La‐
jos, a megyei jogú városok fejlesztésé‐
ért felelős tárca nélküli miniszter úgy
fogalmazott, hogy a projektek segítsé‐
gével régi, eddig be nem váltott ígére‐
tek valósulnak meg, erősítve ezáltal a
városok öntudatát. „A megyei jogú vá‐
rosokban összesen kétmillióan laknak,
a települések vonzáskörzetében egy‐
millió ember él, a tágabb régiókban
pedig további hatmillió, akiknek a min‐
dennapjait befolyásolják majd a prog‐
ram nyomán megvalósuló fejleszté‐
sek” – hangsúlyozta a miniszter.

Természetesen Győr is jelen volt a
találkozón, városunkat Borkai Zsolt

Kétnapos konferenciát tartott
Veszprémben a Megyei Jogú Váro‐
sok Szövetsége. A múlt csütörtö‐
kön kezdődött találkozón Borkai
Zsolt polgármester vezetésével
Győr is képviseltette magát.

polgármester és Radnóti Ákos alpol‐
gármester képviselte. „Nagy örömünk‐
re szolgált, hogy a nyitónapra Orbán
Viktor is ellátogatott. A miniszterelnök
beszédében a megyei jogú városok
meglétének fontosságát hangsúlyozta.
Elmondta, hogy számít ezekre a tele‐
pülésekre, így természetesen Győrre
is, a program keretében ugyanis so‐
sem látott fejlesztési folyamatok indul‐

tak meg. A tavaly elfogadott győri
program előkészítése már zajlik, sőt a
város már pénzügyi forrásokat is ka‐
pott ehhez” – árulta el Radnóti Ákos,
aki Orbán Viktor szavait idézve hang‐
súlyozta, hogy az ország közelít a cél
felé, miszerint 2020‐ra számos euró‐
pai országhoz hasonló színvonalon
tudjunk élni, a fejlesztések által pedig
fel tudjunk zárkózni.

Az alpolgármester külön említést
tett a Győr számára ugyancsak ki ‐
emelten fontos Digitális Jólét, vagyis
Okos Város programról is.

„A városvezetői találkozók rendkí‐
vül hasznosak, hiszen számos infor‐
mációt kamatoztatni tudunk a későb‐
bi munkánk során. Győr egyébként is
élen jár a megyei jogú városok kö‐
zött, reményeink szerint ezt a meg‐
határozó szerepet a későbbiekben is
be tudjuk tölteni” – zárta nyilatkoza‐
tát Radnóti Ákos.

AZ ÉLEN
A modern városok között is

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Illusztráció: Marcali Gábor
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KAMARA a vállalkozásokért!
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A Győr‐Moson‐Sopron
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara és a
Széchenyi Egyetem
Kautz Gyula Kará‐
nak együttműkö‐
désében szerve‐
zik a kurzust,
melyre évről évre
nagyobb az érdek‐
lődés. A tantárgyat
félévente 50 hallgató
veheti fel, és a létszám per‐
cek alatt betelik. 

A tantárgyat azért indítottuk, hogy segítse
a hallgatók vállalkozóvá válását, mondta el
Molnár Albert, a GYMSM KIK elnökségi tagja,
kamarai tantárgyfelelőse. Minden órán ven‐
dégelőadókat hívunk, akik gyakorlati, és per‐
sze élettapasztalataikkal segítik a felkészülést.
Figyelembe vesszük a tantárgyon részt vevők
igényeit, ezért minden félév végén kérdőív
formájában kérdezzük meg véleményüket.
Legutóbbi kérésüket, hogy eggyel több cég‐
látogatáson szeretnének részt venni, ebben
a félévben teljesítjük.

Reméljük, kezdeményezésünk továbbra is
sok segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy sike‐
res vállalkozóvá váljanak, egyúttal megismer‐
jék a megyei és kereskedelmi iparkamara hasz‐
nosságát.

Molnár Albert

Sikertantárgy 
AZ EGYETEMEN
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A nyitórendezvényen Borsi Róbert, a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány‐
zati Társulás Társulási Tanácsának elnöke el‐
mondta, a meglévő hulladékkezelési technoló‐
giát tovább korszerűsítik. A műszaki fejlesztése‐
ken túl része a projektnek a szemléletformálás
is, amely keretében a szelektív hulladékok
mennyiségének és tisztaságának növekedését
kívánják elérni.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős al‐
polgármester hozzátette, a következő időszakban
a társulás területén, így Győrben is növelik a hul‐
ladékgyűjtő helyek számát: a gyűjtőszigetes elkü‐
lönített gyűjtési rendszer kiegészítéseként, 40 új
helyszínen négyedényes gyűjtőszigetet alakíta‐
nak ki, valamint 60 helyszínen nagyobb méretűre
cserélik az edényeket. A gyűjtőszigetekhez jármű‐
veket, a hulladékudvarok fokozódó hulladék‐

A korábban megvalósított hulladékkezelő rendszer továbbfejlesztése és a költségha‐
tékonyság növelése mellett a hulladékkezelő kapacitások bővítése a célja annak a
112 települést érintő projektnek, amelyet mintegy 1,2 milliárd forintból valósít meg
a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

egymilliárdbólTÖBB
MINT

fejlesztik a hulladékgazdálkodási rendszert

mennyiségének kezelőközpontba történő juttatá‐
sához, a konténerszállítóhoz új pótkocsit, vala‐
mint kettő láncos konténeremelő tehergépkocsit
is beszereznek. Az alpolgármester elmondta,
hogy a projektnek köszönhetően is nagyobb le‐
het a köztisztaság, melyre Győrben egyébként is
nagy energiát fordítanak, többek között a kihelye‐
zett hulladékudvarokkal és a rendszeres hulladék‐
kommandós ellenőrzésekkel.

Többek között korszerűsítik a hulladékhasz‐
nosítást megelőző előkészítő rendszert, fejlesz‐
tik a mechanikai‐biológiai előkezelőt.

Simon Róbert Balázs államtitkár, győri or‐
szággyűlési képviselő elmondta, a kormány
minden olyan szakterületet és beruházást ki ‐
emelten támogat, melynek közvetlen kihatása
van az adott területen élő emberek életére,
mindennapjaira.

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter

Befejező szakaszához érkezett Győr egyik
legforgalmasabb csomópontjának, a 82. szá‐
mú főút Szauter út–Szent Imre út csomó‐
pontjának és a Szauter út kétszer két forgalmi
sávra történő átépítése. Február 20–22‐ig le‐
zárják az autós forgalom elől a csomópontot,
ugyanis az aszfalt kopórétegének elkészítését,
a forgalomtechnikai eszközök kihelyezését és
a burkolati jelek felfestését végzik. A gyalo‐
gosforgalom zavartalan marad. Az autósok
kerülni tudnak a 83‐as sz. főúton, a Nagy Im‐
re–Vasvári–Tihanyi Árpád–Jereváni úton és a
József Attila utcán.

LEZÁRJÁK a Szauter úti körforgalmat
A lezárás ideje alatt a Nádorvárosi köztemető

és a parkoló a 83. sz. főút felől a Szauter út cso‐
mópontjából lesz megközelíthető. A Szent Imre
úton a csomópont melletti benzinkút csak a
Szent Imre úti vasúti átjáró felől, míg a Praktiker
Áruház és a mellette lévő üzletek csak a Tihanyi
Árpád út irányából lesznek elérhetőek. A lezárt
útszakaszon lévő buszmegállóhelyek  nem üze‐
melnek február 20. hajnaltól, február 24. éjfélig. 

A terelés idejére a Nagy Imre út–Vasvári Pál
út–Tihanyi Árpád út–Jereváni út–József Attila
utca útvonalon és a csatlakozó utcáknál torló‐
dásra kell számítani.
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A zeneirodalom legszebb, legkiemelkedőbb al‐
kotásai csendülnek fel a hazai zenész elit előadá‐
sában a Szent Márton‐bazilikában az új koncertso‐
rozat keretében. Az elhangzó zene‐ és kórusmű‐
vek elcsendesedésre, elmélyedésre hívják a hall‐
gatóságot. „A kultúrának és az éneknek nagyon
komoly közvetítő ereje van, szélesebb körben ké‐
pes megszólítani az embereket, mintha csak a val‐
lásnak a szavait használjuk” – mondta a koncert‐
sorozat megszületése kapcsán Dejcsics Konrád,
kulturális igazgató, és azt is elárulta, három olyan
koncertet szerveznek, amely kizárólagosan Pan‐
nonhalmához kötődik és máshol nem hallható.

Az első hangverseny Alberto Schiavo Stabat Ma‐
ter művének ősbemutatója lesz a Szent Efrém Fér‐
fikar előadásában. A komponista hatszólamú művét,

Húsvéti hangolódás

Új, háromrészes koncertsorozatot indít a Pannonhalmi
Főapátság a húsvéti szent három napra történő lelki fel‐
készülés és feltöltődés jegyében, valamint megjelenik a
Világosíts meg bennünket a mi éjszakánkon – Pannon‐
halmi húsvét képekben című album és hanglemez. 

a szerző jelenlétében Pannonhalmán mutatják be
először. A második koncert érdekessége, hogy a Can‐
temus kórus és az Anima Musicae kamarazenekar
kizárólag erre a produkcióra áll össze, a hatvanfős
társaság az észt zeneszerző, Arvo Part kórusművét
mutatja be, amely ortodox ikonokhoz hasonlítható.
Harmadikként a Kruppa Quartet Joseph Haydn A
Megváltó hét szava a keresztfán című művét játssza,
melynek különlegessége lesz, hogy a szent hét szó
minden szavához pannonhalmi szerzetesek fűznek
rövid gondolatokat, elmélkedéséket, az előadás így
alakul át imádsággá.  

„A húsvétra való felkészülésként szánja a fő ‐
apátság a képes albumot és a hanglemezt” – tájé‐
koztatott Dejcsics Konrád atya, aki kiemelte, Hajdú
D. András fotográfiái vezetik be az olvasót a pan‐

nonhalmi szent három nap liturgikus történéseibe.
Ókori szövegek, mai kommentárok olvashatók ar‐
ról, miről is szól Pannonhalmán a húsvét. A CD‐n
a pannonhalmi húsvét magyar és latin gregorián
énekeit hallgathatjuk meg a pannonhalmi bencés
szerzetesek előadásában, különlegessége, hogy
Várszegi Asztrik főapát hangja is felcsendül a le‐
mezen – árulta el. (x)

Részletek a www.bences.hu oldalon.

PANNONHALMÁN

A Győri Filharmonikus Zenekar hivatásossá
válásának ötvenedik évfordulója alkalmából, a
Bartók Rádió is bekapcsolódik az ünnepi ren‐
dezvények sorába, és hozzájárul, hogy az
egész ország együtt ünnepeljen az együttessel.
A rádiócsatorna közkedvelt műsora, a Muzsi‐
káló délután, Győr zenei és kulturális életét be‐
mutató tematikus műsorral, élőben jelentke‐
zik február 23‐án 15 és 18 óra között az együt‐
tes székhelyéről, a Richter Teremből. A műsor
házigazdája, a csatorna közkedvelt rádiós sze‐
mélyisége, Becze Szilvia lesz, aki játékokkal,
beszélgetésekkel, a Győri Filharmonikus Zene‐
kar archív felvételeivel várja a csatorna hallga‐
tóit, és természetesen mindazokat, akik nem‐
csak a rádió mellől, de személyesen is szeret‐
nék a helyszínen követni a műsort, vagy éppen

Ismét sikerült lelkes támogatókat találnia a hét ci‐
vil szervezet kézfogásával megvalósuló Kantharosz
gála jótékonysági estnek. Tokaj, Eger, Szekszárd, Ba‐
laton‐felvidék, Somló és Pannonhalma egy‐egy pin‐
cészete ajánlott fel kincseket a Borbás Marcsi és Rá‐
kóczi Feri által vezetett műsor árverésére, és külön‐
leges tétellel készül a Szigetköz Lelke Pálinkaház is. A
muzsikát április 5‐én 18 órakor a Richter Teremben
az 50 éves fennállását ünneplő Győri Filharmonikus
Zenekar kínálja a borok mellé, Berkes Kálmán Liszt‐
díjas érdemes művész vezényletével.

A hét elején, Dunaszerdahelyen mutatta be az
egyik tavalyi nyertes, az Életfa Polgári Társulás,
hogy a támogatásból milyen módon segíti a gyer‐
mekek fejlődését. Idén is nagyszámú pályázat ér‐
kezett a szervezőkhöz, ezek elbírálása a civil klubok‐
ban – Lions, Rotary, Európai Borlovagrend – javá‐
ban zajlik. Hogy az álmok megvalósuljanak, ahhoz
a szponzorok, a borászok, a zenekar és a licitálók
mellett a támogató jótékonyságra fogékony közön‐
ségre is szükség van. A jegyek árusítását február
15‐től kezdték meg a Richter Teremben. 

Kilencedszer is:
kézfogás 
a gyermekekért

Kantharosz 2018

részt vennének a játékokban, vagy szívesen
meghallgatnák a beszélgetéseket.

A szervezők várják mindazok jelentkezését,
akik személyesen is részt vennének a Muzsikáló
délután adásában. A korlátozott ülőhelyek szá‐
ma miatt – egyszerre maximum 60 fő tud he‐
lyet foglalni – előzetes regisztrációra van szük‐
ség, amely a jegy@gyfz.hu e‐mail címen, vagy
a 80/20‐50‐15‐ös telefonszámon tehető meg
(név, pontos e‐mail cím, telefonszám megadá‐
sával). Természetesen délután a nézőközönség
folyamatosan cserélődni fog, így mindig lesz le‐
hetőség bekapcsolódni az élőadásba.

A Muzsikáló délutánt követően, a Győri Fil‐
harmonikus Zenekart bemutató nap végén pe‐
dig élőben közvetíti a Bartók Rádió az együttes
hangversenyét a Richter Teremből. (x)

A Muzsikáló délután 

ÉLOBEN
a Richter Terembol

´́
´́
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A mellékletet a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. fordította

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

PROGRAMM angebot

Die Győrer Kunsteisbahn (Kiskút li‐
get) erwartet bis 12. März die Liebha‐
ber des Wintersports an den Woche‐
nenden. Freitags kann man von 18
bis 20 Uhr, samstags und sonntags
von 10‐12 Uhr, 15‐17 Uhr, sowie zwi ‐
schen 18‐20 Uhr Eislaufen.

Konzert von „Esti Egyenleg” am 23.
Februar ab 20 Uhr  im Bridge Club
für Studierende und Lehrkräfte (Ká‐
lóczy tér 6.). 100% Funky, 100%
Live musik, 10 Musiker, hervorragen‐
de Ton‐ und Lichttechnik, Party,
Tanz, Gespräch, gute Leute, ange‐
nehmer Ort, leckere Getränke. 

Sehen Sie das Győrer Ballett mit seiner
Aufführung „Der Scharlachrote Buchsta‐
be” am 23. Februar ab 19 Uhr, am 27. Feb‐
ruar ab 17 Uhr und am 27. März ab 19
Uhr im Győrer Nationaltheater. 

Am 23. Februar um 18 Uhr beginnt der Ba‐
tyus Faschingsball im József Attila Bildungs‐
haus (Móra park 1.). Es begrüsst Sie die Ak‐
kordeon Harmonika Band. Die Gäste sorgen
für Speis und Trank.

Konzert des Stummer Márton Trios & László Attila am
21. Februar ab 19 Uhr im Rómer‐Haus (Teleki L. u. 21.). Die
Stars des Rómer JAZZClubs: Zink Ferenc (Bass), Valastyán
Tamás (Percussion), Stummer Márton (Gitarre), László At‐
tila (Gitarre), zu Gast: Sebestyén Patrik (Trompete).
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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!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A császár új ruhája című mesét nézhetik meg
a gyerekek február 23‐án 17 órakor a Chip
Színház előadásában, a Dr. Kovács Pál Könyv‐
tár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának
klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.).

Győry Domonkos mu‐
tatja be a Profán és A
hölgy alulnézetben cí‐
mű könyvét február 22‐
én 15 órakor, a  Marcal‐
városi Fiókkönyvtárban
(Lajta út 27/A.).

Balogh István festőművész tart tárlatveze‐
tést az Alternatív valóság című kiállításán
február 24‐én 17 órától, az Esterházy‐palo‐
tában (Király u. 17.).

Borbély Tamás levéltáros
Menekültek, brigantik, ipa‐
rosok – Győr‐Sziget történe‐
te a kezdetektől a rendszer‐
váltásig címmel tart elő‐
adást február 21‐én 17 óra‐
kor, a Kisfaludy Károly Könyv‐
tárban (Baross út 4.), melyet
Kozma Endre régi győri fotói
színesítenek.

Batyus farsangi bál kezdő‐
dik február 23‐án 18 óra‐
kor, a József Attila Művelő‐
dési Házban (Móra park 1.).
Házigazda az Akkordeon
Harmonika Zenekar. Az éte‐
lekről és italokról a vendé‐
gek gondoskodnak.

A 4. Staféta Sétára várják az érdeklődőket,
az Idegenvezetők Világnapján, február 25‐
én 14 órától. Ezen a sétán a GyereGyőrbe
Tematikus városnézések idegenvezető csa‐
patával találkozhatnak egy erre az alkalomra
összeállított útvonalon, melynek témája: Év‐
fordulók. A séta ingyenes, de regisztráció‐
hoz kötött: idegenvezetes.gyor@gmail.com

Antik úti kalandok a könyvespolcon – Albida projekt címmel Biró Dániel antik útleírásokat, könyv‐
különlegességeket gyűjtő előadását hallgathatják meg az érdeklődők február 22‐én 17 órakor, a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtár klubhelyiségében.

A XXV. Győr Furulyafesztivált rendezik meg
február 22‐én 15 órától a Széchenyi István
Egyetem Hangversenytermében. (Kossuth
Lajos u. 5.) A rendezvényen idén 14 iskola és
egy óvoda együttesei vesznek részt.
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FEBRUÁR 17. SZOMBAT 

ROFÉ NATURALE
EGÉSZSÉGNAP
• INGYENES BIOREZONANCIÁS

ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

• BÔRDIAGNOSZTIKA

• FRISSÍTÔ MASSZÁZS

• EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSOK

• ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK

AZ INFORMÁCIÓS
PULTTAL SZEMBEN

A három győri rendőr, Horváth Péter száza‐
dos, Bognár Balázs főtörzszászlós és Tóth Ádám
őrmester jókor voltak jó helyen, így megakadá‐
lyozhatták egy fiatalkorú bántalmazását. A 27
éves gyanúsított azóta előzetes letartóztatás‐
ban van, akár 5–10 évet is kaphat.  

„A 13‐14 éves korosztály már szívesen tölti a
szabadideje nagy részét a barátaival, gyakorta
buliznának” – kezdte az eset kapcsán Tóth Gab‐
riella rendőr alezredes, a megyei rendőrség saj‐
tószóvivője. „A késői kimaradás, az éjszakai szó‐
rakozóhelyek egyáltalán nem ajánlottak a 18
éven aluliaknak. Minden szülő maga dönti el,
milyen engedékeny vagy szigorú a fiatalkorú
gyermekével, egy viszont tény: a 18 év alatti
gyermek jog szerint szülői felügyelet alatt áll, te‐
hát biztonságáért is ők felelnek!”

A szülok felelnek 

A Vill‐Korr Hungária Kft.‐nek és a Stukko Kft.‐
nek köszönhetően, két újabb emelt szintű ellátást
biztosító kórtermet alakítottak ki a Petz Aladár
Megyei Oktatókórházban. A köznyelvben csak VIP‐
kórteremként emlegetett betegszobából immár
tízzel rendelkezik a kórház. „Komolyan vesszük a
társadalmi felelősségvállalást, s minden olyan célt
támogatunk, amely hasznos és megérdemli a se‐
gítséget – fogalmazott Gasztonyi László, a Vill‐Korr
Kft. tulajdonos‐ügyvezetője az átadáson.

A másik kórtermet a Stukko Kft. rendezte be,
a harmadik segítő pedig a Fodor Kft. volt, amely
a folyosót látta el új födémmel és a festést is
magukra vállalták. Egy‐egy VIP‐szoba kialakítása
körülbelül ötmillió forintba került.

„Minden olyan segítség jól jön, amely emeli
a betegellátás színvonalát” – mondta köszönő
beszédében dr. Balogh Péter, a balesetsebészet

Fiatalkorú lányt támadtak meg szombat hajnalban

´́

A szerencsén és a győri rend‐
őrökön múlt, hogy az elmúlt
hétvégén csak kísérlet ma‐
radt egy nemi erőszak. A gya‐
núsított előzetes letartózta‐
tásban van, az áldozata pe‐
dig viszonylag jól. Próbáljuk
meg megelőzni a bajt! 

a gyermekükért
Fontos, hogy megismerjék azokat a barátokat

– lehetőleg a szüleiket is –, akikkel a gyermekük a
szabadidejüket töltik. Ha engedélyezik az éjszakai
„kimaradást”, ajánlatos, ha kísérik őket a helyszín‐
re, akkor is, ha a csemete ezt „cikinek” érzi. Ha
hazahozni nincs lehetőség, hívjanak taxit. Soha
ne legyen egyedül, maradjon a barátaival, és az
is fontos, hogy idegen autóba se szálljon be. 

„Fontos, hogy a mobiltelefon legyen bekap‐
csolva és feltöltve. S végül, ami szintén roppant
fontos: a fiatal tartsa be az előre megbeszélt ha‐
zaérkezési időpontot! Ha változást szeretne,
mindenképpen jelezze telefonon a szülőknek!
Ha ezekre figyelünk, akkor szülőként mindent
megtettünk azért, hogy gyermekünk ne essen
áldozatul egy a hétvégihez hasonló támadás‐
nak  – zárta Tóth Gabriella alezredes.

KÉT ÚJABB VIP-kórterem

Szerző: Gy. P.  /  Fotó: Marcali Gábor

és a kézsebészet osztályvezető főorvosa, majd
bemutatta a VIP‐kórtermeket.

Az egyikben éppen Nora Mörk, az Audi‐ETO
műtéten átesett kézilabdázója lábadozott, aki
mosolyogva fogadta, hogy újságírók lepik el a
szobát. Tévé, internet, egy ágy, polcok, zuhany‐
zó és toalett – szállodának is beillene – jelezte
Balogh főorvos a kialakítás színvonalát. 

A VIP‐kórtermeket térítésmentesen bocsát‐
ják a betegek rendelkezésére az osztályon. Bár‐
ki igénybe veheti, állapotától függően. Egy idős
beteg, aki segítségre szorul felkelésnél vagy le‐
fekvésnél, azt nyilván nem célszerű egyszemé‐
lyes szobába fektetni – tudtuk meg az átadáson.

Tamás László János főigazgató‐főorvos ugyan‐
csak megköszönte a vállalkozásoknak az önzetlen
segítségnyújtást, s hangsúlyozta a mecenatúra
fontosságát, amelyben a győri cégek élen járnak.
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A Karoq közel 4,4 méter hosszú, ten‐
gelytávja és megjelenése tekintélyes.
Első ránézésre erőt és biztonságot su‐
gároz. Az új Škoda arc ennek a modell‐
nek is sajátja. Tagolt első lámpák, hatá‐
rozott hűtőmaszk és méretes embléma
uralja a kocsi orrát. Oldalnézetben a jó
arányok mellett a kevés, de erőteljes él,
illetve a szögletesbe hajló kerékjárati
ívek jól állnak neki. Hátul pedig az ék
alakú lámpáké a főszerep  – Mladá
Boleslav‐i kristálymintával díszítve.

Amint beültem, 
a meggyőző külsőt felülmúló bel‐

ső fogadott. Sosem volt gondom a
Škoda műszerfalakkal, a visszafogott
dizájn a hétköznapok és az évek pró‐
báját is kiállja. De most – vélemé‐
nyem szerint – egy igazán letisztult,
funkcionális, egyben szép pultot al‐
kottak. Végre a középkonzoli színes
kijelző a műszerfal szerves részét ké‐
pezi! Egy szinttel lejjebb található a

A Škoda sorban áraszt el min‐
ket jobbnál jobb terepjárók‐
kal. A Kodiaq után, méretben
az Octavia emelt hasmagassá‐
gú testvérének tekinthető Ka‐
roq következik. Városi terepjá‐
rót alkottak, de országúton
van igazán elemében.

fűtés‐szellőzés vezérlés. A klasszikus
gombok és forgókapcsolók ízlésesek,
és jól használhatók. A hangulatra
sem lehet panaszunk, mivel sötéte‐
déskor előtűnnek a hangulatfény
csíkjai, a diszkrét lábtérvilágítás és a
plafonról érkező halvány derítés.

Menet közben a hangulatot a halk
benzinmotor és a DSG váltó együtt‐
működése fokozza. A Karoqban nem
a száguldásról szól az autózás, hanem
a kényelmes utazásról. Az új generáci‐
ós 1,5 literes TSI, négyhengeres ben‐
zines turbómotor 150 lóereje és a 250
Nm‐es nyomatéka jól mozgatja a közel
1,4 tonnás kasztnit. Ha szükség van rá,
oda lehet lépni neki, ráadásul az
üzemmód‐váltóval közvetlenebb gáz‐
reakciót, gyorsabb váltást kérhetünk
a rendszertől. A másik véglet, amikor
egyenletes sebességnél kéthengeres
üzemmódba vált az erőforrás, ezzel
néhány deci üzemanyagot spórolva. A
futómű is partner az országúti autó‐
záshoz, nem billeg, de jól csil‐
lapított. Az utastérben
autópálya tempó‐
nál is csendes
marad, csak
akkor hall‐
juk a mo‐
torhangot,
ha padló‐
gázt nyo‐
munk.

A Karoq felszereltsége
jól eltalált 
Az Ambition már minden fontosat

tartalmaz: többek között klíma, sok lég‐
zsák, aktív biztonsági funkciók sora,
elektromos ablakok, alufelni, LED nap‐
pali menetfény és 6,5 colos színes érin‐
tőképernyős rádió. Erre rátesz egy la‐
páttal a Style, amiben mi is ültünk. Eb‐
ben megvan a Smartlink, aminek segít‐
ségével telefonunk képernyőjét és
egyes applikációkat kitehetünk Sko‐
dánk kijelzőjére. Kapunk kulcs nélküli
nyitást és indítást, 17 colos kerekeket,
parkolóradart, és 8 colos központi kijel‐
zőt. Az extrák listája pedig további 3‐4
millió forintot érő tételt tartalmaz.

Kipróbáltuk a táblafelismerő rend‐
szert, az adaptív tempomatot és az ak‐
tív sávtartót, ami visszaterel a sávunk‐
ba, ha elmélázunk. Az automatikus
parkolórendszer is tökéletesen műkö‐
dik, és nagy segítség a tolatókamera.
Praktikus a láblendítésre nyíló elektro‐

mos csomagtérajtó,
és a „kalaptartó”,

ami az ajtóval
együtt nyí‐
lik, szabad‐
dá téve az
óriási (521
liter) cso‐

magteret.
Ha Varioflex

üléseket is kérünk,

akkor három különálló széket tologat‐
hatunk, dönthetjük a támlájukat

A motorválaszték is gazdag
A tesztautó egyötös blokkja mellett

van egy alap ezres TSI (115 LE, 200 Nm),
ami a belépőmodell. Dízel fronton az
1,6 literes 115 lóerővel, a 2 literes pedig

150 lóerővel kérhető. Utóbbihoz rendel‐
hetünk összkerékhajtást, hétsebessé‐
ges dupla kuplungos (DSG) váltót mind‐
egyik motorhoz választhatunk. Mindezt
korrekt árképzéssel kapjuk, hiszen az ak‐
ciós indulóár kevesebb, mint 5,9 millió
forint. Egy közepesen felszerelt, és mo‐
torizált változat 7,5‐8 millió forint között
elhozható. A Karoq a kategóriáját mé‐
retben felülmúlja, formában hozza a
Škoda szintet, és prémiumautós extrák‐
kal is rendelhető. Ha fontos a magas
üléspozíció, de a Kodiaq túl nagy, töké‐
letes választás a Karoq. Akár városba is!

Végtelen utakon

Teszt: Škoda Karoq Style 1.5 TSI DSG

Sötétedéskor
elôtûnnek a hangulat-
fény csíkjai, a diszkrét

lábtérvilágítás
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ÉDES OTTHON
A Pacsirta lakóparkban épül ez a
minden igényt kielégítô ikerház. A 80
nm-es házhoz tartozó telekrész: 350
nm. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 hálószoba. A nappaliból
léphetünk a nagyméretû, 12 nm-es
teraszra.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr kedvelt, új építésû lakóparkjá-
ban, Kisbácsán 63 nm-es, 2 szoba
+ nappalis, amerikai konyhás, új
építésû társasházi lakás eladó. Az in-
gatlan elsô emeleti, de kertkapcso-
lattal rendelkezik. A nappalihoz 9 nm-
es  terasz tartozik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 60 nm-es, elsô eme-
leti, amerikai konyhás nappali + 3
szobás, új építésû lakás eladó. Az er-
kély 8,97 nm. A 15 lakásos társas-
házban 32 és 60 nm alapterületû la-
kások közül választhat!

Budai Mónika:
30/640-8794

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 48,3 nm-es, földszinti,
kertkapcsolatos, amerikai konyhás
nappali + 1 szobás, új épí té sû lakás
eladó. Garázs 2,7 M Ft-ért, beálló
600 ezer Ft-ért, tároló 650 ezer Ft-
tól vásárolható.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyárvárosban, családi házas kör-
nyezetben 39,86 nm-es, földszinti,
nappali + 1 szobás lakás eladó új
építésû, liftes társasházban. Alumíni-
um redônyök az árban. Mélygarázsi
beállók 2,89 M Ft-tól vásárolhatók.  

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Kisbácsán, Pacsirta lakópark-
ban, 15 lakásos, új társasházban 32—
61 nm-es lakások eladók. Ez a 43,57
nm-es lakás az emeleten található,
melyhez 7,99 nm-es terasz tartozik.
Elosztása: amerikai konyhás nappali
+1 szoba, tájolása déli.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Ár: 20,1 M Ft. 

Ár: 19,5 M Ft. Ár: 17,5 M Ft. 

Gyárvárosban, családi házas kör-
nyezetben 44,76 nm-es, második
emeleti, nappali + 1 szobás, erké-
lyes lakás eladó új építésû, liftes tár-
sasházban. Mélygarázsi beállók 2,89
M Ft-tól vásárolhatók. A házban 25—
67 nm-es lakások közül választhat!

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 18,8 M Ft. 

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.

Horváth Edina:
70/587-4020 

Ár: 14,8 M Ft. 
Ár: 15,5 M Ft. 

Új lakópark épül Gyôr közelében,
melyben korlátozott számban laká -
sok még leköthetôk. Ez a 32 nm-es
lakás a második emeleten található.
Elosztása: nappali + 1 szoba. A la-
káshoz nagyméretû, 13 nm-es erkély
kapcsolódik.  

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 12,5 M Ft. 

Ár: 24,9 M Ft. Ár: 14,3 M Ft. 

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 64,36 nm-es, elsô
emeleti, erkélyes, amerikai konyhás
nappali + 3 szobás, új lakás eladó.
Garázs 2,7 M Ft-ért, beálló 600
ezer Ft-ért, tároló 650 ezer Ft-tól
vásárolható.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 20,9 M Ft. 

A Pacsirta lakóparkban épül ez a
minden igényt kielégítô ikerház. A 90
nm-es házhoz tartozó telekrész: 400
nm. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali, 3 hálószoba, valamint kamra, és
mosókonyha. A nappaliból léphetünk
a nagyméretû 15 nm-es teraszra.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 26,5 M Ft. 

Új lakópark épül Gyôr közelében,
melyben korlátozott számban laká -
sok még leköthetôk. Ez a 73 nm-es
lakás az elsô emeleten található. El-
osztása: nappali + 3 szoba. A dél-
nyugati fekvésû lakáshoz 14 nm-es
erkély kapcsolódik.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 25,5 M Ft. 

Tavaszi lakásbörze az Édes
GYÔR, KÁLVÁ

MÁRCIUS 3. 
Gyôr legnagyobb ÚJ ÉPÍTÉSÛ

• Ismeri a CSOK változásait?
• Hogyan vásárolhat

illetékmentesen?
• Mennyi önerô szükséges

egy ingatlan megvételéhez?
• Hol a legkedvezôbb a hitel?

Ha ezek közül valamelyik kérdés Önt is foglalkoztatja,
itt a helye! Nálunk mindent egy helyen megtalál!
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GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu

Új lakópark épül Gyôr közelében,
melyben korlátozott számban laká -
sok még leköthetôk. Ez a 49 nm-es
lakás a második emeleten található.
Elosztása: nappali + 2 szoba. A la-
káshoz nagyméretû, 11 nm-es erkély
kapcsolódik.  

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Ménfôcsanakon, 14 lakásos,
új építésû társasházban, 45—65 nm-
ig lakások eladók. Ez a lakás a föld-
szinten található, 50,19 nm-es, el-
osztása: nappali + 1 szoba, a terasz
mérete 5 nm, saját kertes.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyôr-Ménfôcsanak városhoz közeli
részén 60 nm-es, nappali + 2 szo-
bás, elsô emeleti, nagy erkélyes, új
építésû lakás eladó fiatalos, modern
társasházban. Gépkocsibeálló
650.000 Ft, tároló is vásárolható.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrújbarát és Gyôr-Ménfôcsanak ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban épül
ez a 10 lakásos társasház, melyben el-
adó ez a 49 nm-es (nettó: 45 nm) la-
kás. Elosztása: 1 szoba + nappali,
mely a második emeleten helyezkedik
el, 11 nm-es erkély tartozik hozzá. 

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôrújbarát és Gyôr-Ménfôcsanak
határán, a Százszorszép lakóparkban
épül ez a 10 lakásos társasház,
melyben eladó ez a 62 nm-es lakás.
A gyönyörû panorámát az 5 nm-es
erkélyrôl élvezheti. Elosztása: 2 szo-
ba + nappali. 

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt la-
kóparkjában eladó ez a 66 nm-es,
nappali + 2 szobás, második eme-
leti lakás. A nappaliból léphetünk
a 7,69 nm-es erkélyre. Délnyugati
tájolásának köszönhetôen, rendkí-
vül világos. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Ár: 17,5 M Ft. 

Ár: 17,3 M Ft. 

Gyôr-Ménfôcsanakon 54,65 nm-
es, elsô emeleti, erkélyes, amerikai
konyhás nappali + 2 szobás, új
építésû lakás eladó, modern, igé-
nyes kivitelezésû társasházban.

Horváth Edina:
70/587-4020

Marcalváros II zöldövezettel határos
területén modern, 40 lakásos, 5
szintes, liftes társasházban, 36 és
100 nm közötti lakások eladók. A 2.
emeleti, 61 nm-es lakás nappali +
2 szobás, amerikai konyhás nappali-
jához 4 nm erkély kapcsolódik. 

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 14,2 M Ft. 

Gyôr-Szabadhegy új építésû lakó-
parkjában, csendes, zöldövezeti kör-
nyezetben eladó elsô emeleti, 47
nm-es, 8 nm erkéllyel rendelkezô
lakás. Kiváló elosztás, tágas terek
jellemzik az ingatlant. CSOK, hitel
igényelhetô!

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 17,4 M Ft. 

Ár: 24,2 M Ft. 

Ár: 20,9 M Ft. 

Ár: 16,5 M Ft. 

Ár: 19,9 M Ft. 

Ár: 17,5 M Ft. 

Gyôr-Marcalvárosban, 5 szintes,
40 lakásos, új, liftes társasházban,
36—100 nm-ig lakások eladók. Ez a
lakás az 1. emeleten található,
43,32 nm-es, melyhez 8,53 nm-es
erkély tartozik. Elosztása: nappali +
1 szoba.

Búza Tímea: 
70/425-5590

Ár: 16,5 M Ft. 

Ez az, amire várt! CSOK IGÉNYEL-
HETÔ! Gyôr-Marcalváros II-n épül ez
a 40 lakásos társasház. Ez a lakás
71 nm-es, melyhez 7 nm terasz és
77 nm saját kert tartozik, 3 szoba +
nappalis. A társasház magas mû sza -
ki tartalommal épül. 

Búza Tímea: 
70/425-5590 Ár: 25,5 M Ft. 

Ménfôcsanak kedvelt részén, 15 la-
kásos társasházban 50—75 nm-ig la-
kások eladók. Ez a lakás az emele-
ten található, 50,33 nm-es, melyhez
5,2 nm-es erkély tartozik. A ház 30
cm-es téglából, 12 cm-es szigetelés-
sel, 3 rétegû nyílászárókkal épül.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 15,9 M Ft. 

s Otthon ingatlanirodában 
ÁRIA ÚT 27/A

9—17 ÓRÁIG 
ingatlanválasztékával várjuk 

LAKBERENDEZÉSI UTALVÁNYTsorsolunk ki!

A vásárlók
között 

meglepetéssel
kedveskedünk!

ÉRTÉKES
Minden

érdeklôdônek
egy kis
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A tavasz korai Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

A tavasz ígéretét csivitelik már a hajnali
madarak, ám a győri Xantus János Állat‐
kertbe már hetekkel ezelőtt „megérkezett
a korai gólya”, ugyanis teljesen váratlanul,
az évszaknak nem megfelelő módon, nap‐
világot látott a Dél‐Amerika Ház legkisebb
lajhárbébije és pampanyuszija. 

A kislajhárt még rejtegeti édesanyja, csak
keveseknek adatott meg az a kiváltság,
hogy láthassák. Amióta
megszületett, bevackol‐
ta magát a mama po‐
cakjának dús szőrzeté‐
be, ahol – mint egy
biztonságos bölcsőben

– mélyen és édesdeden szunnyad. Nevet
még nem kapott, hiszen aki nem hajlandó
megmutatni magát, annak nem is jár, de
gondozói résen vannak, és fürkésző szemek‐
kel figyelik a lajhárcsalád minden mozdula‐
tát, amiket – valljuk be – nem visznek túlzás‐
ba, tekintve életritmusukat.

„Szőr Lanszelot” viszont annál többet
futkos és ugrabugrál; ő a legkisebb pam‐
panyuszi, aki a nevet is kiérdemelte, mó‐
kásan utalva a téli „kabátkájára”, ami‐
ben kócosan és előrelátóan világra jött
a téli hidegbe. Fittyet hányva a ziman‐

kónak és sáros dagonyáknak, igazi kö‐
lyök módjára, fékezhetetlenül örül

az életnek; pattog, akár egy gu‐
milabda, és elképesztően bájos
látványt nyújt a rövid szőrű fel‐
nőtt fajtársai között.

A Dél‐Amerika Házban tehát
pezseg az élet. Ne maradj otthon, látogasd
meg őket, hogy Sir Lancelot megnevettet‐
hessen, és talán te leszel az a szerencsés,
aki első látogatóként pillanthatja meg a ti‐
tokzatos lajhárbébit.

Szeretettel vár a győri állatkert!

HÍRNÖKEI

Győrben a héten már kidugták fejüket a hóvirágok, ame‐
lyek remélhetőleg a tavasz közeledtét hirdetik. Érdemes
azonban tudni, hogy nem szabad őket leszedni. Egy 2005‐ös
európai uniós jogszabály szerint ugyanis védetté nyilvánítot‐
ták a növényfajt. Természetvédelmi eszmei értéke 10 ezer
forint, így egyetlen szál letépését is pénzbírsággal büntetik.

Nyílnak az elso

HÓVIRÁGOK
Fotó: Beledi Márta

´́
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A játék nagyon egyszerű volt.
Február elsejéig vártuk a képeket,
csupán egy kikötésünk volt, hogy a
pár esküvői ruhában legyen. Febru‐
ár 14. délig a Facebook‐oldalunkon
10.642 voks érkezett a képekhez,
míg a Győr+ Hetilapban elhelyezett
szelvényekből 850 darabot küldtek
vissza olvasóink. Fontos kiemelni,
hogy a papíron érkezett szavazatok
hármat értek.

A beküldött felvételek között sze‐
repelt egy 1957‐es fotó is, ezen Ko‐
vács Margit és Hlavács János leg‐
szebb napja volt látható. 

Lássuk a nyerteseket:
Az első helyet szerezte meg Balláné

Bálint Bernadett és Balla Richárd, 365
szelvényen szavaztak rájuk, ami 1095
voksot ér, a Facebookon pedig 495 láj‐
kot gyűjtöttek, így 1.590 egységgel
övék a fődíj! A boldog nyertesek 2014
nyarán fogadtak örök hűséget egymás‐
nak. A második helyezésért járó nyere‐
ményeket Némethné Lengyel Mónika
és Németh Szabolcs viheti haza, akik
2016 szeptemberében mondták ki a
boldogító igent. Erős Facebook bázisuk
volt, 1.333 lájkot gyűjtöttek össze, ami
a második helyig juttatta őket.

A harmadik helyen Kugyelka Er‐
zsébet és Kugyelka Zsolt végzett, akik
688 lájkot kaptak és 96 szelvényen
szerepelt az ő sorszámuk, ezek érté‐
ke 967 szavazatot ér.

Nyeremények:
1. díj: Két főre szóló hosszú hét‐

vége Dunakilitin, a négycsillagos
Diamant Hotelben és egy fényké‐
pes virágdoboz a Dekor‐álom fel‐
ajánlásával.

2. díj: Fürdőbérlet a Rába Quelle
Gyógy‐, Termál‐ és Élményfürdő fel‐
ajánlásából, páros mozijegy a győri Ci‐

nema Citybe és egy fényképes virág‐
doboz a Dekor‐álom felajánlásával

3. díj: Páros mozijegy a győri Cine‐
ma Citybe és egy fényképes virágdo‐
boz a Dekor‐álom felajánlásával.

A szavazók között kisorsoltunk egy
páros belépőjegyet a Halott Pénz már‐
cius 17. győri koncertjére. A szerencsés
Kelemen Tímea, gratulálunk neki is!

Köszönjük minden párnak, akik je‐
lentkeztek felhívásunkra, és köszön‐
jük a rengeteg szavazatot, lájkot és
megosztást, amit az elmúlt hetekben
kaptunk!

Több mint 13 ezer szavazat
érkezett arra a 79 esküvői
képre, amit olvasóink a Mi
adjuk a második nászutat
felhívásunkra küldtek.

Mi adjuk a második 

NÁSZUTAT! 
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Győr, Munkácsy u. 6. Tel.: 06‐
96/525‐060. Mobil: 06‐
70/321‐3763.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá‐
dogos és lapostetők, szigete‐
lési munkák készítése. 06‐
30/355‐6991

Lomtalanítást vállalok ingye‐
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Hívjon bizalom‐
mal! 06‐70/707‐5812

Villanyszerelés és tanács ‐
adás, Győrben és környékén
rövid határidővel. Tel.: 06‐
20/402‐6657.

Fakivágás, gyökérkivétel, sö‐
vényvágás, fametszés, korona‐
alakítás, faültetés, bozótirtás! 
06‐30/403‐6810; 06‐96/826‐
322.

Redőny, gurtnicsere, szú‐
nyogháló, reluxa, szalagfüg‐
göny rövid határidővel. In‐
gyenes felmérés! 06‐70/233‐
9213

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

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

Lomtalanítást vállalok, pad‐
lástól a pincéig, ingyenes el‐
szállítással. Hívjon bizalom‐
mal: 06‐70/675‐0654.

Kádfényezés beépített álla‐
potban! Tel.: 06‐70/343‐
6345.

Mindennemű kárpitozást, ja‐
vítást vállalok ingyenes fel‐
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06‐
20/239‐9198.

Sírkőtisztítás, felújítás Győr
és vonzáskörzetében. Nyug‐
díjasoknak kedvezmény. 06‐
70/343‐6345

Lomtalanítást vállalok, elta‐
karítom limlomját, ingyen el‐
szállítom felesleges holmiját.
06‐20/996‐7268

Fuvarozás, bútorszállítás, köl‐
töztetés, tehertaxi olcsón.
Laci fuvar: 06‐20/392‐3600

Szobafestést, mázolást, tapé‐
tázást, gipszkarton rendsze‐
rek kivitelezését, fotótapé‐
ták felragasztását, laminált
padló lerakását vállalom.
Tel.: 06‐70/245‐8931.

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bá‐
dogozást, lapostető‐szigete‐
lést, falak javítását, festését,
garanciával, engedménnyel
vállalom. Tel.: 06‐30/376‐
2712.

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

Lomtalanítást vállalok. In‐
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Érdek‐
lődés telefonon: 06‐
70/882‐6590.

Kárpitozás! Ülő, fekvő bú‐
torok javítása, áthúzása,
anyagválasztással. Ingye‐
nes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjai‐
nak javítása, áthúzása. 06‐
70/884‐6838

EGYÉB

Minőségi konyhakész tűzifa
akció: akác, bükk, tölgy, cser,
gyertyán, éger, 14.000–
16.000/kaloda. A kaloda
1x1x1 méteres. 06‐30/610‐
5164

Fehér‐barna 160x90cm‐es
akasztós szekrény, tizedes
mázsa súlyokkal olcsón el‐
adó. Tel.: 06‐96/812‐438.

Felnőtt nadrágpelenkák, más
gyógyászati eszközök, ugyan‐
ott KOMFORT gáztűzhely el‐
adók. Tel.: 06‐30/302‐6149.

Használt páraelszívó, tűz ‐
helyemelő olcsón eladó. 06‐
20/579‐2394

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

ÁLLÁS

Munkájára igényes, megbíz‐
ható munkatársat keresünk
kézi autómosóba. Érd.: 06‐
70/517‐7720.

CNC gépkezelőket, forgácso‐
lókat, CO2 hegesztőket, daru‐
sokat (felülről vezérelt), üze‐
meltető villanyszerelőket,
géplakatosokat, méréstech‐
nikusokat, kovácsokat kere‐
sünk győri munkahelyre. 06‐
70/366‐5722; 06‐70/911‐
0994.
majsamunka@indamail.hu

OKTATÁS

FIGYELEM! – SEGÍTÜNK! Kül‐
földön munkát vállalók részé‐
re 45 órás, német  beszéd‐
centrikus nyelvtanfolyamot
szervezünk, kedd‐csütörtök
napokon.  Jelentkezés: TIT

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 Travel, 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. 8 nap/7 éj
Budva — Hotel Tatjana 3* FP:

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

93.800Ft-tól/fô

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

43.200Ft-tól/fô
Hotel Palazzo 3* AI:

76.000Ft-tól/fô

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

65.100Ft-tól/fô
Aparthotel Rio Grande 4* AI:

95.900Ft-tól/fô

• 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!
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

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

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

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

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!”

Készpénzért magas áron an‐
tik bútort, festményt, heren‐
di porcelánt, eozinos Zsol‐
nayt, kristályokat, ezüst tár‐
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, ha‐
gyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! 06‐70/640‐
5101. Kérésre díjtalanul ház‐
hoz megyünk!

SZÉP‐Kártya, Erzsébet‐utal‐
vány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban garázst ven‐
nék. 06‐70/ 564‐2280

INGATLAN

1341 nm telek, lakható ház‐
zal, garázzsal eladó, vagy la‐
kásra cserélhető. Sashegy
dűlő. Érd.: 06‐20/434‐4526.

Győrben, 2+2 fél szobás, fel‐
újított, erkélyes panellakás
eladó. 15.890.000 Ft. 06‐
70/633‐5250

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

Győr‐Nádorvárosban, tég ‐
lalakás és garázs kiadó. Bük‐
fürdőn üdülési jog eladó.
Tel.: 06‐30/302‐6149.

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

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 36
nm‐es, összkomfortos, ha‐
tározott bérleti szerződé‐
ses lakást cserélne, 36–45
nm‐es, 2 szobás, határozat‐
lan‐határozott idejű bérle‐
ményre. Sziget, Újváros,
Adyváros kizárva. (Hirde‐
tésszám: 460.)

Belvárosi, 1 szobás, 41 nm‐
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 41–60 nm‐es,
1+fél, 1+ 2 fél szobás, hatá‐
rozatlan‐határozott idejű
belvárosi bérleményre. Bel‐
város, Nádorváros, Révfalu
előnyben. (Hirdetésszám:
463.)

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm‐
es, határozatlan bérleti szer‐
ződéses lakást cserélne 50–
65 nm‐es, 2‐3 szobás, hatá‐
rozatlan idejű bérleményre.

Kossuth Lajos u., Bán A. út
kizárva. (Hirdetésszám: 464.)

Marcalváros I, 2 szobás, 55
nm‐es, összkomfortos, mű‐
anyag ablakos, parkettás, ha‐
tározatlan bérleti szerződé‐
ses lakást cserélne, 2 szobás,
53‐55 nm‐es, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra,
maximum 6. emeletig. Újvá‐
ros, Sziget, Gyárváros, Bán A.
utca kizárva. (Hirdetésszám:
465.)

Marcalváros I, 2 szobás, 55
nm‐es, összkomfortos, mű‐
anyag ablakos, parkettás, ha‐
tározatlan bérleti szerződé‐
ses lakást cserélne belvárosi,
2 szobás, 52 nm‐es, össz‐
komfortos, határozatlan ide‐
jű bérleményre. Belváros,
Sziget, kizárva. (Hirdetés ‐
szám: 468.)

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm‐
es, összkomfortos, távfűté‐
ses, felújított, határozott bér‐
leti szerződéses lakást cserél‐
ne, 50–60 nm‐es 2,5‐3 szo‐
bás, nem liftes házban, 3.
emeletig lévő határozott‐ha‐
tározatlan idejű adyvárosi
bérleményre. Tartozás kizár‐
va. (Hirdetésszám: 469.)
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www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

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´́ ´́ ´́

Rajzpályázat
Nyeremények: értékes ajándékok, köny‐

vek, rajzeszközök, családi állatkerti belépők.
Téma: a Víz Világnap 2018‐as jelmondata:
„Védd természetesen!” Korcsoportok: óvodá‐
sok és alsó tagozatos iskolások. A pályázatra
bármilyen technikával elkészített, A4‐es mé‐
retű alkotásokat várunk. Kérjük, a pályamű‐
veket egyénileg készítsétek el. Egy pályázó
akár több rajzot is küldhet.

Víz‐világnapi séta
Nyeremények: harmincfős, csoportos

állatkerti belépő három csoport részére.
Látogassatok meg egy közeli vízműtele‐
pet, kérdezzetek, fényképezzetek, rajzol‐
jatok! Tudjátok meg, hogyan jut el a víz a
kutakból a vízcsapokba! A programhoz
előzetes egyeztetés szükséges a 96/522‐
600/160‐as telefonszámon, de kérhetitek
bármely kollégánk segítségét is. Egy láto‐
gató csoport maximális létszáma 30 fő le‐
het. A látogatásról készítsetek A3 méretű
pályaművet, bármilyen technikával.

Nevet keresünk kabalafiguránknak
Nyeremények: értékes ajándékok,

pannon‐vizes tűzcsapos pendrájv, családi
állatkerti belépő.

Adj egy ötletes és találó nevet a képen
látható kabalafiguránknak, és értékes
nyereményeket nyerhetsz!  Egy pályázó
akár több nevet is küldhet.

Az első két kategória pályaműveit
ügyfélszolgálatainkon adhatják le, vagy

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Takarítási Csoportja felvételt 
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: 8 órás munkaidőben irodák takarítása és alkalmankénti
ablaktisztítás.

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.

férfi ablaktisztító, takarító

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

KUKARAKODÓ
Feltétel: 8 általános. Elônyt jelent: darukezelôi végzettség • konténer -
emelôi végzettség

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

NEHÉZGÉPKEZELÔ
Feltétel: min. 8 általános • nehézgépkezelôi és/vagy földmunka-, rako-
dó- és szállítógép-kezelô OKJ-s bizonyítvány • gépkezelôi jogosítvány
4511-es gépcsoport. Elônyt jelent: gyôri lakhely 

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

Rajzoljatok, fényképezzetek és 
A Pannon-Víz Zrt. víz-világnapi pályázatai 

postacímünkre küldhetik (9025 Győr, Orszá‐
gút u. 4.).

A harmadik kategóriára a kviz@pannon‐
viz.hu e‐mail címen küldhetitek ötleteiteket. 

A személyes leadás, postai beérkezés, il‐
letve az e‐mail elküldés határideje március
22., csütörtök 12 óra.  

A rajzok hátoldalára kérjük, írjátok rá (illet‐
ve az e‐mailben adjátok meg) a pályázó elér‐
hetőségét, valamint a szülő vagy gondviselő
nevét, telefonszámát.

Pályázatunkon csak a Pannon‐Víz Zrt. fo‐
gyasztói vehetnek részt. A beküldött anyagok
társaságunk tulajdonába kerülnek, felhasz‐
nálhatjuk azokat.

A díjátadó ünnepségre a szabadhegyi víz‐
toronyban kerül sor, március 24‐én 10 órakor,
közvetlenül a víztorony‐látogatás előtt.

NYERJETEK!Az önkormányzat támo‐
gatásával közel 800 darab fa‐
csemetét és több mint 1000
darab cserjét ültetett el a kö‐
zelmúltban a Győr‐Szol Zrt.
A fásítás minden városrészt
érintett. A 16‐os választóke‐
rület Ménfőcsanaki részén
és Gyirmóton az utóbbi há‐
rom évben összesen 159 da‐
rab, a városi élet sajátossá‐
gait jól tűrő fával bővült a
növényállomány – tájékozta‐
tott Szabó Jenő önkormány‐
zati képviselő, aki elmondta:
a faültetések mellett folya‐
matosan fejlődnek a népsze‐

A jövoért ültettek
Gyirmóton és Ménfocsanakon is

rű közösségi helyek. A Zúgó
parkban rendbe tették a ját‐
szóteret. Ugyanitt, a tervek
szerint bővül a játszótér és
új padokat is kihelyeznek, il‐
letve a 2014‐ben a Bezerédj‐
kastélynál megépített, közvi‐
lágítással ellátott futópálya
mintájára, a Zúgó parkban is
modern futópályát alakíta‐
nak ki.

A frissen ültetett fák karó‐
jára szalag került, melyen „A
jövőért ültetjük!” felirat ol‐
vasható, így az egész város‐
ban nyomon követhető a
friss telepítés.

´́
´́
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Veronica Kristiansent
a győriek kivásárolják élő szerző‐

déséből, a dán Midtjylland együtte‐
sétől, új megállapodása három évre
szól. „Hihetetlen hangulat van Győr‐
ben, nagyon várom, hogy találkozzak
a szurkolókkal. Együtt képesek va‐
gyunk teljesíteni a kitűzött céljainkat.
Szeretném a legjobbat kihozni ma‐
gamból, ezért dolgozom nap mint
nap, ez adja számomra a motivációt"
– nyilatkozta a norvég átlövő. „Vero‐
nica a világ egyik legjobb játékosa,
így mindig tisztában voltunk azzal,
hogy csak ideig‐óráig tudjuk megtar‐
tani. Normális tárgyalást folytattunk
a Győrrel, és jó üzletet kötöttünk, ez
a legnagyobb átigazolási összeg a
klub történetében” – mondta Jakob
Mölgaard Christensen, az FCM klub‐
igazgatója. A norvég klasz‐
szis érkezésével papí‐
ron négy balátlövője le‐
hetne a Győrnek a kö‐
vetkező szezonban, hi‐
szen a brazil Eduarda
Amorim, a dán Anne Mette
Hansen és Tomori Zsuzsanna is a
keret tagja, bár utóbbi valószínűleg
a jobb oldalon kap szerepet.

Kristiansen honfitársa,
Kari Brattset
a Vipers Kristianstad csapatától ér‐

kezik az ETO‐hoz, szerződése kettő
plusz egy évre szól. A decemberi vi‐
lágbajnokságon győztes francia válo‐
gatott kapusa, Amandine Leynaud a
macedón Vardar Szkopje együttesé‐
től igazol Győrbe, ahol egy plusz egy
évre szóló megállapodást írt alá. „Ez
a klub nagyon sokat jelent számom‐
ra, hiszen a kézilabdázás történelmé‐
nek legjobbjáról van szó. Minden já‐
tékos szeretne itt, ilyen csapattársak‐
kal játszani" – nyilatkozta.

A Bajnokok Ligája‐címvédő Győri Audi ETO KC bejelentette, a
norvég világ‐ és Európa‐bajnok átlövő, Veronica Kristiansen hon‐
fitársa, a beálló Kari Brattset, valamint a vb‐győztes francia ka‐
pus, Amandine Leynaud szerződtetését. Mindhárom játékos nyá‐
ron csatlakozik a magyar bajnokságban is címvédő csapathoz.

A jelenlegi keret tagjai közül a né‐
met beálló, Anja Althaus az idény vé‐
gén távozik a győriektől, mert vissza‐
vonul. Marad a csapatnál a brazil bal ‐
átlövő Eduarda Amorim, Tomori Zsu‐
zsanna, Puhalák Szidónia pedig egy
plusz egy évvel meghosszabbította

szerződését. „A formám jön vissza,
de a csúcsformámtól azért még
messze vagyok. Tavaly a BL négyes
döntőjére kerültem jó formába, idén
azon leszek, hogy ez mihamarabb be‐
következzen" – mondta a válogatott
Tomori. A kapus Kiss Éva egy évvel
hosszabbított, így vele együtt három
hálóőre lesz a következő idényben a
csapatnak.  „Mondják, vegyél két jó
kapust, hogy sikeres legyél. Az elmúlt
időszakban voltak sérülések, szeret‐
tünk volna biztosra menni, úgyhogy
nekünk jövőre lesz három" – nyilat‐

kozta Bartha Csaba klubelnök, aki
hozzátette, a Vardar Szkopje szerb
válogatott beállója, Dragana Cvijic
megszerzésére viszont nem lát
esélyt.

A bejelentett átalakulásokkal
nagyjából kialakult az ETO következő
idénybeli kerete, kérdőjel még akad,
méghozzá az edzői poszton – Amb‐
ros Martín szerződése a nyáron lejár.
Az első öt évében a csapatot négy‐
szer BL‐döntőig vezető, háromszor a
trófeát is megnyerő szakember sor‐
sáról még nincs információ.

A most kölcsönben a német Met‐
zingennél szereplő balszélsőnek, Kor‐
sós Dorinának 2021‐ig, a váci köl‐
csönjátékos, jövőre a norvég Byasen‐
nél játszó irányítónak, Lakatos Ritá‐
nak 2023‐ig, az Érden kölcsönben
szereplő jobbátlövőnek, Kiss Nikolett‐
nek 2018 nyaráig, a Debrecenbe köl‐
csönadott balszélsőnek, Hársfalvi Jú‐
liának és az Érden szereplő irányító‐
nak, Tóth Gabriellának 2019‐ig van
szerződése a győriekkel. Az ETO fiatal
játékosai közül a balszélső Fodor
Csenge, az irányító Pál Tamara, a ka‐
pus Binó Boglárka, az átlövő Szilovics
Fanni és Afentáler Sára, valamint a
beálló Varga Emőke egyaránt 2021‐
ig írta alá felnőttszerződését. 

Két norvég és egy francia

VILÁGSZTÁR
ÉRKEZIK

Összekerült a címvédő Ferencváros és a
Bajnokok Ligája-győztes, magyar bajnok
Győri Audi ETO KC a női kézilabda Magyar
Kupa elődöntőjében. A másik ágon a Sió-
fok az Érd csapatával találkozik. A négyes
döntőt új időpontban, március 31-én és
április 1-jén rendezik a Papp László Buda-
pest Sportarénában. Az eredeti dátum
március 16–17. volt. Március 31-én, szom-
baton 13 órakor kezdődik az FTC–Audi ETO,
15.15-kor pedig a Siófok–Érd mérkőzés. Va-
sárnap 14 órakor lesz a bronzmérkőzés,
16.30-kor pedig a döntő.



Győrik Csaba szövetségi kapitány
elmondta, minden versenyszámban
a maximális három‐három verseny‐
ző képviseli majd a magyar színeket.
Az eseményt nyitó ifjúsági olimpiai
kvalifikációs versenyben a cél az,
hogy a Pekler Zalán jóvoltából már
meglévő mellett további egy kvótát
szerezzenek. Győrik Csaba az általa
éremesélyesnek vélt versenyzőket
külön is kiemelte: az elmúlt időszak‐
ban világcsúcsokat halmozó Péni Ist‐
ván pályafutása során először bizo‐
nyíthat hivatalosan is felnőttként a
felnőttek között. Major Veronika a
futócéllövők között háromszoros ju‐
nior világbajnokként ezúttal is az
esélyesek közé tartozik, ráadásul a

Hat‐nyolc érem megszerzése
a célja a magyar csapatnak
a Győrben vasárnaptól bő
egy héten át zajló légfegyve‐
res Európa‐bajnokságon.

magyarok közül egyedüliként a fel‐
nőttek mind a hat versenynapján
érintett lesz. A kapitány ugyancsak
érmet remél a Pekler Zalán vezette
junior futócéllövő csapattól, a győri
Sike József fémjelezte felnőtt futó‐
céllövőktől, illetve az Európa‐bajnok
pisztolyos Csonka Zsófiától.

A győri Eb‐n európai rekordot je‐
lentő 48 ország vesz részt
– a kontinentális
szövetségnek
50 tagja van
–, és 1158
nevezéssel
685 ver‐
senyző in‐
dul. Mellet‐
tük mintegy
háromszáz hivata‐
los személy – csapatkísérő, edző, ve‐
zető – érkezik majd Győrbe, ahol
már a tavalyi nyári Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon (EYOF) is bizo‐
nyított 150, többségében helyi ön‐
kéntes segédkezik az előkészületek‐

ben, illetve a lebonyolításban. Ez lesz
az első olyan Európa‐bajnokság,
amelyen a pisztolyosok és puskások
számára külön csapatversenyt ren‐
deznek, azaz nem az egyéni küzdel‐
mek eredményei alapján áll össze a
csapatsorrend. A nőknél több világ‐
csúcsot is ünnepelhetnek majd, mi‐
vel január 1. óta náluk is 60 lövéses

versenyeket rendez‐
nek, s ez az első

olyan viadal,
ahol hivata‐
los rekordot
lehet felállí‐
tani. Az Eb

ideje alatt
egy kisebb hely‐

színen az általános
és középiskolás diákok

számára is tartanak versenyeket an‐
nak érdekében, hogy megismerked‐
jenek a sportággal. Az alapversenye‐
ket az Audi Arénában, a döntőket pe‐
dig a Magvassy Mihály Sportcsarnok‐
ban rendezik. 

A gyôri
Eb-n 1.158 nevezéssel

685 versenyzô
indul
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a gyori Európa-bajnokság
REKORDOT DÖNT 

Akár már ebben a szezonban ki‐
harcolhatja az élvonalba jutást a
Széchenyi ESE NB II‐es férfi röplab‐
dacsapata. A pályán elért eredmé‐
nyek alapján szinte biztos, hogy fel‐
kerülne a klub a legjobbak közé, ám
a vezetőség abban az esetben is
várna még legalább egy évet az NB
I‐es indulással. A legmagasabb osz‐
tály megköveteli a tökéletesen ki ‐
épített utánpótlásbázist, és a mér‐
kőzések profi lebonyolítása is prob‐
lémát jelentene egyelőre a klubnak.

„A felnőtt csapat saját nevelésű
játékosokból áll, és jelenleg az NB II
Nyugati csoportjában feljutást érő
helyet foglal el. Az idei szezon rend‐
kívül sikeres, ám az élvonalbeli indu‐
lás túl sok olyan kötelezettséget ró‐
na ránk, amit egyelőre nem tudunk
teljesíteni. Tanulunk, erősödünk, és
jövőre belevághatunk. Ez a terv, bár
ki tudja, mit hoz ki belőlünk az ’evés
közben jön meg az étvágy’ szituá‐
ció” – mondta Szamosi Balázs szak‐
osztályvezető. „Szombaton az egye‐
temi edzőcsarnokban 16.30‐kor a
Szombathelyt fogadjuk, őket ide‐
genben is könnyedén legyőztük, itt‐
hon is ez a cél. Ha nyerünk, gyakor‐
latilag NB I‐esnek mondhatjuk ma‐
gunkat. A gond az, hogy az élvonal
követelményeit egyelőre nem ké‐
pes teljesíteni az egyesület” –
mondta Herczmanszky András ve‐
zetőedző. A csapat várja a szurkoló‐
kat, akik közül az ügyesebbek, sze‐
rencsésebbek értékes nyeremé‐
nyekkel térhetnek haza.

Röplabda-

ÜNNEP
a kiscsarnokban

´́
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Tomi nem egyedül, hanem az
EYOF‐on szintén részt vevő Édes
Annával utazott ki. Anna egy kicsit
előbb érkezik haza, ő a paralimpián
már nem marad. A Magyar Jégko‐
rong Szövetség munkatársa. Mind‐
ketten a magyar csapat kísérői, bár
Tominak mázlija volt, hiszen elő‐
ször a macedónok mellé rendelték,
ám mivel ők később érkeztek, némi
átszervezés után Anna mellé, a ma‐
gyarokhoz került. Így még egy ki‐
csit érdekesebb, érzelmesebb az
egész olimpia a magyar önkénte‐
sek számára.

Az étkezés egy kicsit még min‐
dig próbára teszi a Tomit, a napon‐
ta háromszori rizs és a magyar gyo‐
mor számára is erős ételeken kívül,
ami európai, az kizárólag a saláta.
Önkéntesünket nem kell félteni,
megoldja, hogy legalább reggel ne
leves‐rizs‐hal kerüljön a hasába: a
korábban kapott bucikat összegyűj‐
ti és kis vajjal, dzsemmel máris kész
a magyarosnak is nevezhető fogás.
Kell is az energia, hiszen az idő hi‐

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

Akció: 2018. február 16—22.

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.

449 Ft/l

799 Ft/kg

Sertéslapocka

Mizo laktózmentes
tejföl 20%-os, 150 g

793,33 Ft/kg

119 Ft/db

Sertésvelô 850 Ft/kg
Sertésszív  450 Ft/kg
Sertésmáj  329 Ft/kg

UHT tej 1,5%-os
1 l

Kartonos ár

159 Ft/l

Idared alma, piros

239 Ft/kg

Cherry Queen desszert
125 g, 6792 Ft/kg

849 Ft/db

deg, sapka, sál és kesztyű nélkül
nem igazán boldogulnának arrafe‐
lé. Szerencsére az önkéntesek for‐
maruhája megfelelő, Tomi pedig
büszkén viseli a magyar
nemzeti színeket mu‐
tató kötött sap‐
káját, körül‐
belül az or‐
ráig be‐
h ú z v a .
„Volt egy
szabadna‐
pom, elmen‐
tem a strandra,
ahol szintén van öt karika, amivel
lehet fotózkodni. Elővettem a ma‐
gyar zászlót és megkértem valakit,
hogy kattintson rólam párat. Kide‐
rült, hogy egy hivatásos fotósba
botlottam, aki utána szó nélkül ki‐
nyomtatta nekem a képeket. Míg
vártam, egy idősebb hölgy elkérte
a zászlómat, hogy ő is hadd fotóz‐
kodjon vele. Itt a parton volt egy
kézműves sátor, ahol lehetett sár‐
kányt eregetni és rögtön megkínál‐

tak rizs‐sütivel, amihez mézmár‐
tást adtak. Nem volt a legjobb, ízet‐
len és rágós állagú, de elfogyott” –
sztorizott Tamás. „Sokat mászkál‐
tam a parton, be kellett térnem az
egyik hotel mellékhelyiségébe. Mi‐
re kijöttem, a recepciós kávéval
várt és direkt nekem bekapcsolta a
hősugárzót, mert rettentően fújt a
szél, iszonyatos hideg volt. Beszél‐

getni kezdünk, an‐
gol és koreai

szavak ker‐
gették egy‐
mást, elég
vicces volt.
V é g ü l
elém tett

egy tányért,
amin toast, vaj

és dzsem volt, sőt,
még prospektusokkal is kedveske‐
dett. A telefonját nagyon nyomkod‐
ta közben: kiderült, hogy beállítot‐
ta a magyarra fordítót, hogy „be‐
szélgetni” tudjunk, áprilisban jön‐
nek a családjával Magyarországra.
A falatozás után kérdeztem, mivel
tartozom, de egy köszönéssel „el‐
hajtott”. Nagyon kedvesek a helyi‐
ek, megpróbálnak mindenben se‐
gíteni, akkor is, ha nem beszélünk
egy nyelvet.”

Exkluzív híradás a téli olimpiáról

A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) ismertük
meg Tor Tamást, aki az önkéntesek mellett dolgozott. A fiatal
srác most Koreában, a téli olimpián a magyar csapat kísérője.
A Győr+ Médiában exkluzív tartalmakkal jelentkezik.

Nagyon kedvesek
a helyiek, megpróbálnak

mindenben segíteni

Egy szabadnap
Phjongcshangban
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