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Bár a Halott Pénzt Marsalkó Dávid 2004‐ben ala‐
pította, elárulta, csupán 2012‐től kezdtek felfigyelni
rá: A feneked az én igazi gyengém című slágerrel rob‐
bant be a köztudatba. Ezután nem volt megállás.
2013‐ban Marsalkó szólóprojektje újabb nagy mér‐
földkőhöz ért, a Halott Pénz ekkor alakult át zenekar‐
rá, többek között a győri Járai Márkkal kiegészülve. A
közönség hatalmas rajongótáborként vitte előre a
bandát sikerútján, s bár a srácoknak nincs szükségük
a stratégiaváltásra, idén tavasszal eltérnek a megszo‐
kottól: hagyják a turnét, a klubkoncerteket, csupán
három nagyobb volumenű fellépésük lesz, de mind
hatalmasat fog szólni. Marsalkó Dávid elmondta, az
ország három legnagyobb fedett koncerthelyszínén,
köztük Győrben találkozhat velük a közönség. A ban‐
da hozzáállása és a koncertek színvonala a régi ma‐

rad, ám ismét egy új szint következik. Dj. Ve‐
nomtól megtudtuk, kihívást látnak

minden sikerben: az aréna‐show
kapcsán például mindenképp

olyannal kell előállniuk, ami
méltó az Audi Aréna színpa‐
dára. A Halott Pénz már egy
kultikus film, a Valami Ame‐
rika 3 betétdalát is magáé‐
nak tudhatja, melynek címe:

Mindenre ráveszel. Ezt a
táncparketten is tesztelték, és

átment a vizsgán: a bulizók teli to‐
rokból énekelték. Marsalkó Dávid

hozzátette, ez a dal mégiscsak a koncert‐
jükön teljesedhet ki, születhet meg igazán, ez pedig
itt, Győrben lesz, március 17‐én.

Ha év eleje, akkor
menetrendszerű‐
en itt az influ‐
enza. Az eddi‐
gi enyhe tél
ráadásul ked‐
vezett a be‐
tegség kialaku‐
lásának. Az elmúlt
hetekben még tovább nőtt az influ‐
enzások száma. Az egyik legismer‐
tebb győri gyermekgyógyász rende‐
lőjében is egyre több a kis beteg.
„Többen panaszkodnak influenzasze‐
rű tünetekre; magas lázra, torokfá‐
jásra és bágyadtságra” – mondta dr.
Schmidt Péter. „Tavaly ilyenkor már
több mint százezres volt a beteg‐
szám, az elmúlt héten körülbelül 70
ezren voltak influenzásak Magyaror‐
szágon” – tette hozzá a szakember.
„Nagyon oda kell figyelni, és amint
jelentkeznek a jellemző tünetek, ott‐
hon kell maradni és kikúrálni a be‐
tegséget. Az influenzát nem antibio‐

tikummal gyó‐
gyítjuk, in‐
kább a sok
pihenés és
a forró tea
használ” –

hangsúlyoz‐
ta. „A szülők‐

nek sokszor elmon‐
dom, ne küldjék vissza 1‐2 nap után
a gyereket óvodába, iskolába, ma‐
radjon csak otthon 6‐8 napig, ami ál‐
talában elég a gyógyuláshoz” –
mondta a főorvos. „Az influenzások
döntő többsége olyan, aki nem adat‐
ta be a védőoltást, ezért hívjuk fel a
figyelmet: most sem késő kérni a
vakcinát, főleg a kicsi gyerekeknek,
az időseknek, az egészségügyi dolgo‐
zóknak és a pedagógusoknak ez na‐
gyon fontos lenne” – hangsúlyozta,
hiszen súlyos szövődményei lehet‐
nek az influenzának, ezek általában
csak később jelentkeznek, és akár
halálhoz is vezethetnek.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

INFLUENZA:
egyre több a beteg

Halott Pénz-filmdal

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

A nagysikerű Halott Pénz egyre csak menetel előre: ezt mutatja az is, hogy a banda jegyzi
a Valami Amerika 3 betétdalát, és idén tavasszal az ország három legnagyobb fedett kon‐
certhelyszínén léphetnek fel, köztük Győrben – minderről a Győr+ Rádióban meséltek.

Gyorben születik meg igazán a

Új szint
és kihívás
következik
a banda
életében 

Amint
jelentkeznek a

tünetek, ki kell kúrálni
a betegséget

´́
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Magyarországon minden harma‐
dik foglalkoztatott ingázik. S bár a tár‐
sadalmi mobilitás még mindig nem
túl erős, azért Budapest és a régió‐
centrumok vonzereje viszonylag
nagy sugarú körben érvényesül.
Megnéztük a Lechner Tudásközpont
interaktív térfigyelő programját,
amely szerint Győrből Budapestre
672 ember ingázik naponta, Tatabá‐
nyáról 1251, a fővárosból az egykori
bányászvárosba 110 ember utazik
naponta a munkája miatt, Sopronból
136 fő indul reggelente budapesti
munkahelyére, a fővárosból Sopron‐
ba 98, Budapestről Győrbe 308 fő
nap mint nap ingázik. Mindehhez
hozzá kell adni az alkalmi autósokat,
akik bevásárolni, kórházakba, színhá‐
zakba, konferenciákra, sportesemé‐
nyekre, rokon‐ vagy barátlátogatóba
mennek az M1‐es sztrádán. S akkor
még nem beszéltünk a Hegyesha‐
lomtól Győrön át Budapestig – és
vissza – irányuló kamionforgalomról. 

Az autópálya Győr és Budapest
közötti szakasza leromlott, különö‐
sen a Tatabányától a fővárosig terje‐
dő pályarész. A balesetveszély foko‐
zott, a kocsikban pedig gyakran tesz‐
nek – ha nem is azonnal jelentkező –
műszaki kárt a kátyúk. Mi a kiváltó
ok, miben reménykedhetünk, ennek
jártunk utána. 

az M1-es sztráda

Kátyúk, felfagyások, burkolathibák bosszantják az autósokat

Napi 80 ezer jármű halad át az M1‐es sztrádán, ráadásul ennek
a forgalomnak csak a fele személyautó, a többi az autópályát
jobban terhelő nehézgépjármű. A sztráda állapota a folyama‐
tos kátyúzás, javítás, karbantartás ellenére is egyre rosszabb,
a helyzet a téli időszakban még súlyosabb. Hosszabb távú meg‐
oldást a Magyar Közút Zrt. szakmai véleménye szerint is csak
az autópálya kétszer háromsávossá bővítése jelent.

Hideg időben ráadásul különösen
érezzük, milyen kritikus állapotban
van az M1‐es autósztráda. A Magyar
Közút Zrt. szerint ennek az az oka,
hogy a téli időjárás kedvez az újabb
burkolathibák kialakulásának, a víz a
burkolatba bejutva, a fagyási‐olvadá‐
si ciklusok gyors váltakozása miatt
újabb hibákat eredményez. 

„Ezért folyamatosan végezzük a
szükséges javításokat, az időjárási kö‐
rülményeket is figyelembe véve, az
évszaknak megfelelően, elsősorban
hideg aszfalt felhasználásával, illetve
helyszíni újrahasznosító gépet és
technológiát is alkalmazunk” – vála‐
szolták érdeklődésünkre. 

Az önmagában nem újdonság,
hogy az M1‐es autópálya az or‐
szág legforgalmasabb útja. Ez ko‐
rábban is így volt, de az elmúlt
években az általános forgalomnö‐
vekedést is meghaladó mértékű
ütemben nőtt és nő az M1‐es au‐
tópályán haladó járművek száma.
A Magyar Közút Zrt. adatai szerint
1995‐ben átlagosan 20 ezer jármű
haladt át rajta naponta, addig má‐
ra ez a szám egyes térségekben a
80 ezret is eléri. 

„Az M1‐es autópálya az egyik leg‐
fontosabb és legforgalmasabb tran‐
zitútvonal a térségben, a nagyarányú
kamionforgalom miatt pedig az útpá‐

lya burkolatának leromlása is felgyor‐
sult, ezért is fordulnak elő inkább a
lokális burkolathibák az autópálya
külső sávjában” – indokolják a szak‐
emberek, miként alakulhatott ki a je‐
lenlegi helyzet.

A Magyar Közút Zrt. több mér‐
nökség szakembereivel is
dolgozik éjszakán‐
ként és a hétvégé‐
ken, sőt más
megyéből is
irányítottak
át brigádo‐
kat. Idén az
elmúlt 51
napból 42‐
szer végez‐
tek lokális
javítási mun‐
kákat az M1‐es
autópálya Komá‐
rom‐Esztergom me‐
gyei szakaszán, mely so‐
rán közel 120 tonna aszfaltot
dolgoztak be szakembereink. A lé‐
bényi mérnökséghez tartozó szaka‐
szon csak egy napon kellett beavat‐
kozni, a burkolathibák a bicskei
mérnökség területén koncentráltan
jelentkeznek.

A hosszabb távú megoldás az au‐
tópálya kétszer háromsávossá bőví‐
tése, válaszolta kérdésünkre a Ma‐

gyar Közút Zrt. Jó hír, hogy a Nem‐
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
már megkezdte a terveztetést, az
építkezés pedig előreláthatóan
2021–2022 körül indulhat el.
„Ugyanakkor ezen fejlesztési pro‐
jekt elindulásáig mi is tervezünk na‐

gyobb volumenű beavat‐
kozást még idén. A

téli üzemeltetési
időszakot kö‐

vetően (már‐
ciusban), a
következő
h e t e k r e
b e t e r v e ‐
zett loká‐
lis javítási

m u n k á i n ‐
kon felül 14

kilométernyi
szakaszon vé‐

geztetünk el na‐
gyobb volumenű felújí‐

tást a leginkább beavatkozás‐
ra szoruló sávokon. A felújításokban
érintett területek 2,5 kilométeres
szakasza Biatorbágy, 11,75 kilométe‐
res része pedig a Herceghalom–Bics‐
ke vonalat érintik Hegyeshalom irá‐
nyába.” A projekt előkészítésén jelen‐
leg is dolgoznak a szakemberek, a
pontos ütemezésről az autósokat
időben tájékoztatják, ígérik.

Gyôrbôl 
Budapestre

közel hétszáz
autós ingázik

naponta

HÁROMSÁVOS LESZ 
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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A jubileum nyitányaként sajtótájé‐
koztatót tartottak Budapesten hétfőn,
amelyen a kormányt Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter, a vá‐
rost Borkai Zsolt polgármester, az Audi
Hungariát pedig Achim Heinfling, az
igazgatóság elnöke képviselte.

„Az Audi Hungaria 25 éve egyet
jelent az innovációval. Büszkén te‐
kintek vissza a vállalat által elért
eredményekre, valamint munkatár‐
saim teljesítményére, és bizakodva
tekintek a következő 25 évre” – fo‐
galmazott Achim Heinfling, aki fel‐
idézte, 180 lehetséges telephelyet
vizsgáltak, végül Győr lett a befutó.
Volt egy félkész csarnok, gépgyár‐
tási hagyományok és nagyon jó ke‐
retfeltételek – ezekkel indokolta
azt, miért kezdődhetett el váro‐
sunkban a négykarikás márka siker‐
története.

Ezt igazolják a számok is. 25 év alatt
az Audi Hungaria összesen 33.294.371
motort gyártott, amely 5,6 milliárd ló‐
erőnek felel meg. 1998 óta – ekkor
kezdték el gyártani a TT‐t – 1.153.531
autó hagyta el a győri gyártócsarnoko‐
kat. Ha ezeket egymás mellé sorakoz‐
tatnák, az autók Győrtől egészen a sze‐
negáli Dakarig érnének el.

A 25 év mellett a tavalyi esztendő
termelési adatait is ismertette Hein ‐
fling. Megtudhattuk, az Audi Hunga‐
ria a 2017‐es évben is magas terme‐
lési volument ért el. Tavaly 1 millió
965 ezer motort gyártottak, s ezzel az
eredménnyel az Audi Hungaria to‐
vábbra is a világ legnagyobb
motorgyára.

A motorgyártásban a munkatár‐
sak nyolc termékfelfutást valósítot‐
tak meg, köztük a 2.0 literes CNG‐
motorét, amelyet az Audi Hungaria
irányításával fejlesztettek. Az első
Győrben gyártott CNG‐motort az Au‐
di A5 g‐tron és az A4 Avant g‐tron
modellekbe építik be.

A járműgyártásban összesen
105.491 Audi modell gördült le a
gyártósorról 2017‐ben.

„A magyar gazdaság meghatáro‐
zó szereplője vagyunk, és elkötele‐
zett munkánkkal formáljuk a jövőt.

Az Audi Hungaria két területen is új
korszakba lép jubileumi évében:
2018‐tól Győrben gördül le a gyár‐
tósorról a márka első Magyarorszá‐
gon gyártott SUV modellje, az Audi
Q3. A motorgyártás az Audi e‐tron
elektromos meghajtásának gyártá‐
sával egy fontos, stratégiai terület‐
tel bővíti portfólióját. Ezekkel a pro‐
jektekkel biztosítjuk vállalatunk
hosszú távú sikerességét” – folytat‐
ta Achim Heinfling, aki szerint a 25
év a házasságban ezüstlakodalmat
jelent, s nem túlzás azt állítani,

hogy az Audi és Győr 25 éve házas‐
ságra lépett.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere
azt a kérdést vetette föl: miért gon‐
dolta 25 évvel ezelőtt a német világ‐
cég, hogy ebben a városban érde‐
mes letelepednie. A polgármester
szerint az Audi az itt élő emberek te‐
hetségére, szorgalmára, kitartására,
munkakultúrájára alapozta gazdasá‐
gi, műszaki terveit, s ezek az elképze‐
lések várakozáson felül teljesültek.
Az Audi kiemelkedő szerepet játszik
a foglalkoztatásban, az exportban, a
legkorszerűbb technikát és technoló‐
giát honosította meg a városban.

Az Audi és Győr kapcsolata azon‐
ban messze túlmutat a gazdasági
együttműködésen, hangsúlyozta a
polgármester. A társaság jelentős
szerepet játszik a város kulturális

Az Audi 25 évvel ezelőtt, 1993. február 18‐án alapította hivatalosan győri vállalatát. A jubi‐
leumi év legalább annyira emlékezetes lesz, mint az elmúlt negyedszázad szinte minden
esztendeje: új modell, elektromos motorok színesítik a palettát, s bővítik a fejlesztő köz‐
pontot is több mint hatmilliárd forintból.

Audiaz

G á la e s t ,  2 5  k i lo m é t e r e s  f u t ás ,  n y i t o t t  k a p u k

Szerző: Hajba Ferenc, Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor

Negyedszázada Gyorben´́
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életében, kiemelt támogatója a Győ‐
ri Balettnek, a Győri Filharmonikus
Zenekarnak, 2006 óta pedig a
győri Audi ETO női kézilabda ‐
csapata is nagyon sokat kö‐
szönhet a világcégnek. Győr
legtöbb embert mozgósító
nyárzáró koncertjeinek is a fő
támogatója. A város számára
fontos Széchenyi István Egye‐
temmel kialakított együttmű‐
ködése nemcsak a végzett mér‐
nökök elhelyezkedésére ad lehe‐
tőséget, hanem arra is, hogy a hall‐
gatók a legfrissebb tudást szerezzék
meg a társaság tanszékein. A duális
képzés, a győri szakiskolákkal kialakí‐
tott kapcsolat, s az Audi Hungaria
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi‐
um működtetése jótékony hatással
van a győri oktatásra. Borkai Zsolt kö‐
szönetét fejezte ki a kormánynak,
mely befektetőbarát környezetet te‐
remtett, segített Győrnek és az Audi‐
nak a szükséges infrastruktúra kiépí‐
tésében, s a felmerülő kérdések ru‐
galmas, gyors megoldásában. Köszö‐
netet mondott Szijjártó Péter minisz‐
ternek is, aki győri származású politi‐

kusként, kormánytagként sokat segít
a városnak, s komoly része van ab‐
ban, hogy az Audi Győrben otthonra
talált és folyamatosan fejleszt. 

Köszöntőjének végén az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF)
készült aranyérmet nyújtott át a győ‐
ri Audi vezetőjének és a győri szár‐
mazású miniszternek.

Szijjártó Péter elképesztő siker ‐
sztorinak nevezte az Audi negyedszá‐
zados magyarországi történetét. A
beszállítókkal együtt 30 ezer család‐

nak ad biztos megélhetést, s 25 év
alatt 8 milliárd eurót, azaz 2.500 mil‐
liárd forintot fektetett be az ingol ‐

stadti cég Magyarországon.
„Győrben található a világ leg‐

nagyobb motorgyára, ezt 25
éve nem tudtuk volna elképzel‐
ni” – mondta a miniszter, majd
bejelentette, hogy a kormány
1,2 milliárd forinttal támogatja

az Audi fejlesztő központjának
bővítését. A 6,1 milliárd forintos

beruházás eredményeként, újabb
harminc magyar fejlesztőmérnök
állhat munkába.

A 25 éves jubileumot színes ren‐
dezvények kísérik az egész év során.
Hétfőn egy gálaest keretében kö‐
szöntötte a vállalat első kollégáit,
akik 1993 óta dolgoznak az Audi
Hungaria sikereiért. Tavasszal a vál‐
lalat egy 25 kilométeres futást szer‐
vez a munkatársaknak, majd nyáron
kinyitja kapuit a nyilvánosság szá‐
mára. Ősszel egy rangos esemény
keretében ünnepli  az Audi Hunga‐
ria jubileumát, amelyen a politikai,
gazdasági és társadalmi élet képvi‐
selői vesznek részt.

forint

Az 
Audi Hungaria

a világ legnagyobb
motorgyára

25 év

33.294.371
motor

autó
30 ezer

5,6 milliárd 
lóero

1.153.531

család
2.500 milliárd

befektetés

´́
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Két hete a város költségvetés‐ter‐
vezetének főbb számait és fejleszté‐
seit, a múlt héten az egészségügyi‐
szociális kiadásokat vettük górcső alá,
ezúttal pedig minden olyan tételt,
amelyek közterületeinkkel kapcsola‐
tosak. Ehhez Radnóti Ákost, a terüle‐
tért felelős alpolgármestert hívtuk se‐
gítségül, aki elmondta, országosan is
kiemelkedő, hogy a szigorú értelem‐
ben vett városüzemeltetésre több
mint egymilliárd forintot fordítha‐
tunk, és a zöldterületek fejlesztésére
további mintegy 800 milliót. A beru‐
házások közül talán a legfontosabb,
hogy elindulnak a parkolási problé‐
mákat enyhítő nagyberuházások,
amelyek a legkritikusabb területeken
valósulnak meg. A tervek szerint az
adventi időszakra elkészül a Teleki ut‐
cai parkolóház, amely egyben a Győri
Balett új próbatermének is helyet ad,
és amely zöldtetővel készül. Hasonló‐
an zöldtetős beruházás – ahol a leg‐
felső szinten egy park létesül – a Ku‐
opio parkban épülő parkolólemez (a

lakossági fórumról, amelyen az ott
élők kérdéseire válaszoltak a szakem‐
berek, február 2‐i lapunkban számol‐
tunk be). Idén 400 millió forintos tá‐
mogatás szerepel a munkálatokra a
költségvetésben, a teljes beruházás
2019 közepére készülhet el. Mint tud‐
juk, a Modern Városok Programban
a kórház épülete mellett épül parko‐
lóház, és a megújuló Vásárcsarnok
mellett is parkolólemez létesül. És, ha
már a közlekedésnél tartunk, érde‐
mes megemlíteni, hogy 2018‐ban
több mint ötmilliárd forint jut az utak,
hidak karbantartására, felújítására, a
közvilágítás fejlesztésére, ami tíz szá‐
zalékkal nagyobb összeg, mint egy év‐
vel korábban.

A kerékpáros infrastruktúra is to‐
vább fejlődik, és új, zárt kerékpártáro‐
lókat helyeznek ki, miközben tovább
zajlik a GyőrBike kerékpárkölcsönző
rendszer hálózatfejlesztése, emellett
új kerékpárutak is épülnek és régiek
újulnak meg. „A rendőrséggel folytat‐
juk a kerékpárjelölő kampányt, amely‐
nek keretében a győriek ingyenesen
regisztrálhatják biciklijüket, így az el‐
tűnt vagy ellopott kerékpárok köny‐
nyen beazonosíthatóvá válnak” – szö‐
gezte le az alpolgármester. Jelenleg
több mint 150 közterületi kamera vi‐
gyázza a város biztonságát, de 2018‐
ban tovább bővítik a rendszert, töb‐

a még zöldebb és tisztább  
Ez nem parkolópálya:

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor

bek között újabb rendszámfelismerő
kamerákkal a bekötőutakon.

Tavaly mintegy ezer fát ültettek el
a Győr‐Szol Zrt. szakemberei, a Borkai
Zsolt polgármester által bejelentett fa‐
ültetési program keretében. Ennek kö‐
szönhetően jött létre kiserdő Bácsán
és az Aranypart II‐n, és e program ke‐
retein belül telepítenek idén a 821‐es
út mentén, a Győr‐Szol Orgona utcai
telepével szemben, illetve a Szentlélek
templom mögötti területen is újabb
k i s e r d ő k e t .
Ezen túl to‐
v á b b i
ezer

f a
kerül
ki a vá‐
ros többi ré‐
szeire. A nyaranta
tapasztalható szárazság, másrészt a
fenntarthatóság indokolja az öntöző‐
rendszerek kiépítésének folytatását,
ilyen kerül például a Kálóczy tér alatti

Összességében közel kétmil‐
liárd forintot fordíthat Győr
2018‐ban a városüzemelte‐
tésre és a zöldterületek fej‐
lesztésére, az utak korszerű‐
sítésére pedig több mint öt‐
milliárd forintot költhetnek.
Kezdődnek a nagy parkoló‐
fejlesztések is.

vízparti sétányhoz és a Barátság Sport‐
parkba is. Folytatódik a körforgalmak
megújítása, ahol továbbra is a sokszí‐
nűség, az egyediség a fő irányvonal.
„Ugyanígy, a szökőkutak felújítása is
folytatódik, vizsgáljuk a Bartók Béla úti
Borsos Miklós szökőkút, a kórház előtti
csobogó és a Dr. Kovács Pál utcában
látható „Tejfölös kofa” rekonstrukció‐
ját. Emellett az új arculatú szemetes‐
edényekből is többet helyezünk ki, és
az utcanévtáblák cseréjét is tovább‐
visszük” – tudtuk meg Radnóti Ákos‐

tól. A Bisinger sétányra kikerült au‐
tomata nyilvános WC próba‐

üzemének tapasztalatait
mérlegelve, alakul ki a vég‐

leges működési rend, s
ezután kerülhet ki két
újabb idén, illetve az
épülő parkolóházaknál
is létesülnek nyilvános
illemhelyek.

Sági Géza, a város‐
üzemeltetést végző cég,

a Győr‐Szol Zrt. elnök‐ve‐
zérigazgatója kiemelte,

Győrt „bezzegvárosként”
tartják számon az egész ország‐

ban, így a közszolgáltatónak en‐
nek megfelelően, magas színvo‐
nalon kell ellátnia feladatát.
„Azon dolgozunk, hogy télen
járható utak, tavasztól őszig
szúnyogmentes rendezvé‐

Országosan
is kiemelkedô

a város-
üzemeltetésre
jutó összeg
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tása azonban még mindig évi 60‐70
millió forintos költség a városnak,
ezért a szakemberek ezen a területen
is a lakosság fokozott együttműködé‐
sét kérik. A szemetelés esetén már
nem a figyelmeztetés, hanem a legszi‐
gorúbb szankciók érvényesek. A köz‐
tisztaság javítása érdekében új szelek‐
tív gyűjtőedények kerülnek ki több
helyre, és több zugszemetes helyszínt
is bekameráznak. „A közlekedési sza‐
bálysértések esetén sokszor, első kör‐
ben a figyelmeztetés eszközével él a
közterület‐felügyelet, de vannak a vá‐
rosnak olyan területei, ahol a kerékbi‐
lincselés – mint szankció – szükségsze‐
rű. Ez még mindig humánusabb meg‐
oldás, mint a drágább elszállítás,
amelynél ráadásul az autójához is ké‐
sőbb jutna hozzá a szabálytalankodó”
– zárja Radnóti Ákos, aki végül hangsú‐
lyozza, a városüzemeltetési feladatok‐
kal egyrészt Győr még élhetőbbé téte‐
lére, másrészt pedig a hozzánk érkező
vendégek lehető legjobb kiszolgálásá‐
ra fókuszálnak. „Ezért szeretnénk
2018‐ban még rendezettebbé, zöldeb‐
bé és még tisztábbá tenni városunkat,
próbálunk minden lakossági igénynek
megfelelni, s arra törekszünk, hogy
ezen a területen is országos példa ma‐
radjon városunk.”

Az 53,5 milliárd forintos főösszegű
városi költségvetést lapunk megjele‐
nésének napján, a pénteki közgyűlé‐
sen tárgyalja a képviselő‐testület.

se a korábbi évek számainak. Truka Ist‐
ván, az intézmény vezetője kérdésünk‐
re kiemelte: „Tavaly is mindent elkö‐
vettünk annak érdekében, hogy a kör‐
nyezetünk kevésbé legyen szemetes.
Folyamatos közterületi jelenlétünkkel
és a társszervekkel közösen arra töre‐
kedtünk, hogy a hulladék ne közterü‐
letre kerüljön ki, hanem legálisan, a
megfelelő módon helyezzék el azokat.
Az általunk indított eljárások magas
száma sajnos azt mutatja, hogy ez
ügyben még mindenkinek van tenni‐
valója.” A közterület‐felügyelet, a Győr‐
Szol, a rendőrséggel és a polgárőrség‐
gel közösen, hulladékkomandó kereté‐

ben egyre hatékonyabban deríti fel
és szorítja vissza a zugszemetelést,
a tervezett további létszámfejlesz‐
téssel is ezt a hatékonyságot kíván‐

ják növelni. A zugszemét elszállí‐

 Gyorért dolgoznak

nyek, tiszta, karbantartott közterüle‐
tek, virágos, zöldellő parkok fogadják
a győrieket és a városba egyre na‐
gyobb számban látogató turistákat. A
feladatok ellátására az önkormányzat
biztosít forrást, és a tulajdonos, a la‐
kók elvárásainak csak úgy tudunk meg‐
felelni, ha takarékosan és hatékonyan
használjuk fel a költségvetésben sze‐
replő összegeket. Az idei év nagyberu‐
házásai – mint a parkolóház építése, a
Vásárcsarnok felújítása – pénzügyi és
szakmai szempontból is komoly kihí‐
vást jelentenek, de biztos vagyok ben‐
ne, hogy a Győr‐Szol Zrt., ahogyan ed‐
dig, úgy 2018‐ban is eredményesen
fogja elvégezni feladatait” – nyilatkoz‐
ta lapunknak Sági Géza.

A temetők esetében érdemes meg‐
említeni, hogy a nádorvárosi közteme‐
tő felújítása négy éve kezdődött, és ez

idő alatt mintegy 150 millió forintból
újult meg többek között a ravatalozó,
az előtte található tér, a kerítés és a
közvilágítás. 2018‐ban a temetők fej‐
lesztésére százmillió forintot tartalmaz
a költségvetés‐tervezet. A közterek
szépítése is fontos feladat, s ahogy ta‐
valy, idén is több mint százezer palánta
kerül majd az ágyásokba. A Győr‐Szol
munkája mellett a lakosságot is hívják
a környezetszépítésre, ezért az önkor‐
mányzat ismét megrendezi a Virágos
Városom, Győr környezetszépítő ver‐
senyt.

A közterület‐felügyelet ta‐
valy eredményes munkát
folytatott, és a köztisz‐
taság prioritásként je‐
lent meg a feladatok
között. Mintegy 800
szabálysértési eljárás
indult, ami többszörö‐

´́
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Erzsi nénit nádorvárosi lakásában
látogatta meg dr. Somogyi Tivadar al‐
polgármester, Borsi Róbert önkor‐
mányzati képviselő és újságírók, hogy
a város nevében felköszöntsék az
egyik legidősebb győri lakót.

Az idős hölgy felelevenítette gye‐
rekkorát, Vasváron nevelkedett tisztes
szegénységben, nyolc testvérével
együtt. Mindig rengeteget dolgozott,
a munka szeretetét szüleitől kapta, s
úgy érzi, ez az, ami a mai napig élteti.
Ez lehet szerinte a „titok”, az ő hosszú
életének titka. Lányai korábban mesél‐
ték, mielőtt iskolába vitte őket, már
kint volt a mezőn, utána újra munká‐
ba állt, éjjel főzött és mosott a család‐
ra, de arra mindig volt ideje, hogy a

Évértékelő és kitüntetési
emlékülést tartott a testület az
Arany János utcai székházában.
Németh Zoltán, a Győr‐Mo‐
son‐Sopron Megyei Közgyűlés
elnöke, a megyei önkormány‐
zat Ezüst Emlékérmét adta át
Lukácsi Attila árufuvarozónak,
Bittera Gábor nyomtatványke‐
reskedőnek és Fettik Lajos asz‐
talosmesternek, akik nagymér‐
tékben segítették a megye gaz‐
daságának fejlődését. Az Ipar‐
testület Jubileumi Aranyozott
Emlékérmét Bárdyné Csöngei
Mariann és Bognár Judit fod‐
rászmester, Juhász Andrea di‐
vatruházati kereskedő, Deme‐
terné Czéh Ágota kozmetikus‐
mester vehette át. Ezüstgyű‐
rűt kapott a 25 éves tagság el‐
ismeréseként Heidinger János
autószerelő‐mester, Delbó Dé‐
nes, Kulicskó Ferenc, Balogh
Sándor, Lakatos Róbert és Sza‐
bó Gotthárd árufuvarozó.

Erzsi néni tudja a hosszú élet titkát

Születésnapra voltunk hivatalosak hétfőn, nem is akármilyenre, a száz‐
negyediket ünnepelte ugyanis Iván Jánosné Erzsi néni, aki lányaival fo‐
gadta a köszöntőket.

A száznégy éves

gyerekek elé menjen az iskolába, hogy
együtt lehessenek. Győrbe 1961‐ben
került a család, Erzsi néni a Keksz‐ és
a Richards‐gyárban dolgozott, nyugdíj
után pedig a Kesztyűgyárban tevé‐
kenykedett még több mint öt évig.

Erzsi néni egy ideje rosszul lát, na‐
gyothall és az ízületei sem a legjobbak
már, de sokat mosolyog, s a memóri‐
ája is jól működik. Két lányától, két
unokájától és a hat dédunokájától
rengeteg szeretet kap. Az évforduló‐
kon mindig összejön a nagy család,
nyáron pedig az egyik dédunokája la‐
kodalmában is éjjelig a szeretteivel
volt, s minden idősnek azt kívánja,
hogy így bánjanak velük, mint ahogy
Erzsi nénivel is a gyerekek.

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Kun Zoltán

Két éve ünnepelte fennállásának
130. születésnapját a Győri Ipartestü‐
let, majd tavaly, teljesen új fejezetet
nyitott a szervezet. „Elérkezett az idő
a teljes megújulásra, új, fiatal elnö‐
künk van, kibővítettük a szolgáltatási
palettánkat, elkezdtük a jövőt építeni”
– mondta a Győr+ Televízió Konkrét cí‐
mű műsorában Hancz István. „Nép‐

szerűek a szolgáltatásaink, többek kö‐
zött pályázatírásban, szakmai tovább‐
képzésekben és jogi, illetve adózási
kérdésekben is segítjük tagjainkat” –
tette hozzá az ipartestület titkára. „Cé‐
lunk kettős, egyrészt életben tartani
a kihalófélben lévő szakmákat, más‐
részt tovább népszerűsíteni a ’trendi’
foglalkozásokat” – fogalmazott a szak‐

ember. „A fodrász‐, a kozmetikus‐, de
manapság az autószerelő‐szakma is
igazán menőnek számít, ezekre renge‐
teg fiatal jelentkezik, mi pedig szíve‐
sen segítünk a fejlesztésükben” –
hangsúlyozta Hancz István. „A héten
is meghívtunk egy neves mesterfod‐
rászt, Viola Dóra több mint 50 érdek‐
lődőnek mutatta be a különböző fes‐
tési technikákat és a frizuratrendeket”
– emelte ki a titkár. „Minket is érint a
határ közelsége, régebben jellemző
volt, hogy a Győrben tanult „iparo‐
sok” előbb‐utóbb Ausztriába vagy Né‐
metországba tették át székhelyüket”
– mondta az ipartestületi titkár. „Nyu‐
gat‐Európa továbbra is vonzó, de azt
tapasztaljuk, hogy manapság a győri
szakemberek inkább több lábon áll‐
nak, nem egynek, nem kettőnek van
például üzlete, szalonja Bécsben vagy
Burgenlandban, de szerencsére az it‐
teni boltot sem adták fel, sőt a ma‐
gyar ügyfelek továbbra is elsőbbséget
élveznek náluk” – hangsúlyozta Hancz
István. „A győri iparosság élt, él és élni
is akar, ezért dolgozunk, ezért újul‐
tunk meg, és az a célunk, hogy min‐
den tagunkat lehetőségeinknek meg‐
felelően, maximálisan támogassuk” –
foglalta össze a jövőbeli elképzelése‐
ket a Győri Ipartestület titkára.       

„Isten áldja
a tisztes ipart!”

Gyori iparosok:

még mindig meno
a fodrászszakma

´́

´́
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„Az első nászutunkat dunyhákba
bújva, külön ágyban töltöttük Gár‐
donyban. Egy kedves ismerősünktől
kaptuk nászajándékba, hogy eltölthe‐
tünk öt napot egy hangulatos kis há‐
zikóban. Az időjárás azonban közbe‐
szólt, ugyanis végig szakadt az eső és
nagyon hideg volt. De élveztük így is”
– árulta el Balláné Bálint Bernadett
és Balla Richárd, akik megnyerték a
Mi adjuk a második nászutat játé‐
kunk főnyereményét.

A fiatal pár sok győrinek ismerős
lehet, hiszen a színjátszás világá‐
ban töltik mindennapjaikat. A kisis‐
kolás kortól egészen egyetemistá‐
kig tanítanak és tartanak órákat,
emellett színházi nevelést is folytat‐
nak több iskolában. 

„Emlékszem arra az első kis eső‐
cseppre, ami szétloccsant az autó
szélvédőjén, pont amikor mentünk
az esküvői fotózásra, onnantól kezd‐
ve végig szakadt eső” – folytatta Bet‐
ti. Ricsi elmondta, hogy tizenegy éve
ismerték meg egymást. „Egy színész‐
képzőben osztálytársak lettünk és na‐

Az első orgonát 1784‐ben vásárol‐
ták Bécsben – kezdte a történeti átte‐
kintést Csorba János igazgató‐lelkész.
„Ez egy kisméretű, ötregiszteres hang‐
szer volt, így hamar a lecserélése mel‐
lett döntöttek. A gyülekezet egyik tag‐
jának áldozatvállalása révén sikerült új
orgonát vásárolni 1791‐ben. A hang‐
szert vélhetően Elgasz Ferenc győri
mester készítette. A napóleoni hábo‐
rúk idején, 1809‐ben ágyúgolyó‐talá‐
lat érte, teljes helyreállítására 1836‐
ban került sor. Az orgonát a templom
elkészültének 100. évfordulója alkal‐
mából építtették újjá Országh Sándor
pesti mesterrel, 1885‐ben. 1899‐ben
a hangszert tovább bővítette az Angs‐
ter cég, így a gyülekezet rendelkezésé‐
re egy kétmanuálos, 22 regiszteres or‐
gona állt. Az első világháborút követő‐
en munkába álló új orgonista, Fodor

gyon hamar kialakult köztünk a köl‐
csönös szimpátia. Két‐három hét
után szinte már egy pár lettünk és ez
azóta is tart”. Betti és Ricsi négy éve
mondták ki a boldogító igent. A 100
fős lakodalom nagyon jól sikerült a
rossz idő ellenére. „A fotózás miatt
kicsit szomorúak voltunk, de ez ha‐
mar elmúlt és nagyon jól sikerült az
egész esküvő” – tette hozzá Betti. 

Ricsi mosolyogva mesélte, hogy
próbálták tudatosan felépíteni a sza‐
vazást. „Kialakítottunk egy stratégiát.
Először én osztottam meg az idővo‐
nalamon a képet. Később aztán Betti
is megosztotta, majd kértük az isme‐
rőseinket, diákjainkat, hogy segítse‐
nek egy‐egy lájkkal, megosztással.”

Bettiék a Facebookon közel 500 sza‐
vazatot szereztek. „Először csak egy‐
két szelvény érkezett, aztán egy hét
múlva már több százat kaptunk isme‐
rőseinktől, rokonainktól” – árulták el,
akik összesen 365 szelvényt juttattak
el szerkesztőségünknek, így összesen
1.590 vokssal ők mehetnek Dunakiliti‐
be a második nászutukra!

Betti és Ricsi mehet a második nászútra

BOLDOGOK
és szerelmesek! 

Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gábor

Kálmán azonban komolyabb művészi
ambíciókkal rendelkezett, és sürgette
egy új orgona építését. A közgyűlés
1926‐ban határozott, hogy az új hang‐
szert az Angster cégtől rendeli meg. El‐
helyezési nehézségek miatt az erede‐
tileg tervezett kézhajtós fújtató helyett
lábhajtósat szereltek be, a motorját
pedig a templom falába süllyesztették.
Az orgona felavatására 1926. október

24‐én került sor. Csorba Jánostól meg‐
tudtuk, az orgona  komolyabb generál
felújításra 1977‐ben került sor. A hang‐
szer újabb jelentős beavatkozáson
esett át 1999 és 2000 között.

Sajnos a hangszer az átalakítást
követően megbízhatatlanná vált, s
ezért újabb komolyabb beavatkozás‐
ra került sor 2006‐ban, ám tartósan
ez sem oldotta meg a problémákat –

fogalmazott az igazgató‐lelkész. A cél
az eredeti, 1926‐os állapotok vissza‐
állítása volt.

A szentelésen részt vett Kara Ákos
államtitkár, győri országgyűlési képvi‐
selő is, aki az Insula Lutherana épü‐
letegyüttes újjászületését szolgáló
teljes projekt egyik kezdeményezője
volt, amelyet a kormány több mint 5
milliárd forinttal támogatott. 

Eredeti formájában született
újjá a Győri Evangélikus Egy‐
házközség Öregtemplomának
orgonája. Az 1791‐ből szárma‐
zó hangszert ünnepi istentisz‐
telet keretében vasárnap szen‐
telte fel Szemerei János, a Nyu‐
gati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke.

ÖREGTEMPLOM ORGONÁJA
Régi fényében ragyog az Szerző: Koloszár Tamás

Fotó: Marcali Gábor
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Ahogy arról múlt héten hírt ad‐
tunk, a hét pályázó város közül a
szakmai zsűri döntése alapján hár‐
man jutottak tovább: Debrecen,
Győr és Veszprém. Közülük kerül ki
2023‐ban Európa Kulturális Fővárosa. 

Erősek a versenytársaink – figyel‐
meztet a két szerző –, hatalmas mun‐
ka vár még ránk annak érdekében,
hogy Győr sikerre vigye a pályázatát.

„A munka dandárja most kezdő‐
dik” – hangsúlyozza Borkai Zsolt
polgármester is. „Abban bízom,
hogy Győr, mint annyiszor, úgy
most is képes összefogni annak ér‐
dekében, hogy értékeit a felszínre
hozza, gyarapítsa, s bemutassa Eu‐
rópának, gazdagítva ezzel a konti‐
nens kultúráját.”

A korábbi tapasztalatok alapján az
első forduló döntésében nagyjából
ugyanolyan arányban játszott szere‐

A nemzedékek együttmuködését prezentálta a város 

pet a pályázat, mint annak a kiválasz‐
tási ülésen történő prezentálása.

„Minden városban él az a rokon‐
szenves szándék, hogy önmagát mu‐
tassa be” – állapítja meg Pál Kálmán.
„Arra azonban vigyázni kellett, ne‐
hogy úgy járjunk, mint az a vendég‐
látó, aki házába hívja az ismerőseit,
aztán vacsora után előszedi a nagy‐
papa meg a nagymama fényképeit, s
csak a család történetével szórakoz‐
tatja a vendégeit.”

„A zsűrit mindenekelőtt az érde‐
kelte, mit tudunk hozzátenni az eu‐
rópaisághoz, s azt mennyire átgon‐
doltan, élményszerűen, izgalmasan
vagyunk képesek egy teljes évig kü‐
lönböző művészeti tartalmakban
megfogalmazni” – érzékeltette a ki‐
hívás mértékét Borsa Kata. 

A prezentáció formáját Pál Kálmán
találta ki, s rendezte. „Azt akartuk ér‐

zékeltetni, ábrázolni, hogy egy egész
város áll a pályázat mögött, s a külön‐
böző nemzedékek tagjai képesek az
együttműködésre a cél elérése érde‐
kében” – fogalmazza meg szóban is
szándékait a rendező. „Ezért aztán
mindegyik generáció, s mindkét nem
képviseltette magát a tíz fős csapat‐
ban” – folytatja Borsa Kata. A prezen‐
táció első negyedórájában Dunai
Csenge színművész érzékletes szá‐
mokkal, szóban vázolta fel, hogy Győr
valóban az áramlások centrumában
található. A szavakat új információkat
hordozó vetített képek egészítették ki.

„A prezentáció második része volt
a játék” – mutatja be a zárt körben,
közönség és a versenytársak nélkül
tartott előadást Pál Kálmán. „A tizen‐
két éves Weisz Matyi eljátszotta,
mintha unatkozna, s elkezdett papír‐
ból csíkokat vágni, amit továbbadott,

A kulturális fővárosi cím egy európai márka, amit meg‐
őrzésre, továbbépítésre adnak át egy‐egy városnak. Eb‐
ből kellett kiindulnunk akkor, amikor a győri igények, ki‐
kért vélemények figyelembevételével nekiláttunk a kon‐
cepció kialakításának – mondják a Karzat Színház mun‐
katársai, Borsa Kata és Pál Kálmán, akik a győri pályázat
kulturális és művészeti tartalmának szerzői voltak.

EURÓPAISÁGHOZ
Hozzájárulásunk az

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor
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Bovebb információ és jelentkezés:
www.gymskik.hu

A kamara MINDENKIÉ!

„A hatékony kommunikáció a
vállalkozások versenyképes‐
ségének egyik kulcsele‐
me, és tanulható. Er‐
re a célra hozta lét‐
re 2017 őszén a
Győr‐Moson‐Sop‐
ron Megyei Keres‐
kedelmi és Iparka‐
mara a vállalati
kommunikációval
foglalkozók számára
a Kamarai Kommuni‐
kációs Klubot. Ez a
szakmai közösség a tudás‐
megosztást szolgálja, ahol a
vállalkozások egymástól és szakemberektől tanul‐
hatják meg a sikeres kommunikáció fortélyait”,
mutatott rá – a klub következő vendége február
26‐án –, az Apáczai Csere János Kar Nemzetközi
Tanulmányok és Kommunikáció Tanszékének tan‐
székvezetője, egyetemi tanár, dékán, Ablonczyné
prof. dr. habil Mihályka Lívia.

Előzetesen elmondta, a Széchenyi István
Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Kommu‐
nikáció Tanszékének oktatói több éve foglalkoz‐
nak a kommunikáció számos színterének elem‐
zésével és vizsgálatával, többnyire komplex, ha‐
zai és nemzetközi projektek részkutatásaként.
Kiemelten fontos a munkatársakra fókuszáló
belső kommunikáció. Tanulmányok, szakcikkek
sora jelzi, hogy a vállalati belső kommunikáció
vizsgálata napjainkban is aktuális. „Meggyőző‐
désünk, hogy a szervezeti erőforrások közül az
egyik legfontosabb az emberi erőforrás, egyre
fontosabbá válik a szervezeten belüli kommu‐
nikáció, illetve annak szabályozása, a kommu‐
nikációs rendszerek felépítése és működtetése. 

Többek között olyan kérdésekkel
foglalkozunk, mint:
• Elmondható‐e egy adott vállalatról,

hogy belső kommunikációja
értékteremtő jellegű? 

• Megvalósul‐e a vállalatokon belül a belső
kommunikáció összehangoló szerepe? 

• Milyen hatással van a szervezet
belső kommunikációja a munkavállaló
elkötelezettségére?

A klub vezetői: dr. Konczosné dr. Szombat‐
helyi Márta, egyetemi docens és Dusza András,
kommunikációs szakértő.

112018. február 23.
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Ablonczyné
prof. dr. habil
Mihályka Lívia

hatékonyan?
Hogyan mondjam el neked…

hol az út, hol a folyók jelképeként. A prezen‐
táció egyenrangú emberek közös együttmű‐
ködésébe ment át, a zsűri értette ennek a
csapatjátéknak a jelentőségét, üzenetét, a
különböző szimbólumokat, azonosította pél‐
dául a leírt pályázatban szereplő hajókkal.”

„Száznál több kelléket használtunk fel” –
egészíti ki Borsa Kata. „Fontos volt, hogy
minden akció kezdeményezője a legifjabb
korosztályt képviselő Matyi volt, az ő tárgy‐
játékait folytatta az idősebb nemzedék.”

Matyi úgy mutatkozott be a zsűrinek:
Weisz Mátyás, öt bé, Magyarország legfia‐
talabb rádiótulajdonosa. Ez egyébként igaz,
hiszen Szünet címmel sikeres on‐
line rádiót működtet.

„A prezentáció után
negyvenöt percig kér‐
deztek bennünket a
zsűri tagjai, komoly
megmérettetés volt”
– summázta a tör‐
ténteket a város pol‐
gármestere, aki Ma‐
tyival együtt idézte
fel élményeit a Győr+
Rádió reggeli műsorá‐
ban, ahol Nagy Roland és
Orosz Sándor kérdezte őket.
„Itt már nagy lesz a vetélkedés,
rajtunk kívül Debrecen és Veszprém is
kulturális főváros szeretne lenni, s mindenki
teljes erőbedobással küzd a győzelemért.” 

A polgármester arról is beszélt: a Mo‐
dern Városok Programjában tudatosan kér‐

tek olyan beruházásokat – új koncertterem
építését vagy a színház teljes körű felújítá‐
sát –, melyek erősítik pályázatunk infrast‐
ruktúráját, de bármi legyen a végső döntés,
ezek a korszerű kulturális létesítmények
színvonalasan és fenntartható módon szol‐
gálják majd a győri polgárok igényeit. 

Az adásban elhangzott, hogy a zsűri tag‐
jai ősszel mindegyik továbbjutó várost meg‐
látogatják. 

„Abban bízom, hogy kellemes meglepetés
éri őket” – vélekedett a polgármester. „Győr
már rég nem egynapos turisztikai város, tíz
év alatt megdupláztuk a vendégéjszakák szá‐

mát. Budapest és Sopron után ná‐
lunk van a legtöbb műemlék,

s a kulturális események,
fesztiválok, intézménye‐

ink kínálata  nemcsak
vendégcsalogató, ha‐
nem vendégmarasz‐
taló is. A következő
nagy lépést az jelenti
a turizmusban, hogy
a szükséges műszaki

megoldást követően,
folyóinkba megfelelő

mennyiségű víz kerül. Ez
pedig lehetőséget teremt a

vízi turizmusra a győrieknek és a
hozzánk látogatóknak egyaránt.”

Az adásban a polgármester ismételten
köszönetet mondott a város polgárainak, a
kultúra szakembereinek, a pályázat készítő‐
inek az eredményes munkájukért.

Egy egész
város áll

a pályázat
mögött
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A Tüzes Kandúr Panzió
és Bartolo doktor háza
Minden napból hozd ki a

maximumot! – Jól illik ez a
mottó a beszélgetésünkhöz.
Lázin Beatrix, a Győri Nemzeti
Színház magánénekese dél‐
előttönként a Bolha a fülbe cí‐
mű vígjátékot próbálja a
Nagyszínpadon. Szűcs Gábor
rendezőtől rengeteg instruk‐
ció érkezik, bőven van még
idő a március 10‐i premierig.
Az összeszokott csapatnak
most az a dolga, hogy a pon‐
tos szövegtudás mellett be‐
gyakorolja a helyzetkomikum‐
ból fakadó szituációkat. Látva
a próbákat, a sírva nevetés és
a telt ház garantált. Georges
Feydeau mesterművének
egyik meghatározó helyszíne,
a találkozások és nyomozások
színtere a Tüzes Kandúr Pan‐
zió, melynek tulajdonosát Lá‐
zin Beatrix alakítja. A vígjátéki
szereplés egy újabb kihívást
jelent számára. „Visszanézem
majd a próbákat, hogy lás‐
sam, hogyan beszélek, hang‐
súlyozok, kell a külső kontroll.
Nyugodt vagyok, mert a ren‐
dező és a kollégák sokat segí‐
tenek” – avat be a kulisszatit‐
kokba.

A próza után már biztonsá‐
gosabb terepen mozgunk,
amikor a Co‐Opera produk ‐
ciójáról beszélgetünk. Rossini
vígoperája öt előadó‐művé‐
szeti szervezet együttműködé‐
sének gyümölcse. A győri elő‐
adásban Berta szerepét Lázin
Beatrix viszi sikerre estéről es‐
tére. Fiorellót Schwimmer Já‐
nos, az Őrtisztet Szabó Balázs

Beatrix

Találkozás a Gyori Nemzeti  

alakítja. „Imádja a győri kö‐
zönség Gioachino Rossini mű‐
vét, A sevillai borbélyt. A Co‐
Opera igazgatója, dr. Vadász
Dániel igényesen válogatta
össze az énekeseket, élmény
velük együtt játszani.” A karak‐
ter megformálásának szem‐
pontjából Lázin Beatrix sze‐
rencsésnek érzi magát, ami‐
ért végig részt vehetett a hat‐
hetes próbafolyamatban, a
Budapesti Operettszínházban.
Az előadás tavaly Szentend‐
rén debütált, ott egy előadás‐
ban énekelt. A szegedi bemu‐
tatót követte a budapesti,
ahol három előadásban ját‐
szotta Bertát. „Amikor meg‐
kaptam a szerepet, nagyjából
tudtam, mi az, ami vár rám.

Lázin Beatrix, a Győri Nemzeti
Színház művésze sokféle műfaj‐
ban bizonyítja kiválóságát hu‐
szonegy éve már. Énekel operá‐
ban, operettben és musicalben
is. Szereti a „kirándulásokat”,
jelenleg Szűcs Gábor rendező‐
vel próbálja Georges Feydeau
fergetes vígjátékát, a Bolha a
fülbe című darabot. A hazai
szinten is egyedülálló kopro‐
dukciós előadásban, Rossini
vígoperájában pedig Berta sze‐
repét énekli Győrött.

A foszerepben:

LÁZIN 
Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor
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 Színház magánénekesével

Van benne egy ária, két finálé,
recitativo, nem gondoltam,
hogy különösebb kihívást je‐
lentene számomra. A próbák
alatt azonban kiderült, hogy
ez nagyon más lesz. A rende‐
zés folyamatos aktivitást köve‐
tel, Berta is állandóan tesz‐
vesz, ennyit még nem lép‐
csőztem színpadon! Például
Figaro szerepében Kendi La‐
jos, ha kell, erkélyről lógva
énekel.” A vígopera mozgal‐
masságát, dinamikáját jól szol‐
gálja Galambos Attila új fordí‐
tása. A felszabadult játék kö‐
szönhető a színház zenekará‐
nak, énekkarának és az elő‐
adás karmestereinek. „Med‐
veczky Ádám és Silló István ze‐
neigazgatónk gondos figyel‐
me nélkül ez a produkció nem
tudna így működni a színpa‐
don!”

Az éneklés határai 
elmosódnak
Pályafutása elején úgy gon‐

dolta, csak operát énekel
majd. Huszonegy évvel ez‐
előtt, amikor átlépte a győri
Kisfaludy Színház kapuját,
szembesült azzal, hogy min‐
dent kell játszania. Csak né‐
hány szerep a teljesség igénye

nélkül: a kiváló énekes sikerre
vitte Káel Csaba rendezésé‐
ben Bizet Carmenjét. A tavalyi
évadban Flóraként tündökölt
Verdi Traviatájában, bíztak rá
drámai szoprán szerepeket is,
csodálatos Tosca‐ és Turan‐
dot‐alakítások vannak már
mögötte. Évadról évadra lát‐
hatjuk őt operett‐elő‐
adásokban

i s .
Büszke‐
séggel me‐
sél a Marica gróf‐
nő, A csárdáskirálynő és a
Maya‐bemutatókról. A tavalyi
revüoperettben Tangolita sze‐
repében hódított. Sokáig elke‐
rülték azonban a musical‐szere‐
pek. Az áttörés 2012‐ben jött,
amikor Molnár László rendező
felkérte Lady Beaconsfield sze‐
repére, a nagysikerű Jekyll és
Hyde‐ban. „A műfajok közti át‐
menet nem jelent gondot. Fia‐
talon próbálgattam a szárnya‐
im a könnyűzenében is. A
Doktor Zsivágóban, Guljobo‐
va szerepében pedig meg kel‐
lett találnom egy keményebb,
kiabálós hangot.” A közép‐eu‐
rópai ősbemutató, Forgács Pé‐
ter igazgató rendezésében
nemcsak a benne szereplőket,
de a győri és budapesti közön‐
séget is lenyűgözte. A produk‐
ciót a januári búcsúelőadáson
Arany Kotta Díjjal jutalmazták.

Plácido Domingóval
egy színpadon
Lázin Beatrix nemcsak a

hazai, de a nemzetközi éne‐
kes csapatban is megállja a
helyét. Óriási megtiszteltetés
volt számára, hogy a győri te‐

átrum énekkarával együtt
meghívást kapott egy tavalyi,
nemzetközi Verdi‐produkció‐
ba. A Traviatát adták elő ere‐
deti, olasz nyelven Pécsett. A
meghívás egy kölcsönös meg‐
elégedés és bizalom eredmé‐
nye, hiszen az előadás produ‐
cere, a GuliAnd Management
hozza el a győrieknek évről év‐

re a Voices‐koncerteket
is, a Plácido Domin‐

go’s Operalia
adott évi díja‐

z o t t a i v a l .
2015‐ben a
Széchenyi
téren Lázin
Beatrix is
fellépett a
nemzetközi

sztárokkal.
A pécsi meg‐

hívás másik
fontos pillére a

már emlegetett győ‐
ri operabemutató a ta‐

valyi évadból. A nemzetközi
előadásban partnere Plácido
Domingo volt, Giorgio Ger‐
mont szerepében. „A Maest‐
rónak még mindig gyönyörű,
egyedülálló az orgánuma.
Csodálatos teljesítmény az
övé! Az eredeti tervek szerint
csak az előadáson találkoz‐
tunk volna vele, de ő már a
megelőző esti próbán velünk
együtt dolgozott. A második
felvonás végén kicsordult a
könnyem a meghatottságtól,
hogy egy színpadon állok egy
élő legendával. A próba végén
odajött hozzám, és megdi‐
csérte a hangomat. Nagyon
elégedett volt velünk.”

Lázin Beatrixot az Örökzöld
évadban, tehát hamarosan
prózai szerepben láthatjuk.
Bartolo doktor háza után, a
Tüzes Kandúr Panzióban igaz‐
gatja a szerelmi légyottra érke‐
zőket. Georges Feydeau vígjáté‐
kát március 10‐én mutatja be a
Győri Nemzeti Színház. Azt kö‐
veti majd az évados szuperpro‐
dukció, a legendás István, a ki‐
rály című rockopera, amiben az
énekes nagy örömmel és lelke‐
sedéssel vesz részt.

Hamarosan
egy bohózatban

láthatjuk 
az opera-
énekesnôt
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A Federal-Mogul Powertrain minôségi termékek, megbízható márkák
és kreatív megoldások legszélesebb skáláját nyújtja a gépjármûiparnak
és más iparágaknak. Az amerikai Federal-Mogul Powertrain Kunszi-
geten található két leányvállalatának fô profilja a gumi és gumi-fém
tömítések, valamint védôtextíliák, textilcsövek elôállítása. Mûszaki
megoldásainkat olyan iparágakban hasznosítják, ahol fontos a haté-
kony üzemanyag felhasználás, az emisszió csökkentése, valamint a
biztonság és teljesítmény növelése.

Nyitott pozíciók:
Gépkezelô | Készregyártó | Gépbeállító | Mérnöki lehetôségek |
Gyakornoki lehetôségek

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónusz rendszer | In-
gyenes buszjárat (Gyôr, Pápa, Bôsárkány, Szlovákia - Ekecs irányából) |
Útiköltség térítés | Vállalati élet-, baleset-, és betegbiztosítás | Külföldi
karrierlehetôség | Stabil, hosszú távú munkalehetôség | Szakmai lehe-
tôség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett munkakörnyezet, minô-
ségi munkaeszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetôség | Ked-
vezményes vállalati flotta csomag | Vállalati rendezvények

Érdeklôdni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat
a kunsziget.job@federalmogul.com e-mail elérhetôségre várjuk!

Tesztírási és interjú lehetôség minden csütörtökön 9 órakor,
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fô út 51.

Téged is várunk csapatunkba! 

federalmogul.com/powertrain

Várszegi Asztrik volt főapát
tavaly, a Szent Márton‐napi ün‐
nepségen jelentette be, év ele‐
jén átadja főapáti feladatait
utódjának. Az új pannonhalmi
főapátot január 6‐án választot‐
ták meg, azonban csak múlt
pénteken, Ferenc pápa jóváha‐
gyását követően került nyilvá‐
nosságra: a Pannonhalmához
tartozó negyven örökfogadal‐
mas szerzetes Hortobágyi T.
Cirill főmonostori perjel
atyát jelölte ki az új főapát‐
nak. Az atya benedikálá‐
sára március 21‐én kerül
sor, ezután szeretne csak
a nyilvánosság elé állni.

A szerzetes Nagytályán
született 1959‐ben. 1965‐
ben lett a Pannonhalmi Bencés
Gimnázium diákja. Egy korábbi,
a Győr+ Hetilapnak adott inter‐
jújában így emlékszik vissza:
„Már sötét volt, mire ideértünk,
azt hittük, valahol az isten háta
mögött van ez a hely. Lentről, az
állomásról láttuk, hogy a domb‐
tetőn világítanak az ablakok,
fenn lebeg egy hatalmas épület.”

A bizonyosság aztán apró
cseppekben érkezett: életét „Jé‐
zus Krisztus és az evangélium ra‐

AZ ÚJ PANNONHALMI FOAPÁT

Hortobágyi T. Cirill 
´́

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Hajdú D. András

dikális követésének szenteli”. A
katonaság után a rendhez vissza‐
térve, teológus és hittanár, majd
biológia–földrajz szakos tanár
végzettséget szerzett. Azóta ta‐
nít a Pannonhalmi Bencés Gim‐
náziumban, 1991 óta főmonos‐
tori perjelként, 1993‐tól a fő ‐
apát gazdasági helyetteseként is
tevékenykedett. Kiemelt felada‐
ta volt a főapátsági épületállo‐
mány az 1996‐os millenniumra
történő rekonstrukciójának irá‐
nyítása. Cirill atya indította el az
„Apátsági termékcsalád” progra‐
mot, amely célul tűzte ki a régi
receptú‐

rák fel‐
kutatását, az arra alapozó ter‐
mékfejlesztést és gyártást. A
munka egyik eredménye a „Pan‐
nonhalmi teacsalád”, több
gyógynövénylikőr, borecetek, le‐
vendulás termékek, szappanok
és kozmetikumok. „Az ezeréves
jubileumunkon egy véletlen kap‐
csán elindult a vezérhangya, el‐

kezdtem kutatni az iratokat. Hi‐
hetetlenül izgalmas történet állt
elő, amit még nem publikáltak,
orvostörténeti szempontból
senki nem foglalkozott vele” –
mesélte interjúnkban az elhunyt
szerzetesek által a rendre ha‐
gyott anyagokról. Elmondta azt
is, a tudományosság mellett a
gyógyítás kultikus vonatkozását
tartalmazzák az évszázadok so‐
rán felhalmozott gyűjtemények.
„A nem hívő emberek is érzik, a
gyógyulásba vetett hit felkeltése
nélkülözhetetlen. Fontos, hogy
a gyógyítás ne egy lelketlenül
történő folyamat legyen” –
hangsúlyozta. Az elmúlt évek‐

ben a főapátság  turisztikai
és marketingkommuniká‐

ciós tervének elkészíté‐
sét, továbbá az erre
alapozott beruházá‐
sokat irányította.
Tagja volt a Magyar
Nemzeti Bizottság‐
nak, amely elkészí‐
tette az ENSZ 1992.

évi Környezet és Fejlő‐
dés Világkonferenciára

a Nemzeti Beszámolót.
Előadásokat tart a gazdaság,

erkölcs és tradicionális gyógynö‐
vénykultúra témakörben ideha‐
za és külföldön egyaránt.

Folyamatosan részt vállal
abban a küldetésben, hogy a
modern médiaeszközök és
kommunikációs csatornák fel‐
használásával, minél érthetőb‐
ben és szélesebb kör számára
hozzáférhetővé tegyék a fő ‐
apátság ezeréves értékeit.

Várszegi
Asztrikot
követi 

a monostor
élén

Ferenc pápa elfogadta a
pannonhalmi főapátválasz‐
tás eredményét: Hortobágyi
T. Cirill főmonostori perjelt
kinevezte Pannonhalma 87.
apátjának – derült ki múlt
pénteken, a Pannonhalmi
Főapátság közleményéből.
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A Nemzetstratégiai Kutatóintézet kezde‐
ményezésére először 2015‐ben nyílt meg a
kiállítás a Várkert Bazárban, a jubileumi Má‐
ria‐év, a csíksomlyói Szűz Mária‐kegyszobor
felállításának ötszáz éves évfordulója alkal‐
mából. Mint ismeretes, István király fia, Im‐
re halála után, utód nélkül maradva, Máriá‐
nak ajánlotta fel az országot. A Jézus anyjá‐
val, Szűz Máriával azonosított Boldogasz‐
szony kiemelten fontos szerepet kap a ma‐
gyar hagyományokban, ünnepekben.

Erről az összetett és sokrétű Boldogasz‐
szony‐képről kíván kortárs művészi olvasa‐
tot adni a tárlat úgy, hogy közben újrafogal‐
mazza azt és megpróbálja beágyazni a kö‐
zösségek mindennapjaiba is. A kiállítás
több oldalról világítja meg a Boldogasz‐
szony, azaz Szűz Mária és a magyarság kap‐
csolatát, de a Mária‐kultusszal a magyar
összetartozást is jelképezi.

Az elmúlt években számos magyarországi
és külhoni helyszínen láthatták a tárlatot az
érdeklődők, amely a Kárpát‐medence és a
diaszpóra ötvenöt kiemelkedő magyar mű‐
vészének alkotásait tartalmazza. Az alkotók
kiválasztásánál különös hangsúlyt kapott a
külhoni magyar közösségek kiemelkedő
egyéniségeinek részvétele, a művészi ábrá‐
zolások pedig változatos műfaji eszközökkel
születtek, megjelenik a festészet, a grafika, a
szobrászat, az ötvösmunka, a kerámia, a tex‐
til és a fotó is. Többek között láthatjuk Janko‐
vics Marcell grafikáját, Kő Pál és Melocco
Miklós, Párkányi Raab Péter szobrait, Gyulai
Líviusz, Cseh Tamás, Orosz István grafikáit,
Kubinyi Anna, Péreli Zsuzsa textilműveit, Pet‐
rás Mária kerámiáját, Haris László, Kunko‐
vács László fotóit, Somogyi Győző, Incze Mó‐
zes és Kárpáti Tamás festményeit.

A március 1‐jén 18 órakor kezdődő meg‐
nyitón köszöntőt mond dr. Veres András győ‐
ri megyés püspök, dr. Fekete Dávid alpolgár‐
mester, ünnepi beszédet tart Szász Jenő, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a ki‐
állítást Tóth Norbert, a Forrás Művészeti In‐
tézet igazgatója nyitja meg, közreműködik
Balogh Eszter énekművész. (x)

Cseh Tamás grafikáját, 
Petrás Mária kerámiáját is
láthatjuk

Március 1-jén, csütörtökön nyílik a

BOLDOGASSZONYkiállítás

Szűz Mária kortárs ábrázolásaiból nyílik kiállítás már‐
cius elsején az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
Gutemberg tér 2. szám alatti (Frigyláda mögött)
megújult kiállítóterében. Több mint félszáz alkotó
munkáit vonultatja fel a tárlat, amelyek a legválto‐
zatosabb technikák használatával készültek.
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A mellékletet a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. fordította

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

PROGRAMM angebot

2018. február 23. péntek, 20 óra BRIDGE Hallgatói és Oktatói Klub

KONCERT

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub • Gyôr, Kálóczy tér 6. •  www.estiegyenleg.hu • estiegyenleg@estiegyenleg.hu • Facebook.com/EstiEgyenleg 

Infó: +36-20/9278-678
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Die Sammlung des Grafikdesigners Lakatos Gy. László
gibt es noch bis 18. März in der Magyar Ispita (Nefe‐
lejcs köz 3.) zu sehen. Die Ausstellung zeigt eine Aus‐
wahl aus den herausragenden Arbeiten des 75‐jähri‐
gen Künstlers, der in den vergangenen Jahrzehnten die
Plakate zum Győrer Sommer, zum Győrer Büchersalon,
zum Ungarischen Tanzfestival, sowie Elemente von Lo‐
gos bekannter Győrer Firmen geschaffen hat.

Ausstellung zur Heiligen Mutter eröffnet sich am 1. März
um 18 Uhr in der Győrer Schatzkammer und Bibliothek
der Diözese (Gutenberg tér 2.). Die aus zeitgenössischen
Darstellungen der Jungfrau Maria zusammengestellte
Sammlung zeigt mehr als fünfzig Werke, die mit Einsatz
unterschiedlichster Techniken geschaffen wurden. Die
Ausstellung ist bis zum 25. März zu sehen. 

Im Zeichen der seelischen Vorbereitung und
des Auftankens zu den österlichen Drei Heili‐
gen Tagen organisiert das Pannonhalmer Ha‐
uptkloster in der Hauptfastenzeit eine neue
dreiteilige Konzertreihe. Am 23. Februar tritt
das Männerensemble Szent Efrém auf, am 9.
März der Nyíregyházer Cantemus Chorus –
Anima Musicae Kammerensemble und am 23.
März dann das Kruppa Quartet.

BárZene beschwört die Kaffeehaus‐
Atmosphäre ins Rómer‐Haus (Teleki
L. u. 21.) am 27. Februar ab 20 Uhr,
die Musik kommt von der  Dzsem‐
Band. Im Verlaufe des Abends be‐
kommen die Teilnehmer Schlager
aus den '70‐80‐90‐er Jahren neuin‐
terpretiert im Jazz‐, Swing‐, oder
auch Funky‐Stil zu hören. Es ertönen
die Lieder von Nat King Cole, Stevie
Wonder, Ray Charles und Cserháti
Zsuzsa in neuem Gewand. 
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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  

L. Burda Zsuzsanna, Moszi Sándor és
Igali Alfréd képzőművész közös tárlata
nyílik március 2‐án 17 órakor, a Gyár‐
városi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház‐
ban (Külső‐Árpád út 6–8.). A tárlat
március 23‐ig, a könyvtár nyitvatartási
idejében látogatható. 

Szentpétervár a „legek”
városa címmel Görcsné dr.
Muzsai Viktória egyetemi
docens tart útiélmény‐be‐
számolót a Széchenyi Ist‐
ván Egyetem Apáczai Cse‐
re János Karán (Liszt Fe‐
renc u. 21.), február 27‐én
17 órakor.

Egy korty derű címmel V. Kulcsár Ildikó
író, újságíró pódiumestje kezdődik febru‐
ár 28‐án 17 órakor, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross G. út 4.). A rendez‐
vény előre megvásárolt regisztrációs
jeggyel látogatható.

„Múzsák nyelvén szólunk” címmel rendezik a
Hangraforgó Klub következő előadását március 2‐
án, 17 órakor. A klub vendége a Strófa Trió a dr. Ko‐
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségé‐
ben (Herman O. u. 22.).

„Jézusa kezében kész a kegyelem” cím‐
mel Arany János balladáinak válogatásá‐
ból irodalmi estet tart Lázár Csaba szín‐
művész február 28‐án 17 órai kezdettel,
a Múzeumházban (Bécsi kapu tér 4.). Gi‐
táron közreműködik: Laczó Zoltán Vince
zeneszerző.

Richard Harris Végzetes játék című pszichothrillerét láthatják
a nézők Szitás Barbara, Elek Ferenc és Csizmadia Gergely elő‐
adásában, Besenyei Zsuzsanna rendezésében február 24‐én
18 órakor, az Újvárosi Művelődési Házban (Liget u. 55.).

Barangolás a Nagy‐Retyezátban címmel tart előadást
Pintye Tamás, a Győri Erdélyi Kör vezetője február 27‐
én 17 órakor, a TIT‐székházban (Munkácsy út 6.).

„Minden, amit Győr‐
ről látni és tudni érde‐
mes” címmel hallhat‐
nak előadást az érdek‐
lődők február 28‐án
15.30‐tól, a Gyárvárosi
Fiókkönyvtár  és Közös‐
ségi Házban (Külső Ár‐
pád út 6–8.). Az előadó
dr. Szilágyi György cím‐
zetes egyetemi docens.

Lakatos Gy. László
grafikusművész tár‐
latát meghosszabbí‐
tották, március 18‐
ig tekinthetik meg
az érdekelődők a
Magyar Ispitában
(Nefelejcs köz 3.).
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A Győri Rotary Asztaltársaságnak jelenleg tizenkét
tagja van, köztük orvos, építőipari vállalkozó, zenész, bo‐
rász. Reményeik szerint hamarosan elérik a húsz főt és
akkor Rotary Clubbá alakulhatnak. A társaság tagjai jó‐
tékonysági futóversenyt szerveznek április 21‐én 22 órá‐
tól, I. Éjszakai Árkád Győr‐Rotary Parkolófutam néven,
három távon, az Árkád Győr parkolójában. A résztvevők
két jótékony célt támogatnak felajánlásukkal. A befolyt
összeg felével a Győri Lurkó Alapítvány Kórházi játszó‐
terének építését segíti, a másik feléből a Gift Of Life
programot támogatja a társaság. Nevezni a parkolofu‐
tamgyor.szintezis‐net.hu honlapon lehet.

Heim Gábor, az asztaltársaság tagja elmondta, a futás
célja, hogy a helyi civilek közösséget építsenek, s hogy sok
jó ember megmutassa, ha egy irányba gondolkodnak,
nagy célokat érhetnek el. Az eseményen részt vesz többek
között a Magyar Honvédség 7. Területvédelmi Körzetének
állománya is, akik a pályaépítésben is segítenek.

JÓTÉKONYKODHAT IS,
miközben fut a bevásárlóközpont körül



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

viktornagy.netgazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30
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A négyszeres abszolút magyar baj‐
nok Herczig Norbert már korábban ki‐
jelentette, hogy 2018‐ban a Rally Eu‐
rópa‐bajnokságon (ERC) szeretne in‐
dulni. Mostanra már biztossá vált,
hogy a MOL Racing Team színeiben a
nyolcfutamos Európa‐bajnokság hat
versenyén mindenképpen indulnak.
Erre a mínuszolás miatt is szükség van,
ugyanis csak a legjobb hat helyezés
számít az év végi értékelésben.

Az autó marad a jól bevált Skoda
Fabia R5. Norbinak idén Ferencz Ra‐
món fogja diktálni az itinert.

„Évek óta tudatosan készülünk ar‐
ra, hogy a nemzetközi mezőnyben is
megmutathassuk, mire vagyunk képe‐
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sek, azonban erre eddig megfelelő
háttér nélkül nem volt lehetőségünk.
Büszke vagyok arra, hogy az ország
egyik legnagyobb vállalata és a többi
partnerünk is úgy döntött, hogy támo‐
gat a céljaink megvalósításában. Biz‐
tosíthatok mindenkit arról, hogy min‐
dent megteszünk, hogy a legjobb
eredménnyel zárjuk a versenysoroza‐
tot” – nyilatkozta Herczig Norbert,
négyszeres abszolút magyar bajnok. A
páros egy hazai versenyt tervez idén,
ez pedig a júliusi Veszprém Rallye.

A szintén négyszeres abszolút ma‐
gyar bajnok Kazár Miklós is az Eb felé
kacsingat idén. Célja minél több Eb‐
futamon elindulni a Skoda Fabia R5‐

tel, a ha‐
zai verse‐
nyek kö‐
zül csak
azokon vesz
részt, amik beil‐
leszthetők az Eb‐naptárba. Botka Dá‐
vid és Mesterházi Márk teljes sze‐
zont megy az Eb‐n.

Ifj. Érdi Tibor és Papp György ta‐
valy bajnok lett az ERC2‐ben, ezt
2018‐ban szeretnék megvédeni.

„Idén öt versenyt tervezünk az Eb‐n,
azonban az Azori‐szigeteken még
nem állunk rajthoz. Idén kötelező az
autóba szerelni egy biztonsági üzem‐
anyagtartályt, ami még nem biztos,

hogy
március

végére meg‐
érkezik. Ha mégis megjön, akkor az
Azori‐szigeteken, a Kanári‐szigete‐
ken, Görögországban, Olaszország‐
ban, és Csehországban állunk rajt‐
hoz. Tartalék versenyünk a lett futam
lenne” – mondta Érdi az Eb hivatalos
oldalának.

Az Európa‐bajnokság március 22–
24. között az Azori‐szigeteken kezdő‐
dik. A bajnokság küzdelme nyomon
követhető a www.rallyfans.hu‐n.

Évek óta
tudatosan keszülünk arra,

hogy a nemzetközi mezônyben
is megmutathassuk, mire

vagyunk képesek

A RALLY EB-N
MAGYAROK 
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A Ford Kuga már néhány éve a pi‐
acon van. Nem látszik rajta, mert
most is mutatja a szigorú márka‐ar‐
cot. Az orra a nagytestvér Edge után‐
zata, oldalnézete leginkább egy S‐
Max, hátulról pedig egy emelt Mon‐
deo kombi benyomását kelti. Nem
véletlenül soroltam fel a nagyméretű
és sikeres testvéreit, hiszen megér‐
demli, hogy magasztaljuk. Kívülről
ütős a dizájn, méretei emészthető
kereteken belül maradnak, egy igazi
öltönyös serpa. Viszi a férfit, viszi az
ifjú párt és befogadja a porontyokat
is, ha kell.

Bentről a világ
A meggyőző külsőségek után jön a

folytatás. Kulccsal a zsebben nyitom
az ajtót. Elém tárul a méretes belső.
A kényelmes ülések sportos mélyítés‐
sel készülnek. A kormányt magamra
húzom, és már otthon is érzem ma‐
gam. Pedig most fedezem fel a kisebb
csodákat. Alapfelszerelt autóban dup‐
la digitklímát, jó méretű érintős LCD
képernyőt, multifunkciós kormányt,

műszerfalon
mindent a
helyén talá‐
lunk, egyér‐

telmű a keze‐
lés. A helykíná‐

lat is tisztességes.
Akár öt utas és még több

mint 450 liter csomag kaphat
helyet a négy és fél méteren belül.

Halk száguldás
Az indítást nem is érzékeli az em‐

ber. Az egyötös turbós benzines blokk
észrevétlenül duruzsol valahol az autó
legtávolabbi pontján. Legalábbis ezt
érzékeljük belőle. A magasra tett vál‐
tókarral élmény a sebességfokozat ki‐
választása. A kormány közvetlen, a fu‐
tómű – mint minden Fordban – ideális
kompromisszum a kényelem és a
sportosság között, mégis dinamikus
autózásra hív. Ebben a motor is társ. A
kis négyhengeres 150 ló erejével indul
csatába, de inkább érezzük 180‐nak –
a 240 Nm miatt. Ha forgatjuk, akkor
sem kezd el hangoskodni, csak annyit
hallat magából, amennyi feltétlenül
szükséges az élményhez. Kijelenthe‐
tem, hogy az utastér prémium hang‐
szigetelést kapott.

Mindent bele!
Ahogy az már ebben a kategóriá‐

ban is elvárható, minden lehetséges

biztonsági és kényelmi extra beren‐
delhető a kocsiba. Felszereltségi szin‐
tekben a Business Technology a biz‐
tos alapot adja, a Titanium Techno‐
logy a kényelemre fókuszál, az ST‐line
pedig a sportosságot helyezi előtér‐
be. Ez olyan, mintha egy gyári tuning‐
műhely építőkészletéből válogattak
volna kiegészítőket a Kugához. Feke‐
te betétek a lökhárítókon és a hűtő‐
maszkon, 18 colos alukerekek, fekete
tetősín és sportfutómű adja az alap‐
hangulatot. Az utastérben fekete
bőr‐ és tetőkárpit, alumínium beté‐
tek hozzák a sportos hatást. Aztán
még ott van a Vignale, ami a Fordnál
egyenlő a maximális luxussal.

Szívügyek
A motorháztető alatt a tesztautó

1,5 literes benzines erőforrása három
verzióban érhető el (120, 150 és 182
lóerő), és dízelek is akadnak a palet‐
tán: 1,5 literes 120 lóerős, 2 literes
150 és 180 lóerős kivitelben. A na‐
gyobb teljesítményű motorokhoz in‐
telligens összkerékhajtás és automata
váltó is társítható. Az alapmodell alig
több mint 6 millió forintról indul, egy
közepesen felszerelt benzinmotoros
Kuga 7,2 millió körül állítható össze. Ér‐
demes elmélázni a versenyképes ára‐
kon, és azon, hogy a kólában ott van a
koffein, a rumban pedig az alkohol,
amik egy koktélba keverve biztosan
feldobják a hétköznapjainkat.

For-Top Kft. FordStore Prémium Márkakereskedés Tel.: +36-96/513-200
E-mail: auto@fortop.dealernet.hu • Web: www.fordfortop.hu • Facebook: www.facebook.com/FordStoreGyor

Az egyötös turbós
benzines blokk észre-

vétlenül duruzsol valahol 
az autó legtávolabbi 

pontján

ülés‐ és kormányfűtést is kapunk?!
Utóbbihoz téli csomagot kell rendel‐
nünk, de megéri. Nincs többé hideg
reggel az autóban. Az ujjperceink
még a hókaparás után is egy perc
alatt kiolvadnak, és a gerincmelenge‐
tő ülés hamar visszahoz az életbe. A

TESZT: Ford Kuga FWD 1.5 EcoBoost

KUGA
LIBRE

Rum és kóla. A cuba libre koktél fő összetevői.
A Ford Kuga kompakt városi terepesben

benne van a karibi és az amerikai 
életérzés egyaránt. Szabadon 

száguldhatunk vele
a naplementébe.
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A Mercedes‐
Benz ebben az év‐
ben két sikeres mo‐

delljét is frissíti. A G‐osztály fogalom a
terepjárók világában. Dobozformája és
hajtáslánca, mely tényleg minden tere‐
pen alkalmassá teszi a közlekedésre, a
vadászok és világjárók kedvencévé tet‐
te. 1979‐es bemutatása óta csak kisebb
változtatásokon esett át, mégis szép las‐
san luxusautóvá vált. A 2018‐as máso‐
dik generáció dizájnban és stílusban
megőrizte elődje értékeit, de valójában
teljesen megújult. Avatatlan szem első‐
re fel sem fedezi – a képek alapján – a
megújulást, mert a kilincsek, a külső aj‐
tózsanérok, a pótkerék, az indexek a
sárvédő tetején és a motorháztető
mind az elődöt mintázza. Pedig 53 mm‐
rel hosszabb, és 121 mm‐rel szélesebb
lett! A futómű teljesen átalakult, mely‐
ben az AMG szakembereinek volt sze‐
repük. Elöl független keresztlengőkaros
felfüggesztést, hátul pedig
panhard rudas merev‐
tengelyes rendszert
kapott. A zárható
differenciálmű
és kétfokozatú
osztómű ma‐
radt. Ettől
közúton job‐
ban irányítha‐
tó lett, és te‐
repen is job‐
ban teljesít. Nö‐
vekedett a has‐
magasság, már
100 százalékos (45 fo‐
kos) emelkedőn is fel tud
menni és a 70 cm‐es gázló meg
sem kottyan neki. Nem látszik rajta, de
170 kg‐ot fogyott a G‐merci. A beltér
teljesen átalakult, már dupla kijelzővel
is rendelhető. Az utastér mérete – ami‐
re sok panasz volt eddig – jelentősen
nőtt, a hátsó lábtér 15 cm‐rel nagyobb!
Egyetlen motorral indul az értékesítés,

ami egy 4 literes V8‐as biturbó benzi‐
nes erőmű. A G500 a 422 lóerővel, 610
Nm maximális nyomatékkal és 9 foko‐
zatú automata váltóval büszkélkedhet,
ami több mint elég, minden körülmé‐
nyek között.

Magyarországon is gyártani fogják az
A‐osztály negyedik generációját. A Mer‐
cedes legkisebb modellje lehet most a
márka legnagyobb dobása, miután az S‐
osztály szolgáltatásait örökli. Sportos
külsőt kapott az új bébimerci. Keskenyre
húzott első fényszórók, lefelé ívelő öv‐
vonal és szélesebben terpesztő kerekek
adják meg a hangulatát a kompaktnak.
Kívül kicsit, belül nagyot nőtt. A műszer‐
fal teljesen egyedi, kétszintes kialakítású,
amit kiemelnek a hangulatfények, a te‐
tején pedig szabadon állnak az alapfel‐
szereltségként érkező LCD kijelzők. Két
7 colos, 7 és 10,25 colos vagy két darab
10,25 colcos (26 cm átmérő) kijelzővel
kérhető a kocsi. A légbeömlők is stíluso‐

sak, turbinát formáznak. A ké‐
nyelmi felszerelések lis‐

tája végtelen hosszú,
tízféle belső szín,

illetve hangulat‐
összeállítás kö‐
zül választha‐
tunk, és en‐
nél a modell‐
nél vezetik
be az MBUX

rendszert. A
tanulóképes fe‐

délzeti elektroni‐
ka érzelmi kapcso‐

latot létesít a sofőrrel,
legalábbis a személyre

szabhatóság eddig nem látott
szintet ér el. Részben önvezető funkció‐
kat is kap az A‐osztály. A motorok között
lesz 1,4 és 2 literes benzines turbós
(163 és 224 lóerő), és 115 lóerős egy ‐
ötös dízel. Az erősebb benzinessel 6,2
mp alatt van százon… és hol van még az
AMG verzió?!

HÍREK

A-osztály:
tízféle belsô szín,
illetve hangulat-

összeállítás
közül 

választhatunk

A LEGKISEBB és
 a

LEGNAGYOBB
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Fischer Imrével
számos esetben beszélgettünk

már az időjárás várható alakulásáról,
de arra csak most derült fény, hogy
mindketten Mosonmagyaróváron
születtünk. Az általános iskolát hely‐
ben, az egykori Bartók Béla Ének‐Ze‐
nei Általános Iskolában végezte. Az
oktatási intézmény épületével szem‐
ben lakott a nagymamája, akit rend‐
szeresen meglátogatott. „Nála kap‐
tam néhány négyzetmétert, ahol ker‐
tészkedtem. Így indultam el ezen az
úton. Eredetileg meteorológus sze‐
rettem volna lenni, de az isko‐
lában nem tudták meg‐
mondani, hogy hol kelle‐
ne továbbtanulnom, ha
az időjárással szeretnék
foglalkozni. Mivel a nö‐
vényeket úgyis szeret‐
tem, úgy határoztam,
hogy kertész leszek” – meséli
mosolyogva, ahogy felidézi az évti‐
zedekkel ezelőtt történteket. 

A kertészkedés és a meteorológia
szorosan összekapcsolódott, hiszen a
növények fejlődése érdekében az idő‐
járást is figyelnie kellett. „Még általá‐
nos iskolába jártam, amikor egy koc‐
kás füzetben naplót vezettem az idő‐
járásról. Esténként pedig sosem hagy‐
tam ki az időjárás‐jelentést a tévében.”

Bár az időjárás
továbbra is érdekelte, kicsit háttér‐

be szorult, amikor beiratkozott a Fertő‐
dön található Porpáczy Aladár Kerté‐
szeti Technikumba. A tanulás minden
idejét lekötötte, rengeteg új élménnyel
és információval gazdagodott. A Fertő‐
dön töltött évek pedig arra sarkallták,
hogy tovább mélyítse tudását, így a
technikum elvégzése után Kecskemét
felé vette az irányt, ahol általános ker‐
tészmérnöki diplomát, évekkel később
pedig parképítő és zöldfelület‐fenntar‐
tó szakmérnöki képesítést szerzett.

A felhalmozott tudást a gyakorlat‐
ban is kamatoztatni szerette volna, így
ismét hosszú út következett, és Kecske‐
métről Ausztriába tette át a székhelyét.
A nagynénjéhez költözött és egy kert‐
építő cégnél helyezkedett el. Innen vo‐
nult be katonának, majd Ostffyasszony‐

Fischer Imre mindig tudja, hogy milyen ruhát vegyen fel másnap.
Bár saját bevallása szerint néha akadnak kivételek, hiszen az idő‐
járás még őt is képes megtréfálni. Arcát és hangját a Győr+ Tele‐
vízió nézői, valamint a Győr+ Rádió hallgatói is jól ismerhetik, hi‐
szen rendszeresen ad képet a várható időjárásról. Meteorológia
iránti szenvedélye egy életre szól, és gyermekkora óta elkíséri. 

fára költözött, hogy segítsen egy kem‐
ping beindításában. Itt ismerkedett
meg feleségével, aki tavaly júniusban
adott életet kislányuknak, Annának. 

Imre és párja 2004‐ben költöztek
Győrbe, ahol az időjós először egy
parképítő cég munkatársa lett, 2012
óta pedig a Győr‐Szol Zrt.‐nél dolgo‐
zik, mint művezető. „Ami a zöldfelü‐
letekkel és közterületekkel kapcsola‐
tos, az hozzánk, a köztisztasági üzem‐
hez tartozik. Szeretem a munkámat,

m á s ‐

képp ezt nem is lehetne végezni,
mert nagy a nyomás. Azt szoktuk
mondani, hogy százharmincezer fő‐
nökünk van, hiszen a mi munkánkat
mindenki látja” – mondja az Orszá‐
gos Meteorológiai Szolgálat társadal‐
mi észlelője, hiszen 2011. január 1.
óta hivatalos, a 24.308. számú mérő‐
állomás működik otthonában. 

Győrszemere‐Nagyszentpálon ta‐
lálható házukban hitelesített műsze‐
rekkel felszerelt állomás működik,
ahonnan minden nap továbbítja az
adatokat az Országos Meteorológiai
Szolgálat felé. „Naponta legalább
egyszer, reggel hat óra negyvenöt
perckor kell küldenem a mért csapa‐
dékmennyiséget, és fel kell jegyez‐
nem az időjárási jelenségeket is” –
meséli Fischer Imre, aki évről évre
vizsgákon is bizonyítja alkalmasságát.
„A Met‐Ész öt éve működik az Orszá‐
gos Meteorológiai Szolgálat keretein
belül. Három szintet különböztetnek
meg az észlelők esetében. A harma‐
dik, legmagasabb szinten vannak a

társadalmi észlelők, mint én is. Ne‐
künk minden évben vizsgát kell ten‐
nünk” – teszi hozzá Fischer Imre, aki
a Met‐Ész indulása óta hatezeröt‐
száznál is több észlelést küldött be,
amit az Országos Meteorológiai Szol‐
gálat elnöke oklevéllel is elismert. 

Saját bevallása szerint,
az élet számos területén előnyét él‐

vezi annak, hogy naprakész az időjá‐
rást illetően. „Hivatásomnak tekintem
az előrejelzést. Tisztában vagyok vele,
hogy milyen fontos a mért adat, mert
ebből készülnek az előrejelzések” –
mondja, majd gyorsan hozzáteszi,
hogy ezért fontos a minél pontosabb
mérés. „Meg kell érteniük az embe ‐
reknek, hogy az adatokból arra követ‐
keztetünk, hogy milyen időjárás várha‐
tó, nem pedig azt mondjuk meg, hogy
milyen lesz” – emeli ki Fischer Imre,
aki holnap reggel is korán kel, hiszen
hat óra negyvenöt perckor már a leg ‐
újabb értékeket továbbítja az Orszá‐
gos Meteorológiai Szolgálat felé.

Hivatásomnak
tekintem 

az elôrejelzést
Köztünk élnek

„Attól csodálatos az

IDOJÁRÁS,
hogy mindig tartogat

meglepetéseket”

´́
Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: Marcali Gábor
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Irodánkban elérhetőek a Ruefa saját
szervezésű útjain kívül a legnagyobb oszt‐
rák és német utazásszervezők ajánlatai.
Győri utasaink között különösen nagy nép‐
szerűségnek örvendenek bécsi indulású út‐
jaink. Ajánlataink az interneten is elérhető‐
ek a www.ruefa.hu címen.

Az idei nyár slágerei: Spanyolország és
szigetei; például Mallorca, Grand Canária,
Portugália,  Görögország, Málta, Ciprus és
újra hódit Törökország. Ezen úticélok elér‐
hetőek csomagajánlataink között is, de ha
az utasunknak konkrét elképzelése van, ak‐
kor a világ bármely pontjára szívesen meg‐
szervezzük álmai utazását, az egyéni igé‐
nyeinek és lehetőségeinek megfelelően. 

Szívesen nyújtunk segítséget repülő‐
jegy vagy szállásfoglalás, de utasbiztosítá‐
sok kötése esetén is. Ha az utas külföldön
tartózkodása alatt autót szeretne bérelni,
azt is elintézheti nálunk már indulás előtt.

Utazási Iroda

Bármelyik repülőtérre háztól házig szállí‐
tást, vagy kedvező árú parkolójegyet bizto‐
sítunk. Az utazási irodán keresztül foglalt
utak esetén a kollégáink az esetleges járat‐
törlések, késések, szállásproblémák ese‐
tén azonnal rendelkezésre állnak és itthon‐
ról segítenek az utasoknak, hogy pihené‐
sük zavartalan legyen.

Az irodánkba betérőket a következő
egy hétben apró ajándékkal várjuk, akik a
jövő héten foglalják le nyaralásukat, azo‐
kat extra ajándékkal lepjük meg, mert sze‐
retnénk, ha velünk ünnepelnék meg ezt
a szép kort! (x)

Az 1961‐ben alapított osztrák hátterű, Európa egyik
legnagyobb, utazásszervezéssel és ‐közvetítéssel
foglalkozó cégcsoportja 18 éve van jelen Magyaror‐
szágon, elsők között nyitotta meg irodáját Győrben,
az Aradi vértanúk útja 3. szám alatt. Az iroda a 18
év alatt több ezer elégedett utas álmát váltotta va‐
lóra a világ öt kontinensén. Kevés utazási iroda di‐
csekedhet ilyen múlttal és anyagi háttérrel, ami
nagy biztonságot nyújt az utasok számára.

Felnottkorba lépett a gyori

RUEFA Reisen
AJÁNDÉKOZZON
élményt szeretteinek!
Esküvőre, ballagásra, születésnapra,
névnapra ideális ajándék! Váltsa
valóra szerettei álmait, lepje meg
őket RUEFA UTAZÁSI UTALVÁNNYAL!

´́ ´́
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ÉDES OTTHON
Gyôr-Szabadhegyen eladó 2 szo-
bás, téglaépítésû, 87 nm-es családi
ház. A hatvanas években épült, de
kitûnô állapotú. Az elmúlt években víz-
csô, villamos vezeték és gázkazán
cseréje történt meg. Kis garzonrész és
garázs kapcsolódik a fôépülethez.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Adyvárosban 64 nm-es, 3 szoba-
hallos, 5. emeleti, beépített erké-
lyes, felújított lakás eladó, liftes, szi-
getelt házban. A fûtés távhôs, egye-
di mérôvel. Konyhában beépített vil-
lanysütô és gáz fôzôlap, fürdôszobá-
ban sarokkád található.  

Horváth Edina:
70/587-4020 

Gyôr-Marcalváros I-en, eladó ez
az 55 nm-es, erkélyes, 9. emeleti
panellakás. Elosztása: nappali + 2
hálószoba, az erkély 4 nm-es. A
konyhabútor új, a teljes víz- és vil-
lanyvezeték cseréje megtörtént. A
fürdôszobát felújították. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

80 nm-es ikerház a Pacsirta lakó-
parkban. A 80 nm-es házhoz tarto-
zó telekrész: 350 nm. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 há-
lószoba. A nappaliból léphetünk a
nagy méretû, 12 nm-es teraszra.

Budai Mónika: 
30/640-8794

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. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez a lakás az
emeleten található, melynek mére-
te: 54 nm, erkély: 11 nm. Elosztá-
sa: nappali + 2 szoba.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Ár: 17,3 M Ft. 

Ár: 16,4 M Ft. 
Ár: 24,9 M Ft. 

Legyen ez Önnek az Édes Otthon!
Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a 80 nm-es iker-
ház. Elosztása: 3 szoba + nappali.
Az ingatlanhoz csodálatos, 15 nm-es
napsütötte terasz tartozik, 350 nm
saját kerttel.

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 24,9 M Ft. 

Gyôr-Marcalváros II-n épül ez a 40
lakásos társasház. Ez a lakás 71 nm,
melyhez tartozik 7 nm terasz és 77
nm SAJÁT KERT. Elosztása: 3 szoba
+ nappali. KULCSRAKÉSZEN IS EL-
ADÓ: 28 M Ft. 

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 25,5 M Ft. Ár: 16,5 M Ft. 

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez a lakás a 2.
emeleten található, melynek mérete:
44,1 nm, 15,5 nm-es erkéllyel. El-
osztása: nappali + 1 szoba. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 16,6 M Ft. 

Ár: 26 M Ft. 
Ár: 18,6 M Ft. 

Fiatalos, modern lakás a Belvá-
rostól egy karnyújtásnyira. Gyôr-
Révfaluban, az Ady Endre utcában
kínálom eladásra ezt a 4. emeleti,
bruttó 54 nm alapterületû, felújí-
tott téglalakást. Elosztása: nappali
+ 2 szoba.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 22,9 M Ft. 

ÚJRA! 70 nm-es ikerház a Pacsir-
ta lakóparkban! A 70 nm-es házhoz
tartozó telekrész: 350 nm. Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali + 3
hálószoba. A nappaliból léphetünk
a nagyméretû, 12 nm-es teraszra.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 23,9 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. 

Tavaszi lakásbörze az Édes
GYÔR, KÁLVÁR

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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• 06-30/640-8794

GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu

Gyôr kedvelt városrészében, Mar-
calváros II zöldövezettel határos terü-
letén modern, 36 és 100 nm közötti
lakások eladók. A II. emeleti,  61 nm-
es lakás nappali + 2 szobás, ameri-
kai konyhás nappalijához 4 nm er-
kély kapcsolódik.

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez az 51 nm-es,
nappali + 1 szobás, elsô emeleti la-
kás. A nappaliból léphetünk a 7,10
nm-es erkélyre. Délkeleti tájolásának
köszönhetôen rendkívül világos.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyôr-Szabadhegyen szeretné élni?
Kedveli a kertvárosi hangulatot? Ez a
második emeleti, 76 nm-es, 7 nm
erkéllyel rendelkezô  lakás, mely 3
szoba + nappalis, Önre vár. CSOK,
hitel igényelhetô!

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Nádorvárosban fiatal, külsô-
leg hôszigetelt, téglaépítésû társas-
házban eladó elsô emeleti, 65 nm-
es, nappali + kétszobás lakás. Az in-
gatlan liftes házban, pár lépésre a
Belvárostól található. A beépített
konyhabútor gépekkel felszerelt! 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyôrben új, modern kialakítású la-
kóparkban társasházi lakások eladók.
Ennek a 45 nm-es, földszinti, 96 nm
kertkapcsolattal rendelkezô lakásnak
az elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 1 hálószoba. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez
az új építésû, 41 nm-es tetôtéri lakás.
A lakáshoz 4,87 nm erkély kapcsoló-
dik. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 1 szoba. A 20 lakásos, liftes
társasházban 38 nm és 57 nm közöt-
ti lakások kerültek kialakításra.

Venczel Tóth Anita:
30/376-3718

Ár: 15,7 M Ft. 

Ár: 20,9 M Ft. 

Gyôrújfalun új építésû, elsô emeleti,
50 nm-es, nappali + 1 szobás lakás
7 nm erkéllyel eladó. Délkeleti tájo-
lás, tóra nézô kilátás! Fûtését köz-
ponti kazán biztosítja lakásonként
egyedi mérôórákkal, padlófûtéssel.
Várható átadás: 2018. december.

Budai Mónika:
30/640-8794

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 45,21 nm-es, föld-
szinti, amerikai konyhás nappali + 1
szobás, új építésû lakás eladó. Az er-
kély 8,25 nm-es, 128 nm kert tarto-
zik hozzá. A társasházban 32 és 60
nm-es lakások közül választhat.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 23,9 M Ft. 

Gyôr-Gyárváros központi részén,
liftes házban új építésû, 49 nm-es,
második, emeleti lakás eladó. A la-
kásban az amerikai konyhás nappa-
li mellett 1 hálószoba kapott helyet,
a nappaliból léphetünk a 8,69 nm-
es erkélyre.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 19,7 M Ft. 

Ár: 15,8 M Ft. 

Ár: 15,5 M Ft. 

Ár: 18,9 M Ft. 

Ár: 27,5 M Ft. 

Ár: 16,8 M Ft. 

Gyôr-Pinnyéden, új építésû, 6 la-
kásos társasházban amerikai kony-
hás nappali + 3 szobás, 75,29 nm-
es, elsô emeleti lakás eladó 4,3 nm-
es nyugati tájolású terasszal. Jellem-
zôk: 3 rétegû mûanyag nyílászárók,
kondenzációs kazán, padlófûtés.

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 25,99 M Ft. 

Gyôr-Nádorváros frekventált részén,
szigetelt téglaépítésû társasházban
55 nm-es, amerikai konyhás nappali
+ két hálószobás lakás eladó. A be-
épített konyhabútor gépekkel. A nap-
paliban klíma, a hálószobákban szel-
lôztetô berendezés van.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 22,7 M Ft. 

Belvároshoz közel, Révfaluban el-
adó belsô kétszintes, 3 szoba + nap-
palis, 89 nm hasznos alapterületû,
dupla erkélyes, tég la épí tésû társas-
házi lakás.  Az ingatlan kívülrôl szige-
telt ház második emeletén található.  

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 29,9 M Ft. 

s Otthon ingatlanirodában 
RIA UTCA 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 konyhában
Nemzetek

Rakott burgonya,

1,5 kg burgonya, 0,5 l tejszín,
3 db tojás, 15 dkg trappista sajt,
15 dkg füstölt sajt, só, 3 gerezd
fokhagyma, 5 dkg vastagkolbász
2 dl tejföl

A burgonyát meghámozzuk és vékonyra szeletelve a tejszínnel, só‐
val és zúzott fokhagymával összefőzzük. Ha kicsit kihűlt, beleke‐
verjük a felvert tojásokat, a kétféle reszelt sajtot és egy mély
tepsiben 130‐140 fokon készre sütjük. A kolbászt vé‐
konyra szeleteljük és sütőben 170 fokon körülbelül
15‐20 percig szárítjuk. A tejfölt pici sóval, 1 dl
vízzel alaposan elkeverjük és habszifonba
töltve használjuk fel a tálaláshoz.

Churros, avagy a spanyol 

„forgácsfánk”

A churros alapja nem más, mint  a francia ége‐
tett tészta, avagy  a képviselőfánk tésztája.

100 g víz, 100 g tej, 100 g vaj,
100 g liszt, csipet só, csipet cukor,

4 db egész tojáskolbász-chips, tejfölhab

A vizet a tejjel és a vajjal felforraljuk, kevés sóval, cukorral ízesítjük és
belekeverjük a lisztet. A masszát mindaddig a tűzön hagyjuk, amíg egy
gömbbe össze nem áll. Ekkor egy másik edénybe tesszük és habverővel
keverve egyesével hozzá adjuk a tojásokat. A kész masszát habzsákba tölt‐
jük és forró olajba nyomva kisütjük. A kisült „kukacokat” fahéjas pocukorral
meghintjük és lekvárral vagy csokipudinggal tálaljuk.

Egy népszerű magyar egytálételt gondolt újra
Nagy Eszter Creative Chef, desszertként pedig
egy spanyol édesség elkészítését olvashatják
tőle, amit a dél‐európai országban gyakran
reggeliként szolgálnak fel.

creativechef.hu
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Sárkánygyík Új-Kaledóniából:

VITORLÁSGEKKÓCiliatus

Szemétôl
a háta közepéig
tüskeszerû taraj

fut
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SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

Az alsó lombkoronaszint lakója, a fák
vékonyabb ágain él. Nokturnális, azaz éj‐
szaka aktív, nappal a fakéreg repedései‐
ben, levelek alatt pihen. A nőstény to‐
jást rak, de ivadékait nem gondozza.
Élettartamát fogságban 20 évre becsü‐
lik, de mivel viszonylag új hobbihüllőnek
számít, ez a becslés bizonytalan. Rend‐
kívüli népszerűségnek örvend; mivel sze‐
líd és terráriumban könnyen tartható,
kezdőknek is ajánlott, sok örömöt okoz‐
hatnak ezek a mókás kis állatok! A hí‐
mek gyakran harcolnak egymással a do‐
minanciáért, ezért együtt tartásuk
nem javasolt. Egy hím és
több nőstény viszony‐
lag problémamen‐
tesen tartható
közös terrá‐

Egykor úgy gondolták, hogy az új‐kaledóniai vitorlásgekkó
kihalt, de 1994 körül „újra felfedezték". Azóta hobbiál‐
latként szerzett népszerűsége folyamatosan nö‐
vekedett. Bőre sárgás, barnás vagy vöröses.
Szemétől a háta közepéig tüskeszerű taraj
fut, emiatt néha szempillás gekkónak is hív‐
ják. Kapaszkodófarkát képes ledobni, de
más gekkófajokkal ellentétben, nem nő
helyette új. Hátsó lábai között bőrvitor‐
la feszül, amit a fák közti manőverezés‐
re használ – innen ered a faj neve.

riumban. Új‐Kaledónia szigetvilágában
őshonos. Az elmúlt időszakban számos
színváltozatát tenyésztették ki a lelkes
terraristák. Tartására egy kisebb,
50x40x80 cm‐es terrárium tökéletesen
megfelel. Megfelelő páratartalom és
szobahőmérséklet, valamint trópusi tí‐
pusú környezet élhető komfortfokoza‐
tot biztosít számára. Különle‐
ges lábujj‐párnácskái lehe‐
tővé teszik,

hogy könnyedén mozogjon a függőleges
felületeken.

Táplálására fogságban kisebb rovarok
és gyümölcspép szolgál. Folyamatosan
legyen előtte víz tálkában, de a vízcsep‐
peket is előszeretettel nyalogatja, illetve
a növények kelyheiben összegyűlő öntö‐
zővizet. A vitorlásgekkók általában szelí‐

dek, bár néha lehetnek kissé izga‐
tottak is, ezért kézbevételükkor
nem árt az óvatosság, mert

megpróbálhatnak kiugrani
a markodból és megsé‐

rülhetnek.

Szöveg és fotó: Nagy Ferenc
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Farsangi mulatságra hív kicsiket és
nagyokat a Xantus János Állatkert.
Február 24‐én 14 és 18 óra között
tiszteletüket teszik a Zoo‐show egyes
szereplői is. A látványetetés kereté‐
ben a gyermekek, a gondozók és a
szüleik segítségével, elkészíthetik az
állatok ételeit. Természetesen nem
maradhat el a jelmezverseny sem, a
legjobb maskarát pedig díjazzák.
Lesz még álarckészítő verseny és kéz‐
műves‐foglalkozás is.

Az ételek elkészítése, valamint a
látványetetés 14 órakor kezdődik.
Aki részt vesz ezen a programon –
mint egy kis gondozó –, ügyes kézzel
apríthat, szeletelhet és összekészít‐
heti a dzsungellakók csemegéjét,
majd minden kis állat megkapja a kö‐
zösen elkészített napi menüjét.

Három órától félórás Zoo‐show,
vagyis állati bemutató lesz sok új ér‐
dekes trükkel. 15.30‐tól egészen 18
óráig pedig változatos programokra
számíthatnak a látogatók: jelmez‐ és
álarckészítő verseny, állatsimogatás,
Tapi‐Zoo láda kincsei és állatos Ki‐
mit‐tud totó is szerepel a palettán. 

Farsangoljatok az állatkertben!

FarsangoZoo
a Füles Bástyában
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert



30 2018. február 23.

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

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel 
Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s targoncave-
zetôi jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!
Ami a munkakör  betöltéséhez szükséges:
• 8 ált. iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

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

Amit mindkét munkakör esetén kínálunk:
hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

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

Kapcsolat: 96/661-213 vagy 30/864-0897
hétfôtôl péntekig 8–16 óra között.

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

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

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Társaságstratégiai Osztálya
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Fő feladatok: műszaki ellenőri tevékenység pro -
jektek felügyelete, irányítása Feltétel: magasépítési
műszaki ellenőri jogosultság • felsőfokú végzettség

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona
u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu  A borítékra kérjük, ír-
ja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „műszaki el-
lenŐr” jeligét.

építési muszaki ellenor´́´́

Zord ido, járható utak

Szigetben, Újvárosban és Pinnyéden is
Közel 800 darab facsemetét és több mint 1000

darab cserjét ültetett el a Győr‐Szol Zrt. A fásítás
minden városrészt érintett. Például Szigetben, Új‐
városban és Pinnyéden 2017‐ben összesen 53
darab, a városi élet sajátosságait jól tűrő fával
bővült a növényállomány, tájékoztatott Szeles

Szabolcs önkormányzati képviselő, aki elmondta:
a szakemberek keresik azokat a helyszíneket a
körzetében, ahová lehet facsemetéket ültetni. 

A frissen ültetett fák karójára szalag került, me‐
lyen „A jövőért ültetjük!” felirat olvasható, így nyo‐
mon követhető a friss telepítés.

A JÖVOÉRT ÜLTETTEK ´́

´́

Az elmúlt napokban a Győr‐Szol Zrt.
készenlétesei folyamatosan végezték a sí‐
kosságmentesítést a városi utakon és köz‐
területeken. A munkagépek éjszakánként
alásózással akadályozták meg a csapadék
lefagyását, a dolgozók a buszmegállók‐
ban, járdákon, tereken kézzel jutatták ki a
szóróanyagot, takarították el a havat. A
társaság járművei elsőként a hidakon és
a felüljárókon, tömegközlekedési útvona‐
lakon dolgoztak. A főutakat, a forgalmas
szakaszokat nagy gépek, a belvárosi, szű‐
kebb utcákat, valamint a kerékpárutakat
kisebb sószóró járművek síkosságmente‐
sítették, ahol ez lehetséges volt, letolták
a havat, a latyakot az aszfaltról. A Győr‐
Szol Zrt. által mozgósítható valamennyi
gép és az ügyeletben lévő valamennyi
dolgozó részt vett a munkálatokban. En‐
nek köszönhetően, a Győr‐Szol Zrt. kezelé‐
sében lévő utakon az időjárás nem okozott
jelentős fennakadást a forgalomban.
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A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzlet -
ága felvételt hirdet az alábbi munkakör
betöltésére:

Feladata: A Magyar Vilmos Uszodában
úszómesteri feladatok ellátása. Feltétel:
büntetlen előélet • cselekvőképesség • jó
kommunikációs készség • szociális érzé-
kenység • együttműködési és konfliktus-
kezelési készség • pontosság. Előnyt je-
lent: uszodamesteri és vízimentő-képesí-
tés • úszómesteri gyakorlat

Jelentkezési határidő: 2018. február 28.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ
címre várjuk:  GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu A borítékra kérjük, ír-
ja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel
az „úszómester” jeligét.

Álláshirdetés

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és
Kivitelezési Igazgatósága felvételt hir-
det az alábbi munkakör betöltésére:

Főbb feladatok: fuvarszervezés • kapcsolat-
tartás a partnerekkel • gépkocsivezetők irányí-
tása • járat- és költség optimalizálás • fuvarok-
kal kapcsolatos adminisztráció. Előnyt jelent:
• fuvarszervezésben szerzett szakmai tapasz-
talat • ügyfélorientált szemlélet • jó kommu-
nikációs készség • önálló problémamegoldó
képesség • terhelhetőség. Kezdés várható
időpontja: megegyezés alapján

Jelentkezési határidő: 2018. március 5.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ cím-
re 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 „szál-
lítási művezetŐ” jeligét.

szállítási muvezeto

úszómester

´´ ´´

Gyõr, Kölcsey u. 1.  Info: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/9473-535

Puskás Profil
HÁZTARTÁSI GÉPEK • BEÉPÍTHETÔ KÉSZÜLÉKEK

szállítás

üzembehelyezés

5 év garancia

Télen, a szokásos üzemmene‐
ten túl, a szakemberek kiemelten
ellenőrzik a közműrendszer fagy‐
veszélyes helyeit és folyamatosan
takarítják a telephelyek úthálóza‐
tait. Az összes garázsnak és mű‐
helynek megközelíthetőnek kell
lenniük. A tolólapos, gumikerekes
markolók hóeltakarításra is kivá‐
lóan megfelelnek. Kapcsolatban
vagyunk a katasztrófavédelem‐
mel, intézkedéseinket összehan‐
goljuk a hatékony kármegelőzés
érdekében.

A városi közműfelújítások közül
az Ifjúság körúttal még januárban
végeztünk. Másik nagy munkánk‐
kal, a Külső Baross úti csatornaépí‐
téssel haladunk, amíg az időjárás
engedi. Két és fél méteres mélység‐
ben, a nagy hidegben is lehet dol‐

gozni, a kőagyag csatornacsövek
pedig télen is fektethetők. 

A hibaelhárításnál használt
fontosabb gépjárműveink fűtött
garázsokban állnak. Győrben a
Gyepszél úton termálvízzel fűtjük
épületeinket. Hibaelhárításon
dolgozó szakembereinket meleg
védőitallal látjuk el, a munkák
helyszínén melegedési lehetősé‐
get biztosítunk.

A hagyományos kék közkutak
és a tűzcsapok „beépített fagyvé‐
delemmel” rendelkeznek. Bizo‐
nyára megfigyelték, hogy a fogan‐
tyú lenyomása után néhány má‐
sodpercig különös hörgő hangot
hallhatunk. Ilyenkor egy védett
helyen lévő köpenycsőből érkezik
a víz. A fogantyú felengedése
után ismét ide, a hidegtől védett

köpenycsőbe ürül vissza a víz. A
tűzcsapoknál is hasonló elven
működik a fagyvédelem. 

És végül a legfontosabb: ne fe‐
lejtsék el, mínusz tízfokos hideg‐
ben még akkor is elfagyhat a víz‐
mérő, ha pár percig nyitva felejtik
az akna tetejét, vagy résnyire nyit‐
va hagyják a pinceablakot. Ha
megtörtént a baj, és még nincs
szilánkosra törve a vízóra üvege,
még próbálkozhatnak melegítés‐
sel. Sajnos, ha az üveg már szilán‐
kosra tört, cserélni kell a vízórát.
Ennek költsége a fogyasztót ter‐
heli. A leggyakoribb 15 mm‐es át‐
mérőjű vízmérő esetében kiszál‐
lással, szereléssel és plombálással
húszezer forintba kerül egy elfa‐
gyott vízmérő pótlása, érdemes
tehát vigyázni.

FAGYVÉDELEM
vizes ügyekben is
Szöveg és fotó: Pannon-Víz

csomópontot

A havazás miatt péntekre,
azaz mára halasztották a 82.
sz. főút Szauter utca–Szent Im‐
re út csomópontjának átépíté‐
se és a Szauter út 2x2 forgalmi
sávra történő átépítésének,
aszfaltozási munkáinak elvég‐
zése miatti csomópontlezá‐
rást. A gyalogosok számára a
járdák használhatóak lesznek.
Ahogy arról múlt héten írtunk,

PÉNTEKEN
ZÁRJÁK LE
a Szauter úti

ezen időszakra a (korábban
meghirdetetteknek megfelelő‐
en) javasolt terelőútvonal: 83.
sz. főút–Nagy Imre út–Vasvári
Pál út–Tihanyi Árpád út–Jere‐
váni út–József A. u.

A helyi és helyközi autóbusz‐
járatok  február 23‐án és február
24‐én terelőútvonalon közleked‐
nek, nem érintik a lezárt útszaka‐
szon lévő megállóhelyeket.



Azonnali belépéssel győri
gépipari cég munkavállaló‐
kat keres: betanított munká‐
ra – hengerfejek megmunká‐
lására nettó 180.000 Ft elér‐
hető keresettel, valamint
egyedi gyártásba CNC marós
szakembereket – nettó
300.000 Ft feletti bérezéssel.
Érdeklődés: 06‐96/511‐003,
06‐30/266‐4549 (ingyenes).

OKTATÁS

TIT Győri Nyelviskola: Figye‐
lem! Segítünk! Külföldön
munkát vállalók részére (45
órás) német beszédcentrikus
nyelvtanfolyamot szervezünk,
kedd‐csütörtök napokon. 
Jelentkezés: TIT Győr, Mun‐
kácsy u. 6. Tel.: 06‐96/525‐
060, 06‐70/321‐3763.

Pénztárkezelő és valutapénz‐
táros OKJ‐s képzést indít a

TIT március 24‐től 4 alkalom‐
mal szombatonként. Hely‐
szín: Győr, Munkácsy u. 6.
Tel.: 06‐96/525‐060, 06‐
70/321‐3763. 
E‐mail: gyor@titpannon.t‐
online.hu weboldal: www.tit‐
pannon.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá‐
dogos és lapos tetők, szige‐
telési munkák készítése. 06‐
30/355‐6991

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

Szőnyegtisztítást, vegytisztí‐
tást, mosást, vasalást, ruha‐
készítést vállalunk, ingyenes
oda‐vissza szállítással Győr‐
ben és környékén! 06‐

20/916‐8465; Facebook: Ka‐
ti Ruhaszalon Csorna

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

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

Redőny, gurtnicsere, szúnyog‐
háló, reluxa, szalagfüggöny rö‐
vid határidővel. Ingyenes fel‐
mérés! 06‐70/233‐9213

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

Mozgásgyógyászat! Fizikai
fájdalmak, sérülések, zsibba‐
dások, gerincbántalmak,

izomsorvadás gyógykezelése.
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

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

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

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

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.

Kárpitozás! Ülő, fekvő búto‐
rok javítása, áthúzása, anyag‐
választással. Ingyenes felmé‐
rés – szállítás. Autók, robo‐
gók kárpitjainak javítása, át‐
húzása. 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
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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

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

ROBINSON TOURS

www.robinsontours.hu

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:

94.800Ft-tól/fô

BUSSZAL GYÔRBÔL
Napospart
2018.06.01. 10 nap/7 éj
Hotel Pliska 2* R:

39.900Ft-tól/fô
Hotel Trakia 3* AI:

69.900Ft-tól/fô

REPÜLÔVEL BUDAPESTRÔL
Napospart
2018.06.16. 8 nap/7 éj
H. Sunny Garden 3* R:

49.900Ft-tól/fô
Hotel Marvel 4* AI:

108.900Ft-tól/fô

További idôpontokért és információért keresse gyôri partnerirodáinkat: 
Air Tourist, Cartour, Check In Travel, 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, Vista

Elvárások: • Érvényes C+E kategóriás jogosítvány.
• Digitális sofôrkártya + GKI igazolvány.
• Megbízható személyiség, rugalmasság.

Amit kínálunk: • Hosszú távú munkalehetôség
• Megbízható géppark (fix autógazdás rendszer)
• 45-ös pihenôk otthon
• Fix olasz körfuvar
• Fix havibér

Önéletrajzát az
info@botliktrans.hu

e-mail címre várjuk.

További információ:
06-30/366-8066-os

telefonszámon 

Nemzetközi szállítmányozás és logisztika területen
mûködô cég, kihelyezett lébényi telephelyére

GÉPKOCSIVEZETÔKET keres!

ÁLLÁS

1,5 éves kisfiú mellé heti 5
nap 11.00‐16.00 között
megbízható, dinamikus,
gyermekközpontú és gyer‐
mekekkel gyakorlott segí‐
tőt keresünk Nádorváros‐
ba. Saját autó előny. Rövid
bemutatkozását várjuk: 06‐
30/767‐4797,
katami2010@gmail.com

Győri szállásközvetítéssel
foglalkozó iroda telefonos
ügyintézőt keres otthoni
munkavégzésre is. Jó kom‐
munikációs és probléma‐
megoldó készséggel ren‐
delkező, megbízható, mun‐
kájára igényes, telefonos
tapasztalattal rendelkezők
jelentkezését várjuk, napi 4
óra munkavégzésre. Érdek‐
lődni lehet telefonon: 06‐
20/662‐8835.



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

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

Ausztriai kétszoba‐étkezős
öröklakásom az olasz határ‐
nál 27 millióért eladom vagy
győrire cserélem. Tel.: 06‐
70/210‐0553;
b06702100553@gmail.com

Marcal I városrészben 3 szo‐
bás, felújított panellakás el‐
adó. 16.700.000 Ft. Érdek‐
lődni lehet telefonon: 06‐
70/633‐5250

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

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.)

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!”
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!SZENZÁCIÓS!

A Gyôri Úszó Sportegyesület és a Vidra Úszóiskola
szervezésében. Csak szeretettel, kedvességgel, sok
úszóedzôvel, -tanárral történnek a foglalkozások.

ÚSZÁS: erô, egészség, edzettség.

ÓVODÁSOK, GYERMEKEK,
DIÁKOK számára.

Az AQUA Sportuszoda új szolgáltatása

ÚSZÁSOKTATÁS,
ÚSZÁS, EDZÉS

A tanfolyamok indulnak:
16:00–17:00 hétfő, péntek március 5., 9.
16:00–17:00 kedd, csütörtök március 6., 8.
17:00–18:00 hétfő, szerda, péntek március 5., 7., 9.

Az első 

alkalommal 

mindenki a

vendégünk!

www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés:
06-30/272-2064
06-70/947-9409

KÖZLEMÉNYEK

Az elmúlt év végén a győri Polgármesteri Hivatal őrzésében lévő talált tárgyakat ingó ár‐
verésen értékesítette. A megmaradt tárgyakra a március 7‐én 9 órakor kezdődő megismételt
árverésen lehet licitálni. A helyszín ezúttal is Győr‐Moson‐Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatala (Árpád út 36. alatti mélygarázs). Az árverésről további részletek és az
ingóságok listája a gyor.hu honlapon megtalálható, a tárgyakat az árverést megelőzően fél
órával lehet megtekinteni az árverés helyszínén.

Ismét TALÁLT TÁRGYAK árverése

Lakossági fórumról, a településrendezési eszközök módosítása kapcsán: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteré-
nek nevében a Településfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-
módosítások és partnerségi egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök
módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

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

SZTM 2018-008 Győr – Sziget, T paraméter bevezetése a 01390* és a 01022 sz. övezetekben
SZTM 2018-011 GYÉSZ normatív szabályozás módosítása
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2018-001 SZTM 2018-001 Győr – Gyárváros, Tegez utca 5183/3 hrsz. Gksz övezetből közterületbe sorolása
TSZTM 2018-003
SZTM 2018-003 Győr-Ménfőcsanak, 83-as főút menti 02018 sz. Gksz övezet lakóterületbe

sorolása és a 02492 sz. övezet Gksz-ből nagy kiterjedésű zöldterület
intézményterületbe sorolása

38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. március 2. (péntek) de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

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

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. február 23-tól 2018. március 12-ig a város internetes oldalán:
„http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, ész-
revételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím:
GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

*    *    *

Településrendezési eszközök módosításának véleményezése kapcsán: Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének ne-
vében a Településfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/Rendezésiterv-módosítási
eljárások és Partnerségi egyeztetés címszavak alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök mó-
dosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú
Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló:  
1) SZTM 2017-002 Szabályozási terv felülvizsgálata Győr Megyei Jogú Város teljes

közigazgatási területére vonatkozóan
37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

2) TSZTM 2018-001 SZTM 2018-001 Győr – Gyárváros,
Tegez utca 5183/3 hrsz. Gksz övezetből közterületbe sorolása

TSZTM 2018-003
SZTM 2018-003 Győr-Ménfőcsanak, 83-as főút menti 02018 sz. Gksz övezet lakóterületbe sorolása és a 02492
sz. övezet Gksz-ből nagy kiterjedésű zöldterület intézményterületbe sorolása
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

3) SZTM 2018-011 GYÉSZ normatív szabályozás módosítása
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2018. február 23-tól 2018. március 12-ig.

A rendezési tervi módosítások elérése: a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/ren-
dezésiterv-módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés címszavak alatt. (Személyesen: 9021 GyŐr, Városház tér 1.
Polgármesteri Hivatalában, a 231. szobában megtekinthetŐ.) A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban
is tehetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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1. Az elmúlt években több új szoborral gaz‐
dagodott városunk. Győr sétálóutcájában
láthatjuk Baross Gábor szobrát, melynek al‐
kotója Rieger Tibor. Mit tart a kezében Ba‐
ross Gábor?

1. sétapálcát
2. rózsafüzért
X. zsebórát

2. Baross Gábor több szálon is kötődik Győr‐
höz. A bencés gimnáziumban tanult, négy cik‐
luson keresztül a város országgyűlési képvise‐
lője volt. Neki is köszönhetjük a Rába feletti
vasúti hidat, a kamara megalapítását, a vasút‐
állomás átépítését, és sok más jelentős városi
fejlesztést. A vasútállomás előterében találha‐
tó mellszobra kinek az alkotása?

1. Borsos Miklós
2. Kelemen Márton
X. Somogyi József

3. Tavaly ünnepeltük a kiegyezés 150. évfordu‐
lóját. A szóban forgó személyt a kiegyezés aty‐
jának is tartják, 1803 októberében született
Söjtörön. Kire gondoltunk és milyen kapcsolat‐
ban állt Győrrel?

1. Kossuth Lajos, akinek felesége győri
2. Deák Ferenc, aki négy évig tanult Győrben
X. Batthyány Lajos, aki a győri bencés gimná‐
zium diákja volt

4. Széchenyi István Döblingbe vezető útján egy
győri fogadóban töltött egy éjszakát. A maga
korában jóhírű fogadóban több híres ember is
megfordult: Ferenc József és öccse Miksa, a ké‐
sőbbi mexikói császár is. Mi volt ennek a foga‐
dónak a neve?

1. Fekete Sas
2. Fekete Bárány
X. Arany Bárány

5. A hagyomány szerint Mátyás király aján‐
dékozta a székesegyháznak. Jelenleg az Egy‐
házmegyei Könyvtár egyik legbecsesebb ér‐
téke a Győri Corvina, amely 2005 óta az
UNESCO világörökség részét képezi. Melyik
híres ókori város romjait mutatja be részle‐
tesen a Corvina?

1. Karthágó
2. Róma
X. Athén

6. 2018 a családok éve. Minden családban fontos
szerepet töltenek be a nagymamák. Győrött 2017‐
ben egy szoborral tisztelegtek a nagymamák előtt.
Hol található ez a szobor, és ki az alkotója?

1. Baross Gábor út, Lebó Ferenc
2. Pálffy Miklós utca, Rieger Tibor
X. Batthyány tér, Botos Ferenc

7. 1978‐ban készült el Győr új színháza, mely mé‐
reteivel közép‐európai viszonylatban is nagyon kor‐
szerű volt. Az első előadás 1978. november 4‐én
volt. Kinek a darabjával nyílt meg akkor a színház?

1. Illyés Gyula: Fáklyaláng
2. Katona József: Bánk bán
X. Madách Imre: Az ember tragédiája

8. Győr egyik legősibb részén, a Káptalandombon
található Szervátiusz Tibor kolozsvári magyar
szobrászművész 2000‐ben készült márvány alko‐
tása, a Boldogasszonykő. A szobor a magyar ál‐
lamalapítás 1000. évfordulójának állít emléket.
Milyen felirat olvasható ezen a szobron?

1. Életünket és Vérünket
2. Ora et labore
X. Mária, magyarok nagyasszonya,

segítsd meg magyar népedet

9. Melyik elem nem található meg Győr város
címerében?

1. magyar szent korona 
2. Szent István vértanú
X. várkapu toronnyal

10. A Rákóczi Ferenc utca 1. számú ház, a régi Vá‐
rosháza épülete 1753–54. között nyerte el mai
formáját. Ma Győr Megyei Jogú Város Levéltárá‐
nak ad otthont. Ki mondott gyújtóhangú beszé‐
det az épület erkélyéről 1848. október 20‐án?

1. Görgey Artúr
2.  Kossuth Lajos
X. Lukács Sándor

11. A Szent Korona több mint három évtized
után, 1978. január 6‐án érkezett haza Magyar‐
országra. A koronát Győrött is több alkalom‐
mal őrizték, erről tanúskodik a Püspökvárban
elhelyezett emléktábla. Mikor „járt” először a
korona Győrött?

1.  1440.
2.  1441.
X. 1500.

12. A Kazinczy utca 20. szám alatt található,
zárt sarokerkélyes barokk polgárház a 19.
század első felében Ecker Jánosé volt. A
„Krónikás” nevet arról kapta, hogy 1823‐tól
1852‐ig naplót vezetett, amelyben napi
rendszerességgel lejegyezte a városi esemé‐
nyeket. Házában több híresség is megfor‐
dult. 1840 januárjában ki volt a ház híres
vendége?

1. Liszt Ferenc
2. Széchenyi István
X. Anton Rubinstein

13. „Hazátokkal mit tennétek vajon, / Ha ellen‐
ség ütne rajtatok?... / De ezt kérdeznem! en‐
gedelmet kérek, / Majd elfeledtem győri vitéz‐
ségtek. / Mikor emeltek már emlékszobrot / A
sok hős lábnak, mely ott futott?” A vers szer‐
zője többször is járt Győrött. A dr. Kovács Pál
utcában emléktábla is tanúskodik erről. Mi az
idézett vers címe?

1. Föltámadott a tenger
2. Magyar vagyok
X. A nép nevében

13+1. A 2018‐as év ünnepi évad a Győri Filhar‐
monikus Zenekar életében. Idén ünnepli a ze‐
nekar alapításának ötvenedik évfordulóját.
Melyik évben alapította Richter János édesap‐
ja, Richter Antal a Győri Férfidalegyletet,
amely 1862‐ben alakult át Győri Ének és Zene‐
egyletté, a Győri Filharmonikus Zenekar jog‐
elődjévé?

1. 1968.
2.  1862.
X. 1846.

Muvészet, irodalom

Készítette: Nagy Mária könyvtáros Újra indult az Arrabona évszázadai című mű‐
veltségi játék a Molnár Vid Bertalan Művelő‐
dési Központ és a Győr+ Média szervezésében.
Élesben a regisztrált csapatok játszanak, de
mindenki velünk tarthat, hogy még jobban
megismerhesse városunkat!

´́

A február 2‐án megjelent első forduló
megoldókulcsa: 1. 2; 2. 1; 3. 2; 4. X;
5. 2; 6. 1; 7. 2; 8. 2; 9. X; 10. 2; 11. 2;
12. 1; 13. 2; 13+1. 2
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Az Olimpiai Sportparkban rendezték az I. Győri Sport‐
bált, amelyen többek között a város világhírű sportolói,
olimpiai, világ‐ és Európa‐bajnokok, valamint Bajnokok
Ligája‐győztesek, és az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti‐
vál (EYOF) résztvevői találkozhattak egymással.

„Az elmúlt évtizedekben sok szép sikert értek el a győri
sportolók. Úgy gondoltuk, hogy ezt méltó körülmények kö‐
zött kell megünnepelni. A bállal hagyományt szeretnénk te‐
remteni. A helyszín, az EYOF‐ra épült világszínvonalú sport‐
komplexum, a lehető legjobb otthona egy ilyen rendezvény‐
nek. Ezen a bálon együtt lehetnek a sportolók, vezetők, tá‐
mogatók, szurkolók és jól érezhetik magukat” – mondta Bor‐
kai Zsolt polgármester, a szöuli olimpia aranyérmese. 

A Győr+ Rádió élő műsorral jelentkezett a helyszínről.
A mobilstúdió vendége volt Borkai Zsolt polgármester, Ke‐
mény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Gör‐
bicz Anita, a Bajnokok Ligája‐címvédő Győri Audi ETO KC
játékosa, Laklóth Anna válogatott kosárlabdázó és Kamme‐
rer Zoltán is. A háromszoros olimpiai bajnok kajakozót az
év legjobb sportolójának választották, az elismerést pedig
a bált nyitó Sportcsillagok díjátadó gáláján vehette át.

„Tizenhatodik alakalommal lettem az év sportolója Győr‐
ben. Huszonegy éve tiszteltek meg először ezzel a címmel,

RAGYOGTAK
az elso  Gyori Sportbálon´́ ´́
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akkor nem gondoltam, hogy negyvenévesen, 2018‐ban is itt
lehetek a gálán. A pályafutásom elismerése, hogy még min‐
dig gondolnak rám” – mondta Kammerer Zoltán, aki mögött
a kajakos Mozgi Milán lett a második, a teniszező Balázs Attila
pedig a harmadik ebben a kategóriában. A legjobb női spor‐
tolónak Devecseriné Takács Kincsőt választották, az Európa‐
bajnok kenus a kajakozó Fazekas‐Zur Krisztinát, és a darts‐
versenyző Ihász Veronikát előzte meg. Az év csapata címet
a BL‐győztes Audi ETO KC érdemelte ki, a Rába ETO futsalo‐
sai, valamint az Ipartechnika női tekézői előtt. A legjobb edző
Ambros Martín lett, az év felfedezettje pedig az ETO kézilab‐
dázója, Pál Tamara. Győr Ezüst Emlékérmét Kadler Gusztáv
kapta, míg a Győr Sportjáért Életműdíjat az egykori kosárlab‐
dázó, edző Bácsi Zoltán vehette át. „Meglepetésként ért,
hogy kihívtak a színpadra, és megtisztelő, hogy egy ilyen díjat
vehettem át. A legnagyobb öröm számomra mindig az volt,
ha egy gyerek megszerette a sportot, a kosárlabdát, és lát‐
szott rajta a fejlődés. Sok olyan egykori tanítványom van,
akikből nem lett ugyan élsportoló, de nagyszerű emberré
váltak. Érzem, hogy tisztelnek, szeretnek, azért amit tőlem
kaptak” – mondta Bácsi Zoltán.

A bálozók értesülhettek elsőként arról, hogy Hugoo, az
EYOF kabalája a jövőben is marad a város sportéletének
reprezentánsa, így a nyári junior atlétika Eb‐n is találkoz‐
hatnak vele a szurkolók és a versenyzők.

a sportcsillagok
Szerző: Nagy Roland

Fotó: Kun Zoltán, Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

Lapunk megjelenésével egy időben tárgyalja a
városi közgyűlés a győri sportélet 2018‐as támo‐
gatási rendszerét. A pénteki közgyűlésen fogadhat‐
ják el a képviselők a város 2018‐as költségvetését,
s ugyancsak ezen az ülésen tárgyalják az élősport
támogatására fordítandó keretet, és határoznak a
sportpályázatok kiírásáról is.

A közgyűlés elé kerülő javaslat többek között
tartalmazza azokat a támogatási kereteket is, ame‐
lyeket pályázati úton érhetnek el az érintettek.
Ilyen keret a sportszervezetek sportrendezvénye‐
inek támogatása, a pályázati úton támogatott
sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sport‐
ágak), valamint utánpótlás‐nevelés fejlesztést vég‐
ző alapítványok támogatása, az egyéni, eredmé‐
nyes versenyzők támogatása és a fogyatékkal élő
sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intéz‐
mények támogatása.

A sportpályázati kiírások a szükséges dokumen‐
tumokkal együtt a sport.gyor.hu honlapról érhe‐
tők el a pénteki közgyűlést követően.

Június közepén a birkózás fővárosa
lesz Győr, hiszen egymás után három
jelentős nemzetközi versenynek ad
otthont a város. Ez a fokozott „terhe‐
lés” lehet az októberi budapesti világ‐
bajnokság rendezési főpróbája a hazai
szakszövetség számára. A különböző

A SPORTPÁLYÁZATOK
kiírásáról is dönthetnek

rendezési időpontokra hivatalosan
most bólintott rá a nemzetközi szövet‐
ség. Az eredeti elképzelésekkel ellen‐
tétben, technikai okok miatt, először
június 15. és 17 között a serdülő Eb‐t
rendezik meg a tavalyi Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra (EYOF) épült Olim‐

piai Sportparkban. Ez a korosztályos vi‐
adal tavaly debütált Belgrádban, most
is több száz résztvevőt várnak mindhá‐
rom szakágból.

Ezután következik a tervek sze‐
rint a pahlavani Eb június 19–20‐
án. A pahlavani egy iráni eredetű,

a birkózással rokon tradicionális
küzdősport, amelyet egyre többen
űznek világszerte. A tavalyi konti‐
nensviadalon Újvidéken négy ma‐
gyar indult, Szurovszki Patrik ezüst ‐
érmet szerzett.

Június 23‐án és 24‐én szintén
Győr várja a kötöttfogású Magyar
Nagydíj, egyben Polyák Imre‐emlék‐
verseny mezőnyét. Ezt a viadalt ko‐
rábban minden márciusban Szom‐
bathelyen rendezték. A verseny rang‐
ját növeli, hogy bekerült a négy leg‐
fontosabb szakági megmérettetés
közé, amelyeken világranglistás pon‐
tokat lehet szerezni, ez a budapesti
vb sorsolásánál kap majd jelentősé‐
get. A nagydíjra éppen ezért a koráb‐
binál több, mintegy 250 indulóra szá‐
mítanak. Közben a legtöbb serdülő‐
korú birkózó már az Európa‐bajnok‐
ság kvalifikációs versenyein indul. A
kaposvári országos minősítő verse‐
nyen a GYAC sportolói is indultak.
Gyurasits Máté és Reznyák Máté győ‐
zelmével óriási előrelépést tett az Eb‐
részvétel felé.

A 2020-as tokiói nyári játékokon a 10 méteres számok közül a puska és pisztoly egyéni számok
lesznek programon a férfiaknál és a nőknél is, illetve a japán fővárosban debütálnak majd a vegyes
csapatok küzdelmei mindkét fegyvernemben. A győri sportlövő Európa-bajnokságon az olimpiai
számokat pénteken és szombaton rendezik a Magvassy Mihály Sportcsarnokban. Előbbi napon
a puskások egyéniben, míg a pisztolyosok a vegyes számban küzdenek, utóbbin pedig éppen for-
dított lesz a program sorrendje. Az Eb-n rekordszámú versenyző vesz részt, 48 országból 685-en. 

az olimpiai számok következnek
Sportlövo Eb:´́

Nyáron 
Gyor lesz
a birkózás

fovárosa

´́

´́
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A spanyol tréner a múlt pénteki Vasas felett ara‐
tott idegenbeli sikert követően tájékoztatta a klub ve‐
zetését és a játékosokat döntéséről. „Ahogy azt pár
hónappal ezelőtt a szurkolói ankéton elmondtam, a
döntésemet úgy hozom meg, hogy az a csapat érde‐
két szolgálja. Jelen pillanatban azt mondhatom, hogy
a szívem a maradás mellett szavazott, de az eszem
mást diktált" – nyilatkozott Ambros Martín, aki hoz‐
zátette, élete legnehezebb döntését hozta meg.

„Az elmúlt hat évben rengeteget kaptam a klub‐
tól, a játékosoktól, valamint a szurkolóktól és a győ‐
riektől is, ám úgy érzem, most eljött az ideje a vál‐
tozásnak" – fogalmazott a tréner, aki 2012 óta irá‐
nyítja a Győrt, ez idő alatt három Bajnokok Ligáját,
három magyar bajnoki címet és négy Magyar Ku‐
pa‐sikert ünnepelhetett az együttessel. A spanyol
edző hozzátette, az elmúlt hetekben az együttes
körüli körülmények arra irányították, hogy meghoz‐
za ezt a döntést a csapat érdekében.

„A szívem Győré és a csapaté, de az eszem a távo‐
zás mellett döntött. Természetesen ez nem befolyá‐

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 23—március 1.

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

Cherry Queen desszert
125 g, 6792 Ft/kg

849 Ft/db

Sertés hátsó csülök

999 Ft/kg

Pecsenyekacsa

899 Ft/kg

Helyben készített, juhbélbe
töltött kolbász

1099 Ft/kg

Famer tejföl
20%-os, 330 gr,

621,21 Ft/kg

199 Ft/db

TÁVOZNA 

solja az idei szezont, minden fronton győzni szeret‐
nénk, a Bajnokok Ligájában is! Mindörökké ETO!"

Ambros Martín 2016 októbere óta román szö‐
vetségi kapitányként is dolgozik, abban az évben
Elek Gáborral közösen rövid ideig vezette a magyar
női nemzeti csapatot is. A klub még nem jelentette
be, hogy a szakvezető idény végi távozása után ki
foglalja el helyét a kispadon. 

A szurkolók egyre többet emlegetik a dán Helle
Thomsen nevét, aki most épp a román CSM Bucu‐
resti kispadján ül. A Thomsen–Martín „csere”
nem teljesen elképzelhetetlen. A találgatások
szintjén az elmúlt napokban hírbe hozták már az
ETO‐val az izlandi Thorír Hergeirssont, a Larvikot
jó ideje vezető, de a nyártól szabad Tor Odvar Mo‐
ent, a korábban a Rosztovot irányító dán Jan Les‐
lie‐t, valamint a magyar válogatott szövetségi ka‐
pitányát, Kim Rasmussent is.

Szintén múlt heti hír, hogy Nora Mörköt, a Győri
Audi ETO KC játékosát választották 2017 legjobb
női kézilabdázójának a Handball Planet sza vazásán.

Ambros Martín
négy BL-gyozelemmel´́

Nem hosszabbítja meg szerződé‐
sét Ambros Martín, a magyar baj‐
nok és Bajnokok Ligája‐győztes
Győri Audi ETO KC vezetőedzője.

A Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és
Liu Shaolin Sándor összeállítású magyar csapat
fantasztikus versenyzéssel aranyérmet szerzett
a férfi 5000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya‐
váltók csütörtöki döntőjében a phjongcshangi
téli olimpián. Ez Magyarország történetének el‐
ső téli olimpiai elsősége, és 1980 óta az első do‐
bogós helyezése – Lake Placidben a Regőczy
Krisztina, Sallay András jégtánckettős ezüstér‐
mes lett. A staféta két ezüst és négy bronz után
összességében az ország történetének hetedik
téli olimpiai érmét szerezte meg.

TÉLI OLIMPIA

SPORTTÖRTÉNELMI 
ARANY
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