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Forró babgulyás 
és diós bejgli 
– ez volt a keddi menü a Hajléktala‐

nokat Segítő Szolgálat Nappali Centru‐
mában. A Rotary Club Győr évek óta se‐
gíti a fedél nélkül élőket, mindig február
végén, egy alkalommal, saját készítésű,
házias étellel lepik meg a Szarvas utcai
intézménybe betérőket. A mostani már
a 14. jótékony akció volt a sorban, ami‐
nek nagyon örültek a rászorulók. „Ne‐
künk örömet okoz, hogy készülhetünk,
süthetünk‐főzhetünk olyanok számára,
akiknek óriási segítség az egy tál meleg

étel és egy kis sütemény” – mondta Vi‐
dos László. „Mi segítünk fiataloknak,
időseknek, betegeknek vagy fedél nél‐
kül élőknek, a lényeg, hogy jó helyre
kerüljön az adományunk, amit min‐
dig szívből adunk” – tette hozzá a Ro‐
tary Club Győr soros elnöke. „Saját
konyhánk is van a Szarvas utcában,
de természetesen ezek az emberek
is jobban kedvelik a házias ízeket, a
gulyást, a pörköltet vagy a bejglit” –
hangsúlyozta Sütő Csaba, a Hajléktala‐
nokat Segítő Szolgálat vezetője és hoz‐
zátette, a hideg időben még jobban

esik a finom, forró étel és a törődés
azoknak, akik a szállón laknak vagy ide
járnak ebédelni, mindig nagyon várják
ezt az akciót, és meg is köszönik azok‐
nak, akik támogatják őket” – mondta.
„Nem itt lakom, van saját otthonom, de
kevés a nyugdíjam, főzni meg nem tu‐
dok, úgyhogy jól jön a meleg babgulyás,
ami idén is nagyon finom volt” – emel‐
te ki Nagy Tibor. „A bejgli igazi ínyenc‐
ség számomra, ritkán kerül ilyen az asz‐
talomra, ezt is nagyon köszönöm a ro‐
tarysoknak” – hangsúlyozta a nehéz
sorsú férfi.

A 150 adag
babgulyás és a több tálcányi diós

bejgli pillanatok alatt elfogyott. A tél
február végére keményített be igazán,
nem csoda, hogy telt ház volt a héten

a hajléktalanszállón. Akik a szállón él‐
nek, folyamatosan gondoskodik a
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat,
azokat pedig, akik az utcán vészelik
át a fagyos időszakot, naponta több‐
ször is meglátogatják a szakemberek

és forró teával, illetve takaróval segí‐
tenek nekik. Az elmúlt időszakhoz ké‐
pest szokatlanul hideg van, figyeljünk
oda még jobban a nélkülözőkre!

A hidegben
még jobban esik

a törôdés
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„Elképesztően magas fordulatszá‐
mon dolgoztam, idővel azonban a bel‐
ső elégedetlenség és a be nem telje‐
sedett élet érzésének hatására egyre
inkább (fel)erősödött, majd csökkent
a munkában a teljesítőképességem. A
burnout rávilágított, hogy valamit fel
kell adnom, hogy másba kezdhessek”
– mondta el Varga B. Árpád.

A jelenség három fázison viszi vé‐
gig elszenvedőjét. Az elsőben az érin‐
tettek magas fordulatszámon dolgoz‐
nak, behúzott kézifékkel, de a munka
intenzitása egyelőre még a megszo‐

A kiégési szindróma igazán divatos fogalom napjainkban, de a va‐
lós jelentése már egyáltalán nem új keletű. A kiégés mindig is lé‐
tezett, csak sokáig nem neveztük ennyire konkrétan a nevén. Var‐
ga B. Árpád hitoktató, coach rendszeres vendége a Győr+ Estének,
ez alkalommal saját példáján keresztül mesélt a témáról.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

kott. A második, visszavonuló fázissal
először észrevétlenül, később látha‐
tóan csökken a teljesítőképesség. A
harmadik és egyben utolsó fázis bel‐
ső ürességgel, nagyon erős kimerült‐
séggel, passzivitással és az életkedv
elvesztésével jellemezhető. 

Ha feltételezzük, hogy mi is eze‐
ket a tüneteket érezzük magunkon,
akkor érdemes elvégezni a coach
tesztjét. Képzeljünk el egy skálát 1‐
től 10‐ig. Az 1‐es jelenti azt, hogy az
életünkben semmi sem olyan, mint
amilyennek szeretnénk. A 10‐es je‐

lenti azt, amit el szeret‐
nénk érni. Minél közelebb
áll ez az érték az 1‐eshez,
annál közelebb állunk a ki ‐
égés kockázatához.

A szakértő azt mondja, há‐
rom lehetőség létezik, hogy
megvédjük magunkat a ki ‐
égéstől: megelőzés, megelőzés
és megelőzés. Ez a legjobb út a
kiégés kezelésére, mivel a burn ‐
out drága. Sokba kerül: az egészsé‐
günkbe, az életenergiánkba, az élet‐
örömünkbe, az időnkbe és a pénzünk‐
be, azaz akár egzisztenciális vészhely‐
zet is előállhat általa. A burnout egy
felhívás, amely új rendet hozhat
az életünkbe. 

Árpád a témát tovább
boncolgatja a www.ke‐
resztyenparkapcsolat.hu
weboldalon.

A burnoutbárkit utolérhet
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AJÁNLÓ HAJLÉK-
TALANOKAT

Megvendégelték a  
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) napokkal ez‐
előtti adatai szerint 2017‐ben a születések száma 1,6
százalékkal elmaradt a 2016‐ostól. A halálozásoké vi‐
szont 3,7 százalékkal emelkedett. A természetes né‐
pességfogyás egy év alatt 40.100 fő volt, 6.110‐zel
több, mint egy évvel korábban. 2017 decemberében
7.603 gyerek született, s 11.498 ember hunyt el. A
házasságkötések száma 3,9 százalékkal csökkent, 92‐
vel kevesebben mondták ki a boldogító igent, mint
2016 decemberében. 

Győr azok közé a városok közé tartozik, 
mely 2015 óta folyamatosan növekszik. Az előző

tíz évben a lakosság lélekszáma 5 százalékkal lett
több, míg a főváros csupán 4 százalékos emelkedést
ért el. Az okok ismertek: Győrben a fizetések mint ‐
egy 2,5 százalékkal haladják meg a ver‐
senyszféra országos átlagát. Az ön‐
kormányzat 1,6 százalékra csök‐
kentette az iparűzési adót, s
ezzel is befektetőbarát
környezetet teremtett a
társaságok számára. A
városban letelepedett vi‐
lágcégek munkát adnak
az egyéneknek, beszállítói,
szolgáltatói lehetőséget kínál‐
nak a vállalkozásoknak. Győr tény‐
szerűen a járműgyártás fővárosa lett, nemcsak a
szakmunkások, hanem a mérnökök is válogathatnak
a lehetőségek közül. A Széchenyi István Egyetem
egyre bővül, így nemcsak a városból és környékéről,
hanem távolabbról is érkeznek ide hallgatók, akik‐
nek a jelentős része marad is a térségben. A belső
társadalmi mobilitás célvárosa lettünk.

Természetesen egy város növekedése
gondokat is okoz. Az utakat és az utcákat, a par‐

kolókat évtizedekkel ezelőtt lényegesen kisebb for‐
galomra tervezték. Nem véletlen, hogy Győr az
utóbbi időben például a keleti elkerülő út megépí‐
tését, vagy a Győrt Pápával összekötő út teljes át‐
építését szorgalmazta és érte el, hiszen e telepü‐
lés közvetlen környékén élők napi ingázása zsúfolt‐
tá teszi az utakat, de a városon belüli körforgalom‐
építések, útbővítések, átszervezések is a megnö‐
vekedett forgalom kulturáltabb levezetését szol‐
gálják. Ugyanígy nemcsak az infrastruktúrának, ha‐
nem a szolgáltatásoknak is követniük kell a lakos‐
ságnövekedést, ennek a hozadékából persze a he‐
lyi vállalkozások is részesednek.

Gyor növekszik, de országosan jelentos a népességfogyás´́

Növekszik Győr lakosságszáma. A február végi statisztikai adatok viszont azt mutatják,
hogy országosan több a halálozás, nagyobb a természetes fogyás, kevesebb gyerek szü‐
letik, mint ahány felnőtt meghal.

A KSH adatbázisában interaktív térképen figyelhe‐
tő meg a korfa alakulása. Öregszik az ország. Nem‐
csak nálunk, hanem Nyugat‐Európában is egyre na‐
gyobb kihívást jelent ez a társadalmi folyamat. Rá ‐
adásul a magyar ember a szocializmusban leszokott
az öngondoskodásról, s úgy élt, mintha kizárólag az
állam kötelessége volna gyámkodni felette. Az akkori
rendszer, a szocialista piacgazdaságnak nevezett mo‐
dellel némileg erősítette is ezt a tévképzetet, ám egy
idő után kiderült: az a társadalmi formáció működés‐
képtelen, s gazdaságilag fenntarthatatlan. A helyébe
lépő, formálódó piacgazdaság pedig megköveteli az
egyéntől az öngondoskodást, a jövőképet, az előre‐
tekintést. Egyre több olyan idős ember lesz, akit a fi‐
atalabb nemzedék járulékaiból kell eltartani. (Termé‐
szetesen a most már idős emberek is becsülettel kifi‐

zették aktív időszakukban a kirótt
járulékokat, ám a rendszer úgy

működik, hogy abból a
pénzből a náluk öregeb‐
bek nyugdíját fedezték.)

Magyarországon a Rat‐
kó‐korszakban született a
legtöbb gyerek, ők most

érnek el a nyugdíjas kor ha‐
tárához. Az 1955‐ben születet‐

tek száma a megyénkben: 3.257
férfi és 3.847 nő. A megyében legtöbben

egyébként nem ők, hanem a most 40 éves férfiak és
41 éves nők laknak: 4.564 férfi és 4.569 nő. Szomorú
viszont a kép, ha a legifjabb nemzedék adatsorát ele‐
mezzük: hároméves fiú csupán 2.197 él a megyében,
leány még ennél is kevesebb, csak 2.075. 

Az emberek szerencsére 
Magyarországon is egyre tovább élnek – a mi

megyénkben például 572 férfi és 1.756 nő már el‐
múlt kilencvenéves –, így azonban egyre több em‐
bert kell eltartani egyre kevesebb fiatalnak. Ebben
súlyos szerepe van az államnak és az önkormány‐
zatnak is, ám ez önmagában nem lesz elegendő.
Jól felfogott érdeke mindenkinek az öngondosko‐
dás, amit nem öregkorban kell elkezdeni. A ma
népszerű vállalkozási formák, például a kata vagy
az ekho – rendkívül kedvezőek ugyan, hiszen több
pénzt hagynak a zsebünkben, ám járulékalapun‐
kat csak minimális mértékben növelik. A különbö‐
ző önkéntes nyugdíjpénztárak, egyéb megtakarí‐
tási lehetőségek öregkorunkra is biztonságot te‐
remtenek, ha megfelelő időben gondolunk arra,
hogy egyszer majd szükségünk lehet rá.

Az országon belüli
mobilitás célvárosa

lettünk

AZ EMBEREKNEK
szükségük van az öngondoskodásra is

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor

´́
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A születésnapos Győri Filharmonikus Zenekar március
elsején szűk körben ülte meg hivatásossá válásának
50. évfordulóját. A jubiláló társulat az ünneplést szé‐
lesebb körben, november 14‐én folytatja az Olimpiai
Sportparkban. Az eseményen többek között fellép a
szintén 50 éves The King's Singers. A társulat vezető‐
jével, Fűke Gézával a jubileumi két évad kínálatáról, az
új hangversenyteremről és a harmadik igazgatói pályá‐
zatáról beszélgetünk.

Szerző: Farkas Mónika  /  Fotó: Marcali Gábor

A Gyori Filharmonikus Zenekar arany jubileuma

MINDENKI JÁTS
´́
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ZIK!

A jubileum egy nagyon erős fel‐
ütéssel kezdődött január elején. A
Győri Filharmonikus Zenekar közön‐
sége ismét megtöltötte az Audi Aré‐
nát. Bizet Carmenje után mit ígér a
két évadot felölelő, jubileumi ren‐
dezvénysorozat?

Rengeteg mindent. A jubileummal
kapcsolatban azt fogalmaztuk meg,
hogy nem szeretnénk nagy durrogta‐
tással ünnepelni, sokkal inkább lelküle‐
tében élnénk meg azt, hogy Győrött
egy ilyen fantasztikus társulat működik.
A Carmen előadásunk méltó felütése
volt ennek az évnek, ami múlt héten
egy tematikus nappal folytatódott,
együttműködésben a Bartók Rádióval.
Az adó élőben sugározta a Rómeó és
Júlia című nagysikerű koncertünket, így
az ország is bekapcsolódhatott az ün‐
neplésbe. Most csütörtökön bensősé‐
ges találkozót szerveztünk aktív és
nyugdíjas tagjainknak, korábbi karmes‐
tereinknek. Borkai Zsolt polgármester
úr ez alkalommal is velünk ünnepelt.
Jövő héten indul útjára a budapesti
Richter János‐bérletünk, hirdetvén,
hogy „hahó, vidéken is van egy zene‐
kar, amiről érdemes tudni!”

De ez nem nyilvánvaló, bizony‐
gatni kell még?

Sajnos igen, még mindig van rá‐
csodálkozás. Lehet, hogy még többet
kellene áldoznunk a marketingre? Le‐
het, hogy mások nehezen tudják fel‐
dolgozni, hogy nem a fővárosban, ha‐
nem vidéken működünk. Nem gon‐
dolnám, hogy a műfajjal lenne baj,
hiszen amit mi csinálunk, az egyete‐
mes érték. Műfajok, stílusok jönnek‐
mennek, de a klasszikus zene örök.

A vendég karmesterek mindig
nagy megelégedéssel szólnak a győri
együttesről. Ezek szerint tényleg cso‐
daszámba megy, hogy magyarországi
viszonylatban vidéken is működhet
egy ilyen szintű művészeti együttes?

A vidéki lét – mint ahogy a sport‐
ban sem – nem zárja ki a magas szak‐
mai színvonalat. Múlt héten, immár
harmadik alkalommal dolgozott a
társulattal az amerikai karmester,
Alastair Willis. Miután tudtuk róla,
hogy rajong az Audiért, főszponzo‐
runknak köszönhetően, kapott a cég
flottájából egy autót, s még gyárláto‐
gatást is szerveztünk neki. Két remek
koncertet dirigált, egy kicsit magya‐
rul is megtanult. Az együttes teljesít‐
ménye ismét lenyűgözte. És ez nem
véletlen, hiszen az elmúlt tíz évben
olyan szakmai építkezés folyik, amit
minden vendégművész megsüvegel.

A 2008‐ban felálló menedzs ‐
ment, az igazgatói kinevezésével új
irányokat jelölt ki a zenekar számá‐

ra. Melyek az elmúlt tíz év legfonto‐
sabb eredményei?

Baross Gábor igazgató úrtól egy
jól működő társulatot vettem át
2008‐ban. Az első pályázatom a kon‐
tinuitásra épült. Az értékmentésre,
értékteremtésre helyeztük a hang‐
súlyt. A felálló menedzsmenttel, Ber‐
kes Kálmán művészeti vezetővel, Ősz
Gábor igazgatóhelyettessel a hang‐
verseny‐szervezési struktúra átalakí‐
tásával egy időben, dinamikus fejlő‐
dési pályára állítottuk a zenekart.
Mindeközben valamelyest változott
az együttes tagsága, többen nyugdíj‐
ba vonultak, fiatalodott a csapat.

Ezzel a korábbi homogenitás
megszűnt. Jelenleg a ze‐
nekaron belül több
generáció dolgo‐
zik együtt. Igaz‐
g a t ó k é n t
könnyű az
ezekből fa‐
kadó érzé‐
kenysége‐
ket, külön‐
bözősége‐
ket összefé‐
sülni?

Kívülről ér‐
keztem, nem vol‐
tam társulati tag, ná‐
lam mindenki tiszta lappal
indult. Az akkori homogenitás
megszűnése egy természetes fluktuá‐
ció eredménye volt, hiszen az alapító ta‐
gok akkoriban érték el a nyugdíjkorha‐
tárt. De én nem is az életkori sajátossá‐
gokban láttam a nehézséget, sokkal in‐
kább a hozzáállásban. A kezdetektől fog‐
va próbálom visszaszorítani a protestsé‐
get, a valami vagy valaki ellen való szö‐
vetkezést. Mindig arra késztetem őket,
hogy a közös sikereinkből táplálkozza‐
nak, higgyenek magukban, és az együtt
elért eredményeinkben. Időközben a
társulat igazi csapattá vált. „Tétmeccse‐
ken” mindenki megrázza magát, és ki‐
tűnő teljesítménnyel rukkol elő. Ebben
óriási szerepet vállal Berkes Kálmán mű‐
vészeti vezetőnk, aki mindig a minőség‐
re helyezi a hangsúlyt. Olyan meghívá‐
soknak, felkéréseknek teszünk eleget,
olyan helyekre jutunk el, ahová koráb‐
ban nem sikerült. Ez volt a célkitűzése
második igazgatói pályázatomnak, hogy
nemzetközi színtereken is letegyük a
névjegyünket. Turnéztunk Japánban és
Kínában is. Nyáron a hamburgi Elbphil‐
harmonie‐ban koncertezünk, emellett
fellépünk a salzburgi és a Wörthersee
Classics Festivalon is. Ezek már igazi
nemzetközi elismerést jelentenek.

Az igazgatói megbízatása év vé‐
gén lejár, és újraindul a pozícióért.

Harmadik pályázatának melyek a fő
hangsúlyai?

A város közgyűlése tavasszal írja ki
az új igazgatói pályázatot. A készülő
pályamunka fontos pillérei a tervezett
új hangversenyterem felépítésének
szakmai támogatása, felügyelete, az
Európa Kulturális Fővárosa cím elnye‐
rése esetén a zenekar integrálása az
„áramlásba”, mélyebb együttműködés
a város kulturális intézményeivel, illet‐
ve a régió városaival. Folytatnánk azt
a munkát, mely elnyerte fenntartónk,
a város támogatását és bizalmát. Nem
beszélve a közönségünkről, akik évad‐
ról évadra kitüntetnek bennünket sze‐

retetükkel. Az Audi Hungaria Zrt.
2016 óta főszponzorunk,

óriási megtiszteltetés
számunkra, hogy

egy világcég tá‐
mogatását él‐

vezhet jük.
Emellett fel ‐
éledt a me‐
cenatúra,
egyre több
győri cég,

egyesület je‐
lezte, hogy

mellénk áll, és
a társadalmi fele‐

lősségvállalás jegyé ‐
ben segíti a társulat mű‐

ködését.
A Modern Városok Program ke‐

retében új hangversenyterem épül.
A kulturális intézmény megépítése
fontos részét képezi a győri Európa
Kulturális Fővárosa pályázatnak is.
Igazgatóként milyen hangverseny‐
termet szeretne?

Olyat, ami nemcsak a város, hanem
a régió igényeit is kiszolgálja. Hogy mi‐
lyen funkciókkal rendelkezzen, ezzel
kapcsolatban folyamatosan egyezte‐
tek polgármester úrral. Hiszen nem‐
csak arról van szó, hogy a Richter Te‐
remből kellene egy számmal nagyobb.
Elképzelésünk szerint az új intézmény
kulturális, tudományos, edukációs,
egyben társadalmi és gazdasági talál‐
kozóhely is lesz. A fenntarthatóság
szempontjából fontos, hogy a koncer‐
teken túl jelen legyen a multifunkcio‐
nalitás: kiállításokkal, színházi előadá‐
sokkal, közéleti programokkal, tudomá‐
nyos konferenciákkal, akár egyetemi di‐
ákszínpad működésével bővülhetne a
terem kínálata. Meggyőződésem,
hogy a hangversenyterem építése a
Modern Városok Program egyik legösz‐
szetettebb és egyben legszebb felada‐
ta. Itt is a minőség a legfontosabb,
nem pedig az, hogy mielőbb elkészül‐
jön, és mi türelmesek vagyunk.

„Tétmeccseken”
mindenki megrázza
magát, és kitûnô
teljesítménnyel

rukkol elô
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Az előző hetekben
részletesen beszámoltunk olvasó‐

inknak a győri költségvetés‐tervezet‐
ről, amelyet  a februári közgyűlésen
végül el is fogadtak a megjelent képvi‐
selők. A szavazást megelőzően Borkai
Zsolt polgármester hangsúlyozta, a
büdzsé összeállításánál fontos szem‐
pont volt, hogy a városi intézmény‐
rendszert továbbra is színvonalasan
tudják működtetni, különös tekintet‐
tel a sport‐ és kulturális intézmények‐
re. „Tavaly a sport dominált, hiszen Eu‐
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
(EYOF) rendeztünk, idén pedig tovább‐
jutottunk az Európa Kulturális Főváro‐
sa pályázat második fordulójába, így a
kultúrára koncentrálunk” – emlékezte‐
tett a polgármester és úgy folytatta:
„Amikor a bevételeinket terveztük,
bölcs döntést hoztunk, hogy ismét
csökkentettük az iparűzési adót, bízva
abban, hogy a kisebb vállalatoknak is
esélyt adunk, hogy további fejlesztése‐
ket hajthassanak végre, új munkahe‐
lyeket hozzanak létre, illetve munka ‐

Múlt pénteken 18 igennel, 6 nemmel és 0 tartózkodással a győri
önkormányzati képviselők megszavazták a város 2018‐as, 53,5
milliárd forintos főösszegű költségvetését. A közgyűlésen mint ‐
egy 20 milliárd forintos fejlesztésről döntött a testület.

Igent mondtak az

BÜDZSÉRE

erőt tudjanak városunkba csoportosí‐
tani. 21,5 milliárd forintra terveztük az
iparűzésiadó‐bevételt, a tapasztalat
ugyanis azt mutatja, hogy a mérséklés
ösztönzőleg hat a vállalkozásokra,
ezért a bevétel nem csökken” – muta‐
tott rá, és elmondta azt is, számos már
elindult fejlesztést szeretnének befe‐
jezni, és elkezdeni újabb beruházáso‐
kat. Mintegy 20 milliárd forint értékű
fejlesztés várható: a Bécsi kapu tér be‐
fejezését, a Győri Nemzeti Színház és
a Vásárcsarnok felújítását, az úthálózat‐
program folytatását, a Kuopio parkban
tervezett parkolólemez megvalósítását
említette a polgármester, és visszahoz‐
zák a lakóutca‐programot is.

„Városüzemeltetési feladatokra és a
zöldterületek fejlesztésére közel 2 mil‐
liárd forintot terveztünk. A városi tö‐
megközlekedés fenntartása idén több‐
letkiadással jár, szeretnénk, hogy a szol‐
gáltató magasabb szinten végezze a
munkáját" – hangsúlyozta a polgár‐
mester, majd összegzésként hozzátet‐
te: „Hatékony, előremutató és tartható

költségvetést terveztünk meg, arra ké‐
rem a képviselőket, fogadják el.”

Dr. Fekete Dávid alpolgármester
arról beszélt, a tavalyi EYOF meg‐

rendezéséhez a város jelentős állami
támogatást kapott, Győr nem adóso‐
dott el, nem kellett hitelt felvenni. Be‐
bizonyítottuk, hogy lehet fenntartható
olimpiát rendezni, fenntart‐
ható sportlétesítmé‐
nyeket építeni. Dr.
Fekete Dávid el‐
mondta, soha
nem látott
úthálózat‐
fejlesztések
i n d u l n a k
körülbelül
8 milliárd
forintból, s
lesz csapa‐
dékvíz‐elveze‐
tési program is.
Felidézte azt is,
hogy korszakos fejlesz‐
tésekről kötött megállapodást
tavaly Borkai Zsolt és Orbán Viktor mi‐
niszterelnök a Modern Városok Prog‐
ram keretében, ami a város további
fejlődését nagyban meghatározza.
„Stabil tartalékot képeztünk a múlt év‐
ben is, így mindent egybevetve el‐

mondható, azt a szédületes fejlesztési
hullámot, ami eddig is jellemezte a vá‐
rost, tovább tudjuk folytatni.”

Radnóti Ákos alpolgármester
többek között azt emelte ki, hogy

idén a városüzemeltetésre kiemelkedő
összeg jut. „Folytatjuk a fásítási progra‐
mot és a parkok, zöldterületek fejlesz‐

tését. A megkezdett körforga‐
lom‐program szintén

folytatódik. A köz‐
tisztaság növelé‐

sére is nagy az
igény, és foly‐
tatjuk a virá‐
gos város
programot
is. A szú‐
nyoggyérí‐

téssel is ki ‐
emelten fog‐

lalkozunk min‐
den évben. A köz‐

temetőket is fejleszt‐
jük tovább. A Kuopio

parki parkolólemez munkálatai
is végre elindulhatnak. Fontos a kerék‐
páros fejlesztés, a kamerarendszerre
pedig szintén kiemelt összeg jut, a ke‐
rékpárjelölő‐programot ugyancsak tá‐
mogatjuk a jövőben, ahogy a polgár ‐
őröket is” – sorolta az alpolgármester.

Visszahozzák
a lakóutca-

programot is

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Zárt ajtók mögött döntöttek a képviselők, kik kapják idén a dísz-
polgári címeket és a Pro Urbe Győr díjakat. A március 15-i díszköz-
gyűlésen előbbit Bogisich Ferenc, a győri QP Zrt. vezérigazgatója,
dr. Skaliczky Zoltán osztályvezető főorvos, a győri Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház szervezési igazgatója és a Győri Balett társulata
veheti át. Pro Urbe Győr díjban részesül Hancz István, a Győri Ipar-
testület titkára, Kuti József nyugalmazott egyetemi oktató és Cse-
nár Imre, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke.

53,5milliárd forintos



A Győrben 25 éve jelen lévő mexi‐
kói tulajdonú Nemak Kft. Duális
Képzési Központot hozott létre. A
hétfői avatáson a kormányt Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter,
a várost pedig Borkai Zsolt polgár‐
mester képviselte.
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A beruházás 420 millió forintba került,
amelyet a Nemak egy 1,3 milliárd forintos
fejlesztés keretében valósított meg. A köz‐
pont létrehozását a magyar kormány 180
millió forinttal támogatta.

Az ötszáz négyzetméteres, modern eszkö‐
zökkel felszerelt központ mérőszobát, anyag‐
vizsgáló labort, tanműhelyt, három tanter‐
met és szociális helyiségeket tartalmaz. A
képzési központban tíz műszaki szakmában
szerezhetnek naprakész gyakorlati tudást a
diákok. A technológiák elsajátítását öt oktató
és húsz üzemi mentor segíti. A járműipari
fémalkatrész‐gyártó főszakmán túl elsősor‐
ban szerszámkészítés, fémmegmunkálás és
karbantartási technikusi szakmák területén
nyújt képzést a vállalat.

Az idei tanévben 78 diák képzése folyik
a vállalatnál. A beruházás végrehajtása
előtt 35‐40 fő volt a létszám, vagyis a Ne‐
mak megduplázta a duális képzésben részt
vevők számát. 

„A Nemak 25 év alatt oszlopos pillére
lett a magyar és a győri gazdaságnak, a leg‐

Évente nyolcvan diákot képeznek a legkorszerubb körülmények között

Duális Képzési Központ a NEMAKNÁL
jobb ötven adózó között szerepel, s példa‐
értékű, ahogy a társadalmi felelősségválla‐
lás jegyében oktatást, kultúrát és sportot
támogat” – fogalmazott a központ avatá‐
sán Borkai Zsolt. Hangsúlyozta, hogy az ön‐
kormányzat kiemelt feladatának tekinti,
hogy versenyképes feltételeket biztosítson
a győri gazdaság szereplőinek, ennek jegyé ‐
ben csökkentették az iparűzési adót is. 

Részt vett a megnyitón Simon Róbert
Balázs államtitkár, győri országgyűlési kép‐
viselő is, aki arról beszélt, a városban 1,4
százalékos a munkanélküliség, ez gyakorla‐
tilag teljes foglalkoztatást jelent. Győrben
a legnagyobb kihívást a szakképzett mun‐
kaerő előteremtése jelenti, s ebben a duá‐
lis képzés kulcsfontosságú.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy az or‐
szágban nyolcezer cég vesz részt a duális kép‐
zésben, ezek a vállalkozások, mint a Nemak
is, a jövőbe invesztálnak, a befektetett pénz
és energia gyümölcsét ugyanis legkorábban
4‐5 év múlva tudják leszüretelni.

David Toth, a Nemak ügyvezető igazgatója
szerint a duális képzés kiváló rendszer, s a ro‐
botizáció és digitalizáció ellenére, a vállalatnál
a legfőbb erőforrás az ember marad.

„A Győri Műszaki Szakképzési Centrum há‐
rom szakközépiskolájával tartunk fenn partne‐
ri együttműködést, az intézményeket anyagi‐
lag is támogatjuk” – jelezte David Toth, hogy
a duális képzésben kikre számít a Nemak.

Varga Mihály nemzetgazdasági minisz‐
ter köszöntőjében hathengeres motorhoz
hasonlította a magyar gazdaságot, amely‐
nek egyik tengelyét Győr jelenti.

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter

Tovább bovít a QP Zrt.

A magyar tulajdonú Qualitative Production Gépipari
és Kereskedelmi Zrt. 6,2 milliárd forint beruházással bővíti
győri fémmegmunkáló és összeszerelő üzemét, ezzel 120
új munkahelyet hoz létre – jelentette be Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón múlt
csütörtökön, Budapesten.

Hozzátette: a kormány 1,5 milliárd forint vissza nem té‐
rítendő támogatást ad, a fejlesztéssel a magyar tulajdonú
társaság az utolsó lépését teszi meg afelé, hogy elsőkörös
autóipari beszállítóvá váljon az Audi Hungaria Zrt.‐nél.

A QP Zrt. 1993 óta gyárt készülékeket és alkatrészeket,
mások mellett az Audi, a Knorr‐Bremse Fékrendszerek
Kft., a Nemak Kft. és a Mercedes számára.

új munkahelyet teremtenek120

´́

´́
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Míg tavaly az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) népszerűsítése volt a győri stand küldeté‐
se, addig idén a város Európa Kulturális Fővárosa
2023‐as pályázatának apropóján ismerkedhetnek
a látogatók a győri kultúrával. A hagyományokhoz
hűen, ezúttal is az év első kiemelt turisztikai kiállí‐
tásán mutatkozik be a város 2018‐as kínálata –
tudtuk meg dr. Domanyik Esztertől, a Városháza
Városmarketing és Programszervezési Főosztályá ‐
nak vezetőjétől. A fesztiválok, rendezvények és at‐
trakciók mellett olyan szolgáltatásokról is képet
kaphatnak az érdeklődők, mint a Baross úti Láto‐
gatóközpontban vásárolható GyőrCard. A 24, illet‐
ve 48 órás kártyakedvezményeket, illetve ingye‐
nes belépést biztosító győri attrakciókra.

„Ugyancsak bemutatkozik a tavaly december‐
ben elindított hellogyor.hu is, amely a város inter‐
netes fogadószobájává kíván válni. A programok,
városnéző útvonalak, szállások, éttermek mellett
az idén több újdonsággal is jelentkezik majd a por‐
tál” – mondta el kérdésünkre Pápai Nikolett mar‐
ketingreferens. Hamarosan a város főbb neveze‐
tességeit 360 fokban megjelenítve, körbejárva is
megnézhetjük az oldalon, és a későbbiekben – ezt

továbbfejlesztve – a városköz‐
pontban komplett virtuális sé‐
tákat is tehetünk, miközben
információkat kapunk a
főbb látványosságokról.
Idén indul el a HelloGyőr
angol nyelvű változata,
sőt egy élménymegosz‐
tó funkciót is terveznek,
s a #hellogyor segítségé‐
vel könnyedén megmu‐
tathatjuk majd a világnak
győri élményeinket. 

Ahogy arról lapunk február
16‐i számában beszámoltunk,
Győr a 2017‐es eredmények alapján
bekerült hazánk tíz leglátogatottabb városa
közé, s – ahogy a turisztikai szakemberek mondják
– az újabb szolgáltatásokkal is ennek a szintnek a
megtartására törekszik a város.

Az Utazás Kiállítást a Hungex‐
po Budapesti Vásárközpont‐

ban rendezik, ahol összesen
21 ország 280 kiállítójának

standját tekinthetjük
meg. A belföldi és a kül‐
földi kínálatot ezúttal kü‐
lön pavilonban mutatják
be. Győrrel a „D” pavi‐
lon 303/b sziget‐standjá‐

nál találkozhatunk, mint ‐
egy 40 négyzetméteren,

ahol városunk társkiállítója‐
ként jelenik meg a Győrrel szo‐

ros turisztikai együttműködést
ápoló Pannonhalma is – tájékoztatta

lapunkat Angyal‐Diligens Dóra nemzetközi re‐
ferens, aki hozzátette, tárt karokkal várnak min‐
den érdeklődőt hétvégén a standon, az év folya‐
mán pedig a győri rendezvényeken!

Idén március 1–4. között rendezik az or‐
szág legnagyobb turisztikai seregszemlé‐
jét. Ahogy a korábbi években, úgy most
is képviselteti magát városunk a Buda‐
pesti Utazás Kiállításon, ahol az éves kí‐
nálat bemutatása mellett számos érde‐
kességgel és újdonsággal találkozhatunk.

A
leglátogatottabb
városok között
maradás a cél

Ha a hétvégén a fovárosban jár…

Gyort!
…keresse fel

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

´́
´́
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Elkészült a győri vízpartok rendezése is: az elmúlt években
átépítették a Mosoni‐Duna és a Rába  belterületi partszakaszait.
Mederszűkítéssel, a burkolatok visszabontásával és a vízközeli
padka kialakításával Győr távlati igényeit is figyelembe véve, új
környezet alakult ki a folyók mentén.

Az Észak‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság „Mosoni‐Duna és Laj‐
ta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” projektjének ke‐
retében a kivitelezési munkálatok során a Mosoni‐Duna bal
part Kossuth híd és Jedlik híd közötti szakaszán mederszűkítés
miatt a Mosoni‐Duna‐mederben rézsűburkolatot és annak alap‐
jait szolgáló kőszórást alakítottak ki. A vállalt garanciális idő alatt
a vállalkozónak kötelessége volt a megépített létesítmények el‐
lenőrzése, melyhez szondákat is beépítettek a munkálatok so‐
rán. A mérési adatok alapján kiderült, hogy a természetes süly‐
lyedés elérte azt a határt, ami után beavatkozás válik szüksé‐
gessé. A vállalkozó javítási tervet készített a bekövetkezett vál‐
tozások helyreállítására, melyet garanciális munka keretében
a közeljövőben fog megvalósítani. A tervet a vízügyi igazgatóság
egyeztette a győri önkormányzattal is, amely során felmerült,
hogy a garanciális munkákhoz kapcsolódóan, a lakosság által is
megkedvelt többcélú padkát közel egy méterrel szélesítsék ki
a város finanszírozásában. A kiépített közvilágítás, utcabútorok
és az ültetett fák a helyükön maradnak. Amennyiben a fent em‐
lített létesítmények és a füvesítés az építkezés során megsérül,
a kivitelező azokat helyreállítja.

Az építkezés ideje alatt a fent említett szakaszt lezárják, emi‐
att a vízügyi igazgatóság kéri a lakosság megértését. Tájékozta‐
tásuk szerint arra törekednek, hogy mire kitavaszodik, a javított
és szélesített padkán sétálhassanak a győriek és a városunkba
látogatók. A munkaterület átadása március 2‐án, pénteken tör‐
ténik meg.

Az építészet éppen olyan sokszí‐
nű, mint az emberek, akik a házak‐
ban élnek. Azonban nemcsak az épí‐
tési mód határozza meg egy ház stí‐
lusát, hanem az ablakok és ajtók is je‐
lentősen kihangsúlyozzák egy ház ka‐
rakterét – vallják az Internorm szak‐
emberei. A Győrben is bemutatóte‐
remmel rendelkező családi céget 85
éve alapították Ausztriában, s mára
az egyszemélyes lakatosműhelyből a
legnagyobb nemzetközi ablakmárká‐
vá fejlődött. A vállalat számára az in‐
novációs erő és a hagyományok tisz‐
telete határozza meg a jövőt mutató
utat az ajtó‐ és ablakgyártásban.

A prémiumkategóriás ajtókat, ab‐
lakokat egy belvárosi bemutatóte‐
remben ismerhetik meg az érdeklő‐
dők. Kardos Kitti, a győri Internorm
Stúdió Kft. tulajdonosa elmondta,
bemutatótermük öt éve működik, s
évről évre a legjobb kereskedésnek
járó díjat érdemlik ki csapatukkal.

Prémiumkategória a társasházakban is

Töretlenül sikeres az

„Örömmel tölt el bennünket, hogy a
legmagasabb eladási darabszámok
mellett ügyfél‐elégedettségi mérő‐
számaink is kimagaslottak az orszá‐
gos mezőnyből. Bízunk benne, hogy
megalakulásunk óta töretlen sikere‐
ink folytatódnak, ezért mindent elkö‐
vetünk annak érdekében, hogy vá‐
sárlóink maradéktalanul elragadta‐
tottak legyenek, és valamennyi
ügyfelünket hozzásegíthessük, hogy
annál is jobb házuk legyen, mint amit
megálmodtak maguknak.”

Beszélt arról is, hogy nagy előrelé‐
pés volt számukra a magyar piacon,
hogy vannak olyan beruházók, akik
társasházi szinten is nyitottá váltak a
magas minőségű nyílászárókra. „Ne‐
kik fontos a környezettudatosság és
az energiahatékonyság, így a mi ter‐
mékeink is társasházas projektek ré‐
szei lehetnek, ezáltal egyre többek
számára elérhetőek az innovatív nyí‐
lászáróink” – hangsúlyozta Kardos

Kitti, utalva ezzel többek között a CT
Partner beruházásában, a Marcal‐tó
partján elkészült Tópart Liget társas‐
házra. A társaság jelenleg Győr‐Szi‐
get kapujában a Corner Rezidenciát,
Marcalváros II‐n két különleges tár‐
sasházat két ütemben, a Szent Anna
Udvart, összesen 130 lakással és

több üzlettel épít az Inter‐
norm Stúdió Kft.‐vel part‐
nerségben, hiszen a korsze‐

rű, energiahatékony és gazdaságo‐
san fenntartható társasházak alap‐
elemei a jó minőségű nyílászárók, az
Internorm valamennyi terméke meg‐
kapta a passzívház minősítést.

Az Internorm‐ablakokkal és  ‐ajtók‐
kal megvalósíthatja otthonával kap‐
csolatos egyedi elképzeléseit is. (x) 

Internorm Stúdió Kft.

Látogasson el a belvárosi bemutatóte-
rembe, ahol személyre szabott tanács -
adással segítik kiválasztani a szakembe-
rek iránymutató termékeik közül az ön-
nek leginkább megfelelőt!

Győr, Bajcsy‐Zsilinszky út 17/A
Telefon: 36‐30/411‐3904
E‐mail: info@internormstudio.hu

KISZÉLESÍTIK 

A szélesítési és garanciális mun‐
kák miatt lezárják a Mosoni‐Duna
bal partjának padkáját a Kossuth
híd–Jedlik híd közötti szakaszon.

Mosoni-Dunánál
a padka egy szakaszát a
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Az élethez szükséges alapvető anyagok közül
télen a levegőt (bár az inkább anyagok keveré‐
ke) vettük górcső alá a Mobilisben. Tavasszal a
víz lesz egyik vizsgálódásunk célpontja!

A víz az univerzum egyik legkülönlegesebb,
legizgalmasabb anyaga. Most csak egy példát
emelünk ki: Mindenki hallott már a hőtágulás
jelenségéről. Minél nagyobb hőmérsékletű egy
adott anyagból készült tárgy, annál nagyobb a
kiterjedése. Vagyis minél kisebb a hőmérsékle‐
te, annál kisebb a kiterjedése. Ebből a legtöbb
folyadéknál az is következik, hogy amikor meg‐
fagynak, még kisebbek lesznek. Kivéve a vizet!
A víz is csökkenti a kiterjedését, ha hűtjük, de
ez 4 °C‐nál megfordul, ez alatt ismét nőni kezd.
Amikor pedig megfagy, még nagyobb lesz a ki‐
terjedése, mint folyékony állapotban. Érdekes
ez számunkra? Lesz ettől jobb a krumpliter‐
més, hogy nagyapámat idézzem?

De lesz ám! Ha azonos mennyiségű víz térfo‐
gata fagyás során nő, akkor ebből az következik,
hogy a sűrűsége csökken. Azt pedig Arkhimé‐
dész óta tudjuk, hogy a kevésbé sűrű tárgyak
(és nem a könnyebbek!) úsznak a sűrűbb folya‐
dékok felszínén, vagyis a jég ezért úszik a víz fel‐
színén. Ezért fagynak be a tavak a felszínüktől
indulva, ami pedig lehetővé teszi, hogy a vízi
élet a fagyos teleket is átvészelje.

Melyik az az anyag, amelyik annyira heves
reakcióba lép a vízzel, hogy még tűz is keletkez‐
het általa? Tavasszal a Mobilisben kiderül, de
addig is várjuk a válaszokat!

Az Arrabona Polgárőr Egyesület már huszonnégy éve szolgálja a győrieket.
Ahogy telik az idő, egyre nagyobb figyelmet kap a munkájuk, s egyre több tagra
lenne szükségük. 

ÖNKÉNTES 
A GYORIEK

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábororzoi

Huszonnégy éve alakult meg
Győrben az Arrabona Polgárőr
Egyesület, így a legrégebbi, s je‐
lenleg a legtöbb tagot számláló
polgárőr társaság. Élén tizenöt
esztendeje Szvitek Norbert áll,
aki hivatásának tekinti a polgár‐
őrséget. „Az egyesületnek 53 fő
a taglétszáma, ebből 24 polgár ‐
őr aktív szolgálatot ad” – kezdte
az elnök, akivel a marcalvárosi
polgárőr irodában találkoztunk.
A helyiséget a várostól kapták,
így egy ideje már megfelelő kö‐
rülmények között működhet‐
nek. „A közelmúltban történt, fi‐
atal lány elleni támadásnál helyt
álló két tagunk – Kovács Tibor és
Tóth Krisztián – is ékes példája
annak, hogy a rendőrséggel ki‐
magaslóan jó az együttműködé‐
sünk. Folyamatosan adunk kö‐
zös szolgálatokat, de segítenek
a képzésünkben is.” 

Jelenleg főleg férfiak alkot‐
ják a csapatot, csupán három
hölgy bevethető. Pedig nagy
szükség lenne rájuk. Sok min‐
dent máshogy látnak vagy
kommunikálnak, ami bizonyos
szituációkban segítség lenne.
Sőt, most már 14 éves kortól
bárki jelentkezhet ifjú polgár ‐
őrnek, s ahogy Norbert fogal‐
mazott: ezzel mindenki csak
jól jár! „Többször előfordult,
hogy megkerestek a szülők,
hogy a gyermekük felelőssé‐
get, fegyelmet és csapatszelle‐
met tanult, amióta hozzánk
tartozik. Nálunk a kötelező kö‐
zösségi szolgálat is letölthető.
Viszont amiben javulást szeret‐
nék: jó lenne, ha többen ma‐
radnának az igazolás kiállítása
után is.”

Norbertet, ahogy társait is,
mindig a segíteni akarás

vezérelte, s hogy te‐
gyen a közössé‐

gért, amelyben

él. Ehhez segítségre is szüksé‐
gük van, amelyet a győri ön‐
kormányzattól rendszeresen
meg is kapnak, s persze sok
más formában is érkezik még
a támogatás. „A városvezetés
tavaly 1 millió 600 ezer forint‐
tal támogatott minket. Külön‐
féle szakemberek is megkeres‐
nek bennünket, hogy szívesen
tanítanának, legyen szó példá‐
ul tűzvédelemről vagy éppen
bűnmegelőzésről. Minden öt‐
letet szívesen fogadunk.
Ahogy minden csatlakozni kí‐
vánót is szeretettel várunk! Ta‐
valy összesen több mint 13
ezer szolgálati óránk volt. A tö‐
rekvéseink idén is ugyanazok:
továbbra is együtt dolgozni a
rendőrséggel és szolgálni a
győrieket. Bátran keressenek
minket az állandóan hívható
06‐70/457‐1800‐as telefon‐
számon, vagy az arrabonapol‐
garorseg@gmail.com e‐mail
címen.”

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős al‐
polgármester elmondta, az önkormányzat elé‐

gedett az Arrabona Polgárőrség munkájával,
és példaként állítja a többi szövetség elé.

Kiemelte, hogy a város is mindig szá‐
míthat az arrabonásokra, így

ahogy már régóta, továbbra is tá‐
mogatásukról biztosítják Szvi‐

tek Norbertéket. Egyúttal biz‐
tatja a többi egyesületet,
hogy minél aktívabban vé‐
gezzék munkájukat, hi‐
szen az önkormányzat

számít rájuk, ha a mun‐
kájuk színvonala meg‐
felelő, és együttműkö‐
dőek a közbiztonság
javítása érdekében.

ÉLTETOVÍZ„elemünk”

A´́

A. Kalcium

B. Kálium

C. Magnézium

Három szerencsés helyes válaszadót mobilises
ajándékkal jutalmazunk. A válaszokat a
gyomorei.boglarka@mobilis‐gyor.hu e‐mail
címre várják.

Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis‐gyor.hu

´́ ´́

´́



Bovebb információ:
www.gymskik.hu

A kamara MINDENKIÉ!

Már év elején egymást érték az
események a megyei kama‐
rában, a vállalkozásokat
segítő szolgáltatáso‐
kat pedig sokan vet‐
ték igénybe. A ka‐
marai évnyitó, a
reprezentatív ven‐
dégekkel – erről a
Győr+ már beszá‐
molt – országos
visszhangot érde‐
melt. Ráadásként az el‐
ső hatodévben a győri
Szent István úti „zöld házba”
nem a gazdasági szférában tevékenykedő vendé‐
geket is meghívtak, a kamarai csapat pedig főzött
a Kapuvári Böllérmáj Fesztiválon.

Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke sze-
rint a gazdaságot számos olyan esemény is előre
viheti, amelynek első hallásra kevés köze van a
termeléshez, termelékenységhez.

„A kamarának megyénkben, régiónkban és orszá‐
gosan is komoly súlya van a gazdaságot érintő kérdé‐
sek, a versenyképességet elősegítő intézkedések ki‐
dolgozásában, véleményezésében. Elsődleges érde‐
künk, hogy segítsük a kkv‐szektort, a vállalkozásokat,
hogy érezzük, hogyan működnek a multinacionális
cégek, miként kommunikáljunk a mindenkori döntés‐
hozókkal, a közélettel, oktatással. Csak így tudjuk a
magyar gazdaságot jól szolgálni. Ezen együttműködés
és az ezáltal elérhető sikert jól példázta évnyitó ren‐
dezvényünk, az elindított Kommunikációs Klub, a Ban‐
kár Klub Bitcoin tájékoztatója, a nem kamarai tagvál‐
lalatoknál a rendszeres látogatások. A vállalkozóknak
közösségeket kell építeni. Erre kiválóan alkalmasak a
kamara egyéb rendezvényei, a Kézműipari Tagozat
egyedülálló bálja vagy a Kamarai Szalon, ahol nem
csak Magyarország, de a világ egyik leghíresebb szív‐
sebésze, Papp Lajos tartott előadást. Megemlítem a
gazdasági közösség építésének más fontos, kamaránk
által is támogatott területeit, a Rábaköz társégében
fontos Kapuvári Böllérmáj Fesztivált, a turisztikai szak‐
mának szánt báli eseményt, a Schima Bandi‐gyűjte‐
ményből nyílt kamarai kiállítást. 2018 első két hónap‐
jából is jól látható, a mi kamaránk intenzíven dolgozik,
remek elnökség, kiváló önkéntes tagok, kiváló tago‐
zati vezetők irányítják, és sok jó munkatárs segíti a
szándékaink valóra válását. És az év csak most indul
be igazán! Még inkább érdemes lesz kamarai tagnak
lenni, a kamarába eljönni.” (x)
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Pintér-Péntek Imre
a kamara elnöke

GAZDASÁG, 
szívsebészet, böllérmáj

Szerdán a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban
tartott projektindító sajtótájékoztatón Sárai‐Szabó Ke‐
lemen perjel, templomigazgató elmondta: Modern
kolostorok címmel pályázott sikeresen az Interreg
Szlovákia–Magyarország pályázati kiírásban a győri
Szent Mór Bencés Perjelség és Somorja város önkor‐
mányzata. A pályázat keretében Győrben felújítják a
Széchényi Múzeumpatikát, restaurálják a freskóit, ki‐
cserélik a padlózatát, modernizálják a világítását, és

Megújul a közel 400 éves győri
Széchényi Múzeumpatika, vala‐
mint a Szent Mór Bencés Perjel‐
ség épülete. A Modern kolosto‐
rok program keretében 568 ezer
euróból valósulhat meg a beru‐
házás másfél év alatt.

új pulttal látják el. A gyógyszertár előterében interak‐
tív fogadóteret alakítanak ki. Innen indulnak majd a
vezetett túrák, amely során a vendégek megismerhe‐
tik a rendházat, a templomot. A kolostorban felújítják
a szerzetesi ebédlőket, restaurálják a freskóikat. A fes‐
tési, helyreállítási munkálatok mellett építészeti és
műszaki felújítások is történnek. A projekt győri költ‐
sége 568 ezer euró.

A szlovák fél, a csallóközi Somorja központjában a
Paulánus kolostort újítja fel.  A város tulajdonában lévő
Korana épület nem csak megszépül, hanem egy rep‐
rezentatív kulturális és idegenforgalmi központtá is vá‐
lik, a több mint egymilliárd eurós pályázati forrásból.
A közös projekt keretében konferenciákat, workshopo‐
kat szerveznek, lesz közös kórusfesztivál, és a diákok
megismerhetik a Duna menti természeti értékeket is.

A két város azt reméli a közös projekttől, hogy
általa fejlődik a határon átnyúló regionális turizmus,
hogy jelentősen megnövekszik a szomszédos orszá‐
gokból érkező látogatók száma.

MEGÚJUL 
a Patikamúzeum és a bencés rendház

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter 

Kerékpáros zarándokhálózat 
Szintén Győrben indították útjára a szlovák–magyar
koprodukcióban megvalósuló „SacraVelo Duna
menti kerékpáros zarándokhálózat létrehozása” cí-
mű kezdeményezést szerdán. Németh Zoltán, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke a
Hotel Famulusban tartott sajtótájékoztatón arról
beszélt, hogy a két ország négy szomszédos megyé-
jének együttműködésével létrejövő kerékpárút-há-
lózatán a térségbe érkezők kényelmes, biztonságos
módon fedezhetik fel a Duna mente értékeit. Az Eu-
rópai Unió által több mint 2 millió euróval támoga-
tott, két év alatt megvalósuló projekt végére 900
kilométeren a kerékpáros zarándokok kényelmét
kerékpárutak, kerékpáros pihenők, irányító táblák,
továbbá online és offline turisztikai és szakrális in-
formációk, kerékpáros központok szolgálják majd.
Berényi József, a Nagyszombati Kerületi Önkor-
mányzat alelnöke hangsúlyozta, hogy a SacraVelo
egy újabb lehetőség a két ország közötti együttmű-
ködés előmozdítására, miközben a fenntartható,
környezetbarát turizmust is elősegíti. A szlovákiai
partnerek kerékpárút-építéssel, -felújítással, -kije-
löléssel, valamint Bacsfa településen egy kerékpá-
ros központ építésével emelik majd a kerékpározás
élményét a térségben.
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Ez a nap persze az emlékezésről
szól, a koszorúzási ünnepség 10
órakor kezdődik a Honvéd ligetben,
amit a díszszázad felvonulása követ
a Szent István úton. A város dísz‐
polgára, a Pro Urbe Győr és a saj‐
tódíjakat Borkai Zsolt polgármester
a díszközgyűlésen adja majd át – is‐
mertette a programot Hermanné
Gesztich Nikoletta, a Városháza
Kulturális Osztályának vezetője.

Az 1848–49‐es
forradalom 

és szabadságharc
hőseire való emlékezés után a

tavaszvárásé és a színes progra‐

moké a főszerep. A bő két hét
alatt koncertek, színházi előadá‐
sok mellett kiállítások, gyermek‐
programok, városnéző séták, iro‐
dalmi est, könyvbemutató várja
az érdeklődőket. A fesztivál ven‐
dége lesz Szirtes Edina Mókus (ké‐
pünkön)  hegedűművész, Fassang
László orgonaművész, Szokolay
Dongó Balázs népzenész, akik
Metszéspontok címmel adnak kö‐
zös koncertet. A Győri Tavaszi
Fesztivál keddi sajtótájékoztatójá‐
ra egyébként Szirtes Edina Mókus
is hivatalos volt, közel négy óra
alatt ért Győrbe Budapest mellől.
„Az első órában csak bosszan‐
kodtam a hóhelyzet miatt, a
másodikban azon töprengtem,
hogy megéri‐e a hóátfúvások‐
kal veszélyessé váló út azért az
egy dalért, amit a győri sajtótájé‐
koztatón játszom el. Aztán, ahogy
küzdöttem le az akadályokat, úgy
vált egyre fontosabbá a dal, úgy
vált egyre fontosabbá, hogy meg‐
érkezzem. Az életben is az a fon‐
tos, hogy tegyünk meg mindent
azért, hogy át tudjunk adni egy

tiszta hangot, mert lehet, hogy
valakinek a lelkét gyógyítjuk meg
vele” – így beszélt utazásáról és
zenei küldetéséről a március 16‐
án 19 órakor az evangélikus Öreg‐
templomban sorra kerülő kon‐
cert fellépője. 

„A győri Európa
Kulturális Főváros
2023‐as pályázat vezérfonala

az áramlás, amely már a Győri Tava‐
szi Feszti‐

válon is megjelenik. Ezzel a cím‐
mel nyílik fotókiállítás Keleti Éva
Kossuth‐ és Balázs Béla‐díjas fo‐
tográfus képeiből, amelyek múlt
és jelen, különböző művészeti
ágak között teremtenek kapcsola‐

tot” – ajánlotta figyelmünkbe
Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győ‐
ri Művészeti, Fesztivál‐ és Műve‐
lődési Központ igazgatója. El‐
mondta, Gerendás Péter már
visszatérő vendég városunkban,
ezúttal Malek Andreával érkezik,
és a repertoáron Bob Dylan dalai
szerepelnek. Itt lesz Kepes And‐
rás, Pikali Gerda, Rékasi Károly és
még sokan mások, a divat szerel‐
mesei pedig Náray Tamással is

találkozhatnak. A fesztivál gye‐
rekprogramokat is tarto‐

gat, például a Négy‐
szögletű Kerek Erdő
előadást, a húsvétra
készülve pedig újra
lesz kézművesvásár az
Arany János utcában,

hímes tojás napja a Ge‐
nerációk Házában. Az idén

rendhagyó módon márciusban,
Szent Patrik napjához kapcsoló‐
dóan rendezik meg az Ír–Magyar
Napokat, amely szintén minden
generációnak tartogat a két nép
kultúráját egymáshoz közelebb
vonzó programokat.

Habár a héten kőkemény télben
volt részünk, nincs már messze a
tavasz! A győri tavaszban pedig
nemcsak a fák, de a kultúra is rü‐
gyet bont. A hagyományokhoz hí‐
ven, idén is március 15‐én kezdő‐
dik a Győri Tavaszi Fesztivál.

Az áramlás is
megjelenik

a fesztiválon

A tavasz kultúrát  hoz
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

„A 2018‐as
kínálatunkkal
mindenkihez szólni kívánunk,

győriekhez és turistákhoz, fiata‐
lokhoz és idősekhez egyaránt” –
fogalmazott dr. Domanyik Eszter,
a Városháza Városmarketing és
Programszervezési Főosztályá ‐
nak vezetője. Mint mondta, ab‐
ban, hogy Győr a tíz leglátoga‐
tottabb magyarországi város kö‐
zé került, nagy szerepe volt a vá‐
ros kulturális intézményeinek,
társulatainak, minőségi rendez‐
vényeinek. 2018‐ban pedig is‐
mét színes lesz a paletta, amely‐
nek első kiemelkedő eleme a
Győri Tavaszi Fesztivál. A márci‐
us 15‐től április 4‐ig tartó feszti‐
vállal azonban a tavaszi kínálat‐
nak nem szakad vége, ezért gyűj‐
tötték csokorba a Baross úti Lá‐
togatóközpontban is beszerez‐
hető kiadványban az évszak ese‐
ményeit. Ha belelapozunk,
olyan rendezvényekkel találkoz‐
hatunk, mint a fiatalok körében
oly népszerű Halott Pénz, a Szak‐
csi Lakatos Béla–Pocsai Kriszta

duó, az Aranykapu zenekar fellé‐
pése, vagy az állatkerti családi
nap. Ez az évszak a tél utáni tes‐
ti‐lelki feltöltődés ideje is, ezért
minden városrészben egészség‐
megőrző programokkal, külön‐
böző szűrésekkel várja a lakossá‐
got az Egészség‐Piac. A Tavaszi
Sport‐ és Egészségnap immár ki‐
lencedik alkalommal hívja a mo‐
zogni vágyókat, és újra indulnak
az egészséges hazai termékeket
kínáló „Védd a helyit, vedd a kis ‐
alföldit!” elnevezésű piacnapok a
Dunakapu téren. A győri társula‐
tok, így a Győri Balett, a Győri
Nemzeti Színház, a Győri Filhar‐
monikus Zenekar és a Vaskakas
Bábszínház is új előadásokkal ké‐
szül, a múzeum, a könyvtár, és va‐
lamennyi kulturális intézmény ta‐
vaszi, üdítő programokat kínál a
kultúra szerelmeseinek. A Győri
Tavaszi Fesztivál programfüzete és
a Tavaszi Programajánló beszerzé‐
se mellett érdemes folyamatosan
látogatni a hellogyor.hu honlapot,
ahol egyre bővülő programkíná‐
lattal várnak mindenkit.
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Járai Máté, a Győri Nemzeti
Színház művésze a napokban
a Szent Cirill és Method Alapít‐
vány Gyermekek és Családok
Átmeneti Otthonában járt,
hogy az ott lakókat megláto‐
gassa. A népszerű színész szív‐
ügye, hogy segítsen a nehe‐
zebb sorsú embereken. „Egy
korábbi szerepem kapcsán
még közelebb kerültem az el ‐
esettekhez és azokhoz, akik se‐
gítségre szorulnak. A Kripli cí‐
mű darabban egy fogyatékkal
élő fiút játszottam. Hasonlósá‐
got éreztem, hogy milyen is le‐
het elesettnek lenni” – mond‐
ta el a Győr+ Televíziónak Járai
Máté. Hozzátette: ő sem jó
anyagi körülmények között
nőtt fel, volt alkalma megta‐
pasztalni, milyen, ha üres gyo‐
morral kerül ágyba, vagy nem
kap uzsonnát. „Gyerekkorom‐
ban megfogadtam, hogy ha
megtehetem, akkor segíteni
fogok ott, ahol tudok” – zárta

gondolatát a művész, aki ígére‐
tét rendszeresen betartja, hi‐
szen számos jótékonysági ese‐
ményen részt vesz. 

A mesélés után egy gyors
salátázásra is jutott idő, amit a
színész a lakókkal közösen ké‐
szített el.

Az otthon vezetője, Juhász
Péter elmondta, hogy az in‐
tézmény feladata, hogy azo‐
kon a családokon és gyermek‐
eken segítsenek, akiknek a
lakhatása már nehézkes. „A
család egységét szeretnénk
fenntartani azzal, hogy bizto‐
sítunk nekik lakhatást és szo‐
ciális segítséget.” 

A héten különleges progra‐
mokkal kedveskedtek a lakók‐
nak. Az otthon fő támogatója
egy telekommunikációs cég,
amelynek segítségével egyre
színesebb rendezvényekben le‐
het részük a lakóknak, és per‐
sze a társaság tárgyi adomá‐
nyokkal is segíti a létesítményt.

SEGÍTSEN
Szívügye, hogy Fotó: Marcali Gábor
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A két éve elhunyt Bedi Esz‐
ter súgó, rendezőasszisztens
emlékére alapított díj jelöltjeit
hétfőn mutatták be az alapítók
a Látogatóközpontban.

Venczel‐Kovács Zoltán színész
és Tóth Zoltán fotós a díjjal má‐
sodik alkalommal kívánják elis‐
merni a győri kulisszák mö‐
gött dolgozókat. „Azokat
a kollégákat szeretnénk
kitüntetni, akik a Győri
Nemzeti Színház és a
Vaskakas Bábszínház
kulisszái mögött dolgoz‐
nak, hiszen Eszti ezekben
az intézményekben dolgozott,
e színházak falai között élt" –
mondta Venczel‐Kovács Zoltán.

A háttérben munkálkodókat
nyolc csoportra bontották: dí‐

A külső felújítás után hamarosan kezdődik a nő‐
vérszálló belső felújítása is.

Dr. Tamás László János, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház főigazgatója, Csordás Adrienn ápo‐
lási igazgató és Kara Ákos államtitkár, győri ország‐
gyűlési képviselő a közelmúltban jelentették be,
hogy még az idén megkezdődik az adyvárosi tíz‐
emeletes nővérszálló belső felújítása.

Közel 250 orvos és egészségügyi dolgozó szá‐
mára jelent majd jelentősen jobb körülményeket
ez a beruházás. Az épület 45 éve épült, így a fel‐
újítás igencsak ráfér. A rekonstruálás az év máso‐
dik felében kezdődik meg, és 2019‐ben fejeződik
be. A megyei kórház 805 millió forintot kap az épí‐
tészeti, épületgépészeti és villanyszerelési munkák
megvalósítására. A nővérszállón élőkkel előzete‐
sen egyeztetik a felújítás menetét, és szükség sze‐
rint átmenetileg máshol biztosítanak elhelyezést
számukra. Az elmúlt időszakban került sor az épü‐
let külső felújítására is, amelynek munkái néhány
napon belül befejeződnek.

Idén kezdodik a

novérszálló 
belso felújítása is

szítők, hangosítók, világosítók,
fodrászok, öltöztetők, kelléke‐
sek, súgók‐asszisztesek és az
ügyelők közül sorsoltak egy‐egy
munkatársat. Vámosi Éva fod‐
rász és Horváth Márta rendező‐

asszisztens nem fogadta el a je‐
lölést – árulta el Venczel‐Ko‐
vács Zoltán. Így hét jelölt közül
választhatja ki a közönség inter‐

netes szavazással, ki kapja a
2018‐as Bedi Eszti‐díjat.

A jelöltek: Vörös József díszítő,
Érsek Viktor kellékes, Holzham‐
mer Balázs hangtechnikus, Nády
Árpád fénytechnikus, Falvi Gabri‐
ella öltöztető, Karácsony Szilvesz‐

ter ügyelő, Papp Richárd (a
Vaskakas Bábszínház
fénytechnikusa).

A jelöltekről 15‐20
perces kisfilmek ké‐
szülnek, melyeket
március végétől egy

hónapig láthat a közön‐
ség, és ez alapján szavaz‐

hatnak. A gálaest április 23‐án
19 órakor kezdődik a Vaskakas
Művészeti Központban, ahol
Eszti művészbarátai lépnek fel
és az est végén adják át a díjat.

A kulisszák
mögött dolgozókat

ismerik el

BEDI ESZTI-EMLÉKDÍJ
Bemutatták a

2018-as jelöltjeit

´́

´́
´́
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

PROGRAMM angebot

Playit Show Győr – die Fans der Spiele, des IT und
des Gamer Gemeinschaftslebens sind am 3.

März von 10 bis 18 Uhr im Győrer Olimpia
Sportpark (Radnóti Miklós u. 37.) will‐

kommen.

Für alle Interessierten gibt es im Ró‐
mer JAZZklub am 7. März um 19 Uhr das Konzert

von  Malek Andrea und Jáger Bandi  im Rómer Haus (Te‐
leki l. u. 21.) zu hören. Das Konzert baut auf eine Kombina‐

tion von Freudenmusik und Bewusstheit, sowie auf die tradi‐
tionelle Musik, den Jazz und RnB‐Elemente in eigener Versch‐
melzung, es gibt beliebte und vergessene ungarische Volks ‐
lieder zu hören. 

Vernissage der retrospektiven
Ausstellung von Talabér Gyula,

dem „Fotografen des Plattense‐
es”  am 9. März um 18 Uhr in der
Galerie des Győrer (VOKE) Arany
János Bildungshauses (Révai u.
5.) Die Sammlung ist bis 8. Ap‐
ril, werktags von 9‐18 Uhr

zu sehen.

Eröffnung der eigenständigen Ausstellung der Malerin Babos Ágnes
mit dem Titel „Ich existiere mit meinem Engelsherzen” am 8. März
um 17 Uhr im Esterházy‐Palast (Király u. 17.). Die Sammlung ist bis
15. April täglich ausser montags von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

Gemeinsames Konzert des Nyíregyházer Cante‐
mus Chorus mit dem Anima Musicae Kammer‐
musikorchester am 9. März um 17 Uhr in der
Pannonhalmer Szent Márton Basilika. Das Prog‐
ramm beginnt mit den von Cser Ádám ausdrück‐
lich für die Anima Musicae Band geschriebenen
Musikwerken, dann, nach den liturgischen Lie‐
dern von Josquin de Prez und Erik Esenvalds
folgt reflexive Musik, die mit den orthodoxen Iko‐
nen des Esten Arvo Pärt vergleichbar ist.

A mellékletet a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. fordította
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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  

Talabér Gyula, a „Balaton fo‐
tósa” retrospektív kiállításá‐
nak megnyitójára várják az
érdeklődőket március 9‐én
18 órára, a győri (VOKE)
Arany János Művelődési Ház‐
ban (Révai u. 5.).  A tárlat áp‐
rilis 8‐ig látogatható, hétköz‐
napokon 9–18 óráig.

Angyal szívemmel létezem címmel Babos Ág‐
nes festőművész önálló kiállítása nyílik márci‐
us 8‐án 17 órakor, az Esterházy‐palotában (Ki‐
rály u. 17.). A tárlat április 15‐ig, hétfő kivéte‐
lével naponta 10–18 óráig látogatható.

A nyíregyházi Cantemus Kórus az Anima Musicae Kamarazene‐
karral közösen ad hangversenyt március 9‐én 17 órakor, a pan‐
nonhalmi Szent Márton‐bazilikában.

Németh Zsolt magyarságkutató tart
előadást A Kárpát‐medence legkülön‐
legesebb Árpád‐kori templomai cím‐
mel március 8‐án 18 órától, a SZE
Apáczai Karán. (Liszt Ferenc u. 42.).

Mesics György és a Somló Zenekar gyermekeknek szóló
koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők március 9‐én
16.30‐kor, a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross G. út 4.).

Stoppal a Perzsa‐öbölig cím‐
mel Zichó Viktor élménybe‐
számoló előadását hallgat‐
hatják meg az érdeklődők
március 8‐án 17.30‐tól, a Dr.
Kovács Pál Könyvtár és Közös‐
ségi Tér Központi Könyvtárá‐
ban (Herman Ottó u. 22.).

Szabóné Szabó Erika festőművész, textilszob‐
rász és Szabó Anikó grafikus kiállítása nyílik

március 6‐án 17 órakor, a József Attila Művelődési Házban
(Móra park 1.). A tárlat március 26‐ig, hétköznap 10 és
16.30 között látogatható.

Jég és tűz szigete, Izland címmel Szabó Béla
fotóművész tart vetítéssel színesített előadást
március 7‐én 17 órakor, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross Gábor út 4.).
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Életünk nem mindennapi ízei

Bár ma már márciust írunk, a hét első felé‐
ben még február volt, vagyis hivatalosan is tél.
A reggeli óracsörgésre a szokottnál is lustábban
másztunk ki az ágyból, ám a gyerekek kissé fel‐
gyorsultak, amikor kinéztek az ablakon, és lát‐
ták, hogy égi szitájával a Jóisten porcukorral hin‐
ti be a tájat. Az úton óvatosan haladtunk a cél
felé, és közben a rádiót hallgattuk, amint egyre
több helyről jelentenek hóátfúvást, lezárt útsza‐
kaszokat, balesetet. Hirtelen bevillant a 2013‐
as március 15‐e, amikor hatalmas hótorlaszokat
épített a szél, és rengetegen akadtak el az uta‐
kon. Hihetetlen, hogy ez már
fél évtizede történt! Pe‐
dig mintha tegnap
lett volna, hogy
győriek szá‐
zai, talán ez‐
rei igyekez‐
tek segíteni
bajba jutott

embertársaikon. Volt, aki teát főzött, volt, aki
zsíros kenyeret kent, akadt, aki lapátolt, mások
fedelet kínáltak, a Győr+ Rádió munkatársai pe‐
dig összekötő kapocsként segítettek koordinálni
az eseményeket. Az összefogást jól jellemezte,
hogy a Győr+ Rádió és az akkori Ozone FM adá‐
sa összekapcsolódott, rendkívüli műsormenet‐
re álltak, mert tudták, az információkkal, amik
beérkeznek hozzájuk, rengeteget tudnak tenni
azért a közösségért, amelyik hallgatja őket. Az
önkormányzat élelmet és italt biztosított, civil
szervezetek tettek hasonlóképp, miközben ön‐

kéntes csoportok alakultak a városban,
sokan ismeretlenül csatlakoztak má‐

sokhoz, miközben a rádióban kol‐
légáink folyamatosan közölték,
hogy hol, mire lenne szükség.
Érdekes, kettős érzés fogta el
az embert, mert egyrészt szo‐
morúak voltunk amiatt, hogy

vannak, akik kisgyermekkel a hát‐

só ülésen rostokolnak az autópályán, másrészt
viszont valami hihetetlen boldogság járt át ben‐
nünket attól, ahogy megmutatkozott, az ember‐
ek nem hidegültek el egymástól, aggódva kere‐
sik a lehetőséget, hogy segítsenek másoknak.
Ismeretleneknek! Csak hallgattuk a rádiót, és a
hideg, hófútta napon is melegség költözött a
szívünkbe attól, hogy a műsorvezetők szinte be‐
olvasni sem bírták, annyian jelentkeztek önkén‐
tesnek. Bár öt évvel ezelőtt reggel a március 15‐
i ünnepségre indultam otthonról, végül nem
oda jutottam. Bármily furcsa is ezt mondani
egy hótorlaszokkal, árokba fordult autókkal teli
napról, igazi ünnep volt az a nap. Március 15‐
én évről évre azokra az emberekre emlékezünk,
akik nem féltek kiállni a szabadságért, akik ten‐
ni akartak embertársaikért. Mennyire szimboli‐
kus és sorsszerű, hogy éppen ezen a napon,
március 15‐én történt, ami történt. Bár nem fe‐
nyegetett minket idegen hatalom, nem kellett
rabláncokat tépni, de a természet állította rend‐
kívüli helyzetben – ha időlegesen is, de sokan
elvesztették szabadságukat. Nekik élelemre, in‐
nivalóra, takaróra, jó szóra volt szükségük. És a
győriek felkeltek, so kaknak először magukat kel‐
lett kiásniuk a hóból, hogy egyáltalán a kertka‐
pun túljussanak, fogtak egy termoszt, teát főz‐
tek, és elindultak a bajbajutottak felé. Ez méltó
ünnepe volt annak, amiről március 15‐e szól!

„Apa, zöld a lámpa! Miért nem indulsz? – tör‐
te meg elmélkedésem meghitt csendjét a kislá‐
nyom, és zökkentett vissza 2013‐ból 2018‐ba.
Ismét hófútta tájon haladtunk, de szerencsére
ezúttal haladtunk! Ha lassan is, de eljutottunk
az óvodába, iskolába, végül még a munkahelyre
is. Közben a rádiót hallgattam, amelyben ismét
hóátfúvásokról, árokba csúszott autókról szól‐
tak a hírek. Sajnos voltak, akik nem úszták meg
baleset nélkül az idei, későn jött telet, de abban
azért nagyon bízom, hogy a nagy márciusi ha‐
vazás ötödik évfordulóját nem újabb átjárhatat‐
lan hótorlaszok mögött ünnepeljük. Immár öt
éve történt, és azóta biztosan tudom, hogy ha
baj van, számítani lehet a kollégákra, számítani
lehet a győriekre. Olyan erő ez, amely még a
természet erejével is dacol!

Ma már március van, nincs két hét a nemzeti
ünnepig. Reméljük, hogy szép, kora tavaszi nap

lesz, mert kettős évfordulót ünneplünk
majd: Petőfiék 170 évvel ezelőtt álltak ki

elsöprő erővel a szabadságért, a győri‐
ek pedig öt évvel ezelőtt mutatták

meg, hogy az egymás iránt érzett
emberi szeretet a hóhegyeket

is elolvasztja! Ez az igazi ta‐
vasz!

Az összefogás
a természet erejével

dacolt

HÓHEGYEK
olvasztóiSzerző: Papp Zsolt
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
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Marcalváros II-n, új építésû társas-
házban 36—100 nm-ig lakások el-
adók. Ez az 52 nm-es lakás a föld-
szinten található. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 1 hálószoba + 6
nm-es terasz + 108 nm saját kert.

Búza Tímea: 
70/425-5590

Gyôr-Kisbácsán, a Pacsirta lakó-
parkban (Szitásdomb), 45,21 nm-es,
földszinti, amerikai konyhás nappali
+ 1 szobás, új építésû lakás eladó.
Az erkély 8,25 nm + 128 nm kert
tartozik hozzá.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Kisbácsán, a Pacsirta lakó-
parkban (Szitásdomb), 64,36 nm-es,
elsô emeleti, erkélyes, amerikai
kony hás nappali + 3 szobás, új épí -
té sû lakás eladó.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Révfaluban eladó új épí tésû,
65 nm-es, nappali + kétszobás, elsô
emeleti lakás, éléskamrával és erkély-
lyel. Az udvarban gépkocsibeállók vá-
sárolhatók, ára: 1 M Ft/beálló.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôr-Révfalu kedvelt utcájában el-
adó ez az új építésû, 43 nm-es, elsô
emeleti, egyszobás lakás. A 20 la-
kásos, liftes társasházban 38 nm és
57 nm közötti lakások kerültek kiala-
kításra.

Venczel-Tóth Anita: 
30/376-3718 Ár: 19,2 M Ft. Ár: 16,4 M Ft. 

Gyôr déli határán modern kialakítá-
sú lakóparkban lakások eladók. Ez az
55 nm-es lakás a 2. emeleten talál-
ható. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba. A lakáshoz
9,10 nm-es erkély kapcsolódik.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 15,5 M Ft. 

Gyôr kertvárosi részén, új épí tésû
társasházban kínálok eladásra 31—
72 nm-ig lakásokat. Ez a lakás a föld-
szinten található, melynek mérete:
57,09 nm, saját kert: 80 nm. Elosz-
tása: nappali + 2 szoba. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 ÁR: 17,3 M Ft. 

Ár: 20,9 M Ft. Ár: 24,8 M Ft. 

Gyôr-Szabadhegy zöldövezeti kör-
nyezetben eladó 2. emeleti, 66 nm-
es, 7 nm-es nappali-kapcsolatos er-
kéllyel rendelkezô  lakás.  Élhetô
méretû, tágas terek.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Tavaszi lakásbörze az Édes Otthon ingatlanirodában 
GYÔR, KÁLVÁRIA UTCA 27/A

MÁRCIUS 3. 9—17 ÓRÁIG 
Gyôr legnagyobb ÚJ ÉPÍTÉSÛ ingatlanválasztékával várjuk 

• Ismeri a CSOK változásait?
• Hogyan vásárolhat

illetékmentesen?
• Mennyi önerô szükséges

egy ingatlan megvételéhez?
• Hol a legkedvezôbb a hitel?

LAKBERENDEZÉSI UTALVÁNYTsorsolunk ki!

A vásárlók
között 

meglepetéssel
kedveskedünk!

ÉRTÉKES
Minden

érdeklôdônek
egy kis

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

Ár: 19,7 M Ft. 

Ár: 23,9 M Ft. 
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Pletykaként terjedt el
világszerte a recept

2006‐ban: Jim Lahey
pékmester feltalálta
az olasz hatású, kér‐
ges, lyukacsos, illatos
házi kenyeret, ami min‐
denkinek elsőre sikerül!
Séfek, pékek, lelkes amatő‐
rök azóta hű követői és készítői.
Ő pedig a módszert szabadalmaz‐
tatta és több nyilatkozatában el‐
mondta, nem csupán vásárlóinak
süt, hanem mindenkinek!

Jim Lahey megszállottja péksé‐
gének, és folyamatosan figyel, fej‐
leszt, aztán alkot. A házi kenyeret
Alexander Hamilton, amerikai ál‐

lamférfi, 18. századi
pénzügyminiszter

ihlette, akinek el‐
hivatottsága  in‐
dította el Lahey‐
ben a köteles‐

ségtudatot, hogy
ne csupán a boltjá‐

ban tudjanak finom
kenyeret vásárolni a házi‐

asszonyok, hanem otthon is elké‐
szíthessék azt. Ezért házalni kez‐
dett és megfigyelte, mi az, ami
alapanyagként, munkaként és idő‐
ben belefér a családanyák napjá‐
ba. A recept elkészültét Alexander
Hamilton születésnapjára időzítet‐
te, tisztelegve a hazafi előtt.

A pékmester
nem bízta a véletlenre, írt egy le‐

velet Mark Bittmannak, a New York
Times újságírójának, hogy amint tud,
menjen a pékségébe, hiszen olyan
receptet mutat neki, amiről még
nem hallott! „Egy minimalista sütő‐
ipari technikára tanítom meg, ami le‐
hetővé teszi, hogy az emberek cse‐
kély erőfeszítéssel, otthon is kiváló
kenyeret süssenek. A módszer meg‐
lepően egyszerű – egy négyéves gye‐
rek is mestere lehet – és az ered‐
mény fantasztikus!” Noha, az egyik
információ sántított, mert legalább
egy nyolcéves gyerek kell az elkészí‐
téséhez, a többi része, tapasztalata‐
im alapján mondhatom, igaz volt!

HÁZI KENYÉR
Hozzávalók:
(70 deka grammos
kenyérhez) 
• 3 csésze (430 g) liszt

(BL80, BL55) 
• ¼ teáskanál (1 g)

instant élesztő 
• 1,5 teáskanál (8 g) só
• 10 dkg

kuko ricaliszt/korpa 
• 1 evőkanál olívaolaj

Elkészítés: A lisztet összedolgozzuk
az élesztővel, a vízzel, végül a sóval. A
tésztát egy nagyobb, olajozott tálba
tesszük szobahőmérsékleten 13–18
órára, fóliával letakarva. Amennyiben
hólyagos a tésztánk teteje, már 13 óra
után is dolgozhatunk vele, de nem éri
negatív hatás 18 óra elteltével sem! Mi‐
után azonban letelt ez az idő, kukorica‐
liszttel alaposan megszórt felületre bo‐
rítjuk a lágy tésztát és meghajtogatjuk,
mint a pogácsát, fentről lefelé és balról
jobbra is. Egy újabb tálat konyharuhá‐
val bélelünk ki, amit szintén megszó‐
runk a kukoricaliszttel vagy korpával, és
a tésztát hajtogatással lefelé helyezzük

bele. Újabb két órát kelesztjük. Ezalatt
a sütőt a maximális hőmérsékletre, mi‐
nimum 250 fokra melegítjük elő a fa‐
zékkal együtt, majd beleborítjuk a ke‐
nyeret hajtogatással felfelé, és kis hideg
vízzel megspricceljük. Fedő alatt 30
percig, majd anélkül még 10 percig süt‐
jük. Rácson hűtjük, majd szeleteljük!

Azt mondják, a kenyér Krisztus teste,
a békesség, a tisztaság, a munka, maga
az élet jelképe, és nincs is igazi megterí‐
tett asztal nélküle. Azonban nem mind‐
egy, milyen az a kenyér, hiszen ha mi ké‐
szítjük, nem csupán az alapanyagoktól
egészséges, hanem a két kezünkkel be‐
legyúrt szeretettől még ízletesebb!

EGY PÉK
legféltettebb kincse

Rengetegen kísérleteznek az otthoni kenyerek sütésével, de
gyakran olyan érzésünk van, mintha a pékek műhelyében va‐
lami egészen más történne, hiszen sokkal szebb, omlósabb,
keltebb és ropogósabb az övék. Viszont tanúsíthatom, hogy
nem feltétlenül egészségesebb is, mint a repedt, kicsit tömör
házi kenyerünk! Van azonban egy pékmester, aki kifejlesztette
a háziasszonyok egyszerű, de tökéletes házi kenyerét!

#szarkazsófi

Jim Lahey
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Új séf
Visszagondolva a pályám kezdeté‐

re, szakmájának elhivatott, kitűnő
séfjétől tanulhattam, aki meglátta
bennem a lehetőséget, átadta tudá ‐

sát. Ezúton is hálás köszönetem
ezért Póczik Zsolt mestersza‐

kácsnak. A jó alapoknak
köszönhetően, sikerült

hamar konyhafő‐
nök pozícióba

kerülnöm és színvonalas konyhákon
dolgozhattam.

Téringer Zoltán tulajdonossal kö‐
zös célunk, hogy ne csak a rendezvé‐
nyek terén legyen népszerű az Ams‐
tel Hattyú Fogadó, hanem az a’la carte
étkező vendégek is megtalálják meg‐
újult, modern étlapunkon az ízlésük‐
nek megfelelő ételeket.

Március 5‐től új,  tavaszi 
étlappal mutatkozom be
Az étlapon megtalálhatóak lesz‐

nek a magyar és a nemzetközi kony‐
ha remekei is, újragondolva és a leg‐
modernebb konyhatechnológiát al‐

kalmazva. Az ételeket kitűnő
minőségű alapanyagok‐

ból készítjük, nagy hang‐
súlyt fektetve a látvány‐
és ízvilágra. Terveim
szerint szezonális ajánla‐

tokkal is rendszeresen
kedveskedünk. Bízom ben‐

ne, hogy változatos étlapunk el‐
nyeri vendégeink tetszését.

az Amstel Hattyú Fogadóban

A DiningCity által szervezett őszi
Étterem Héten is szeretnék csapa‐
tommal elindulni, ahol vendégeink
kizárólag erre az alkalomra összeállí‐
tott menüsorokból választhatnak !

Ne szaladjunk azonban ennyire elő‐
re, hiszen közeleg a nőnap és a húsvét.
Kollégáimmal már készülünk a márci‐
us 9‐i nőnapi vacsorára, ahova minél
több hölgy vendéget és kísérőjét (is)
várjuk. Húsvéti  bárányhús‐specialitá‐
sainkról pedig az ünnep előtt részlete‐
sebben is beszámolunk.

Foglaljanak helyet, teszteljék új ét‐
lapunkat, ígérem, nem fognak csa‐
lódni! S ha kérésük, kérdésük van ét‐
lapunkkal, rendezvényekkel kapcso‐
latban, személyesen is állunk rendel‐
kezésükre.

Ajánlatainkról, akcióinkról rendsze‐
resen informálódhatnak honlapunkon
(www.amstelhattyu.eu). (x)

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, 
kedves Vendégeink!
Nagy Máté István, mestersza‐

kács vagyok, az Amstel Hattyú Fo‐
gadó új séfje.

Grillezett sertésszűz 
Szent Jakab-kagylóval,
zöldborsókkal 

HÉTFŐ

MINI
egy

hétvé
gére

a Le
ier

Autótól

KEDD

Unikornis

TORTA
a Torta és

Karamelltôl

SZERDA

Soltron
SZOLÁRIUM-

bérletek CSÜTÖRTÖK

VIRÁG-
CSOKROK

a
Margarétától

PÉNTEKRUHA-

vásárlási

utalványok

a 

Millianótól

a Mamma Miában!(Bajcsy-Zsilinszky út 6.)

Péntek reggel

ÉLŐ MÛSOR 
a Torta és Karamell 

új üzletéből

Péntek este

NŐNAPI
Győr+Party 
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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´́ ´́ ´́

Ahogy arról az elmúlt hetekben beszámol‐
tunk, az önkormányzat támogatásával közel
800 darab facsemetét és több mint 1000 da‐
rab cserjét ültetett el a közelmúltban a Győr‐
Szol Zrt. A fásítás minden városrészt érintett.
A faültetési program keretében két helyszínen
– Bácsán és az Aranypart II szabadstrandon –
kiserdő‐telepítés is történt.

Mindezekkel együtt a Belvárosban 2017‐ben
összesen 35 darab, a városi élet sajátosságait jól
tűrő fával bővült a növényállomány, tájékoztatott
dr. Fekete Dávid alpolgármester, önkormányzati
képviselő, aki elmondta: a szakemberek folyama‐
tosan keresik azokat a helyszíneket a körzetében,
ahová lehet facsemetéket ültetni, így fiatalodik
és bővül a belvárosi faállomány.

A frissen ültetett fák karójára szalag került,
melyen „A jövőért ültetjük!” felirat olvasható,
így az egész városban nyomon követhető a
friss telepítés.

Befagytak a városi tavak, a Győr‐Szol Zrt. pedig fel‐
hívja a figyelmet, hogy tilos a jégre rámenni. Különö‐
sen nagy veszélyt jelent, hogy a jeget hóréteg fedi,
így a jég gyengébb pontjai nem láthatóak. A tilalom
érvényes a folyóvizekre is. A nagy hideg miatt a Rábán
és a Mosoni‐Dunán megindult a jégzajlás, a folyó sod‐
rása folyamatosan alakítja a jégtáblákat és a jeget,
ami különösen veszélyes lehet. Erre az egyes helyszí‐
neken táblák is figyelmeztetnek. A korcsolyázni vá‐
gyók a műjégpályán sportolhatnak biztonságosan.

KIADÓ

A Győr-Szol Zrt. BÉRBEADÁSRA KÍNÁLJA 
saját tulajdonában lévő 

GYŐR, SEMMELWEIS UTCÁBAN
található 42,6 m2-es 

NYUGDÍJASHÁZI BÉRLAKÁSÁT.

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

LOGISZTIKAI MÛVEZETÔ

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr-Sashegy, Külsô-Fehérvári u. 1. Feltétel: érettségi • felhasználói szintû számítógépes
ismeret (Microsoft és integrált rendszerhasználatban való jártasság) Elônyt jelent: • jó szervezôkészség • rugalmasság
• logikus gondolkodás • munkabírás, terhelhetôség • precizitás, pontosság • problémamegoldó képesség • kommu-
nikációs készség Bérezés: • munkabérrôl és juttatásokról személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást

Szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu.
Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a „logisztikai mûvezetô” jeligét.

A Mosoni‐Duna‐ és a Rába‐parti új közösségi
terek ősszel és télen is népszerűek. Éppen emi‐
att hívja fel a figyelmet a Győr‐Szol Zrt. az emlí‐
tett vízpartok sajátosságaiból eredő veszélyekre.
A víz állandó jelenléte miatt a többfunkciós pad‐
kán hideg esetén lefagyás, jegesedés alakulhat
ki, ami csúszásveszélyt eredményezhet. A saját
felelősségre használt közterületen érdemes erre
gondolni. A veszély lehetőségére táblák is felhív‐
ják a figyelmet.

VÍZPARTOKON!
Legyünk óvatosak a 

A jövoért ültettek a

Belvárosban is
´́
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A téli feladatok mellett a víz
világnapjára (március 22.) is
készülnek a vízművesek, a jövő
héten ovis‐vizes bemutatók
lesznek a Szivárvány és a nagy‐
bácsai óvodákban.

A víz világnap csúcspontját
idén is az iskolai bemutatók je‐
lentik majd. Az Észak‐Dunántú‐
li Vízügyi Igazgatóság és a Pan‐
non‐Víz szakemberei, valamint
a Hild‐szakközépiskola stábja

Bár a várva várt tavasz már kopogtat a kapun‐
kon fagyos hóvirágaival, a tél még egy utolsót
csikorgat vasfogaival, ezzel is jelezve, hogy eddig
ugyan kegyes volt hozzánk, de kemény úr is tud
lenni. Gondosan behintett mindent a legfehé‐
rebb „porcukorral”, így az aprónép még utoljára
kiélvezheti a szánkózást, örömmel gondolva a
gőzölgő kakaóra és teára, amivel az otthon me‐
lege várja őket.

Ám nem csak mi és csemetéink áhítozunk ilyen
cudar hidegben a forró italok után, hanem a győri
Xantus János Állatkert csimpánzcsaládja is. Gyü‐
mölcsteájukba némi méz is csurran‐cseppen, ez‐
zel is emelve az élvezeti és a tápértékbeli élveze‐
tet. A méz az egyik legértékesebb táplálék, közel
hetvenféle gyógyhatással bír. Számos vitamin, ás‐
ványi anyag és enzim forrása, kiváló immunerősí‐
tőként minden lelkes fogyasztóját felvértezi a be‐
tegségekkel szemben. Ennek köszönhetően, a győ‐
ri csimpánzok kicsattanó egészségnek örvende‐
nek, de gondos ápolóik semmit sem bíznak a vé‐
letlenre: C‐vitamint és Béres‐cseppet is csempész‐
nek a menübe. Előbbit savanykás rágótabletta for‐
májában örömmel szopogatják, utóbbit a joghurt‐
ba csepegtetve fogyasztják. 

Példaértékű lehet tehát számunkra is a csim‐
pánzcsalád téli vitaminkúrája, fogyasszatok ti is mi‐
nél több egészségőrző vitamint, és ne maradjatok
le teadélutánjukról sem! Légy te a díszvendég, sok
szeretettel vár a győri Xantus János Állatkert!

ÁLLATKERTI 
teadélután
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

VIZESBLOKK
Szöveg és fotó: Pannon-Víz

Eddig jól sikerült megóvni a vízmérőket, a
vártnál kevesebb, összesen 24 vízmérő elfagyá‐
sát jelezték az idei szezonban a vízszolgáltató
ügyeleteseinek. Azonban százas nagyságrend‐
ben lehetnek olyan esetek, ahol sikerült kimele‐
gítéssel eltávolítani a jégdugókat a vezetékekből.
Ugyanis amíg nem repedt szét a cső, vagy nem
pattant szét a vízmérő üvege, van remény a ki‐
melegítésre. A vízmérőt és a műanyag csöveket
soha ne melegítsék, legcélszerűbb a csövek vagy
az akna légterének melegítése.

A lakatlan házakban, üdülőkörzetekben minden
bizonnyal több – eddig fel nem fedezett – vízveze‐
ték‐elfagyás történhetett. A nagy hideg elmúltával

Újra lesz

VÍZTORONY-
látogatás

idén hat győri iskolába szervez
víz világnapi tematikus napot.
A bemutatók helyszínei: Apor‐,
Kodály‐, Móricz‐, Nádorvárosi
és Prohászka‐iskola, valamint a
Kazinczy‐gimnázium. 

Megérkeztek az első pálya‐
művek a Pannon‐Víz pályázatá‐
ra. A rajzokon kívül víz világna‐
pi sétára is várjuk az iskoláso‐
kat. Részletes pályázati kiírás a
www.pannon‐viz.hu oldalon

található. Az ünnepélyes ered‐
ményhirdetésre a szabadhegyi
víztoronyban kerül sor. 

Március 24‐én, szombaton
10.30 tól 13 óráig pedig min‐
denkit szeretettel várunk vízto‐
rony‐látogatásra a győr‐sza‐
badhegyi víztoronyba. A láto‐
gatók között ezúttal is kisorso‐
lunk egy szódagépet, az udva‐
ron pedig vizes programokkal
várjuk az érdeklődőket.

Gyakran a vízméro aknában

érdemes figyelni: biztos lesz olyan épület, nyaraló,
amelynél az ajtó résein vagy a falakon át víz szivá‐
rog. Gyakran a vízmérő aknában történik meg a
baj, hatalmas tócsa lesz az akna körül. Aki ilyennel
találkozik, célszerű, ha értesíti a tulajdonost a to‐
vábbi károk megelőzése érdekében, majd hívja
ügyeleteseinket a 96/311‐753‐as telefonszámon. 

Kisebb településeken a vízfogyasztási adatokból
is észrevehető, ha valahol a kiolvadt és szétrepedt
vezetékekből jelentős vízelfolyás van. Tavaly Lé‐
bényben, Cirákon és Gönyűn találtunk meg olyan
csőtöréseket, melyeken hosszú ideig jelentős
mennyiségű víz elfolyt. Lapzártáig még egyik kör‐
zetben sem emelkedett a fogyasztás.

´́
TÖRTÉNIK MEG A BAJ
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el‐
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő Hegedűs Péter–Szabó Zoltán: Vaskakas is talál szelet című könyvét
kapja. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző heti rejtvényünk nyertese: Tóth Lilla.
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1. A Bécsi kapu tér Rába felőli oldalán állt a XVI.
századtól kezdve az 1860‐ban lebontott Bécsi
kapu. Mi volt a tér elnevezése 1898. és 1948.
között?

1. Karmelita tér
2. Köztársaság tér
X. Erzsébet tér

2. A régi piactéren, vagyis a mai Széchenyi téren
végezték ki 1714‐ben a hazaárulással vádolt Kor‐
ponay Jánosné, született Garamszegi Géczy Júli‐
át. Kalandokkal, rejtélyekkel teli élete számos
irodalmárunkat megihlette. Jókai Mór is emléket
állít alakjának egyik regényében. Melyik művé‐
ről van szó?

1. A tengerszemű hölgy
2. A lőcsei fehér asszony
X. Szeretve mind a vérpadig

3. Kisfaludy Károlynak, megyénk híres szülöttének
szobrát 1892‐ben állították fel a Radó‐szigeten,
majd az árvízveszély miatt 1921‐ben helyezték át je‐
lenlegi helyére. Kezében papírt és tollat tart. A le‐
genda szerint Kisfaludy kevéssel 8 óra előtt körülnéz
a téren, és felírja az elkéső diákok nevét. Külön fel‐
jegyzést készít a téren tilosban parkoló autókról is,
amit azon nyomban eljuttat az illetékeseknek. Ki a
szobor alkotója?

1. Medgyessy Ferenc
2. Mátray Lajos
X. Kelemen Márton

4. Kossuth Lajos felesége, Meszlényi Terézia 1809‐
ben, a francia ostrom alatt született a Liszt Ferenc
utcai Alsóky‐házban. Az épület reneszánsz stílusban
épült, amit később a barokk jegyében újítottak fel.
Melyik latin nyelvű felirat olvasható a ház széles ka‐
pu kőkeretén?

1. CUM DEUM PRO PATRIA ET LIBERTATE
2. „CURIA NOBILITARIS ANNO DOMINI 1565”
X. A PURO PURA DEFLUIT AQUA

5. A cégér a középkorban elterjedt reklám‐ és tájé‐
koztató eszköz. Általában vendégfogadó, kocsma
vagy üzlet jelvénye, amit rúdra akasztva a műhely,
bolt épületének falára vagy ajtaja fölé akasztottak,
így jelezve annak mesterségét. Az egyik legmíve‐
sebb cégérünk a Schima Bandi által készített Rigófé‐
szek a Liszt Ferenc utcában látható ma is. Milyen üz‐
letet hirdetett eredetileg?

1. fűszerkereskedés
2. vendéglő
X. borbélyüzlet

6. Cégérek ma is készülnek. Lebó Ferenc 2012‐
ben alakította ki új, hasonló stílusban készült al‐
kotásaival a „Cégérek utcáját”. Hol láthatóak
ezek a cégérek?

1. Dr. Kovács Pál utca
2. Apáca utca
X. Jedlik Ányos utca

7. Révfalu három községből tevődött össze: Révfa‐
luból, Pataházából és Malomsokból. Ezek a közsé‐
gek Révfalu néven egyesültek, melyet 1905‐ben
Győrhöz csatoltak. Az itt élők akkoriban halászattal,
révészettel, hajózással, földműveléssel, állattenyész‐
téssel foglalkoztak. Hogy csúfolták a révfaluiakat a
múlt században?

1. Ördögfogók
2. Gúnárvárosiak
X. Békaváriak

8. Wennesz Jenő 1906. és 1915. között volt Győr pol‐
gármestere. Sokat tett városunk fejlődéséért, nevé‐
hez köthető több gyár betelepítése. Halála után ut‐
cát neveztek el róla. Mi az utca mostani neve?

1. Rozgonyi utca
2. Kálvária utca
X. Bartók Béla utca

9. A XVIII. század második felétől itt volt a Szent‐
háromság Kórház, egészen 1895‐ig, ekkor épült fel
a nádorvárosi új pavilonos kórház. A régi épületet
oktatási célokra adták át. Melyik iskola működik
itt ma is?

1. Győri Tulipános Általános Iskola
(Rónay Jácint u. 4.)

2. Győri Kossuth Lajos Általános Iskola
(Kossuth utca 13.)

X. Győri Nádorvárosi Ének‐zenei Általános
Iskola (Kálvária u. 20.)

10. A mai Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
elődjét Dallos Miklós győri püspök alapította a
jezsuita rend részére, a tanítás 1627‐ben indult
el. 1802‐től a bencés rend vette át a győri gimná‐
ziumot. Az oktatásban egyházmegyés papok és
szerzetestanárok is részt vettek, három itt tanító
bencés szerzetesről utcát is elneveztek. Melyek
ezek az utcák?

1. Kisfaludy utca, Révai Miklós utca,
Czuczor Gergely utca

2 .Jedlik Ányos utca, Czuczor Gergely utca,
Rónay Jácint utca

X. Czuczor Gergely utca, Bálint Mihály utca,
Rómer Flóris utca

11. A Kispiacon működött Puntigám Rudolf fűszer‐
kereskedése. Az ő nevéhez, illetve az épülethez kö‐
tődik a mondás: „A Puntigámon innen, vagy azon
túl”, utalva a szegényebb és gazdagabb területek el‐
különülésére. Melyik városrészen áll az épület?

1. Újváros
2. Nádorváros
X. Sziget

12. Szent István úti lakóházán kapott emléktáblát dr.
Barsi Ernő (1920–2013) teológus, néprajz‐ és népze‐
nekutató tudós és zenetörténész, aki nemzetközileg
elismert eredményeket ért el a népzene népszerűsí‐
tése terén. Ki volt egykori tanára és példaképe?

1. Kodály Zoltán
2. Bartók Béla 
X. Richter János 

13. Nádorváros Győr egyik legrégebbi városrésze.
Mostani nevét 1848. június 13‐án kapta a város köz‐
gyűlésétől az akkoriban Győrött járt István nádor
tiszteletére. Mi volt a korábbi elnevezése és miért?

1. Ferdinándváros, V. Ferdinánd tiszteletére
2. Majorok, mert ezen a területeken kerteket,

majorokat alakítottak ki
X. Templomok, a régi ferences és kamillus

templomok emlékére

13+1. Régen Szedres kertnek nevezték. 1820‐ban
alakult ki a délkeleti sarokbástya lebontása után. Pi‐
acnak szánták, egy részén lovarda működött, ké‐
sőbb kerteket alakítottak ki, majd állatvásártér ka‐
pott itt helyet egészen az 1907‐es városrendezésig,
ekkor kapta mai elnevezését. Kiről?

1. Simor János – Simor János püspök tere
2. Bem József – Bem tér
X. Batthyány Lajos – Batthyány tér

Utcák, terek, legendák

Készítette: Galambos Krisztina könyvtáros,
olvasószolgálati csoportvezető

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 23‐án megjelent második
forduló megoldókulcsa: : 1. X; 2. 2; 3.
2; 4. X; 5. 2; 6. 2; 7. 1; 8. X; 9. 1; 10. 2;
11. 1; 12. 1; 13. X; 13+1. 1

Ajánlott irodalom: • G. Papp Katalin: Győr utcanevei.
Győr, Hazánk K., 2006. • Czigány Jenő: Megszólal a
vaskakas. Győr, Győr‐Sopron M. Ny., 1958. • Tőke Pé‐
ter Miklós: Az Aranyhajó és más régi cégérek. Győr,
Palatia K., 2015. • Orbánné Horváth Márta: Győri em‐
lékhelyek és köztéri alkotások. Győr, GEVK, 2006. • To‐
maj Ferenc: Győr utcái és terei (Nádorváros). In: Arra‐
bona, 10. szám (1968) p. 239–264.

Csapatnév: ........................................................................................................       Iskola: ........................................................................................................................................................................................
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SZOLGÁLTATÁS

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

Belvárosi ingatlaniroda ‐ DHA
Profil Kft. Ingatlan‐értékbecslés
rövid határidővel, kedvező
áron. Ingatlanközvetítési megbí‐
zás esetén ingyenes értékbecs‐
lés! 06‐20/913‐1730 

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

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

Fakivágás, gyökérkivétel, sövény‐
vágás, fametszés, koronaalakítás,
faültetés, bozótirtás! 06‐30/403‐
6810; 06‐96/826‐322.

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

Mozgásgyógyászat! Fizikai fáj‐
dalmak, sérülések, zsibbadá‐
sok, gerincbántalmak, izom‐
sorvadás gyógykezelése. Sa‐

modai 06‐30/754‐3112,
www.egeszseg‐ovo.hu

Lomtalanítást vállalok, padlás‐
tól a pincéig, ingyenes elszállí‐
tással. Hívjon bizalommal: 06‐
70/675‐0654

Mindennemű kárpitozást, javí‐
tást vállalok ingyenes felmé‐
réssel, vidéken is. Nagy szövet‐
választékkal. Tel.: 06‐20/239‐
9198

Lomtalanítást vállalok, eltaka‐
rítom limlomját, ingyen elszál‐
lítom felesleges holmiját. 06‐
20/996‐7268

Szobafestést, mázolást, tapé‐
tázást, gipszkarton rendszerek
kivitelezését, fotótapéták fel‐
ragasztását, laminált padló le‐
rakását vállalom. Tel.: 06‐
70/245‐8931.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo‐
gozást, lapostető‐szigetelést, fa‐
lak javítását, festését, garanciá‐
val, engedménnyel vállalom.
Tel.: 06‐30/376‐2712.

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

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok ja‐
vítása, áthúzása, anyagválasztás‐

sal. Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak javí‐
tása, áthúzása. 06‐70/884‐6838

EGYÉB

Bélyeget, képeslapot, fém‐ és
papírpénzt, kitüntetést, jel‐
vényt, egyéb régiséget vásárol
magángyűjtő, díjtalan kiszál‐
lással. Pál István Tel.: 06‐
20/947‐3928.

Minőségi konyhakész tűzifa ak‐
ció: akác, bükk, tölgy, cser, gyer‐
tyán, éger, 14.000–16.000/ka ‐
loda. A kaloda 1x1x1 méteres.
06‐30/610‐5164

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

Fehér‐barna 160x90cm‐es
akasztós szekrény, tizedes má‐
zsa súlyokkal olcsón eladó. Tele‐
fonszám: 06‐96/812‐438.

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi
porcelánt, eozinos Zsolnayt,
kristályokat, ezüst tárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve‐
ket, dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Hívjon bizalom‐
mal! 06‐70/640‐5101. Kérésre
díjtalanul házhoz megyünk!

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!

MINÔSÉG-
ELLENÔR
Minôségellenôr pozícióba
keresünk munkatársakat

három mûszakos munkarendbe.

Fôbb elvárások:
• jó megfigyelôképesség
• rugalmasság
• precíz munkavégzés

Fényképes önéletrajzát az alábbi 
címek valamelyikére várjuk:

e-mail: info@montes.hu
fax: +36-96/517-129

Személyesen: 
9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.

1. emelet 28-as iroda

Minôségbiztosítási Szolgáltatások

ÁLLÁS

CNC gépkezelőket, forgácsoló‐
kat, CO2 hegesztőket, daruso‐
kat (felülről vezérelt), üzemel‐
tető villanyszerelőket, géplaka‐
tosokat, méréstechnikusokat,
kovácsokat keresünk győri
munkahelyre. 1.500–1800
nettó órabér. 06‐70/604‐1265,
06‐70/366‐5722; 
majsamunka@indamail.hu

Győri szállásközvetítéssel fog‐
lalkozó iroda telefonos ügyin‐
tézőt keres otthoni munkavég‐
zésre is. Jó kommunikációs és
problémamegoldó készséggel
rendelkező, megbízható, mun‐
kájára igényes, telefonos ta‐
pasztalattal rendelkezők je‐
lentkezését várjuk, napi 4 óra
munkavégzésre. Érdeklődni le‐
het telefonon: 06‐20/662‐
8835.

Azonnali belépéssel győri
gépipari cég munkavállaló‐
kat keres: betanított munká‐
ra – hengerfejek megmunká‐
lására, nettó 180.000 Ft el‐
érhető keresettel, valamint
egyedi gyártásba CNC ma‐
rós szakembereket – nettó
300.000 Ft feletti bérezés‐
sel. Érdeklődni lehet: 06‐
96/511‐003, 06‐30/266‐
4549 (ingyenes).

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

EXTRA

MENÜAJÁNLATUNK
szombatra 

Továbbá 2-3 féle levessel és 5-6 féle menüvel várjuk Vendégeinket!
Menük ára levessel és süteménnyel: 1400 Ft és 1500 Ft

• Húsleves vagy májgombócleves (2 fő részére)
Kétszemélyes Marcal-tál: 

• 2 adag saláta • 2 adag sütemény

Az extra menü ára: 4600 Ft/2 fő!
5400 Ft/2 fő helyett 
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lakás, garázzsal eladó.
14.900.000 Ft. 06‐70/633‐5250

Győr‐Révfalu, I. emeleti, erké‐
lyes, kifogástalan lakás, parkoló‐
val, teljes berendezéssel eladó.
23,3 M Ft. 06‐20/913‐1730

Győr‐Révfaluban, Belvároshoz
közel, 2 szoba, nappalis, igé‐
nyes lakás eladó. 22,99 M Ft.
06‐20/913‐1730

LAKÁSCSERE

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

06-96/505-000

Nádorvárosi, 2 szobás, 76
nm‐es, komfortos, határo‐

INGATLAN

Győr‐Kisbácsa csendes részén, a
Kultúrház utcában 406 nm‐es
építési telek tulajdonostól eladó.
A telek üres, csatorna a telken
belül, többi közmű a telek előtt.
Ár: 10,2 M Ft. 06‐20/940‐2805

Kiadó garázst keresek Ikva utcai
garázssoron. 06‐20/295‐5714

Építési (csok) telek az osztrák
határnál eladó. Tel.: 06‐
70/210‐0553.

Földszinti, 36 nm‐es, egyszo‐
bás lakás, nagy konyhával,
Adyvárosban eladó. Ár: 13,5
M Ft. 06‐30/641‐6543

Nádorvárosban, 1. emeleti, 62
nm‐es, erkélyes téglalakás, gép‐
kocsibeállóval eladó. 8.400.000
Ft. 06‐70/633‐5250

Révfaluban, 54 nm‐es, 2 szobás,
cirkófűtéses, első emeleti tégla ‐

zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 35–54 nm‐
es, nádorvárosi, marcalváro‐
si I–II, határozatlan idejű
bérleményre. (Hirdetés ‐
szám: 639.) 

Belvárosi, 2 szobás, 73 nm‐
es, összkomfortos, határo‐
zott bérleti szerződéses la‐
kást cserélne, 37–70 nm‐es,
1–3 szobás, határozott‐hatá‐
rozatlan idejű bérleményre.
Bán A. u. kizárva. (Hirdetés ‐
szám: 640.)

Kismegyeri, 1 szobás, 43 nm‐
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse‐
rélne, 44–50 nm‐es, 1‐2 szo‐
bás, határozatlan idejű bérle‐
ményre. Gyárváros és egyedi
szilárd fűtésű bérlemény kizár‐
va. (Hirdetésszám: 641.) 

Újvárosi, 2 szobás, 63 nm‐es,
komfortos, határozatlan bérle‐
ti szerződéses lakást cserélne

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. 

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 Garden 3* FP:

54.900Ft-tól/fô

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

49.900Ft-tól/fô
Hotel Yavor Palace 4* AI:

116.400Ft-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

Érd.: Nagy Imre Attila polgármesternél 
az attila@nagyia.hu e-mail címen

vagy a +36-20/911-8800-ás mobilszámon

Gyôrújfalun

TELKEK
ELADÓK!

Gyôrújfalu önkormányzata értékesíti 
a Sport Lakóparkban található utolsó
kettô összközmûves építési telkét.

1.056 és 1.132 nm
18,5 méteres utcafront, 
30%-ban beépíthetôk 

Ár: 15 E Ft/nm 

Tisztelettel várjuk 
az érdeklődőket!

Az Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság 
a kivitelezés
megkezdése előtti

LAKOSSÁGI 
FÓRUMOT 

tart a „Mosoni-Duna
torkolati szakaszának 
vízszint-rehabilitációja”
tárgyú Európai Uniós 
KEHOP projekt 
keretében. 

Időpont: 
2018. március 8. 
csütörtök 17.00 óra 

Helyszín: 
Vének,
Polgármesteri 
Hivatal,
Petőfi Sándor út 3. 

2‐3 szobás, 50–70 nm‐es, ha‐
tározatlan idejű, egyedi gázfű‐
tésű bérleményre. Adyváros,
Marcalváros I–II városrész és
Bán A. u. kizárva. (Hirdetés ‐
szám: 642.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm‐es,
összkomfortos, határozott bér‐
leti szerződéses lakást cserél‐
ne 50–75 nm‐es, 2‐3 szobás,
határozott‐határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros
és Bán A. u. kizárva. (Hirde‐
tésszám: 643.) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nm‐es, összkomfortos, távfű‐
téses, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 36 nm‐es, 2 szo‐
bás, nem liftes házban, 1.
emeletig lévő határozott‐ha‐
tározatlan idejű bérlemény‐
re. Garzonlakás előnyben.
Bán A. u., Sziget, Újváros,
Gyárváros városrész kizárva.
(Hirdetésszám: 470.) 
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály a www.gyor.hu\Innováció\Rendezési terv\Rendezésiterv-
módosítási eljárások és Partnerségi egyeztetés címszavak alatt folyama-
tosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását és egyezteté-
sét, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísér-
jék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály la-
kossági fórum keretében bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. ren-
delettel elfogadott rendezési tervének módosítására irányuló:

TSZTM 2017-002 Győr Megyei Jogú Város
teljes közigazgatási területére kiterjedő 
szabályozási tervi felülvizsgálat – előzetes tájékoztatás
településrendezési eszköztervezeteit.

A lakossági fórum időpontja: 2018. március 19. 11 óra.
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem.

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

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2018. március 2-tŐl március 26-ig a város internetes oldalán,
a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés címszó alatt. A megjelenés napjától
javaslatok, észrevételek 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

SPORTPÁLYÁZAT

A győri közgyűlés megszavazta a 2018. évi
sporttámogatások keretösszegét. Idén négy
kategóriában pályázhatnak az érdeklődők.

Kategóriák: 
• pályázati úton támogatott sportszervezetek (ki -

emelt és nem kiemelt sportágak), valamint után-
pótlás-nevelést, fejlesztést végző alapítványok
számára (294.000.000 Ft);

• sportszervezetek rendezvényeinek támogatása
(10.000.000 Ft);

• egyéni, eredményes versenyzők támogatására
sportszervezeteik keretein belül (10.000.000 Ft);

• egészségkárosult sportolókkal foglalkozó sportszer-
vezetek és intézmények számára (4.000.000 Ft).

A pályázatok beérkezési határideje: 
2018. 03. 09. 12 óra.

Nyilatkozatok, mellékletek és a kiírások 
a sport.gyor.hu oldalon érhetŐek el.

Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa és Sárás önkormány‐
zati képviselője március 5‐én az Audi Hungaria Iskolában
(Körtöltés utca felől megközelíthetően), 6‐án a Tulipános
Iskola Kisbácsai Tagiskolájában (Sövény u. 15.), 7‐én a Bá‐
csai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub helyiségében (István király
u. 11.) 17 órától fogadóórára várja az érdeklődőket.

Fogadóóra
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A magyar bajnokságban és a BL‐
ben is címvédő Audi ETO keretéből
Nora Mörk és Eduarda Amorim hi‐
ányzott, de Anja Althaus – akinek no‐
vember közepén súlyosan megsérült
a térde – visszatérhetett a csapatba.
Az ETO tizenhárom játékost nevezett
a találkozóra, hiszen a keret legfiata‐
labbjai a középiskolások világbajnok‐
ságán szerepeltek. A Győr fantaszti‐
kus hangulatú meccsen, 13–11‐es
félidei vezetés után 28–24‐re nyert,
és nemcsak visszavágott román el‐
lenfelének az idegenbeli vereségért,
de a csoport élére is állt. „Bosszúnak
nem nevezném ezt az eredményt,
de szerettük volna velük éreztetni,
hogy most mi vagyunk hazai pályán,
és sokkal nehezebb dolguk lesz elle‐
nünk, mint Bukarestben volt. A győ‐
zelem kulcsa a kemény védekezés

Ahogy két éve, most is a győri Bercsényi‐iskola képviselte
a magyar színeket a középiskolás lányok kézilabda‐világbaj‐
nokságán Katarban. A Róth Kálmán vezette együttes simán
verte mindegyik ellenfelét a tornán. A bercsényisek a cso‐
portkörben Csehországot 29–16 ‐ra, Szerbiát 35–15 ‐re, míg
Ausztriát 39–17‐re győzték le. A negyeddöntőben Romániát
24–20‐ra, míg az elődöntőben a dánokat 27–21‐re verték a
győriek. A finálét is magabiztosan nyerték a magyar lányok a
németek ellen szerdán, 33–26‐ra. A győztes csapatból több
név is ismerős lehet azoknak, akik látogatják az Audi ETO fel‐
nőtt csapatának meccseit, hiszen Afentaler Sára, Pál Tamara,
Varga Emőke és Szilovics Fanni is már bemutatkozott a há‐
romszoros BL‐győztes gárdában. A magyar csapatban rajtuk
kívül Rubint Evelin, Tóthová Nikolett, Andróczki Flóra, Kürthi
Laura, Lanczova Barbora, Kellermann Dóra, Ács Bianka, Szabó
Dorina, Kiser Panna és Lengyel Eszter szerepelt.

bercsényisek
VILÁGBAJNOK

volt, megfordult az idegenbeli forga‐
tókönyv, megérdemelt sikert arat‐
tunk” – nyilatkozta Tomori Zsuzsan‐
na, az ETO válogatott átlövője, aki‐
nek teljesítményéhez az interjú köz‐
ben Kim Rasmussen szövetségi kapi‐
tány is gratulált. „A különbség lehe‐
tett volna nagyobb is, de nem va‐
gyunk telhetetlenek. Le a kalappal a
lányok és a szurkolók előtt!” – mond‐
ta Danyi Gábor, a Győr pályaedzője.

A középdöntős csoportok 1–4. he‐
lyezettje jut a negyeddöntőbe. Az A
csoportban az ETO vezet a Bukarest,
a Rosztov és a Nyköbing előtt, a B
csoportban a Vardar az első, a Metz
a második, a Ferencváros a harma‐
dik, a Podgorica pedig a negyedik. A
győriek szombaton a dán Nyköbing
FH otthonában folytatják szereplésü‐
ket a BL‐középdöntőjében.

A címvédő Győri Audi ETO KC négy góllal legyőzte a vendég román CSM
Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének ne‐
gyedik fordulójában. A Győr ezzel átvette a vezetést a csoportban.

Visszavágtak a Bukarestnek: 

vezeti csoportját az ETO

Fotó: O. Jakócs Péter
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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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sport‐
ért felelős államtitkárságának ünnepségén, a
Heraklész Gálán a tavalyi esztendő legjobb
utánpótláskorú sportolóit díjazták. 

A klasszikus csapatsportágak kategóriájában az
U16‐os Eb‐n és a győri EYOF‐on egyaránt második
női kosárlabda‐válogatott tagjai vehették át az el‐
ismerést, köztük a győri Széchenyi Kosárlabda Aka‐
démia játékosa, Szirony Dorina is. „Nagy megtisz‐
teltetés volt részt venni ezen a gálán, és jó volt új‐
ra találkozni a csapattal, azokkal, akikkel a nyári vi‐
lágversenyeken fantasztikus élményeket szerez‐
tünk. Idén már más összeállítású a válogatott, hi‐
szen a keret felét fiatalabb játékosok váltották fel.
A korábbi csapattársakkal örökre megmarad a jó

Egyéniben itt is csupán a felnőtt férfiak 40 vegyes számában volt
magyar dobogós: a győri Boros László 40 vegyesben lett harmadik,
ő csapatban, a szintén győri Sike Józseffel és Tasi Tamással begyűj‐
tött egy másik bronzérmet is. Az Eb ideje alatt diák lézerlövész
versenyt rendezett a győri önkormányzat, a Magyar Sportlö‐
vő Szövetség, a Honvédelmi Sportszövetség és a Győri
Lövészklub, azzal a céllal, hogy minél többen megis‐
merjék a sportágat. A háromnapos versenyen ti‐
zennégy iskola 650 diákja vett részt. Összesen
nyolc kategóriában osztottak érmeket. Egyéni‐
ben az általános iskolások között Szalay Zoltán
Miklós és Germuska Anett Stella, a középis‐
kolásoknál Van Den Hövel Laura és Ortó Pat‐
rik győzött. Csapatban mindegyik kategóriá‐
ban a Móra‐iskola diákjai voltak a legjobbak.
A díjakat Igaly Diána olimpiai bajnok sportlövő
és dr. Vajda Attila, a Győri Lövészklub elnöke adta át.

kapcsolat, mert sok minden összetart bennünket,
és persze örülünk, amikor a klubcsapataink mecs‐
csein ellenfélként találkozunk. Különleges társaság
kovácsolódott össze tavaly nyáron, az EYOF pedig
felejthetetlen mindannyiunk számára, akárhány‐
szor együtt vagyunk, mindig szóba kerül, és persze
ki sem tudnánk fogyni a sztorikból. Az ott elért
eredmény adott lendületet, hitet nekünk, hogy az
Eb‐n is sikeresek legyünk. Én sajnos most még
csak visszatérőben vagyok egy sérülésből, remé‐
lem, nemsokára újra pályán lehetek és segíthe‐
tem a csapatomat. Szeretnék idén is minél többet
fejlődni, a hosszú távú céljaim között pedig szere‐
pel, hogy külföldön is kipróbáljam magam” – nyi‐
latkozta lapunknak Szirony Dorina.

DÍJaz EYOF-ezüstérmes kosarasoknak

Kiváló helyszín és szervezés,

A hazai csapat az érmek számában a minimális elvárást teljesítette, ám az igazán jó ered‐
mények elmaradtak a vasárnap zárult győri légfegyveres Európa‐bajnokságon. Az olimpiai
szakágak, a puska és a pisztoly ötkarikás versenyszámaiban nem sikerült dobogóra állnia
magyar versenyzőnek. Az olimpiai programjában nem szereplő futócéllövészetben viszont
összesen nyolc bronzot gyűjtöttek a magyarok a felnőtteknél és a junioroknál. 

gyenge szereplés
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Ahogy múlt héten mi is hírül ad‐
tuk, a Burján Csaba, Knoch Viktor,
Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor
összeállítású magyar csapat fan‐
tasztikus versenyzéssel aranyérmet
szerzett a férfi 5000 méteres rövid‐
pályás gyorskorcsolya‐váltók csü‐
törtöki döntőjében a phjongcshan‐
gi téli olimpián. 

„A magyar küldöttség február
24‐én utazott haza, így most van
pár szabadnapom, amit úgy dön‐
töttem, utazással töltök. Puszan‐
ban vagyok most, ez Szöul után a
második legnagyobb városuk. Azt
leszámítva, hogy alsónadrágig eláz‐
tam, és kicsit megfáztam, jól va‐
gyok” – kezdte Tor Tamás, aki jelen‐
leg egy nagyon kedves személyzet‐
tel megáldott hotelben lakik.

A kedvességre még visszaté‐
rünk, de beszéljünk a magyar
aranyéremről. „Nehéz elmondani,
mit éreztem akkor. Hihetetlen él‐
mény volt már maga a futam is.
Csak a hivatalos eredményhirdetés

Tomi éloben látta 
AZ ARANYFUTAMOT

Többször is mesélt már az idei téli olimpiáról Tor Tamás, magyar önkéntes, akit még az
EYOF‐ról ismerhetnek a győriek. A magyarok eddigi egyetlen aranyérmét élőben könnyez‐
hette végig, s már várja a paralimpia kezdetét. Exkluzív élménybeszámoló Dél‐Koreából,
csak a Győr+ Médiának!

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Tor Tamás

után mertünk igazán örülni, de ak‐
kor mindenki ugrált, kiabált, s igen,
megkönnyeztük a srácok teljesít‐
ményét. Fantasztikus volt, hogy
azok a koreai önkéntesek, akik a
magyar csapat mellé voltak beoszt‐
va, úgy szurkoltak nekünk, mintha
a sajátjaik korcsolyáznának. Készí‐
tettem nemzeti színre festett, Haj‐
rá! Magyarok! feliratú transzpa‐
renst is. Az aranyérem minden el‐
képzelést felülmúlt, hihetetlen,
hogy meglett a srácoknak. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk. Életem
egyik eddigi legnagyobb élménye
volt ez.”

Pedig Tomi eddigi önkéntes pá‐
lyafutása során már sok mindent
megélt. Viszont amiből egy jó időre
elege lett, az a rizs, amit evett reg‐
gel, délben, este, sőt, sokszor desz‐
szertnek is. Egy hónapja van kint,
már nagyon unja az ételeket, s a
paralimpia még hátravan. „Viszont
az emberek kedvessége és segítő‐
készsége mindent felülír. Volt, hogy

egyszerre vagy tízen foglalkoztak az
én kérdésemmel, annyira segíteni
akartak. Egyszer egy biztonsági őr
még a mobilját is odaadta, hogy az‐
zal találjam meg a benzinkutat. S
akkor sem szedte le a fejem, ami‐
kor a dugó miatt csak egy, s nem
fél órán belül tudtam visszaadni. In‐
kább örült, hogy segíthetett. Itt a
szálláson pedig – ahonnan most te‐
lefonon beszélünk – én vagyok az
eddigi egyetlen európai vendégük,
s tényleg lesik minden kívánságom.
Sokat tanulhatnánk tőlük…”

Tomi most egy kicsit töltődik,
pihen, gyógyul, hiszen nemsokára
ismét önkéntesként szolgál a pa‐
ralimpián. Ugyanúgy a magyar
csapat kísérője lesz. A jövőjével
kapcsolatban még nem tudott
konkrétumot mondani. Annyi biz‐
tos, hogy húsvétkor már várja a
Bátor Tábor, majd Győrbe is ellá‐
togat, hiszen hogyan is felejthet‐
né el az EYOF‐on szerzett baráto‐
kat és élményeket?!

A Gyirmót FC Győr NB II‐es labdarúgócsapatának új
játékosai és a szakmai stáb tagjai szurkolói ankéton mu‐
tatkoztak be szerdán. A tavaszi idényre a klub utánpótlás‐
bázisából két fiatal folytathatja pályafutását a felnőttek
között, szerződést kapott Csongrádi Márk és Gelencsér
György is. Laki Balázs Mosonmagyaróvárról, Szilvási Péter
Németországból, Villám Balázs a Budapest Honvédtól,
Horváth Roland a Budaörstől érkezett Gyirmótra. Az NB
II‐es együttest Szepessy László vezetőedző irányítja. Az

ETO nyolcvanas évekbeli aranycsapatának egykori kiváló
játékosa azt mondta, őt a múltja kötelezi arra, hogy tá‐
madó futballt játsszon csapatával, ezt igyekeznek meg‐
valósítani Gyirmóton is. Hannich Péter sportigazgató úgy
fogalmazott, dobogón szeretnének végezni, de a legfőbb
cél az, hogy saját nevelésű fiatalok csapatba építésével,
egy hosszú távon sikeres együttes alapjait rakják le idén.
A csapat első tavaszi meccsén, Nyíregyházán 1–1‐es dön‐
tetlent ért el, és a tabella 8. helyén áll.

A DOBOGÓ A CÉL GYIRMÓTON

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. március 2—8.

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.

Cherry Queen desszert
125 g, 6792 Ft/kg

849 Ft/db

Farmer tejföl
20%-os, 330 gr,

603,03 Ft/kg

199 Ft/db

799 Ft/kg

Sertéslapocka

Milka I Iove You desszert
120 gr,

5408,33 Ft/kg

649 Ft/db

Csikós kolbász

1099 Ft/kg

Friss magyar tojás M-es méret,

10 db-os, 53—63 g

330 Ft/cs
622,64 Ft/kg

33 Ft/db

´́
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