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A tervek szerint a korábbi adá-
sokban megszokottakhoz képest szí-
nesebb, pörgősebb, és ami talán a
legfontosabb, érdekesebb magazi-
nok készülnek majd hétről hétre a
Győr+ Televízióban. A megújult Hel-
lo Győr! műsorvezetője Adorján
Andrea, felelős szerkesztője pedig
Borbély Martina lesz. Az ő kezében
„futnak össze a szálak”, de minden
tévés kolléga kiveszi majd a részét
a műsorkészítésből. „Nem vagyunk
sokan a televízió szerkesztőségé-
ben, de mindegyikünknek más az
érdeklődési köre, így szeretnénk,
ha ez a sokszínűség a műsorban is
visszatükröződne. A nézők pedig re-
ményeink szerint szeretni fogják té-
máinkat és vendégeinket is” –
mondta a műsor felelős szerkesztő-
je, és hozzátette, színes, érdekes lo-
kálpatrióta műsort szeretnének ké-
szíteni, ami lekötheti a fiatal, a kö-

Lemezjátszózz IVANÉKKAL!

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Zajlik az élet a 2010-ben alakult együttes háza
táján, és nem csak azért, mert hamarosan berob-
ban az „Exotic Post Traumatic”, vagyis a negyedik
stúdióalbum, amit nem mellesleg Los Angelesben
vettek fel a fiúk. Nem volt egyszerű a dolguk, hi-
szen alapító basszusgitárosuk, Tarnai János beteg-
sége miatt két éve nem tud a csapattal játszani,
ezt a traumát pedig az albumon keresztül próbál-
ják feldolgozni. „Ez a szomorú tény negatívan, de

egyúttal pozitívan is rányomta a bélyegét az új le-
mezre. Mégis azt gondolom, hogy az anyag hang-
zásában és felfogásában egy óriási előrelépés lesz
az eddigiekhez képest. Az új albumon egyébként
Deli Soma segített ki bennünket” – nyilatkozta rá-
diónknak Vitáris Iván.

Az énekes elárulta, voltak ötleteik, hogyan fűsze-
rezzék muzsikáikat, ez most, az amerikai stúdióban
ért be igazán. „Ha a maximumot akarjuk kihozni ma-
gunkból, akkor a világszínvonalra törekszünk. Ez el-
sősorban saját magunk számára volt elvárás, és úgy
érzem, nincs miért szégyenkeznünk. Ez a mi ízlésünk,
a mi világunk. A negyedik albummal gyakorlatilag
egy új történet íródott a zenekar életében, ennek ke-
ressük majd a korlátait és lehetőségeit” – fogalma-
zott a formáció frontembere.

Mint kiderült, az Exotic Post Traumatic nemcsak
hazánkban, de Európában és egy amerikai turnén is
bemutatkozik majd. „Igyekszünk minél több helyen
fellépni, ebbe rengeteg energiát fektetünk fizikailag
és anyagilag” – hangsúlyozta Vitáris Iván.

És ha már fellépés, a győri mindenképpen egy kü-
lönleges alkalom lesz, beszélgetésünk során az is ki-
derült, miért. „A Rómerben bakelitről végigmegy az
egész album, aztán meg is beszéljük a dalok konkrét
jelentését, érzéseit, és azt, hogyan vettük fel a le-
mezt. Úgyhogy gyertek, várunk mindenkit szeretet-
tel március 19-én Győrben!” – invitált Vitáris Iván.

Március 22-én jelenik meg az Ivan &
The Parazol legújabb stúdióalbuma,
ám néhány nappal a premier előtt a
győri közönség meghallgathatja a ne-
gyedik korongot a Rómer Házban,
egészen pontosan március 19-én. En-
nek kapcsán Vitáris Ivánt, a csapat
énekesét kérdezte a Győr+ Rádió.

Néhány hónapos pihenő után hamarosan jön a megújult tévés
magazinműsor, a Hello Győr! Jó hír a helyi témákat, sztorikat és
embereket kedvelő nézőknek, hogy március 19-én, kedden újra
képernyőre kerül sokak kedvenc tévéműsora.

zépkorú, valamint az idősebb kor-
osztályba tartozó nézőket is. „Nem
lesz könnyű vállalkozás, de nagyon
elszántak vagyunk. Tudjuk, hogy a
nagy tévékkel és az internettel nem
vehetjük fel a versenyt, de egy helyi
televízió helyi magazinjának nem is
ez a feladata” – fogalmazott és el-
árulta, az új éra első adásában ven-
dégük lesz Győr egyik új díszpolgára
és foglalkoznak a Győri Állatmen-
hellyel, így természetesen a Győr+
Mancsokkal is. „Remélem, sikerül
újra elnyernünk korábbi nézőink bi-
zalmát, na meg persze újakat is sze-
retnénk leültetni a tévé elé minden
kedden” – hangsúlyozta Borbély
Martina.

Március 19-től tehát újra élettel
telik meg a Hello Győr! stúdiója, ahol
érdekes helyi témákat dolgozunk fel
és izgalmas helyi embereket muta-
tunk be a városlakóknak.

AJÁNLÓ
AJÁNLÓ

újraindul a Hello Gyor!´́
Színes, érdekes, lokálpatrióta:
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Ami Győrt illeti: a legfontosabb
bejelentés az volt, hogy idén egy
újabb Audi gyártása kezdődik meg a
megyeszékhelyen. Az autó úgyneve-
zett SUV, azaz városi terepjáró, a ne-
ve pedig Audi Q3 Sportback lesz.
Már eddig is itt készült a Q3, amely-
hez most egy nevében hasonló, de
attól eltérő jármű társul.

Achim Heinfling, az Audi Hungaria
Zrt. igazgatóságának elnöke szolid üz-
leti évként jellemezte a sajtótájékoz-
tatón a 2018-as évet. Eredmények és
nehézségek egyaránt voltak. Fontos
mérföldkőnek nevezte az elektro-
mos meghajtások gyártásának elindí-
tását, s ezzel a fennállásuk 25. évé-
ben megérkezett az elektromobilitás
az Audi Hungariához. Szintén az el-
múlt évben kezdődött az első győri
SUV, az Audi Q3 sorozatgyártása.
„Mindkét projekt szilárd alapot te-
remt az Audi Hungaria jövőjének biz-
tosításához” – jelentette ki Achim
Heinfling. „Ezzel egyidejűleg azon-
ban számos kihívással – mint
például a WLTP-átállás
(egy az egész világra
kiterjedő össze-
hangolt vizsgá-
lati eljárás – a
szerk.) miatti
termelési in-
gadozások –
kellett szem-
benéznünk,
amely sok
erőt és energi-
át emésztett fel.

Ezen egyedi hatások figyelembevéte-
lével a vállalat stabil termelési volu-
ment és szolid pénzügyi eredménye-
ket ért el 2018-ban. Az egyre erősö-
dő verseny ebben az évben is kihívá-
sok elé állít minket: az Audi Hungaria

versenyképességének megőrzése ér-
dekében hatékonysági és megtakarí-
tási intézkedéseket fogunk bevezet-
ni” – hangsúlyozta.

A csütörtök déli lapzártánkkor tar-
tott sajtótájékoztatón elhangzott, az

Audi Hungaria 2018-ban 7
milliárd 377 millió euró

árbevételt ért el.
Tavaly 1 millió

954 motort
g yá r to tta k ,
ezzel a győri
Audi tovább-
ra is a világ
legnagyobb
motorgyára.

Elektromos
m o t o r b ó l

9.453 darabot

gyártottak. A motorgyártás termék-
palettája a háromhengeres Otto-mo-
torokkal, valamint a mild-hibrid tech-
nológiájú négyhengeres dízelmoto-
rokkal bővült. A munkatársak napon-
ta kilencezer motort, köztük alterna-

tív meghajtásokat gyártanak a Volks -
wagen Konszern 31 gyártó telephe-
lye számára. 

A járműgyártásban kereken 100
ezer autó gördült le a gyártósorról.
Az elmúlt évben megújult a győri di-
zájnikon, az Audi TT. Sportos dizájn -
elemek erősítik a kompakt sportautó
dinamikus megjelenését, amely im-
már több mint húsz éve készül az
Audi Hungariánál. 2018 nyarán az el-
ső győri SUV-val egy új modellcsalád
érkezett Győrbe: az előző évben már
15.657 Audi Q3 hagyta el a győri
gyártócsarnokot. Az Audi Hungariá-
nál készülő modelleket a világ több
mint 90 országába szállítják. A legna-
gyobb piacok Németország, Nagy-
Britannia, valamint az USA és Kanada
voltak az elmúlt évben.

A sajtótájékoztatón német lapje-
lentések alapján rákérdeztünk, való-
ban megszűnik-e a TT gyártása. Ezzel
kapcsolatban Achim Heinfling kije-
lentette: „A TT továbbra is Győrben
készül, megszüntetéséről nem dön-
tött az anyavállalat.” Újságírói kérdés-
re kiderült az is, hogy az Audi Hunga-
ria dolgozói átlagosan havi bérük 90
százalékát kapják bónuszként.

Ingolstadtból jelentjük
Nehéz évet zárt az Audi. „Nem va-

gyunk elégedettek a teljesítményünk-
kel. Az Audinak nagyszerű termékei
vannak a piacon, de üzleti szempont-
ból a WLTP-szabványra való sikertelen
átállás egy igazi stressz-teszt volt szá-
munkra. Az Audi munkatársai nagyon
jó hozzáállást mutattak ebben a ne-
héz helyzetben, és a lehető legjobb
eredményeket hozták ki a 2018-as év-
ből. Ebben a szellemben, együtt indít-
juk újra az Audit” – mondta az ingol -
stadti éves sajtótájékoztatón Bram
Schot, az igazgatótanács elnöke. Az
Audi márka 2018-ban 1 millió 812
ezer 485 autót értékesített, ez 3,5 szá-
zalékkal kevesebb, mint az előző,
egyébként minden addigi rekordot

megdöntő évben. A tavalyi árbevétel
csaknem elérte a 2017-es eredményt,
amely ezúttal 59,248 milliárd euró
volt. Profitja és profitrátája csökkent,
utóbbi 8,5 százalékról 7,9 százalékra.
Az Audi elmúlt évét meghatározták a
dízelmotorokkal kapcsolatos intézke-
dések, a 3,529 milliárd eurós üzleti
eredmény 1,142 milliárd euróval múl-
ta alul a 2017-es adatokat. Az Audi
mintegy 60 ezer németországi dolgo-
zója a tavalyi 4.770 eurós bónusz után
idén 3.630 eurós jutalmat kap, ez
nagyjából 1,18 millió forintnak felel
meg. Az Audinál a tavalyi év végén 91
ezer 674 alkalmazott dolgozott, ami
rekordnak számít. A márka 2019-ben
20 új vagy felújított modellt mutat be,
és 2020 végéig 12 teljesen villamosí-
tott autót is piacra dob.

Szakítva két évtized hagyományaival, ezúttal nem Ingolstadtban, az
anyavállalat székhelyén, hanem Győrben tekintett vissza és előre a
négykarikás márka győri leányvállalata a zárult és megkezdett évre.
Nem maradt el az Audi AG nemzetközi sajtótájékoztatója sem. Ingol -
stadtból és Győrből jelentjük.

A
bónuszokról is

szó esett
a sajtó-

tájékoztatókon

Szerző: Koloszár Tamás, Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

Idén érkezik egy újabb SUV,

a Q3 Sportback

Audi Hungaria: 
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A Mi, Győriek című magazinmű-
sor keretében ismét Borkai Zsolt
volt a Győr+ Rádió hétfő reggeli
vendége. A polgármester több ak-
tuális témáról is szót ejtett, köztük
a Modern Városok Program győri
elemeinek állásáról.

Hamarosan indul 
a parkolólemez építése
A megyei kórházba érkezők parko-

lási nehézségeit hivatott csillapítani
a magyar állam által támogatott fej-
lesztés, amelynek keretében föld-
szint plusz két szintes parkolólemez
épül, s amelynek építésével a jelen-
legihez képest közel 180 új parkoló-
hely létesül. A beruházással – amely
áprilisban megkezdődhet – megvaló-
sul a kórház területére irányuló cél-
forgalom, illetve a parkolási létesít-
mény forgalmának biztonságos szét-
választása is. A projekt részeként to-
vábbi 41 új parkolóhely jön létre a
kórház területén belül, elsősorban a
rendelőintézet épületében dolgozók
részére, akik eddig szintén a külső
parkolókban találtak helyet gépkocsi-
juk számára, ezzel is csökkentve a be-
tegek számára rendelkezésre álló
parkolási kapacitást.

A polgármester a rádióműsorban
bejelentette, az építkezés idejé-
re sem maradnak parko-
ló nélkül az ide érke-
zők, hiszen a kö-
zelben, a volt
Vadász-lakta-
nya területén
222 férőhe-
lyes ideigle-
nes parkolót
nyitnak, még
a parkolóle-
mez építési
munkái előtt. Az
ideiglenes murvás
parkoló megközelíté-
sét a Szent Imre út felől
biztosítják majd.

A várhatóan 2020 tavaszára elké-
szülő parkolólemez tetején napele-
mes rendszert alakítanak ki, a létesít-
ménybe elektromos autótöltőket is
telepítenek és megteremtik a bizton-
ságos kerékpártárolás lehetőségét is.

A parkolólemezben liftet és akadály-
mentes vizesblokkokat is kialakítanak.
A Vasvári Pál utca felől a létesítmény
biztonságos megközelítése érdeké-
ben a csomópontot is átalakítják. 

A polgármester a többi beruházás-
ról szólva kiemelte, hogy a ta-

valy megkezdett bővítés
keretében még a ta-

vasszal elkészül a
Xantus János Ál-

latkert új főbe-
járata, a felújí-
tott zsiráfház
az új orrszar-
vúház-rész-
szel, ősszel

pedig a felújí-
tott és kibőví-

tett majomház,
valamint a takar-

mányfeldolgozó át-
adása várható. Az előkészí-

tés több projektnél is előrehaladott
állapotban van, ezek közül Borkai
Zsolt megemlítette a kormányzat ál-
tal kiemelt beruházássá nyilvánított
vízi élménypark fejlesztését, amely-
nek kiviteli tervei tavasszal elkészül-
nek, ezután kezdődik a feltételes köz-

beszerzés. A Győri Nemzeti Színház
esetében – ahol a régészeti feltárá-
sok tartanak – a kiviteli tervek nyár
elejére, a sporthotel esetében pedig
nyár végére, ősz elejére várhatók.

Aktuális pályázatok
A beszélgetés témái között szere-

pelt a város elfogadott költségvetése,
ennek kapcsán a polgármester a
még zajló pályázati lehetőségekre
hívta fel a figyelmet. A sportpályáza-
tok ugyan a napokban már lezárul-
tak, ezzel kapcsolatban kiemelték, or-
szágosan is példaértékű az a támoga-
tás, amelyet Győr a sportra fordít.
Ebben természetesen nemcsak a
versenysport, de az utánpótlás és
szabadidősport is hangsúlyos, az
egészséges életmód jegyében. A
sportinfrastruktúra fejlesztése pedig
a mozgáslehetőségek folyamatos bő-
vülését eredményezi.

A civil és az egyházi pályázatokra
március 29-ig nyitva áll a pályázati le-
hetőség. Az előbbi esetében 25, a
másodiknál 12 millió forintra pályáz-
hatnak a szervezetek. Borkai Zsolt el-
mondta, a különböző közösségek, ci-
vil szerveződések kezdeményezéseit

sok esetben a pályázati rendszertől
függetlenül is támogatja a város.

Ünnep közeledik
Pénteken a város ismét nagyszabá-

sú ünnepségsorozattal emlékezik az
1848–49-es forradalom és szabadság-
harc hőseire. Ahogy Borkai Zsolt fogal-
mazott, március 15. több mint egy
emlékezés, hiszen máig ható üzenete
van. Üzenete a nemzetről, az összetar-
tozásról, a közös célokról és a kiállás-
ról, amelyek napjainkban is igencsak
aktuális kérdések. A polgármester el-
mondta, a koszorúzási ünnepség pén-
teken 10 órakor kezdődik a Honvéd li-
getben, amit a családok körében is
igen népszerű lovas felvonulás követ
a Szent István úton. A város ünnepi
díszközgyűlésén adják át a díszpolgári,
a Pro Urbe Győr és a sajtónapi díjakat,
megköszönve a győriek közösségéért
tevékenykedők munkáját. Aznap a
Megyeház téren is több programmal
várják az ünneplőket, ahol „A szabad-
ság apró betűs hősei” címmel nyílik ki-
állítás, a Karzat Színház pedig március
15-i játéksorral – szituációs játékokkal,
toborzókkal, forradalmi életképekkel
jelentkezik.

Megteremtik
a biztonságos
kerékpártárolás

lehetôségét
is

Eloször az ideiglenes parkolót alakítják ki

A parkolólemez megépítésével közel 180 új parkolóhely
áll majd a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba érkezők
rendelkezésére. Az építkezés ideje alatt a közelben, a
volt Vadász-laktanya területén alakítanak ki több mint
kétszáz ideiglenes férőhelyet.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor
Látványterv: Fényjel Stúdió Kft. (Takács Attila–Pozsgai Zoltán)

Hamarosan épül

A KÓRHÁZI
PARKOLÓLEMEZ 

´́
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Lapunk március 1-jei számában
már beszámoltunk a kiadványról, ami-
nek a hivatalos bemutatóját a város-
háza dísztermében tartották. A múlt -
idézés során szóba került a győri egye-
tem jogelődje, a Közlekedési és Táv-
közlési Műszaki Főiskola, az egyetem-
mé válás felé vezető út, valamint az
egységes győri egyetem létrejötte is.

„A kötetek nemcsak tükrök, időgé-
pek is egyben, segítenek, hogy kívül-
ről, történelmi távlatból szemléljük,
honnan indultunk és hová jutottunk
fél évszázad alatt” – mondta dr. Földe-
si Péter rektor. Ki emelte, a jubileu-
mi ünnep egy aranylakodalom is,
Győr és az egyetem ötven éves
házassági évfordulója. Ezt a
gondolatot erősítette meg dr.
Honvári János, a jubileumi kiad-
vány Akadémia – Főiskola – Egye-
tem, 50 éves a Széchenyi István Egye-
tem című első kötetének szerzője is,
aki kiemelte, a megalakuláshoz elen-
gedhetetlen volt az az egységes aka-
rat, amellyel a város és az intézmény
közösen küzdött a cél érdekében. „Bár
sokan nem értették a kötetek címé-
ben szereplő megállapítást, amely sze-
rint ötvenéves a győri egyetem, hiszen
csak 2002-ben vált azzá, fontos látni
az utat, amelyet a jogelőd bejárt, hogy
egyetemmé válhasson.”

Winkler Csaba a második kötet
szerzőjeként tekintett vissza a küzdel-
mekre. „Kezdetben megmosolyogtak
minket, aztán harcoltak ellenünk, ma
pedig már elfogadnak, és elismerik a
teljesítményünket.” Az Egyetemi éve-
ink címmel megjelent kötet az intéz-

EGY KÖZÖSSÉG
mény történetének örömteli és küz-
delmekkel teli éveit is bemutatja.

„Ha az intézményre gondolok, elsőre
két szó jut eszembe: együttműködés és
színvonal. Az együttműködés lehet,
hogy nem is eléggé kifejező, mert az
egyetem szimbiózisban él a várossal,
együtt keressük az új irányokat, célokat”
– fogalmazott dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester. „A színvonalnak  köszönhető a
siker, az eredmények, amiket az intéz-

mény fel tud mutatni a jelentkezők szá-
mában, a karok elismertségében, a gaz-
dasági élet szereplőinek bizalmában.”
Hozzátette, amire igazán büszkék lehe-
tünk, hogy az egyetem nemcsak oktatá-
si intézmény, hanem az élet minden te-
rületén a város életének  alapköve.

Az alpolgármester a Városháza
ezüst emlékérmét adta át Figula Anikó,
Galli Csaba, Gyapay Tünde, Gyömörei
Tamás, Jámbor Attila, Knauz Péter,
Lanczendorfer Zsuzsanna, Májer Eszter,
Tamándl Lászó és Winkler Csaba részé-
re az intézmény fejlődése érdekében
végzett kiemelkedő munkásságáért. Az
egyetem jutalmazta az ötven legrégeb-
ben ott dolgozó munkatársát is.

A Széchenyi István Egyetem ötven évéről szóló kiadványokat a vá-
rosházán mutatták be szerdán, ahol a fél évszázados sikertörténet
kapcsán díjakat is átadtak azoknak, akik sokat tettek az intézmény
fejlődéséért.

Ötven év, két kötet,
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Hajrá, ETO!
A műsorvezetők szóba hozták a

hétvégi női kézilabda Bajnokok Ligá-
ja-mérkőzést is, hiszen az Audi ETO a
norvég bajnok Vipers Kristiansand
vendégeként lépett pályára a közép-
döntő utolsó állomásán, a szurkolók
között pedig feltűnt Borkai Zsolt is.
Mint mondta, nagyszerű mérkőzés
volt, ami hétgólos győri győzelem-
mel ért véget. A lányok minden di-
cséretet megérdemelnek, hiszen an-
nak ellenére megtettek mindent a
szurkolók öröméért, hogy a csoport -
elsőséget már korábban kivívták,
vagy is a tét „csupán” a presztízs volt.
A polgármester egy történetet is el-
mesélt, ami jól mutatja, hogy a sike-
rek szerte a világban ismertté teszik
a város nevét. A meccs előtt betért
egy fodrászatba, ahol hajnyírás köz-
ben a borbély megkérdezte, hogy
honnan érkezett Norvégiába. Amikor
elmondta, hogy Győrből jött, a fod-
rász elismerően bólogatott: „Önöké
most a világ legjobb csapata!”

Az intézmény
a város életének 
egyik alapköve
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A nagycsaládosokat támogató álla-
mi kedvezmények, hitelek iránt ugyan
már most jelentős az érdeklődés, ám
az ingatlankeresők nagy része még ki-
vár. Pontosan meg akarják ismer-
ni a rendszer részleteit az
alapos és felelős
mérlegeléshez.
Ennek ellené-
re továbbra
is pörög az
ingatlanpiac
Győrött, je-
lenti ki a szak-
ember. A kereslet
nagy, változatlanul sokan
költöznek át a Nyugat-Dunántúlra Ke-
let-Magyarországról. Szinte minden-
naposak a debreceni és nyíregyházi
érdeklődök a győri ingatlanok iránt. A
debreceniek elmondják, hogy a haj-
dúsági városban a BMW odatelepedé-

sének a hírére hirtelen nagyon meg-
ugrottak az ingatlanárak, bizonyos ré-
szeken a 600 ezer forintot is megha-
ladják az emelt szintű szerkezetkész la-

kások négyzetmé-
terárai. 

Aki nem
az autó-
iparban
akar el-
he lyez-
k e d n i ,

más szak-
mája van, az

szívesen költözik
át a munkaerőhiánnyal

küszködő nyugat-magyarországi váro-
sokba. Lassan ott tartunk, mondta Bú-
za Tímea, hogy egy kelet-magyarorszá-
gi jó szakembernek nem érdemes át-
költözni Ausztriába – ott nyilván még
drágább a lakhatás, az ingázás is pénz-

be kerül, ismeretlen a környezet, s ki-
szolgáltatottabbak a munkavállalók,
mint a saját országukban. Győrött a
belvárosban az emelt szintű, fűtéssel
rendelkező szerkezetkész ingatlanok
ára négyzetméterenként csaknem el-
éri a félmillió forintot. Búza Tímea sze-
rint ehhez négyzetmétereként még
40-50 ezer forintot kell hozzászámítani
ahhoz, hogy kulcsrakészre szereltes-
sék a tulajdonosok. 

Szabadhegyen 420-450 ezer fo-
rint az ár négyzetméterenként, a ko-
rábban viszonylag olcsóbbnak számí-
tó Ménfőcsanakon is nagyjából 400
ezret kell fizetni egyetlen négyzetmé-
terért.  Győrújbaráton 350 ezer forin-
tos négyzetméterenkénti áron még
ingatlanhoz lehet jutni. Nádorváros-
ban már alig van hely az építkezés-
hez, ám a volt dobozgyár területén
még épülnek új lakások. Marcal II-n

100 új lakást adnak át, Szigetben, a
Szarvas utcában 90 otthon vár gazdá-
ra. Vízivárosban  még mintegy 200 la-
kás épül. 

Valószínűleg az lesz a tendencia,
hogy a falusi csok hatására a környék-
beli falvakban ikerházakat, kisebb csa-
ládi otthonokat építenek vagy vásárol-
nak a fiatalabb családok – osztja meg
szakmai prognózisát Búza Tímea. 

A lakások minőségéről szólva el-
mondta: évről évre szigorodnak az
előírások, az építésügyi jogszabá-
lyok meghatározzák például a szige-
telőréteg vastagságát, újabban pe-
dig a megújuló energia felhasználá-
sa kerül előtérbe. Már most húztak
fel olyan társasházakat, melyeknek
a tetején napelemeket helyeztek el,
ez a gyakorlat a jövőben természe-
tessé válik, mondta el az Édes Ott-
hon irodavezetője.

Tovább emelkednek a lakásárak, de
néhány város már megelőzött ben-
nünket. Annak ellenére, hogy az
idén tavasszal egyszer már emelked-
tek a győri árak, és nagy valószínű-
séggel a nyáron is nőnek. Néhány
más településen többe kerülnek az
ingatlanok, mint városunkban –
adott átfogó helyzetképet a jelenle-
gi ingatlanpiacról Búza Tímea, az
Édes Otthon irodavezetője.

Sokan telepednek le városunkban 
Debrecenbol és Nyíregyházáról

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Az ingatlankeresôk
nagy része
még kivár
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Holland Üzleti Nap 
és Pop-Up Nagykövetség
a kamarában

Időpont: március 21. 14–18 óráig
Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara
9021 Győr, Szent István út 10/A. 

Program:
13:30–14 óra Regisztráció
14 óra–14:10 Köszöntő, a  GYMSM KIK bemutatása

Kalmárné dr. Hollósi Erika titkár
14:10–14:50 Hogyan lehet felelős üzleti

magatartást követve pénzt
keresni Hollandiában?
René van Hell, 
a Holland Királyság nagykövete

14:50–15 óra A Holland Iskola bemutatkozása
Martine Bijvoet, a Budapesti 
NTC Iskola igazgatónője

15:00–15:10 A Holland–Magyar Kereskedelmi
Kamara bemutatkozása
Kibédi-Varga Lóránt, a Holland–
Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke

15:10–15:20 Innovatív cégek hollandiai 
tapasztalatai 
Keresztúri Zsolt, Projekt Management
üzletág igazgató, DBH Group

15:20–15:40 Jó gyakorlatok bemutatása,
holland vállalkozások magyar-
országi tapasztalatai
Geert Swanenburg ügyvezető
igazgató, Heineken Hungária Zrt.
Benno Richters ügyvezető igazgató, 
Topdesk Magyarország Kft.
Manuel Melo ügyvezető igazgató,
Agrifirm Magyarország Zrt.
Kovács Judit operatív vezető,
Randstad Hungary Kft.

15:40–16:40 Üzleti vacsora
16:40–18:00 Kötetlen beszélgetés

Regisztráció, további információ:
een@gymskik.hu, 96/520-290

A rendezvény ideje alatt holland állampolgárok
számára konzuli ügyintézésre van lehetőség.
Bejelentkezés: bdp‐ca@minbuza.nl

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
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Tardos Gergely azzal kezdte
előadását, hogy a legnagyobb
kockázat ránk nézve is a gyorsan
romló nemzetközi gazdasági,
pénzügyi környezet. A világ
pénzügyi folyamatait nagyban
meghatározó USA és Kína a leg-
sikeresebb ciklus vége felé jár,
ezért a növekedésük lassulására
lehet számítani. A jó gazdasági
állapotban működő, kiemelke-
dő növekedést produkáló Ma-
gyarország is kifelé halad a boom-
ból, nálunk is várható a növeke-
dés lassulása.

Tardos Gergely felhívta a
figyelmet: a világgazdaság
hatodát teszi ki az export-
vezérelt kínai gazdaság,
melyet rosszul érint a Do-
nald Trump amerikai elnök
által kezdeményezett vám-
háború. Kína gazdasági hely-
zete Magyarország, sőt Győr
számára sem közömbös. Ha a
német autógyárak kevesebb jár-
művet tudnak eladni Kínának, az
érzékenyen érinti a hazai autó-
gyárak termelését, ezen belül pe-
dig a győri Audit is, fejtegette. 

Szerinte sok egyszeri, kisebb
hatás következtében az eurózó-
na növekedése is lassul. Olaszor-
szág a világ gazdasági gondjai-
nak állatorvosi lova, fogalma-
zott. Rosszul érintette az euró-
pai gazdaságot a Brexit körüli bi-
zonytalanság, a török válság, és

a járműipar emissziós botránya
is. Szerencsére az eurózóna töb-
bet tud annál, mint amit most
teljesít, állapította meg.

A jól kézben tartott magyar
gazdaság védett, de azért óvatos-
nak kell lenni, figyelmeztetett Tar-
dos Gergely. A védettséget töb-
bek között az adja, hogy már
2013-ban helyreállt a költségve-
tés egyensúlya, az államadósság

pályája csökkenő. 2008-ban az ál-
lamkincstár számláján mindössze-
sen 400 milliárd forint volt, most
2000–2500 milliárd, ami lényege-
sen nagyobb mozgásteret biztosít
a költségvetésnek bármilyen ne-
gatív külső sokk esetére. Emellett
a folyó fizetési mérleg egyenlege
2018-ban is enyhe többletet mu-
tatott. Ugyan a többlet várhatóan

tovább csökken 2019-ben, de a
beáramló működőtőkét és az Eu-
rópai Uniótól kapott transzfereket
is figyelembe véve a magyar gaz-
daság külső adóssága továbbra is
csökkenő pályán halad. Így az egy-
kor a GDP 120 százalékát is elérő,
máig a régiós átlagnak megfelelő
56 százalékra csökkent külső
adósság tovább eshet a követke-
ző években. Fontos, hogy a gazda-
ság szereplőinek erősen lecsök-
kent a devizaadóssága. Emelkedő
pályán halad a fogyasztás, a mun-
kanélküliség 4 százalék alatti, és a
válságévekkel szemben már nem
a munkanélküliség magas szintje,
hanem a munkaerőhiány okoz
gondot. Erős a fogyasztási biza-
lom és a lakásvásárlási szándék.

Az elemző szerint az ország
három fő kihívással néz szem-
be: a demográfiai kilátásokkal,

az egészségügy és az oktatási
rendszer problémáival. Az

első kérdésre a kormány a
demográfiai csomaggal
ad választ, ami bár nem
olcsó, de a jelenlegi ked-
vező helyzetben nem ter-
heli meg súlyosan a költ-

ségvetést. A másik két
problémát a Versenyképes-

ségi Kerekasztal javaslatai
enyhíthetik. 

Az OTP szakembere a bér-
emelésekről is beszélt, nem ta-
gadta annak indokoltságát, de fi-
gyelmeztetett: a gyors béreme-
lések hatására emelkedhet az
inflációs nyomás, egy bizonyos
szint fölött pedig romolhat a
versenyképesség. 

Az ország pénzügyi biztonsá-
ga, gazdasága ismeretében úgy
fogalmazott: magabiztosak lehe-
tünk, de óvatosan.

Mi várható a gazdaságban 

Elemzo a világválság esélyeirol, s arról, mibe fektessük a pénzünket

MAGYARORSZÁGON?

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: MaxxiGo/Shutterstock.com

„A következő pár év is jónak ígérkezik gazdasági szem-
pontból Magyarországon, de aki most akar ingatlant
vásárolni, azért már alaposabban gondolja át” –
mondta a győri Rotary Club vendég előadójaként Tar-
dos Gergely, az OTP Bank makrogazdasági és bank-
rendszeri folyamatait elemző és előrejelző elemzési
központjának vezető elemzője.

Magabiztosak
lehetünk,

de
óvatosan
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Szent Antal a szegények, betegek
és gyermekek védőszentje. A szobrot
adományból állíttatták az Amerikai
Egyesült Államokba kitelepült magya-
rok, az egykori ménfői lakosok még
1905-ben. A szoboralak festett mész-
kőhomok, melyet a helyi katolikus kö-
zösség ápolt és gondozott, ha kellett,

karbantartott. A Szent Antal-szobrot
Szabó Jenő önkormányzati képviselő
közbenjárására az Útkezelő Szervezet
újíttatja fel. A megbízott szobrászmű-
vész, Szórádi Zsigmond kedden elszál-
lította az alkotást. A szobor anyaga, a
mészkőhomok állapota nem teszi le-
hetővé az újrafaragást, felújítása klasz-
szikus értelemben nem lehetséges,
ezért a megbízás alapján Szórádi Zsig-
mond új szobrot készít a meglévő szo-
boralak mintája, mérete alapján
mészkőből. A régi szoboralak elszállí-
tására a pontos másolati forma elké-

szítése miatt van szükség. Az új szo-
bor környezete is megújul: növények-
kel, díszvilágítással teszik szebbé.

Az új szobor és talapzata június-
ban érkezik Győrbe. A régi, azaz ere-
deti szobrot is visszahozzák majd vá-
rosunkba, valószínűleg a Bezerédj-ká-
polnában állítják újra.
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Az Ügyfélkapuval nem rendelkező
adózók március 18-ig többek között
sms-ben, levélben vagy a NAV honlap-
ján kitölthető űrlapon kérhetik az adó-
hivataltól, hogy a személyijövedelem -
adó-bevallási tervezetüket nyomtatott
formában küldje el nekik. A határidő le-
járta után a tervezet már csak szemé-
lyesen kérhető a NAV ügyfélszolgálata-
in, vagy Ügyfélkapu nyitása után hoz-
záférhetünk elektronikusan is.

Fontos, hogy rendelkezzünk
adónk 1 százalékáról. Az elmúlt évek
tapasztalata azt mutatja, hogy amió-
ta a NAV készíti az adóbevallások
nagy részét, az emberek elfelejtik az
1 százalék továbbadását. 

Közismert, hogy adónk 1 százalé-
kával civil szervezetet, alapítványt tá-
mogathatunk, a másik 1 százalékkal
egyházat vagy a Nemzeti Tehetség
Programot. Ráadásul az e-szja online
kitöltő felületén, az 1+1 százalék fel-
ajánlásakor a keresőbe elég beírni a
címszavakat – például győri kórház –,
s máris megjelennek pontos adó-
számmal az érintett alapítványok. Ha
valamelyik regisztrált egyháznak adja

Elszállították a napokban a Győri út–Fekete István út sarkán talál-
ható Szent Antal-szobrot, hamarosan egy új alkotás kerül a helyére. 

GYORBE LÁTOGATOTT
az indiai nagykövet

Kumar Tuhin 2018. december 17-
én mutatta be megbízólevelét Áder Já-
nos köztársasági elnöknek, és ezzel hi-
vatalosan is megkezdte munkáját India
immáron beiktatott nagyköveteként.

A megbeszélésen a polgármester
Győr kulturális és gazdasági életéről,
valamint városunk nemzetközi együtt-
működéseiről tájékoztatta a nagyköve-
tet és N. Venkataraman másodtitkárt.

A felek beszélgettek az indiai-
magyar kapcsolatok fejlődéséről,
valamint további lehetséges kap-
csolódási pontokról, amelyek közül
az egyik a kultúra, ezért a megbe-
szélésen részt vett Tanuja Shankar,
az Amrita Sher-Gil Kulturális Köz-
pont igazgatója is. 

A delegáció a győri látogatását a Szé-
chenyi István Egyetemen folytatta.

Az Indiai Köztársaság új magyarországi nagykövete, Kumar
Tuhin bemutatkozó látogatást tett Győrben, Borkai Zsolt
polgármesternél.
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Új Szent Antal-
szobor készül

san milyen tevékenységre, fejlesztés-
re vagy egyéb célra írja ki a pályázatot.
Így tehát csak azon adózók döntenek
közvetlenül arról, hogy mire fordítsák
adójuk egy részét, akik kitöltik a ren-
delkező nyilatkozatot és ezzel ponto-
san megnevezik, hogy mely szervezet,
illetve egyház tevékenységével érte-
nek egyet.

Figyelem, újabb csalók
A NAV soha nem kér bankkár-

tyaadatokat! – hívják fel a figyel-
met, ugyanis a közelgő adóbeval-
lási időszakra hivatkozva adatha-
lászok próbáltak megszerezni
ügyfélkapus bejelentkezési és
bankkártyaadatokat. A csalók
már nemcsak e-mailben, hanem
SMS-ben, sőt élő telefonhívással
is próbálkoznak. A szakemberek
kiemelték: a hivatal Ügyfélkapun
keresztül, illetve postán, adó-
számla-kivonaton értesíti az
ügyfeleket a többletként megje-
lenő tételekről. A hivatalos hon-
lap a nav.gov.hu címen található.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendelkezésére álló hivatalos
adatok alapján minden magánszemélynek, aki nem egyéni vállalko-
zó, idén is automatikusan elkészíti az adóbevallási tervezetet.

az egy százalékát, elég arról most
rendelkezni, utána automatikusan
évről évre oda kerül a pénz. A civil
szervezetek, illetve a Nemzeti Tehet-
ség Program esetében viszont min-
den évben újra meg kell jelölni a ked-
vezményezettet.

Azokat az 1+1 százalékokat, amivel
nem rendelkeznek az adózók, a köz-

ponti költségvetés elkülönítve tartja
nyilván. Tehát a befizetett adónk ezen
részével gyakorlatilag nem számol a
költségvetés. A törvények szerint a fel
nem ajánlott, elkülönített számlán
szereplő 1 százalékos összegeket kü-
lönböző pályázatok finanszírozására
fordítja az állam, de arról már az ille-
tékes minisztérium dönt, hogy ponto-

ADÓNK 

1 -áról
nekünk kell 

rendelkeznünk



lyozás és a körmölés a feladat. A hátsó
patkókba ilyenkor kis vídiastifteket üt a
kovács, hogy ne csússzanak meg a Ba-
ross hídon. A szőrüket olyan alaposan
kipucoljuk, hogy elmehetnek bármi-
lyen küllemi bírálatra. Az egyenruhákat
is kitisztítjuk. A diákok és a lányaim is

sokat dolgoznak azért, hogy minden
megfelelő legyen.” S valóban, Eszter –
aki a Magyar Honvédség tartalékos
hadnagya – szabadságot kért a hétre:
kislány kora óta édesapja mellett tölti
szabad pillanatait, szinte a lovardában
nőtt fel. „Rengeteg minden köt ide. Itt
van például Gavotte, aki a 2000-es is-
tállótűzkor majdnem elpusztult. Csú-
nyán megégett, de kitartásával megme-
nekült. Huszonhat éves, már nyugdíjas.
Látott felnőni. Igazi példakép, hiszen
megmutatta, hogy milyen élet és aka-
raterő lakozik a Bábolnán tenyésztett
anglo-arabokban” – emlékezett Eszter.

Az idei év különleges, hiszen a Ma-
gyar Huszár- és Katonai Hagyomány -

őrző Szövetségnek és Borkai Zsolt
polgármesternek köszönhetően
egyenként 50 ezer forintos csákókat
csináltathattak. A Honvédelmi Mi-
nisztérium pályázatával pedig 1834
mintájú, keresztpántos kötőfékes,
hattyúzablás kantárral vonulnak és

új, az eredetivel megegyező kardboj-
tokat, kardszíjakat is készíttethettek.

„Büszke vagyok, hogy a lányaim és
volt tanítványaim évek óta velem lova-
golnak március 15-én. A diákjaimat mo-
tiválja a lehetőség. Úgy készülnek rá so-
kan, mint más a lakodalmára” – mond-
ta Attila, majd arra is kitért, hogy azt ta-
pasztalja: a fiatalokban még mindig
megvan az együvé tartozás vágya.
„Nem csak a díszszakasz az, ahol együtt
lehetünk. Eszter lányommal, Boros Ani-
ta és Cseri Dávid egyesületi tagokkal
együtt Önkéntes Területvédelmi Tarta-
lékos Katonák is vagyunk. Hazaszeretet,
bajtársiasság és el nem múló értékrend
az, ami ott is összeköt bennünket.”
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A városi ünnepség rangját emelik a
lovasok, akik közül a Győri Lovas Nem-
zetőr Díszszakasz Egyesülethez látogat-
tunk. A Veres Péter Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium az egyetlen
az országban, ahol lovas katonai ha-
gyományőrző kiképzést is kapnak a di-
ákok. A díszszakaszt 1999-ben alapítot-
ta Vígh Attila, az iskola szakoktatója. Az
egyik legnagyobb büszkesége, hogy
két lánya, Eszter és Zita is vele tart a

MÁRCIUSI REMÉNYEK

hagyományőrzésben. „Tagok azok a di-
ákok lehetnek, akik tanulmányi ered-
ményükkel, biztos lovas tudásukkal és
példamutató viselkedésükkel kiérdem-
lik” – kezdte Vígh Attila, aki Eszter lá-
nyával együtt beszélgetett velünk. Ar-
ról is mesélt, hogy egyenruhájuk az
1848–49-es győri lovas nemzetőröké-
vel megegyező.

„Az iskola tizenegy lovával készülünk
– folytatta Attila. – Körülbelül egy-más-
fél héttel az esemény előtt a pataszabá-

Az év 74. napja mindig különleges.
Régebben még nyugodtan leírhattuk
volna, hogy a tél erre az időszakra már
kitombolta magát, és március idusán a
tavasz közeledtének örülhetünk. Az el-
múlt évek tapasztalata azonban még
zimankót sejtet, egy utolsó lehűlést,
még eshet pár centi hó, és bosszankod-
hatunk az elszenvedett károkon. Pedig
talán csak a lelkünknek fáj igazán.

Hiszen ha március 15-e, akkor piros-
fehér-zöld a magyar ember szíve. A há-
rom szín jelképezi az erőt, a hűséget és
a reményt. A vér keringése, a fény eljö-

vetele, a zsenge hajtások megjelenése.
Mindezek hozzánk tartoznak. Miként
ma az életet továbbadó új magba ve-
tett bizalmunk, úgy 1848. március 15-
én a márciusi ifjakba vetett hit határoz-
ta meg nemzetünk jövőjét. A forradal-
mi hullám két nap alatt ért el Bécsből
Pestre, ahol a szellemi élet vezéreinek
– Petőfinek, Vasvárinak, Jókainak – kö-
szönhetően vér nélkül győzött az igaz-
ság. Az ifjúság karon ragadta egymást.
A Pilvax Kávéháztól Landerer nyomdá-
jáig hullámzott a tömeg, ahol kinyom-
tatták – az azóta március 15-ét nagysze-

rűen szimbolizáló – Nemzeti dalt és a
Tizenkét pontot. A megmozdulás sikere
hatással volt a további eseményekre is:
bő egy héttel később megalakult az el-
ső felelős magyar kormány; majd elfo-
gadták az áprilisi törvénye-
ket, melyeknek kö-
szönhetően meg-
indulhatott a
magyar pol-
gárosodás.

Március
15. most is
egy velünk.

Petőfi kézen ragad minket. Gyermeke-
ink büszkén készülnek a megemléke-
zésekre. Ünneplő ruhába öltözünk.
Felvesszük a márciusi szél ellen védő
kabátokat, s mint annak idején a ka-

bát hajtókájára, szí-
vünk fölé helye-

zett három-
szín kokárdá-
val megyünk
ki az utcára,
gondolataink-

ban a Nemzeti
dal soraival.

Piros, fehér, zöld 
a magyar ember

szíve

Csodás látvány a lovas hagyományőrzők felvonulása a március 15-i
nemzeti ünnepünkkor. Ám hogy kik is ezek a kék egyenruhába bújt
emberek? Utánajártunk.

Ez a lovas katonák

LEGSZEBB napja
Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Szerző: Sándor Kristóf
Fotó: O. Jakócs Péter

Képünkön a Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Waldorf Tagóvodájának óvodásai szerepelnek, 
címlapunkon pedig a Márvány óvoda apróságait láthatják.



adóink célja a konkrét esetek haté-
kony és gyors megoldásában történő
segédkezés.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodahálózatnak több megyeszékhe-
lyen működik irodája, ezen túlmenően
a győri szakértők rendszeresen tarta-
nak kihelyezett tanácsadásokat Győr-
Moson-Sopron megyén belül Csornán,
Fertőszentmiklóson, Mosonmagyar -
óváron és Pannonhalmán. (x)
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A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodahálózatot a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) hozta létre azzal a céllal,
hogy azoknak is lehetőségük legyen
személyes ügyintézésre, akik a főváros-
tól távol élnek, és nem áll módjban fel-
keresni az MNB ügyfélszolgálatát. A
Győrben működő iroda üzemeltetését
a pénzügyi intézményektől és szolgál-
tatóktól független Fogyasztóvédők
Magyarországi Egyesülete végzi. A ta-

nácsadók járatosak a pénzügyi kérdé-
sek és problémák kezelésében, tudás-
ukat és felkészültségüket oktatások és
továbbképzések garantálják, amiről
rendszeres vizsgákon kell számot adni-
uk. Az ingyenes tanácsadások alkalmá-
val részletes tájékoztatást nyújtanak a
különböző szolgáltatások jellemzőiről,
az egyes konstrukciók előnyeiről és
kockázatairól, értelmezik az egyedi
szerződéseket, segítenek a hivatalos

okmányok, kérelmek megfogalmazá-
sában és benyújtásában, illetve a meg-
felelő fórumokhoz irányítják a pana-
szos ügyekkel hozzájuk fordulókat.

Az iroda már 2011 óta nyújt szol-
gáltatást természetes személyeknek,
akik pénzügyi vállalkozásokkal (bank,
biztosító, befektetési vállalkozás, kö-
veteléskezelő, stb.), szolgáltatásokkal
kapcsolatos kérdéseik, vitás ügyeik
esetén keresik fel az irodát. Tanács -

Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda – Győr

Cím: 9021 Győr, Szent István út
10/A., II. emelet 208‐as iroda

(az ITC‐székházban)

Telefon: +36‐30/923‐4942
(ügyfélfogadási időben)

E‐mail:
gyor@penzugyifogyaszto.hu 

Honlap:
www.penzugyifogyaszto.hu 

Ügyfélfogadás: 
hétfő 8–14, szerda 8–14, 

csütörtök 11–17 óráig.

BEMUTATKOZIK 
a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat

Pénzügyi döntés előtt áll és a megfontolt választáshoz hiteles,
pártatlan tanácsra van szüksége? Fizetési nehézségekre keres
megoldást vagy egyszerűen csak szeretne kiigazodni a pénzügyi
útvesztőkben? Bármilyen pénzügyi témáról van szó, személyes
és térítésmentes segítséget kérhet Győrben, a Pénzügyi Navi-
gátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől!

A csendre mint belső forrásra, táplálékra és él-
tető erőre szeretnék felhívni a látogatók figyelmét
– hangsúlyozta Hortobágyi T. Cirill főapát a Pan-
nonhalmi Főapátság Csend2019 elnevezésű év -
adát bemutató sajtótájékoztatón Budapesten. 

S hogy a csend milyen lehet? A főapát szavaival:
„Létezik a szemlélődés csendje, a megnyugvásé, a
letisztulásé. A dolgok összerendeződésének a csend-
je. Van cinikus, elhallgató, megalkuvó csend, a pró-
fétai hang elnémulása. De létezik a szolidaritás
csendje is, amikor szavak nélkül ott állok a másik
mellett, osztozva gyászában, bajában. Szavak nélkül,
de tettre készen, ha a helyzet úgy kívánja. 2019-ben
a csendet szeretnénk a párbeszéd középpontjába ál-

lítani, a csend megtapasztalását. Hiszen a monosto-
rok valamiképp a csend intézményesített helyei.”

Konrád atya, a kulturális igazgató pedig elmond-
ta, az évad építkezik a monostor csendtapasztala-
tára, ezt próbálja a kultúra és a spirituális párbeszéd
eszközeivel a szélesebb közönségnek felajánlani.
Ugyanakkor a csend e belső dimenzióin túl meg sze-
retné vizsgálni, milyen aspektusokkal rendelkezik
még a hallgatás, a csend a mai világban. A zene és
a többi művészet, az irodalom és a szociológia in-
terdiszciplináris megközelítéseiben azt vizsgálják,
miként éli meg a mai ember a csendet mint a dis-
kurzus megszakítását, mint a megértési folyamat-
ban beálló pillanatnyi szünetet.

A csendnek szenteli 2019-es évét a Pannon-
halmi Főapátság, a programok között hang-
versenyek, kiállítások, fitnesz lelkigyakorla-
tok és csendkurzusok is szerepelnek.

CSEND ÁLL
A KÖZÉPPONTBAN

IDÉN A
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A Kiev City Balett számos elisme-
rést tudhat magáénak. A közel két-
száz évvel ezelőtt megalakult Kijevi
Állami Színház kiváló táncművészei
évről évre kiemelkedő és profi pro-
dukciókkal örvendeztetik meg a kö-
zönséget. A méltán híres társulat
Magyarországra látogat és a balett-
történelem egyik legnagyobb klasszi-
kusában, a Rómeó és Júliában láthat-
juk kiteljesedni a felülmúlhatatlan
táncművészek tánctudását. A több
mint 40 főből álló csapat ebben az
évben közel 50 alkalommal lép fel

Közép-Európában. Az együt-
tes egy rövid bemutat-

kozás erejéig már
2012-ben látható
volt Magyarország
öt nagyvárosában,
de a hatalmas siker-

nek köszönhetően
most újra megtisztelnek

minket jelenlétükkel. A tánc-
művészek szakmai tudását mi sem

bizonyítja jobban, mint az a tény,
hogy Oroszország és Ukrajna legjobb
mestereinek tanítványai alkotják a
csapatot, akik csak egy hosszas elő-
válogatás után lehettek tagjai ennek

Az Imre Zoltán Programot (IZP) a Nemzeti Kul-
turális Alap hozta létre 2017-ben, hogy bemutat-
kozási lehetőséget biztosítson a magyarországi
táncművészet fiatal alkotóinak, koreográfusainak
és előadóművészeinek. Az IZP ugródeszkának szá-
mít nem csupán a hazai táncéletben, hanem lehe-
tőséget biztosít az ifjú művészek számára a nem-
zetközi színtérre való kijutáshoz is.

Az IZP-pályázat egyik győztese Sebestyén Bá-
lint, a Győri Balett Harangozó-díjas magántáncosa,

a neves együttesnek. A tánctársulat
hazai szereplői mellett a külföldről
(Japán, USA, Grúzia) érkezett legki-
válóbb táncos szólisták közreműköd-
nek az együttesben, akik nívós nem-
zetközi balettversenyeken is bizonyí-
tották rátermettségüket. A balett-
együttes élén 1998-tól 2005-ig Va-
lery Kovtun, majd Victor Litvinov állt.
Jelenleg a híres, kitüntetett ukrán
táncművész, Ivan Kozlov igazgatja a
világhírű társulatot. A nemzetközi pa-
lettán is óriási sikert aratott együttes
fesztiválokon, valamint Németor-
szág, Franciaország, Olaszország,
Spanyolország, Portugália, Svájc, az
Egyesült Királyság, Szlovénia, Romá-
nia, Japán és Kanada legnagyobb
színpadai után most Magyarorszá-
gon teszi tiszteletét. Biztosak lehe-
tünk abban, hogy nem mindennapi,
hagyományőrző, eredeti klasszikus
balettelőadás részesei lehetünk,
ahol a legjobban képzett táncművé-
szek kalauzolnak el minket Rómeó
és Júlia varázslatos történetébe.

A társulat Győrben március 28-
án 19 órakor lép fel a Vaskakas
Művészeti Központban. Jegyek a
jegy.hu oldalon kaphatók. (x)

Városunkban táncol a világhíru Kiev City Balett

Rómeó és Júlia

A
legnagyobb klasszikus
a legjobb mûvészek

tolmácsolásában!

´́

aki Antigoné című koreográfiáját mutatja be már-
cius 19-én 19 órától a győri közönségnek.

A fesztivál további programjában március 20-án Sze-
ri Viktor: Melinda álma, Ujszászi Dorottya: I hear you;
március 21-én Grecsó Zoltán: Dadogó szimfónia, Zig-
gurat Projekt: Légszükséglet; március 22-én Gera Anita:
Image, Katonka Zoltán: Enigma; március 23-án Halász
Gábor: Immortel, Tókos Attila–ifj. Zsurafszky Zoltán: Kö-
zelítés című táncprodukciója szerepel. Az előadások 19
órakor kezdődnek a Vaskakas Művészeti Központban.

A Vaskakas Művészeti Központ-
ban március 19–23. között mini
táncfesztivál keretében mutatkoz-
nak be a magyarországi táncmű-
vészet legizgalmasabb fiatal alko-
tói, koreográfusai és előadóművé-
szei, köztük Sebestyén Bálint, a
Győri Balett Harangozó Gyula-dí-
jas magántáncosa.

Mini
táncfesztivál a
Vaskakasban

Fotó: O. Jakócs Péter
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Eisenbahn-Modell-Ausstellung am 23. und
24. März von 10 bis 18 Uhr in Győrben, im ETO

Park. Zu sehen gibt es echte Bahnhöfe in verklei-
nerter Form, desweiteren ungarische Fahrzeuge

und auch Dampfloks europäischer Eisen-
bahnen. 

Am
17. März von 7–12 Uhr wird auf

dem Marktplatz der Tarcsay-Strasse ein
Antiquitätenmarkt abgehalten. Wieder sind
Liebhaber von Antiquitäten und Kunstge-
genständen am dritten Sonntag des März

willkommen – die Győrer Antikexpo ist
Treffpunkt von Sammlern und Kunst-

liebhabern.

Vom 19–23. März findet das Imre Zoltán Tanzfestival
im Kunstzentrum Vaskakas (Czuczor Gergely u. 17.)
statt, wo sich die spannendsten jungen Schaffenden,
Choreographen und Künstler der ungarischen Tanz-
kunst präsentieren. 19. März, 19 Uhr: Sebestyén Bá-
lint – Győrer Balett: Antigoné;  20. März, 19 Uhr: Szeri
Viktor: Melindas Traum / Ujszászi Dorottya: I hear
you; 21. März, 19 Uhr: Grecsó Zoltán: Stotterer
Symphonie / Ziggurat Projekt: Atemnot; 22. März, 19
Uhr: Gera Anita: Image / Katonka Zoltán: Enigma; 23.
März, 19 Uhr: Halász Gábor: Immortel / Tókos Attila
– Zsurafszky Zoltán junior: Annäherung.

Vernissage der Ausstellung „Die To-
re der Donau" von Soproni Somlai At-
tila am 21. März um 17 Uhr in der
Magyar Ispita (Nefelejcs köz 3.). Sop-
ron, Szombathely, Kőszeg, Győr oder
auch die Tore des Budaer Burgviertels
sind auf der Ausstellung zu sehen, die
bis 21. April, täglich ausser montags
von 10 bis 18 Uhr zu sehen ist. 

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

„Arien und Ouvertüre” – das Konzert des Blechbläser-Quin-
tetts, welches aus Mitgliedern des Győrer Philharmonieorches-
ters gebildet wurde, beginnt am 18. Marz um 19 Uhr im Zichy-
Palast (Liszt Ferenc utca 20.).   
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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  

Vasútmodell-kiállítást rendeznek
március 23-án és 24-én 10 és 18 óra
között az ETO Parkban. Láthatunk va-
lós állomásokat kicsinyítve, magyar
járműveket és európai vasutak gőz-
mozdonyait is.

A Duna kapui címmel Soproni Somlai Attila ki-
állítása nyílik március 21-én 17 órakor a Ma-
gyar Ispitában (Nefelejcs köz 3.). Sopron,
Szombathely, Kőszeg, Győr és a Budai Várne-
gyed kapuit is láthatjuk a tárlaton, amely áp-
rilis 21-ig látogatható hétfő kivételével min-
dennap 10 és 18 óra között.

Kántorművészettől a musicalig címmel kán-
torkoncertet tartanak a volt zsinagógában (Kos-
suth L. u. 5.) március 31-én 18 órától. A kon-
certen közreműködik Rudas Dániel (a Dohány
utcai zsinagóga kántora), Király Miklós opera-
énekes, Schmuel Barzilai (Bécsi Hitközség fő-
kántora) és Neumark Zoltán zongoraművész.

Mágia címmel nyílik Malasits Zsolt győri festőmű-
vész kiállítása március 18-án 17 órakor a Kisfaludy
Károly Könyvtárban (Baross u. 4.). A kiállítást Rech-
nitzer János műgyűjtő nyitja meg, közreműködik
Csankó Zoltán színművész. A tárlat április 10-ig, hét-
köznapokon 13 és 16 óra között látogatható.

Régiségvásárt tartanak március 17-én 7–12 óráig
a Tarcsay úti piactéren. Újra várják a régiségek
és műtárgyak kedvelőit a gyűjtők, műkedvelők
találkozási pontján, a Győri Antikexpón. Győr-ménfőcsanaki történelmi séta címmel Sza-

bady János helytörténeti kutató tart előadást Su-
lyok Erika könyvtáros közreműködésével márci-
us 20-án 17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtár-
ban (Baross út 4.) az Életünk utcái, terei helytör-
téneti sorozatban.

A Beszélgess velem programsorozat következő ven-
dége dr. Borbély Károly festőművész, művészettera-
peuta, főiskolai docens lesz március 19-én 17 órától
a Széchenyi István Egyetemen. A beszélgetés témája:
A művészet gyógyító ereje. Moderátor: Pió Márta.

Jobbágyi Zsolt „Kinyílt az ég három felé” – Sza-
bária forrásától a harráni szabeusokig és vissza
címmel tart előadás a Magyar Évezredek sorozat-
ban március 21-én 18 órától a SZE Apáczai Karán
(Liszt Ferenc u. 42.).

A III. Termény- és Kézművesvásárt rendezik már-
cius 23-án 8 és 11.30 között Győrszentivánon, a
Kis Pipa étterem teraszán (Kör tér 57.).

Tálos Péter fotóművész Gyirmóti évszakok című ki-
állítása nyílik március 19-én 17.30-kor a Gyirmóti
Művelődési Házban (Szent László út 35–37.).
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Samu József története Győrasz-
szonyfáról indult, ahol szüleivel és
öccsével lakott. „Apám a vagongyár-
ban dolgozott, és otthon gazdálko-
dott, én pedig amiben tudtam, segí-
tettem neki. A szomszédunkban la-
kott egy autószerelő, aki tizenkét
éves koromtól egyre több feladatot
adott, és egy életre megfertőződtem
a gépkocsik szeretetével” – mesél a
kezdetekről Samu József. 

Tanulmányait Győrben, a 400-as szá-
mú Ipari Szakmunkásképző Intézetben
karosszérialakatosként végezte, és a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen elért
teljesítménye alapján „szabadult”. Gya-
korlatot a 15-ös számú autójavítóban
szerzett, majd a katonaság alatt is szere-
lőként látta el feladatát. Leszerelés után
gépipari technikumot végzett, 1973-
ban pedig megkapta a mesterle-
velet. „A munkából haza-
érve mindennap a
műhelyem kialakí-
tásán dolgoztam.
A család nagy
visszatartó erő
volt, hiszen
megszületett
a fiam, majd a
lányom, én
mégis úgy érez-
tem, szembené-
zek a kihívással és
a saját lábamra állok”
– mondja a mester, aki
1978-ban, harmadik nekifu-
tásra kapta meg autókarosszéria-laka-
tos engedélyét. „A5” – ez szerepelt raj-
ta, ami azt jelenti, hogy ő lett az ötödik
maszek a szakterületén.  

„Az első két évben a feleségem se-
gített a fafalú műhelyben, de hamar
elérkezett az idő, amikor fel kellett
vennem az első alkalmazottat. Ekkor

került hozzám az első tanuló
is, aki olyan emberek-

hez is elvitte a ne-
vemet, akik előt-

te még nem
hallottak ró-
lam” – ma-
gyarázza Sa-
mu József,
aki alapos
tudást köve-

telt meg a di-
ákoktól. Több-

ször előfordult,
hogy akár ötven-

szer is leíratta velük
helyesen, ha hibáztak vala-

miben. De arra is volt példa, hogy az
utcán felejtett pótkerékkel kellett pár
száz métert futnia a tanulónak. „Ben-
nem nincs szakmai féltékenység, szí-

vesen adom át a tudásomat, ha úgy
látom, érdemes. Ráadásul én is ta-
nulhatok a fiataloktól” – teszi hozzá
a karosszérialakatos mester.  

Az egyik legnagyobb segítséget az
jelentette számára, amikor fia, Ta-
más 1989-ben a műhelybe került.
„Sosem kényszerítettük a szakmavá-
lasztásban, aztán egy napon, nem
sokkal a felvételi előtt bejelentette:
autófényező szeretne lenni” – meséli
a büszke apa, aki úgy látja, fia veze-
tésével biztosított a műhely jövője. 

Samu József képtelen meglenni
feladat nélkül. Ennek ékes bizonyíté-
ka, hogy zárás után is rendszeresen
rendezgeti a szerszámokat, tagja a
Győri Ipartestületnek és a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarának is. „Mindennap úgy
kelek fel, hogy várom a kihívásokat.
Megteremtettem a műhelyt, és elér-
tük, hogy önálló műszaki vizsgáztató
helyként működjünk, és azt szeretem
látni, ha virágzik” – hangsúlyozza.

Persze a sok munka megköveteli
a kikapcsolódást, ezért továbbra is el-
jár focizni, és szurkol a kézilabda-
mérkőzéseken. 

Samu József kitartását és elhivatott-
ságát jól tükrözi, hogy több, súlyos bal-
eset után sem adta fel. „Egy alkalom-
mal a benzingőzös műszálas pulóve-
rem lobbant be, komoly égési sérülé-
seket szenvedtem. Aztán 1989-ben ge-
rincsérv miatt időszakosan lebénul-
tam, akkor nyitottunk autókereske-
dést, amely 1994-ig működött. A leg-
utolsó balesetem 2017 decemberé-
ben történt, tizenkétszer kellett meg-
műteni a csuklómat. Hálás vagyok az
orvosomnak, hogy használhatom a ke-
zemet” – mondja a negyvenéves ipar-
testületi tagsággal rendelkező mester. 

És hogy mi a sikeres életút titka?
„Összetartó családunk van, ráadásul
mára kívül-belül győrinek érzem ma-
gamat. De azt nem felejtem el, hogy
honnan indultam, és büszkeséggel tölt
el, ha a szülőfalumra gondolok.”

Samu József minden reggel tettre készen éb-
red, kíváncsi, hogy milyen feladatot tartogat
számára az újabb nap. Az aranykoszorús au-
tójavító mester szeptemberben tölti be het-
venedik életévét, vállalkozása pedig több
mint negyven éve működik Győrben. A
Templom utcai autójavító műhely alapjait
egyetlen szerszámosládával rakta le. 

„Ha újrakezdhetném,

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

megint belevágnék”

Ô lett 
az ötödik maszek 
a szakterületén
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A legjobbakat díjazták, 152 pályaműből kiál-
lítás nyílt az intézmény aulájában. A verseny
egyik szervezője, Milanovich Lászlóné Ildikó az
idei versenyről elmondta, ismét minőségi, ma-
gas színvonalú pályaművek érkeztek be, ame-
lyek tükrözték azt a lelkiismeretes felkészítést,
amit a pedagógusok a vizuális kultúra iránt ta-
núsítanak. A pályázat évről évre lehetőséget ad
arra, hogy a vizuális kultúra bármely ágában je-
leskedő, felnövekvő nemzedék bemutatkozhas-
son. A kiállítás találkozási pont is a művészetek
iránt érdeklődő gyerekeknek, fiataloknak, hogy
megismerjék egymás munkáit és a jövőben is
örömmel alkossanak. A tárlat április elejéig te-
kinthető meg az intézményben.
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Az első írásos emlék, az 1494-es királyi számadás-
könyv szerint Pynnyednek írták a település nevét és
a győri püspök tulajdona volt. Egy 1874-es forrás sze-
rint pedig a falu a Tóközben, a Rábca folyó bal partján
fekszik, valószínűleg a győri püspökség halász szolgái
lakták, ekkor kapta a Fischerdorf német nevet. Talaja
vizenyős volt, így nem volt temetője, „mert alig pár
lábnyira ásnak, a víz felfakad, s kénytelenek a Rábca
nyugati felén a győri határban tartani a temetőt.”

Az 1590. szeptember 6-án tartott megyei köz-
gyűlésen már mint falut említették, ekkor szaba-
dalmas malombirtokosok lakták, a taxás faluk kö-
zött tartották nyilván. Ugyanebben az évben Mik-
sa herceg német hadai elpusztították a települést,
de hamar újjáépítették. 1594-ben Győr ostroma
alatt ismét császári hadakat szállásoltak el a falu-
ban, a keresztény seregek vagy az őket üldöző tö-
rökök pedig felgyújtották a települést.

1608. augusztus 23-án közgyűlés hirdette ki a káp-
talan bizonyságlevelét, mely igazolja, miszerint Grego-
riancz Pál győri püspök Pinnyéd számára királyilag
megerősített kiváltságlevelet adott. A török hódoltsá-
got követően kertészek és mesteremberek népesítet-
ték be. Mivel körülményes volt a megközelíthetősége,
ez biztosította a település számára az önállóságot.

Az előadáson kiderült, a pinnyédi kápolna Zalka
János püspök bőkezűségéből, Schlichter Lajos tervei
szerint épülhetett meg 1899-ben. Az építés évében
azonban az árvíz miatt nem lehetett felszentelni, így
a kápolna megáldását 1900. június 24-én tartották.
A kereszt szentelésére pedig 1907. október 20-án ke-
rült sor, melyet Bedy Vince kanonok áldott meg.
Pinnyéd község a Minisztertanács határozata alapján
1950. szeptember 1-jén lett Győr része.

Biczó Zalán beszélt többek mellett a Szúnyog-
sziget történetéről is. A szigetet 1935-ben vette
meg Hajnal Kolos a püspökségtől, majd halála
után, 1962-től felparcellázták a szigetet és a városi
emberek üdülőtelepévé vált.

Szóba kerültek a pinnyédi helynevek és utcák
elnevezései is, megemlékeztek a Pinnyéden szol-
gáló papokról, káplánokról, a gyógyító körorvosok-
ról, például dr. Gárdos Andorról, dr. Halmi Dénes-
ről és dr. Vidor Adolfról is.

Győr-Pinnyéd története és hitélete címmel Bi -
czó Zalán és Zsebedics József kutatásai könyv for-
májában már kilenc évvel ezelőtt napvilágot láttak.
Az archív fotók mellett a művészi, természeti fo-
tókat dr. Tolnay Imre készítette.

AZ EGYKORI
halászfaluról meséltekSzerző: Földvári Gabriella

Fotó: Régi Győr

Pynnyednek, Fischerdorfnak is nevezték egykoron a ma már
közel hetven éve Győrhöz tartozó Pinnyéd települést. A vá-
rosrészről Biczó Zalán, a Széchenyi István Egyetem könyvtá-
rosa tartott a közelmúltban előadást az Életünk utcái, terei
című helytörténeti előadás-sorozatban a Kisfaludy Károly
Könyvtárban.

Szerző: Földvári Gabriella

Több mint négyszáz pályamű érkezett me-
gyénk diákjaitól a Cziráki Lajos komplex kép-
zőművészeti tanulmányi versenyre, melyet
hatodik alkalommal hirdetett meg idén a Győ-
ri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,
Szakgimnázium és Kollégium.

Alkotó diákok
találkozása

A kiállított ötvös-, üvegműves, faműves, faze-
kas- , népi bőrműves, divat- és stílustervezői mun-
kákról a látogató nem mondja meg, hogy diákok
álkották a tárgyakat. A növendékek legjobb, leg-
szebb alkotásait mutatják be a nagyközönségnek,
amelyek vizsgaremekek, a tematikus pályázatokra
készült alkotások, és a szakmai képzésen létrejött
tanulmányi munkákból nyújtanak válogatást. Az
alsósok a Szigetköz témakörét dolgozták fel a me-

séken keresztül, míg a nagyobbak a Szigetköz ter-
mészeti kincseit jelenítették meg, melyeket évfo-
lyamonként egy-egy tablón mutatnak be. 

A tárlathoz szerdánként 17 órától beszélgeté-
sek kapcsolódnak, ahol az iskola művészeti képzé-
seit ismerhetik meg az érdeklődők és betekintést
nyerhetnek az alkotás folyamatába. A kiállítás áp-
rilis 7-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra
között látogatható.

Báli ruha, dizájn karköto, kerámia

Motívumok címmel nyílt meg
a Kovács Margit Iparművészeti
Középiskola és az Általános Is-
kola Rajztagozatának hagyo-
mányos éves kiállítása hétfőn
a győri Esterházy-palotában.

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

´́
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Petőfi Debrecenben, 1844. 
Orlai Petrich Soma festmény

#szarkazsófi

IFJÚ ÁBRÁND

A márciusi ifjak vezéralakja utálta a tejfölös tormát és imád-
ta a túrós csuszát. Mindemellett a húst szerette a legjobban,
pörkölt, rostélyos vagy pecsenye formájában, de nem min-
dig volt lehetősége kedve szerint étkezni.

Petőfi Sándor a zseniális költők között is különc volt, hiszen az ő
tehetsége, képzelete nem sok művésszel hasonlítható össze, és máig
meghökkent. Egyik generáció sem tudja elképzelni, hogy miként szü-
lethet olyan ifjú a földre, aki 26 éves koráig egy ország irodalmát ké-
pes megírni, betölteni, mindezt olyan mértékű bölcselettel, tapasz-
talattal, aminek ennyi idősen csak hiányában lehetett – legalábbis ezt
gondolnánk életkora okán. Petőfi Sándor igazi vándor volt, nemcsak
színészként, hanem már gyerekként is, ezért a sokfajta iskola mellett
mindenesként, katonaként, színészként és íróként járta az országot.
Senki nem tudta volna számon tartani élete állomásait, ma pedig
még kevésbé tudnánk felidézni, ha nem írt volna ki mindent magából,
mi több, azt is papírra vetette, amit csak elképzelt. A borozó volt az
első megjelent költeménye, amit még több borban gazdag vers kö-
vetett, majd később kiderült, hogy minden bizonnyal nem is szerette
a bort. Az ételt, a finom ételt viszont annál inkább: ahol tudott, piacra
járt, és minden helyi jellegzetességet, ételt, házi eltett finomságot
megkósolt, persze csak ha tehette. Petőfi ugyanis többször éhezett,
mint azt szerette volna. Ilyenkor gyakran segítették ki ismerős isme-
retlenek, de ahogy ma gyakran az éhes szakács szüli a legjobb recep-
teket, úgy ábrándozott Petőfi is a gazdag fogásokról. Hagymával, sza-
lonnával, lecsóval, krumplival, pont úgy, ahogy azt magyar embernek
illendő. Sosem kóstolta ezt a rostélyost, de az utókor úgy akarta kár-
pótolni a szegény költőt, hogy róla nevezték el a gazdag ételt.

Petofi-rostélyos
Elkészítés 
1. A marhahúst felszeletelem

szép vékony szeletekre, picit klop-
folom, majd belisztezem és a forró
zsírban, egy serpenyőben lepirítom
mindkét oldalát, és kiszedem egy
tányérra. 2. A megmaradt zsiradék-
ba dobom a felkarikázott hagymát,
szalonnát, paprikát, paradicsomot,
és közepes lángon megpirítom azo-
kat is. Felöntöm 2 dl vízzel, vissza-

teszem a húsokat, hozzáadom a zú-
zott fokhagymát és két órán át főzöm
fedő alatt, amíg meg nem puhul a hús.
3. Mikor puha, hozzáöntöm a sűrített
paradicsomot, pirospaprikát, a bort, s
megvárom, míg felforr, majd újabb tíz
percig főzöm. Sózom, ha szükséges,
borsozom. A Petőfi-rostélyost gyakran
kínálják burgonyafánkkal, de az inten-
zív ízek mellé tökéletes a héjában főtt
burgonya is.

´́

Bevásárlólista
1 kg marharostélyos vagy felsál,
100 g sertészsír, 3 nagy fej vöröshagyma, 
3 gerezd fokhagyma, 1 ek. őrölt pirospaprika, 
1 kk. őrölt kömény, 2 db friss paprika,
2 db paradicsom, 1 ek. liszt, 150 g sűrített paradicsom,
100 g füstölt szalonna, 100 ml bor, 500 g burgonya
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Programok 
a jövő hétvégére:
Gyárvárosban március 22-

én, pénteken, a Gyárvárosi
Közösségi Házban 14.30-tól
újra az egészség kerül a kö-
zéppontba. A szűrővizsgála-
tok és a ta nács   adások mel-
lett ételkóstolás, termékbe-
mutatók és Bowen-techniká-
val való ismerkedési lehető-
ség is színesíti az egészségtu-
datos programokat.

Gyirmóton szintén március
22-én, pénteken 16 órától vár-
ják az egészségi állapotuk fel-
mérése és megőrzése iránt ér-
deklődőket a művelődési ház-
ban. A szűrővizsgálatokon, ta-

nácsadásokon és életmód-
programokon kívül egészsé-
ges ételek bemutatójára, kós-
tolójára, gyermekprogramok-
ra is várják a látogatókat.

Adyvárosban március 23-
án, szombaton 9 órától a Sza-
bóky Adolf Szakiskola ad ott-
hont az Egészség-Piac újabb
állomásának. Az érdeklődök a
szűrővizsgálatokon és élet-
módprogramokon kívül részt
vehetnek a Győr-Moson-Sop-
ron megyei Család, Esélyte-
remtő és Önkéntes Ház érzé-
kenyítő bemutatóján, illetve a
Győri Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési programján is.

Részletes program és továb-
bi információk az egeszseg.
gyor.hu honlapon és a Face -
bookon érhetőek el.

Idén tavasszal újra várják az érdeklődőket a városban, 12
helyszínen ingyenes szűrővizsgálatokkal, életmód-tanács -
adással, bemutatókkal, kóstolókkal és még sok mással!

Az Egészség-Piac 
aktuális programjai

Bölcsodei felhívás´́

III. számú Bölcsődei Központ:
• Türr István utcai Bölcsőde: 

9022 Győr, Türr I. u 4.
Tel.: 96/320-366, 06-20/520-4099
E-mail: ebiturr@gyoribolcsodek.hu

• Győrszentiváni Bölcsőde:
9011 Győrszentiván, Kör tér 10.

• Báthory utcai Bölcsőde: 
9026 Győr, Báthory u. 2.

IV. számú Bölcsődei Központ:
• Cuha utcai Bölcsőde: 9024 Győr, Cuha u. 16.

Tel.: 96/415-268, 06-20/520-4244
E-mail: ebicuha@gyoribolcsodek.hu

• Mónus Illés utcai Bölcsőde:
9024 Győr, Mónus I. u. 41.

• Jósika utcai Bölcsőde: 9024 Győr, Jósika u. 2.
• Kassák L. utcai Bölcsőde: 9023 Győr, Kassák L. u. 14.

Kedves kisgyermekes szülők!
Kérjük önöket, amennyiben a 2019–2020-as nevelési évben bölcsődébe kívánják íratni
gyermeküket, jelezzék szándékukat március 26-27-28-án, 9–12 óráig a központi bölcsődék
vezetőinél, előzetes igényfelmérés céljából.

A bölcsődei központok és a hozzájuk tartozó bölcsődék elérhetőségei:

További felvilágosítást a központi bölcsődék vezetőitől kérhetnek.

Szeretettel várjuk Önöket!

Bartalné dr. Tóth Györgyi, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat igazgatója

I. számú Bölcsődei Központ: 
• Kodály Zoltán utcai Bölcsőde: 

9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
Tel.: 96/412-500, 96/437-410, 06-20/520-4380
E-mail: ebikodaly@gyoribolcsodek.hu

• Kiskúti úti Bölcsőde: 
9027 Győr, Kiskúti út 16.

II. számú Bölcsődei Központ: 
• Örkény István utcai Bölcsőde: 

9024 Győr, Örkény I. u. 2.
Tel.: 96/431-885, 06-20/487-8809
E-mail: ebiorkeny@gyoribolcsodek.hu

• Ménfőcsanaki Bölcsőde:
9012 Ménfőcsanak, Kisdobos u. 7.

• Kígyó utcai Bölcsőde:
9025 Győr, Kígyó u. 13.



Kövessétek Gerzson és Panka életét a „Gerzson és Panka kalandjai” Facebook-oldalon!

Megrendelhető: már német és magyar nyelven is a www.drdezsi.hu webáruházban, INGYENES házhoz szállítással.

Gerzson és Panka 
a két valóságban is létező, Győrben élő, színes, 
beszélő arapapagáj kalandjai 

Terjeszti: a Libri Könyváruház

Színes mesekönyv, aranyos
rajzokkal, amit érdemes
el- vagy felolvasni
minden kisgyereknek!

2-10 éves korosztálynak ajánlott.
Szülinapra, névnapra, húsvétra
vagy csak úgy ajándékba.
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A zord fagy elengedte vasmarká-
ból a jeget, a víz jókedvűen hullám-
zik a gibbonsziget körül. Gyurci és
Dodó – a két szigetlakó – pedig len-
dületes ugrásokkal élvezheti végre
a fák tetején a mozgás szabadságát.
A fázós mókusmajmok is előbújtak
a vackukból, hogy boldogan napoz-
va kurkászhassák egymást. A zsirá-
fok komótosan róják köreiket a ka-
rámban, míg a zebrák és a vörös bi-
valyok virgonc jókedvvel vágtatnak
közöttük.

A tigriskifutóban is pezseg az élet,
a négy kölyök hatalmasat nőtt az el-
múlt hetekben. A méretükkel együtt
az önbizalmuk is jelentősen gyarapo-
dott, ragadozó természetük is előtér-
be került. A kifutó szabadságát élvez-
ve, egymásra leselkedve, és a mási-
kat lebirkózva, játékosan gyakorolják
a vadászatot. Anyjuk minden mozdu-
latát figyelik és utánozzák. Így isme-
rik meg, hogy is kell majd „nagy tig-
risnek” lenni.

A tavaszi „baby-boom” kezde-
tén a patásoknál több kis jövevény-
nek is örülhetünk. Az Afrika-kifutó-
ban fakó lóantilop született, és a
pettyes szarvasoknál is gyarapo-

dott a létszám. Már láthatóak is a
többiek között. Lassan újra bené-
pesül az állatkert, s a téli kietlen
játszóteret is birtokba veszi a zsi-
bongó gyermeksereg. Ne marad-

jon otthon a négy fal között, moz-
duljon ki és élvezze velünk a kike-
let ezer apró ajándékát! Töltse fel
tüdejét együtt az állatkert lakóival,
a friss tavaszi levegővel!

Az idén is rengeteg újdonsággal ké-
szülünk látogatóinknak, a tavasz még
sok izgalmat tartogat! Figyeljék honla-
punkat és közösségi oldalunkat a to-
vábbi izgalmas információkért. (x)

Kezdodik 

A Xantus János Állatkertben hagyo-
mányosan március közepén kezdő-
dik a szezon. Ekkor már a kelleme-
sebb időjárás az állatokat is előcsa-
logatja. Ha ellátogatnak hozzánk,
önök is átélhetik a kora tavaszi zsi-
bongást, ugyanis egyre több jószág
hagyhatja el a téli menedékét.

az állatkerti 
szezon

´́
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert



1. Idén van Ady Endre halálának 100. évfordulója. Győr
egyik elsőként épült lakótelepét róla nevezték el, ma Ady‐
városként ismerjük. A lakótelep „kapujában” látható az Ady
négy arca című szoborkompozíció. Kinek az alkotása?

1 Borsos Miklós
2 Lebó Ferenc
X Vígh Tamás

2. Győr mindig nagy figyelmet fordított a nyelvművelés‐
re. A Szép magyar beszéd verseny és döntője is városunk‐
ban zajlik 1966 óta. A versenynek Győr egyik híres gim‐
náziuma, a Kazinczy ad otthont. A verseny egyik szerve‐
zője 125 éve, szeptemberben született, a Kazinczy‐díjat
is ő alapította. Ki ő?

1 Péchy Blanka
2 Grétsy László
X Lőrincze Lajos

3. Idén emlékezünk az aradi vértanúkra is. Győrött sok
emléktábla, utca őrzi emléküket. Az 1861‐től Deák Fe‐
renc nevét viselő utca később az Aradi vértanúk útja ne‐
vet kapta. Mikor volt ez?

1 1938
2 1948
X 1958

4. Régebben itt volt állatvásártér, lovarda is működött itt.
Szedreskertnek is nevezték. „Hirdessék emlékoszlopok, ut‐
cák és terek az Ő emlékét” – mondta Wennes Jenő polgár‐
mester, amikor 1907‐ben róla nevezték el a parkot, ma örök‐
mécses is őrzi az első független magyar kormány miniszter‐
elnökének emlékét. Kiről nevezték el a parkot?

1 Deák Ferenc
2 Batthyány Lajos
X Széchenyi István

5. Néprajzkutató, utazó, a magyarországi finnugrisztika
egyik legelső, kiemelkedő képviselője. Az oroszországi finn ‐
ugor népek körében végzett gyűjtő‐ és kutatómunkája mi‐
att „Észak Kőrösi Csomája” néven is szokták emlegetni.
Győrött a Pannonhalmi Szent Benedek‐rend Főgimnáziu‐
mában 1834–1836 között bölcseletet hallgatott, Maár Bo‐
nifác bencés tanárától kapott indíttatást a magyarság ős‐
hazájának, rokonainak kutatására. Idén ünnepeljük szüle‐
tésének 200. évfordulóját. Ki ő?

1 Reguly Antal
2 Sajnovics János
X Erdélyi János

6. Minden családban fontos szerepet töltenek be a nagyma‐
mák. Győrött 2017‐ben egy szoborral tisztelegtek a nagy‐
mamák előtt, mely Rieger Tibor alkotása. A nagymama ölé‐

ben a „Gőgös Gúnár Gedeon", melyből mesét mond unoká‐
jának. A szobron pedig egy idézet olvasható: „...gurul a lab‐
da, sül a fánk, mosolyog hetven unokánk.” Ki írta az idézetet
és kinek a műve a Gőgös Gúnár Gedeon?

1 Weöres Sándor és Varga Katalin
2 Zelk Zoltán és Janikovszky Éva
X Móra Ferenc és Szabó Magda

7. A Bécsi kapu téren található megyénk híres szülöttjének,
az irodalomszervező Kisfaludy Károlynak bronzszobra,
amely Mátrai Lajos alkotása. A szobrot 2018‐ban elszállítot‐
ták és felújították. Először hol állították fel a szobrot?

1 Batthyány liget
2 Dunakapu tér
X Radó-sziget

8. Újvárosban, a Kossuth utca és a Városház köz csomó‐
pont átépítésekor áthelyezték Kossuth  Lajos szobrát. A
Kossuth‐szobor körül kokárda formájú teresedés és lép‐
csőzetes kokárdaszalag készült gránitburkolattal. Kos‐
suth Lajos és felesége, Meszlényi Terézia szobra Szórádi
Zsigmond alkotása. Kossuth Lajos felesége Győrött szü‐
letett. Hol található a szülőháza?

1 Rákóczi Ferenc utca 1.
2 Dr. Kovács Pál utca 5.
X Liszt Ferenc utca 1.

9. 1979‐ben az Állami Balettintézet végzős osztályának
tagjai a diplomájuk átvétele után úgy döntöttek, hogy
nem szélednek szét. Ügyüknek megnyerték Markó Ivánt,
aki búcsút mondott Maurice Béjart világhírű együttesé‐
nek Brüsszelben. Győrbe jött, az együttes vezetője lett
és megalakult a Győri Balett. A Markó Iván vezette tár‐
sulat 1979. november 2‐án tartotta első bemutatóját. Ki‐
nek a zenéjére készült a nyitó előadás?

1 Bartók Béla
2 Carl Orff
X Joseph Haydn

10. Hazánkban egyedülálló, Krisztust ábrázoló szobrot
avattak Győrött 2018‐ban, a nagyhéten. A köztéri alko‐
tást Lebó Ferenc készítette. Hol található a szobor? 

1 Bécsi kapu tér
2 Szabadhegy
X Káptalandomb

11. A XVII. századi eredetű épület 1767‐ben kapta ba‐
rokk formáját. 1809. augusztus 31‐én a győri várat el‐
foglaló Napóleon császár egy napot töltött az épületben.
Jelenleg a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
kiállítóhelye. Hol található ez az épület és milyen néven
ismerjük?

1 Király utca 4. Napóleon-ház
2 Bécsi kapu tér 12. Altabak-ház
X Széchenyi tér 4. Vastuskós-ház

12. Az utolsó nemesi felkelés résztvevői 1809. június 14‐
én vereséget szenvedtek a francia hadaktól Győr köze‐
lében, Kismegyeren. Híres költőnk így örökítette meg
versében az eseményt: „Majd elfeledtem győri vitézség‐
tek. / Mikor emeltek már emlékszobrot/ A sok hős láb‐
nak, mely ott úgy futott?/ Mi a vers címe?

1 Csatában
2 A nép nevében
X A szabadsághoz

13. A Káptalandombon található a XV. században épült Püs‐
pöki Udvarbíróház. Ez az épület ad ma otthont Borsos Mik‐
lós életmű‐kiállításának. Mikor nyílt meg itt az állandó ki‐
állítás?

1 1978
2 1979
X 1980

13+1. 2017 fontos eseménye volt az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál. A nagyszabású megnyitó egyik fontos
szimbóluma, az EYOF‐kocka egy körforgalomban állít
emléket az ország első olimpiai multisport‐eseményé‐
nek. Hol található ez a körforgalom?

1 Az Árkádnál
2 A Szauter Ferenc utcában
X Az Új Bácsai úton

Készítette: Nagy Márta könyvtáros Az Arrabona évszázadai című műveltségi játék
negyedik fordulójához érkeztünk. A vetélke-
dőt a Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont és a Győr+ Média szervezi. Élesben a re-
gisztrált csapatok játszanak, de mindenki ve-
lünk tarthat, hogy még jobban megismerhes-
sék városunkat.

CSAPATNÉV:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

ISKOLA:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

A március 1-jei, 3. forduló megoldókulcsa: 1. x; 2. 2; 3. x; 4. 1; 5. 2; 6. 2; 7. x; 8. 1; 9. x; 10. 1; 11. 2; 12. 2; 13. 2; 13+1. 1 Leadási határidő: március 26.
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Muvelodés-
történet,

muvészet,
irodalom

´́ ´́
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vetőmagok,
gumók, virághagymák

csereberéje

Várunk, ha van felesleges, jó termőké-
pességű vetőmagod, amit szívesen meg-
osztanál másokkal (asztalt biztosítunk),
elcserélnéd olyanra, amit te keresel vagy
egyszerűen csak érdekel a kertészet.

Helyszín:
GYŐR, IDEIGLENES

VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC

Időpont:
2019. MÁRCIUS 24.

vasárnap 8–10 óra

Várunk minden kertbarátot,
érdeklődőt sok szeretettel!

ÉRDEKLŐDÉS:
piacok@gyorszol.hu

+36-20/551-0250

KERTÉSZ LESZEK,
FÁT NEVELEK...

mag
börze

GYŐRI

-

A Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban a munkát nehezítő utcabú-
torok – padok, korlátok – ideig-
lenes leszerelését követően a
héten megtörtént az említett
fák szakszerű, erőteljesebb met-
szése, amelyhez a magasban
végzett speciális munka miatt al-

Eljött az ideje, hogy levegyük a téli szigetelést
a vízmérőaknáról és jól kiszellőztessük azt. 

Nézzük meg a vízmérőt! Ha az üveg alatt bubo-
rékot látunk, nincs ok aggodalomra, ha pedig be-
párásodik, az akna szellőztetése után elmúlik. 

Ha télen nem használtuk az ingatlant és most szi-
lánkos, repedt üvegű vízmérőt találunk az akna alján,
akkor az a vízmérő elfagyásának biztos jele. A fagyve-
szélynek leginkább a fűtetlen, télen nem használt in-
gatlanok voltak kitéve. Mivel a vízmérő fagyvédelme
a tulajdonos feladata, így az elfagyott vízmérő pótlá-
sának költsége is a tulajdonost terheli. A leggyakoribb
vízmérőtípusnál ez 20 ezer forintos költséget jelent. 

Ha a vízaknában minden rendben van, érde-
mes az ingatlan belső csőrendszerét is ellenőrizni.

Március 23-án, szombaton 10–13 óráig nyílt napot
tartunk a szabadhegyi víztoronyban. A látogatók
között kisorsolunk egy szódagépet, a torony körül
pedig vizes programokkal várjuk az érdeklődőket.

pintechnikai megoldásokat is al-
kalmaztak a szakemberek. A be-
avatkozásnak köszönhetően a
fák újult erővel hajthatnak ki.

A munkák ideje alatt a Test-
vérvárosok parkjában lévő, kü-
lön engedéllyel használható par-
kolókat az élet- és vagyonbizton-

ság érdekében lezárták, a met-
szés befejeztével a hosszú hét-
végére azonban már megnyitot-
ták azokat. A Baross Gábor sétá-
lóutcát a II. János Pál térrel ösz-
szekötő gyalogos átjáró mindvé-
gig használható volt, akárcsak a
gyorsétterem terasza.

Jelentős növényápolási
munkák történtek Győr bel-
városában, a Testvérvárosok
parkjában. A közismertebb
nevén McDonald’s-udvar az
emeletes lakó- és irodahá-
zak által körülzárt belső ud-
var, ahol szükségessé vált a
növényzet visszavágása. 

Március 18-tól néhány napon át víznyo-
másváltozás és átmeneti vízelszíneződés
fordulhat elő Győr keleti városrészeiben, el-
sősorban Gyárváros, Adyváros és Szabad-
hegy térségében. 

Vízhiány sehol sem lesz, de a víznyomás
megváltozhat. Hétfőtől néhány napig a fehér
ruhák mosása előtt érdemes ellenőrizni a víz
átlátszóságát. Apró légbuborékok is előfordul-
hatnak a vízben, ezek átmenetileg fehérre szí-
nezhetik a kiengedett csapvizet, de néhány
másodperc alatt eltávoznak a vízből.

A változás oka, hogy a Dohány út–Reptéri
út térségében zajló építkezésen a szakembe-
rek kicserélik az itt húzódó ivóvíz-főnyomó-
vezetéket. 

a vízmérok ideje! Szöveg: 
Pannon-Víz Zrt.

Odabent zárjuk el a vízvételi helyeket (vízcsapo-
kat, wc-tartályt), majd ellenőrizzük a vízmérőt.
Ha a vízmérő kis kereke így is pörög, akkor az
csőtörésre utal, vagyis valahol szökik a víz a há-
lózatból. Ha így van, hívjunk mielőbb vízvezeték-
szerelőt, hogy ingatlanunkat megvédjük a súlyo-
sabb felázástól, és az elfolyó víz ne okozzon to-
vábbi többletköltséget. A csőtörés megjavításá-
ig pedig mindenképpen tartsuk zárva az akná-
ban lévő főcsapot. 

Fontos, hogy mielőtt a hétvégi házban ivásra
vagy főzésre használnánk a vizet, alaposan folyas-
suk ki a csapokat, távolítsuk el a házi bekötő veze-
tékben lévő állott, pangó vizet, így élvezhetjük a
vezetékes víz friss és üdítő ízét.

ISMÉT ITT ´́

Elszínezodhet a víz
néhány városrészben

´́

növényápolás
SPECIÁLIS

A zajhatás csökkentése
érdekében a Testvérvá-
rosok parkjában elek -
tro mos fűrészeket hasz-
náltak a kertészek

Szerző: Győr-Szol Zrt. Fotó: O. Jakócs Péter
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GYÔRI NEMZETI SZÍNHÁZ
2019. ÁPRILIS 7. 15 ÉS 19 ÓRA

KÖZKÍVÁNATRA
dupla elôadás!

A Győr-Szol Zrt. elvégezte a
március 15-i ünnepségek hely-
színein az előkészítő munkákat.
Az Eötvös parkban, a Honvéd li-
getben és a Városház téren a
szolgáltató munkatársai össze-
gyűjtötték a faleveleket, a két-
nyári vagy hagymás virágokkal
beültetett ágyásokat megka-
pálták, az egynyári virágok be-
ültetésére váró ágyások földjét
fellazították. A parki járdák
seprését géppel végezték. Az
egyes helyszíneken lefestették
a padokat és a hulladékgyűjtő-
ket, ugyanakkor a burkolatok
hibáit is kijavították.

A felkészülés részeként leta-
karították a Honvéd ligetben

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési üzletága felvé-
telt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: A Magyar Vilmos Uszodában úszómesteri
feladatok ellátása. 

Előnyt jelent: uszodamesteri és/vagy vízimentő ké-
pesítés • úszómesteri gyakorlat

Úszómesteri végzettséggel nem rendelkező jelentke-
zőknek társaságunk biztosítja az állás betöltéséhez
szükséges képzést. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 29.

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

úszómester

található emlékművet. A Kos-
suth Lajos születésének száza-
dik évfordulójára 1902-ben ki-
állított, mészkőből és bronzból
készült 1848-as szabadság-
harc-emlékmű a tisztítást kö-
vetően méltón állít emléket
őseinknek. 

A nemzeti ünnephez kap-
csolódóan a város területén
közel ezer darab nemzeti szí-
nű zászlót helyezett ki a szol-
gáltató.

Az ünnepi felkészülés taka-
rítási, kivitelezési és javítási
munkáinak elvégzésén a Győr-
Szol Zrt. mintegy 35 munkatár-
sa dolgozott a március 15-ét
megelőző napokban.

Felkészítették
a várost az ünnepre

A Győr Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás tá-
jékoztatása szerint a Tompa utcai
süllyesztett szelektív hulladékgyűjtő
sziget március 12-től előreláthatóan
három hétig nem használható burko-
latépítési munkálatok miatt. A nagy-
térségi társulás és a GYHG Győri Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kéri
a lakosságot, hogy az érintett idő-
szakban a Tompa utca és Nagysán-
dor József utca kereszteződésében
található szelektív hulladékgyűjtő
edényeket vegyék igénybe! A papí-
ros és a műanyaggyűjtő edényeket
heti hat alkalommal, a fém- és az
üveggyűjtő edényeket heti egy alka-
lommal ürítik.

Szerző és fotó: Győr-Szol Zrt.

A Tompa utcai süllyesztett sze-
lektív hulladékgyűjtő szigeten
néhány hétig munkálatokat vé-
geznek a szakemberek. A gyűj-
tést ez idő alatt is biztosítja a
szolgáltató.

Szelektívfejlesztés 

a Tompa utcában



Növényvédelem, kert- és park-
gondozás szakembertől. 06-
70/384-8217.

Villanyszerelés + tanácsadás,
Győr és környékén. Rövid ha-
táridővel. Telefonszám: 06-
20/402-6657

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. 06-20/517-2701

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

Vízvezeték-szerelést, radiáto-
rok cseréjét, társasházakban
alapvezeték, strangok teljes
körű felújítását vállalom Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-
30/520-8875

Víz-szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csaptele-
pek cseréje. Kül-, beltéri bur-
kolatok javítása, tisztasági fes-
tés. 06-70/363-6633
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Kertásás, fametszés, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
bozótirtás, kaszálás, fű nyírás!
06-30/403-6810; 96/826-322

Lomtalanítást vállalnék, laká -
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. 06-
70/675-0654

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is vál-
lalom. Tel.: 06-70/882-6590

Vállalom limlomjának elszállí-
tását, megbízható csapat va-
gyunk. Hívjon bizalommal, ár
megegyezés szerint.  Érdeklő-
dés telefonon: 06-70/514-
6990

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

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

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztá-
sát, laminált padlók lerakását
vállaljuk. Tel.: 06-70/245-8931.

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

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz-
tással. Ingyenes felmérés –
szállítás. Autók, robogók kár-
pitjainak javítása, áthúzása. Ér-
deklődni lehet telefonon: 06-
70/884-6838.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron an-
tik bútort, festményt, Herendi
porcelánt, Zsolnayt, kristályo-
kat, ezüsttárgyakat, ékszert, ré-
gi órákat, könyveket, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101 Díjtalan érték-
becslés!

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,

Illemhely felügyeletére lehető-
leg, de nem kizárólagosan
nyugdíjas vagy rokkantnyugdí-
jas személyt keresünk. Jelent-
kezni: 06-20/965-6995-ös tele-
fonszámon lehet.

Győri munkahelyre keresünk
önálló munkavégzésre: gáz- és
központifűtés-szerelőt, ki -
emelt kereseti lehetőséggel.
Munkavégzés feltétele: fűtési
rendszerek, gázkazánok telepí-
tési ismerete. Önéletrajzokat a
mestergaz.kft@gmail.com e-
mail címre várjuk. Érdeklődni
a 20/239-9898-as telefonszá-
mon lehet.

Győri telephellyel rendelkező
vállalkozás beton-előregyártó

üzemébe segédmunkásokat
keres! Műköves gyakorlat
előnyt jelent. A munkafolya-
matokat betanítjuk. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal az
info@ornamentika.hu címen
lehetséges.

Fodrászkelléküzletbe eladót
felveszek, lehetőleg fodrász
vagy eladó végzettséggel ren-
delkezzen. Érdeklődni: 06-
30/936-6652

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádo-
gos és lapostetők, szigetelési
munkák készítése. 06-30/355-
6991

Villanyszerelést és villanybojle-
rek javítását vállalom Győrben
és környékén. Tel.: 06-70/384-
6557.

Bontás és ablakcsere nélkül is
feljavíthatja régi faablakainak
szigetelő képességét, ha dupla
falú hőszigetelő üvegeket épít-
tet be. Fele költség. További in-
fó: 06-20/9245185

ÁLLÁS

Rofé Naturale Egészségköz-
pont HKO szakorvos, fülaku-
punktúrás addiktológus mun-
katársat keres megbízási
szerződéses jogviszonnyal.
Jelentkezési határidő: 2019.
04. 02. Részletek: 
www.rofe.hu. 

Kertészethez értő urat alkal-
maznék. Sövényvágás, fakivá-
gás, fűvágás. 06-20/517-
2201

Győr-adyvárosi dohányboltba
(Földes Gábor u. 14.) gyakor-
lattal rendelkező eladót felve-
szünk. Érdeklődni az üzletben
lehet önéletrajzzal.

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

18—20 nm-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

A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel

szemben 3.000 nm és 50.000 nm között
igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.

A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 

értékesítjük. 

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

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

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

TAVASZI FELVÁSÁRLÁS! Rába Hotel, Győr, Árpád út 34.

TÖRT ARANY, FAZONARANY, BRILIÁNS ÉKSZEREK,
KARÓRÁK, ZSEBÓRÁK, EZÜSTTÁRGYAK, FESTMÉNYEK,

ANTIK BÚTOROK,  FORGALOMBÓL KIVONT VALUTÁK,
RÉGI LAKÁSTEXTÍLIÁK (HORGOLÁSOK, HÍMZÉSEK), 

HAGYATÉK.

április 1., április 15., május 6., május 20. hétfő 9–12 óráig.

www.louisgaleria.hu • +36-30/944-7935 • lakatos@mconet.hu

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

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

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

• 1–5 év futamidô
• Törvényes ÁFA-vissza-

igénylési lehetôség
•  Akár nulla % kezdô

befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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Szabadhegy, Panoráma Lakópark
42—100 nm-es, PRÉMIUM kategóriás
lakások már leköthetôk a beruházónál!

• csendes zöldövezet
• 3 rétegû üvegezés
• padlófûtés
• panorámás kilátás

Várható kezdés: 2019. I. negyedév
Várható befejezés: 2020. I. negyedév

Értékesítés a beruházónál:
20/269-3234 • 20/966-1750 

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

Ceragem ágyat vásárolok! 06-
20/529-9861

Kéziszerszámokat: kulcsokat,
kalapácsokat, krovákat, satu-
kat, kisgépeket, kerti szerszá-
mokat, fejszéket vásárolnék.
06-20/415-3873

Eladó egy 80 l-es fagyasztólá-
da, Zanussi típusú, jó állapotú,
működőképes. Érd.: 06-
70/212-4399

Anyagi gondjai vannak? Segí-
tünk önnek! Finance Capital
Zrt., Győr, 06-70/884-7918

Régi bútorokat, festményeket,
faliórát, herendi, Zsolnay por-
celánokat, könyveket, ezüsttár-

gyakat, ékszereket, hagyatéko-
kat vásárolok! Németh Csaba,
06-20/937-9671. 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás. Ná-
dorvárosban garázst vennék.
Tel.: 06-70/564-2280.

ELADÓ

Nádorvárosban nappali+3 szo-
bás, új építésű sorházi ingatlan
eladó, 42,9 M Ft. 06-70/626-
5309

Azonnali készpénzfizetéssel kere-
sek újszerű családi házakat 40–
80 M Ft között. 06-70/626-5309

Ingatlant eladna vagy venne?

Bízza szakértőkre! OTP Ingat-
lanpont, Rákóczi Ferenc utca
35. 06-70/708-2435

KIADÓ

Győr-Ménfőcsanakon 2 szobás,
1. emeleti, bútorozott lakás ki-
adó. Érd.: 06-30/552-0256

LAKÁSCSERE

Budapesti önkormányzati gar-
zonom (28 nm) győri önkor-
mányzati, 1,5-2 szobásra cse-
rélném. Értékegyeztetéssel.
Tel.: 06-20/463-2162

Győr-belvárosi, határozatlan
idős önkormányzati lakás saját
tulajdonú lakásra vagy házra

cserélhető értékegyeztetéssel.
06-70/282-7678.

96/505-050

Gyárvárosi, 1 szobás, 52 nm-
es, komfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 3-4 szobás, 55–120 nm-es,
határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Bán Aladár u.,
Kossuth Lajos u. kizárva. (Hir-
detésszám: 678) 

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es,
komfortos, átlagos, jó állapotú,
zárt nagy udvaros, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 45–70 nm-es, 2-3 szobás,

határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Elsősorban föld-
szinti, lehetőleg nem liftes ház-
ban. Bán A. u. és Kossuth Lajos
u. kizárva. (Hirdetésszám: 679) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-
es, komfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 2-3 szobás, 44–60 nm-es,
határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Lift nélküli ház-
ban maximum az 1. emeletig.
Újváros kizárva. (Hirdeté s -
szám: 680) 

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozatlan,
teljesen felújított, bérleti szer-
ződéses lakást cserélne adyvá-
rosi, 3-4 szobás, határozott-ha-

tározatlan idejű bérleményre.
Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 584)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 55–70 nm-es, 3 szobás,
határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Bán Aladár utca,
Sziget és Újváros kizárva. (Hir-
detésszám: 585)

Szigeti, 2 szobás, 48 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-
3 szobás, 60-80 nm-es, határo-
zatlan-határozott idejű, 1 eme-
letes bérleményre. Bán A. ut-
ca, Marcal I–II. városrész kizár-
va. (Hirdetésszám: 586)
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye Nagy Eszter Kreatívan magyarosan – Ahogy én szeretem című szakácskönyve. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

FELHÍVÁS

A díjat évente legfeljebb 2–2 fő kaphatja.

A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban
részesülnek.

A díjak átadására 2019. június 25-én, a Semmelweis-nap alkalmából
rendezett ünnepségen kerül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehet a szakterülethez igazodóan: Győr Megyei
Jogú Város polgármestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, vala-
mint párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés egészségügyért, illetve szociál-
politikáért felelős bizottsága, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
illetékes szervezeti egysége, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntar-
tásában vagy működtetésében lévő egészségügyi vagy szociális intézmény.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján „Győr Város Egészségügyéért”
és „Győr Város Szociálpolitikájáért” kitüntető díjakat  adományoz a 2019. évben is. A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon személyek
részesíthetők, akik Győr város egészségügyéért, míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr
város szociálpolitikájáért kiemelkedő munkát végeztek.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell az elis-
merésre javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, fog-
lalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, telje-
sítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés
megjelölését és részletes indokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talának Humánszolgáltatási Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021
Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2019. április 30. 

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határ-
időig beérkezett és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat ve-
hető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási FŐosztályán (9021
GyŐr, Városház tér 1., fszt. 50.), valamint a 96/500-255-ös telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a ja-
vaslattétel benyújtását segítŐ adatlap, illetve a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.
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Groot korábban már játszott Dániában, a Tvis
Holstebro és az FC Midtjylland együttesét erősí-
tette, és mint elmondta, hiányzott neki a helyi
kultúra és a barátok, akikkel korábbi légiós évei
alatt ismerkedett meg. Hozzátette, bízik abban,
hogy a jövőben a csapattal eljut a BL négyes dön-
tőjébe. Groot 2015 nyarán csatlakozott a győri
gárdához, amelynek színeiben kétszer nyert Baj-
nokok Ligáját, háromszor magyar bajnokságot és
kétszer Magyar Kupát.

A címvédő Győr jó úton jár a budapesti Bajno-
kok Ligája Final4 felé. A zöld-fehérek 33–26-ra
nyertek a norvég Vipers Kristiansand otthonában
a BL középdöntőjének hatodik, utolsó fordulójá-
ban, így négy győzelemmel és két döntetlennel
csoportelsőként zártak. Az ETO a negyeddöntő-
ben a Nycke Groot leigazolását bejelentő dán
Odensével találkozik. 

A Ferencváros 31–27-re nyert a szlovén Krim
Mercator Ljubljana ellen, és a harmadik helyen ju-
tott tovább. A Fradi Ambros Martín csapatával, az
orosz Rosztov-Donnal játszik a négy közé kerülésért.

A CSM Bucuresti a Metz, míg a Buducnost Pod-
gorica a Vipers Kristiansand ellen vívhatja ki a Fi-
nal4-szereplést.

Az Európai Kézilabda Szövetség kihirdette a női
kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hiva-
talos időpontjait: a Ferencváros az első körben,
április 7-én, a Győr a visszavágón, április 13-án lép
pályára hazai közönség előtt. 

18530021-1-08

Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!

Groot 
az Odensében
folytatja pályafutását

A szezon végén az Odense együtteséhez szerző-
dik Nycke Groot, a Bajnokok Ligája-győztes
Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának hol-
land légiósa. A dán csapat kétéves megállapo-
dást kötött a 30 éves irányítóval, aki nem hosz-
szabbította meg szerződését városunkban.
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„Felemás korláton még a tavalyi gya-
korlatommal indultam, ugyanis ezt ma-
gabiztosan végre tudom hajtani. Egy
plusz C-elemet kellett betenni a végé-
re, ami feldobta a kiinduló pontszámo-
mat. Nagy öröm számomra, hogy éles-
ben is jól sikerült a gyakorlat. Geren-
dán változtattam a kötésekben, ennek
köszönhetően sikerült begyűjteni az
aranyérmet annak ellenére, hogy tar-
tottam ettől a szertől. Nagyon boldog
vagyok, hogy két első helyet szerez-
tem” – nyilatkozta Fehér Nóra.

A férfiaknál ugrásban Kardos Bo-
tond nyakába került az aranyérem.

www.vidrauszoiskola.hu

NAGY NYÁRI SHOW
A VIDRA ÚSZÓISKOLÁBAN

NAPKÖZIS ÚSZÓ- ÉS SPORTTÁBOR!
• A győri strand területén 5 éves kortól.

• 2019. június 24-tól augusztus 9-ig minden hétfőn indul, 
heti turnusokban, naponta 7:30–16:15-ig.

• Táborvezető és úszóedző-tanárok felügyeletével.
• Ebéd (választható) és uzsonna biztosított.

Programok: úszásoktatás, úszóedzés, futball,
röplabda-kosárlabda bajnokság, aerobic, vízitorna,

játékos vetélkedők.

ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!
Márciusi, április, májusi befizetés esetén kedvezmény!

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc
06-30/272-2064
Kovács Aliz 
06-70/947-9409

Jelentkezés:
Péntekenként 16:30–19 óra
között a győri sátoros fedett

uszodában, illetve szabad hely
esetén táborkezdésnél.

Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő

Az előző szezonban a bajnokságban és a Ma-
gyar Kupában is bronzérmes CMB Cargo-UNI Győr
női kosárlabdacsapatának kerete alaposan átala-
kult a 2018–2019-es idényre. A nyáron távozott
valamennyi légiós, helyükre új játékosok érkeztek.
Közöttük volt Lexie Brown is, aki több csapattársá-
hoz hasonlóan nem váltotta be a hozzá fűzött re-
ményeket. A zöld-fehérek messze elmaradva a vá-

A GYAC sportolója, Fehér Nóra lett a hétvége legeredménye-
sebb női versenyzője a tornászok szerenkénti országos baj-
nokságán Budapesten. Fehér felemás korláton és gerendán
szerzett aranyérmet.

Kardos nyújtón második, talajon pe-
dig harmadik lett. „Nem vagyok elé-
gedett a hétvégi teljesítményemmel,
sajnos a váll-, illetve nyaksérülésem
sokban gátolt. Ezzel együtt örülök,
hogy ugrásban sikerült nyerni.”

Egy héttel a szerenkénti országos
bajnokság előtt a férfi felnőtt torná-
szok csapatbajnokságával kezdődött a
hazai versenyszezon. A viadal első for-
dulójában a Kardos Botond, Mészáros
Krisztofer, Siket Olivér, Tomcsányi Be-
nedek összeállítású Győri AC bizonyult
a legjobbnak, megelőzve a BHSE és a
Ferencváros csapatát.

Fehér Nóra duplázott 
az országos bajnokságon

rakozástól, a bajnokságban az alapszakasz hajrájá-
ban csak a 6. helyen állnak, míg a kupából a nyolc
között búcsúztak a Sopron elleni vereséggel. Az
amerikai irányító nem tudott a csapat vezéregyé-
nisége lenni, vele közös megegyezéssel szerződést
bontottak. A játékos egyetemi karrierjét követően,
2018-ban léphetett a WNBA-be, ekkor draftolta a
Connecticut Sun csapata, innen került Győrbe.

Lexie Brown
távozott

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: március 16—21.

Sertéslapocka

750 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 

663,64 Ft/l
219 Ft/db

Pecsenyekacsa

899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

kartonos ár

169 Ft/db

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász

1099 Ft/kg

Körtebefôtt
410 g, 485,37 Ft/l

709 Ft helyett

199 Ft/db

Baba tusfürdô
400 ml, 1322,50 Ft/l

719 Ft helyett

529 Ft/db

A döntőig eljutni nem volt egysze-
rű, hiszen országosan az egyéni ver-
senyszámokra nemenként és korcso-
portonként összesen 10.943 tanuló,
a váltóversenyre 419 iskolai csapat
nevezett. Közülük kerültek ki a me-
gyei döntők első, valamint a fővárosi
finálék dobogós helyezettjei, akik
versenyezhettek Győrben.

„A diákolimpiára összesen nagyjá-
ból 160 ezer tanuló nevezett a külön-
böző sportágakban, amelyek közül az
egyik legnépszerűbb az úszás. Az,
hogy egy ilyen létesítményben ren-

Győrben, az Aqua Sportközpontban
rendezték az Úszás Diákolimpia Orszá-
gos Döntőjét, amelyen az általános is-
kolásoktól az érettségi előtt állókig hat
korcsoportban mérték össze tudásukat
a résztvevők, hogy végül a legjobbak
elnyerjék a „Magyarország diákolim-
piai bajnoka” címet.

DIÁKOLIMPIKONOK az uszodában

dezhetjük a döntőt, megtiszteltetés
számunkra” – mondta dr. Erdős Dá-
niel, a szervező Magyar Diáksport
Szövetség ügyvezető igazgatója.

A rendezésben részt vett a győri ön-
kormányzat és a Győr-Moson-Sopron
Megyei Diáksport Egyesület is. A hely-
színnel, a hangulattal a résztvevők is elé-
gedettek voltak. „Jártam már többször
a győri uszodában, és mindig nagyon jól
éreztem magam. Örülök a győzelem-
nek, nagyon elfáradtam. Egyelőre az
egyetemi felvételi fontosabb, mint a
versenyzés, de szeretnék az úszással is

komolyabban foglalkozni a jövőben” –
nyilatkozta másodpercekkel a finálé
után a 100 méteres hátúszás aranyér-
mese, a nyíregyházi Thuróczy Áron.

„Külön nem készültem a döntőre,
hiszen versenyszerűen öttusázom,
így rendszeresen van vívó-, lovagló-,
futó-, lövész- és úszóedzésem is. A jó
szereplésben az is motivált, hogy
pluszpontokat lehet szerezni az egye-
temi felvételihez” – tette hozzá a
100 méteres gyorsúszás győztese,
Szarka Luca, aki Székesfehérvárról ér-
kezett a győri versenyre.

Megszerezte első győzelmét a férfi ké-
zilabda NB I/B tavaszi idényében az Agro-
feed ETO-SZESE. A zöld-fehérek a Pécset
verték hazai pályán 27–23-ra a 15. fordu-
lóban, így 23 ponttal maradtak a tabella
harmadik helyén, és továbbra is verseny-
ben vannak a bajnoki címért. Jelenleg a
Vác az első 28, a NEKA a második 24
ponttal. Az ETO rendkívül sikeres őszt
produkált, hiszen 11 meccsen mindössze
egyszer szenvedett vereséget, és a máso-
dik helyről várta a téli szünet utáni foly-
tatást, amely rosszul indult. Deáki István
vezetőedző csapata februárban egy Fel-
sőörs elleni döntetlennel nyitotta az évet
a bajnokságban, majd kilenc góllal kika-
pott a Váctól, és ikszelt a Veszprémmel.
A fiúk a Pécs ellen javítottak, de hosszabb
időre elvesztették csapatkapitányukat.
Kovácsovics László ugyanis lábközép-
csonttörést szenvedett és hónapokba tel-
het, míg teljesen felépül.

Az ETO a 16. fordulóban Százhalom-
battán lép pályára szombaton, majd már-
cius 24-én a Nagykanizsát fogadja.
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