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Idén már 25. alkalommal szerveztek „randevút” a cégeknek,
valamint a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak és az állás után
érdeklődőknek. „Idén negyvenkét cég állít ki az aulában. Jóval a
regisztrációs idő lejárta előtt telt házas lett a börze, és több jelent-
kező is volt, akiket sajnos már nem tudtunk fogadni. A műszaki
ágazat mellett a banki szektor, pénzügyi tanácsadó cégek, logisz-
tikával, kereskedelemmel foglalkozó hazai kis- és középvállalkozá-
sok is képviseltették magukat, és természetesen a nagyvállalatok
is” – mondta Lőrincz Gergő, a kiállítás főszervezője.

Ahogy a rendezvény fejlődik, a börzére látogatók is egyre fel-
készültebben érkeznek, ez pedig megkönnyíti a cégek és a fia-
talok dolgát is. „Az álláskeresők számára napjainkban a fizeté-
sen, munkakörön túl az is nagyon fontos, hogyan fogják magu-
kat érezni, milyen a munkahelyi környezet, és milyen karrierle-
hetőségek vannak. A munkavállalók lojalitásáért meg kell küz-
deni, a fiatalok gyorsan és könnyen váltanak, ha úgy érzik, hogy
nem megfelelő helyre kerültek. A HR területen eredményes cé-
gek pedig jól élnek a fiatalok népszerű kommunikációs csator-
náival, és jelen vannak a duális képzésben. Vagyis már az iskolai
évek alatt kinevelik maguknak a munkaerőt, így a diákok a dip-
loma megszerzése előtt a vállalathoz kötődnek” – hangsúlyozta
az Egyetemi Szolgáltató Központ Karrier Irodájának vezetője.

Kedden több mint 1500-an látogattak el a Széchenyi-egye-
tem rendezvényére.

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
néprajzkutató volt a Győr+ Este
vendége, aki emlékeztetett: sokan
tévesen gondolják, hogy a kará-
csony a kereszténység legnagyobb
ünnepe. Sokkal inkább mondhatjuk
ezt a húsvétra, amelyhez számos
népszokás kötődik.

Nagycsütörtökön az utolsó vacsorá-
ra emlékezünk, ezt a napot „zöldcsü-
törtöknek” hívták, mert zöld ételeket
ettek, spenótot, sóskát. Nagypéntek a
testi, lelki megtisztulás napja volt.
Ilyenkor Jézus kereszthalálára emlé-
kezve fekete ruhát öltöttek a hívek,
böjtöltek és részt vettek a stációjárá-
son. A szakrális szokásokhoz idővel az-
tán világiak is kapcsolódtak, például er-
re a napra időzítették a féreg irtást, a
nagytakarítást és a házak kimeszelé-
sét, kutak megtisztítását is.

A jubileumi, 25. állásbörzét rendezték a Széchenyi István Egyetemen kedden.
A nagyszabású rendezvényre negyvenkét cég érkezett azzal a céllal, hogy pár-
beszéd alakuljon ki a hallgatók és a vállalkozások között. A fiatalok számos se-
gítséget, tanácsot és akár állásajánlatot is kaphattak a győri és Győr környéki
vállalatoktól. Az állásbörze sikerét mutatja, hogy évről évre nő a kiállítók és a
rendezvényre látogatók száma.

AZ ÁLLÁSBÖRZEEgyre népszerubb´́
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Ahogy a néprajzkutató kiemelte,
szép szimbólumokban bővelkedik
a húsvét: a nagyszombati új tűz
gyújtása is ilyen, hiszen az újjászü-
letést, a világ világosságának feltá-
madását jelképezi. Ezen a napon a
feltámadási körmenet után a hívő
emberek már ehettek húst, az
ilyenkor hagyományos ételeket; a
sonkát, tojást, kalácsot másnap el-
vitték, és ma is elviszik a templom-
ba megszentelni.

A legelterjedtebb hagyomány hús-
vétkor, amelyet talán a legtöbben
máig tartanak, az a locsolás volt. A le-
gények míves versekkel látogatták
meg a lányokat, akik cserébe hímes
tojással ajándékozták meg őket.
Nem volt azonban mindegy, hogy mi-
lyen színű a tojás. Annak, aki a szívük-
höz legközelebb állt, pirosat illett ad-
ni, a zöld pedig a remény jele volt, hi-
szen megadták az esélyt, hogy követ-
kező évre „beérjen”.

A húsvét és a tavaszvárás hagyo-
mányairól a Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér által szervezett elő-
adásokon is mesél dr. Lanczendorfer
Zsuzsanna. Az ingyenes előadások
időpontjait megtalálják a gyorikonyv-
tar.hu weboldalon.

Ahány ház, annyi szokás, ezt gyakran emlegetjük.
Abban is vannak eltérések, hogy ki hogyan ünnepli
a húsvétot, viszont ha alaposabban megnézzük a ha-
gyományainkat, akkor  hamar feltűnnek azok az ösz-
szecsengések, amelyeket még nagyanyáink, déd -
nagy anyáink korából hoztunk. Ezeket őrizni és élet-
ben tartani a mai ember feladata, még akkor is, ha
néha újra kell tanulni az alapokat.
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Kívülrol és belülrol is

MEGTISZTÍT 
a hagyomány
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Az őszi rendkívüli aszály után a ta-
vasz sem hozott több csapadékot,
ezért a talaj vízhiányos állapota ked-
vezőtlenül hat a mezőgazdasági ter-
melésre. A gazdálkodók március-áp-
rilisban nem árvízzel és belvízzel küz-
denek, hanem vízhiánnyal – olvasha-
tó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
közleményében. A belügyminiszter
az Agrárminisztérium kérésére április
1-jével kihirdette a tartósan vízhiá-
nyos időszakot. (A termelők számára
ez azt jelenti, hogy nem kell vízkész-
let-járulékot fizetniük az öntözési,
halgazdálkodási és rizstermelési víz-
használat vízmennyisége után.)

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat adatai szerint
télen a csapadékmennyiség lénye-

gesen elmaradt a szokásostól: a tava-
lyi év végén átlagban közel 30 száza-
lékkal volt kevesebb, az idei év elején
pedig az átlagos csapadéknak csu-
pán a 40 százaléka hullott le.

Megerősítette a borús helyzetet
Németh Gergely, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Győr-Moson-Sop-
ron megyei elnöke is. Hozzátette, a
talaj legfelső 20 centiméteres rétegé-
ben a nedvességtartalmat tekintve
40-60 százalékos hiány mutatkozott
már februárban. 

Németh Gergely szerint a növé-
nyek szenvednek: a repcék kényszer-
virágzásban vannak, a gabonák nem
fejlődnek megfelelően, és a rétek, le-
gelők állapota is gyenge. A szántóföl-
di és kertészeti kultúrákat tekintve a
tavaszi növények esetében jobbára
még a vetés előtt állnak a gazdák, de
ők is szinte porba vetnek. 

Ugyancsak kedvezőtlen képet fes-
tett le a megyei főfalugazdász, Szabó
Lajos értékelése is: az őszi csapadék-
hiány vontatott kelést eredménye-
zett, amin az enyhe tél sem segített.
Térségünkben a tavasz sok év átlagá-
ban az egyik legszárazabb. Ugyan a
termőhely, technológia, elővete-
mény miatt a táblák közt nagy a szó-
ródás, de a csapadékhiány miatt a
tápanyag – például a műtrágya –
hasznosulása kedvezőtlen.

Akik tudták, üzembe helyezték ön-
tözőberendezéseiket. A tartósan víz-
hiányos időszak kihirdetése mellett a
mezőgazdasági vízhasználók költség-
terheinek enyhítése érdekében meg-
hosszabbították az öntözési idényt is.
A gazdák kedvezményesen juthatnak
öntözővízhez, azaz az alapdíj 70 szá-
zalékát átvállalja az állam 2019-ben
– ezt Farkas Sándor, az agrártárca mi-
niszterhelyettese jelentette be már-
cius 29-én.

Szabó Lajos főfalugazdász
szerint a gyümölcsösöket és ker-

tészeti növényeket is kedvezőtlenül
érinti a szélsőséges időjárás. Ennek
részleteiről Ujhelyy Károlyt, a Kerté-
szek és Kertbarátok Győr Városi
Egyesületének elnökségi tagját kér-
deztük. A szakember részletezte: mi-
vel hiányzik a nedves talaj párolgá-
sa, a korán virágzó kajszibaracknál
és az őszibaracknál a virágok elfa-
gyási veszélye is nagyobb. A további
csapadékhiány a fák hajtásnöveke-
dését is kedvezőtlenül befolyásolja,
a hosszan tartó tavaszi aszályos idő

pedig a gyümölcsök fejlődését is gá-
tolhatja. Ujhelyy Károly azt mondta,
ha van rá mód, kezdjük el az öntö-
zést. (Hasznos tanácsok a
gyorplusz.hu oldalon
április 8-án megje-
lent „Az aszályos
tavasz a kertek-
nek is árt” cí-
mű cikkben.)

A gyümöl-
csösök hely-
zetét az is ne-
hezíti, hogy
az enyhe tél a
kártevő rova-
rok felszaporo-
dásának kedvezett,
ezért a tavaszi növény-
védelemre nagyobb figyel-
met kell fordítani.

Németh Gergely szerint 
a szélsőséges időjárás következ-

ménye az élelmiszerek árában na-
gyon hamar meg fog mutatkozni.

Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafel-
dolgozók, Takarmánygyártók és Ke-

reskedők Szövetségének főtitkára el-
mondta, az áremelkedés mértékéről
nem tudnak pontosat, mert még

nem tudják, mekkora az
aszálykár, valamint az

árakba még a világ-
piac is beleszól.

Pótsa Zsófia
hangsúlyozta,
E u r ó p a
egyes része-
in sokkal
jobb a hely-
zet, a súlyos

aszály most
minket érint.

Annyi biztos,
hogy a rendkívüli

időjárás sok élelmi-
szer árára – pékáru, tejter-

mék, hús – hatással lesz.
Hogy hogyan változik például egy ki-

ló kenyér ára, azt a Magyar Pékszövet-
ségnél sem tudták. Annyit közöltek, az
árképzés jóval összetettebb, egy ter-
mék árát csak részben határozza meg
az összetevő, hozzá kell venni az ener-
giaárak, a munkabérek változását is.

Annyira kevés csapadék hullott az elmúlt idő-
szakban, hogy az elmúlt húsz év legsúlyosabb
aszályhelyzetével állunk szemben. A mezőgaz-
daság szenved, ezt a fogyasztók is meg fogják
érezni, a következmény az élelmiszerek árában
rövidesen meg fog mutatkozni, áremelkedések-
re számíthatunk.

A rendkívüli
idôjárás

sok élelmiszer 
árára 

hatással lesz

A pékáru, tejtermékek, húsok ára is emelkedhet

Szerző: Szigethy Teodóra  /  Illusztráció: Pixabay

Az elmúlt húsz év legsúlyosabb 

ASZÁLYÁVALállunk szemben



Egyedülálló, egy kézilabdát for-
máló műtárgy készül az Ipar út–
Szigethy Attila út–Fehérvári út ta-
lálkozásánál lévő körforgalom-
ban. A különleges építmény kivi-
telezése a napokban megkezdő-
dött, amennyiben az időjárási kö-
rülmények nem hátráltatják a
munkát, várhatóan május elejére
készül el az óriás kézilabda.
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Az összesen 28 helyszínt érintő fej-
lesztés részleteit Radnóti Ákos város-
üzemeltetésért felelős alpolgármester,
önkormányzati képviselő és Rózsavöl-
gyi László önkormányzati képviselő is-
mertették. A program helyszíne Mar-
calváros II. volt, ahol a Déry Tibor utca
18–20. szám mögötti játszótéren janu-
árban elkezdődtek a munkálatok.

Radnóti Ákos alpolgármester el-
mondta: a gyermekek által használt
játszóterek egy része több mint tíz éve
épült. Újak voltak akkor a csúszdák, a
hinták és a mászóvárak, azonban a
nagy igénybevétel miatt – a rendsze-
res és szakszerű karbantartás ellenére
is – eljárt az idő néhány eszköz felett.
A Győr-Szol Zrt. korábban felmérést
készített a játszótéri eszközök állapo-
táról, majd a szakemberek meghatá-
rozták a cserére szoruló játszóalkalma-
tosságokat. Így egy nagyszabású felújí-
tási program indult el három éve,

„Városunkban 2015-ben indult el
a körforgalmak felújításának prog-
ramja, azóta számos csomópont
szépült meg, gazdagodott valami-
lyen műtárggyal. Ez a mostani az
egyik leglátványosabb beruházás

amely idén is folytatódott. Ennek ke-
retében új, kéttornyú mászóvár épült
a Votinszky utcai és a Déry Tibor utca
18–20. házszámú ingatlanok mögötti
játszótereken, ahol 60-60 négyzetmé-
ter új esési felületet is kialakítottak. Bá-
csán a Boglárka utcai játszótéren a bé-
bicsúszda újult meg, a Bajza utcában
a láncos lépegetőjátékot, a Gyepszél
utcában a rönk fakukac játékot, a Bat -
thyány téren a KRESZ-parkban a fahá-

zat, további hat helyszínen a mérleg-
hintát és városszerte 23 helyen a ho-
mokozókat modernizálták. A munkála-
tok kora tavaszra befejeződtek, így a
gyermekek a jó idő megérkeztével
már használni tudják az új eszközöket.
A játszóterek fejlesztése bruttó 17 mil-
lió forintba kerül, amelynek forrását a
győri önkormányzata biztosította.

A sajtótájékoztatón Rózsavölgyi Lász-
ló, Marcalváros II. önkormányzati lépvi-

selője kiemelte: a lakótelepen élők szá-
mára különösen fontosak a játszóterek,
hiszen a gyermekek helyben, biztonsá-
gos környezetben, modern és készség-
fejlesztő játszóeszközöket használhat-
nak. A játszóterek modernizálása jól il-
leszkedik Marcalváros fejlesztéséhez, a
közterületek és a közösségi helyek meg-
újítása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
Marcalváros biztonságos és igazán él-
hető városrésze legyen Győrnek.

az Ipar úti körforgalomban

lesz, hiszen egy hatalmas, kézilab-
dát formáló tárgy készül, melyen ké-
pek idézik fel az Audi ETO sikerei-
nek csúcspontjait" – mondta el a
fejlesztéssel kapcsolatban Radnóti
Ákos városüzemeltetésért felelős al-

polgármester. „Győr sportos város,
minden évben jelentős forrásokat
biztosítunk az utánpótlás és a tö-
megsport támogatására, és kiemel-
kedően sikeres a női kézilabdacsa-
pat. Ezek előtt a sikerek előtt tiszte-

leg ez a hatalmas labda, amely az
egyik legnagyobb és legforgalma-
sabb csomópontban kap helyet.
Borkai Zsolt polgármesterrel úgy
döntöttünk, ez lesz az első idei
megújított körforgalom, ami a tava-
lyi évben átadott EYOF-körforga-
lomhoz hasonlóan szintén grandió-
zus, rendkívül látványos lesz” – tet-
te hozzá az alpolgármester.

A labda vázszerkezete elektro -
sztatikusan porfestett acél zártszel-
vényből készül, magassága 5,5 mé-
ter, szélesség 8 méter lesz. Erre ke-
rül a lemezborítás, melyre az Audi
Arénát, a csapatot, a szurkolókat,
az elnyert kupákat ábrázoló fotókat
nyomtatnak. A szerkezet összsúlya
megközelíti az öt tonnát. A műszaki
megoldások lehetővé teszik a kör-
forgalomban található köztéri lám-
patest megközelítését, a karbantar-
tási-szerelési munkák elvégzését, il-
letve ha szükséges, az egyes lemez-
részek cseréjét, a fotók aktualizálá-
sát. A labda körüli területet füvesí-
tik, illetve alacsony cserjékkel ülte-
tik be, a növények gondozását auto-
mata öntözőrendszer segíti.

Több mint tízéves játszótéri eszközöket cse-
rélt le városunkban a Győr-Szol Zrt. – derült
ki a 28 helyszín egyikén kedden, a Marcal-
városban tartott sajtótájékoztatón.

Modernebb eszközökön
játszhatnak a gyerekek

ÓRIÁSLABDA KÉSZÜL

Fotó: O. Jakócs Péter

Fotó: Czika László
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Az országos sajtóban is megjelent
statisztikák szerint 2019 februárjá-
ban a legkisebb adóssággal rendel-
kező kórházak élén a győri intéz-
mény állt. Hosszú, átgondolt szak-
mai és pénzügyi folyamatnak kö-
szönhető ez az eredmény. Beszélge-
tésünk elején tekintsünk be a kór-
ház költségvetési szerkezetébe,
hogy lássuk: mennyiből gazdálkod-
nak, s mire futja a pénzből.

Költségvetési kiadásunk tavaly 22
milliárd 563 millió forint
volt. Ezen belül a sze-
mélyi juttatás 9
milliárd 392 mil-
lió forint, ami-
hez még hoz-
zá kell szá-
molni az 1
milliárd 893
millió mun-
káltatói járu-
lékot. Ez
együttesen az
összes költségve-
tési kiadás 50 száza-
lékát teszi ki. Sőt, ha na-
gyon precízek, pontosak aka-
runk lenni, ehhez adjuk még hozzá a
dologi kiadásban szereplő 880 millió
forintos, szakmai tevékenységet segí-
tő szolgáltatást.

Ez mit jelent a gyakorlatban?
Például a vállalkozó orvosok és szak-

dolgozók pénzét. Ha ezt is beleszámít-
juk, a költségvetésünk 54 százaléka
bérjellegű. A dologi kiadások 10 milli-
árd 340 millió forintot tesznek ki.

Ez utóbbi rendkívül magas, ha jól
számolom, a kiadások mintegy 45
százaléka. Miért ilyen sok?

A súlyponti, nagy kórházak magas
progresszivitású ellátásai nagyon
költségesek, az intézményben alkal-

mazott orvos-technológia –
ami a magas szakmai

színvonalat garan-
tálja – rendkívül

drága.
Mondjon

erre példát,
legyen szí-
ves!

Most jöt-
tem ki a mű-

tőből, egy hasi
főverőér-tágula-

tot operáltam,
hasfelnyitás nélküli,

korszerű, a beteg számá-
ra kevésbé megterhelő, bonyo-

lult módszerrel. Csak a beépített esz-
köz 5 millió forintba került. Ilyen be -
avatkozásokat a kisebb kórházak nem
csinálnak. Egy idegsebészeti beavatko-

zás, értágulat, aneurizma esetén 3 és
fél millió forinttal kell számolnunk. De
rengetegbe kerülnek a hasnyálmirigy-
műtétek, az onkológiai beavatkozások
és gyógyszerek is. Nyugat-Európában
az egészségbiztosító esetenként 10-20
millió forintnak megfelelő összeget jut-
tat a kórházaknak a nálunk is végzett
műtétek után. A magyar kórházakban
viszont előfordul, hogy sokkal többe
kerül a beavatkozás, mint amennyit a
biztosító fizet érte. Ilyenkor érthető
módon veszteséget termelünk a saját
intézményünknek, minél több speciá-
lis és rosszul megtérített műtétet vég-
zünk, annál többet.

Ez a helyzet nyújtja meg a váró-
listákat?

Az mindenképpen számít, hogy a
jól finanszírozott beavatkozásból há-
nyat tudunk naponta elvégezni. A
szemészetnek régebben hároméves
listái voltak. Most ezeket a műtéte-
ket jól megfizetik, s azok némelyiké-
ből – mivel gyors beavatkozásról van
szó – naponta akár húszat is meg tu-
dunk csinálni. Az ortopéd műtétek-
ből viszont finanszírozástól függetle-
nül háromnál többet nem. Nem is
mindig a finanszírozás hiányzik, ha-
nem a kapacitás: az az orvosi, szak-
dolgozói team, aki képes megfizetett
túlmunkában is dolgozni. A lista hosz-

szát erősen befolyásolja a sürgős ese-
tek száma is, hiszen szakmai prioritá-
sokat kell felállítani. 

Az adósságmentes gazdálkodás,
a takarékosság közepette mire jut
pénz idén?

Országos program keretében hete-
ken belül elkészül a 300 millió forint ér-
tékű patológiai fejlesztés, a szövettani
vizsgálatokhoz szükséges eszközök
megújítása. A nővérszálló 800 millió fo-
rintos belső felújítása az ősszel fejező-
dik be. Építészeti megoldásokat, eszköz-
és gépbeszerzéseket is tartalmaz a pszi-
chiátriai osztályok, rendelők komplexi-
tásának megteremtése. Az idén átad-
juk a demonstrációs laborunkat, mű-
ködni kezd az egynapos sebészet, fel-
gyorsulnak a betegek és az intézmény
érdekeit, valamint az épület fenntartá-
sát szolgáló digitális folyamatok. A kór-
ház által bérelt CT-berendezés szerző-
dése lejár, azt rövid időre megújítjuk, s
igyekszünk még az idén új készüléket
beszerezni helyette. Ugyancsak tervez-
zük egy MRI működésbe állítását.
Mindkét készülék üzemeltetését az ed-
dig is az épületben működő magáncég-
gel kötött szerződés fenntartásával kép-
zeljük el, akkora az igény, hogy összes-
ségében két párhuzamosan dolgozó CT-
és két MRI-berendezésnek is folyama-
tos munka jut. 

Dr. Tamás László János foigazgató foorvos az idei fejlesztésekrol is beszél

Nem volt adóssága tavaly a győri Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórháznak. Számláikat ki tudták fizet-
ni, sőt saját forrásból 300 millió forint értékben be-
ruházásokat, felújításokat hajtottak végre, s új or-
vosi berendezések, műszerek beszerzésére is futot-
ta a pénzből – közölte a jó hírt dr. Tamás László Já-
nos, a 2058 munkatársat foglalkoztató súlyponti
intézmény főigazgató főorvosa.

Fôként
a kapacitás
hiányzik: az

a team, aki képes
megfizetett

túlmunkában
dolgozni

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

NINCS ADÓSSÁGA a gyori kórháznak´́

´́ ´́ ´́
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A megyeháza előtti sátorban
tartott sajtótájékoztatóra Ko-
vács László, volt uniós biztos,
egykori külügyminiszter is ígér-
kezett, de lemondta a részvételt,
mert elromlott az autója. Így az-
tán a másik vendég, Szanyi Ti-
bor beszélt a választási prog-
ramjukról. Kiemelte: bár min-
denki az összefogás szükséges-
ségét hangoztatja, az MSZP az
egyetlen párt, amely a Párbe-
széddel közös listát indít a szö-
vetségi politika jegyében. Meg-
jegyezte, hogy nyitottak voltak,
ajánlatot tettek a többi pártnak
is, de a közös értékek mentén a
Párbeszéddel hoztak létre közös
listát. Együttműködik velük több
civil csoport is, Szanyi Tibor kö-
zülük a V21-es formációt emlí-
tette, melyet főleg Balázs Péter
külpolitikus neve fémjelez.

A képviselő szerint a választá-
sokon és az annak nyomán kiala-
kuló új parlamentben előtérbe
kerülnek a szociális kérdések. A
2016-ban Göteborgban elfoga-
dott 20 pont értelmében teríté-
ken lesz az európai minimálbér,
az európai nyugdíj. Ezeket az
MSZP az európai családi pótlék
igényével toldja meg, mondta a
képviselő. 

Kitért arra is, hogy a meg-
emelt európai minimálbér –
ami számításaik szerint bruttó
240 ezer forint kellene, hogy le-
gyen – terheit a magyar vállalko-
zók, foglalkoztatók nem tudnák
elviselni, ezért állami közremű-
ködés szükséges. 

Beszélt a hazai családvédelmi
törvényről is, melyet az MSZP el-
fogadott a parlamentben. „Nem
akartunk akadálya lenni leg-
alább a családosok egy része

A baloldal azt reméli, az
európai uniós választás
részvételi aránya is tük-
rözi, hogy a magyarok
kétharmada Európa-pár-
ti – fogalmazott győri
sajtótájékoztatóján Sza-
nyi Tibor, az Európai Par-
lament szocialista képvi-
selője szerdán.

számára elérhető többletforrá-
soknak” – magyarázta, miért az
igen gombot nyomták meg a
képviselők. Hozzátette: a szocia-
listáknak azonban az a vélemé-
nyük, hogy ez az intézkedéscso-
mag nem éri el a célját. Hosszú
távú, megalapozott, hiteles, biz-
tonságos jövőkép kell ahhoz,
hogy Magyarországon több gye-
rek szülessen, érvelt a képviselő. 

Szanyi Tibor azt reméli, hogy a
választás részvételi aránya Ma-
gyarországon meghaladja a 40
százalékot. A közös lista szerinte
három képviselőt mindenképpen
hoz a baloldalnak, de a négy vagy
annál több sem elképzelhetetlen.

Pollreisz Balázs, az MSZP
Győr és Környéke Szervezeté-
nek elnöke utalt a párt választá-
si jelszavára: haza, szeretet, Eu-
rópa. Ezek az értékek, mondta,
melyek mentén politizálnak.

kerülnek elotérbe

Szanyi szerint

A SZOCIÁLIS 
KÉRDÉSEK

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának, az Európai Parlament tagjainak

´́



72019. április 12.

„A program bejelentésével a
miniszterelnök a választás tétjét is
meghatározta, a hét pont pedig a
bevándorlás megállításához, ke-
resztény kultúránk megőrzéséhez
szükséges eszközöket sorolja fel” –
mondta el Simon Róbert Balázs
országgyűlési képviselő, az 1-es
számú választókerület elnöke a
párt hétfői kampányindító sajtótá-
jékoztatóján Győrben. Hozzátette,
a múlt hétvégén országos aláírás-
gyűjtő akciót indított a Fidesz,
amelyben arra kérik a magyarokat,
hogy aláírásukkal támogassák a
hétpontos akciótervet. A gyűjtés
Győrben is elindult, szombaton és
vasárnap mintegy ezer aláírást
gyűjtöttek az egyes választókerü-
let aktivistái. A cél egyébként,
hogy a választókerületben mint -
egy húszezer, országosan pedig
kétmillió aláírást gyűjtsenek össze.
Simon Róbert Balázs közölte, a Ba-
ross úton, a Csónakos-szobornál
hétfőtől péntekig 10–14 óráig, a
Fidesz-irodában, a Király utcában
szintén a hétköznapokon 10–17
óráig, pénteken és szombaton
7.30-tól 12 óráig a vásárcsarnok-
nál, vasárnap 7.30-tól 12 óráig pe-
dig az ETO Park melletti piacon
várják a támogatókat. Hozzátette,
a Fidesz országszerte rövidesen
több mint kétszáz lakossági fóru-
mot is tart majd az európai parla-
menti választás kampányában,
hogy tájékoztassák céljaikról a sza-
vazópolgárokat.

„Mindannyian emlékezhetünk
arra, amikor néhány éve Győrt is
közvetlenül és súlyosan érintette a
migráció kérdése. Akkor levelek és

telefonok százait kaptuk győri pol-
gároktól, gyermekeikért aggódó
szülőktől, hogy tegyünk valamit az
áldatlan állapotok ellen” – hangsú-
lyozta Borkai Zsolt polgármester, a
Fidesz Győri Csoportjának elnöke,
utalva a 2015-ös helyzetre, amikor
az önkormányzatnak is számos in-
tézkedést kellett megtennie. Mint
mondta, akkor az ellenzék soraiból
is hangosan követelték a vámosz-
szabadi tábor bezárását, de mára
nyilvánvalóvá vált, hogy csak a Fi-
desz–KDNP tesz a migráció ellen,

a magyar emberek biztonságát
szem előtt tartva. Ezért is kéri a
győrieket, hogy támogassák a Fi-
desz listáját az európai parlamenti
választásokon.

Kérdésünkre Kara Ákos állam-
titkár, győri országgyűlési képvi-
selő kifejtette, a 2-es számú vá-
lasztókerület csapata is meg-
kezdte az aláírásgyűjtést, az első
hétvégén öt helyszínen gyűjtöt-
ték a támogató aláírásokat. „Ha-
talmas érdeklődés mellett folyt
a gyűjtés, sokan biztosítottak tá-
mogatásukról bennünket. A kö-
vetkező hetekben mindennap je-
len leszünk Marcalvárosban a
Lajta úti posta előtt, Adyváros-
ban a Földes Gábor utca–Kodály
Zoltán utca kereszteződésénél,

Szabadhegyen a Jereváni úti üz-
letsor előtt, valamint Ménfőcsa-
nak és Győrújbarát forgalma-
sabb pontjain” – zárta a képvise-
lő, aki szintén azt kérte, hogy aki-
nek az említett értékek fontosak,
támogassa a Fidesz listáját.

Az Orbán Viktor miniszterel-
nök által bejelentett hét pont:

1. A migráció kezelését el kell
venni a brüsszeli bürokra-
táktól és vissza kell adni a
nemzeti kormányoknak!

2. Egyetlen ország se legyen
kötelezhető migránsok befo-
gadására akarata ellenére!

3. Senkit ne engedjenek be Eu-
rópába érvényes igazolvány,
dokumentumok nélkül!

4. Szüntessék meg a migránskár-
tyákat és a migránsvízumot!

5. Brüsszel ne adjon több
pénzt Soros György beván-
dorlást segítő szervezetei-
nek, ehelyett térítsék meg a
határvédelem költségeit!

6. Európában senkit ne ér-
hessen hátrányos megkü-
lönböztetés azért, mert ke-
reszténynek vallja magát!

7. Bevándorlást ellenző veze-
tők legyenek az uniós in-
tézmények élén!

Orbán Viktor kormány-
fő hétpontos programot
hirdetett a Fidesz euró-
pai parlamenti választá-
si tervét bemutató ren-
dezvényen. Győrben
számos helyszínen gyűj-
tik az akciótervet támo-
gatók aláírását.

GYORBEN IS ELINDULT A FIDESZ EP-KAMPÁNYA´́

Városszerte gyujtik ´́

az aláírásokat
Szerző: Győr+  /  Fotó: Krizsán Csaba

május 26-i választásával kapcsolatos tájékoztatóját lapunk 28. oldalán olvashatják.
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Örvendetes, hogy egyre több fiatal
köt házasságot, többnyire a 30 év alatti-
ak. Az, hogy a párok hivatalossá teszik
kapcsolatukat, valószínűleg az állam csa-
ládpolitikai támogatásának köszönhető.
A jegyesek többsége hivatali időben há-
zasodott, csak a tanúkkal vagy néhány
vendéggel, de sok esetben már a gyer-
mekeik jelenlétében. „Ma már többsé-
gében úgy jön be a pár, hogy minél
előbb szeretnének összeházasodni, a
legközelebbi időpontra kívánnak foglal-
ni” – mondta Kun Mária.  A törvény sze-
rint a 30 napos várakozási időt be kell
tartani, ez idő alatt megfontolhatják,
hogy tényleg összekötik-e az életüket és
persze megszervezhetik az esküvőt. Per-
sze vannak 2020-ra foglalt időpontok is.

Emelkedett a külső helyszínen ren-
dezett házasságkötések száma, és
egyre elterjedtebb, hogy anyakönyv-
vezető helyett szertartásvezetőt, cere-
móniamestert fogadnak az esküvőre.
A szakember abban reménykedik,
most, hogy a Zichy-palotát felújították
és átalakították, a 120 fő befogadásá-
ra alkalmas termet egyre több pár ve-
szi majd igénybe a nagy eseményre,
és talán visszatérnek az előadóművé-
szek közreműködésével meghitté va-
rázsolt hivatalos szertartások is az
épületbe. Ennek jelei már mutatkoz-
nak, több névadó rendezvényt tartot-
tak az elmúlt időszakban, amelyek év-
tizedekig nem voltak, valamint újra di-
vatba jött a fogadalom megerősítése
a házassági évfordulón.

Tavaly 767-en mondták ki a boldo-
gító igent, míg egy évvel korábban
795-en. A válások száma 344-ről
270-re csökkent, viszont újabban
a 30-40 éve együtt élő párok
mennek szét főként, nem a pár
éve együtt élők. Csökkent a halá-
lozások száma is 2492-ről 2370-re. 

Emelkedett viszont a bejegyzett
élettársi kapcsolatot hitelesítők
aránya, amelyet 2010-től igényelhet-
nek az azonos neműek. „Úgy tűnik, a
hosszabb ideje együtt élő pároknak

Évről évre több gyermek szü-
letik a győri kórházban. Tavaly
2817, míg előtte évben 2790
kisbaba látta meg a napvilá-
got. A névválasztásban azon-
ban nincs sok újdonság, csak

a sorrend változott. Fiúknál
Ádám, Bence, Levente, Noel, Ba-

lázs, Dominik, Zalán, Dávid, Áron és
László. Lányoknál Anna, Hanna, Zoé,
Léna, Sára, Zsófia, Luca, Nóra, Flóra és
Mira a legnépszerűbb anyakönyvezett
nevek listája az elmúlt évben.

Kevesebben kötöttek házasságot, de keve-
sebben is váltak el tavaly, mint egy évvel ko-
rábban, viszont több gyermek született –
tudtuk meg Kun Máriától, a Győri Anya-
könyvi Hivatal vezetőjétől.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A névválasztásban
nincs sok újdonság

Ádám és Anna
Egyre több gyermek születik

igényük van arra, hogy hivatalosan is
felvállalják egymást” – tájékoztatott
a hivatalvezető.

Panker Mihály, a Polgármesteri Hi-
vatal Humánszolgáltatási Főosztályá -
nak vezetője nyitotta meg az Olim-
piai Sportpark konferenciatermében
rendezett programot, melyre a győri
óvodák vezetői, pedagógusai kaptak
meghívást. A résztvevőknek dr. Mol-
nár Katalin docens, a Soproni Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Kará-
nak Társadalom-, Szociális és Kom-
munikáció-tudományok Intézetének

A személyközpontú nevelé-
si módszerek fontosságáról
is szó esett azon a konferen-
cián, melyen valamennyi
győri óvoda képviseltette
magát. A Márvány Óvoda
szervezésében megvalósult
szakmai továbbképzésen ki-
derült, hogy a pedagógusok
munkáját nagyban segíte-
nék bizonyos új módszerek,
megoldások.

igazgatója tartott előadást, melyben
több témakört érintett. „El kell fogad-
ni az egyént olyannak, amilyen, szü-
lőnek és gyereknek egyaránt. Ekkor
indulhat el ugyanis egy olyan folya-
mat, amelyben a felek egyenrangú
partnerként tekintenek egymásra” –
fogalmazott a szakember, egyúttal ki-
emelte, hogy a közös hang megtalá-
lása lenne a legfontosabb, melyet új
módszerekkel, megoldásokkal köny-

nyen elérhetnének a pedagógusok.
„Fontos lenne, hogy minden tíz év
alatti gyermekkel foglalkozó intéz-
mény hangsúlyozza nevelési szere-
pét. Ehhez azonban a pedagóguskép-
zésnek és továbbképzésnek meg kell
újulnia, tudni kell, hogy a személy-
központúság mire alapozható, talán
erre volt jó alkalom a mostani talál-
kozó is” – tette hozzá dr. Molnár Ka-
talin a szakmai délutánon. (x)

ELFOGADNI az egyént olyannak, amilyen
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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 módjukban
felkeresni 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, tudá -
sukat 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 szolgál-
tatást természetes személyeknek, akik
pénzügyi vállalkozásokkal (bank, bizto-
sító, befektetési vállalkozás, követelés-
kezelő, stb.), szolgáltatásokkal kapcso-
latos kérdéseik, vitás ügyeik esetén ke-

resik fel az irodát. Tanács adóink célja a
konkrét esetek hatékony és gyors meg-
oldásában 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)

BEMUTATKOZIK 
a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat

Pénzügyi döntés előtt áll és a megfontolt
választáshoz hiteles, pártatlan tanácsra
van szüksége? Fizetési nehézségekre ke-
res megoldást vagy egyszerűen csak sze-
retne kiigazodni a pénzügyi útvesztők-
ben? Bármilyen pénzügyi témáról van
szó, személyes és térítésmentes segítsé-
get kérhet Győrben, a Pénzügyi Navigátor
Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől!

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.
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Borkai Zsolt polgármester köszön-
tőjében hangsúlyozta, a Kantharosz-
gála és Győr sikere is az összefogás
erejében rejlik. Köszönetet mondott
az alapítóknak, és kiemelte, ahhoz,
hogy eredményes legyen a gála, szük-
ség van azokra a licitálókra is, akik pén-
züket, energiájukat nem sajnálva jóté-
konykodnak. A polgármester a Győri
Városháza Ezüst Emlékérmét adomá-
nyozta a szervezőknek. Pió Márta és
Tagai István tíz éve álmodták meg a
példaértékű kezdeményezést.

A Kantharosz-gála szervezői,
megköszönve a támogatást, a jubi-
leum alkalmából készíttetett üveg
emléklapot adtak át Borkai Zsolt
polgármesternek mint fővédnök-
nek, a Győri Filharmonikus Zenekar-
nak, Radek Józsefnek, a Palatia
Nyomda vezetőjének, és Riegler An-
talnak a szervezésért.

A borászok által felajánlott licittár-
gyak között számos különlegesség is
szerepelt. Volt például a Kantharosz
Esszencia elnevezésű csomag, ame-
lyet az elmúlt 9 év 54 támogató bo-
rászának válogatott boraiból állítot-
tak össze. Egy igazi kuriózum is kala-
pács alá került. Még a legelső gálán
kelt el félmillió forintért egy 1959-es
rózsabarack-pálinka a Pannonhalmi

Pálinkárium felajánlásában, amelyet
most a tulajdonosa felkínált, ezúttal
egymillió forintot adtak érte. Nagy
István agrárminiszter idén a Nemzeti
Borkincstárból egy 1972-es, 6 putto-
nyos aszút hozott a győri árverésre.

A befolyt összeget a pályázati
úton kiválasztott, gyerekeket támo-

gató szervezetek és fiatal tehetségek
között osztják szét. A helyszínen a kö-
zönség is szavazhatott: a Rezeda
Népművészeti Egyesület megyei
bentlakásos népzenei tábora kapjon
a jótékonysági forintokból, vagy a
Szabadhegyi Református Egyházköz-
ség hittanoktatáshoz használatos ki-

vetítők és sporteszközök vásárlására.
Mivel rekordösszegű bevétel folyt
be, mindkét pályázót támogatják.

A mostani összeggel együtt, a tíz
év alatt összesen több mint 84 millió
forinttal járultak hozzá a Kantharosz-
gála résztvevői a gyermekálmok
megvalósulásához.

A múlt csütörtöki X. Kantha-
rosz-gálán több mint 18 millió
forint gyűlt össze, megdöntve
ezzel minden eddigi rekordot.
A Richter Teremben ezúttal is
a Győri Filharmonikus Zene-
kar játszott.

támogatására

Rekord-
bevétel
a gyermekek

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Lapzártánk után, csütörtökön délután hirdette ki Forgács Péter, a Győri Nemzeti
Színház igazgatója a 2019/20-as évad részleteit. A legfontosabb tudnivalókat elő-
zetesen megosztotta lapunkkal.

A Győr+ Média is többször hírt
adott arról, hogy elkezdődtek a teát-
rum felújítási munkálatainak előké-
születei, de fontos ismét leírni: a kö-
vetkező, Korok&történetek elnevezé-
sű évad összes előadása is a jelenlegi
épületben lesz, csak 2020 nyarán köl-
tözik a társulat és a Győri Balett ide-
iglenes játszóhelyszínre.

A nagyszínházban műsorra kerül
Tasnádi István Szibériai csárdás című,
zenés romantikus játéka Tasnádi Csa-
ba rendezésében, Szabó Magda Ré-
gimódi története Bagó Bertalan ren-
dezésében. A következő musicalbe-
mutató az Elisabeth lesz a Lévay Szil-
veszter és Michael Kunze párostól,
rendezi: Forgács Péter. Folytatódik a
Co-Operával való együttműködés,
Wolfgang Amadeus Mozart Szökte-

tés a szerájból című operáját mutat-
ják be, a rendező Juronics Tamás lesz.
Ezután egy vígjáték, Carlo Goldoni:
Chioggiai csetepaté címmel követke-
zik Szűcs Gábor rendezésében, végül
egy színjáték, Peter Shaffer: Amade-
us Méhes László rendezővel.

A Kisfaludy teremben elsőként
David Seidler drámáját, A király be-
szédét láthatjuk, ezt Funtek Frigyes
viszi színpadra, amit Agatha Christie
Váratlan vendég című krimije követ
Forgács Péter rendezővel. A Vill-
Korr Sulibérlet keretében Kszel Atti-
la író-rendezőtől két darabot is lát-
hat a fiatal közönség: a La Fontaine,
avagy a csodák éjszakája színművet
és a Róma réme című zenés színmű-
vet. Gábor Sylvie is rendez, mégpe-
dig Szilágyi Andor Leánder és Len-

szirom című
meséjét.

Műsoron
marad A pad-
lás, a Bob
herceg, az Ist-
ván, a király, a Primadonnák, A
Pál utcai fiúk, a Két úr szolgá-
ja, a Ludas Matyi jr.

Az idén negyvenéves
Győri Balett az Anna
Kareninával készül,
Velekei László Ha-
rangozó-díjas művészeti ve-
zető koreografálásában.

A jövő évadban is 18-féle bérlet-
ből választhatnak a nézők. A jegyek
és bérletek ára viszont 10 százalékkal
emelkedik, kivéve a Vill-Korr Sulibér-
letet.

A társulat nyílt napot is tart: ápri-
lis 26-án várják az érdeklődőket egy
napra a kulisszák mögé. A regisztrá-
ció lapunk megjelenésének napján
kezdődött.

Korok&történetek
várják a nézoket a színház épületében´́

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Illusztráció: Győri Nemzeti Színház
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Der ursprünglich
für den Ostersonntag ge -

plante Győrer Antiquitäten-
markt wird nicht stattfinden! Alle
Interessierten sind zum nächsten
Anlass am 19. Mai herzlich auf
dem Marktplatz in Tarcsay

Strasse willkommen.

Osterorgelkonzert von Friedler Magdolna am 22. April ab 15:30 Uhr in
Pannonhalmer Basilika. Das Konzert beschreitet den Themenkreis Stille
in einer Interpretation der grossen Orgelliteratur. 

„Lucien Hervé – Die Stille des Baus” – die
aus Fotomaterial sakraler Gebäude beste-
hende Ausstellung gibt es in der Galerie der
Pannonhalmer Abtei zu sehen.

Die Ausstellung „Ungeregelte
Ordnung“ von Schmal Károly ist
im Esterházy-Palast (Király str. 17.)
täglich ausser montags von 10–

18 Uhr zu sehen.

Der Győrer Kreuzweg wird am Oster-
montag den 15. April um 17 Uhr vom
Győrer Komitatsbischof Dr. Veres And-
rás gesegnet. Ort des Feiertagsereignis-
ses ist der Platz vor der Nagyboldogasz-
szony-Kirche.
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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  

2019. április 12.

A műemléki világnap alkal-
mából április 18-án a Fruh-
mann-házban (Kiss J. utca
9.) 15 órától tárlatvezetés
kezdődik a Cserépkályha-
történeti kiállításon, majd
Józsa Tamás a hagyomá-
nyos otthonok melegéről
mesél. 16.30-kor a múze-
um fotótárában található
műemlék épületekről be-
szél Szalai Zsolt kurátor.

Kovács Ildikó kerámiaszobrász alkotásaiból nyí-
lik kiállítás „Arany kezek” címmel április 15-én
15.30-kor az Újvárosi Közösségi Házban (Kossuth
Lajos u. 45.).

A moszkvai Doros Énekegyüttes
és a Szent Efrém Férfikar ad közös
koncertet az Öt Templom Fesztivál
előhírnökeként május 2-án 19 órá-
tól az Evangélikus Öregtemplom-
ban (Petőfi tér2.). (x)

Győr belvárosában április 17-én 13 órától a Ró-
mer Ház ad otthont az Egészség-Piacnak. Az ér-
deklődők a szűrővizsgálatokon és tanácsadáso-
kon kívül életmódprogramokon is részt vehet-
nek. A szűrővizsgálatok sorát az Országos Köz-
egészségügyi Intézet szűrőbusza teszi teljessé,

ahol anyajegyszűrést, testössze-
tétel-mérést és nőgyógyászati
szűrővizsgálatot is végeztethet-
nek a látogatók. Utóbbihoz sze-
mélyi azonosító okirat és TAJ-
kártya szükséges!

A Rómer Ház mozijában április 14-én
15 órától a Vízipók-csodapók magyar ani-
mációs filmet, 17 órától Egon Schiele: A
halál és a lányka című feliratos osztrák–
luxemburgi életrajzi filmet, 19.30-tól A
64-es betegnapló című dán–német
misztikus thrillert vetítik. Április 18-án 17
órától a Mindenki tudja című spanyol–
francia–olasz misztikus drámát, 19.45-
től a Gettó Balboa című magyar doku-
mentumfilmet láthatják az érdeklődők.

Friedler Magdolna tart húsvéti orgonahang-
versenyt a pannonhalmi bazilikában április 22-
én 15.30-tól. A hangverseny a csend témakö-
rét járja körül az orgonairodalom nagyjait tol-
mácsolva.

Elmarad az eredetileg április 21-re, hús-
vét vasárnapra tervezett győri régiségvá-
sár. Az érdeklődőket legközelebb május
19-én várják a Tarcsay úti piactéren.

Ifjú szívekben élek – a Teatro Társulat
Ady-estet tart április 15-én 17 órától
a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Ba-
ross G. út 4.). Közreműködik: Bor Lász-
ló, Lénárt László, Pelsőczy László,
Stelly Zsófia.

Tomka Péter Ménfő-
csanak és környéké-
nek honfoglalás előt-
ti történetéről tart
előadást, majd Csécs
Teréz beszél a csana-
ki németek emléke-
zetéről április 17-én
17 órától a Kisfaludy
Károly Könyvtárban
(Baross út 4.).

Lucien Hervé – Az építészet
csendje címmel szakrális épü-
letek fotóanyagából álló kiállí-
tás látható a Pannonhalmi
Apátsági Galériában.
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Tizennégy évesen Győrben, az
egészségügyi szakközépiskolában
kezdett el tanulni, és eleinte semmi
sem mutatta, hogy nem ebben kép-
zeli el a jövőjét. Aztán két esztendő-
vel később úgy érezte, váltania kell,
és a kereskedelem felé vette az
irányt. „A Győri ÁFÉSZ-nál helyezked-
tem el, ahol kitanítottak, és te-
herbírásomnak, na meg
lelkesedésemnek kö-
szönhetően na-
gyon fiatalon
megkaptam a
kiváló dolgo-
zó elisme-
rést” – kezdi
a történetet
Gondos Atti-
láné, Marika,
aki elmondása
szerint sosem
bánta meg, hogy
ezt a szakmát válasz-
totta.

Huszonkét éves volt, 
amikor férjhez ment, ezért búcsút

intett szülőfalujának, Tápszentmiklós-
nak és végleg Győrbe költözött. Rá
két esztendőre született meg a fia,
akivel egy évig maradt otthon, majd

18 négyzetméteren

visszatért az ÁFÉSZ-hez. „Újabb öt
esztendőre kerültem vissza az első
munkahelyemre, de végül 1990-ben
elváltak útjaink” – meséli Marika, aki
ezt követően a férje vállalkozását se-
gítette, egészen 1996-ig, amikor
nagy lépésre szánta el magát. 

„Gyerekkoromban mindig én jár-
tam boltba, ahol a vásárolt ter-

mékek mellett egy-egy
kedves gondolat

vagy kérdés is ju-
tott a vevőknek.

Ezt a hangula-
tot és felfo-
gást szeret-
tem volna
átmenteni a
saját vállal-

kozásomba
is, ezért ami-

kor eladóvá vált,
megvettem az

alattunk lévő tizen-
nyolc négyzetméteres üz-

lethelyiséget” – magyarázza a Ma-
rika Kenyérbolt vezetője, aki úgy érzi,
tud bánni az emberekkel, és meg
tudja nyitni őket. „Az emberek miatt
szerettem bele a kereskedelembe.
Azt hiszem, erre a szakmára születni
kell” – teszi hozzá.

A bolt első két éve
arról szólt, hogy visszakerüljön a

köztudatba, és az emberek újra felfe-
dezzék maguknak. Gondos Attiláné
már akkor is hajnalban kelt, és ezt a
szokását máig megőrizte. „Minden-
nap fél négykor kelek, hogy öt órakor
már megkezdhessem a napot az üz-
letben. Ha nyáron szabadságot ve-
szek ki, akkor egy hét után már be
kell mennem a boltba, mert hiányzik
a vele járó kihívások ellenére is. Pe-
dig Csilla, aki tizenhat éve dolgozik
velem, kiválóan végzi a munkáját” –
mondja a kenyérbolt tulajdonosa. Ki-
hívások pedig bőven akadnak, hiszen
a bolt igyekszik minőségi termékeket
kínálni a vásárlóknak, ráadásul a jó
híre kizárólag szájhagyomány útján
terjedhet, hiszen Marika sosem költ
reklámra. „Éppen ezért a vevőink
nagy része nem csupán vevő, hanem
egy nagy család tagjai. Sokan jöttek
hozzánk az évek alatt, hogy megosz-
szák velünk örömüket, bánatukat.
Csodálatos érzés, hogy több generá-
ció tagjai is visszajárnak.” 

Talán túlzás nélkül állítható, hogy a
tizennyolc négyzetméteres üzlethelyi-
séget a szeretet lengi körül, amit a vá-
sárlók történetei és élményei, vala-
mint Marika hozzáállása tölt fel. Bár a

legtöbb vállalkozásban vannak mély-
pontok, Marika úgy látja, hogy nem
szabad megijedni tőlük. Saját bevallá-
sa szerint mindig azon gondolkodik,
hogy min tudna javítani, és mivel ked-
veskedhetne a boltba betérőknek. „Az
emberek alapvetően jók, csak ki kell
hozni belőlük. Sőt, szeretik, ha meg-
hallgatják őket. Én pedig örömmel fi-
gyelek rájuk” – hangsúlyozza Gondos
Attiláné, aki többször kiemelte, hogy
sokat köszönhet a családjának. Úgy lát-
ja, összetartó és szerető családja tá-
mogatása nélkül nem tudná ilyen lel-
kesedéssel végezni a munkáját. 

A bolt két év múlva
negyed évszázados fennállását ün-

nepli, ami újabb erőt ad a mindenna-
pokhoz. „Ehhez szükség van arra a
közösségre, ami kialakult Adyváros-
ban. Ebbe beletartoznak a különbö-
ző üzletek is, hiszen köztük is érződik
az összetartás” – mondja a Marika
Kenyérbolt alapítója. 

Szakmája és az emberek iránti
odaadása példaértékű, amit beszél-
getésünk utolsó mondatai is alátá-
masztanak. „Boldog ember vagyok.
Én a rosszban is a jót keresem, és ezt
a pozitív szemléletet a továbbiakban
is igyekszem megőrizni.”

Bár közhelynek tűnik, elengedhetetlen, hogy szeressük, ami-
vel foglalkozunk a mindennapokban. Ehhez persze rá kell
találnunk a hivatásunkra, ami egy életen át elkísérhet min-
ket. Hallgassunk a megérzéseinkre, járjunk nyitott szemmel,
és merjünk döntést hozni. Gondos Attiláné, vagy ahogy az
Adyvárosban élők ismerik, Marika, tizenhat évesen határo-
zott úgy, hogy a kereskedelemben helyezkedik el. 

Adyvárosi

CSODA

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

Az emberek 
alapvetôen jók, 

csak ki kell hozni
belôlük

KÖZTÜNK ÉLNEK
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Az év legszentebb ünnepe közeleg. Már csak
néhány nap, és a Megváltó elárultatik. De nincs
sok hátra, feltámad, és elveszi a világ bűneit. Ez a
húsvét! Bevallom őszintén, gyermekfejjel legke-
vésbé sem ez volt számomra az ünnep lényege.
Alig vártam, hogy vasárnap reggel legyen, és sza-
ladhassak ki a kertbe, hogy a húsvéti nyuszi által
gondosan elrejtett ajándékokat megkereshessem.
Hol egy bokor tövében, hol a lépcső alatt, hol pe-
dig a cseresznyefára akasztva várt a meglepetés.
Az édességeket egy fűvel kibélelt kosárba tettem,
és amikor kedvem szottyant, csak kiemeltem be-
lőle egy csokitojást és jóízűen elropogtattam.

Ahogy cseperedtem, a vasárnapról a hétfőre
terelődött a figyelmem. A húsvét lényege az aján-
dékok keresése helyett már a locsolkodás lett. A
barátokkal korán összeverődtünk, és úgy jártunk
házról házra, hogy hol kölnivel, hol szódával, hol
pedig egy vödör vízzel tegyünk a lányok elherva-
dása ellen. Saját locsolóverseket költöttünk, és be-
kasszíroztuk a sikerdíjat. Egész napos program volt
ez, és mi még többnyire piros tojást kaptunk. Ak-
kor a húsvéthétfő még nem tartozott a könnyű
pénzkereseti lehetőségek sorába.

Tovább cseperedtem, és a hétfői locsolkodás is el-
vesztette vonzerejét, helyette szépen lassan meg-
érett bennem húsvét igazi lényege. Rájöttem, hogy
az nem vasárnapból és hétfőből áll, a nagyhét egésze
az, ami rámutat az ünnep valódi jelentőségére. Ez a
hét az, amely hitünk lényegét foglalja össze. Rámutat
az emberi önzésből fakadó gonoszságra, hogy miféle

kegyetlenségekre vagyunk képesek. De rámutat a
megbocsájtás, a hit, a remény és a szeretet mindent
felülíró erejére is. Húsvét kapaszkodót, biztonságot
ad, hogy a legsötétebb órában, a legkilátástalanabb
helyzetben is van kihez fordulnunk! Mi, emberek egy-
szerre vagyunk Júdások és Péterek. Egyszerre va-
gyunk konkoly a búza közt, és kősziklák, amikre, illetve
akikre lehet építeni. Húsvét sok mindent elárul ne-
künk, csak egy kicsit csendben kell maradni, hogy
meghalljuk az üzenetet. Ha meghalljuk, talán egy lé-
pést is teszünk konkolyságunktól a kősziklaság felé. 

Ma már a húsvét minden korábban külön-külön
megélt csodáját megadja számomra. A nagyhét alat-
ti bánat csendjében igyekszem meghallani az üzene-
tet, hogy aztán a nagyszombat esti vigília felszabadít-
sa a lelkeket, majd együtt ünnepelhessük a feltáma-
dást! Aztán vasárnap hajnalban húsvéti nyúllá válto-
zom, hogy a reggel ébredő gyermekeim szemében
ugyanazt a csillogást lássam, amit szüleim láttak az
enyémben, amikor a kertben kerestem az ajándéko-
kat. Végül eljön a hétfő is, hogy a fiammal együtt
meglocsoljuk a család hölgy tagjait, és bekasszíroz-
zuk a nálunk még mindig piros tojás formájában ér-
kező sikerdíjat. Aztán az ünnepnek vége lesz, de a
húsvétban elnyert tavasz itt marad velünk. A sötét-
ség fényre vált, a remény újjáéled, és ha mégis a
csüggedés jelei mutatkoznának, bátran harapjunk
bele a kosárba gyűjtött csokinyulak egyikébe. A leg-
jobb, ha van kivel osztozni rajta.

Papp Zsolt

a nyúlon túl
HÚSVÉT

Fotó: O. Jakócs Péter



Röviden
Az UV-sugárzás hatása a szemre
Az UV-sugárzás nemcsak a bőrre, de a szem-

re is nagyon ártalmas lehet. Egyértelműen ösz-
szefüggésbe hozható a szürkehályog és a ptery-
gium vagy más néven kúszóhályog kialakulásá-

val. A megfelelő,
UV 400-as jelzés-
sel ellátott nap-
szemüvegek vise-
lésével óvhatjuk
meg leginkább
szemünket a káros
sugaraktól. Az UV-
sugárzásnak két
fajtáját különböz-
tetjük meg: az UV-
A-t és az UV-B-t. Az
UV-B általában ká-
rosabb, mert na-

gyobb energiát hordoz, azonban nagy részét a
szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UV-A su-
gárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el
a szem elülső rétegeiben, így több károsodást
okozhat a szem belsejében. Mindkét típusú UV-
sugárzás káros a szemre és a megfelelő nap-
szemüveg mindkettőt blokkolja.

Kiváltó okok
Teljességgel meghatározni

szinte lehetetlen, hogy mi min-
den válthat ki allergiás reakciókat,
de a tapasztalatok azt mutatják,
hogy leggyakrabban a poratka,
különféle pollenek, élelmiszerek,
rovarcsípés, állatszőr, lakókörnye-
zet jellemzői (páratartalom, por,
levegőszennyeződés), dohányzás
és dohányfüst, valamint a pszi-
chés tényezők okolhatóak. Az alsó
és felső légutakat, a szemet, a
bőrt, valamint a bélrendszert érin-
tő panaszok jellegüknél fogva ha-
tározzák meg, hogy tulajdonkép-
pen milyen allergiáról is van szó.

Szénanátha
Szénanátha esetén beszélhe-

tünk időszakos allergiáról, me-
lyet általában egy bizonyos
időszakban megjelenő pol-
lenek okoznak, de sajnos
létezik az egész éven át
tartó változat is. Ha pe-
nész, a házi poratka
vagy az állati szőr folya-
matosan jelen vannak a be-
teg életterében, a szőnyege-
ken, a bútorokon, a falakon, a
fürdőszobában vagy egyéb he-
lyiségekben, úgy ezek a külső in-
gerek, allergének váltják ki a
sokszor igen nagy problémát
okozó tüneteket. A viszkető orr,
a könnyező szemek, az orrfolyás
egy idő után erős fejfájáshoz is

Allergia esetén az immunrendszer kórosan reagál olyan anyagok jelenlétére, amelyek
egyébként a szervezet számára semmilyen problémát nem kellene, hogy okozzanak. Ezek
az úgynevezett allergének jelen lehetnek a levegőben, ételeinkben, a megérintett tárgya-
kon. Létezik lelki eredetű allergia is, ez esetben tényleges, fizikai tünetek jelennek meg, de
az okok a pszichében, valamint a velünk történt eseményekben keresendőek.

Megkezdődött a kullancsveszély
Az enyhe idő miatt korábban

kell számítani a kullancsve-
szélyre, ezért az állat által
terjesztett fertőző betegsé-
gek elleni védőoltásokat
is előbb kell beadatni.
Az enyhe tél miatt a
kullancsok átteleltek,
előbb lesznek aktívabbak és korábban szapo-
rodnak, ezért az általuk terjesztett vírusos agy-
velő- és agyhártyagyulladás elleni védőoltást is
előbb kell beadatni. A teljes védettséghez egy–
három hónap különbséggel két oltásra van
szükség, így tavaszra, nyár elejére fejti ki az ol-
tás a védő hatását. Egy év múlva pedig ismétlő
oltást kell kérni. Tévhit, hogy csak erdőben, ki-
rándulás közben juthat a bőrbe kullancs, az
élősködők a házak kertjében, hobbikertekben,
városi zöldterületen is jelen vannak.

viszketéssel, sőt súlyos esetekben
légszomjjal, gégeödémával, vagy
ritkán anafilaxiás sokkal. Allergiát
okozó ételek lehetnek többek kö-
zött a tej, a tojás, a szója, a brok-
koli, az eper, az őszibarack, a diny-
nye, a mogyoró, a mandula, a ha-
lak, a tenger gyümölcsei, a rák, a
kagyló. A legjobb tehát elkerülni
ezeket az ennivalókat, ha tisztá-
ban vagyunk allergiánkkal.

Hogyan kezelhetőek 
a panaszok?
A legfontosabb elsősorban az

allergia típusának meghatározása,
mely a tünetekből, azok jelentke-
zéséből, valamint vérvizsgálat és
bőrteszt végzéséből egyértelműen
kiderül. A tünetek súlyosságától

függően többféle kezelési
módszer létezik, nyilvánva-

lóan az időszakos, kisebb
náthát okozó pollenaller-
gia nem szorul olyan ko-
moly kezelésre, mint pél-

dául az egész éven át tar-
tó, életminőséget jelentő-

sen befolyásoló, lerontó allergi-
ás panaszok. Javasolt minél termé-
szetesebb gyógymód alkalmazása,
valamint a pszichés háttér feltárá-
sa, kezelése. Bár antihisztaminok
és kortizonkészítmények szedésé-
vel a tünetek hatékonyan elfojtha-
tóak, mégis javasoltabbak a homeo -
pátiás készítmények, és a szerve-
zet rendszeres méregtelenítése.

vezethetnek, ami az életminősé-
get jelentősen ronthatja.

Napallergia
A bőr kóros fényérzékenysé-

gekor jön létre, gyakorlatilag
bőrtípustól függetlenül. Kiváltó
oka az UV-sugárzás, kialakulása
pedig tulajdonképpen a szerve-
zet hajlamától függ.

Ételallergia
Gyakran kevert fogalmak a táp-

lálékallergia és a táplálékintole-
rancia. Ez utóbbi esetében nem
allergiáról van szó, hanem valami-
lyen enzim hiányáról, amely miatt
nem tud a táplálék lebomlani.
Leg inkább hasmenés formájában

jelenik meg a probléma, de komo-
lyabb tünetegyüttessel nem jár.
Ellenben az ételallergia esetében
az immunrendszer egyik vagy má-
sik ételösszetevőt idegenként ke-
zeli és allergiás tünetekkel reagál
rá, kiütésekkel, orrfolyással, szem-

A legfontosabb
az allergia típusának

meghatározása
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Az allergiáról



Kialakulásának oka nem ismert
Magyarországon minden századik

gyermek autizmussal jön a világra.
Az autizmus kialakulásának pontos
okát még nem ismerik a kutatók. Je-
lentős adatok utalnak a genetikai
eredetre, az agy veleszületett fejlő-
dési zavarára. Biztosan nem okoz au-
tizmust a védőoltás, és az anyagcse-
rével összefüggő betegségek sincse-
nek kapcsolatban ezzel az állapottal.
Az autizmus nem gyógyítható. Az au-
tizmust spektrumzavarként írják le a
szakemberek, ami azt jelenti, hogy az
érintettek hosszú egyenes szakasz
mentén írhatók le. A tüneteik min-
den esetben három jelentős terüle-
ten mutatkoznak meg, de személyen-
ként nagyon eltérő formában, ez je-
lenti az autizmus spektrumot. Ez a
három terület a beszéd, a társas kap-
csolatok és a fantázia világa. Az autiz-
mus sok esetben társul értelmi sérü-
léssel. Természetesen ez meghatá-
rozza a fejlődést, az önálló élet eléré-
sének fokozatait is. Az autizmus meg-
jelenhet átlagos vagy átlag feletti in-
tellektuális szint mellett is. 

Fiúknál gyakoribb
Az autizmus fiúknál lényegesen

gyakoribb, viszont a lányok esetében
sokszor nehezebb a felismerés, tüne-
teik nem mindig tipikusak. A problé-
más viselkedésű lányok szorongásos
tünetei, az iskolai beilleszkedési ne-
hézségeik mögött sokszor ott lehet a
spektrumzavar lehetősége is. Az au-
tizmussal élők másképp érzékelnek,

állapottal járó hiányosságok sok eset-
ben visszapótolhatók, tanulhatók.
Több remek program áll jelenleg eh-
hez rendelkezésre, ezek közül az
egyik az „Önismeret, társas viselke-
dés és egészségnevelés” módszerta-
na, melyet a Fogyatékos Személye-
kért Közalapítvány adott ki és a fel-
használó szakemberek képzésében is
jelentős szerepet vállalt.

Fontos a korai fejlesztés
Az autizmus hároméves

kor körül biztonsággal felis-
merhető. A korai fejlesztés-
sel jelentős eredményeket
lehet elérni. A figyelemfelhí-
vó tünetek között van a cse-
csemőkorban észlelhető in-
gerültség, a testkontaktus há-
rítása, a szemkontaktus furcsa
használata, a kíváncsiság, köl-
csönösség, élménymegosztás hiá-
nya, magányos játék kedvelése. Fon-
tos tünet, ha a kisgyermek egyéves
kora környékén nem osztja meg az él-
ményeit a szülővel, például nem ke-
resi a szülő tekintetét és nem mutat
rá a számára érdekes játékra, állatra
egy otthoni játékhelyzet vagy akár
egy séta során.

Miről ismerhető még fel?
A beszéd a legtöbb esetben késik.

Ha megjelenik, akkor nyelvtanilag hi-

JÓ TUDNI

Csendes hétfői vásárlás
Kitűnő példája a neurodiver-

zitás megközelítésnek a működő-
képességére az egyik sportszere-
ket forgalmazó áruházláncnak az
újítása, ahol az autista szemé-
lyek zajérzékenysége miatt beve-
zették a csendes hétfői vásárlás
lehetőségét. Ezen a délutánon
várják az érintett embereket, ek-
kor nem szól a zene az eladótér-
ben és a szokásos hirdetménye-
ket is halkabban mondják be a
hangosbemondóba.

bás lehet, és előfordulhat halandzsa
is, amikor a gyermek „saját nyelvet”
használ. Gyakori és hároméves kor
után is fennállhat az echolália, ami-
kor a gyermek papagájszerűen utá-
nozza a felnőttek beszédét, vagy ép-
pen a televízióban látott meséket,

reklámokat. Ha felmerül a gyanú,
nem szabad halogatni. Nem érde-
mes a „majd kinövi!” mostanában is
gyakran hallható tanácsban bízni.
Szakembert kell keresni. Az autizmus
kezelése elsősorban pedagógiai fel-
adat. Akkor lehet igazán eredményes
a fejlesztő munka, ha a szülő értő
együttműködésével valósul meg. 

Szerző: Árnics Katalin
gyógypedagógiai tanár,

pszichopedagógus

A hét orvosi témája

Az autizmus
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mint az átlagos fejlődésű emberek.
Az érzékelésük lehet fokozott vagy
éppen túl gyenge. Kerülhetik a zajos
helyeket, elutasíthatják az érintést,
akár a kézfogást is felnőttkorban.

Nehezen tűrik a változásokat
Az autisták gyengén működnek

szociális helyzetekben. Rugalmatla-
nok, merev a gondolkodásuk, ellen-
érzéssel vannak a változások iránt.
Nehezen tudnak beszélgetést fenn-
tartani, nem tudják azt elkezdeni, az-
tán befejezni. Gyakran udvariatlan-
nak tűnhetnek, saját és mások érzé-
seit nehezebben ismerhetik fel. Az
autizmussal élő személy fejlődhet, az

Neurodiverzitás a neve annak az 1990-es évek vé-
gén megjelenő mozgalomnak, amely azt támogat-
ja, hogy ne csak az autizmussal élő emberek tanul-
janak meg általánosan elfogadott szabályokat, ha-
nem a társadalom is alkalmazkodjon hozzájuk. És
ami még nagyon fontos, a neurodiverzitás képvise-
lői azt szeretnék elérni, hogy a társadalom a sérült
személyeknek ne a hiányosságait, hanem az erős-
ségeit hangsúlyozza.

Az autizmus
megjelenhet

átlagos vagy átlag
feletti 

intellektuális szint
mellett is
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A méltatás szerint a fiatal sofőr március 21-én
reggel 6 óra 32 perckor indult a Révai utcai végál-
lomásról, aznap a 19-es járaton teljesített szolgá-
latot. A Szigethy Attila útra érve a vásárcsarnok-
hoz közeli megállóban egy idős férfi szállt fel a
buszra, megbotlott és megsértette a lábát. A ve-
zető azonban azt látta, hogy a sérülés komolyabb,
így határozottságának és lélekjelenlétének köszön-
hetően azonnal a bácsi segítségére sietett. A se-
bet ideiglenesen ellátta, s a mentők kiérkezéséig
a sérülttel maradt. „Nem tartom magam hősnek.
Az igazi hősök a mentőszolgálat munkatársai, akik
mindennap életeket mentenek és segítenek az
embereknek” – szögezte le rögtön szerényen
Dombi Ádám. „Emlékszem, kérdeztem a bácsit,
hogy minden rendben van-e, s annak ellenére,
hogy igennel válaszolt, láttam, hogy a világos színű
nadrágján már átütött a vér, a cipőjére is folyt be-
lőle. Olyan volt, mintha egy üvegből öntenék rá.
Ijesztő volt a látvány, rögtön hívtam a 112-t, majd
leültettem a bácsit. Viszont annyira vérzett a lába,
hogy ledobtam a telefont, lefektettem és egy ru-
hával nyomókötést csináltam, majd az övemet le-

a fiatal buszsofor

Szerző: Havassy Anna Katalin

vettem és elszorítottam a lábát. Ekkor már egy fi-
atal hölgy is segített, aki a sérült feje alá tett tá-
masztékot. Szép gesztus volt tőle, hiszen egyből
jött segíteni. Meg is köszöntem neki később az in-
terneten.”

Ádám végig nyomta a kötést a sérült lábon,
egészen a mentők kiérkezéséig, akik végül átvet-
ték, ellátták és kórházba szállították a bácsit, aki

nagy valószínűséggel Ádám lélekjelenlétének kö-
szönheti az életét. „Durva belegondolni, hogy az
ember végzi a munkáját. Befordulok a sarkon,
megállok, kinyitom a busz ajtaját, s pillanatok alatt
egy ilyen helyzetbe csöppenek. Örülök, hogy segí-
teni tudtam, de szerintem bármelyik kollégám így
tett volna” – zárta Dombi Ádám, akivel 2017 ok-
tóbere óta találkozhatunk a győri járatokon. 

Az ÉNYKK Zrt. legutóbbi ünnepségén több el-
ismerés között rendkívüli dicséretben része-
sült Dombi Ádám győri buszsofőr, aki hősie-
sen helytállt egy kritikus szituációban: ha ő
nincs, utasa már lehet, nem is élne. 

utasa életét
Megmentette

´́

Az idei Szentiváni Fesztiválra ismét a hazai
könnyűzenei élet legnagyobbjai érkez-
nek. Köztük lesz a Neoton Família
Sztárjai is, akik elhozzák a legna-
gyobb dalokat és az életérzést,
ami még mindig aktuális.

MEG KELL HÓDÍTANI
A közönséget mindig 

Az együttes énekesnője Csep-
regi Éva, akiből folyamatosan
árad a derű, mindig kedvesen
mosolyog. Sokszor, sok helyen el-
mondta már: a közönség neki
erőt ad és feltölti. „Alapvetően is
pozitív ember vagyok. Szeretem
az embereket, a dalaimat, a ze-
nésztársaimat. Olyan jó kis csa-
pat vagyunk mi már régóta! –
kezdte a művésznő. – A „Neoton
életérzés” ráadásul kötelez! Hi-
szen igaz, hogy sok témát érin-
tünk a dalainkban, de mindvégig
pozitívak maradunk. A színpa-
don állni nagy kihívás. A közönsé-
get még mindig, minden eset-
ben ugyanúgy meg kell hódítani.” 

Éva hálás, hogy hosszú ideje
a színpadon lehet, alkotóművé-
szetként tekint a közönség előtt

töltött percekre. Nem véletlen,
hiszen az éneklés mellett dalszö-
vegeket és verseket is gyakran ír.
S ki másra lenne kiemelkedően
büszke, mint a szintén zenész fiá -
ra, Heatlie Dávidra, aki nemcsak
a zenekar dobosa, de egyéni kar-
rierjét is egyre inkább építgeti.
„Nagyon nehéz tanácsot adni
olyan emberek között, akik eny-
nyire közel állnak egymáshoz,
mint mi a Neoton tagjaival. Ám
egy anyukának igenis tanácsot
kell adnia a fiának, amiket aztán
vagy megfogad vagy nem. Saját
magának kell az életéről dönte-
nie. A mai fiatalok élete már na-
gyon megváltozott. A sajátom-
ból merítve próbálok neki segí-
teni. Tehetséges fiatalember, na-
gyon jó humorral, s én annak

örülök a legjobban, amikor oda-
jön és megkérdez valamiről.”

Májusban a Neoton Família
Sztárjai soraiban tehát Dávidot
is megismerhetjük, s az új mű-
sort is először hallhatjuk a kör-
nyéken. A Neoton mindig figyel
rá, hogy a régi nagy slágerek
mellett kevésbé ismert dalokkal
is gazdagítsa az előadást. „Idén
sok külföldi fellépésünk lesz. Pél-
dául a Szentiváni Fesztivál után
Amerikába utazom majd, ősszel
pedig London lesz a cél, és na-
gyon sok erdélyi meghívásunk is
van. Hála Istennek sokfelé meg-
mutathatjuk a Neotont, s re-
méljük, májusban Szentivánon
is sokan lesznek kíváncsiak a da-
lainkra!” – zárta mosolyogva az
énekesnő. (x)
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A munka megkezdése előtt mér-
jük fel, mennyi anyagra lesz szüksé-
günk. A fára felmázolandó lazúrfé-
leségek anyagfelhasználását erősen
befolyásolják a festendő fa tulaj-
donságai. A már pórustömített, fa-
védő szerrel kezelt fa kevesebb
anyagot vesz fel. A puhafa szívóké-
pessége erősebb, a keményfáé
gyengébb, a kisebb nedvességtar-
talmú fa több, a nagyobb nedves-
ség- vagy gyantatartalmú fa keve-
sebb anyagot szív magába.

A fából készült tárgyaink védelmé-
hez a megfelelő anyagot kell válasz-
tanunk. A nem mérettartó szerkeze-
teket, amelyek esetleg félnyers fából
készültek és a nedvesség, illetve a
napsütés állandó váltakozásának van-
nak kitéve, nem szabad filmképző la-
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A fa természetes szépségét az ember mindig nagyra
becsülte, így a lazúrozás technikáját már a régmúlt-
ban is ismerték és használták. A lazúr lényege, hogy
összetételétől és színétől függően különböző mér-
tékben láttatni engedi a fa változatos erezetét.

zúrral bevonni.
Az ilyen tárgya-
kon (kerítés, zsin-
dely, pergola) az ál-
landó méretváltozás
miatt előbb-utóbb
megreped a bevonat,
ezért ezeket vékonylazúrral
vagy rugalmas fedőlazúrral ke-
zeljük. Az időjárásnak kevésbé ki-
tett, mérettartó és korlátozottan mé-
rettartó (ajtó, ablak, lambéria, kapu),
megfelelően szárított fából készített
tárgyak bevonására alkalmazhatunk
vastaglazúrokat.

A munka menete
A még kezeletlen, natúr fa le-

gyen légszáraz, a fahiányokat pó-
toljuk és simítsuk el színazonos fo-
lyékony fával, a gyantakiválásokat
észter hígítóval távolítsuk el. A fát
csiszoljuk simára, és portalanítsuk
a felületet. Alapozzuk le egy-két ré-
tegben, mert az mélyen behatolva
a fába tartósan védi az időjárással
szemben, a farontó gombák, a kék
elszíneződést okozó gombák és ro-
varkártevők ellen. A beltéri fafelü-
letet faanyagvédő helyett lenolaj-
jal is kezelhetjük. Az alapozás fon-

A régi, tönkrement festékréteget a
felületről távolítsuk el csiszolással vagy
festéklemaróval. A portalanítás után a
felületet kezeljük faanyagvédő szerrel,

majd lazúrozzuk. Ha a lazúrozandó fa
bevonata lakkozott vagy festett, akkor
azt el kell távolítani. A lazúrok a szívó-
képes felületeken tapadnak.

A lazúrozás és pácolás a tartósan
talajjal vagy vízzel érintkező felületek

esetén nem biztos, hogy mara-
dandó lesz. A Factor Pergola

termék rendelkezik több
előnyös tulajdonsággal,

köztük a magas vízgőz-
áteresztő képességgel
is. Így a fa képes léle-
gezni, vagyis a belse-
jében található víz ki-
áramolhat a festékré-
tegen keresztül a sza-
bad térbe. Természe-
tesen a festék meg-

akadályozza az esővíz
beszívódását a fa belse-

jébe. A titok tehát ab-
ban rejlik, hogy a bevonat

vízzáró tulajdonsága mel-
lett mégis biztosítja a fa ter-

mészetes lélegzését.
A fa nemcsak lélegzik, hanem ál-

landó mozgásban is van. A rideg be-
vonat megreped és lepereg. A Factor
Pergola Kültéri Fafesték rugalmas,
több száz százalékos nyúlással ren-
delkezik, a fával együtt mozogva tar-
tós védelmet biztosít számára. (x)

9023 Győr, Mester u. 11.
Tel.: 06-96/317-486, 06-30/450-2861  

www.pgcolor.hu
Nyitvatartás:

h.–p.: 7.00–17.00 óráig
sz.: 7.00–12.00 óráig

P. G. Color Partner Kft.

Vékonylazúr-tipp
A fa szerkezetébe mélyen beszí-
vódó vékonylazúrból 2-3 réteg
felhordása javasolt. Az egyes ré-
tegek között finom csiszolópapír-
ral dörzsöljük át a felületet a tö-
kéletes szépség eléréséért.

Vastaglazúr-tipp
A vastaglazúrok is beszívódnak
a fába, ugyanakkor szép, sely-
mes bevonatot biztosítanak a
felületen. A tökéletes felületi
szépségért két réteg felhordása
ajánlott.

tos, mert fokozza a lazúr tapadását
a fához. Ezek után a megszáradt fe-
lületet enyhén csiszoljuk, majd
portalanítsuk egy száraz ruhával,
és egy lapos ecsettel elkezdődhet
a lazúrfesték felhordása. Először
alaposan keverjük fel a terméket.
Felhordásnál ügyeljünk arra, hogy
az anyagot a felületen egyenlete-
sen eldolgozzuk, egy összefüggő
felületet mindig egyben húzzunk
ki. Ne emeljük fel a felületről az
ecsetet, mert nem tud szépen el-
oszlani a lazúr a fán.

Mit tegyünk,
ha lepattog a lazúrunk?
Ennek oka lehet, hogy a felület

nem szakszerűen előkészített, vagy
nem lett időben átfestve.

Fotó: ronstik/Shutterstock.com 
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#szarkazsófi

Sok minden változik körülöttünk, ráadásul nagyon gyor-
san. Ami fontos volna viszont, hogy az értékeinket ne en-
gedjük elsodródni. Ilyen ez a régi, klasszikus recept, amit
megőriztem és igyekszem továbbadni.

Nagyon régóta süti nagy-
anyám ezt a foszlós kalácsot,
nem is tudom, van-e olyan al-
kalom, amihez ne volna tökéle-
tes asztali dísz vagy egy asztali
áldás tárgya. Amint lehetősé-
gem nyílt rá kislány koromban,
azonnal lemásoltam a sárga,
vonalas receptfüzetéből és
azóta én is ezt sütöm. Időigé-
nyes ugyan, de kalácsot sütni
egy lélekemelő folyamat: vára-
kozás, izgalom, munka, kreati-
vitás és sok finom illat, ami
mind belefér ebbe a 2-3 órába.
A kalács nem csupán egy fi-
nomság a sok péksütemény kö-
zül, igazi rangot adott a háziasz-
szonynak, ha elkészítette. Több
száz éve a kenyér különleges
változataként tartották számon
a parasztkonyhában, kemence
alján sütötték nagy méretben,

kovásszal, ráadásul kerek for-
mában. Az 1900-as évek végé-
től kezdett az élesztő elterjed-
ni, korábban pedig már rájöt-
tek, hogy a zsiradék sokkal to-
vább tartja puhán, finoman a
tésztaételeket, ezért zsírral
gyúrták be és elkezdtek kisebb
méretű finom pékárukat készí-
teni. Jóval később változott ez
vajra, olajra, tejszínre. Ma már
a fonott kalács fogalma a vajas,
tejes, citromos illatú foszlós
péksüteményt jelenti.

Az a hagyomány talán kevés-
bé változott napjainkig, hogy
leg inkább nagy ünnepeken ke-
rül az asztalokra, mint például
húsvétra. Sonkával, tojással
vagy csupán lekvárral, benne a
kakaós fonattal, talán nem is je-
lentheti semmi jobban az ott-
honi tűzhely melegét. 

Bevásárlólista
75 dkg liszt (Nagymama süteményliszt 
vagy fehér tönköly) • 10 dkg olvasztott vaj (82%)
600 ml tej • 1 g só • 2 csomag vaníliás cukor (Bourbon) 
42 g friss élesztő • 1 biocitrom reszelt héja
1 kk. kristálycukor • 1 ek. holland kakaópor
+ 1 tojássárgája a lekenéshez

A konyha

Tipp:
Minden alapanyag

szobahőmérsékletű
legyen, csak így lássunk 

hozzá a kelt
tésztákhoz!

rangja

Elkészítés
1. Az élesztőt villával kikeverjük a kristály-

cukorral, majd felöntjük 1 dl langyos tejjel,
10 perc alatt, meleg helyen felfuttatjuk. 2.
A lisztet egy tálba szitáljuk a sóval, vaníliás
cukorral, reszelt citromhéjjal. Mélyedést ké-
pezünk a közepén, ebbe öntjük az alaposan
felfutott élesztőt, majd folyamatosan ada-
goljuk hozzá a langyos, 500 ml tejet. Köny-
nyű, de nem ragacsos tésztát kell kapnunk.
3. Negyed óra dagasztás után hozzáadjuk a
szintén csupán langyos, olvasztott vajat és
teljesen beledolgozzuk. 45 percig, duplán
letakarva kelesztjük. 4. A tésztát ezután újra
átgyúrjuk, 6 egyforma gombócra osztjuk
(mérjük le), amiből két gombóc kakaós lesz.

1 ek. forró vízzel kikeverjük a kakaóport és
beledolgozzuk a két gombócba. Enyhén lisz-
tezett felületen kézzel kisodorjuk a fonáso-
kat és két kalácsot fonunk 3-3 rúd tésztából.
5. Fontos: foszlós igazán akkor lesz, ha fo-
nás közben minden áttételnél picit csava-
runk a tésztán. 6. A kalácsokat már sütőpa-
pírra téve, szintén duplán letakarva egy
órán át kelesztjük. A sütőt 100 fokra mele-
gítjük alul-felül sütési funkción. Lekenjük a
tojássárgájával a kalács minden részét és
betesszük sülni. 20 perc után megemeljük
a hőfokot 190 fokra és még 30 percig süt-
jük. Amennyiben mazsolát tennénk bele,
előtte forrázzuk le a szemeket és az újrada-
gasztásnál gyúrjuk a tésztához. 
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A hazai gasztronómia legszíne-
sebb és legdizájnosabb fesztiválján
a tavalyi nagy siker után idén is a ku-
lináris élvezeteket vegyítik koncer-
tekkel, kiállításokkal. Az élményhét-
vége már május 30-án, csütörtökön
elkezdődik az Esterházy-palotában
a Tárlatvezetés proseccóval című
programmal: Grászli Bernadett mú-
zeumigazgató Németi Sándorral ve-
zeti körbe a vendégeket a palota ak-
tuális kiállításán, nem szokványos
körítéssel. A belépés csupán regiszt-
rációhoz kötött.

Pénteken a rendezvény megnyi-
tó borvacsoráját a La Maréda étte-
remben tartják a Stílusos Vidéki Ét-
termiség szakácsaival, másnap pe-
dig 12 órakor elkezdődik a Stílusos
ART Piknik a legjobb éttermek rész-
vételével; izgalmas ételekkel, italok-

kal, workshopokkal, koncertekkel
és kiállításokkal.

A hazai gasztronómia sztárjai ér-
keznek a Radó-szigetre, hogy lenyű-
gözzék az ízek szerelmeseit. Hor-
váth Gábor, a múzeum
rendezvényszerve-
zője elárulta, az
idén Miche-
lin-csillagot
védő Bor-
konyha is
itt lesz a la-
za hangula-
tú, fűben ülős,
borozgatós pikniken.
Elfogadta a meghívást a csúcsgaszt-
ronómia keleti képviselője, az encsi
Anyukám Mondta étterem, és az exk-
luzív Salon Restaurant is. Eljönnek a
Meatology Budapest, a Palkonyha, a

Budai Gesztenyés Nagyvendéglő, a
Viator és a La Maréda Étterem séfjei
is. Összesen 15 étterem kapott meg-
hívást, s hogy kik a többiek, később

kiderül az esemény
Facebook-oldalán.

A Radó-szi-
get árnyas
fái alatt ta-
lálkozha-
tunk töb-
bek mel-

lett Sárközi
Ákossal a Bor-

konyhából, Poh-
ner Ádámmal a Kistü-

csök Étteremből, Heimann Zoltánnal
a Heimann Családi Birtokról és Vajda
Pierrel, a Konyhafőnök ételkritikusá-
val – ők workshopokat, kerekasztal-
beszélgetéseket is tartanak.

A stílusos ételek és italok mellé pe-
dig izgalmas zene is dukál: napközben
ismert DJ-k teremtik meg a piknikhan-
gulatot, hogy a szigetre érve a látoga-
tók néhány órára elfelejtsék, hogy egy
nyüzsgő városban vannak. A szervezők
eddig a Swing à la Django feat. Kozma
Orsi, Szilárd Piano feat. Galambos Do-
rina, Schoblocher Barbara és Kiss Flóra
koncertjeit jelentették be.

A jelképes jegyárakkal pedig nem-
csak a rendezvény látogatható, ha-
nem a Rómer-múzeum 11 kiállítóhe-
lye, a Püspökvár toronykilátója pedig
50 százalékos kedvezménnyel.

A további éttermek névsora, az ér-
kező vendégek, zenekarok és művé-
szek bejelentése és a jegyértékesítés
elindult az ART Piknik hivatalos web-
(artpiknik.hu) és Facebook-oldalán
(facebook.com/artpiknik). (x)

Ízek,
mûvészetek,
szerelmek

Michelin-csillagos étterem kínálatában és a keletről ér-
kező csúcsgasztroélményben is részük lehet a második
győri Stílusos ART Piknik látogatóinak június 1-jén és
2-án, melyet a Radó-szigeten rendez a Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum, valamint a Food Boom Győr,
a Stílusos Vidéki Éttermiség védnökségével.

ÚJRA PIKNIK LESZ A RADÓN!
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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.

2019. április 12.

www.vidrauszoiskola.hu

Az első 

alkalommal 

mindenki a

vendégünk!

VÍZI TORNA! 
AZ AQUA USZODÁBAN

Az Aquafitneszt úszástudás nélkül, kortól, nemtől
és testsúlytól függetlenül bárki végezheti, mivel a
gyakorlatok könnyen elsajátíthatók.

AQUAFITNESZ

Érdeklődés: 
Ladocsi-Tóth

Mónika
+36-30/

627-8722

A vizitorna-edzéseket
Ladocsi-Tóth Mónika

tartja, vezényli, aki
az Aquafitnesz-

képesítését, diplomáját
egy londoni úszóköz-

pontban szerezte.

IDŐPONTOK: hétfő 19–20 • szerda 18–19 és 19–20 óra
• péntek 19–20 • szombat 9–10 óra

• Fogyni akar? • Alakját formálná?
• Ülőmunkából eredő deformációja van? 

• Ízületi és gerincbántalmai vannak?
• Megújulna, fiatalodna? 

• Sérülés, betegség után rehabilitálna?

Több közelmúltban történt helyi gasztrosiker-
ről is beszámolhatunk: az Aradon tartott 11. Gast-
roPan pék- és sütőipari, valamint gasztronómiai
szakmai kiállításon több elismerést is bezsebelt a
Pedró Pékség. Péksütemény kategóriában a csir-
kemelles-parajos taréj Tarr Györgytől, a leginno-
vatívabb kenyér kategóriában pedig a Szerencse-
tarsoly elnevezésű kézműves kenyerük aranyér-
mes lett, Takó Zoltán péktől.

A Pierre Cukrászat tulajdonosa, Karácsonyi Pé-
ter a magyar gasztronómiáért végzett kimagasló
munkájáért Gasztronómiáért Érdemérmet vehe-

tett át Debrecenben a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség elnökségétől.

Lapunk állandó szerzője, Szarka Zsófi pedig meg-
alkotta Tapolca süteményét, amit Tapolcám – Szarka
Zsófi Konyhájából elnevezéssel számos város cukrász-
dájában megkóstolhatunk. A csipkebogyó- és man-
dulakrémmel töltött ropogós tésztalapokból álló
édesség kapcsán a gasztroújságíró elmondta, a re-
cept megalkotásakor fontos szempont volt, hogy a
süteményt a háziasszonyok is el tudják készíteni ott-
hon, ugyanakkor lehetőséget nyújtson a cukrászok
számára is, hogy egy-egy kis csavart vigyenek bele.

Gasztrosikerek
a környékrol´́
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Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!

Új főbejárat és fogadóépület épül,
valamint ház és kifutó a zsiráfoknak,
orrszarvúknak és az emberszabású
majmoknak. Megújul az örvös med-
vék és a tigrisek bemutatótere. A
projekt zárásaként átadunk egy új
pingvinbemutató- és elefántházat
2021-ig.

Április 15-én a fejlesztés első üte-
mében épült új főbejárat, orrszarvú-
és zsiráfház hivatalos átadását ünne-
pelhetjük. Ez nemcsak az állatkerti
dolgozók, de az itt élő állatok számá-
ra is hatalmas lépés és újdonság. Mi

is most tanuljuk az új feladatokat,
gyakoroljuk a használatukat. A napi
munkák mellett az építkezésekkel já-
ró változásokat is kezelni kell. Az ál-
latok átköltöztetése, új helyükre
szoktatása is nagy szakértelmet
igénylő folyamat. Hogy ez az álom
megvalósulhatott, rengeteg kutatás,
tervezés és munka előzte meg. Ti-
zenöt év álmodozás, három év elő-
készítés, és több mint ötszáz nap fel-
újítási munka után száztonnás, leg-
magasabb pontján nyolc méter ma-
gas szikla épült a főbejárathoz.

A legmodernebb, környezetkímélő
wi-fi-vezérelt szivattyútechnológiát
építettük be, amely az óriási vízesés-
ben óránként 36 ezer liter vizet is
megforgathat.

Néhány kulisszatitkot is eláru-
lunk az indulás előtt: az új lakón-
kat, a keskenyszájú orrszarvúhöl-
gyet is több napja próbáljuk kicsa-
logatni a külső kifutóba, de az orr-
szarvúk óvatos és makacs állatok,
ezt ő is bizonyítja. Jegypénztáros
kolléganőink már gyakorolják az új
jegyváltási rendszert, hiszen hama-

rosan online is lehet ezentúl jegyet
váltani, sőt az új főbejárat előtt
jegyautomata is áll majd a látoga-
tóink rendelkezésére.

Aki most hétvégén látogat el hoz-
zánk, belépésével segíti az új főbejá-
rat és jegyrendszer átadás előtti pró-
baüzemét. Ezért köszönjük, ha türe-
lemmel és megértéssel fordulnak
hozzánk ezen, a minden résztvevő
számára különleges alkalomból. Az
április 15-i hivatalos átadó ideje alatt
látogatóink a régi bejáraton juthat-
nak be az állatkertbe.

MEGVALÓSULT zoo-álom
Szöveg és fotó: 
Xantus János Állatkert

A Xantus János Állatkert mérföldkőhöz érkezett: megalakulása óta a legnagyobb szabású és költségvetésű fejlesztési
lehetőségét kapta meg tavaly a Modern Városok Program keretében, több mint kétmilliárd forintos támogatásban ré-
szesült. A beruházás révén parkunk egy európai színvonalú, egész évben használható szabadidőközponttá fejlődik.
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Nálunk nettó 20.000 forint/hó béren felüli 
juttatásra is számíthat!

Bôvebb információ, fényképes önéletrajzok leadása: Nagy Imre Attila polgármester, 9171 Gyôrújfalu, Ady Endre utca 7., 
e-mail: attila@nagyia.hu,  telefonszám: 06 20 911 88 00

A Gyôrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsôde ÓVODAPEDAGÓGUST,
KISGYERMEKNEVELÔT és DAJKÁT keres.

Szakmája iránt elhivatott, mosolygós, gyermekszeretô
kolléganôket keresünk. Pályakezdôk jelentkezését is várjuk.

progresszív
szemüveglencse mellé egy pár 

Adaptiv Sun
szemüveglencsét adunk

ajándékba. 

Optimum Optika
9021 Győr Széchenyi tér 11.
Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055
info@optimumoptika.hu

MINDEN PÁR

2019. április 12.

A szokásosnál két hónappal hama-
rabb, már márciusban elkezdődött a
közterületre tavalyelőtt és tavaly ősz-
szel kiültetett fák, cserjék, dísznövé-
nyek és a virágágyakban lévő hagymás
és kétnyári növények öntözése. A
Győr-Szol Zrt. koordinálásában végzett
locsolás nagyon korai kezdését az in-
dokolta, hogy a tavaszi esők elmaradá-
sával a talaj felső, mintegy félméteres
rétege szinte teljesen kiszáradt.

A frissen ültetett földlabdás és
konténeres fáknak a gyökerezéshez
és a kihajtáshoz nagy szükségük van
a vízre, amit a szolgáltató ezúttal
mesterségesen, öntözéssel pótol. A
szakemberek különösen nagy figyel-
met fordítanak a kiserdő-telepítések
helyszíneire. Locsolják a cserjefolto-
kat is, ahol erre lehetőség van, ott el-
indították az automata öntözőrend-
szereket. A virágágyakban látható tu-
lipánok és árvácskák esetében a dí-
szítőérték megtartása miatt van nagy
szerepe a locsolásnak.

A közterületi növények öntözése
összesen öt locsolóautóval történik.
A munkát addig végzik, amíg az idő-
járás azt szükségessé teszi.

Fotónk a 2018 őszén Marcalváros-
ban telepített kiserdőben készült.

Várhatóan április 18-ig, munkanapokon 8–14 óráig hálózat-
tisztítás miatt ingadozhat a víznyomás és elszíneződhet az ivó-
víz az említett városrészekben, lakóövezetekben. A húsvéti ün-
nepek alatt szünetel a karbantartás, utána pedig a Ladik utcától
a 14-es számú főútvonalig tartó szakasz mosatására kerül sor.
Javasoljuk, hogy az érintett területeken tegyenek félre a nappali
órákra ivóvizet. A fehér ruhák mosása előtt pedig érdemes el-
lenőrizni a víz átlátszóságát. 

A szakemberek sűrített levegővel mossák át az utcai vezetéke-
ket. Előbb a főnyomót, majd utcáról utcára haladva az elosztó ve-
zetékeket tisztítják. Nagybácsa északi részén kezdték, majd déli
irányba, a városközpont felé haladnak. Lapzártakor már a Kinizsi
utcánál tart a munka. A pannon-viz.hu oldalon folyamatosan kö-
vetjük a vízvezeték-tisztítást. 

A sűrített levegős öblítési eljárás mellékhatása, hogy az apró
légbuborékok fehérre színezhetik a csapvizet. Ez kiengedve né-
hány perc alatt eltávozik és a víz újra átlátszó lesz. Az ivóvíz a
karbantartás ideje alatt is fogyasztható, de minden alkalommal
ivóvizes tartálykocsit is irányítunk az érintett körzetbe.

Győr-Kisbácsa, Nagybácsa, Szitásdomb, Ergényi-lakótelep, valamint Vámos -
szabadi–Szitásdomb lakópark körzetében az elkövetkező tíz napban érde-
mes ivóvizet tartalékolni.

ÉRDEMES ivóvizet tartalékolni!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

cserjéket és virágokat

Öntözik a fákat,

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.
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A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbeje-
lentő vonala a 96/50-50-55-ös tele-
fonszámon minden naptári napon 0–
24 órában hívható. Április 19-én, pén-
teken és április 22-én, hétfőn a Győr-
Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodái zárva lesznek, a
telefonos ügyfélszolgálat nem műkö-
dik. A Jókai, a Révai és az Árpád par-
kolóházban, valamint a Dunakapu
mélygarázsban a szokásos, érvényben
lévő díjakért lehet parkolni. Április 19–
22-ig Győrben a felszíni fizetőparkoló-
hálózat beállói díjfizetés nélkül vehe-
tőek igénybe. A Bartók Béla út és a
Szigethy Attila út sarkán kialakított
ideiglenes vásárcsarnok és piac április
20-án, szombaton a rendes szombati
nyitvatartás szerint 6 és 14 óra között
üzemel. Április 19-én, 21-én és 22-én
az ideiglenes vásárcsarnok és piac zár-
va tart. Április 20-án a Tarcsay utcai pi-
acon szombati nyitvatartási rend sze-
rint 6 és 14 óra között lesz kereskedés.
A Magyar Vilmos Uszoda április 20-án
rendes szombati nyitvatartás szerint
8 és 19 óra között üzemel. A Magyar
Vilmos Uszoda április 19-én, 21-én és
22-én zárva lesz. A Barátság Sport-
park április 20-án a rendes nyitvatar-
tási rend szerint 6 és 22 óra között

Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelte-
tési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

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

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
gépkocsivezeto

´́ ´́

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az
alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: autogén-, AWI- és bevont 
elektródás hegesztővizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő
vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a követke-
zŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt., Munka-Bér-
ügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10.,
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra
kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör megnevezését.

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́´́

festo
Feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Álláshirdetés
üzemel, április 19-én, 21-én és 22-én
pedig korlátozott nyitvatartással. A
műfüves pályák és a kiszolgáló létesít-
mény zárva lesznek, míg a játszótér, a
futópálya és a park további sportesz-
közei használhatóak. A szabadhegyi,
nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár
úti, Templom úti, Malomsori, Koron-
cói úti köztemetők április 19–22-ig a
nyári nyitvatartási rend szerint 7 és 20
óra között lesznek nyitva.

Április 20-án a sashegyi, a Pápai
úti, a Szitásdomb utcai, valamint a
Reptéri úti hulladékudvar szombati
nyitvatartási rend szerint 9 és 17 óra
között üzemel, a többi győri és vidéki
hulladékudvar zárva tart. A GYHG
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
hulladékudvarok április 19-én, 21-én
és 22-én Győrben és vidéken zárva
lesznek. A GYHG Nonprofit Kft. hulla-
dékszállítási működési területén a la-
kossági hulladékszállítás április 19-
én, 20-án, valamint 22-én változatla-
nul, a Hulladéknaptárban meghirde-
tett módon működik.

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgálta-
tásairól és nyitvatartásairól a gyor-
szol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. tevé-
kenységével kapcsolatban a gyhg.hu
weboldalon olvasható információ.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelteté-
si és Kivitelezési igazgatósága fel-
vételt hirdet az alábbi munkakör
betöltésére: 

Feltétel: 
• C kategóriás jogosítvány
• legalább 3 év tehergépjármű-

vezetői tapasztalat
• GKI kártya

Előnyt jelent:
• E kategóriás jogosítvány
• darukezelői képesítés
• veszélyes áru szállítását igazoló 

képesítés

Jelentkezési határidő: 
2019. május 15.

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 a „Gép-
járművezetŐ” jeligét.

gépjármuvezeto´́ ´́

HÚSVÉTI információk

A Győr-Szol Zrt. városüzemelteté-
si és kivitelezési igazgatóságának ko-
ordinálásában elkezdődött a város-
ban a közterületi fűnyírás. Előtte a
szakemberek ellenőrizték a gépek
forgó alkatrészeit és azok kenését,
megélezték a fűnyírók késeit, ahol
kellett, pótolták a védőburkolatokat.

Számos körforgalom terelőszigete
füvesített. A lombkorona nélküli, ál-
talában domború kialakítású zöld szi-
geteken korábban növekedésnek in-

dul a fű, ezért a Győr-Szol Zrt. ezeken
a helyszíneken kezdte el a fűnyírást.

Folyamatban van többek között a la-
kótelepi zöldterületeken, a parkokban
és az egyéb városi zöldterületeken is a
fűnyírás, a tevékenységben a Győr-Szol
Zrt. koordinálásában összesen több
mint 25 darab önjáró, nagy teljesítmé-
nyű fűnyíró gép vesz részt.  A szolgálta-
tó figyel arra, hogy a fűnyírás lehető-
ség szerint ne rontsa az utcák és járdák
elvárható köztisztaságát, ezért a fűnyí-

rókat rövid időn belül seprőgépek kísé-
rik, míg más helyszíneken kézi légfúvó-
val tüntetik el a burkolatra került nyira-
dékot. A fűnyíráshoz kapcsolódóan a
szakemberek türelmet kérnek, hiszen
a gépek egyszerre nem lehetnek ott
minden helyszínen.

Az előző évek tapasztalatai alap-
ján várható, hogy az első fűnyírási
kör befejezése egyben a második kör
kezdete is lesz.

A fotónk a Bem téren készült.

Elkezdodött´́

A FUNYÍRÁS´́
Szöveg: Győr-Szol Zrt. / Fotó: O. Jakócs Péter



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

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

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

ELADÓ

Marcal 1-en 3 szoba+hallos,
erkélyes panel eladó.
20.900.000 Ft. 30/667-8860

Nádorvárosban felújított, 42
nm-es, erkélyes téglalakás el-
adó. 20.490.000 Ft, 06-
70/940-4046

Győrben, a Hédervári út vé-
gén garázs tulajdonostól el-
adó. Ár: 3,2 M Ft, telefon-
szám: 06-70/409-7930

nyírását vállalom. 06-
20/517-2701

Lomtalanítást vállalok teher-
autóval. Hívjon bizalommal.
Kőszegi Tibor, tel.: 06-
20/551-3865

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint.
06-70/675-0654

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, fotótapéták felra-
gasztását, 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-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá-

sa. Érdeklődni lehet telefo-
non: 06-70/884-6838

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, He-
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve-
ket, dísztárgyakat, hagyaté-
kot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! 06-70/640-5101
Díjtalan értékbecslés!

Kos és jerke bárányok eladók
700 Ft/kg (élősúly) áron to-
vábbtartásra vagy vágásra.
Az állatok 13–25 kg súlyúak.
Tel.: +36-30/500-7346

Simsont vásárolnék. 06-
30/971-4284

Bioptron lámpát, színterápi-
át, állványt, dobozt, légterá-
piát, Ceragem ágyat vásáro-
lok! 06-20/529-9861
Kéziszerszámokat: kulcsokat,

lési munkák készítése. 06-
30/355-6991

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557

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

Győr–Kisbér és vonzáskör-
zetében vállalok kedvező
áron szobafestést 3 fős csa-
patommal. Ingyenes hely-
színi felmérés után korrekt
áron, precíz munkát nyúj-
tunk. 16 éves tapasztalattal,
számlaképesen. Hívjon biza-
lommal! Érdeklődni: 06-
30/464-3259  

Mindennemű kárpitozást, ja-
vítást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Nagy

szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198

Lakás, ház, pince, padlás, ud-
var takarítását, rendbetételét,
felesleges holmi elszállítását
(akár 1 darabot is) vállalom
megbízható munkaerőkkel.
Megegyezés alapján akár ha-
gyatékfelvásárlás is lehetsé-
ges. Nem fog csalódni ben-
nünk! 06-20/226-9431

Víz-szennyvízvezeték javítá-
sa, bővítése, szaniterek,
csaptelek cseréje. Kül-, bel-
téri burkolatok javítása, tisz-
tasági festés. 06-70/363-
6633

Fűnyírás, kaszálás, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, faültetés, bozótir-
tás! 06-30/403-6810;
96/826-322

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják

ÁLLÁS

Kozmetikai termékek forgal-
mazásához keresek 3 főt
mellékállásban. Jelentkezz!
Tel.: 06-30/345-7199

Győri telephelyre keresünk
frissnyugdíjas, részmunka-
idős fizikai kisegítő munkást.
Elérhetőségünk: +36-
96/412-100, hétköznapokon
8–16 óráig hívható. Várjuk
jelentkezését!

Cégünk keres győri munka-
helyre villanyszerelőket és
CNC-gépkezelőket. Kiemelt
kereseti lehetőség (nettó
2000-2100 Ft/óra). Utazás
biztosított. Érdeklődni: 06-
70/206-2621-es és 06-
20/265-2969-es telefonszá-
mon.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá-
dogos és lapostetők, szigete-

www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

2019. április 12.

• 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!



30–50 M Ft között keresek
társasházi lakásokat azonnali
készpénzfizetéssel. Takács
László, +36-30/455-8044

Győr környéki, jó állapotú
családi házakat keresek 40–
70 M Ft között! Minden
megoldás érdekel! 06-
30/455-8044

LAKÁSCSERE

Győr-nádorvárosi, 1 szoba-
étkezős, önkormányzati la-
kást értékegyeztetéssel na-
gyobb önkormányzati vagy
tulajdon lakásra, családi ház-
ra cserélnénk. Tel.: 06-
70/208-3623

Győrszentiván-Kertvárosban
lévő házamat győri garzonra
cserélném. Tel.: 06-30/589-
4741

96/505-050

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-
es, összkomfortos, határo-
zott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50–70 nm-es,
2-3 szobás, nádorvárosi, ady-
városi, határozott-határozat-
lan idejű, lift nélküli házban
csak földszinti bérleményre.
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

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

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

• Horganyzott, festett,
famintás és kőmintás
trapézlemezek

• Hidegen, melegen
hengerelt festett
horganyzott táblalemez

• Szendvicspanelek

Gyôr, Serfôzô utca 11.
+36-20 231 3004

VASTELEP!
MEGNYÍLT A 

• Z/C szelemenek
• Zártszelvény, szögvas,

köracél, laposvas
• IPE, HEA, HEB 

gerendák
• Betonacél, betonacél

háló

Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 684) 

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófül-
kés, 43 nm-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 45–60 nm-
es, 2-3 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű, nádorvárosi,
szabadhegyi, adyvárosi bérle-
ményre. Bán Aladár u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 685)

Belvárosi, 2 szobás, 54 nm-
es, összkomfortos, eredeti
állapotú, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cse-
rélne 54–70 nm-es, 3-4 szo-
bás, határozatlan idejű, bel-

városi bérleményre. (Hirde-
tésszám 686) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, franciaerké-
lyes, felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 55–70 nm-es, 2+fél vagy
3 szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Adyváros, Mar-
cal I-II. városrész és Bán Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám: 687) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm-
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 szobás, 40-45 nm-
es, határozatlan-határozott
idejű bérleményre. Maxi-

2019. április 12.

mum az 1. emeletig. Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 688) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 52 nm-
es, komfortos, határozott,
bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–100 nm-es, 3-4
szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 592)

Szigeti, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne
2 -3 szobás, 36–45 nm-es, hatá-
rozatlan-határozott idejű, föld-
szinti bérleményre, lehet udva-
ros is. (Hirdetésszám: 593)
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A stabil, folyamatosan növekvô, már több mint 1000 fôs IMPERIAL LOGISTICS KFT.
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TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy

állóvezérelt vontatóra
(3324, 3313, 3312)

• Pontos, precíz és megbízható
munkavégzés

• Több mûszakos munkarend vállalása
• Jó stressztûrô és problémamegoldó

képesség
• Felelôsségteljes munkavégzés
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk:
• Piacképes bérek, kedvezôbb juttatási rendszer 
• Határozatlan idejû munkajogviszony
• Teljesítmény utáni prémium
• 4-féle elembôl választható Cafeteria-juttatási csomag

a próbaidôt követôen
• Bónuszrendszer (6 hónapra egyszeri br. 100 e Ft-os

juttatással)
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak
• Hosszú távú munkalehetôség

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámokon 96/900-169, 80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot.

TÁJÉKOZTATÓ

A Helyi Választási Iroda Választási Közleményt adott ki, mely tartalmazza a szavazás helyét,
idejét, a szavazás módját, az átjelentkezéssel, a levélszavazatokkal, a mozgóurna-igényléssel, a
külföldön szavazással és a fogyatékossággal élő választópolgárok segítésével kapcsolatos infor-
mációkat. A Választási Közlemény, valamint a szavazókörök és címük megtalálhatók a gyor.hu
oldalon az Európai Parlamenti Választások 2019 menüpont alatt.
A győri lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben adhatják le
személyesen szavazatukat, melyet a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött „ÉRTESÍTŐ a szava-
zóköri névjegyzékbe vételről” szóló levélből láthatnak, ennek hiányában a Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában működő választási irodától kérhetnek tájékoztatást a következő
telefonszámokon: (96) 500-498, 500-449, 500-490, 500-526.

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Az átjelentkezési kérelem
beérkezési határideje 2019. május 22-én (szerda) 16 óra. Ezt célszerű online benyújtani a valasztas.hu
honlapon, de lehetséges postán vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodánál. 
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet. Minden telepü-
lésen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók
részére, mely Győrben a 008. számú szavazókör, a Révai Miklós Gimnázium Győr, Jókai út 21.
szám alatti épületében található. 
Lehetőség van mind győri állandó lakóhely, mind átjelentkezés esetén is mozgóurna igénylésére
abban az esetben, ha a választópolgár egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „ha-
gyományos módon”, azaz személyesen már nem szavazhat. 

Amennyiben egy választópolgár mozgóurnát szeretne igényelni, kérelmet kell benyújtania az
alábbi módok egyikén:
online: • ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16 óráig

• ügyfélkapus azonosítással 2019. május 26. 12 óráig

postai úton: • 2019. május 22. 16 óráig kell megérkeznie az igénylésnek
személyesen: • 2019. május 24. 16 óráig nyújtható be az igénylés
írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés:

• 2019. május 24. 16 óráig a helyi választási irodához
• 2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő
(hozzátartozó vagy egyéb személy) útján:

- 2019. május 22. 16 óráig a helyi választási irodához
- 2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A választáson akkor is szavazhat a választópolgár, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik.
Ehhez kérelmet kell előterjeszteni, melynek neve külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem.  Be-
érkezési határideje: 2019. május 17. 16 óra. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár
Magyarország nagykövetségén vagy konzulátuson szavazhat.

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának, valamint az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Irodának az elérhetőségei az alábbiak:
a) választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése, szavazási levélcsomag leadása
9021 Győr, Városház tér 1., telefon: 500-245, 500-157, fax: 500-160, e-mail: valasztas@gyor-ph.hu
b) a központi névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (segítség igénylése a választójog
gyakorlásához, személyes adatok kiadásának megtiltása), valamint a szavazóköri névjegyzék ve-
zetésével kapcsolatos ügyekben (átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti
kérelem, mozgóurna iránti kérelem, szavazóköri névjegyzék megtekintése, adatszolgáltatás a
névjegyzékből, valamint a szavazási levélcsomag személyes átvétele 2019. május 13-tól a sza-
vazást megelőző 2. napig munkanapokon 9 és 16 óra között)

9021 GyŐr, Honvéd liget 1., telefon: 500-498, 500-490, 500-526 és 500-449,
e-mail: sagi.maria@gyor-ph.hu

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája tájékoztatja a győri választópolgárokat az Európai Parlament tagjainak 2019. május
26-i választásával kapcsolatban a következőkről:

A választás napja és ideje 2019. május 26. (vasárnap) 6–19 óráig
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RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
KERES AZONNALI KEZDÉSSEL.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos,

precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett 

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Piacképes bérek, kedvezôbb juttatási rendszer 
• Határozatlan idejû munkajogviszony
• Teljesítmény utáni prémium
• 4-féle elembôl választható Cafeteria-juttatási

csomag a próbaidôt követôen
• Bónuszrendszer

(6 hónapra egyszeri br. 100 e Ft-os juttatással)
• Munkába járás támogatása vidéki munkavállalóknak
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak
• Hosszú távú munkalehetôség

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámokon 96/900-169, 80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Pálya-

kezdôk

jelentkezését

is várjuk!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot.

„Az Olimpiai Sportparkban a részvevők a GYAC
szakosztályai közül a birkózással, a judóval, a tor-
nával, az atlétikával és a tenisszel ismerkedhetnek
meg, és bepillanthatnak az evezősök mindennap-
jaiba is. Ezek mellett az uszoda és az úszás sem
maradhat ki, hiszen az Aqua Sportközpont itt van
a GYAC otthonának szomszédságában. Természe-
tesen minden sportágat szakedzői felügyelet mel-
lett próbálhatnak ki a gyerekek, így könnyebben
el tudják dönteni, hogy melyik tetszik nekik legjob-
ban, melyikkel szeretnének esetleg a későbbiek-
ben komolyan foglalkozni” – mondta Petrahn Bar-
bara, a GYAC klubmenedzsere, aki hozzátette, a
táborozók naponta délelőtt és délután is két-két
órában ismerkedhetnek a sportágakkal, emellett

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) és az U18-as atlétikai Európa-bajnokság helyszí-
nén tanulhatják több sportág alapjait azok a 7 és 12 év közötti gyerekek, akik jelentkeznek a
Győri Atlétikai Club nyári sporttáborába.

a szabadidőben különböző játékos, sportos felada-
tokat is teljesíthetnek, focizhatnak, pingpongoz-
hatnak, tollaslabdázhatnak, számháborúzhatnak.

A résztvevőknek napi kétszeri étkezést biztosít
a GYAC. A tábor programjai mindennap 8 órakor
kezdődnek és 17 óráig tartanak. „A célunk az is,
hogy minél többen megkedveljék a sportot és
szeptembertől, az iskolakezdéstől az edzéseinket
is látogassák. A tábor első ötnapos turnusa június
17-én indul, aztán 24-én, július 1-jén, 15-én, és
augusztus 5-én is kezdődik egy-egy turnus” –
mondta Bogár Lilla, a GYAC atlétikaedzője. 

A GYAC sporttáborába a gyactabor@gmail.com
e-mail címen, valamint a +36-30/582-0545-ös te-
lefonszámon lehet jelentkezni. (x)

VÁRJA A GYEREKEKET
a GYAC nyári sporttábora!
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

szágos bajnoki címekre, motivált, hogy
magyar válogatottként dobogóra állha-
tok nemzetközi versenyeken.”  

Tavaly Rolandnak olyasmi sikerült,
ami ritkaságnak számít bármelyik
sportágban. Az országos bajnoksá-
gon hat számban indult és mind-
egyikben nyert. A könnyűsúlyú né-
gyes hajóban pedig aranyérmes lett
a sanghaji egyetemi evezős világbaj-
nokságon, ennek köszönhetően be-
került az év legjobb győri sportolói
közé. „Szerencsém is volt az ob-n.
Úgy jött ki a lépés, hogy én voltam
az, aki mind a hat egységben ott volt,
és mindenhol nyertünk. Az egyetemi
vb-győzelem óriási eredmény, bár
hozzá kell tenni, hogy még egy fel-
nőtt-világbajnoki cím sem garancia
arra, hogy valaki kijut majd az olim-
piára, vagy ott jól szerepel.” 

Szigeti Roland társaival együtt a ta-
nulás mellett vált élsportolóvá, jelenleg
a Széchenyi István Egyetem hallgatója
műszaki menedzser szakon, azt mond-
ja, hogy minden téren helytálljon, legin-
kább kitartás és logisztika kérdése. 

„Hajnalban elrúgtuk a hajót a stég-
től, edzettünk, reggel vizsgáztam, és
pár perccel később újra hajóba ültem,
délután tanulás, később megint ed-
zés. Ez nagyjából így megy mindig.
Egyéni tanrendem van, az egyetemen
pedig mindenki mindenben segít.
Szabadidő? Na, az nincs.
Itt vagyok a csónak-
házban, vagy ta-
nulok, vagy
pedig al-
szom. A ré-
gi csapat-
társakka l
eljártam fo-
cizni, de ettől a
sérülésveszély miatt
el vagyok tiltva. A biciklizést imádom,
az a kiegészítő sport számomra.
Egyébként ha már sport, bármi jöhet,
pár hete szurkoló lett belőlünk egy
meccs idejére. Ott voltunk a magyar–
horvát focimeccsen, örök élmény ma-
rad a hangulat és a győzelem.” 

Roland eredményeinek köszönhe-
tően ösztöndíjakat nyert el, így a ta-

nulás mellett csak a sportra kell kon-
centrálnia, bár azt még nem tudja,
hogy a jövőben merre vezet az útja.

„Szerencsére most nem az köti le
a gondolataimat, hogy a tandíjra ho-
gyan spóroljam össze a pénzt. Az per-

sze továbbra is igaz,
hogy evezésből

megélni nem
lehet, de
talán ez is
az egyik
szépsége
a dolog-

nak. Mi
azért csinál-

juk, mert ez az
életünk, aki itt van ve-

lünk, az nem a pénz miatt teszi. Más-
fél év van a tokiói olimpiáig, én most
csak addig látok, aztán kiderül, felál-
dozok-e mindent még egy olimpiai
ciklusra. Előbb-utóbb döntenem kell,
vagy a tanulást, civil életet veszem
komolyan, abban találok célokat,
vagy evezésben akarok a világ élme-
zőnyébe kerülni.”

„Nagyon közel voltunk 2016-ban
ahhoz, hogy utazhassunk Rióba, haj-
szálon múlt, hogy nem jutottunk ki az
olimpiára. A 2020-as részvétel elérhe-
tőnek tűnik, bár azt a versenyszámot,
amiben próbálkoztunk, már levették
a programról, így könnyűsúly helyett
normál súlyú négyesben harcolha-
tunk a kvalifikációs versenyeken, győri
fiúkkal egy hajóban. A remek edzőink-
kel és a társaimmal, Forrai Dáviddal,
Szabó Bencével és Szlovák Rajmund-
dal jó kis csapatunk van.” 

Így volt ez régen is, hiszen Roland
éppen azért választotta az evezést,
mert a csónakházban mindig olyan
hangulat uralkodott, amit nagyon élve-
zett. Idővel az eredmények is jöttek.

„Iskolai focival kezdtem, utána egy
fél évig próbálkoztam az úszással is, de
az nem fogott meg. Az osztálytársaim-
mal kezdtem el az evezést. Kicsi vol-
tam, vékony, edzettem és örültem,
hogy látványosan fejlődök. Gyorsan fel-
fogtam, hogy a munkán múlik az egész.
Minél többet raksz bele, annál több
jön vissza. Először büszke voltam az or-

Reggel még
vizsgáztam, pár perc 
múlva már a hajóban 

ültem

Magyar evezősként az olimpiára ki-
jutni óriási eredmény. A győri eve-
zőssport történetében keveseknek si-
került ez. Balogh László, Kormos And-
rás, Tóvári Péter, Mitring Gábor és
Remsei Mónika szerepelt ötkarikás
játékokon, utánuk hosszú szünet kö-
vetkezett, amely tizenöt éve tart. Fia -
tal tehetségek változtathatnak ezen.
Szigeti Roland is Tokiót célozta meg.

OLIMPIA
a gyori evezos álma

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

´́ ´́

A TOKIÓI
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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: április 12—18.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Füstölt hátsó csülök

Helyben készített 
juhbélbe töltött 
grillkolbász

1099 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 

663,64 Ft/l

219 Ft/db

Friss magyar tojás M-es, 10 db, 
25,9 Ft/db, 259 Ft/cs

259 Ft/cs

Kinder tojás

1099 Ft/kg

195 Ft/db

Hagyományos
eljárással 

készült füstölt
szívsonka

2599 Ft/kg

Az egy évvel ezelőtti regattát csak-
nem ezer néző követte figyelemmel a
helyszínen a Kossuth-híd lábánál lévő
evezős csónakháztól, valamint a hídról.
A Mosoni-Dunán akkor a Széchenyi Ist-
ván Egyetem két nyolcasa, a lányok és
a fiúk is versenyeztek a britekkel, és
mindkét futamban győri siker született.
Az ellenfelüknél jóval fiatalabb hazai
női egység, és a többségében GYAC-os
evezősök alkotta fiúhajó is nagy fölény-
nyel nyert. Ez sem vette el a kedvét az
Oxford Balliol College evezőseinek, hi-
szen az évekre visszanyúló jó kapcsola-

Korábban volt már a győrújbaráti
pályán felnőtt- és gyermekbajnokság,
tábor és szakkör fiataloknak, időseb-
beknek, de cégek közötti verseny még
soha. „Tizenkét csapat nevezését fogad-
tuk el a bajnokságra, mindegyik öt-öt
versenyzővel indult az elektromos go-
kartokkal. Cégenként a legjobb pilóták
jutottak be a döntőbe, ők a finálé nap-
ján időeredmények alapján kerülhettek
be az első hatba, akik a végső győzele-
mért rajtolhattak el” – mondta Willisits
Vilmos, az E-Kart Ring tulajdonosa, a
bajnokság ötletgazdája.

Az E-Rart Ring az elektromos gokar-
toké, azoké a gépeké, amelyek nagyjá-
ból 6,5 lóerősek, és 50 km/h-s végse-
bességre képesek. A pálya nagyjából
300 méter hosszú, technikás, hiszen
tele van kanyarokkal. „Általában a 24
másodperc körüli idő jónak számít,

bár ez nagyon függ a pálya állapotától,
attól, hogy mennyit mentek előtte a
gokartok, mennyire melegek a gumik.
Ezek a tényezők körönként akár egy
másodpercet is jelenthetnek” – tette
hozzá a bajnokság szervezője.

A döntőig selejtezők után lehetett
eljutni, azt pedig nem tiltották a sza-
bályok, hogy a pilóták szabadidejük-
ben gyakoroljanak a pályán. Az edzés
leginkább a Győr+ Média munkatár-
sán látszott, aki az első próbálkozá-
sokhoz képest másodperceket javí-
tott legjobb idején, és másodikként
kvalifikált döntőbe, ahol azonban
rögtön az elején hibázott. „Hideg gu-
mikkal kicsit bátrabb voltam a kelle-
ténél, hibáztam az elején, annak
azonban örülök, hogy az időeredmé-
nyek alapján jól teljesítettem. A kö-
vetkező bajnokságon az első hely a

cél” – mondta Rozmán László, a
Győr+ Online főszerkesztője.

A bajnokságot egy tapasztalt ver-
senyző nyerte, aki a selejtezőkben is
megelőzhetetlen volt, és akinek rég -
óta kedvence a győrújbaráti pálya.
„Van egy gokartcsapatunk, és kéthe-
tente járunk az országos amatőr baj-
nokság futamaira. Jól ismerem ezt a
pályát és a gokartokat is, az ellenfe-
lek egyáltalán nem voltak amatőrök.
Sajnálom, hogy a döntőben legna-
gyobb riválisom hibázott az elején,
mert nagy meccs lehetett volna” –
nyilatkozta Pintér Krisztián, a Győri
Autóközpont Zrt. versenyzője.

A cégek csapatainak kiírt gokartbaj-
nokságon a Hödlmayr Hungária Logis-
tics Kft. munkatársa, Kovács Roland lett
a második, a Porsche Győrt képviselő
Andráskó Róbert pedig a harmadik.

PROFIKNAK TUNTEK ´́ az amatorök´́

Cégeknek indított gokartbajnoksá-
got a győrújbaráti E-Kart Ring csapa-
ta. Még a szervezőket is meglepte,
hogy mekkora verseny alakult ki a
döntőbe jutásért.

tot továbbra is ápolják, sőt visszatértek
a városba. A héten ismét Győrben ed-
zőtáboroznak, a felkészülés zárásaként
pedig április 15-én, hétfőn megint ösz-
szecsapnak a vízen a győriekkel. 

Változás a tavalyi evezősünnephez
képest, hogy több hajó száll majd vízre,
hiszen mások is kedvet kaptak a regat-
tához. A Budapesti Műszaki Egyetem
és a Pécsi Tudományegyetem is férfi

nyolcassal érkezik a versenyre, sőt há-
rom cseh egyetem csapata is bejelent-
kezett a viadalra, ők női négyessel in-
dulnak. Az oxfordiak ezúttal sem a leg-
kiemelkedőbb – a cambridge-iek elleni
évszázados hagyományokkal bíró regat-
tán induló – csapataikkal jönnek, de így
is remek evezősök képviselik az intéz-
ményt. A regatta április 15-én, hétfőn
17 órakor kezdődik.

Újra Gyor–Oxford 

EVEZOSVERSENY´́

´́
Tavaly nagy sikert aratott, és
messzire vitte a győri egyete-
mi evezőssport hírét az a mi-
niregatta, amelyen a Széche-
nyi István Egyetem egységei
az oxfordi evezősökkel mér-
ték össze tudásukat. Az ese-
ményt hagyományteremtő
szándékkal indították el, az
is lett belőle.

Fotó: Nagy Viktor
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