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Az üzemanyagok árát két tényező befolyásolja, az olaj világ -
piaci ára és a forint árfolyama a dollárral szemben. A forint nem
gyengült az elmúlt időszakban, a nyersolaj ára viszont hat hóna-
pos csúcsra emelkedett, az elmúlt hetekben ezért kell többet fi-
zetnünk tankoláskor. „Gyakran politikai döntések, nyilatkozatok
is hatással vannak az árak alakulására” – tájékoztatott Bencze Bé-
la benzinkút-üzemeltető, aki szeretné, ha nem emelkednének to-
vább az árak. „Akármilyen meglepő, a drágább üzemanyag elle-
nére a forgalom nem csökken, és azt látom, hogy az autósok hoz-
zászoktak az áringadozáshoz, amit szinte már lehetetlen nyomon
követni” – tette hozzá a szakember. A fogyasztást sok minden be-
folyásolja, többek között az időjárás is. „Amikor bejön a jó idő és
közeledik a nyár, egyre többen használják a saját autójukat, ami
meglátszik a kutak forgalmán” – árulta el Bencze Béla.

A legtöbbeknek a napi munkához nélkülözhetetlen az autó,
és a családok számára szintén pótolhatatlan eszköz. Nem örü-
lök a drágulásnak, de nem tudok mit csinálni, az autón nem
lehet spórolni, a gyerekeket is hozzuk-visszük, iskola, óvoda,
délutáni edzések, mindenhova időben oda kell érni, csak re-
ménykedhetünk, hogy picit visszarendeződnek majd az árak”
– mondta a Győr+ Híradónak egy tankoló. 

Elemzők szerint azonban a csökkenésre még várnunk kell,
miután az USA bejelentette, hogy a továbbra is iráni olajat im-
portáló országok szankciómentessége megszűnik, ami várha-
tóan tovább drágítja a világpiaci és a hazai üzemanyagárakat.
Ez a héten plusz 5-6 forintot jelenthet az autósok számára.

Ütős, rengeteg mondanivalóval át-
szőtt dallal, a Closer to the edge cí-
mű muzsikával indították az évet
a Cloud 9+ tagjai. A környezet-
tudatosság, az ökológiai láb-
nyom kérdése nem véletlenül
került terítékre. „Sajnos úgy
látjuk, hogy nincs különösebb
előrelépés a témában, az embe -

Hiába kezdtük egészen visszafogott üzemanyagárakkal az évet,
négy hónap alatt nagyot nőtt a benzin és a gázolaj literjéért fize-
tendő összeg is. A 95-ös több mint 50 forinttal lett drágább és a
dízel is 400 forint fölött van.

méregdrágán
Megint 

tankolhatunk

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

rek úgy gondolják, hogy ha egyéni-
leg tesznek valamit a környezetü-

kért, az nem elegendő, éppen
ezért nem is mozgósítanak na-
gyobb energiákat. Pedig első-
ként mindenkinek egyénileg kel-

lene cselekednie. Bízom benne,
hogy előbb-utóbb mindenki hang-

súlyt fektet a környezettudatosságra,

erre próbáljuk felhívni a figyelmet a
dallal” – fogalmazott Szivák Zsolt.

A banda hat évvel ezelőtti megala-
kulása óta nagy fejlődésen esett át,
első slágerük, a Supernova pusztán
egy kísérlet volt. Az idő őket igazolta,
hiszen azóta számos sláger látott
napvilágot. „Mindenki más-más stí-
lust, zenei irányzatot hozott magával,
ettől vált egyedivé a Cloud 9+. Azóta
sokat csiszolódtunk, a hangzás az,
ami durván megváltozott” – mondta
a zenekar énekese, aki a stílus kap-
csán azt is elárulta, hogy készülő le-
mezükön is lesznek újdonságok.
„Nemrégiben készítettünk három
dalt a Balatonon, de rengeteg ötle-
tünk van, úgyhogy hamarosan újra
elvonulunk és megpróbálunk egy
rendes nagylemezt kihozni. Új stílu-
sokba fogunk belenyúlni és szeret-
nénk több magyar számot bemutat-
ni a közönségnek.”

Szivák Zsolt kérdésünkre el-
mondta, nagyon szeretnek Győr-
ben koncertezni, a város különösen
közel áll a Cloud 9+ szívéhez, oly-
annyira, hogy hamarosan készül
egy új szám, ami a városról fog szól-
ni. „Ha minden jól megy, a Rómer -
Kvellén is el fogjuk nyomni” – zárta
a beszélgetést a zenész.

Egy új daluk
a városunkról szól

Bizonyos szempontból összefonódik a Rómer Ház és a Cloud 9+ története, hiszen Győr egyik leg -
izgalmasabb zenei és kulturális fellegvárának újraindulásakor is jelen volt a zenekar. Most pedig
visszatér a sajátos világgal büszkélkedő formáció, hiszen április 27-én, a RómerKvellén a Nefelejcs
közben bulizhatunk a srácokkal. Első győri szabadtéri fellépésük és terveik kapcsán is faggatta a
csapat frontemberét, Szivák Zsoltot rádiónk egyik műsorvezetője, Kaszás Kornél.

A CLOUD 9+
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A bárányhimlő a bejelentett fertőző
megbetegedések felét adja, és egyes
esetekben maradványtünetekkel gyó-
gyulhat – mondta Horváth Ildikó egész-
ségügyért felelős államtitkár. Szövőd-
mények az esetek 2–6 százalékánál for-
dulhatnak elő. Közülük a leggyakoribb
a bőr bakteriális felülfertőződése,
amely után hegek maradhatnak.
Ugyancsak gyakoriak a különböző gyul-
ladások, például tüdőgyulladás, ízületi
és csontgyulladás, valamint a kisagy jó-
indulatú gyulladása. Ritkábban kiala-
kulhat súlyosabb agyvelőgyulladás is,
ami a tünetek (fejfájás, zavartság, gör-
csök, hányás) elmúlása és a gyógyulás
után visszatérő idegrendszeri tünete-
ket okozhat.

Április 23-án jelentették be, hogy
szeptembertől kötelező lesz a bá-
rányhimlő elleni védőoltás. Ezt 13–
16 hónapos korban kapják meg a
gyermekek, amelyre 1,3 milliárd fo-
rint költségvetési forrás jut. A teljes
védettséghez két oltásra van szükség
– sorolta Horváth Ildikó.

Dr. Muzsay Géza, a Házi Gyermek-
orvosok Országos Egyesületének al-
elnöke szerint fontos döntés, hogy az
oltás bekerült a kötelező védőoltá-
sok közé. A győri gyermekorvos kifej-
tette, ahogy más oltások esetében

1-2 napon belül jelentkezhet láz, itt
a beadás után 10-12 nappal esetleg
hőemelkedés, de azzal könnyen meg-
birkózik a szervezet. Hozzátette,
hogy a védőoltás ellenére nagyon rit-
kán megjelenhetnek kiütések, azok-
nak a száma minimális, de a legfon-
tosabb, hogy oltottaknál szövőd-
mény nélkül zajlik a betegség.

Muzsay Géza elmondta, az oltások
fontosságát nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, rendkívül súlyos betegségek
előzhetőek meg általuk. A gyermekor-
vos egyik példaként az agyhártyagyul-
ladást említette, ami ugyan egy ritka
betegség, egyszerű tünetekkel kezdő-
dik, nagyon nehéz felismerni, és egy
nap leforgása alatt akár végzetes is le-
het. Az agyhártyagyulladást általában
a meningococcus baktérium okozza,
aminek két leggyakoribb típusa a „B”
és a „C”. Mindkettő ellen kérhető oltás:
a meningococcus C elleni oltáshoz 2
éves kor alatt 300 forintos kiváltási
áron lehet hozzájutni. A „B” ellen is
kapható oltóanyag, de annak maga-
sabb az ára. Muzsay Géza szerint
előbb-utóbb ez is bekerül a támogatott
készítmények közé.

A gyermekorvos szerint szintén he-
lyes döntés volt, hogy ingyenesen
igénybe vehető a humán papilloma ví-

rus elleni védőoltás a 7. évfolyamra já-
ró lányoknak. Muzsay Géza szerint ezt
a fiúkra is ki kellene terjeszteni. Az ol-
tások nemcsak a fertőző betegségek el-
len védenek, hanem bizonyos dagana-
tos elváltozások kialakulása ellen is ha-
tásosak, mint például a HPV okozta
méhnyakrák, és akár férfiakban is elő-
forduló egyéb szervi rákok vagy a he-
patitis B okozta májgyulladás nyomán
kialakuló májdaganat.

Magyarországon felismerik a védő-
oltások jelentőségét. Ledia Lazeri, az
Egészségügyi Világszervezet magyar
irodájának vezetője a bejelentéskor azt
hangsúlyozta, hogy országunkban na-
gyon jó, 98 százalékos a különböző fer-
tőző betegségek elleni úgyne-
vezett átoltottság. En-
nek köszönhetően a
legtöbb gyermek
és felnőtt védve
van többek kö-
zött a kanya-
ró, a rubeola,
a szamárkö-
högés, a jár-
ványos gyer-
mekbénulás
vagy a tbc ellen.
Felhívta ugyanak-
kor a figyelmet,

hogy tavaly az európai régióban 82 ez-
ren betegedtek meg és 72-en meg is
haltak kanyaróban, amely ellen létezik
védőoltás.

Dr. Muzsay Géza rámutatott, akik az
oltásokat megtagadják, gyermeküket
és magukat is veszélyeztetik. Hazánk-
ban is vannak olyan területek, ahol ak-
tívabb az oltásellenesség, de az orvos
a saját praxisában ilyet nem tapasztalt.

Nagyon fontos, hogy felelős szülő-
nek kell lenni, ha ők nem védik a
gyermeket, a társadalomnak kell fel-
lépni. Ami ellen védekezni lehet, vé-
dekezni is kell – nyomatékosította az
orvos. Muzsay Géza kifejtette, jelen-
teniük kell az oltások megtörténtét.

Ha valaki az adott hónapban
esedékes oltást elmu-

lasztja, a gyerekor-
vos vagy a védő-

nő figyelmezte-
ti a szülőt. Ha
ellenállásba
ü t k ö z n e k ,
nem enge-
dik beadni a
kötelező vé-

dőoltást, azt
jelenteni kell a

gyermekjólét i
szolgálat felé is.

Ha a szülôk 
nem védik 

a gyermeket, 
a társadalomnak

kell fellépnie

A bárányhimlő nem egy ártalmatlan betegség,
ha szövődmény nélkül zajlik, általában két hét
szenvedést jelent a betegnek és a családjának,
ha szövődménnyel jár, akár az egész későbbi
életre hatással lehet. Szeptembertől kötelező
lesz ellene a védőoltás.

Szeptembertol kötelezo lesz a bárányhimlo elleni védooltás´́ ´́ ´́ ´́

Ami ellen védekezni lehet, 

VÉDEKEZNI IS KELL! Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter
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„Ennél nagyobb ajándékot egy tár-
sulat sehol a világon nem kaphat!” –
ezekkel a szavakkal mondott köszö-
netet Kiss János, a Győri Balett igaz-
gatója az új próbateremért, amely-
nek hivatalos átadását nem sokkal az
április 29-i tánc világnapja előtt tar-
tották. Habár a West Hungária Bau
Kft. és az Euro Generál Zrt. konzorci-
uma kivitelezésében épült Árpád úti
parkolóház európai uniós pályázat
segítségével valósult meg, maga a
próbaterem az önkormányzat 186
millió forintos támogatásával készül-
hetett el. A létesítmény földszintjén
összesen mintegy 400 négyzetméte-
res területen épült meg az új próba-
helyiség, amiből a próbaterem 223
négyzetméter nagyságú, ehhez kap-
csolódnak a kiszolgáló létesítmények,
mint a férfi- és női öltöző, balettmes-
teri helyiség, teakonyha, mosókony-
ha, raktár és vizesblokk.

„A tánc világnapja Győr életében
különös jelentőséggel bír, hiszen vá-
rosunk a magyar kultúra, azon belül
pedig a magyar táncművészet egyik
fellegvára. Ennek a pezsgő táncélet-
nek nemzetközi hírű zászlóshajója a
Győri Balett. A társulat ráadásul idén
negyvenéves, tehát többszörösen is
van okunk az ünneplésre” – fogalma-
zott az átadón Borkai Zsolt polgár-
mester. Hozzátette, a Győri Balett a
város életének szerves része, és min-

Elkészült a társulat új próbaterme a tavaly télen átadott Árpád
parkolóházban. Az önkormányzat beruházása méltó ajándék az
idén 40 éves Győri Balett számára, a mintegy 400 négyzetméte-
res létesítményt a legmodernebb technológia jellemzi.

den jelentős eseményen jelen van,
együtt lélegzik a várossal, amelyet a
nemzetközi porondon is népszerűsít
világszínvonalú művészeti teljesítmé-
nyével. A városvezető utalt arra is,
hogy az együttes lehetőségei a jövő-
ben tovább bővülnek, hiszen a Mo-
dern Városok Program keretében a
Győri Nemzeti Színház épülete is
megújul, amely a színház és a balett
társulatának, valamint a közönség-
nek is huszonegyedik századi körül-
ményeket teremt majd.   

„Győr egy lépéssel az ország előtt
jár, és sokan követik számos terüle-
ten városunk példáját. Erre a telepü-
lésre a dinamikus fejlődés a jellem-
ző, kívánom, hogy ez a fejlődés foly-
tatódjon a jövőben is” – hangsúlyoz-
ta Kara Ákos, infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelős ál-
lamtitkár, győri országgyűlési képvi-
selő, akit családi szálak is a társulat-
hoz kötnek. Mint mondta, a Győri
Balett egy igazi közösség, akiktől töb-
bek között alázatot, elszántságot, az
egymásért való tenni akarást is meg
lehet tanulni.

„Személyes tapasztalatom, hogy
Európában három dolgot biztosan
tudnak Győrről. Ismerik annak gazda-
ságát, élén az Audi-gyárral, tisztában
vannak rangos sportéletével, nevesít-
ve az Audi ETO KC-val, és tudják,
hogy Győr a kultúra városa, ahol a

magas művészetet képviselő Győri
Balett tevékenykedik” – mondta Si-
mon Róbert Balázs, győri országgyű-
lési képviselő, aki hozzátette, a tartós
minőségi teljesítményhez a tehetség
és a rengeteg munka mellett a meg-
felelő körülmények is szükségesek,
amit a város biztosít. 

Kiss János meghatódottan beszélt
a fejlesztésről. „Negyven éve vagyok
a Győri Balett tagja, és az egész éle -
tem egy megvalósult álom.” A társu-
lat igazgatója hozzátette, ez a város
valóban példaként szolgálhat az or-
szágban, amit ez a beruházás is bizo-
nyít, ahol a legfőbb mérce a minőség
volt.

A terem különlegessége, hogy a
nagy teljesítményű légcserélő beren-

dezések és légkondicionálók mellett
speciális hűtő álmennyezetet építet-
tek, amely hűtőfolyadék keringetésé-
vel biztosítja a hőmérséklet szabályo-
zását. A próbahelyiség szálcement
erősítésű fala hangelnyelőkkel sze-
relt burkolatot kapott. Az utcára né-
ző fóliázott üvegfalak ugyancsak
hangszigeteltek. A próbaterem aljza-
tában padlófűtés fut, a padozat spe-
ciális szerkezetű, több rétegből áll, a
legfelső réteg pedig egy olyan balett-
szőnyeg, melyet a világ számos veze-
tő balett-társulata is használ.

A negyvenéves Győri Balettnek
Borkai Zsolt polgármester adta át a
termet, és kívánt hasonló sikerekben
és emlékezetes pillanatokban gazdag
következő negyven esztendőt.

Birtokba vette új próbatermét a Gyori Balett´́

Kecses mozdulatok
a parkolóházban
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor
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A nagyszabású rendezvényt
dr. Tick József, az Óbudai Egye-
tem rektorhelyettese köszöntöt-
te. Dr. Földesi Péter győri rektor
felszólalása szerint mindennapi
és társadalmi életünkbe egy -
aránt beépült az informatika. A
rektor a digitalizáció távlatait, le-
hetőségeit vetítette előre. Szólt
a Széchenyi István Egyetem prog-
ramjairól, a fiatalok lehetőségei-
ről, s a digitális világ tudatos ter-
jeszkedésének jelentőségéről.

Dr. Fekete Dávid alpolgármes-
ter a város nevében köszöntötte
a résztvevőket. Ismertette, hogy
hol tart Győr az okos város, a di-
gitalizáció kiépítésében. Az infor-
matikai rendszerek jól működ-
nek a városüzemeltetésben, a
közszolgáltatókhoz gyorsan eljut-
nak a lakossági információk, ké-
nyelmesebb az elektronikus ügy-
intézés, s az energiagazdálkodás
is sokkal hatékonyabban műkö-
dik az informatikai rendszerek
irányításával, ellenőrzésével. 

Füleki Judit, az Edutus Egyetem
koordinátora emlékeztetett, a 16.
World Robot Olympiad robotépí-
tési és programozási világdöntőjét
az idén novemberben Győrött ren-
dezik meg. Ez a legrangosabb vi-
lágverseny, melynek jogát a ma-
gyar oktatástörténet során egy
magyar város kapta meg.  

„Háromezer tehetséges ver-
senyző érkezik hetven országból,
ennek a programnak a jelentősé-
ge hasonló ahhoz, mint amilyen a
sportban a jól sikerült Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) volt”
– hangsúlyozta az alpolgármester. 

Lapunk március 15-i számában
részletesen beszámoltunk a Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház melletti
parkolólemez kivitelezésének terve-
zett üteméről, amelyet néhány nap-
pal korábban Borkai Zsolt polgármes-
ter ismertetett a Győr+ Rádióban,
Facebook-oldalán pedig a cikkünk
mellett is látható térképpel mutatta
be az ideiglenes parkoló helyét. A
Modern Városok Program győri fej-
lesztései ennek megfelelően hama-
rosan újabb fontos állomásához ér-
keznek, hiszen a jövő héten ismét
egy jelentős beruházás indul. Az ön-
kormányzat április 30-án átadja a
munkaterületet a kivitelező WHB
Kft.-nek az egykori Vadász-laktanyá-
nál, ahol megkezdődik a több mint
220 autót befogadni képes ideigle-
nes parkoló kialakítása. 

Páternoszter Piroska polgármeste-
ri biztos kérdésünkre elmondta,
keddtől az ideiglenes parkoló kialakí-

tása startol el, ami várhatóan május
20-ig megtörténik, s ennek megnyi-
tásával kezdődhet el a kórház mellet-
ti parkolólemez építése. Az üteme-
zés lényege tehát, hogy a kórházba
autóval érkezők egy napra se marad-
janak parkoló nélkül. A mozgáskorlá-
tozott-igazolvánnyal rendel-
kezők a beruházás
teljes időtarta-
ma alatt a
rendelőin-
tézet mel-
letti parko-
l ó r é s ze n
parkolhat-
nak, amely
csak a Szent Imre
út felől közelíthető meg. A május má-
sodik felében a volt Vadász-laktanya
területén megnyíló ideiglenes parko-
ló ingyenesen használható lesz, és a
Szent Imre út irányából közelíthető
majd meg.

A megyei kórházba érkezők par-
kolási lehetőségeit bővítendő, álla-
mi támogatással megvalósuló be-
ruházás során az egészségügyi in-
tézmény mellett egy földszint
plusz két szintes parkolólemez
épül, így a jelenlegihez képest kö-
zel 180 új parkolóhely létesül. Vár-
hatóan már az idén nyáron elké-
szül a projekt részeként további 41
új parkolóhely a kórház területén
belül, amely elsősorban a rendelő-
intézet épületében dolgozókat
szolgálja majd ki. A parkolóház
2020 tavaszán készülhet el, amely-
nek tetején 180 darab 275 Wp név-
leges teljesítményű napelemet he-
lyeznek el a gazdaságos üzemelte-
tést segítendő, a létesítménybe
pedig elektromos autótöltőket is
telepítenek. Az építés során liftet,
akadálymentes vizesblokkokat és

kerékpártárolókat
is kialakítanak.

A Vasvári
Pál utca
felől a lé-
t e s í t -
mény biz-

to n s á g o s
megközelíté-

se érdekében a
csomópontot rész-

ben átalakítják. Fontos információ
még, hogy a Tihanyi Árpád út felőli
parkolókat a beruházás nem érinti,
illetve hogy az ideiglenes parkoló
megnyitásáig a kórház parkolói to-
vábbra is használhatók.

Április 30-án a munkaterület átadásával megkezdődik a 222 férő-
helyes, ideiglenes parkoló építése a volt Vadász-laktanya területén,
amelynek elkészültével – várhatóan május második felében – a
kórház mellé tervezett parkolólemez kivitelezése is elindul.

világdöntojét
Szerző: Hajba Ferenc

Négyszáz résztvevő hét szekció-
ban 121 előadást hallgathat
meg április 24–26-ig a Net-
workshop 2019 című országos
informatikai konferencián a győ-
ri Széchenyi István Egyetemen.

Indul a parkolólemez építése

Egy napra sem 
maradunk 

parkoló nélkül

ELSOKÉNT
az ideiglenes parkolót alakítják ki

´́
Szerző: Papp Zsolt  /  Térkép: facebook.com/borkaizsoltgyor

Városunkban tartják a

ROBOT-
ÉPÍTÉS

´́

222 INGYENES PARKOLÓ
a volt Vadász-laktanya területén

A PARKOLÓHOZ 
VEZETÔ ÚT

A PARKOLÓ KIS ÍVBEN
KANYARODVA, A SZENT

IMRE ÚT FELÔL 
KÖZELÍTHETÔ MEG

GYALOGÚT
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Gyôr egyik legmodernebb és
komplex szolgáltatást nyújtó
konferenciaközpontja és iro-
daháza a kamarai székháznak is
otthont adó Gyôri Nemzetközi Ke-
reskedelmi Központ.

Kérjen ajánlatot még ma
és legyen részese Ön is

a város egyik
elegáns találkozópontjának!

www.itcgyor.hu

@itcgyor #itcgyor

KIADÓ
rendezvénytermek és irodák

a város közepén!

Bővültek 2018 szeptemberé-
től a család- és gyermekjóléti köz-
pontok feladatai az óvodai és isko-
lai szociális segítő tevékenységgel.
A gyermekvédelmi törvény értel-
mében kötelező szociális segítő
szolgáltatást biztosítani az óvo-
dákban, általános és középiskolák-
ban, kollégiumokban. A győri Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ
örömmel tekintett a szakmai kihí-
vásra, hiszen évek óta együttmű-
ködik a helyi köznevelési intézmé-
nyekkel. A szociális munkások,
szociálpedagógusok által ellátott
feladat nagy segítség a pedagógu-
soknak, gyermekeknek, szülők-
nek. Egyrészt a felmerülő nehéz-
ségek, problémák gyakran komp-
lex segítséget igényelnek, más-
részt a megelőzés, a prevenció
rendkívül fontos a köznevelésben
résztvevő gyermekek számára. 

Az óvodai és iskolai szociális se-
gítő szolgáltatás szakmai megala-
pozását, előkészítését segítette az
„Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység fejlesztése” projekt,
amelynek keretében kialakították
azt a szakmai eszköztárat, mód-
szertant, amelyre építve sikerrel

indulhatott 2018 őszén a szolgál-
tatás. 18 hónap alatt 17 közneve-
lési intézménnyel együttműköd-
ve, két szociális segítő alkalmazá-
sával valósult meg a projekt,
amelyben több mint háromezer
gyermek vett részt, és amelynek
megvalósulását 40 millió forint
pályázati keretösszeg biztosította.
A projekt végső tapasztalatait zá-
rókonferencia keretében vitatták
meg az érintettek a közelmúltban.

Rákosi Tóth Rita intézményve-
zető kiemelte, a győri
Család- és Gyer-
mekjóléti Köz-
pont számára
igazán nagy
ö r ö m ,
hogy a
projekt le-
zárulásá-
val nem-
csak az ab-
ban kialakí-
tott tevékeny-
ségek fenntart-
hatóságát biztosít-
hatja, hanem az egész já-
rásra vonatkozóan bővítheti az
óvodai és iskolai szociális mun-
kát, hozzájárulva a gyermekeket
védő szolgáltatások hatékonyabb
működéséhez. 

A győri önkormányzat biztosít-
ja, hogy minden ezer gyerekre
egy szociális munkás vagy szoci-
álpedagógus, illetve speciális
végzettségű pedagógus jusson
az óvodai és iskolai szociális segí-
tő szolgáltatásban. Győr járásban
34 településen, a városban pedig

Óvodai és iskolai szociális segíto szolgáltatások´́

összesen 35.800 gyermek tarto-
zik a 24 segítőhöz. A gyermekek
veszélyeztetettségének megelő-
zése érdekében támogatást nyúj-
tanak a köznevelési intézménybe
járó gyermekeknek, családjuk-
nak és a köznevelési intézmény
pedagógusainak. A szolgáltatás-
ban egyéni és csoportos foglalko-
zást és tematikus órákat tarta-
nak, segítik az intézmények gyer-
mek- és ifjúságvédelmi munká-
ját. Egy segítőhöz Győrben 4-6 is-

kola és óvoda, a Győr já-
rás többi települé-

sén egy szociális
segítőhöz 4-8

falu tartozik. 
A szol-

gá l ta tá s
k e r e t é -
ben 2018.
szeptem-

bertől ez
év februárig

a szakembe-
rek 873 alka-

lommal végeztek
csoportfoglalkozást,

egyéni tanácsadásra 595 alka-
lommal került sor, 835 esetben
tartottak szakmai konzultációt a
pedagógusokkal. A segítő szolgál-
tatásban érintett személyek szá-
ma közel 20 ezer volt, ebből
16.096 gyermek esetében nyúj-
tottak segítséget Győr járás terü-
letén a köznevelési intézmények-
ben. A hálózat folyamatosan bő-
vül, szeptembertől remélhetőleg
teljes, 36 fős létszámmal indul-
hat a 2019/2020-as tanév.

FONTOS A PREVENCIÓ 
a köznevelésben

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A hatályos törvény értel-
mében 2018. szeptem-
ber 1-jétől kötelező szo-
ciális segítő szolgáltatást
biztosítani az óvodák-
ban, általános és közép-
iskolákban, kollégiumok-
ban. Győr járásban 34 te-
lepülésen, városunkban
pedig 24 szociális segítő
látja el a feladatot.

Segítség 
a pedagógusoknak,

gyermekeknek, 
szülôknek
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A rendőrségre április 17-én nem
sokkal délután négy óra után érke-
zett a bejelentés arról, hogy Bakony-
szentlászlón egy zavart állapotú férfi
késsel hadonászik az egyik házban.
Az ügyelet Stók Zsolt rendőr főtörzs -
zászlóst és a Schott Zoltán rendőr
zászlóst küldte a helyszínre.

„Győrszentivánról indultunk, meg-
különböztető jelzéssel mentünk,
nem tudtuk, mi vár ránk a helyszí-
nen” – kezdte Stók főtörzszászlós.

„Huszonnégy perc alatt értünk Ba-
konyszentlászlóra – vette át a szót
Schott zászlós. – Az édesapa foga-
dott bennünket, csupa vér volt a ru-
hája. Elmondta, hogy fiától két kést
sikerült elvennie, de egy harmadik-
kal – miután átmászott a kerítésen –
beszaladt az erdőbe. Amennyire lát-
ta, több helyen is megszúrta magát,
combon, hason és nyaktájékon.”

A két tapasztalt rendőr rögtön lát-
ta, hogy egyedül szinte esélytelen
megtalálniuk a sebesült férfit. Az er-
dő hatalmas területet ölelt fel. Stók
Zsolt az ügyeletnek jelezte, hogy ku-
tató-mentőkre lenne szükség, illetve
akkorra már a polgárőrök is megér-
keztek. A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Tevékeny-
ség-irányítási Központja a Magyar

A FIATALEMBER
Honvédség Légi Kutató-mentő egysé-
gének segítségét kérte. 

„Mi kocsival indultunk el, vártuk a
katonai helikoptert – folytatta a főtörz-
szászlós. – Tudtuk, ha sötétedés előtt
nem találjuk meg a férfit, nem tudjuk
megmenteni. Néztük az erdő alját, hát-
ha összeesett valahol, de sajnos nem
láttuk. A sok rádióforgalmazást össze
kellett hangolni, hiszen az ügyelet mel-
lett a honvédség, a helikopter és a
mentők is bekapcsolódtak.”

A kívülállóknak káoszként hathat,
amit a két rendőr mesélt, ám ahogy
többször is fogalmaztak: összehangolt,
jól szervezett csapatmunka folyt. Min-
denki tudta a dolgát, s a közös célra fó-
kuszáltak: meg kell találni a férfit!

„Egyszer csak a helikopterből a ka-
tonák jeleztek, hogy a ruházata alap-
ján meglátták a sebesültet, nincs
messze tőlünk – folytatta Zol-
tán. – Míg Zsolt vezetett, én
figyeltem, hol állt meg a heli-
kopter a levegőben. Ahogy
megláttam őket, a férfit is
megpillantottuk.”

A saját magát megsebesített férfi
ekkor már ereje végét járta, négykéz-
lábra rogyott össze. A rendőrök, miután
meggyőződtek róla, hogy rájuk nem ve-
szélyes, odasiettek hozzá. 

„Megdöbbentő volt a látvány, a
szinte nyitott hasfal – emlékezett
vissza a megrázó részletekre Stók fő-
törzszászlós. – Ekkorra már megérke-
zett egy civil kollégánk is Pannonhal-
máról, s a Police Medic-oktatásnak
köszönhetően szerencsére tudtuk,
mit kell tenni, így megtisztítottuk a
seb környékét és óvtuk a további fer-
tőződéstől. Szerencsére vérzést se-
hol sem tapasztaltunk. A katonai he-
likopternek szóltam, hogy küldjön
szanitécet, mert nagy a baj.”

A helikopter leszállt a közeli tisztá-
son, így hamar szakszerű segítségét
kapott a sérült. Az ügyelet közben ri-
asztotta a balatonfüredi légimentőket

is, akik szintén a tisztáson szálltak le.
A férfit végül a helyszíni ellátás után a
veszprémi kórházba szállították. 

„Hihetetlen módon dolgozott ben-
nünk az adrenalin – sóhajtott nagyot
Zoltán. – Mintha egy filmforgatáson
lettünk volna, olyan volt az egész a
katonai és a mentőhelikopterrel. Sö-
tétben vagy a katonák nélkül nem ta-
láltuk volna meg a fiatalembert.
Ahogy kellett a helyi polgár őrök se-
gítsége, na meg persze az ügyelet
profi irányítása is.”

Abban is egyetért mind a két
rendőr, hogy a sokéves rendőri ta-
pasztalat és a Police Medic-instruk-
toroktól tanult emelt szintű egész-
ségügyi ismeretek nélkül nehezebb
helyzetben lettek volna. 

„Soha nem gondoltam, hogy éles-
ben is használnom kell azt a tudást,
amit a képzésen kaptunk. A Police

Medic-táskában tényleg olyan esz-
közök vannak, amik segítségével
a legnagyobb vészhelyzetet el-
háríthatjuk. Úgy hallottuk, a fia-
talember megmenekült. Ennek
nagyon örülünk, felépülést kívá-

nunk neki” – zárták a rendőrök,
majd búcsúzóul ismét a lelkünkre

kötötték, hogy nehogy elfelejtsük le-
írni: akik aznap délután bármilyen
módon közreműködtek a mentés-
ben, egytől egyig emberfeletti mun-
kát végeztek...

Rendőrök, polgárőrök és a
honvédség légi kutató-
mentő egységének össze-
fogása segített megtalálni
a múlt héten egy önmagá-
ra veszélyes férfit Bakony-
szentlászlón. A rendőrök-
kel mentünk vissza a hely-
színre, hogy felelevenítsük
a drámai egy órát.

Megtalálóinak köszönheti életét
Szerző és fotó: Havassy Anna Katalin

Nem tudták, 
mi vár rájuk 
a helyszínen
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Az ingyenes esemény célja, hogy a
táncórákon, a workshopokon minden
korosztály kipróbálhassa, megismer-
hesse a különféle táncstílusokat, hogy
a későbbiekben minél többen a táncot
válasszák a szabadidő eltöltéséhez.

Győrben a klasszikus balettól kezd-
ve a néptáncon, a hiphopon át a has-
táncig számos ismert és kevésbé is-
mert táncműfaj, stílus és irányzat kipró-
bálható, a különböző stúdiók, képzett
táncpedagógusok, táncművészek veze-
tésével, illetve lesznek előadások, film-
vetítések, beszélgetések is. 

Eva Hotova, a győri program szerve-
zője mindenkinek, korosztálytól függet-
lenül, óvodástól a nyugdíjasig ajánlja,
hogy ismerkedjen, próbálja ki a tánco-
kat. „Táncoljanak, a mozgásformával fe-
jezzék ki önmagukat, merüljenek el a
mozdulataikban, miközben jó zenét
hallgatnak, és jól érzik magukat” – ösz-
tönöz a táncpedagógus. Az iskolát
ezen a napon kinyitják a táncolni vá-

gyók előtt, hogy a stúdiók, a tánctaná-
rok bemutatkozhassanak, az érdeklő-
dők pedig kiválaszthassák a számukra
legmegfelelőbb táncstílust.

Kara Zsuzsanna, a Győri Balett ma-
gántáncosa a rendezvény kapcsán
úgy vélekedik, „a tánctól örömöt,
szabadságot és boldogságot kapunk”.

Németh Ádám, az AForce1 Tánc Sport
Egyesület alapítója és koreográfusa az
eseményen a hiphop és az utcai táncok
műfajában ad órát. Szerinte a tánc a leg-
szebb önkifejezés a testünkkel és ezen az
alkalmon mindenki megismerheti, hogy
melyik irányzat áll legközelebb hozzá.

A Nagy Táncválasztóhoz Győr,
Debrecen, Kecskemét, Pécs és Sze-
ged csatlakozott. Az eseményt a Ma-
gyar Táncművészeti Egyetem és a
Táncpedagógusok Országos Szövet-
sége közösen hívta életre.

A győri időpontokra regisztrálni a
nagytancvalaszto.hu/gyor-regisztra-
cio oldalon lehet.

TÁNCVÁLASZTÁSRA
hívnak mindenkit

A tánc világnapja alkalmából rendezik meg idén először, de hagyo-
mányteremtő szándékkal a Nagy Táncválasztót április 28-án a Győri
Tánc- és Képzőművészeti Iskolában.

ció megtalálható. Így volt ez az elmúlt
két évtizedben mindig.

„Egykori tanítványaink közül sokan
a gyermekeiket is hozzánk íratják be,
ez különösen jó érzés, mert érezzük
a bizalom jelét” – fogalmaz Hatos
Hajnalka, s jelzi azt is, a szülő példája
jó hatással van a gyermekekre, ha lát-
ják, hogy apa vagy anya beszél ide-
gen nyelven, nagy valószínűséggel a
példa ragadós lesz. A motivációnak,
mert az nagyon kell a nyelvtanulás-
hoz is, persze különböző formái van-
nak. A külföldi munkavállalás, egy
multinacionális cégnél az előrelépés
lehetősége éppen úgy lehet motivá-
ló, mint adott esetben egy párkap-
csolat vagy éppen barátok szerzése.

„A legjobb motiváció az, ha valaki-
nek belső igénye van arra, hogy mi-
nél magasabb szintre jusson el” –
mondja Hatos Hajnalka. Erre a belső
igényre igencsak szüksége lesz a le-
endő egyetemistáknak és főiskolá-
soknak, 2020-tól ugyanis csak azok
nyerhetnek felvételt, akik B2-es
nyelvvizsgával vagy emelt szintű
érettségivel rendelkeznek.

„Sok idő már nincs a felkészülésre”
– jelzi a tapasztalt szakember a rövi-
desen várható nagy változást, ami to-
vábbi lökést adhat a még alaposabb
idegennyelv-tanulásnak.

„A magyarok 25,2 százaléka nyilat-
kozott úgy 2007-ben, hogy elfogad-
ható szinten beszél legalább egy ide-
gen nyelven, 2012-ben ez az arány
34 százalék volt, 2016-ban pedig
42,4 százalék” – mondta el megkere-
sésünkre Hatos Hajnalka, a Hatos és
Társa Nyelviskola tulajdonosa és ve-
zetője, aki több mint két évtized alatt
magyarok tízezreinek adott használ-

ható nyelvtudást. Az uniós átlag
egyébként 66 százalék, vagyis van ho-
vá felzárkózni.

A rendszerváltás utáni éveket a
német nyelv uralta, bizonyára Auszt-
ria közelsége miatt ezt akarták a leg-
többen tanulni. Aztán jött fel az an-
gol, hol fej-fej mellett haladt a két
nyelv tanulás szempontjából, hol pe-
dig egyik előzte a másikat. Most ép-

pen az angol áll nyerésre, ezt tanul-
ják a legtöbben. A két nyelv mellett
szép számmal akadnak tanulási hívei
az orosznak, a spanyolnak, az olasz-
nak és a franciának is.

Az idegen nyelv tanulására is igaz
a közhely, hogy sosem késő elkezdeni.
Hatos Hajnalka megerősíti a gyakran
elhangzó verdiktet, s elmondja, tanít-
ványaik között szinte minden generá-

NYELVTANULÁS:
sosem késo elkezdeni

Harminc évvel ezelőtt, 1989-ben világútlevelet kaptunk,
s először szembesültünk a tömeges utazás élményével, s
persze azzal, nehéz helyzetbe kerülhet, aki csupán anya-
nyelvét beszéli. A rendszerváltás környékén kezdődött az
első nagy nekirugaszkodás a nyelvtanulásnak, ami azóta
is tart. Több-kevesebb sikerrel.

Szerző: Koloszár Tamás  •  Fotó: Cozine/Shutterstock.com

´́

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: nagytancvalaszto.hu
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„Hatodik éve már, hogy létezik a
Szentiváni Fesztivál, s a tavalyi év sors-
fordító volt, hiszen onnantól számoljuk,
hogy az országos fesztiválok rangos lis-
tájára is felkerültünk – kezdte a főszer-
vező. – A három nap alatt közel húsz -
ezer ember szórakozott, idén Thomas
Anders személye pedig reméljük, még
több látogatót vonz majd.” 

A Szentiváni Fesztivál azonban
nem csak a zenéről szól, számos ér-
dekes kísérőprogram részese lehet,
aki úgy dönt: az igényes kikapcsoló-
dást választja május 10–12. között.

Ráadásul minden korosztály megta-
lálhatja a számításait.

„Idén még több figyelmet kapnak
a családok – folytatta Hajtó Péter. –
A Kicsi Gesztenye Klub biztos sokak
nagy kedvence lesz.
Fontos kiemelni,
hogy a korrekt jegy-
árakat szerettük volna
megtartani, és azt is,
hogy a 12 év alatti
gyermekek ingyen látogathassák a
fesztivált. Ebben hatalmas segítséget
nyújtott a győri önkormányzat és

büszke vagyok rá, hogy Borkai Zsolt
polgármester személyesen állt a
program mögé.”

A pénteki nap fellépő névsora egyéb-
ként leginkább a fiataloknak szól, hiszen

többek között érkezik
Horváth Tamás, Deniz
és a BSW is. Szomba-
ton és vasárnap pedig
beindul a minden kor-

osztálynak szóló pörgés,
érkezik a Neoton Família Szárjai, az Ed-
da, a Kozmix és még sokan mások, Na
meg persze a világ sztár: szombat este

színpadra lép Thomas Anders a Mon-
dern Talkingból! 

„Azt hiszem, mára kimondhatjuk,
hogy presztízs lett a Szentiváni Fesz-
tiválon fellépni. Ám ez az egész város
érdeme, mert leginkább Győrben
presztízs fellépni. Amit a városmarke-
ting véghez vitt az elmúlt években,
az megsüvegelendő. Mi ezt a szelet
meglovagolva mondhatjuk el, hogy
most már a Szentiváni Fesztivál is or-
szágos hírű. S természetesen min-
denkit szeretettel várunk!”' – zárta
Hajtó Péter főszervező. (x)

A Szentiváni Fesztivál évek óta az egyik legrangosabb tavaszi esemény a környéken. Idén is világsztár vendég, a hazai zenei élet krémje
és számos kísérőprogram várja az érdeklődőket. A főszervező, Hajtó Péter rutinos, ám az egészséges lámpaláz még mindig kíséri.

GYORBEN PRESZTÍZS LETT FELLÉPNI´́

18530021-1-08

Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!
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Illusztrációk, fotók és történetek se-
gítségével járták végig Ménfő és Csa-
nak múltjának nyomait a résztvevők. Az
első állomás a ménfői csata emlékhe -
lyére vezetett, ahol 1044-ben III. Henrik
német-római császár és Aba Sámuel
magyar király hadai ütköztek, ami a ma-
gyarok vereségével végződött. 1244-
ben IV. Béla király a ma Királyszéknek
nevezett dombon tartotta a környék
nemeseinek az ítélőszéket, majd több
mint 200 éven át ugyanott részország-
gyűléseket, nemesi nádori üléseket tar-
tottak. Ma egy kereszt őrzi a történelmi

Szerző: Földvári Gabriella

eseményt. A török kort idézi a 165 mé-
ter magasan álló Világosvár,  ahonnan
tűzjelekkel informáltak az ellenség kö-
zeledtéről. Egy monda szerint 1704-
ben II. Rákóczi Ferenc a településen tar-
tózkodott és egy fához kötötte lovát.
Szabady János levéltári kutatásai szerint
azonban Rákóczi nem járt Csanakon. A
mai kopjafa az 1740-ben kötött egyez-
ség emlékét őrzi, mely szerint Baráti és
Csanak határvonalán egy fát meghagy-
nak a szabadságharc emlékére. A Pusz-
tai út és Koroncói út találkozásánál az
1849. június 28-i győri csatában elesett

TÖRTÉNELMI SÉTA 
Ménfocsanakon´́

Szabó János huszárszázados emlékosz-
lopa található, melyet bajtársai 1874-
ben állítottak.

Szabady János beszélt a Bezerédj-ká-
polna történetéről, melyet 1311-ben
Baráti Márton építtetett, majd a Beze-
rédj-kastélyról is szó volt, amely 1812-
ben épült. Az érdeklődők megtudhat-
ták, hogy a 18 házból álló Ménfőpusz-
tából hogyan alakult ki a több mint 10
ezer lakosú mai Ménfőcsanak, amely
1934-ben Csanak és Ménfő összeolva-
dásával, majd 1970-ben Győrhöz csa-
tolásával vált egységes településsé.

Virtuális történelmi sétát veze-
tett Szabady János helytörté-
neti kutató a közelmúltban tar-
tott, Az életünk, utcái terei elő-
adás-sorozat keretében a Kis-
faludy Károly Könyvtárban. 

Különlegesen indul az idei Öt Templom Fesz-
tivál. A kezdés előtt egy héttel, május 2-án lép a
közönség elé az evangélikus Öregtemplomban a
világhírű moszkvai Doros Kvintett. A Szent Efrém
Férfikarral közös koncertjükön az ortodox húsvét
hangulatát idézik meg. A Keleti Egyház legszebb
nagyheti és húsvéti dallamai hangzanak majd el
a Szentföldtől Szírián át Moszkváig, Grúziától

Kárpátaljáig. Tradicionális ősi liturgikus énekek
mellett jelentős bolgár, orosz, olasz, magyar, ru-
szin és ukrán mesterek – Balakirev, Boksay, Deg-
tarjev, Diletsky, Hristov, Ippolitov-Ivanov, Rach-
maninov, Schiavo és Sáry – műveit hallhatja
majd a közönség.

A különleges alkalom után egy héttel, május 9.
és 13. között számos további koncerttel, színházi

előadással, kiállítással, helytörténeti programmal
várja a közönséget az Öt Templom Fesztivál. A
szervezők idén is több kuriózummal készülnek. A
részletes program a fesztivál műsorfüzetében és
az ottemplom.hu oldalon érhető el. A programok-
ra jegyek már kaphatóak a fesztivál Rát Mátyás té-
ri irodájában, a Baross úti látogatóközpontban és
a tixa.hu oldalon. (x)

ELOSZÖR LÉP FEL MAGYARORSZÁGON 
a moszkvai nagytemplom kórusa

Az ortodox húsvét ősi hangulatát
hozza a Vörös térről az öt templom
utcájába a Doros énekegyüttes.

´́
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Am 1. Mai gibt es für alle Interessierten ein Fisch-
suppenkochwettbewerb mit Kinder-, Kultur-, und
Unterhaltungsprogramm in Gyirmót im Aranyhal
Freizeitzentrum beim Angelweiher.

Bei der Grossen Tanzauswahl gibt es Gratis-
Workshops und öffentliche Tanzstunden für Kin-
der und deren Angehörigen im Győrer Fachgym-
nasium für Tanz und Bildende Künste (Szabolcska
u. 5.) am 28. April, damit sie diverse Tanzrichtun-
gen kennenlernen und ausprobieren können.

Tanz in den Mai – Familientag am 30. April und am 1. Mai auf der
Kiskút Wiese beim Tiergarten. Gastrostrasse, Vergnügungspark, Ge -

schicklichkeitsspiele, Shows und Konzerte erwarten die zum Tanz
in den Mai rauskommen, dies Dienstag ab 16 Uhr, Mitt-

woch von 8–22:30 Uhr.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Internationales Numismatikertreffen am 28. April von 8 bis 13 Uhr in der Veres Péter
Fachmittel- und Fachausbildungsschule für Agrarwirtschaft (Régi Veszprémi út 1–3.).
Münzentausch, Tausch, An- und Verkauf von Metall- und Papiergeld, Auszeichnungen,
Medallien und Plaketten, Abzeichen, alten Postkarten, Stempel, Kupferstichen, Anleihen,
Telefonkarten und sonstiger Antiquitäten.

Vernissage der Austellung „Foto, Gemälde, Man-
dala, Schmuck” von Bögi Tamás und Bán Tímea am
3. Mai um 17 Uhr im József Attila Bildungshaus
(Móra F. tér 1.).
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9. Gyirmóti 
Halászléfőző

Fesztivál

2019. MÁJUS 1-JÉN, szerdán 8 órától 
Szervező: a győri önkormányzat

és a Ménfőcsanak–Gyirmóti Művelődési Központ 
Helyszín: Aranyhal Szabadidôközpont, horgásztavak

A főzésen a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Jelentkezési határidő április 29. 10 óra

A versenyre nevezni a Gyirmóti Művelődési Házban
(Szent László u. 35–37.) lehet.

Infó: gyirmotimuvhaz@gmail.com • 96/449-137

Egész nap szórakoztató és kulturális programok
gyermekeknek és felnőtteknek.

Sztárvendég 15 órakor a Hot Jazz Band

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  

„Édesanyám rózsafája” – zenés színpadi játék, pró-
zai szerepek címmel Karsai Klára előadóművész, ze-
netanár lesz a Hangraforgó klub vendége május 3-
án 17 órakor a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Térben (Herman O. u. 22.).

Nemzetközi Éremgyűjtő Találko-
zót rendeznek április 28-án 8 és 13
óra között a Veres Péter Mezőgaz-
dasági Szakközép- és Szakképző Is-
kolában (Régi Veszprémi út 1–3.).

A Gézengúz Alapítvány családi napot tart május 1-jén a Kiskút
Ligetben. A kicsiket 9-től 18 óráig érzékenyítő, mozgásfejlesztő
„kalandpark” és kézművesműhely várja, a nagyobbak 9 órától Gö-
nyűre kerékpároznak, a szülők főzőversenyen vehetnek részt. 

Dr. Boros István filozófiatörténész tart előadást A racionális gon-
dolkodás („gondolkodom, tehát vagyok”) és a módszeres kétel-
kedés erkölcsi alapjai a francia René Descartes (1596–1650) fi-
lozófiájában, valamint Apáczai Csere János (1625–1659), a tu-
dományok összefoglalója címmel május 2-án 17 órakor a TIT
Pannon Egyesülete székházában (Munkácsy út 6.).

Május 9–13-ig a 14. Öt Templom Fesztivál keretében koncertek,
színházi és bábszínházi produkciók, vallás- és helytörténeti elő-
adások, vezetett tematikus séták, képzőművészeti kiállítások,
szakrális programok követik egymást a Kossuth utca templomai-
ban. Részletes program: ottemplom.hu. (x)

Fénnyel és ecsettel címmel Bö-
gi Tamás és Bán Tímea fotó-,
festmény-, mandala-, ékszerki-
állítása nyílik május 3-án 17 óra-
kor a József Attila Művelődési
Házban (Móra F. tér 1.). A kiállí-
tás május 26-ig, hétköznap 10–
16 óráig látogatható.

Egyházmegyei majálist tartanak
május 1-jén a 2020-as Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszusra
való felkészülés jegyében a győri
Káptalandombon. Részletek a
gyor.egyhazmegye.hu honlapon.

A magyar film napján, április 30-án 14.30-kor az
Utószezon című magyar filmet vetítik Páger Antal-
lal a főszerepben, a Rómer Házban (Teleki L. u. 21.).

Ünnepi szentmise keretében csendül fel Halmos Lász-
ló győri zeneszerző kilencedik magyar miséje, a Missa
Jubilate április 28-án vasárnap a győr-újvárosi Urunk
színeváltozása templomban fél 11 órai kezdettel.
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Közel 30 évnyi anyaggyűjtés áll
Bedécs Gyula könyveinek hátteré-
ben, amelyhez az Isonzói Baráti Kör
tagjai is segítséget nyújtottak azzal,
hogy ez idő alatt minden évben elfo-
gadták a tanár úr meghívását és be-
járták a nagy háború csa-
tatereit. A csataterek
nem hazai földön
vannak, de ma-
gyar katonák
vére és köny-
nye is kötő-
dik hozzájuk.
„A háború
magyar em-
lékeit kere-
sőknek három
kötetben foglal-
tam össze az em-
lékhelyeket és a hoz-
zá tartozó tudnivalókat –
kezdi a trilógia és a későbbi so-
rozat kiadásának történetét Bedécs
Gyula. – A kötetek oldalszámukat te-
kintve terjedelmesek, színes köny-
vek, s így súlyosak. Útikönyvekként
nehezen használhatók, ezért szét-
szedtük a trilógiát és szemelvények-
kel, novellákkal, versekkel, napló-
részletekkel dúsítva szerkesztőtár-
sammal, Trukáné Katona Zsuzsával
sorozatba rendeztük.” 

Az Elesett hőseink nyomában cí-
mű sorozat kiadása három évvel ez-

előtt egy találkozást követően indult,
a könyveket pedig a helyszínre szállí-
tották, hogy az érdeklődők Galíciá-
ban és a Doberdón magyar nyelvű ki-
adványból a helyszínen ismerhessék
meg a háború történéseit és megma-

radt emlékeit.
S bár a trilógia elvi-
szi az érdeklődő-

ket a magyar
emlékekhez,
de nem viszi
be a háború-
ba. Nem tá-
jékoztat ar-
ról, hogy
akik ott nyug-

szanak, min
mentek keresz-

tül. Az utókor
szemlélői felteszik a

kérdést: Mi lehetett itt?
Min mentek keresztül a hősi ha-

lált halt katonák? Magukra marad-
nak a kérdésükkel és ezek megvála-
szolásához segít hozzá a kiadványso-
rozat, amelynek Költők, írók, haditu-
dósítók alcímű könyvecskéi az akkor
és a hadszíntéren született sorokkal
viszik az olvasót emléktől emlékig, s
így útikönyvként használhatva járják
körül azt, ami még megmaradt az
emlékhelyekből. A világháborús em-
lékhelyekhez látogatók különös ér-
zéssekkel közelednek egy-egy sírhoz,

emléktáblához, ezért hozzájuk sajá-
tos vezetőre van szükség. A Bedécs
Gyula szerkesztette sorozat elvezeti
az embereket a lövészárokba, a ka-
vernákba és útvonalvezetőül áll az
emléktől emlékig járók számára.

„Az elmúlt száz évben a nagy há-
borúban elesett gyalogosok drótaka-
dállyal védett lövészárkai turisztikai
látványossággá szelídültek, a sírhal-
mok elsimultak, rajtuk virág nő, a sír-
köveket idővel majd elmorzsolja az
idő, a kőtáblákat moha fedi be, a fel-
iratok lassan olvashatatlanná válnak.
Most azonban még láthatók, és tud-
nak szólni bajtársiasságról, szülői fáj-
dalomról, az utókor feledékenységé-
ről és a ma élők felelősségéről. Szin-
te kiáltanak felénk: Emlékezzetek!
Keressük fel ezeket a köveket, halljuk
meg szavukat, és ébredjünk felelős-
ségünkre! Ez a sorozatnyi kötet azért
íródott, hogy a sírokon mindig gyúl-
jon mécses és az emlékművekre ko-
szorú, a sírokra pedig virág kerüljön.

Mert az utókor felelőssége, hogy az
elhunyt embertársainkra emlékez-
zünk, a háború borzalmait ne feled-
jük” – összegez Bedécs Gyula, aki kül-
detésének tartja, hogy az itthon ké-
szített kötetek a külföldön lévő em-
lékhelyek turisztikai hivatalaiban hoz-
záférhetők legyenek és az odalátoga-
tó magyarok az elesett hősök nyomá-
ban járva olvashassák a felejtés ellen
írott emlékezés betűit.

Zárásként a Magyar Turista maga-
zinra hívja fel figyelmet a tanár úr. Az
év elejétől kezdve Az összetartozás
jelei a Csallóközben és Mátyusföldön
címmel indult ismét egy sorozat. A
térség látnivalóit mutatja be, hozzá-
illesztve az első világháborúra emlé-
keztető szobrokkal, világháborús em-
lékművekkel. A magazin egyes témái
összefűzve kötet formájában is meg-
jelennek. Az egykori Győr, Moson,
Sopron vármegye első világháború-
ban harcoló katonáira való emléke-
zés jegyében adta az eddig megje-
lent kötetekhez Győr a támogatását,
és a zárókötete is az önkormányzat
anyagi hozzájárulásával készülhet el.
„A városunktól alig húsz kilométerre
fekvő kis csallóközi falu, Csicsó »Ma-
gyarnak maradni« gránitba vésett
sorral várja a látogatókat. Minket vár-
nak, nekünk szól a fogadalom. Ne-
künk kell hírt adni róla” – hívja fel az
emlékezés felelősségére a figyel-

met a kötetek szerkesztője,
Bedécs Gyula.

Vezeti 
az emléktôl

emlékig
járókat

Dr. Bedécs Gyula megjelent könyvei méltó emléket állí-
tanak az első világháborúban meghalt katonáinknak.
Az Elesett hőseink nyomában címmel kiadott sorozat
magyar nyelvű kis köteteit a háború csataterein lévő
információs irodákban is megtalálhatjuk. A sorozat
több részének érdekes győri vonatkozása is van. 

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter

• 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  •

Elesett hoseink nyomában´́

EMLÉKEZNI
Kötelességünk 



Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv linktr.ee/gazfroccs

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor
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A patinás angol sportkocsikat gyártó Aston
Martin sem maradhat ki az elektromos autós üz-
letből. A Rapide négyajtós kupé alapjaira építi
saját villanyverdáját. A Williams Advanced Engi-
neering segítségével 2 villanymotort és 5600 da-
rab cellából összerakott akkupakkot préselnek
be a lapos négykerekűbe. A hosszú orrba helye-
zik el a 800 V-os akkumulátorcsomagot, ami kar-
bonszálas tokozást kap, és az elterjedt „18650”
számú (18x65 mm méretű, notebookokban és
barkácsgépekben elterjedt akku) cellákból áll. A
65 kWh kapacitású pakk elméletben 320 kilo-
méterre elég egy feltöltéssel. Ez nem kiemelke-
dő eredmény, de legalább az összes gyorstöltési
opció elérhető lesz az e-Astonhoz. Saját töltőjé-
vel három óra alatt tölthető fel, szupergyors töl-
tővel pedig 10-ről 80 százalékra csupán 30 perc
alatt. Az ikermotoros hajtáslánc 601 lóerőt ké-
pes majd leadni, így 4 mp alatt teljesíti a kocsi a
0–96 km/h sprintet, és 250 km/h-ban korlátoz-
zák a végsebességet. 

Hyundai mini-SUV

A Konánál kisebb crossovert készített a Hyundai. A 4
méternél kicsivel hosszabb divat-törpe így is tekintélyes,
2,52 méteres tengelytávval rendelkezik. Az orrán két
szinten kaptak helyet a szögletes lámpatestek és büsz-
kén viseli a négyzetmintás krómkeretes hűtőrácsot. Az
egész autót az élek, sarkok játéka hatja át. A tető eltérő
színt kaphat, az alapfényezést pedig sötét és vidám ár-
nyalatokban egyaránt választhatjuk majd. A beltér köve-
ti a koreaiak mai, trendi megoldásait, ergonomikus, ké-
nyelmes és szép. Ahogy a felszereltségi lista is bőséges:
teljesen LED-es fényszórók, első ütközésmegelőző rend-
szer, holttérfigyelő, fáradtságérzékelő, hátsó keresztirá-
nyú forgalomfigyelő, tolatókamera, menetprogram-vá-
lasztó és online szolgáltatások. A New York-i Autószalo-
non bemutatott Venue ott 1,6 literes benzinessel és
akár CVT váltóval lesz kapható, mire Európába ér, várha-
tóan kisebb turbómotorokkal is választható lesz.

Villany-Aston

támogatásávalAz

HÍREK

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

gyor+´́
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A Geely a Volvo felvásárlása kapcsán vált ismertté Európában nyolc évvel
ezelőtt. Azóta a Mercedes legnagyobb részvényese lett, de saját márkáját
mintha elhanyagolta volna. Persze a Lynk & Co-val gyakorlatilag új irányokba
nyitott. Most viszont a Sanghaji Autószalonon bemutatta a PreFace koncep-
ciót. A Göteborgban tervezett CMA platformra épített tanulmányautó közös
alapokat tudhat a Volvo XC40-nel és a Polestar 2-vel. A formaterv kimondot-
tan elegáns, ahogy egy középkategóriás limuzintól elvárjuk. A beltér ugyan
kezdetleges és a feltűnést keltő, szétnyíló ajtók sem reálisak sorozatgyártásba
vételre, mégis ígéretes az autó. Ráadásul azt mondják a készítők, hogy glo-
bális modellben gondolkodnak a jövőben. Az biztos, hogy minden tudás és
technológia rendelkezésükre áll ahhoz, hogy megvalósítsák terveiket.

PreFace

Az utolsó Porsche 911-est Speed -
ster néven és formában fogják le-
gyártani. Na nem marad utód nélkül
a típus, csak a 991 kódnevű, kifutó
széria speciális sorozatáról van szó.
Már több ízben mutattak belőle ta-
nulmányverziókat, de most valóság-
gá vált. A GT3 alapjaira épített road -
ster természetesen a szélesített ka-
rosszériát kapja, és egyedi domborí-
tású poliuretán elemekkel, kézzel
nyitható tetővel készül. Az ajtókat és
a kocsi elejét is karbonból gyártják,
így sikerült a tömeget 1465 kg-on
tartani. A farában 4 literes, hathen-
geres szívó boxermotor dohog, ami
több mint 500 lóerős. A 7 sebessé-
ges PDK váltóval 4 mp alatt éri el a
százas tempót, miközben akár 9000
is lehet a maximális fordulatszáma.
A csak 1948 darabban gyártott soro-
zat valószínűleg a gyűjtők célpontjá-
vá válik. Mindenki másnak ott a 992-
es, új sorozat…

Az utolsó



Teszt: Mercedes B180d
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Kategória-túlélő
Vajon a crossoverek, vagy más né-

ven városi terepjárók kora meddig
tart? A klasszikus felépítményű limu-
zinok vagy a '80-as évek végén szüle-
tett családi egyterűek élik túl a piac
szorítását? Végül is mindegy, de egy
olyan prémiumgyártó, mint a Merce-
des-Benz, úgy döntött, ad egy újabb
esélyt az alsó középkategória térbaj-
nokának. Harmadik generációjánál
tart a B-széria. Először kicsit bumfordi
volt, másodjára a kategória legcsino-
sabbja. 2019-ben pedig minden ko-
rábbinál dinamikusabb, letisztultabb,
elegánsabb! A méretei elérték a szeg-
mens határait, hiszen 4,42 méteres
lett. A platformazonos A-osztálynál 12
cm-rel magasabb a tetővonala. Így
nem nevezhető „hot-hatch”-nek, de
mégis elég nyúlánk és arányos ahhoz,
hogy még az AMG csomag is jól álljon
neki. Az első lámpák kevésbé élesen
határoltak, mint a kistesó fényszórói,
mégis a maszk kevés, de markáns víz-
szintes vonalai az óriási csillaggal meg-
teszik az első benyomást. Oldalnézete
egy ívre rajzolt, itt sejteti iga-
zi méreteit. A hátulja
kurta, lámpái kes-
keny-laposak.
Innen in-
kább egy
h a r m o n i -
kus kombi-
ra hasonlít.

Az ultramodern A-osztályos Merci csa-
ládi változata megérkezett. Akinek fon-
tos a tér, mégsem akar behódolni a te-
repjárós divathóbortnak, annak itt a
kompakt egyterű, a B-osztály.

B POZITÍV
Mint a nagyok
Visszafogott alapterületen sokkal

komfortosabb utazást, méretes utas-
teret, és jól pakolható, 455 literes
csomagteret kapott a B180. A mű-
szerfal dupla kijelzője (wide screen
cockpit) illeszkedik a pult váltakozó,
domború és homorú felületeihez, va-
lójában teljesen szabad kezet adva a
tervezőknek. A „wrap around design”
tényleg körbeöleli az embert, miköz-
ben óriási teret hagy. Apróságok sora
adja a magasabb színvonalú törődés
érzését. Például a jobb oldali bajusz-
kapcsoló helyén (Mercikben minden
a bal oldalival kapcsolható) az auto-
mata váltó előválasztója található,
ami szinte kisujjal kezelhető. Az ülés-
fűtés, illetve – ha van – memóriás
ülés az ajtóról vezérelhető, nem kell
az ülőlap mellett tapogatóznunk. A
tesztautóban is benne volt az opciós
három plusz egy vezérlési lehetőség:
érintőképernyő, érintős gombok a
kormányon, tapipad a könyöklő előtt
és a hangvezérlés. Istenien működik
minden! Egy kis angol- vagy német-

tudással bármiféle
mozdulat nél-

kül kezelhe-
tő a klíma
vagy vált-
h a t u n k
zenei for-

rást. A né-
m e t e k

egyébként nem titkolják, hogy a B-
osztályban minden elérhető, ami az
S-hez. De a széria 7 colos LCD-képer-
nyőkkel és az igényes, króm szellőzés-
kapcsoló sorral megadják az alapot.

Alapmotor?!
A tesztautó egyötös dízelmotorja

papíron 116 lóerőt tud, 260 Nm a
nyomatéka, tehát sok jót nem sejtet.
Ám olyannyira kellemes benyomást
tett rám, hogy ezt az „alapmotort”
ajánlanám elsősorban a kocsihoz.
Csak hétsebességes automatával kér-
hető. Halk, meglepően jól húz, és au-
tópálya tempóig nem érezni benne
az erő hiányát. Eközben 4–5 literrel
képes beérni 100 kilométerenként.
Kétszer sem mondom, hogy nagy
szerepe van a brutálisan jó futómű-
nek abban, hogy már egy kisebb
motorral is élvezhető a B-osztály.
Nem bólogat, nem billeg, nem dől.
Pedig azt hinnénk, magas építésű.
Mit hozhat ki belőle egy 2 literes,
190 lóerős benzines turbómotor?!
Vagy az erősebbik dízel, ugyancsak
190 lóerővel…

Térbeli
Ami a fő szempont, amiért a B-

osztályt egy A-merci mellé érdemes
betenni egy kalapba, az a belső tér-
kínálat. Kompakt társa sem szűkös,
de alacsony építése miatt nem olyan
bőséges benne a hely, mint a B-ben.

Itt elöl akár egy C-limuzinban, hátul
pedig simán egy kategóriával feljebb
is kereshetjük a vetélytársakat. A ki-
húzható combtámaszos sportülések-
ben álom az utazás, és a csomagban
kérhető 10,25 colos, nagy felbontású
tévék egy pillanatra sem hagynak
kétségben minket: ez egy prémium-

autó. Kérhetünk az utastérbe hangu-
latfényeket, előre multibeam LED-
fényszórókat és 18 colos felniket.
Minden B-ben van tolatókamera, ak-
tív sávtartó és vészfékasszisztens. Az
árcédula a szolgáltatásokhoz mérten
relatív alacsonyról, már 8,49 millió
forintról indul. Ezek után nem hi-
szem, hogy mindenki ál-terepjáró-
ban, vagy éppen szűkre szabott
sportzakóra emlékeztető, lapos fer-
dehátúban szeretne utazni. (x)

Szöveg és fotó: 
Nagy Viktor

Az automata váltó
elôválasztója
szinte kisujjal

kezelhetô
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Fejlesztési Alap

Gondoljunk csak bele, hogy az
öreg diófa alatt nem nő meg a fű,
vagy a száraz, homokos talajon folya-
matosan kiég; vagy a közterületre ül-
tetett fánk a légvezetékeket eléri és
még a szomszéd udvarát is „telesze-
meteli” lombbal.

Hasonló kellemetlenségek megelő-
zéséhez és a helyes növényválasztás-
hoz szeretnék hozzájárulni azzal, hogy
extrém helyzeteket és igényeket figye-
lembe véve készítettünk egy összeállí-
tást különböző növényfajtákból.

Kezdjük is az utcán. Szűk utcában
lakunk, sok a légvezeték a ház előtt,
vagy csak nem szeretünk sok lombot
söpörni ősszel. Először is jöjjenek a
gömbkoronát nevelő fák, melyek ma-
ximum 3–6 méter magasra nőnek.
Ezek minden esetben oltott fák: Acer
platanoides ’Glubosum’ (gömbju-
har), Catalpa bignonioides ’Nana’
(gömbszivar), Fraxinus ornus ’Me-
csek’ (gömbkőris), Morus alba ’Fegy-
vernekiana’ (gömb fehér eper), Pru-
nus xeminens ’Umbraculifera’ (gömb
hibrid meggy), Robina pseudoacacis
’Umbraculifera’ (gömbakác).

Néhány fa, amely kis koronát ne-
vel, azaz 4–6 m magasra nő kifejlett
korára: Acer tataricum (tatár juhar),
Crataegus x lavallei (fényes levelű ga-
lagonya), Koelreuteria paniculata
(csörgőfa), Malus x purpurea (díszal-
ma), Sorbus dacica (erdélyi berkenye).

Utóbbi időben ismét kedveltté vál-
tak a lomblevelű örökzöld növények.
Ezekből is kiváló sövény nevelhető,

mely egész évben biztos takarást biz-
tosít a kíváncsi szemek elől: Berberis
julianae, Prunus laurocerasus (babér-
meggy), Pyralautha hibridek (tűztövis),
Viburnum ’Pragense’ (prágai bangita).

Jó vízgazdálkodású talajba, de ár-
nyékos részre is ültethetők: Euony-
mus japonicus (japán kecskerágó),
Ilex fajták (magyal), Mahonia aquifo-
lium (mahónia).

Ha szűk helyünk van, de a kerítés
a miénk (a szomszédba csak az ő írá-
sos engedélyével szabad növényt fut-
tatni), és tudunk rá növényt futtatni,
mert olyan a felülete, akkor a követ-
kezőkből tudunk választani: Clematis
vitalba (Klematiszok), Hedera helix
(borostyán), Hedera hibernica (boros-
tyán), Lonicera japonica (japán lonc),
Reynoutria aubertii (tatár iszalag).

Szeretnénk örökzöld fenyőféléket
is ajánlani sövénynek, de ezekről tud-
ni kell, hogy a mostanában megjele-
nő rovarkártevők (fenyőszú, díszbo-
gár) miatt növényvédelmet igényel-
hetnek, főleg ez nagyon száraz tala-
joknál a leggyakoribb. Mielőtt ezek-
ből választunk, vegyük figyelembe
kertünk adottságait, és érdemes a
szomszédoknál lévő növényeket (fe-

És néhány lágyszárú évelő: Hosta
fajok és fajták (árnyékliliom), Vinca
major (nagy meténg), Vinca minor
(kis meténg), Epimedium fajok (tün-
dérvirág), Geranium x magnificum
(pompás gólyaorr), Páfrányfélék – fő-
leg fenyőfélék alatt mutatósak.

Végezetül pedig ajánlunk növé-
nyeket a nagyon száraz, homokos
kertekbe, sőt akár „extenzív” tető -
kertekbe vagy madáretetők tetejére
is, amik a tűző napot igénylik: Sedum
fajok (varjúháj), Sempervivum sp.
(kövirózsák). Ezek a növények na-
gyon dekoratívak és minimális gon-
dozást igényelnek. (x)

nyőféléket) szemügyre venni, mert
ha már ott megtalálhatóak, akkor ná-
lunk is meg fog jelenni.  Ezek tehát a
következők: x Cupressocyparis ley-
landii (Lejland ciprus), Picea abies
(közönséges luc), Picea pungeus (szú-
rós luc), Taxus baccata (tiszafa), Thu-
ja occideutalis fajták (nyugati tuja),
Thuja plicata (óriás életfa).

S talán a legtöbb probléma a kicsi,
belső vagy nagy növényekkel benőtt
árnyékos udvarokkal van, ahol már
mondhatni a fű sem nő. Ezeket tehát
gyeppótlónak is nevezzük. Sok kert-
barát az árnyékos részekről, kertek-
ről le is mond, pedig szerencsére szá-
mos növényből tudunk választani.
Csak néhány díszcserje, mely árnyé-
kos részen is szépen fejlődik: Coto-
neaster bammeri (madárbirs),
Cotoneaster ’Skogholm’
(madárbirs), Euonymus
fajták (kecskerágó),
Hedera fajták (bo-
rostyán), Hyperi-
cum calycium
(bőrlevelű or-
báncfű), Loni-
cera japonica
(japán lonc).
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Növények kiválasztásánál az ext-
rém, szélsőséges igényeket ve-
gyük először figyelembe. Akik
már régóta kertészkednek, tudják,
hogy ha a talajnak és fekvésnek
megfelelően választunk, az óriási
előnyt jelent a növények fejlődé-
sében, míg ennek az ellenkezője
problémák forrása lehet.

HOGYAN VÁLASSZUNK
növényeket? Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró

Fotó: Halfpoint/Shutterstock.com

A Zöld város kialakítása Győrben című projekt keretében öt cikkből álló sorozatot indítottunk, amelyből olva-
sóink eddig városi környezetben is hasznos növényápolási tanácsokat kaphattak havonta egyszer. Ötödik
cikkünkben a megfelelő növényválasztás kerül előtérbe. 
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Plovdiv az ország közepén helyez-
kedik el, valamivel közelebb a déli ha-
tárhoz, mint az északihoz. Nagyváros
ugyan, de nem ijesztően nagy – 350
ezer lakosával bő másfél Debrecen
méretű. Szófia után a második legje-
lentősebb város, a kultúra és a mű-
vészetek terén azonban egyértelmű-
en ez Bulgária fővárosa. Idén pedig
az egész kontinens kulturális főváro-
sa is. Egész évben különleges előadá-
sok, performanszok, kiállítások, ren-
dezvények várják a látogatót. Példá-
nak okáért fényfesztivál és rendha-
gyó operafesztivál. „Együtt” – ezt az
egyszerű mottót választották az ese-
ménysorozatnak a szervezők. A mot-
tó színes, szoborba öntött változa-

ta kikerült a város központi sétálóut-
cájára is.

Dicső múlt
Plovdiv már az ókorban is jelentős

település volt. A korabeli források Phi-
lippolisz néven említik, a települést
ugyanis „nevére vette” Nagy Sándor
édesapja, a várost 342-ben elfoglaló II.
Fülöp makedón király. A rómaiak ké-
sőbb Trimontiumnak, azaz a három
hegy városának nevezték Plovdivot, a
2. századi író, Lukianosz szerint pedig ez
volt „a világ legnagyobb és egyben leg-
gyönyörűbb

városa”. A korabeli romok láttán nem is
tűnik teljesen alaptalannak ez az állítás.

Az ókori emlékek közül talán a
színház a legkiemelkedőbb, itt ugyan-
is nemcsak a nézőtér maradt meg tö-
kéletes állapotban, de helyre lehe-
tett állítani a színpad hátteréül szol-
gáló háromemeletes felépítményt,
az úgynevezett szkénét is. A színház
tehát ismét közel eredeti fényében
tündököl. A hatást csak fokozza,
ahogy a háttérben felsejlenek a Ro-
dope-hegység azúrkék csúcsai. Iga-
zán pazar panoráma! Nem véletlen,
hogy újra rendszeresen tartanak az
ókori színházban előadásokat.

Hasonlóan mutatós az ókori város-
központ, az egykori fórum is. Kiterjedés-
re nem túl nagy, viszont annál látványo-
sabb. Ugyanez igaz az úgynevezett Kis-
bazilikára is, melynek épülete javarészt
megsemmisült, a mozaikpadló jelentős
része viszont jó állapotban fennmaradt.
Az egykori művészek bonyolult geo-
metriai mintákkal és élethű állatábrázo-

lásokkal díszítették az egykori óke-
resztény bazilikát.

Az óváros
Plovdiv másik komoly vonz -

erejét a sztaria grad, azaz az óvá-
ros girbe-gurba, kockaköves utcái

jelentik. Meg azok a díszes palota-
épületek, melyeket tehetős kereske-
dők építtettek maguk és családjuk szá-
mára a bolgár reneszánsz idején. Per-
sze ne a Leonardo, Michelangelo vagy
Raffaello nevével fémjelzett korszakra
tessék gondolni. A bolgár reneszánsz
az ország 1878. évi felszabadítását
megelőző időszakot jelöli.

A polgári paloták közül mindenkép-
pen nézzünk meg legalább egyet belül-
ről is. Mondjuk a Kliantij vagy a Hindli-
jan-házat. Aztán irány a Nebet-hegy,
ami Plovdiv legősibb, több mint hat -
ezer éve lakott területe. Az egykori
erőd falaiból ugyan nem sok minden
maradt, azonban remek kilátás nyílik in-
nen mind az óvárosra, mind Plovdiv
modernebb városrészeire.

„Baráti ország” lévén Bulgá-
ria a szocializmus idején is
népszerű úti célnak számí-
tott. A Malév-járatok Bur-
gaszban tették ki a magyar
utazót, ahol már várta az
IBUSZ által leszervezett, ké-
tes minőségű apartman, no
meg a kissé koszos, kikötő
melletti strand. Azóta persze
sokat változott a világ. A bol-
gár strandok kiépültek, meg-
szépültek, ma már bátran
ajánlhatók. Az idén pedig
Bulgária adja Európa egyik
kulturális fővárosát is.

Tipp: Az ulica Knjaz Alek-
szandr I. rendezett, szépen fel-
újított házai és a sétálóutca ke-
délyes hangulata hasonlít ki-
csit a mi szeretett Baross ut-
cánkéhoz. Ha erre járunk, néz-
zük meg az egykori római sta-
dion romjait, valamint a Du-
zsumaja-mecset lélegzetelállí-
tó belső terét. Amikor ezzel
megvagyunk, keressünk egy
szimpatikus teraszt, rendel-
jünk egy kávét, és élvezzük a
belváros színes forgatagát!

Ez itt a Balkán...
a szó legjobb értelmében!

Szöveg: Kisté  /  Fotó: Wikimedia Commons

Az idén
Plovdiv Európa egyik 
kulturális fôvárosa
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Venezuela konyhájáról vi-
szonylag keveset hallunk és olva-
sunk, pedig van egy-két sajátos-
sága, ami nemes egyszerűséggel
készül és még finom is. A leggyak-
rabban használt alapanyagaik:
rizs, kukorica, zöldségek, bab és
különböző húsfajták, különösen
a sonkák. Éppen ilyen a ,,Pan de
jamón”, ami sonkás kenyeret je-
lent. Egy nálunk is klasszikus,
édeskés vajas kelt tészta, ami ere-
detileg csak sonkából készült
1905-ben. Szerencsére sok-sok
újságíró dolgozik a világban, azok
közül is egyre többen vagyunk mi,
gasztroújságírók. Ennek köszön-
hető e kenyér receptjének fel-
jegyzése is, amit Miro Popić talált
meg és írt le. Popic szakmája so-
rán a gasztronómiára specializá-
lódott és azt írta, hogy egy jól is-
mert péktől eredeztethető a pék-
sütemény, aki Venezuela főváro-

sában, Caracasban találta ki a
sonkával feltekert kenyeret. Ak-
kor még kissé keményebb volt,
minden bizonnyal vaj nélkül ké-
szült és csupán sonkával töltöt-
ték. Azért is írom, hogy „csupán”,
mert azóta az egyik legnépsze-
rűbb tradicionális finomsággá
vált az országban. Többnyire ka-
rácsonykor sütik nemcsak Vene-
zuelában, hanem Madeirán is, és
a legtöbb családnál már minden
ünnepen megtalálható az aszta-
lon. Nem is nagyon tudják ezt a
fogást elképzelni gyümölcsös vö-
rösbor nélkül, amit mellé kortyol-
nak vagy kifejezetten ezt a kalá-
csot sütik borozásokhoz. Minden -
esetre azt gondolom, minden
magyar asztalon megállja a he-
lyét, hiszen nem túl idegen az íz-
világa, de különleges hozzávalói
megfűszerezik az első és az utol-
só harapást is belőle. 

Elkészítés
1. A tésztához egy nagy tálba szitálom

a lisztet, hozzáadom a cukrot, a tejet, az
élesztőt, a tojásokat, és elkezdem gyúrni.
2. Pár perc után hozzáadom a sót és az ol-
vasztott margarint is. Kézzel még 10 percig
gyúrom, amíg szép sima, egynemű nem
lesz. Egy órán át, letakarva, meleg helyen
kelesztem. 3. Amikor a duplájára nőtt, vé-
kony, téglalap alakú formára nyújtom, ki-
rakom széltől szélig a sonkákkal, a mazso-
lával megszórom mindenhol, az olívákból

pedig két sort rakok ki: egyet az elejére,
egyet a közepére. 4. Feltekerem, és a vé-
gén pici vízzel kenem meg a szélét, majd
a két végét is, és teljesen összecsípem,
hogy ne jöjjön ki a töltelék. Villával sűrűn
megszúrogatom, hagyom újra egy órát pi-
henni. Miután letelt az idő, lekenem a fel-
vert tojással, amihez gyakran egy kk. cuk-
rot is kevernek, majd beteszem az előme-
legített sütőbe. 5. A sütőt a második ke-
lesztés alatt 180 fokra melegítem és a ka-
lácsot 40 percig sütöm benne.

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

Venézek kenyere
Egy újabb kitekintést teszünk a nagyvilágba, ahol
rengeteg jó receptre lelünk, és nem csupán meg-
találjuk itthon is a hozzávalókat, de a magyar
alapanyagokkal talán még finomabbra sikerül!

#szarkazsófi

Bevásárlólista
Tészta: 500 g finomliszt (kenyérliszt)
200 ml tej (2,8%) • 50 g margarin • 50 g cukor 
1 kk. só • 5 g szárított élesztő • 2 db tojás

Töltelék: 200 g vékonyra szeletelt sonka
100 g vékonyra szeletelt bacon • 50 g mazsola
100 g zöld olívabogyó (magozott)
+1 tojás a lekenéshez

Tipp: A
tésztából érdemes 
egy kis gombócot

félretenni és abból egy fonást 
készíteni a kalácsra,

amivel együtt 
kelesztjük.
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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.

Az idei szezonra fantasztikus új állatbemutatóval
készültünk. Teve, füles bagoly, láma, papagájok, tör-
pemalacok – irány a „Zoo Show”, találkozz az állatkert
sztárjaival személyesen! Május 1-jén minden órában
érdekes látványetetést is láthatnak a látogatóink, kol-
légánk pedig mesél majd az állatokról, szokásaikról. 

A tavasz baby boomot hozott! Nézd meg, ho-
gyan cseperednek az állatkölykök, a négy kama-
szodó kistigris, a kislajhár, a gyűrűsfarkú maki
apróságok és a cuki kis rackajuhok! 

Ezen a napon az állatkert 9-től 19 óráig tart
nyitva. A jegypénztár az állatkert nyitvatartási ide-
jénél egy órával korábban zár. Ezután belépőjegy
váltására már nincs lehetőség. Az állatkert melletti
területen rendezett családi nap ingyenes (fellépők
a 12. oldalon – a szerk.), az állatkert a jelenleg ér-
vényben lévő jegyárakkal látogatható.

Az alábbiakban olvashatják a megközelíthető-
ségünkkel kapcsolatos információkat.

A „Családi nap Kiskúton” rendezvény zavarta-
lan lebonyolítása érdekében április 30-án, kedden
15 órától, május 1-jén, szerdán 24 óráig a Nagy-
sándor József út–Stadion utca kereszteződésétől
az Audi Aréna sportcsarnokig terjedő útszakaszt
lezárják a közúti forgalom előtt. A lezárás érinti a
8-as jelzésű helyi járatú autóbuszok útvonalát. To-
vábbi részletekről a www.enykk.hu oldalon olvas-
ható tájékoztatás. Az állatkertbe érkező vendégek
az Audi Aréna (Pesti út felől közelíthető meg) és
az ETO Park parkolóját használhatják. (x)

A két új „nagyágyú” is látható

Hagyomány már, hogy május 1-jén a
Xantus János Állatkert is rengeteg izgal-
mas programmal várja az érdeklődőket.
Láthatóak lesznek a Magyarországon
egyedülálló keskenyszájú orrszarvú höl-
gyek, Mana és Vanda is.

Családi nap május 1-jén

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez a 62 nm-es, 1. emeleti,  erkélyes
lakás. A társasház 2017-ben épült,
12 cm-es külsô hôszigeteléssel, a nyí-
lászárók mûanyagok, 3 rétegûek. El-
osztása: nappali+2 hálószoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Víziváros kedvelt részén, csendes
zsákutcában, 2007-ben épült társas-
házban 56 nm-es, nappali+1 szobás,
elsô emeleti, erkélyes téglalakás el-
adó zárt udvari kocsibeállóval. A lakás
nappali+2 szobássá alakítható! 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Marcalváros I-en eladó 68
nm-es, 3 szoba+hallos, erkélyes pa-
nellakás. Az ingatlan 9. emeleti, de
nem zárószinti. A lakásban több fel-
újítás is történt: vízvezetékek, bejárati
ajtó, konyhabútor, ablakok cseréje.   

Horváth Csilla:
70/321-7759

Új építésû lakás kis lakóközösségben!
Modern, 42—100 nm-es lakások Gyôr-
Szabadhegy zöldövezeti lakóparkjában
eladók. A liftes ház 2. emeletén talál-
ható, kiváló elosztású, erkélyes lakás
nappali+1 szobás, 42 nm-es.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Nagyszentpál új építésû részén el-
adó 94 nm-es családi ház, 840 nm-
es telken. Amerikai konyhás nappa-
li+3 szoba. Az alaprajz még változtat-
ható! Várható átadás: a jogerôs épí-
tési engedélytôl számított 8 hónap.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Ménfôcsanak csendes utcájá-
ban eladó 88 nm-es, 2 szobás csalá-
di ház 2145 nm telken. Fûtése ve-
gyes tüzelésû kazánnal történik. A ház
5 cm szigeteléssel rendelkezik, a lá-
bazatra 3 cm szigetelés került.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szabadhegy kedvelt részén,
négyszintes házban eladó 2 szobás,
erkélyes, 50 nm-es panellakás. Fel-
újított, költözhetô. Parkolás a ház
elôtt közterületen ingyenes. Saját,
nagy  méretû tároló tartozik a lakáshoz.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 25,99 M Ft Ár: 29,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a földszinti, 45
nm-es, nappali+1 szobás, 11 nm te-
rasszal és 137 nm saját kerttel ren-
delkezô lakás. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Nyúl új építésû részén, csendes ut-
cában eladó 90 nm-es ikerház, telek
mérete: 400 nm. Nappali+3 szoba.
Az ár emelt szintû fûtéskész állapotra
vonatkozik! Várható átadás: a jogerôs
építési engedélytôl számított 8 hónap.

Tomena Ildikó:
20/669-3903Ár: 22 M Ft Ár: 29,5 M Ft 

Ár: 25,99 M Ft 

Ár: 21,9 M Ft 

Ménfôcsanak határán, a Százszor-
szép lakóparkban 1. emeleti, nappa-
li+2 szobás, 61,75 nm-es lakás el-
adó. Ebben a napfényes lakásban
Ön lesz az elsô lakó! Az ingatlanhoz
2 db zárt udvari kocsibeálló tartozik.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 19,49 M Ft 

Gyôr-Marcalváros I-en eladó ez a
68 nm-es, 7. emeleti, erkélyes pa-
nellakás. Elosztása: 3 szoba+hall. A
pinceszinten tároló nyújt lehetôséget
a pakolásra. Az ingatlan azonnal köl-
tözhetô! Közös költség: 10.500 Ft.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 20,9 M Ft Ár: 19,5 M Ft Ár: 29,8 M Ft 

A Százszorszép lakóparkban el-
adó ez a 80 nm-es ikerház. Elosztá-
sa: 3 szoba+nappali+12 nm terasz.
30-as téglából, 15 cm szigeteléssel
és 3 rétegû nyílászárókkal épül. Vár-
ható átadás: 2019. november.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 24,99 M Ft 

Ár: 28,9 M Ft 

MI GARANTÁLTAN

ELADJUK
1 HÓNAP ALATT 
INGATLANÁT!

Részletekért érdeklôdjön
irodánkban!

Gyôr, Kálvária utca 27/A. 
70/587-4020  
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet 

MARKETING-ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére. A pályázattal
kapcsolatban további információ az
onkormanyzat.gyor.hu honlapon, a
Pályázatok menüpont alatt érhető el.

A GYOR-SZOL ZRT.
ÜNNEPI INFORMÁCIÓI

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kár-
bejelentő vonala a 96/50-50-
55-ös telefonszámon minden
naptári napon 0–24 órában hív-
ható. Május 1-jén a Győr-Szol
Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálati irodái egysége-
sen zárva lesznek, a telefonos
ügyfélszolgálat nem működik.
A Jókai, a Révai és az Árpád par-
kolóházban, valamint a Duna-
kapu mélygarázsban folyamato-

san a szokásos, érvényben lévő
díjakért lehet parkolni. A felszí-
ni fizetőparkoló-hálózat beállói
díjfizetés nélkül vehetőek
igénybe. A Bartók Béla út és a
Szigethy Attila út sarkán kialakí-
tott ideiglenes vásárcsarnok és
piac zárva tart, a Tarcsay úti pi-
acon nem lesz kereskedés. Az
ünnepnapon a Magyar Vilmos
Uszoda zárva lesz, a Barátság
Sportpark korlátozott nyitva
tartással üzemel. A műfüves pá-
lyák, a kiszolgáló létesítmény
zárva lesznek, míg a játszótér, a
futópálya és a Barátság Sport-
park további sporteszközei
használhatóak. A szabadhegyi,
nádorvárosi, révfalui, újvárosi,
Sugár úti, Templom úti, Malom-
sori és a Koroncói úti közteme-
tők egységesen 7 és 20 óra kö-
zött lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulla-
dékszállítási működési területén
a lakossági hulladékszállítás má-
jus 1-jén változatlanul, a Hulla-
déknaptárban meghirdetett mó-
don működik. A GYHG Nonpro-
fit Kft. üzemeltetésében lévő
győri és vidéki hulladékudvarok
egységesen zárva lesznek.

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szol-
gáltatásairól és nyitvatartásairól
a gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit
Kft. tevékenységével kapcsolat-
ban a gyhg.hu weboldalakon ol-
vasható információ.

május elsejére

´́
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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
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 jogosít-
vány • darukezelői képesítés • veszé-
lyes áru szállítását igazoló  képesítés

Jelentkezési határidő: 
2019. május 15.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály,
9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munka-
ugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
„GépjárművezetŐ” jeligét.

gépjármuvezeto´́ ´́

A Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet 
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek portáljainak cseréjére.

A Győr-Szol Zrt. 10 millió forintos keretösszeget különített el a győri önkormányzat tu-
lajdonában álló üzlethelyiségek portáljainak (kirakatainak, bejárati ajtóinak és ablakai-
nak) cseréjéhez való hozzájárulás céljából. A támogatás 50 százalékos intenzitású, me-
lyet az üzlethelyiséget bérlők pályázat útján nyerhetnek el az alábbi feltételek szerint.
A pályázat csak a győri önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek portáljá-
nak cseréjére vehető igénybe. A pályázatot a Győr-Szol Zrt. központi ügyfélszol-
gálatán (9024 Győr, Orgona utca 10.) beszerezhető, illetve a gyorszol.hu honlap-
ról letölthető formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. A már elvégzett
munka esetén nem lehet pályázni! 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 12 óra

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás a GyŐr-Szol Zrt. központi
ügyfélszolgálatán (9024 GyŐr, Orgona u. 10.) kérhetŐ. A részletes pályázati
felhívás megtekinthetŐ a gyorszol.hu internetes oldalon.

A második világháború borzalmai
hetvenöt éve, 1944 áprilisában érték
el leginkább Győrt. Az amerikai ne-
hézbombázók egy év alatt 24 légitá-
madást hajtottak végre a megyeszék-
hely ellen. A bombázók fő célpontja
a mai Budai út környéke, az ott lévő
Vagongyár és a teherpályaudvar vol-
tak. Csodának számít, hogy a Budai
úti víztorony épségben maradt, pe-
dig a célterület közepén épült. Had-
történészek szerint könnyen lehet,
hogy a víztornyot tájékozódási pont-
ként hagyták meg az olaszországi re-

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet építéshatósági
ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban további információ
az onkormanyzat.gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Pályázati felhívás

ÁLLÁSHIRDETÉS

pülőterekről érkező amerikai bombá-
zó pilóták számára.

A másik győri víztorony a Héder-
vári úton szintén épségben maradt.
Ezt a környéket is sok találat érte, a
bombatölcsérekből felcsapódó föld-
ből a víztorony második teraszára is
bőven jutott. Számottevően csak az
egyik tartóoszlop sérült, de ez nem
veszélyeztette az építmény állékony-
ságát, hamar sikerült kijavítani.

A felrobbantott hidak és a szét-
bombázott főnyomó vezetékek so-
káig lehetetlenné tették a vízellá-

tást. A város lakói egy ideig ismét a
házak udvarán lévő kutakból jutot-
tak vízhez. A bombázók távozása
után a vízmű első teendője volt,
hogy kiiktassák a sérült vezetéksza-
kaszokat. A helyreállítás fontossági
sorrendben történt, előbb a sűrűb-
ben lakott területeket kapcsolták
vissza. A ritkán lakott területeken
végeztek legutoljára. Révfaluban, a
mai 14-es számú főútvonaltól kife-
lé eső területeken csak jóval a há-
ború után sikerült helyreállítani a
vízszolgáltatást.

A víztornyok
épségben maradtak

Szöveg: Pannon-Víz Zrt.

Dobos Vilmos felvétele az 1944-es bombázásról



rítását, megegyezés szerint.
06-70/675-0654

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

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá-
sa. Érdeklődés: 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!

Győr–Kisbér és vonzáskörze-
tében vállalok kedvező áron
szobafestést 3 fős csapatom-
mal. Ingyenes helyszíni fel-
mérés után korrekt áron,
precíz munkát nyújtunk. 16
éves tapasztalattal, számla-
képesen. Hívjon bizalommal!
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
nyírását vállalom. 06-
20/517-2701

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. 06-70/265-7643

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

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógyszer-
tári bútort, fateknőt, fame-
lencét, hagyatékból megma-
radt régi tárgyakat. 06-
30/469-1461.

Hagyaték, régiség felvásárlá-
sa! Díjtalan kiszállás! Régi
pénzgyűjtemény, arany éksze-
rek, festmények, ezüsttárgyak,
karórák (felhúzós, automata!).
06-70/381-6345, Budapest

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

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

Kéziszerszámokat: kulcsokat,
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.
Nádorvárosban garázst ven-
nék. Telefonszám: 06-
70/564-2280.

ELADÓ

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

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

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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!

• 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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, tisztasági festést, la-
minált padlók lerakását vál-
laljuk. Telefonszám:
06-70/245-89-31

Kőműves-, burkolási, bontási
munkákat és fuvarozást vál-
lalunk. 06-30/460-5184

Vízvezeték-szerelést, radiáto-
rok cseréjét, társasházakban
alapvezeték, strangok teljes
körű felújítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.:
06-30/520-8875
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A hetilapba feladott hirdetése már 
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 

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

LAKÁSCSERE

Budapesti önkormányzati la-
kásomat (28 nm) győri ön-
kormányzati lakásra cserél-
ném értékegyeztetéssel. Tel.:
06-20/463-2162

96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
komfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 55–90 nm-es, 3-4 szobás,
határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Lift nélküli ház-
ban maximum a 2. emeletig.
(Hirdetésszám 689) 

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-

es, összkomfortos, határo-
zott, bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3-4 szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű
bérleményre. Újváros, Mar-
calváros I., Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 595) 

Belvárosi, 1 szobás, 31 nm-es,
komfortos, függőfolyosóról
nyíló, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 40–
70 nm-es, 3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 596)

Szabadhegyi, 1 szobás, 35 nm-
es, félkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 50–65 nm-es, 2-4 szo-
bás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Bán Ala-

dár utca, Sziget és Újváros ki-
zárva. Tartozás átvállalása le-
hetséges. (Hirdetésszám: 597) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 nm-
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–65 nm-es, 2-3
szobás bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 599)

Marcalváros I-en lévő, 2 szo-
bás, 53 nm-es, összkomfortos,
határozatlan idejű, távfűtéses
lakást cserélnék Marcalváros II-
n lévő, adyvárosi, 49–53 nm-
es, 2-3 szobás, erkélyes, hatá-
rozatlan idejű, összkomfortos
bérleményre. Sziget, Újváros,
Marcalváros I., Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 600)

• 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!

2019. április 26.
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Mit jelent egy olyan embernek a
Pro Urbe díj, akit minden ehhez a
városhoz köt, és soha nem is vá-
gyott máshova?

Ez a legnagyobb elismerés, amit
életemben kaptam, mert ezt a szülő-
városom adta nekem, ráadásul az ün-
nepi esemény a születésnapom kör-
nyékén volt, és a kerek hatvanadikon
ennél szebb nem is történhetett vol-
na velem. Az egész életemet itt él-
tem le, a katonaság egy évétől elte-
kintve. Győrben születtem és jártam
általános, majd középiskolába, diplo-
mát is itt szereztem. Majdnem negy-
ven éve, 1980 szeptemberében kezd-
tem az első tanévemet a Gárdonyi-is-
kolában, attól a naptól kezdve taní-
tok. Ez így volt akkor is, amikor a fel-
nőttcsapat edzője voltam. Öt évvel
később kerültem az ETO-hoz, amit
akkor Győri Richards SE-nek hívtak. 

Kézilabdázott korábban, vagy
más sportágból lett testnevelőként
kézilabdaedző?

Kézipálya mellett nőttem fel. Gye-
rekként segítettem a gondnok bácsi-
nak feltenni a hálókat, felmeszelni a
pályát, locsolni a salakot. Néztem az
edzéseket és beleszerettem az egész-
be. Nem lett belőlem kézilabdázó, de
már a tanárképző főiskolán megsze-
reztem az első edzői papíromat, az-
tán amikor tanítani kezdtem huszon-
évesen, szerencsémre Takács Miklós
edző mellé kerültem. Megtanultam,
amit lehetett. Aztán jöttek a híres Ba-
lázs-kupák, a tehetségeket pedig vit-
tük az ETO-ba.

Görbicz Anita egy volt közülük,
vagy rajta már akkor is látszott,
hogy egy csiszolatlan gyémánt?

Anitával negyedikes korában ho-
zott össze a sors, és a kézilabdán ke-
resztül össze is kötötte az életünket.
Megéltem a pályafutása minden pil-
lanatát testközelből. A győri junior
vb-ezüstöt, az elvesztett kupadöntő-
ket, a világbajnoki finálét Zágrábban,
aztán az első bajnoki címet, és a BL-
győzelmeket. Anitára egy kollégám fi-
gyelt fel, lelkesen mesélte, hogy lá-
tott egy kislányt a lakótelepen, amint
a garázsajtót használta kapunak, azt
rugdosta, dobálta, és kézzel-lábbal
nagyon ügyesen bánik a labdával.
Nem sokkal később már mi foglalkoz-
tunk vele. Vagány volt, villant a sze-
me, és ez fontos. Anita generációja
tele volt kiemelkedő tehetségekkel,
nem volt olyan utánpótlástorna,

amit nem mi nyertünk, se itthon, se
külföldön. 

Utánpótlás-szakembernek vagy
felnőttcsapat edzőjének tartja saját
magát?

Edzőként érzem igazán jól magam,
mindegy, hogy NB II-es vagy élvonal-
beli csapatom van, bár amikor el-
kezdtem ezt a hivatást, ezek a felada-
tok nagyon egybemosódtak. Akiket
tanítottam az iskolában, később

azokból épült az ETO utánpótlásbázi-
sa, aztán amikor az első csapatba kel-
lett játékos, oda tettük be a fiatalo-
kat, rögtön felléphetett egyik-másik
tehetség a felnőttekhez. Akkor 12-13
játékos alkotta az ETO keretét, több-
ségében saját nevelés, őket egészí-
tettük ki mindig a korosztályos csapa-
tokból. Sosem szerettem azokat a
szakembereket, akik egy felnőttcsa-
pat után egy alacsonyabb osztályú
együttes padján találták magukat, és

nem adtak bele mindent. Én nem
ilyen vagyok. 

A pályája úgy alakult, hogy nők-
kel dolgozott, nem akarta kipróbál-
ni, milyen férficsapatot irányítani?

Iskolai szinten volt fiúcsapatom,
nagyjából egy évig. Büszke vagyok rá,
hogy egy olyan edzővel dolgozhattam
együtt, mint Joósz Attila, de az más vi-
lág, oda is más típusú ember kell, mint
a nők mellé. A lányok szorgalmasak,

Róth Kálmán világsztárok egész sorát indí-
totta el a sikeres pályafutás felé. A legendás
testnevelő, edző adott először labdát az irá-
nyítózseni Görbicz Anita kezébe és az olim-
piai ezüstérmes kapus, Pálinger Katalin fel-
fedezőjeként is az ő nevét emlegetik. Szinte
nincs olyan magyar klubcsapat, amelyben
ne játszana Róth-tanítvány. Az idén 60 éves
mester régóta a hazai női kézilabda-után-
pótlás egyik legsikeresebb nevelőedzője.
Az sem mellékes tény, hogy az ETO-val
2005-ben úgy nyert bajnokságot, hogy ez
előtte évtizedekig nem sikerült a klubnak.
Karrierje Győrből indult és itt is teljesedett
ki, ízig-vérig győri. A város márciusban Pro
Urbe díjjal ismerte el munkáját.
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szeretnek edzeni, és ha azt mondod,
hogy tízszer egymás után csinálják meg
ugyanazt a feladatot, igyekeznek a leg-
jobban végrehajtani. A fiúk három után
már trükköznek, lógni akarnak, kitalál-
nak valamit. Ők máshogy tanulnak. Per-
sze Görbicz Anitának nem tudtam meg-
tiltani a cundert, se a váratlan megol-
dásokat, mert jóval előrébb járt gondo-
latban a többieknél. A játékostársa le-
het, hogy nem is tudta, hogy létezik az
a megoldás, amit ő választott.

Felnőttedzőként is sikeres volt, a
kilencvenes években felzárkóztatta
az ETO-t az élvonalhoz, majd a két-
ezres évek közepén EHF-kupában
és a KEK-ben döntőkig vezette a
csapatot. Ebből a korszakból melyik
a legemlékezetesebb pillanat?

Amikor megnyertük a bajnokságot
2005-ben. A győri női kézilabda ott egy
hatalmas gátat tört át, megtanultunk
nyerni. Hosszú évekig döntőket vívtunk
nemzetközi porondon, de elbuktuk eze-

ket, a bajnokságban ott voltuk a dobo-
gón, de a saját árnyékunkat nem léptük
át. Ekkor megtörtént, amire régóta vár-
tunk. Az egész város ünnepelt, nyitott
autókkal vonultunk végig a városon,
több ezer szurkoló ünnepelte a lányokat. 

Nyilván figyelemmel kíséri tanít-
ványai pályafutását, ők is jó szívvel
emlékeznek Róth Kálmánra?

Büszkén mondhatom, hogy igen.
Hihetetlenül jó érzés, amikor megér-

kezik egy-egy csapat az Audi Aréná-
ba, és sorban jönnek oda hozzám az
ellenfél játékosai, és megölelnek,
megkérdezik, mi van velem, hiszen
korábban nálam tanulták a játék
alapjait. Azt hiszem, nincs olyan élvo-
nalbeli klub, ahol ne lenne győri ne-
velésű kézilabdázó, ugyanúgy, ahogy
az ETO keretében is van jó néhány.
Valamennyi csapatomra szívesen
emlékszem, akár a Görbicz-féle baj-
nok együttesre, vagy arra a junior vá-
logatottra, amely Kovacsics Anikó ve-
zetésével lett Eb-ezüstérmes, és per-
sze az ETO veszprémi fiókcsapatára
is. Abból a gárdából ma heten fel-
nőttválogatottak.

Milyen érzés azt látni, hogy a ki-
lencvenes években újraéledt győri
női kézilabda ilyen sikeres, és nem
túlzás kijelenteni, az ETO ma a világ
legjobb csapata?

A régiekkel, Vanyus Attila elnök
úrral, és Fodor B. Péterrel, az akkori
technikai vezetővel szoktunk nosz-
talgiázni, hogy honnan indult és ho-
va jutott a klub. Hálás szívvel gondo-
lok vissza azokra az időkre, amikor a
Magvassy-csarnokban tomboltak a
szurkolók. Az a hely egy igazi orosz-
lánbarlang volt az ellenfeleknek,
boldog vagyok, hogy megélhettem
mindezt, és örülök a mai ETO-nak.
Elképesztő mértékben fejlődtek a
feltételek, a létesítmények. Az után-
pótlás-nevelés is óriási lendületet
kapott ezzel.  

Meddig marad a kézilabda köze-
lében, el tudja képzelni magát pasz-
szív nyugdíjasként?

Azt azért nem, más feladatokkal
viszont el tudom képzelni az aktív
nyugdíjaséveket. Rengeteget dol-
goztam, a kézilabda tölti ki az éle -
temet, élvezem a meccselést, a
hosszú, fárasztó utazásokat már ke-
vésbé. Hosszú távú terveim nincse-
nek, én edzőként is azt mondtam,
elég egy hétre előre tervezni. Min-
den feladat, amit az ETO-tól kapok,
megtiszteltetés számomra, és igyek-
szem a legjobbat kihozni belőle. Je-
lenleg főállásban a Bercsényi-iskolá-
ban tanítok, mellette az ETO után-
pótlás szakmai igazgatója vagyok, és
edzem az ifiket. Nem szeretnék púp
lenni az aktív emberek hátán, vissza-
fogni őket azzal, hogy téblábolok kö-
rülöttük. Remélem, észreveszem
majd, hogy mennyi az annyi, és idő-
ben vissza tudok vonulni.

A
fiúcsapathoz
más típusú 

ember kell, mint
a nôk mellé

és ez örökre így marad
Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Beleszerettem
a kézilabdába,
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www.vidrauszoiskola.hu

NAGY NYÁRI SHOW
A VIDRA ÚSZÓISKOLÁBAN

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

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

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

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

játékos vetélkedők.

ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!
Márciusi, április, májusi befizetés esetén kedvezmény!

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

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

uszodában, illetve szabad hely
esetén táborkezdésnél.

Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő

„Követve az elmúlt évek játékospolitikáját,
újabb tehetséges fiatal növendékeinknek nyúj-
tunk bizonyítási lehetőséget felnőttcsapatunkban.
Klubunk utánpótlásbázisának sikerességét jelzi,
hogy a junior, az ifjúsági és a serdülő válogatottba
nagy számban adunk játékosokat, akik meghatá-
rozóak korosztályuk sikeres szereplésében” – írja
a klub honlapján.

A csapat Világos Diánát és Tóth Nikolettet üd-
vözli a 2019/2020-as felnőttkeret tagjai között.
„Az elmúlt években a bizalom és a bizonyítási le-
hetőség miatt folyamatosan adtunk profi kontrak-
tust fiatal játékosainknak, így történt ez a múlt
idényben is, amikor Farkas Johanna és Kürthi Lau-
ra csatlakozott az első számú kerethez. A követke-
ző szezonban hozzájuk hasonlóan Világos Diána
és Tóth Nikolett is profi szerződést írt alá a Győri
Audi ETO KC-val” – olvasható a közleményben.

Gyors vezetés után kettőre növelte előnyét a Vác
a WKW ETO ellen, majd Lovrencsics szépítése után
élt a remény a győri pontszerzésre, végül a mérkőzés
3–1-es váci győzelmet hozott. Az ETO küzdött, több
veszélyes helyzetig is eljutott, azonban a hazai kapus
Halasi több bravúrral megakadályozta a csapat gól-
szerzését. A Gyirmót hazai pályán 1–0-ra kapott ki a
Vasastól. A tabellán negyedik angyalföldiek Balajti
Ádám büntetőből szerzett találatával diadalmaskod-
tak, így csak két pont a hátrányuk a feljutó helyen
álló Gyirmóttal szemben. A bajnoki szezonból öt for-
duló van hátra, a Gyirmót Siófokra látogat, míg az
ETO a Dorogi FC-t fogadja ETO Stadionban. 

Az említett, 2001–2002-es születésű fiatalok já-
tékára elsősorban az ifjúsági és az NB I/B verseny-
sorozatban számítanak, de ők négyen lehetőséget
kapnak arra, hogy a világ legjobbjaival készülhes-
senek és adott esetben szerepet vállaljanak a fel-
nőttcsapat mérkőzésein is. A keret így a
2019/2020-as szezonra 22 fős lesz, amelyben 16
felnőtt, 2 fiatal (1999-es születésű, aki megfelel a
fiatalszabálynak az NB I. versenykiírása értelmé-
ben) és további 4, 2001–2002-es születésű játé-
kos szerepel.

A hiányzó jobbátlövő játékossal kapcsolatos tár-
gyalások akár már a hét végén lezárulhatnak, így
jövő hét elején bejelenthetik a végleges játékos-
keretet.

A bajnoki címvédő és éllovas Győr 17 gólos ve-
reséget mért vendégére, a Kisvárdára a női kézi-
labda NB I. szombati játéknapján.

Húsz helyett huszonketto

A Győri Audi ETO KC játé-
koskerete a 2019/2020-as
szezonra 20 helyett 22 főre
módosul.

´́
Kikaptak a csapataink

Vereséggel zárta a Merkantil Bank Liga 33. for-
dulóját a Gyirmót FC és a WKW ETO FC is. 

Fotó: gyorietokc.hu
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A Grundfos Tatabánya KC férfi ké-
zilabdacsapata sporttörténelmi siker
küszöbén áll, ám ehhez át kell lépnie
saját árnyékát, ami Dániában, a Hol -
stebro otthonában, a negyeddöntő
első összecsapásán nem sikerült. A
29–24-es vereség fel-, az ötgólos hát-
rány pedig ledolgozható. A tatabá-
nyai Kék Tigrisek egyik fogódzója az
lehet, hogy ilyen halvány produkciót
még egyszer biztosan nem nyújta-
nak. Jó játékkal a küldetés teljesíthe-
tő, ám ehhez elengedhetetlen, hogy
minél többen szurkoljanak Vladan
Matic  vezetőedző csapatának a hely-

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 26—május 2.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Sertészsír,
vödrös
1 kg

Helyben készített 
juhbélbe töltött 

grillkolbász

1099 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 
663,64 Ft/l

219 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

Kolozsvári szalonna
Viola Hús

2250 Ft/kg

450 Ft/kg

kartonos ár

179 Ft/db

Tiltott Csíki sör
6%-os, 0,5 l, 598 Ft/l

299 Ft/db

Balázs Attila második mérkőzésén
is győzelmet aratott szerdán, ezzel
bejutott a negyeddöntőbe a 184,6
millió forint összdíjazású budapesti
férfi salakpályás tenisztornán.

A világranglistán 246. magyar já-
tékos kedden a nyitókörben bravúr-
ral 6:3, 6:4-re verte a lengyel Hubert
Hurkaczot, és először győzött le top
60-as ellenfelet. A GYAC teniszezőjé-
nek nem sok ideje maradt a pihenés-
re, mivel szerdán már ismét pályára
szólították, a verseny egyik favoritja,
a hatodik helyen kiemelt John Mill-
man ellen. Az ATP-rangsorban 39.
ausztrál – aki a 2018-as US Openen

a Hungarian Openen
Balázs-bravúrok 

Roger Federert is legyőzte – Balázs
Attilától 6:4, 2:6, 6:3-ra kapott ki.

„Sokat javultak a körülmények, ma
már élvezetesebb volt a játék, remé-
lem, pénteken még gyorsabb lesz a
pálya. Szerintem nagyrészt fejben
dőlt el a meccs, próbáltam stabilan
játszani, és sosem adtam fel” –
mondta a magyar teniszező, aki leg-
nagyobb sikerét érte el azóta, hogy
2012-ben elődöntős volt a bukaresti
ATP-versenyen. „Most lesz másfél na-
pom a pihenésre, regenerálódásra,
és hangsúlyozom, hogy messze nem
ért véget ez a torna a számomra,
nagy terveim vannak itt még.”

Balázs a pénteki negyeddöntőben
a világranglistán 49. francia Pierre-
Hugues Herbert ellen játszik. A Hun-
garian Open első kiemeltje a US
Open-bajnok Marin Cilic.

színen, a győri Audi Arénában. A két
együttes közül a nagyobb múlttal
egyértelműen a Tatabánya „rendel-
kezik”. A kék-fehérek ugyanis négy-
szer nyerték meg a magyar bajnoksá-
got és kétszer a Magyar Kupát, továb-
bá éppen negyven esztendeje elő-
döntőt játszhattak a Kupagyőztesek
Európa Kupájában. Ezzel szemben a

2000-ben alapított dán rivális kétsze-
res kupagyőztes, egyszer nyert ezüst -
érmet hazája bajnokságában, vala-
mint 2013-ban az EHF Kupában
bronzérmet szerzett.

Ez a múlt, a jelen és a jövő most
szombaton dől el, ahol a Tatabánya
ötgólos hátránnyal vág neki a házi fel-
adat megoldásának.

A Grundfos Tatabánya KC férfi
kézilabdacsapata ismét nagy
összecsapásra készül a győri Au-
di Arénában szombaton 16 óra-
kor: a dán Holstebrót várja az
együttes, egyelőre hátránnyal.

A dánokat fogadják 
AZ ARÉNÁBAN
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