
IX. évfolyam 22. szám  /  2019. május 31., péntek  /  Megjelenik 61.700 példányban

STÍLUSOS
PIKNIKEZŐK
Cikkünk a 20. oldalon

Művészeti gasztroshow



A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát és Győrújfalu köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve. Ki ad ja: Győr+ Média Zrt. Fe le lős ki adó:
Endrődi Péter vezérigazgató. A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: szerkesztoseg@gy orplusz.hu.
Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Hir de tés fel adás: 96/511-620. Nyom dai előké szí tés: Kon rád Kiadványszerkesztő Kft. Nyomtatás: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A.
Tel.: 96/504-444. Vezérigazgató: KovácsTibor. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912

2 2019. május 31.

Tizenegyedik alkalommal rendezi
meg idén a Hermaion Irodalmi Társa-
ság és a Fiatal Írók Szövetsége a Vé-
neki Alkotótábort június 27. és 30.
között. A táborba pályakezdő írók,
költők, kritikusok és műfordítók je-
lentkezését várják, akik kis létszámú
munkacsoportokon tanulhatnak egy-
mástól és tapasztalt pályatársaiktól.
A próza munkacsoportot Vida Gábor,
a lírát Zsille Gábor, a kritikát Vass Nor-
bert vezeti. Idén egy magyar–angol–
török nyelvű műfordító műhely is ala-
kul a táborban SevgiCanYağcı és Tun-
ca Çaylant közreműködésével.

Az egyik legcsaládiasabb irodalmi
táborként emlegetett rendezvényről a
főszervező, Szalai Zsolt mesélt a Győr
Plusz Estében. Elmondta, a program
idén két irányba is bővül. Nemcsak a
műfordító műhely jelent újdonságot,
hanem a település is nagyobb szerepet
kap a programban. A Véneki Alkotótá-
borban hagyományosan egy központi
téma köré szerveződik a szakmai prog-
ram, idén a hívószó a folyó lesz.

A rendkívül telített szimbólum a szi-
getközi térben valóságosan is megjele-
nik, a tábornak otthont adó falu jele-

Alkotótábor 
nét és múltját a Duna éltető és pusztí-
tó ereje egyaránt formálta. Ezt járja kö-
rül a megújuló véneki helytörténeti ki-
állítás, amit Perger Gyula muzeológus
és néprajzkutató tárlatvezetésével te-
kintenek meg a táborozók. A kritikusi
szekció folyóhoz kapcsolódó szövege-
ket vizsgál, a munkacsoport-vezetők
könyvbemutatói mellett pedig a Mű-
hely folyóirat főszerkesztője, a József
Attila-díjas Villányi László is ellátogat a
táborba egy szakmai beszélgetés ere-
jéig. A folyó sodrása egészen a Fekete-
tengerig visz, a Duna-deltával szemköz-
ti partról érkezik két török szerző,
SevgiCanYağcı, író, fordító és Tunca
Çaylant költő, fordító. A vendégek an-
gol nyelvű műhelyfoglalkozás keretében
dolgoznak majd magyar szerzőkkel.

Ebben az évben a résztvevők
nemcsak egymáshoz, hanem a falu
közösségéhez is szólhatnak: a záró
felolvasás ezúttal kilép a tábor kere-
teiből és bárki ellátogathat rá. Nincs
ez másképp a táborzáró Pandas of
Princess-koncerttel sem, ami a tava-
lyi sikerre való tekintettel idén is biz-
tosítja a megfelelő hangulatot az
utolsó estéhez.

az élő irodalomért
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A gyermekeket ünnepeltük május
26-án, Győrben is színes programok-
kal készültek a kicsiknek, hogy igazán
izgalmas lehessen számukra ez a nap.
A Gyermek Piknik is a lurkók szóra-
koztatását szolgálta az Aranypart II-n,
ahol az előző évekhez hasonlóan
idén is rengeteg volt az érdeklődő.

Fantasztikus helyszín, rengeteg já-
ték, szuper programok, ráadásul mind-
ez jó időben. A szervezők úgy vélik, ta-
lán ezeknek köszönhető az, hogy is-
mét ennyi embert vonzott a Gyermek
Piknik. Kokas Éva, a Generációk Háza
igazgatója vasárnap délelőtt a Győr
Plusznak elmondta, többek között fa-
játékokkal, homokfestéssel, kézműves
programokkal, pónilovaglási lehető-
séggel, állatsimogatóval, színpadi pro-
dukciókkal készültek a gyerkőcöknek,
sőt a tűzoltók és a rendőrség is a hely-
színre érkezett, hogy a kicsik legna-
gyobb örömére kipróbálhassák a jár-
gányokat, és megszólaljon a sziréna. 

Évek óta nagy hagyományai van-
nak a gyermekrajzversenynek, ame-
lyet óvodás és alsó tagozatos gyerkő-
cök számára hirdetnek meg. Minden
esztendőben több száz alkotás érke-
zik a pályázatra. Az idei témát Bene-
dek Elek meséi szolgáltatták, a legki-

sebbeknek egy-egy történetet kellett
illusztrálniuk. A rengeteg jelentkező
és a színvonalas alkotások miatt nem
állít fel sorrendet a zsűri, viszont a
legjobb 10-10 rajzot ajándékkal díjaz-
za, emellett az összes művet kiállítja
a gyermeknapi rendezvényen, ez pe-

dig nagy büszkeséggel tölti el a fiata-
lokat. A Gyermek Piknik a Generáci-
ók Háza egyik kiemelkedő programja
minden évben, a szervezők nagy oda-
adással készülnek rá. „Több mint
húsz éve csináljuk, nagy szeretettel,
gonddal és odafigyeléssel. Törek-

szünk arra, hogy ez ne olyan prog-
ram legyen, ahol minden pénzbe ke-
rül, és minden gyermek jusson oda
mindenhez” – fogalmazott Kokas
Éva, aki boldog lehet, hiszen a több
ezer érdeklődő is azt mutatja, jó
úton járnak.

A GYEREKHAD „BEVETTE” 
az Aranypartot
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Az egyik törésvonal a bevándor-
lásról, a migrációról alkotott véle-
mények és szándékok mentén húzó-
dik. A másik a nemzetek önrendel-
kezési joga és az uniós fennhatóság
között. A harmadik ellentét abból fa-
kadt, hogy a baloldali erők uniós mi-
nimumokat vezetnének be például
a munkabérben, míg a piacgazda-
ság hívei szerint ez ebben a formá-
jában gazdasági képtelenség. A kör-
nyezetvédelem és a gazdaság el-
sőbbsége is megosztotta a tagorszá-
gok politikai erőit.

Magyarországon a közvélemény-
kutatások abban következetesen
egyetértettek, hogy a Fidesz–KDNP
nagyarányú győzelemre készülhet.
Csak a kétharmad lehetett kérdé-
ses. Más pártok esetében nem sike-
rült eltalálni a sorrendet, illetve azt
azért senki sem vitatta, hogy a
Munkáspárt esélytelen, s a Kétfar-
kúak sem igazán számíthatnak man-
dátumra. A DK jó szereplését ugyan
előrevetítették, de közel sem olyan
mértékben, ahogy ez megtörtént.

Az MSZP–Párbeszédet pedig felülér-
tékelték. A Momentumnak jó eset-
ben legfeljebb egy mandátumot
tudtak elképzelni, s az LMP-t sem
zárták ki az egy mandátumra esé-
lyesek köréből. A Jobbiktól jobb
eredményt vártak, a Mi hazánktól
rosszabbat. 

A részvételt mindenki a korábbi
EP-szavazásoknál nagyobbra becsül-
te, s ebben igazuk lett. Országos
szinten a választópolgárok 43,37
százaléka élt állampolgári jogával,
ami lényegesen magasabb az előző
uniós választás adatainál. Győr la-
kói még ennél is élénkebbek, aktí-
vabbak voltak. Az országosnál több
mint 3 százalékkal nagyobb volt a
részvételi arány a Kisalföld megye-
székhelyén (46,78%).

Ha a listákra leadott szavazatok
számát nézzük tételesen, akkor a kö-
vetkező derül ki: a Fidesz–KDNP listá-
jára országosan 52,33 százalék szava-
zott. Győrben ennél többen, a válasz-
tópolgárok 53,27 százaléka jelölte
meg a Fidesz–KDNP listáját.

A második helyen Győrben is a
Demokratikus Koalíció végzett
(16,64 százalék). A harmadik, a Mo-
mentum országosan 9,89 százalékot
ért el, városunkban ennél magasab-
bat (11,62%). Az MSZP–Pár-
beszéd olyan rosszul
szerepelt ezen a vá-
lasztáson, hogy
arra senki sem
számított. Or-
s z á g o s a n
6,66%-ot ért
el, Győrben
viszont csu-
pán 5,57 szá-
zalékot. A Job-
bik sem lehet
büszke 6,41 szá-
zalékára, Győrött
pedig a párt alig lépte
túl a mandátumszerző kü-
szöböt (5,01). 

Érdekesen alakul az Európai Parla-
ment patkója. Továbbra is az Európai
Néppárt (EPP) maradt a legnagyobb
erő a 751 fős testületben (180).

A szocialistákat tömörítő SPD 146
képviselőt küldhet Brüsszelbe. Mind-
két párt veszített népszerűségéből, s
így együtt sincs abszolút többségük.
Ha a két politikai tömörülés ismét ko-

alícióra lép, akkor sem éri el
az 50 százalékot, valakit

be kell vonni tehát
az együttműkö-

désbe. Elvileg
szóba jöhet-
nek: a 109
mandátum-
mal büszkél-
kedő liberá-
lis ALDE,

vagy a 69 kép-
viselőt delegá-

ló Zöldek.
A magyar mi-

niszterelnök a válasz-
tás éjszakáján úgy fogalma-

zott, rekord részvétel mellett rekord-
győzelmet arattak. Az EP-választást ér-
tékelve elmondta, Brüsszelben olyan
vezetők kellenek, akiknek mindig az
európai emberek érdekei az elsők.

Az országosnál is nagyobb arányban nyert a Fidesz
A hazai és az európai részvételi arány is
mutatja, hogy a mostani uniós választás-
nak érdemi tétje volt. Európa és közössé-
ge jövőjét ugyanis másképp képzelik el a
különböző tagországok. 

GYŐRBEN sokan szavaztak

Rekord
részvétel mellett

nagyarányú
gyôzelmet aratott
a Fidesz–KDNP

Szerző: Hajba Ferenc 
Fotó: O. Jakócs Péter
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„Ahogy arról már hírt adtunk, jú-
nius 14-én a Halott Pénzzel indítjuk
a nyarat, másnap pedig Rúzsa Magdi
lép fel a Dunakapu téren. A második
napot tűzijáték zárja, a hazajutást az
önkormányzat éjszakai buszokkal se-
gíti. Fergeteges hétvége elé nézünk,
bízunk a jó időben” – fogalmazott
Borkai Zsolt polgármester, aki beje-
lentette a két nyáresti koncert fellé-
pőit is, július 6-án este kilenckor a
Quimby lép fel a Dunakapu téren,
míg július 20-án ugyanitt az EDDA ze-
nél majd. „A fesztiválok mellett a
sport is hangsúlyos szerepet kap a
nyáron, hiszen köztudott, hogy Győr

rendezi a sporttörténelem első juni-
or tornász-világbajnokságát június
27–30. között. Ebben a korosztály-
ban olyan tehetségek versenyeznek,
akik közül többen már a felnőttek kö-
zött is letették névjegyüket.” A pol-
gármester a másik kiemelt esemény-
re, a július 11–21. között sorra kerülő
junior női kézilabda Eb-re is felhívta
a figyelmet, ahol a hazai csapat sike-
réért szoríthatunk majd. 

A sajtótájékoztatón a 15 éves
Halott Pénz három tagja is részt
vett. A győri származású Járai Márk,
Marsalkó Dávid és Boros Gábor,
akik egyet értettek abban, hogy a

„Nélküled elindulni? 
Na még mit nem!”
„A győri számunkra az év egyik legjobban várt koncertje, hiszen ezer szállal kötődünk a

városhoz” – mondta Marsalkó Dávid, a Halott Pénz zenekar frontembere a nyári szezont
indító sajtótájékoztatón. A nyárnyitó hétvégét követően kezdődik a fesztiváldömping ren-

geteg újdonsággal, népszerű fellépőkkel, kulturális és sportcsemegékkel.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

EDDA 

Rúzsa
Magdi

Quimby
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győri számukra az egyik legjobban
várt idei koncertjük.

„Márk győri származású, DJ Ve-
nom (Boros Gábor) is sokszor fordul
meg a városban, hiszen őt a szere-
lem köti ide, én pedig csak turista va-
gyok, de nagyon szeretem Győrt!” –
mondta a sajtótájékoztatón Marsal-
kó Dávid, aki kifejtette, a zenekar szá-
mára máig meghatározó élmény a
2016-os Dunakapu téri fellépésük.
„Óriási megtiszteltetés volt számunk-
ra annyi ember előtt zenélni, ahogy
élmény volt megtölteni az Audi Aré-
nát is.” A frontember arról is beszélt,
hogy a 15. évforduló az egész évüket
áthatja, és főként arra az útra emlé-
keznek, amit a másfél évtized alatt
bejárt a Halott Pénz. „Ez az út na-
gyon rögös volt, de a mélypontok
megélése nélkül ma nem tartanánk

itt.” Az énekes végezetül hozzátette,
nagyon várják a nyárnyitót, mert
Győrben otthon vannak, ahol érzik a
szeretetet.

„Nekem a győri fellépés, a hazai pá-
lya mindig egy plusz izgalom, egy ko-
moly stressz, persze pozitív értelem-
ben” – nyilatkozta a Győr
Plusznak Járai Márk, aki
egykori győri ben-
cés diák, és a vá-
ros tavalyi Euró-
pa Kulturális
F ő v á r o s a
2023 pályá-
zatának nép-
szerűsítésé-
ben is tevé-
keny szerepet
vállalt. Elsőként
ő is a legutóbbi

Dunakapu téri fellépésükre emléke-
zett: „Máig a legnagyobb koncertél-
ményem, nemcsak a rengeteg ember
miatt, hanem azért, mert a színpadról
nézve folyamatosan vettem észre az
ismerős arcokat a közönség soraiban.
A mostani fellépésünk is hatalmas él-

mény lesz nekünk, s bízom
benne, hogy minden

győrinek.”
Ha a pénteki

vagy a szomba-
ti koncertet
rossz idő mi-
att halaszta-
ni kéne,
m i n d ke ttő
esőnapja a

vasárnap. A
Halott Pénz-

koncertet ebben

az esetben június 16-án 19 órától,
Rúzsa Magdi fellépését pedig ugyan-
aznap 21 órától pótolnák. A nyárnyi-
tó hétvége után indul a fesztiváldöm-
ping, az idén 40 éves Győri Balett
szervezésében június 17–23. között
a XV. Magyar Táncfesztivál és az V.
Gyermek Táncfesztivál nyitja a sort,
majd jön (a teljesség igénye nélkül) a
Múzeumok Éjszakája (június 22.), a
Szent László király ünnepe (június 27.),
majd a Szent László Napok (június
28–30.), a 12. Győrkőcfesztivál (július
5–7.), a 31! összművészeti fesztivál
(július 12–14.), a Rotary Fröccsnapok
(július 26–28.), a Barokk Esküvő
(augusztus 9–11.), a Győri Bornapok
(augusztus 22–25.), a nyárzáró kon-
cert és a Voices augusztus 31-én.

Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győ-
ri Művészeti és Fesztiválközpont igaz-
gatója a nyári programokkal kapcso-
latban több újdonságot is kiemelt.
Megemlítette a Szent László Napok
csúcspontjaként sorra kerülő lovas
színházi show-t, amely Szent László
életét dolgozza fel, a 31! fesztiválról
a fények különleges szerepét, amely
remélhetőleg sokakat elvarázsol
majd, ahogy a fellépők, köztük a Ba-
gossy Brothers Company is. A Barokk
Esküvőn egy igazi jegyespár mondja
ki a boldogító igent, barokkos kör-
mondatok kíséretében, a Dunakapu
térről pedig hőlégballonos felemel-
kedésre is lehetőség nyílik. A Radó-
sziget is kiemelt szerepet kap, az is-
mert programok mellett havonta
egyszer zenepaviloni koncerteket és
színházi előadásokat is tartanak. A
Bornapokon hatvan borász és kelle-
mes zenei programok várják az ínyen-
ceket, a nyárzáró koncert pedig felte-
szi a koronát a fesztiváli szezonra. 

„A nyári szezon nem véletlenül ki-
emelkedő a turizmus szempontjából,
hiszen a programok egyszerre szól-
nak a győrieknek, a Győr környékiek-
nek és a hozzánk látogatóknak” –
hangsúlyozta Sándorfi Róbert, a Kul-
turális, Sport és Városmarketing Fő-
osztály vezetője. Hozzátette, a turis-
ták oda szeretnek visszatérni, ahol
érezhető, hogy jól érzik magukat a
helyiek. Győrbe pedig szeretnek visz-
szatérni, nem véletlenül.

A nyári programokról kiadvány ké-
szült, amely elérhető a Baross úti Lá-
togatóközpontban és letölthető a
gyor.hu honlapról, de érdemes felke-
resni a hellogyor.hu honlapot is, ahol
folyamatosan frissülő programkíná-
lattal várják az érdeklődőket.

A nyári
programokról 

kiadvány
készült

Halott
Pénz 
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Sárga mentőhelikopter száll le a kór-
ház tejére. Hetente háromszor-négy-
szer hoznak légi úton súlyos betegeket
a győri sürgősségi osztályra. Most egy
téti idős asszonnyal érkeznek, aki sú-
lyos epilepsziás rohammal küszködik.

A várakozók és a nyilvános napra
érkezők látják, ahogy a piros dzsekis
mentősök gyors léptekkel tolják be a
nőt a kezelőbe.

Miért gondoltak arra, hogy az ér-
deklődőknek is megmutatják a sür-
gősségi ellátás folyamatát? – kérdez-
tük dr. Geiszlinger Beatrix osztályve-
zető főorvost. 

Európai kezdeményezésre a Ma-
gyar Sürgősségi Orvostani Társaság
azt ajánlotta, hogy Magyarországon
is célirányosan tájékoztassuk az em-
bereket, miként zajlik az ellátásuk,
milyen esetben indokolt, hogy hoz-
zánk kerüljenek a panaszaikkal, s
miért kell várakozni – válaszolta a
főorvosnő, majd hozzátette: Évente
62-63 ezer súlyos beteget látunk el
folyamatos munkarendben, kiszá-
míthatatlan, hogy mikor történik
egy tömegbaleset vagy más várat-
lan tragédia. Az állandó készenlét
ennek a szakmának elengedhetet-
len része. 

Mekkora személyzet látja el a va-
lamilyen módon, mentővel, kocsival,
gyalog ideérkező betegeket?

Két orvosunk teljes állásban, ket-
ten részállásban dolgoznak a sürgős-
ségin, s van négy szakorvosjelöltünk
is. Rajtuk kívül az osztályok ügyelete-
sei is konzíliumot adnak, lejönnek, ők
is megnézik a beteget. Főállásban
negyvenhárom ápolónk van, rajtuk
kívül nyugdíjasok, más osztályokon
dolgozók részmunkaidőben vállalnak
munkát. Több ápolóra volna szükség,
de más osztályok is hiánnyal küszköd-

nek, tőlük sem csábíthatunk ide szak-
embereket. Ráadásul itt is csak 20
százalékkal tudnának többet keresni,
ami nem nagy pénz. 

A külső váróban most tizenketten
ülnek. Egy férfi, karjában a kanüllel,
a laborvizsgálat s a röntgen eredmé-
nyére vár, aztán óvatosan megpróbál
kiosonni. Azt mondja, inkább haza-
megy. A biztonsági őr és az ápolónők
fogják vissza, győzködik: ember, ne
tegye, lehet, hogy súlyos az állapota,
rövidesen itt lesznek az eredményei,
maradjon a fenekén. 

Én egy cigiért szívesen kockázta-
tom az életemet – erősködik. – Haza-
megyek, aztán ha megint rosszul le-
szek, küldjék értem a mentőt. 

Végül sikerül meggyőzni, marad a
sürgősségin. Az érkező új betegeket
a triázs fogadja, ők sorolják be őket
állapotuk súlyossága szerint. 

Sajnos sokan két-három hete fenn-
álló, sürgős beavatkozást nem igénylő
panaszokkal jönnek, mert úgy gondol-
ják: itt egy füst alatt vért vesznek tő-
lük, CT-t csinálnak, gyógyszert kapnak,
nem kell a háziorvost felke-
resni, s külön-külön idő-
pontban elmenni a
felírt szakvizsgála-
tokra – mond-
ják egybe-
hangzóan az
ápolónők.

A bete-
g e k b e n
nincs empá-
tia egymás
iránt – osztja
meg szomorú ta-
pasztalatát Geiszlin-
ger Beatrix főorvosnő.
– Nehezen fogadják el, hogy
az életveszélyes, s a legsúlyosabb ál-
lapotban szenvedő embereket kell
azonnal kezelésbe venni, a kisebb
baleseti sérülésekkel várakozni kell.

A várakozás okait is részletezi az
osztályvezető: egy laborvizsgálat leg-
alább egy-másfél óráig tart. A radioló-
gus folyamatosan leletezi a röntgenké-
peket, vagy ultrahangot csinál. Napon-
ta több ezer képet értékel. Ha nem
elég alapos, ha kapkod, az a beteg
életébe, épségébe kerülhet. Egy hasi
CT elvégzéséhez előtte két órán ke-
resztül kontrasztanyagot kell inni. Köz-
ben folyamatosan érkeznek a mentők
életveszélyes betegekkel és sajnos
azok is lassítják az ellátást, akik indo-
kolatlanul jönnek be a sürgősségire. 

.Schlett Péter vezető ápolóval be-
nézünk a fektetőbe is, ahol legfel-
jebb 24 órát tartózkodnak a betegek,
utána, a pontos diagnózist és a sür-
gős ellátást követően kerülhetnek

más osztályokra. Az epilep-
sziás hölgyet már mo-

nitorok figyelik,
többen sürgö-

lődnek körülöt-
te. Néhány
ágy még sza-
bad, de rövi-
desen je-
lentkeznek a
mentők, sú-

lyos beteggel
indultak útnak.

A sürgősségin
felkészülnek a foga-

dására. 
Vannak, akik szívinfarktus-

sal vagy stroke betegséggel is nyugod-
tan besétálnak a sürgősségire, itt de-
rül ki számukra is, hogy mekkora a baj. 

Átélünk horrorisztikus és megha-
tó történeteket is, amikor szinte min-
den ápoló ejt néhány könnyet –
mondja dr. Geiszlinger Beatrix. – Bor-
zasztó volt, amikor egy két-három
éves kisgyerek tarkóját a saját kutyá-
juk kapta el. Mindenki küzdött az
életéért a kórházban, sajnos mégis
elvesztettük. Emlékszem egy anyára,
aki 39 hetes magzatával jött a kórház-
ba ellenőrzésre, hazafelé balesetet
szenvedtek, amelynek halálos áldo-
zata volt. Az anya és a baba is súlyo-
san megsérült, de őket sikerült meg-
mentenünk. 

Évente
62-63 ezer 

súlyos beteget 
látnak el

A SÜRGŐSSÉGIN
Örökös készenlétben

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Geiszlinger Beatrix
főorvosnő
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„Kicsi a bors, de erős” – jellemez-
te az óvodát Borkai Zsolt polgármes-
ter ünnepi beszédében. Kifejtette:
az egyik legkisebb intézmény, ugyan-
akkor nagyon erős, hiszen olyan ne-
velési feladatokat lát el, amelyekben
kiemelt figyelmet fordít a 21. század
kihívásaira, mint például a környe-
zetvédelem, a fenntarthatóság. A
polgármester elmondta, Győr önkor-
mányzata mindent megtesz azért,
hogy a gyermekek megfelelő körül-
mények között járhassanak óvodába.
Kiemelte, a sikerhez elengedhetetle-
nek az intézmény dolgozói, akik szív-
vel-lélekkel végzik a munkájukat. A
városvezető gratulált az elmúlt fél
évszázad eredményeihez, és hason-
lóan kiemelkedő következő ötven
évet kívánt. 

Szabó Jenő, a városrész önkor-
mányzati képviselője az elmúlt ötven
év történéseire visszatekintve fel-
idézte, hogy az intézmény a szeme
előtt épült fel. Amikor megkezdték a
munkálatokat, tizenhárom éves volt,
majd boldog apukaként ő is szívesen
hozta ide gyermekeit. Elmondta, az
óvoda sokat köszönhet dr. Katona La-
josnak, Gyirmót szülöttjének, ő biz-
tosította az épületet a település szá-
mára. Szabó Jenő a nehéz időkre is
emlékszik, amikor gyermekhiány mi-
att a bezárás küszöbén állt az intéz-
mény, de hálás azért, hogy máig
fennáll, és jelenleg teljes létszámmal
üzemel. Az önkormányzati képviselő

Az önkormányzat felhívására,
amelynek keretében húsz cserép
egynyári virágot igényelhettek ingye-
nesen a győriek, 390-en jelentkeztek

A virágosztást első alkalommal
tavaly hirdette meg az önkormány-
zat, és a kezdeményezés sikerén fel-
buzdulva folytatták idén az akciót.
Első ízben közel 250-en, most pedig
már 390-en jelentkeztek, így az egy
évvel ezelőtti 5000 után ezúttal kö-
zel 8000 palántát kaptak a lakosok,
akik vállalták, hogy a virágokkal az
erkélyeket és utcafrontokat díszítik.

Szerző: Papp Zsolt 
Fotó: O. Jakócs Péter

Azok, akik előzetesen regisztráltak,
Borkai Zsolt polgármestertől és
Radnóti Ákos alpolgármestertől ve-
hették át a virágokat.

„Köszönöm, hogy jelentkeztek, és
aktívan részt vesznek városunk szépí-
tésében” – fogalmazott Borkai Zsolt
a virágok kiosztásakor. Mint mondta,
az önkormányzat 2014 óta minden
évben mintegy ezer fát ültet el város-
szerte, a köztereket pedig színpom-
pás virágokkal díszítik, de a lakossági
részvétel is nagy segítség Győr még
szebbé tételében. 

KÖZEL NÉGYSZÁZAN virágosítanak

örömmel számolt be arról, hogy öt-
ven év után mintegy 85 millió forin-
tos beruházással megújul az óvoda.

Nemes Lajosné, a Ménfőcsanaki
Óvoda vezetője beszédében végigjár-
ta az intézmény működésének állo-
másait. Kitért arra, keretbe lehet fog-
lalni az elmúlt fél évszázadot: az évek
során többször kapcsolódott össze
Gyirmót és Ménfőcsanak élete. „Az el-
ső óvodáscsoport már 1959-ben,
azaz hatvan éve kezdte meg az óvo-

dát, de nem a jelenlegi épületben” –
idézte fel az óvodavezető. Elmondta,
sok nehézség árán, de végül is sikerült
megnyitni 1969. május 2-án a Gyir-
móti Napközi Otthonos Óvodát. „Az
első óvónő Inhaizer Jánosné Irma né-
ni volt” – mosolygott hálásan az óvo-
davezető Irma nénire, aki ötven év
után együtt ünnepelt a jubiláló óvoda
jelenlegi dolgozóival. A Gyirmóti Óvo-
da nagy hangsúlyt fektet a környezet-
védelemre, egyik kiemelt programjuk

a madárgyűrűzés minden évben. Az
intézmény méltán nyerte el az Örökös
Zöld Óvoda címet.

Borkai Zsolt polgármester a város
nevében Ezüst Emlékérmet adott át
Nemes Lajosnénak és Inhaizer János-
nénak. A jubileumi ünnepséget az
óvodások műsora színesítette. „Eb-
ben a klassz oviban minden rendben
– csakugyan!” – szavalták vidáman a
csemeték Tóthárpád Ferenc Megnyí-
lott az óvoda című versét. 

Jubileumi ünnepséggel emlékeztek meg az
elmúlt ötven évről a Ménfőcsanaki Óvoda
Gyirmóti Tagóvodájában. 

Ötvenéves a Gyirmóti Óvoda

„Kicsi a bors, de erős” Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: O. Jakócs Péter
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Csokoládé, bonbon, lepény, kürtőskalács, marcipán, palacsinta, flódni, gril-
lázs, makaron, churros és megannyi más édesség mellett street food ételek,
valamint kézműves sörök, gyümölcsborok is szerepeltek a 7. győri Édes Napok
csokoládé- és édességünnepen a Dunakapu téren. Édesszájú ezrek voltak kí-
váncsiak a győri tavasz legédesebb hétvégéjére Győr belvárosában, ahol nap-
közben izgalmas szakmai programok közül válogathattak a gasztronómia
iránt érdeklődők. Neves séfek, cukrászok, csokoládémesterek mutatták
be szakmájuk fortélyait, a gasztroszínpadon Borkai Zsolt polgármester
és Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszónő is elkészítette és bemutatta
kedvenc ételét. A fesztiválhangulatot esténként a zenei színpadon ha-
zánk legnépszerűbb előadóművészei biztosították, a családokat pedig
különféle játékokkal és meglepetésekkel várták. 

szombatja

„Én annak örvendenék, ha a szere-
tet napja az élet napja, a gyerekvál-
lalás napja is lenne! Ez a mi életünk-
nek a célja” – hangsúlyozta Böjte
Csaba atya a győri Szeretetnapon, a
Püspökvár kertjében.

„Fel a szíveket az ég felé!” – ezzel
a mottóval rendezték meg idén a dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány gondo-
zottjai javára felajánlott Szeretetna-
pot. A Böjte Csaba által létrehozott
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 2002-

ben jött létre, ezt ünnepeljük itt,
Győrben is. A bazilikában tartott
szentmisét követően kinyílt a Püspök-
vár kertjének kapuja és kezdetét vet-
te a szeretet ünnepe.

Az eddig megszokott módokon,
házi sütemény megvásárlásával, mi-
sebor kóstolásával, ebédjegyvásár-
lással is lehetett támogatni idén az
alapítványt. Gasztro- és kézműves
standok, valamint játszósarok is vár-
ta a családokat.

a belvárosban 

Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor

A szeretet 
Fotó: O. Jakócs Péter

CSOKIORSZÁG 

EZ TÖRTÉNT A  HÉTVÉGÉN 
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Közönségsikert aratott a Győri Lovas
Színház Premier című show-ja, amelynek
első előadását a gyirmóti Rodeo Ranchen
tartották. Tóth Szilárd, a győri Ördöglova-
sok vezetője álmodta meg a zenés, táncos
darabot, amely lovas akrobatikával és kasz-
kadőrmutatványokkal kápráztatta el a né-
zőket. Több mint száz szereplő, negyven ló,
rengeteg akciójelenet, zene, kiváló tánco-
sok és énekes-színészek nyújtottak olyan
színházi élményt, amelyre még nem volt

Az MH 12. Arrabona Légvédel-
mi Rakétaezred idén is kinyitotta
a laktanya kapuit az érdeklődő
nagyközönség előtt. Az ezred szá-
mára fontos, hogy legalább éven-
te egyszer házigazdaként megmu-
tassa az alakulat munkáját, a hadi-
technikai eszközöket olyan progra-
mokkal fűszerezve, amelyek bizto-
sítják, hogy életkortól függetlenül
mindenki jól érezze magát a legki-
sebbektől az idősebbekig. A prog-
ram ünnepélyes zászlófelvonással
vette kezdetét, amelyet haditech-
nikai és fegyverzeti bemutató kö-
vetett. A közönség nagy kedvence
volt a kézigránát-célbadobás és az
airsoft lövészet, de hosszú sorok
álltak a repülőgép- és rakétaindí-
tó-szimulátor előtt is, és az előző
évekhez hasonlóan százakat von-
zott a hangos lövések ellenére is
a 85 mm-es légvédelmi ágyú kor-
hű bemutatója is.

példa Győr kulturális életében. Új műfajt
teremtettek, amely a közönséget egyszerre
elvarázsolta és filmvászonra illő akciós lo-
vas jeleneteivel az előadás végéig izgalom-
ban tartotta. Lovakhoz és lovasokhoz kö-
tődtek a jelentek: indiánok, cowboyok, hu-
szárok, csikósok, banditák, szárnyas paripa,
tündérek, óriások, lángoló szekér és sok
tűz. Több korszak és helyszín elevenedett
meg, kiemelve az ember és a ló egymást
segítő kapcsolatát. 

LOVASOK Premierje 

Fotó: Marcali Gábor

NAPJÁN

Ezrek az ezred

NYÍLT
Fotó: MelkiZ Fotóstúdió
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Ha a föld isten kalapja, úgy hazánk
bokréta rajta – idézett a szónok Petőfi
egyik költeményéből, jelezve azt, hogy
ez a hazaszeretet egyik legszebb megfo-
galmazása. Mindezt sokan vallották ma-
gukénak, s harcoltak vagy éppen éle -
tüket áldozták a hazáért, a magyar sza-
badságért és jövőért. – A huszadik szá-
zad nem volt bőkezű velünk, magyarok-
kal. Az első világháború olyan történel-
mi törésvonal Magyarország és a nem-
zet életében, amely a mai napig elkísér,
s amelyet csak egymás iránt érzett fele-
lősségvállalással tudunk enyhíteni.

Fekete Dávid szerint nem véletlen,
hogy a magyar hősök emlékünnepé-
nek eredete 1917-ig nyúlik vissza, ekkor
szabályozták először törvénnyel a hőse-
inkre való méltó emlékezést. A mi fel-
adatunk a tettekkel való tisztelgés –
folytatta ünnepi beszédét Fekete Dávid.
– Ezért rendeztek számos ismeretter-
jesztő előadást, kiállítást, konferenciát,
s ezért újítottak fel katonasírokat és vi-
lágháborús emlékműveket, közöttük az

Az adyvárosi Kodály Zoltán utca egyik legforgal-
masabb gyalogos részén, a korábban rendezetlen
terület helyén egy igényes, szép pihenőrészt ala-
kítottak ki.

A volt ,,Thüringia-tömb”, a mostani drogéria
előtti részen padokat, virágokat, szemeteskukákat
helyeztek el, hogy a forgalmas buszmegálló, posta

emlékezés helyszínét, a Radó-szigeti
hősi emlékművet is.

A szónok beszélt arról is, hogy a mö-
göttünk hagyott évszázadokat a szabad-
ságért vívott küzdelem szövi át. Szükség
volt a hősökre, akik rengeteg csatát vesz-
tettek el, a túlerő leverte szabadsághar-
cainkat. Az eszmét azonban, amiért a
hősök harcoltak, sosem sikerült elfojtani,
s végül mindig elnyertük szabadságun-
kat. A hősöknek köszönhetjük, ha ma
szabad országban élhetünk és rájuk is
szabadon emlékezhetünk – mondta Fe-
kete Dávid. A magyar hősök emléknapja
üzenet, hogy tisztelettel és hálával tarto-
zunk elődeinknek. Az utódoknak pedig
azt üzente, a hazaszeretetük lehet az,
ami garanciát ad megmaradásunkra.
Merítsünk erőt a keresztény kultúra mel-
lett kiálló magyar hősök tetteiből, akik
példamutatásukkal utat mutattak a mai
győrieknek is. Az ő emléküket is őrizve
védjük meg közösen Európa és Ma-
gyarország keresztény kultúráját – zár-
ta gondolatait az alpolgármester.

A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából ökumenikus istentisz-
telettel és koszorúzással egybekötött ünnepséget rendeztek a Ra-
dó-szigeti hősi emlékműnél. Ünnepi beszédet dr. Fekete Dávid,
alpolgármester, az I. világháborús centenáriumi emlékbizottság
elnöke mondott. a hőseinkre

EMLÉKEZÉS 
Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter

s üzletek körül meg lehessen pihenni. A padok egy
része napos, más része árnyékos helyre került.

Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője elmondta, nemsokára a
szomszédos zöldterületen is egy újdonság vár-
ható, amelynek köszönhetően még szebb lesz
Adyváros.

ÚJ PIHENŐRÉSZT 
alakítottak ki a Kodály utcában



112019. május 31.

Tizenöt éve négy barát elhatá-
rozta, hogy visszahozzák a csallókö-
zi paradicsomot. Verejtékes munká-
val előbb négynek, de most már
400 családnak tudnak megélhetést
biztosítani. Bindics Zsolt, a szlovák
Greencoop szövetkezet elnöke bol-
dogan számolt be róla, hogy Ma-
gyarországon először Győrben nyi-
tották meg üvegházukat, beértek
az első fürtök, amiket ünnepélye-
sen szakítottak le.

A 21. század agráriumaiban is je-
len van már a digitalizáció, a roboti-
záció és az automatizálás. Ezek segít-
ségével folyamatosan növekszik a
magyar termelés versenyképessége,
hiszen az a cél, hogy minél kevesebb
terméket kelljen külföldről behozni
és magyar termékeket fogyasszon
minden magyar ember. „Egyre több
vállalkozás úgy tör elő, mint mag a
földből. A kezdeti észrevétlenségből
egyre inkább jönnek elő a felszínre.
Így erősödött az elmúlt tíz évben a
Greencoop Hungary Kft. is” – mond-
ta el ünnepi beszédében dr. Nagy Ist-
ván agrárminiszter, aki hangsúlyozta,
a felvidéki cég a már korábban meg-
szerzett piaci tapasztalatait nemzet-
közi szintre tudta emelni és megnyit-
ni Győrben ezt az öthektáros üveghá-
zat, amely komoly erőforrást jelent a
hazai zöldségtermesztésben. A Vi-
dékfejlesztési programnak és több
támogatásnak köszönhetően ez év
végéig közel kilencvenegy hektár
üvegház épül még az országban. Je-
lenleg hazánkban 150 hektárnyi
üvegházban és közel 500 hektárnyi
korszerű fóliablokkban zajlik zöldség-
termesztés.

Hozzátette, hogy üvegházi ter-
mesztésben egy hektárra vetítve a
fürtös paradicsom éves árbevétele
126 millió forint, a koktélparadicsom

BOLDOGSÁG

adót kettőről 1,6 százalékra csökken-
ti. Biztos vagyok benne, hogy ez a
kezdeményezés ösztönzően segíti a
vállalkozásokat” – fejtette ki Borkai
Zsolt, Győr polgármestere, aki rámu-
tatott: a járműgyártás mellett elen-
gedhetetlen, hogy más gazdasági te-
rületekre is figyeljen a város, hiszen
muszáj több lábon állnia egy gazda-
ságnak. Az elmúlt időszakban több
vállalkozás is bizonyította, hogy sike-
resek lehetnek városunkban, legyen
szó a szolgáltatásiparról vagy agrári-
umról, mezőgazdaságról. „Ez a 2,5
milliárd forintos beruházás tovább
tudja segíteni és támogatni ennek a
városnak és térségnek a fejlődését”
– zárta szavait a városvezető.

Simon Róbert Balázs, Győr egyik
országgyűlési képviselője is városunk
és a térség gazdaságának erősségét
emelte ki. Az üvegházban geotermi-
kus energiával fűtenek, összegyűjtött
esővízzel öntöznek, és kizárólag bio-
lógiai növényvédő szereket alkalmaz-
nak. A Greencoop Hungary Kft. a
szlovákiai Greencoop szövetkezet
tagja. Bindics Zsolt, a szövetkezet el-
nöke elmondta, hogy Szlovákiában
összesen húsz hektáron évi tízezer
tonna paradicsomot termelnek. A
győri üvegházban 150-200 ezer para-
dicsomtő található, és négyfajta pa-
radicsomot termesztenek, klasszikus
fürtös paradicsomot, koktélparadi-
csomot, cherry- és datolya cherry pa-
radicsomot.

A Greencoop a beruházáshoz a
kertészeteket támogató európai uni-
ós pályázaton ötszázmillió forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert
el. Az üvegház megnyitásával 35 új
munkahelyet teremtettek, de a sze-
dés időszakában, június és augusztus
között további 15-20 idénymunkást
foglalkoztatnak.

esetében 180 millió forint realizálha-
tó. Tavaly a frisszöldség-export 115
ezer tonna volt, értéke meghaladta
a 120 millió eurót. Az elmúlt évek-
ben a megtermelt paradicsom 97-98
százalékát belföldön értékesítették.
Májustól november végéig önellátó

a hazai piac, de ezt még lehet növel-
ni, tette hozzá az agrárminiszter.

Ahhoz, hogy egy város fejlődni
tudjon, olyan környezetet kell kialakí-
tani, hogy a gazdaság előremutatóan
sikeres tudjon lenni. „Pár éve Győr
városa úgy döntött, hogy az iparűzési

Piros, ízletes és 100 százalékig magyar a győri paradicsom, amit
a Greencoop Hungary Kft. termeszt Győr mellett, az 1-es és a
85-ös főút közelében épített üvegházban.

Egy fürt

Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gábor
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• KLÍMAAKCIÓ! • KLÍMAAKCIÓ! •

GREE COMFORT X
2,6 KW 160.000 Ft
3,5 KW 180.000 Ft

Az árak áfával együtt értendôk.

DAIKIN FTX + RXB
2,5 KW 200.000 Ft
3,5 KW 220.000 Ft
5 KW 350.000 Ft

MIDEA BLANC
2,5 KW 150.000 Ft
3,5 KW 160.000 Ft
5 KW 220.000 Ft

Befejeződött a nádorvárosi közte-
metőben a Szentlélek-templom mellet-
ti új ravatalozó teljes belső és részleges
külső felújítása, ahol mostantól méltó
körülmények között búcsúzhatnak sze-
retteiktől a gyászoló hozzátartozók. 

A beruházás egyik legfontosabb ele-
me a vízelvezető rendszer kiépítése
volt és az, hogy megszüntették a falak
vizesedését is. A ravatalozó előtti tér
burkolatát is kicserélték, illetve a bejá-
rat felé vezető út melletti külső falon a
hibás kőlapokat újakkal pótolták. 

Teljesen megújult a belső tér, ahol
a régi székeket tölgyfa ülőbútorok
váltották fel és ahová új katafalk (ra-
vatal), szószék, gyertyatartók és ajtók
kerültek. A lámpatesteket kicserél-
ték, ahogy a hangberendezést is mo-
dernizálták. A végleges külső megje-
lenést végül a falak újravakolása és
lefestése, továbbá a járólapozott pa-

Méltó körülmények között 

dozat adta. A beruházás összesen
mintegy 62,5 millió forintba került. 

A város képviseletében Borkai
Zsolt polgármester és Radnóti Ákos
alpolgármester mondott köszönetet
a munkálatokban résztvevőknek. 

– Sajnos mindenkinek vannak
olyan pillanatok az életében, amiket
nem szeretnénk átélni, s a szerette-
inktől való búcsúzás az egyik legfá-
jóbb – kezdte a polgármester. – Ép-
pen ezért fontos, hogy méltó körül-
mények között tehessük meg. Az ön-
kormányzat támogatásával megvaló-
sult a ravatalozó felújítása, s tovább-
ra is kiemelt figyelmet fordítunk a te-
metők rendben tartására. Köszönöm
a munkáját mindenkinek, aki hozzá-
járult a fejlesztéshez – zárta Borkai
Zsolt, majd a felújított ravatalozót dr.
Veres András győri megyés püspök
áldotta meg. 

Szerző: HAK  /  Fotó: Marcali Gábor

búcsúzhatunk 
Télen már érkezett két kisgép, most pedig három új, nagy telje-
sítményű tehergépkocsival és a hozzájuk tartozó adapterekkel
bővült a Győr-Szol Zrt. eszközparkja.

„Bár nincs szégyenkeznivalónk, hi-
szen Győr az egyik legvirágosabb és
legjobban karbantartott magyar vá-
ros, ám az eszközfejlesztés jelentős
segítség a városüzemeltetés színvo-
nalának tovább emelésében” – fogal-
mazott Radnóti Ákos alpolgármester,
aki emlékeztetett arra, hogy a győri
fejlesztéseket a Győr-Szol gépparkja
is követi, így volt ez a belvárosi reha-
bilitáció, vagy éppen a vízparti sétá-
nyok megújítása esetében is.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója hozzáfűzte, egy nagy lé-
pést tettek a géppark megújításának
útján, amelyet a jövőben is folytatni
szeretnének. Kiemelte, az új gépeket
úgy szerelték fel, hogy azok téli-nyári
üzemben tudnak dolgozni.

A városüzemeltetés flottájába egy
18 tonnás, 2 tengelyes és egy 26 ton-
nás, 3 tengelyes konténerszállító te-
hergépkocsi, valamint egy 18 tonnás,

2 tengelyes, 4x4-es, billenőplatós,
darus tehergépkocsi érkezett, illetve
egy sószóró berendezést is vásárol-
tak már meglévő tehergépkocsira.

A Scania típusú járművek közül kettő
a konténeres hulladékszállításban vesz
részt, kiváltva két másik, már elörege-
dett járművet, amelyek fenntartása a
gyakori meghibásodások és költséges
javítások miatt gazdaságtalanná vált. A
harmadik, daruval is felszerelt új jármű
a városüzemeltetési feladatok során je-
lent nagy segítséget egyebek mellett a
virágládák kiszállításában, a zugszemét
elszállításában, a zöldhulladékgyűjtés-
ben. Télen mindhárom új jármű részt
vesz a síkosságmentesítési és a hóelta-
karítási munkálatokban, ezért mindhá-
rom teherautóhoz hóeke és sószóró is
tartozik. A három gépjármű az adapte-
rekkel együtt, valamint a korábban be-
szerzett Wisconsin típusú kisgépekkel
közel nettó 184 millió forintba került.

Új gépek 
a város útjain

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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A nívódíjat a szakma adományozza a szakmának.
Pallay Tibor kuratóriumi elnök a nívódíjat hirdető em-
léktábla avatásán elmondta: 25 éve létező alapítvá-
nyuk kizárólag külső szakértőkből áll, s ez garanciája
annak, hogy kizárólag szakmai alapon szülessenek a
döntések. A 19. alkalommal meghirdetett pályáza-
ton a 100 millió forint értéket meghaladó épít-
mények indulhattak, amelyek mindegyike ki -
emelkedő műszaki és építészeti színvonalon
valósult meg. Az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságnak a kikötőben beruhá-
zott komplex infrastrukturális léte-
sítménye nagyon sok szakterület
együttműködésének eredmé-
nyeképpen valósult meg, s
méltán érdemelte ki a
nívódíjat, hangoztat-
ta a kuratóriumi
elnök.

Németh József, a beruházó Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság igazgatója is arra hívta fel a figyelmet: na-
gyon sok kihívásnak kellett megfelelniük, a közúti, a ví-
zi és a vasúti kivitelezések jogi, építőipari szabályait, le-
hetőségeit hozták harmóniába. A kis területen egy-
szerre sokféle munka zajlott, ráadásul közvetlen szom-
szédságukban ipari létesítmény is épült.

Németh József úgy véli: a beruházás működése
után sokkal vonzóbb lett a kikötő a befektetők, fuva-
roztatók számára. Az igazgató megköszönte Kara Ákos
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos folyamatos
segítségét, együttműködési készségét. A nívódíj elnye-
rését hirdető emléktáblát is felavatták a kikötőben.

Két rangos elismerésben is részesült a Győr–
Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő. Infra -
strukturális továbbfejlesztési programja Építő-
ipari Nívódíjas lett. Emellett a projektben
megvalósult H4 hajószerviz-állomás kezelő-
épülete elnyerte a Média Építészeti Díjat is.

NÍVÓDÍJAK
a gönyűi kikötőnek

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

A kormány rövidesen elkészülő gazdaságvé-
delmi akcióterve jelentős, új lehetőségeket kí-
nál a járműiparnak, s ezáltal tovább erősödik
Magyarország vonzereje a beruházók s a tevé-
kenységüket korszerűen fejlesztők számára – je-
lentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter a Nemzeti Befektetési Ügynökség
HIPA járműipari konferenciáján a fővárosban. 

A rendezvényen a legjelentősebb hazai jár-
műipari szereplők vezetői, képviselői, valamint
partnerei, beszállítói vettek részt. 

Szijjártó Péter hangoztatta: Magyarország
hosszú távon is az EU átlagát legalább 2 százalék-
kal meghaladó gazdasági növekedést akar elérni.
Egy újabb adó- és bürokrácia csök ken téssel, az el-
járási folyamatok egyszerűsítésével, a szakképzés
korszerűsítésével, a duális képzés bővítésével tá-
mogatná a gazdaság szereplőit. Azt kérte a ma-
gyarországi járműgyártóktól, hogy ismerjék meg,
tanulmányozzák az Audi és a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem hamarosan megnyíló együttműkö-
dési központjának oktatási modelljét.

A szakminiszter azt ígérte, hogy az autóipar-
nak szánt külön pénzügyi keretből támogatják
a beszállítókat, a legkorszerűbb technikai, tech-
nológiai fejlesztések pedig akkor is számíthat-
nak a kormány segítségére, ha ezekkel nem te-
remtenek újabb munkahelyeket. 

A legnagyobb játékosok vagyunk a magyar pia-
con – jelentette ki Achim Heinfling, a győri Audi
igazgatóságának elnöke, aki szerint több nagy kihí-
vással is szembe kell nézniük. Újra kell értelmezni
a mobilitást, a klímavédelem céljait teljesíteni kell,
a fenntarthatóság és a digitalizáció pedig újabb fel-
adatokat jelent – sorolta az Audi győri vezetője,
mit ért kihívásokon. Kitért a képzésre is. A duális
képzést kulcsnak nevezte, s jelezte, a győri Széche-
nyi-egyetemen működő hat Audi-tanszék mellett
rövidesen újabb együttműködéssel bővül az intéz-
mény és az Audi kapcsolata. Átadják Győrben a Fel-
sőoktatási Ipari Együttműködési Központot (FIEK),
amelynek működéséből mindkét fél profitálhat. 

A pódiumbeszélgetés során Heinfling beszélt
arról is, a következő öt évben 300 millió eurót
szabadítanak fel, magyarán spórolnak meg, a
pénzt technológiai fejlesztésekre fordítják.

Szerző: Gy. P.

Példa lesz
az egyetem és az Audi
közös oktatási modellje
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A fesztivál sajtótájékoztatóján Kiss
János, a Győri Balett igazgatója el-
mondta, a jubileumi évben kiemelke-
dően gazdag programmal készülnek,
nem csak a tánc szerelmeseinek. A
hét nyitányaként, június 17-én láthat-
ja először a közönség Velekei László
koreográfus Passage – Beethoven
VII. szimfóniájára című darabját a
Győri Balett előadásában, amelyet
élőben a Győri Filharmonikus Zene-
kar kísér Berkes Kálmán vezényleté-
vel. William Forsythe koreográfiáját,
A tökéletesség szédítő ereje című ba-
lettet szintén a nyitóesten mutatja
be a Magyar Nemzeti Balett.

Az igazgató a programokat sorol-
va kiemelte a Háromszék Néptánc-
együttes műsorát, és azt, hogy a Sze-
gedi Kortárs Balett a Carmina Bura-
nával érkezik, valamint a csütörtöki
nemzetközi Gálaestet, ahol a klasszi-
kus balettirodalom gyöngyszemei kö-
zül láthat néhányat a közönség.

Ötödik alkalommal szervezik meg
kísérő rendezvényként a Gyermek
Táncfesztivált, azért, hogy kialakuljon
egy táncot szerető és értő fiatal kö-
zönség – tájékoztatott Csepi Alexand-
ra művészeti koordinátor. Ezúttal a
legkisebbeket Bozsik Yvette Társulata

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ambrus László 

várja, a nagyobbak pedig többek
mellett a Hamupipőkét láthatják a
Duna Művészegyüttes előadásában.

A Kisfaludy teremben először lát-
hatja a győri közönség Velekei László
Julie kisasszony című kortárs balett-
jét, valamint itt mutatkozik be a Há-
romszék Táncegyüttes is.

Radnóti Ákos alpolgármester a
fesztivált köszöntve emlékeztetett:
egy hónapja vehette birtokba a tár-
sulat az Árpád Parkolóházban lévő
200 négyzetméteres próbatermét,
stúdióját, amely a fesztivál helyszínei
közé is bekapcsolódik. Másik fontos
változás, hogy a szabadtéri helyszín
idén a Széchenyi tér lesz. A politikus
hangsúlyozta: Győr élen jár a kultúra
területén is, amelyben nagy szerepe
van a Győri Balettnek, a városunkban
rendezett Magyar Táncfesztiválnak is.

A kísérő programok között szere-
pel még két kiállítás, Lakatos János
Mozgó célpont című kiállítása, vala-
mint a 70 éves Magyar Táncművé-
szek Szövetségének fotókiállítása.
Kiss János bejelentette, meglepetés-
sel is készülnek, június 23-án 11 óra-
kor exkluzív filmvetítéssel várják az
érdeklődőket, de azt, hogy mit láthat
majd a közönség, nem árulta el.

A 40 éves Győri Balett szer-
vezésében a hazai táncmű-
vészet szinte teljes palettá-
ját felvonultató 15. Magyar
Táncfesztivál és az 5. Gyer-
mek Táncfesztivál a magyar
és a közép-európai táncélet
legkiemelkedőbb művészei -
vel, együtteseivel várja az ér-
deklődőket június harmadik
hetében.

LEGYEN 

TÁNC!
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Az Art World Hungary Egyesület Tavaszi tárlat
– 2019 kiállítás záróeseményén az élő orgonazene
motívumaihoz a festmények szolgáltatták az alá-
festést, így vált teljes egésszé az előadás. Borbély
Károly az együttműködésről elmondta, az orgona-
művész járt a műtermében, és a képeket nézve
úgy érezte, egy-egy orgonaműrészlet elevenedik
meg előtte. Így született az együttgondolkodás,
ezúttal azonban a zenére válogatták a festménye-
ket, Bach, Charles-Marie Widor és Antalffy-Zsiross
Dezső orgonaműveire.

Az előadást követően a 10 éves Rotary Győr Rá-
ba tevékenységét mutatta be Kottán Péter elnök,
majd elmondta, az Art Agora 2018 – az ifjú képző-
művész tehetségekért programot tavaly másod-
szor rendezték meg, amely során 15 győri művész
15 alkotását árverezték el. A befolyt több mint
egymillió forintra képzőművészettel foglalkozó is-
kolák és fiatalok pályázhattak. Idén elsősorban
művészeti táborban és tanfolyamon való részvé-
telt támogattak, de csontváz, próbababa, laptop,
digitális rajztábla és több más kis értékű eszköz be-
szerzését is biztosították a nyerteseknek.

Az esemény végén Rovács Jolanta, az Art World
Hungary Egyesület elnöke és a Rotary Győr Rába
együttműködési nyilatkozatot írt alá, így a jóté-
konyság folytatódhat. Kottán Péter azt is bejelen-
tette, hogy ezúttal a Rómer Ház ad helyet a kiállí-
tásoknak és az árverésnek, valamint a tematika ez-
úttal a fotóművészet lesz.

Felejthetetlen élményben lehetett része
annak, aki részt vett Elischer Balázs orgo-
naművész és Borbély Károly festőművész
közös produkcióján, a „Művészetről–min-
denkinek” Art World Akadémián a me-
gyei kamara székházában.

CSONTVÁZAT ÉS PRÓBABABÁT 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

NYERTEK

,,A Tankerületi Központ hato-
dik alkalommal szervezte meg
ajándék előadását, hogy a ha-
gyományos oklevél és könyvju-
talom mellett maradandó él-
ménnyel is megjutalmazza az
eredményes diákokat – mondta
Blazovicsné Varga Marianna tan-
kerületi igazgató. – A tankerület
hetven intézményéből közel két-
ezer kimagasló teljesítményt
nyújtó diák szerepelt eredmé-
nyesen megyei, országos és
nemzetközi versenyeken, feszti-
válokon, pályázatokon. Az elért
eredmények a diákok, a szülők
mellett a felkészítő pedagógu-
sok érdeme is.” A tehetség em-
beri érték, ami majdnem min-
denkiben megtalálható, csak
van, akinél sokáig kel csiszolgat-
ni a követ, hogy megcsillanjon a
drágakő. A tankerületben pedig
nagyon sok a drágakőcsiszoló
pedagógus” – hangsúlyozta az
igazgató.

A központ ezzel a koncerttel
köszönte meg a kiváló diákok-

nak, szüleiknek és a felkészítő
tanároknak az eredményes
munkát, az elért sikereket.

Simon Róbert Balázs ország-
gyűlési képviselő köszöntőjében
kiemelte: Győrben rendkívül
sok tehetséges ember él, és
már megvan az utánpótlás is,
ahogy ezt a mai rendezvény is
mutatja.

A tehetség azonban nem-
csak ajándék, hanem felelősség
is. „Az országunknak, a nemze-
tünknek csak akkor van jövője,
ha lesznek olyanok, akik kiemel-
kednek tehetségükkel és példát
mutatnak, az élre állnak.

Az esten a Győri Filharmoni-
kus Zenekar mellett diákok is
színpadra léptek, a Liszt Ferenc-
zeneiskolából egy furulyás nö-
vendék, a Kisfaludy Károly-isko-
lából kürtös, a Szigetköz körzeti
iskolából egy hegedűs, a Richter
János zeneművészeti iskolából
énekesek és kürtösök, a Moso-
nyi Mihály-zeneiskolából pedig
az ütőegyüttes.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. MekliZ Fotóstúdió

Kiválók a Kiválóknak elnevezéssel
kétszáz diákot, szüleiket és felkészí-
tő tanáraikat hívta meg a Győri Tan-
kerületi Központ a Győri Filharmo-
nikus Zenekar koncertjére szerdán
a Richter Terembe.

Élmény-
hangverseny
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EGYMÁST ERŐSÍTIKA megyei kereskedelmi és iparka-
mara a védjeggyel rendelkező vállal-
kozások számára szervezett különle-
ges összejövetelt. A programon a
résztvevők a kamarai védjegy mar-
keting- és PR-felhasználási lehető-
ségeiről hallhattak előadást a Szé-
chenyi István Egyetem turizmus
tanszékének vezetőjétől. Ezeknek a
találkozóknak az is célja, hogy a vál-
lalkozások jobban megismerjék egy-
mást és megosszák tapasztalataikat,
hangzott el a rendezvényen.

Molnár Albert, a kamara Kereske-
delmi Tagozatának alelnöke vezette
fel a védjegy klub rendezvényét. 

2016-ban indítottuk útjára a ka-
mara által ajánlott programot –
mondta. – A mostani rendezvény-
nek az az apropója, hogy védjegytu-
lajdonosoknak lehetőséget biztosí-
tunk a program megismerésére,
tisztában lehessenek azzal, milyen
marketinglehetőségeket tartalmaz,
s emellett egymással is üzleti kap-
csolatba kerülhetnek. 

A kamarai védjegy mindig csak
egy évre szól, s komoly követelmény-
rendszernek kell megfelelniük a pá-
lyázó vállalkozásoknak. Egy függet-
len bírálóbizottság dönt arról, hogy

egy évre odaítéljék-e a címet. Ez há-
romlépcsős folyamat. Az első egy
önértékelés, tükröt tarthatnak ma-
guk elé a vállalkozások. A második
lépcsőben a kamara kijelölt emberei
ellenőrzik a társaság gazdasági hely-
zetét. A harmadik lépcsőben születik
meg a döntés: érdemes-e a cég a
védjegy viselésére?

A tapasztalatok azt mutat-
ják, érdemes megszerezni a ka-
marai ajánlást. Idén 74 vállalkozás kapta
meg a címet, ezek egy elit klubba kerül-
nek, s a vállalkozások egymást is ajánl-
ják, hogy kit tartanak érdemesnek a
megtisztelő cím elnyerésére és viselésé-
re.  A védjegy nem csak termékekre,
szolgáltatásokra is kiterjedhet. Aki ezt

megkapja és viseli, kitűnik a
többi vállalkozás közül. Ez rövid

távon is üzleti haszonhoz vezethet, hi-
szen a fogyasztók, a szolgáltatást igény-
be vevők tudják, bizalommal fordulhat-
nak a védjegyesekhez, mert minőséget
kapnak – mondta el a rendezvényen dr.
Happ Éva, a Széchenyi Egyetem Turiz-
mus Tanszékének vezetője. (x)

a védjegyesek

A likócsi Hajléktalanokat Segítő
Szolgálat 2009-ben hagyományte-
remtő, valamint társadalmi érzékenyí-
tő szándékkal rendezte meg először
a Hársfavirágünnepet. A társadalom
felé nyitás volt az elsődleges cél, mi-

Hársfavirágünnep
A likócsi Hajléktalanokat Segítő Szolgálat tizedik alkalommal tartotta
meg nyílt napját, a Hársfavirágünnepet. 

vel az ott dolgozó munkatársak ta-
pasztalata azt mutatta, hogy keveset
tudnak az emberek a hajléktalanokat
ellátó szolgálatok munkájáról és az el-
látottak életkörülményeiről. Az évről
évre, a hársfavirágzás idején megtar-

tott nyílt nappal is az itt élők elszige-
teltségét és a társadalmi előítéleteket
szeretnék enyhíteni azzal, hogy bepil-
lantást engednek az intézmény min-
dennapi életébe. A jubileumi, tizedik
nyílt napon hajléktalanok és hozzátar-
tozóik, az évek során egyre több visz-
szatérő vendég, a munkatársak és a
segítő szolgálat iránt érdeklődők töl-
tötték el a délutánt. Földes László Ho-
bo az első évben is elfogadta a meg-
hívást, és mostani jubiláló ünnepen

is fontosnak tartotta, hogy részt ve-
gyen a hajléktalanok nyílt napján
Győr-Likócson, József Attila-versekből
összeállított műsorával. „Elhoztam
egy bajba jutott ember üzeneteit a
többi bajba jutott emberhez. Fontos-
nak tartom, hogy hozzájuk is eljussak,
vagy azt, hogy ők is eljussanak hoz-
zám, ahogy a legutóbbi Aréna-beli
koncertemre is elvittem harminc haj-
léktalan társamat – mondta Hobo.

Panker Mihály, a Humánszolgálta-
tási Főosztály vezetője köszöntőjé-
ben kiemelte, mennyire fontos, hogy
a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
megmutassa, hol és hogyan dolgoz-
nak a munkatársai az otthonukat
vesztett emberekért. 

Sütő Csaba, a szolgálat vezetője
úgy összegezte az ünnepet, hogy ha-
gyományt teremtettek, ugyanakkor a
hársfavirághoz hasonlítva a szolgálat
évről évre megújul. „Ez a nap minden
évben egyfajta figyelemfelhívás is. Ér-
tékeink vannak és azt mutatjuk meg a
Hásfavirágünnepünkön, hogy ebben a
közösségben a céljaink elérésére képe-
sek vagyunk. Erre emlékeztetnek ben-
nünket az udvarunkon az évenként kö-
zösen elültetett hársfák is.

Jubilált a likócsi
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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A már szokásos „Aludj máskor” felhívásra 7 csa-
pat több száz diákja jelentkezett, akik vállalták, hogy
szombat reggeltől egészen vasárnap reggelig játé-
kos, kreatív ügyességi és szellemi feladatokban mé-
rik össze tudásukat. A vetélkedő idei fő témája a me-
se volt. A szervezők arra kérték a nevezőket, hogy ír-
ják meg és adják elő a 78. híres magyar népmesét.
A megvalósításban idén sem csalódhattunk, hiszen
a mangától egészen a szuperhősöket felvonultató
képregények stílusáig alkották meg a meséjüket a
csapatok. A győztes a Fából faragott Péter története
lett, így a soproniak nevéhez főződik a 78. híres ma-
gyar népmese megalkotása. 

A Veszprémben immár 21. al-
kalommal megrendezett tánc-
művészeti seregszemlén a pro-
fesszionális színpadi táncművé-
szet kiemelkedő alkotói, előadói
léptek fel, a produkciókat neves
szakmai zsűri értékelte.

„2012. január 14-én mutattuk
be a Forgószél, avagy a képzelet

1. Soproni Ifjúsági és Média Klub, 325 pont.
2. Révai Miklós Gimnázium, 322 pont. 3. Apor
Vilmos Katolikus Iskolaközpont, 321 pont. 4. Ka-
zinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 302
pont. 5. Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula
Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája,
Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolá-
ja, 280 pont. 6. Győri Műszaki Szakképzési Cent-
rum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája, 269 pont és Fair
Play Kupa. 7. GYSZSZC Pálffy Miklós Kereskedel-
mi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája, 265 pont.

Május utolsó hétvégéje mindenhol a gyere-
kekről szól, így nem is találhattak volna jobb
időpontot a XIV. győri 24 órás vetélkedőnek. 

Mesés utazás
a 24 órás
vetélkedőn

a Forgószél, avagy a képzelet csodája

csodája című mesebalettünket,
amelyet nagy sikerrel játszottunk
szerte Magyarországon, majd a
produkciót a 2018/19-es évadunk-
ban ismét elővettük és felújítottuk,
hogy újabb korosztály ismerhesse
meg a tánc nyelvén Dorothy és To-
to kutya történetét. Azért érzem
mindig aktuálisnak L. Frank Baum

történetét, mert az Óz sztorija a
főszereplők fejlődéstörténetét
mutatja be, ami klasszikus téma,
és mi sem lehetne időszerűbb
napjainkban, mint megmutatni
gyermekeinknek, hogy a barátság,
a szeretet erejével megtalálhatják
magukban a boldogság forrását”
– mondta el az alkotó.

Közönségdíjat kapott

A Harangozó- és Seregi-díjas koreográfus, Velekei László Forgószél, avagy a képzelet
csodája című alkotása nyerte el a XXI. Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti
Találkozó Közönségdíját.
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Átlényegülés – ez a szó fejezi ki leginkább azt,
amiről a kiállítás szól: a keresztény élet középpont-
jában az Oltáriszentség áll, ezt mutatjuk be több
megközelítésből – erről dr. Veres András győri me-
gyés püspök beszélt a tárlat megnyitóján. Szólt ar-
ról is, hogy a rendezvény célja felkészíteni a híve-
ket a 2020. szeptemberi Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszusra, amelyet 1938 után ismét ha-
zánkban, Budapesten rendeznek meg. A tárlaton
látható néhány eucharisztikus csoda leírása is,
amelyet az egyház kivizsgált. A püspök reméli,
hogy a nyári turistaszezonban sokan lesznek kíván-
csiak e nem mindennapi tárlatra.

A kiállítás az érzék feletti érzékelésre hív meg:
a képek, a csodák, a tárgyak nyelvén vezet be a tit-
kos középpontba, ahol a fizikai lét felemelkedik, s
megnyitja szemünket a valóságon túli valóságra,
az igazi lényegre – hangsúlyozta köszöntőjében

Mohos Gábor püspök. A kiállításon szellemi szin-
ten tudunk táplálkozni, a tárgyakon, a leírásokon
keresztül közelebb kerülhetünk a titokhoz, amely
mindig titok marad, de lehet számunkra szemé-
lyes titok is” – emelte ki a püspök.

A kiállításon az Oltáriszentséget értelmező tar-
talmi elemeket és művészettörténeti stílusokat
egy-egy reprezentatív alkotás jeleníti meg. A tár-
gyak többsége a Keresztény Múzeumból szárma-
zik, de kifejezetten a kiállításra készült Atlasz Gá-
bor Emmauszi vacsora című festménye, amely
rea lisztikus, kortárs felfogásban jeleníti meg a ta-
nítványokat. Az egyik kiállítótér közepét Bukta Nor-
bert hatalmas méretű installációja foglalja el. Ér-
demes hosszan elidőzni és felfedezni a művet,
amely az égi és földi dimenzió, a reális és a kézzel
fogható anyagi valóság összekapcsolódását szem-
lélteti – tájékoztatott Kontsek Ildikó kurátor.

A vizuális élményeken túl transzparenseken és
interaktív érintőképernyős kijelző segítségével is
megismerhetők a világegyházban történt eucha-
risztikus csodák.

A tárlat július 21-ig, naponta 10 és 18 óra kö-
zött látogatható ingyenesen.

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus
kongresszusra felkészülés keretében
nyílt kiállítás a győri Triangulum Galé-
riában Átlényegülés címmel.

Eucharisztikus csodák
a Triangulum Galériában Szerző: Földvári Gabriella

Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Idén tizenharmadik alkalommal
rendezik meg a Pannonhalmi Jazz-
nyár elnevezésű koncertsorozatot,
amely kiváló hazai és nemzetközi elő-
adókat, ritka összeállításokat, illetve
vizuális látványt egyaránt kínál. 

Az elmúlt évek alatt folyamatos fej-
lesztések történtek a helyszínek, a szín-
pad- és fénytechnika, a műszaki és inf-
rastrukturális megoldások területén,
alakították a gasztronómiai és borkíná-
latot, valamint egyedi és izgalmas zenei
formációkat hívtak meg a szervezők. A
pannonhalmi városközpontba terve-
zett főapátsági hotelépítési projekt mi-
att a Pannonhalmi Jazzmajor idén ki-
marad a programból. A Pannonhalmi
Jazzterasz a Pannonhalmi Főapátság
pincészetének kóstolóteraszán na-
gyobb létszámú zenekarokkal és izgal-
mas látvánnyal, valamint a Viator Jazz-
vacsorák a Viator Apátsági Étteremnél

Tricollis Foglalási Központ 
Pannonhalma, Kosaras‐domb
www.pannonhalmifoapatsag.hu

Bortársaság
Bortársaság Győr Árkád 
www.bortarsasag.hu

Viator Apátsági Étterem és Borbár
Pannonhalma, Kosaras‐domb
www.viator.co.hu

bensőségesebb hangulattal, intimebb
előadásokkal várja a látogatókat.

Pannonhalmi Jazzterasz
A borterasz első koncertjén, június

7-én az Enyedi Sugárka JazzTett lép
fel, amelynek névadó énekesnője a la-
tin jazz egyik legnagyobb formátumú
hazai képviselője. Az idei jazznyár fény-
pontjaként a Random Trip ad koncer-
tet Dés László szaxofonos, Koszi Janka
énekesnő, Big John Whitfield amerikai
énekes, valamint az Irie Maffia rappe-
reként ismert MC Kemon vendégsze-
replésével július 5-én. 

A Sárik Péter Trió ezúttal a Jazzkíván-
ságműsorral érkezik, az új kiadásban ki-
zárólag magyar dalok hallhatók, a csa-
pat az elmúlt évtizedek legnagyobb ha-
zai slágereiből válogatott és dolgozta át
a saját stílusára. A Trióhoz Falusi Mari-
ann csatlakozik augusztus 2-án. 

A Loop Doctors, vagyis Romhá-
nyi Áron és Szendőfi Péter duója a
mai modern és divatos könnyűze-
nei irányzatokat (drum'n'bass, jungle,
breakbeat) ötvözi a jazz improviza-
tív elemeivel. Velük lép színpadra a
többszörös Grammy-díjas Brandon
Fields amerikai szaxofonos, a látvá-
nyos animációról pedig Palkovics
Edina video jockey gondoskodik au-
gusztus 16-án. 

Viator Jazzvacsorák
Az éttermi jazzvacsorák közül már

csak a július 19-i és az augusztus 30-i
koncertre lehet jegyet váltani. A
Czirják Csaba Trió jazzsztenderdeket
és hol népzenei-bartóki, hol pedig fú-
ziósabb hatású saját szerzeményeket
tűz gitár alapú műsorára, a záróese-
ményen pedig az Egri Drive Stuff,
vagyis Egri János és legkiválóbb hazai

jazzistákból álló zenekara szólaltatja
meg önálló darabjait és ismert jazz-
melódiák populárisabb átdolgozásait
funky-, soul-, latin- és világzenei ala-
pú groove-os lüktetésben.

Belépőjegy
A Pannonhalmi Jazzterasz ese-

ményeire érvényes belépőjegy ára
egységesen bruttó 3.000 Ft/fő,
amely tartalmaz egy logóval ellátott
kristály kóstolópoharat és egy kö-
szöntőitalt, továbbá jogosít az
adott koncerten történő részvétel-
re. A Viator Jazzvacsorák eseményei -
re érvényes belépőjegy ára egysé-
gesen bruttó 5.000 Ft/fő, amely az
étterem gondosan válogatott alap-
anyagokból összeállított ételeinek
alkalmi kínálatából, illetve itallapjá-
ról történő fogyasztás árába beszá-
mításra kerül. (x)

Kizárólag előzetes jegyvásárlás lehetséges a következő helyszíneken:  

Pannonhalmi JAZZNYÁR 

+ Koszi Janka
+ Dés László

és mások



Am Pfingstwochenende vom 7–9. Juni wird die
Pannonhalmer Weinregion wieder bevölkert. Sieben
Winzer erwarten mit geöffneten Kellereien die Wein -
liebhaber und Ausflügler mit hervorragenden

Weinen und Leckereien.
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Az idei Stílusos ART Piknik,
vagyis Győr egyedülálló művészeti
gasztroshow-ja nemcsak finom
ételekkel, hanem magas színvona-
lú művészeti eseményekkel is várja
az érdeklődőket június 1-jén és 2-
án a Radó-szigeten. A program
azonban már május 30-án, este 18
órakor kezdetét veszi. Ekkor nyílik
a rendezvényt kísérő két kiállítás az
Esterházy-palotában, amely mellé
a frissítőt Németi Sándor borsza-
kértő kínálja majd az érdeklődők-
nek. A Tárlatvezetés Proseccóval cí-
mű programon a Magyarok Párizs-
ban című kiállítást – amely a Rech-
nitzer-gyűjtemény anyagaiból mu-
tat be egy válogatást –, illetve Hal-
mi-Horváth István festőművész Át-

lók és párhuzamok elnevezésű tár-
latát tekinthetik meg az érdeklő-
dők. Azért is különleges a Stílusos
Art Piknik, mert a belépőjegy vol-
taképpen a Rómer Flóris Művésze-
ti és Történeti Múzeumot támoga-
tó jegy, hiszen amellett, hogy a Ra-
dó-szigeten lévő összes rendez-
vényre érvényes, az intézmény 11
kiállítóhelyén is kalandozhatnak a
látogatók. Egy igazán interaktív,
kreatív művészeti programmal vár-
ja a Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum az érdeklődőket,
melyeket az intézmény épületé-
ben megrendezendő programok
egészítenek ki. A rendezvény Stílu-
sos ART Piknik napijeggyel vagy
bérlettel látogatható.

ART Piknik

Művészetben is erős lesz az idei

STÍLUSOS
Szerző: Bajzát Zsuzsi
Fotó: Marcali Gábor

Enyedi Sugárka JazzTett feat. Honyecz Ferenc geben ein Konzert
am 7. Juni auf der Klosterterrasse der Pannonhalmer Abteikel-
lerei im Rahmen des ersten Konztertes auf der Weinterrasse.

Orgelkonzert von Rup-
pert István ist in der Győ-
rer Szentlélek-Kirche am 2.
Juni ab 18 Uhr zu hören.
Im Konzert erklingen Or-
gelwerke ungarischer
Komponisten.

„Wien & Berlin” – Ein Kon-
zert des Győrer Philharmo-
nieorchesters am 5. Juni ab
19 Uhr im Richtersaal (Ara-
di vértanúk útja 16.). Unter
Mitwirkung von: Christoph
Koncz an der Geige und
Stephan Koncz am Cello.
Auf dem Programm stehen
J. Brahms: Duett für Geige
und Cello in A-Moll, A. Dvo-
řák: V. Symphonie in F-Dur.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Deutsches Nationalitätenfestival wird mit dem
Frühlingstreffen der Chöre und Bands am 8. Juni
im József Attila Bildungshaus gehalten, wo unter
anderem der Heimatliederchor und die Stim-
mung Band auftreten.



212019. május 31.

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

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!

Gőzmozdonyok fotókon címmel Hans Gustav Edöcs fotográfiáiból nyí-
lik tárlat június 7-én 18 órakor az Arany János Művelődési Házban
(Szárnyaskerék épülete, Révai u. 5.). A tárlat július 6-ig, naponta 10–
17 óráig látogatható. 

Az Esti Egyenleg zenekar ad koncertet pünkösdvasár-
nap 19 órakor a Herold pincészetben (Pannonhalma,
Váralja 23./1/D). A jó borok, a grillételek mellé a
zenekar meglepetés dalokkal készül. (x)

Német Nemzetiségi Fesztivált, ta-
vaszi kórus- és zenekari találkozót
tartanak június 8-án a József Attila
Művelődési Házban, fellép többek
között a Hazai Dallamok Kórusa és
a Stimmung Band Zenekar.

Ruppert István orgonahang-
versenye lesz a győri Szentlé-
lek-templomban június 2-án
18 órától. A koncerten magyar
zeneszerzők orgonaművei
csendülnek fel.

Orbán-napi vigasságot rendeznek június elsején Győrszentivánon.
14.30-tól szőlőáldás lesz a nagyhegyi keresztnél, majd 15.30-tól 18
óráig a Kossuth Lajos Művelődési Házban (Déryné út 50.) fellép a Jó-
zsef Attila Kórus, a Cserók Nóta Klub, a Likócsi Dalkör, a Banai Kórus
és a Cserók Néptáncegyüttes. 17 órakor Poór Péter és Rózsás Viktória
műsorát láthatja a közönség.

Heinczinger Mika (Misztrál) előadóművész lesz a Hangraforgó
klub vendége június 7-én 17 órától a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségében (Herman O. u. 22.).

Ingyenes tornaoktatásra várják a cukor-
betegeket június 4-én 16 órától a Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórházba. A foglalko-
zás regisztrációhoz között, jelentkezni a
96/507-900/8575 vagy az efiprogram.
gyor@gmail.com elérhetőségeken lehet.

A Szín-Tér Rajzstúdió évadzáró gyermekrajz-
kiállításának megnyitójára június 6-án 17 óra-
kor kerül sor a József Attila Művelődési Ház-
ban (Móra F. tér 1.). Megnyitja: Balogh Ildikó,
a stúdió vezetője. A kiállítás június 28-ig, hét-
köznap 10–16 óráig tekinthető meg.

Kutasi Károly 65 című kiállításának megnyi-
tója június 7-én 17 órakor kezdődik a Mú-
zeumházban (Bécsi kapu tér 4.). Köszöntőt
mond dr. Cseh Sándor, közreműködik Ker-
tes Anna és Mohácsi Attila színművész. A
kiállítás június 13-ig a múzeum nyitvatartási
idejében látogatható.

„Objektíven át a világ” címmel Szabó Béla
fotóművész tárlata nyílik június 6-án 17 óra-
kor a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara aulájában (Szent István
út 10/A.). Megnyitja: Pápai Emese művészet-
történész, főmuzeológus. A megnyitót köve-
tően A fotográfia 180 éves története címmel
tart előadást Szabó Béla.
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A Cifra Műhely kulturális közösség a magyar né-
pi kultúrát mutatta be a magyar csungkingi főkon-
zulátus meghívására a Nyugat-kínai Nemzetközi
Vásáron, ahol hazánk volt a díszvendég. 

A Cifra Egyesület tíz éve alakult civil kezdemé-
nyezésre, azóta egyre népszerűbbek határon inne-
ni és túli kiállításaik, népzenei koncertjeik, tánchá-
zaik, de rendszeres résztvevői a nagyobb művésze-
ti fesztiváloknak is. Deésy Gábor, a Cifra Műhely
alapítója, vezetője büszkeséggel árulta el, feleme-
lő és óriási élmény volt számukra a kínai bemutat-
kozás, bár nem első alkalommal voltak Kínában. 

Már maga a 82 ezer négyzetméteres tarto-
mány a 33 millió fős lakosával is lenyűgöző. A fesz-
tiválon a 600 négyzetméteres magyar stand volt
a legcifrább, legélőbb, az 50 kiállító mellett erről
az écsi csapat gondoskodott. Nyolc zenész és
nyolc táncos, valamint Kokas Éva gyöngyékszer-ké-
szítő elsöprő sikert aratott. A Kárpát-medence tán-
cait, kalotaszegit, szatmárit, mezőségit, moldvait,
gyimesit, csángót láthatta a közönség. 

A cifrák egy flashmobon is bemutatkoztak a város
főterén, ahol szigorú rendőri jelenlét mellett kápráztat-
ták el a kínaiakat. Ellátogattak egy táncot oktató egye-

temre, ott előadást, majd táncházat tartottak, Kossuth-
nótát énekeltek Petőfi Sándor és Szendrei Júlia mell-
szobrának alapkőletételén a város szerelmesek által
kedvelt helyén. Elutaztak egy 500 kilométerre lévő te-
lepülés fesztiváljára is, a másfél órás vonatutat végig-
táncolták,  -énekelték az utasok nagy örömére. „Jó ér-
zés volt magyarnak lenni Kínában, rengeteg élménnyel
tért haza a lelkes csapatunk” – mondta Deésy Gábor.
A Cifra Műhely számára azonban nincs megállás, foly-
tatják az óvodákban a Magvető programjukat, június-
ban csopaki tánctábort rendeznek, augusztusban pe-
dig Cifrásdi Öko Pikniket tartanak az écsi hegytetőn.

Táncoltak, zenéltek színpa-
don, utcán, egyetemi nagyte-
remben, buszon, vonaton, re-
pülőn, rádióstúdióban a Cifra
Műhely tagjai, akik a közel-
múltban Kínában jártak.

CIFRA NAPOK CSUNGKINGBAN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Cifra Műhely
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Ha Nyúlon, a Mária-szobornál
parkoljuk le a gépkocsit, akkor gya-
logosan vághatunk neki Európa
egyik legnagyobb, eső által vájt szur-
dokvölgyének, a „Szurdiknak”. A he-
lyenként 20-30 méter magas ho-
mokkő falak nemcsak a partlakó ma-
daraknak adnak otthont, de úgyne-
vezett likpincéknek is, amelyeket a
szurdok oldalába mélyítettek a
szemfüles szőlősgazdák. Itt-ott lát-
hatók kőbe vájt lakások maradvá-
nyai is – ezekben az ötvenes évek-
ben még éltek emberek.

Továbbkapaszkodva elhaladunk a
Szent Donát-kápolna előtt, majd – a
turistautat követve – hamarosan fel-
érünk a 313 méter magas Lila-hegy-
re. Tavaly ilyentájt adták át a kifeje-
zetten mutatós, felújított kilátót,
amelynek tetejéről pazar kilátás nyí-
lik nemcsak a sokorói dombokra, de
Pannonhalmára, illetve a Bakony és
a Vértes hegyeire is.

Remek túraútvonalak indulnak a
dombok közé Győrújbarátról is (ezek-
ről bővebb információ található a te-
lepülés weboldalán), csakúgy, mint
Tényőről, Felpécről, Kajárpécről vagy
Sokorópátkáról. Évente egyszer pe-
dig teljesítménytúra keretében is fel-
fedezhetjük ezt a kisrégiót.

karnyújtásnyira

Bor, kultúra,
borkultúra
Gyönyörű tájházak működnek

szerte a Sokorón, például Győrújba-
ráton, Gyarmaton, Nyalkán és Ko-
roncón. Ezek betekintést engednek
az egykor itt élők mindennapjaiba,
ráadásul az úgynevezett kisalföldi

lakóház gyönyörű példá-
inak számítanak. A tápi Hegysoron
komplett utca mutatja be a helyi
zsellérség könnyűnek épp nem
mondható életét.

A térségben túrázva gyakran talál-
kozunk szőlőültetvényekkel is, a So-
koró több települése ugyanis a pan-

nonhalmi borvidékhez tartozik. A leg -
elterjedtebb szőlőfajták az olaszriz-
ling és a rizlingszilváni, de újbóli re-
neszánszukat élik a pannonhalmi vö-
rösborok is. Nehéz elképzelni, de az
1900-as évek elején a kékszőlők
aránya még közel ötvenszázalékos
volt ezen a vidéken.

Pannonhalma
A sokorói táj legismertebb tele-

pülése Pannonhalma, amelynek fel-
fedezésére érdemes rászánnunk
egy teljes napot. Az ezeréves ben-
cés főapátság és monostor nem-
csak szűkebb hazánk, de a világ
egyik kiemelkedő, az UNESCO által
is jegyzékbe vett kulturális helyszí-
ne. Az apátság mellett megéri felke-
resnünk az arborétumot és gyógy-
növénykertet is. 

Ezután pedig sétáljunk ki a
dombtetőn a Boldogasszony-kápol-
nához és a Boldog Mór-kilátóhoz,
ahol a lépcsőzés jutalma újabb le-
nyűgöző kilátás a környező vidékre.
Mindenképp próbáljuk ki az alig egy
éve átadott Lombkorona Tanös-
vényt is: a mesterséges sétaút fabo-
rítású szerkezete nyolcvan méter
hosszan nyúlik be a domboldal fái-
nak koronája fölé. 

Ha kocsival Veszprém felé indulunk, jobb kéz felől hamar feltűnik a „Nyúli-havasok” vonulata. A
mindössze két-háromszáz méter magas dombok ragadványnevét Győrben sokan ismerik, nem min-
denki tudja azonban, hogy ezek már a Sokorói-dombság részét képezik, ahol izgalmas épített és ter-
mészeti táj, temérdek látnivaló és megannyi kirándulási és túralehetőség várja az érdeklődőt.

SOKORÓI KALANDOK

TELJESÍTMÉNYTÚRA  50/35/15 km

2019. június 9. Pünkösdvasárnap

Rajt, cél: Nyúl, Szent István tér

http://bakonyikalandorok.info / bakonyikalandorok@gmail.com

+36-70/614-9853

@bakonyikalandorok

GYÖNYÖRŰ TÁJ
Szerző: Kisté  /  Fotó: Marcali Gábor

Szponzorált tartalom
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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

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

gyor+´́

Már gyerekkoromban láttam a
szebbnél szebb tanulmányautókat ki-
lincs, ablakkeret és külső visszapillan-
tó tükör nélkül. Az akkor utópisztikus-
nak tűnő megoldások lassan hétköz-
napjaink részévé válnak. Szinte min-
den sportkocsi vagy sportos limuzin,
esetleg SUV keret nélküli, rendkívül
látványos oldalablakokat kap. Haszna
nem sok van, kivéve a nyitható tetejű
kabrióknál. A Teslánál nagy sorozat-
ban építik be a lemezfelületbe be-
süllyedő külső ajtókilincset. Persze
ha lemerül a járgány, kérdés, hogyan

tudja érzékelni, hogy odanyúlunk és
előzékenyen kiemelni a nyitókart?!

Tükör nélkül azért nem közleked-
hetünk, de kamerák helyettesíthetik
a bumfordi alkatrészeket. Már 2016
óta EU-s jogszabályba sem ütközik
az, hogy egy szériaautón kamerák
és azok képe helyettesítse a
klasszikus visszapillantó tükrö-
ket. Ám nemrég került csak for-
galomba 1-2 típus, amihez el-
érhető. Így az Audi e-Tronhoz
rendelhető extraként. Várhatóan
a Lexus ES-hez is elérhető lesz, mert

japánban már kérhető a tétel. 2020-
ban pedig érkezik a Honda e, amihez
alapáron adják a trükkös tükröt.

Mi is az előnye a kamerás „tükör-
nek”? A gyártók szerint könnyen tisz-
tán tartható a kisméretű kamera. Rá-
adásul a hagyományos megoldásnál

a tükörlapon kívül az oldalablakot
is tisztán kell tartanunk a töké-

letes hátralátáshoz. A kamera
képe a műszerfalon, az A-osz-
lop tövében jelenik meg. Állít-
ható a látószög és különböző

sebességeknél, vagy például
parkolásnál más és más beállí-

tást tudunk használni. Ezenkívül ki-
sebb légellenállású a kameraház,
mint egy külső tükör. Kisebb szélzajt
kelt, és jobb kilátást biztosít előre. Bi-
zonyos helyzetekben, például sötét-
ben vagy erős napsütésben a szen-
zor tulajdonságait kihasználva szoft-
veresen javítható a kép. Kvázi éjjellá-
tók lehetünk hátra (is), és nem vakít
a mögöttünk lemenő Nap.

Természetesen van hátránya is.
A látószögét gombokkal tudjuk állí-
tani, nem pedig a fejünk és nyakunk
finom mozgásával, előrehajolással.
Ezért ez megszokást igényel. A má-
sik pedig, hogy alaphelyzetben a ka-
mera kikapcsolt állapotban van, te-
hát el nem indított vagy már leállí-
tott járműnél gond lehet, hogy ki-
szálláskor már nem „látunk” hátra.
De ezekre is vannak megoldások,
amiket leginkább a valós életben
történő használatkor lehet tökéle-
tesíteni. Én biztosan kipróbálnám,
de kellene pár nap, mire megszok-
nám, hogy nem egy esőcseppes,
foncsorozott üveglapra tekintek
sávváltáskor, hanem egy OLED kép -
ernyőre az ajtókárpiton…

Sötétben 
vagy erôs napsütésben 

szoftveresen
javítható a kép

TRÜKKÖS
TÜKRÖK

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.
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A vadonatúj Opel Corsa generáció első képvi-
selője egy teljesen elektromos hajtású autó lesz.
Az 50 kWh-s akkumulátorpakk akár 330 km-es ha-
tótávot is biztosít a 136 lóerős kisautónak. A vil-
lanymotor 260 Nm maximális nyomatékot ad le,
és a Corsa 8,1 mp alatt teljesíti a százas sprintet.
A divatirányzatokhoz hűen a tető vonala közel 5
centivel került lejjebb, és a vezetőülést is 28 mm-
rel alacsonyabbra tették, hossza pedig meghalad-
ja a 4 métert. Benzinmotorokkal is elérhető lesz,
így az 1,2 literes blokk 75 lóerős szívó, illetve 100
és 130 lóerős turbós verzióban érkezik. Négyhen-
geres dízelből 100 lóerős, másfél literes, szintén
PSA eredetű erőforrás szolgál majd az autóban.
Bent sok kijelző, okosabb táblafelismerő rendszer
kérhető és megjelenik az IntelliLux LED mátrix
fényszóró, ami kamerák segítségével pásztázza az
utat és állítja be az ideális fénykévét.

A Citroënből kivált prémiummárka, a DS végre hazánkban is elér-
hetővé tette kisméretű crossoverét. A DS 3 Crossback 412 cm hosszá-
val a kompakt kategóriában indul. Ugyanakkor például a 18 colos alu-
felnik és a közel 1,8 méter széles, extravagáns karosszéria komolyabb-
nak láttatják. Rejtett ablakkeretek, cápauszonyt formázó B-oszlop és
besüllyedő kilincsek teszik egyedivé a kocsit. Lesz belőle elektromos
változat, és 100-130 lóerős benzines és dízel változatok. A belső tér
is művészi kialakítású, a légbeömlők rombusz alakúak, sok kezelő-
szerv érintésérzékeny. Minden anyag minőségi, kellemes tapintású.
Mobiltöltő, széles könyöktámasz és pohártartók kényeztetik az uta-
sokat. Felárért a Focal által tervezett Electra audiorendszer zengi be
az exkluzív utasteret. 12 hangszórója 515 wattos erősítő segítségével
szólal meg, és még a hátsó utasoknak is jut magassugárzó – B-osz-
lopba építve. Mondanunk sem kell, hogy LED Mátrix fényszóró, radar
és kamera alapú DS Drive Assist félautonóm vezetőtámogató rend-
szer, DS Park Pilot parkolórobot, vagy DS Smart Access okostelefonos
ajtónyitás és motorindítás is kérhető a DS-hez.

Elérkezett az idő. Szeptember-
ben érkezik az elsőkerék-hajtású
kis BMW. Az X1 és X2 formai je -
gyeit felvonultató kompakt autó
talán nem a legegyedibb bajor tí-
pus, de biztosan meg fogja találni
a helyét az Audi A3 és a Mercedes
A-osztály között. Természetesen az
új 3-astól is örökölt részleteket – a
vesék egybeolvadnak –, így abszo-
lút friss benyomást kelt a forma. A
beltér az építésmód (keresztmotor,
fronthajtás) miatt nagyobb lett, és
a csomagtér immáron 380 literes.

HÍREK

Corsa-e

Jön az új 1-es
Ráadásul elektromos nyitással is
kérhető a csomagtérfedél. A mű-
szerfal is a nagytestvérre emlékez-
tet: ultramodern és sportos. A mo-
torokból kezdetben öt változat
lesz. Benzinesekből 1,5 literes, há-
romhengeres, 140 lóerős, és az
M135i xDrive összkerékhajtású
csúcsmodell 2 liter lökettérfogat-
tal, 306 lóerővel. Dízel fronton
ugyancsak háromhengeressel kez-
dődik a sor, ami másfél literes és
116 lóerős. Majd jön a kétliteres
150 és 190 lóerővel.

DS 3 Crossback
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A Ford Focus Active ugyan nagyon
hasonlít a többi Focusra, mégis telje-
sen más a karaktere. Igazi crossover
arca van. Meglepetés, hogy a leme-
zek alatt is felkészítették a könnyű te-
repezésre.

Amikor megkaptuk a tesztautót,
arra gondoltunk, hogy egy automata,
dízel ötajtós és egy turbós, benzines
villám-kombi mutációk után nem tud
újat mutatni a Ford Focus. De kelle-
mes csalódást okozott.

Külsőségek
Hiába ötajtós, és kupésan ívelt a

teteje, ez nem egy normál Focus
hatchback. Magasabb. A sportfutó-
műves társainál 40 mm-rel maga-
sabb. Ami tekintélyes különbség. Rá-
adásul ez mind a hasmagasságot nö-
veli. Végre egy kompakt, ami lát-
ványos első kötényidomai elle-
nére merőleges parkoláskor
nem akad fenn a padkán. Szó-
val négy centiméter tényleg
sok: kell a városban, hasznos
egy mélyen barázdált földúton –
és a meredekre tervezett társasházi
mélygarázsokban is. Sok „városi” te-
repjáró megirigyelhetné ezt a tulaj-
donságát. Aztán ott vannak a mű-
anyag kerékjárati ívek. Eszméletlen
jól állnak a Focusnak. Olyan egység-
ben vannak, mint amikor a méreg-
drága telefonunkra rátesszük a 30
ezer forintos prémium strapa-tokot.
Véd és öltöztet. Nem beszélve a szé-

For-Top Kft. FordStore Prémium Márkakereskedés
Tel.: +36-96/513-200 • E-mail: auto@fortop.hu

Web: www.fortop.hu • Facebook: www.facebook.com/fortopkft

ria 17 colos alufelnikről, amelyeken
magas oldalfalú abroncsok vannak.

Több mint látvány
A formai játék meggyőző, de mi-

vel nem csak egy felszereltségi cso-
magról van szó, sok minden változott
a technikában is. Az üzemmódválasz-
tó normál, eco, illetve – a gyakran
használt – sport üzemmódjait kiegé-
szítették a „slippery” és „trail” beállí-
tásokkal. Előbbi erősen csúszós, ha-
vas vagy egyéb laza talajon kevésbé
engedi kipörögni a kerekeket, segíti
az elindulást. A trail pedig inkább a
lendületes „terepezésre” vágyóknak
jó. Ilyenkor az ESC (menetstabilizáló)

engedékenyebb, a kerekek kipörög-
hetnek, ha éppen szeretnénk, így pél-
dául kevésbé telnek meg sárral, vagy
élvezetesebb lehet a túra a földúton.
Parasztvakításnak tűnnek ezek az op-
ciók, de ha a Focus Active alá nézünk,
a meglepettség fog az arcunkra ülni.
Egészen komoly lengőkarok, illetve

védőburkolatok láthatók hátul, a le-
gendásan jól hangolt, független futó-
művön. Az eltérő hosszúságú lengő-
karokat egyedi méretezésű rugókkal
és lengéscsillapítókkal kombinálták.
Segédkerettel csillapítják a rezgése-
ket, és a kanyarstabilizátorok adják a
betonbiztos útfogást. Ha egy ST-line
Focus sportos futóműve nem tetszik,
bátran ajánlom az Active kényelmes
beállítású emelt rendszerét. Az ör-

dög a részletekben rejlik, hiszen
még a lengőkarok rögzítésénél

használt perselyek is tervezet-
ten heterogén anyagtulajdon-
ságúak. Amit érzünk, az néha
kihozhatja belőlünk Marcus

Grönholmot…

Csak ad
A magasabb műszaki tartalom és

(ki)emelt idomok mellé korrekt felsze-
reltség is jár. LED-es menetfény és köd-
lámpák, nagy kerekek, valamint vész-
fékasszisztens, sávelhagyásra figyel-
meztető elektronika. És tetősín, ami
csak az Active verziós ötajtóshoz elér-
hető, egyébként csak a kombihoz. A
belső kényelmet a 8 colos központi
érintőképernyő és egy 4,2 colos infor-

mációs kijelző a körműszerek között
adja. A médiarendszer tudja tükrözni
az okostelefonunkat, akár Waze is fut
rajta, meg Spotify. Jelképes pénzért
B&O prémium hifit kapunk 10 hang-
szóróval és tolatókamerát. Már sokszor
dicsértük a Fordok téli csomagját, itt is
elérhető: fűthető első szélvédő,  -mosó,
kormány és ülések. Must have.

Élményautó
Hiába három henger, hiába a maga-

sabb építés, a Focus az Focus. Az 1,5
literes benzines manuális váltóval
kombinálva tudja, amit kell. Dízelesen
alulról húz, és pörgethető a végtelen-
ségig. Valójában, ha akarjuk, hármas-
ba kapcsolva leélhetjük vele az életün-
ket. Ha pedig okosan váltogatunk, ak-
kor vagy a takarékosságával (akár 5 li-
ter), vagy dinamikájával hálálja meg a
törődést. Van ugyan belépőmotor, a
díjnyertes 1,0 kicsivel több, mint 6 mil-
lió forintért, de a tesztben szereplő
1,5-ös is csak 6,4 millió forintért érhe-
tő el kedvezményes áron. És persze
1,5 és 2 literes dízel. Meg a 182 lóerős
egyötös. De az sajnos Active-ként csak
automatával kérhető. Így marad a
tesztautó a tökéletes választásnak.

Látványos elsô
kötényidomai ellenére 

merôleges parkoláskor nem
akad fenn a padkán

Teszt: Ford Focus Active

Életrevaló
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Kevesen gondolják, hogy natúr
joghurtból mennyire finom, egész-
séges, és nem utolsósorban gyor-
san elkészíthető desszertet kínálha-
tunk. A kekszet összetörjük és
egyenletesen 4 pohár aljába oszt-
juk szét. Az epret összevágjuk és a

Talán furcsa, de ha kedvenc
ételt kell megnevezni, Nagy
Eszter kreatív séf a rántott
húst említi először. Ezt rendeli
étteremben, vendégként is.
Ennek két oka van: az egyik,
hogy amikor dolgozik, ezt az
ételt kérik tőle legkevésbé, így
nem kóstolhatja eleget. A má-
sik pedig, hogy ebben méri az
adott éttermet.

A tökéletes
rántott hús

Borjúbécsi langyos 
burgonyasalátával

A felsálat 4 egyforma szeletre vág-
juk és óvatosan kb. 1 cm vastagra
klopfoljuk. A tejet a sóval és a zúzott
fokhagymával elkeverjük és a hússze-
leteket 1-2 órára a sós tejbe áztatjuk.
A zsemléket feltépkedjük, aprítóban
leturmixoljuk és tepsire terítve kiszá-
rítjuk. (Ha sietünk és elfelejtettük
időben ledarálni a zsemlét, ne ag-
gódjunk, száradás előtt is használha-
tó, hiszen sütés közben így is ropo-
gós lesz.) A lecsepegtetett húsokat
panírozzuk. Egy nagyobb serpenyő-
be sütőpapírt helyezünk, egyszerre 5

Joghurtos-bodzás pohárkrém 
borsos eperrel

Hozzávalók:
Borjúbécsihez: 800 g borjúfelsál • 500 ml tej • 40 g só • 20 g fokhagyma
Panírozáshoz és sütéshez: liszt • tojás • 4 db friss zsemle
• szeletenként 5‐6 dkg vaj • 2 ml olaj és 1 db sütőpapír
Burgonyasalátához: 1 kg burgonya • 10 dkg metélőhagyma • fehérborecet,
cukor, só • 50 g tökmagolaj

dkg vajat és 2 ml olajat teszünk bele
és amikor a serpenyő forró és a vaj
habozni kezd, akkor tesszük bele a
húst, amelyet oldalanként 1,5 percig
sütünk. (Minden sütéshez tiszta pa-
pírt és új vajat használjunk. Jó hír,
hogy a serpenyőt nem kell majd el-
mosni.) A burgonyákat megpucoljuk,
felkarikázzuk, majd kevés sós vízben
puhára főzzük. Amikor a burgonya
langyosra hűlt, belekeverjük az ece-
tet, cukrot (ha kell, még sót) és az ap-
rított metélőhagymát. A levet fel-
használjuk, mert a főzővízben kiázott

keményítő még szaf-
tosabbá, krémesebbé teszi a
salátánkat. A tálaláskor tökmagolajjal
locsoljuk.

Hozzávalók: 
400 g natúr joghurt 

• 20 g bodzaszirup (szörp)
50 g méz • 5 g fahéj 

• 80 g zabkeksz 
• 160 g eper • bors

méz felével, valamint a frissen
őrölt borssal összekeverjük. Ezt az
epermixet a kekszre halmozzuk,
majd a joghurtot a maradék hozzá-
valóval alaposan elkeverjük és a po-
harakba töltjük. Friss mentával
vagy citromfűvel díszítjük.
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Milyen panaszokkal érkezett?
Gyakran éreztem fájdalmat a mell-

kasomban, előfordult, hogy ez nehéz-
légzéssel párosult. Ízületi fájdalmakat
is éreztem, főleg a vállam környékén.
Szerintem ennyi idősen ezek már
gyakran előfordulnak. Attól persze ez
még nyilván nem természetes, sőt né-
ha elég ijesztő tud lenni.

Mi a helyzet a rizikófaktorokkal? 
Amellett, hogy elég nagy stresszel

és szinte állandó rohanással jár a mun-
kám, hiszen fotóriporter vagyok, alap-
vetően úgy gondolom, hogy egészsé-
ges életet élek. Soha nem ettem vagy
ittam túlzott mértékben, igaz, a rend-

Péter: A laboratóriumi leleteknek hiszek, nem a reklámnak

A Dr. Dézsi Natur Hepar Mix
helyrehozta a májfunkciómat
Amikor az ember túllépi a negyvenet, óhatatlanul elgondolkozik azon,
hogy nagyjából a felénél tart az életének. De vajon tényleg csak a felénél?
Mert akkor nem is áll annyira rosszul. Azonban három gyerek mellett ezek
a várható évtizedek már a felelősségről is szólnak, s ilyenkor az egészség
mint érték sokkal inkább felértékelődik. S ötvenhez közeledve aztán össze-
szedi a bátorságát és elmegy egy szűrővizsgálatra.

szeres étkezések gyakran még hétvé-
geken sem jöttek össze, hiszen a hírér-
tékű események megkívánták, hogy
jelen legyek. Ilyenkor az ember aztán,
ha lehetőség van rá, bekap egy-egy fa-
latot, aztán rohan a következő hely-
színre. Alkoholt is inkább csak társasá-
gi események  alkalmával, kisebb
mennyiségben fogyasztok. Az tény,
hogy szeretem a fűszeres húsokat és
az édességet, főleg a csokoládét, min-
den mennyiségben.

Mit mutattak a vizsgálati ered-
mények?

A szívem jól „vizsgázott”, a doktor
szerint egy kis sportot kell csak beépí-

teni a napjaimba úgy, hogy
ne munka jellegű legyen.
Ellenben a laboratóriumi
leleteim megijesztettek.
Magasak voltak a máj-
funkciós értékeim. Há-
rom  is „csillagos”, vagyis
magas volt. A köszvényt
előidéző húgysavszinte-
men is volt mit faragni. A
koleszterinszintem és a
hasi ultrahangvizsgálatom ellenben
teljesen jó volt. 

Mit tudtak tanácsolni ezek után?
A patikákban és interneten is kap-

ható Dr. Dézsi-féle Natur Hepar Mix
tablettát ajánlották, az előírt napi 2
tabletta adagban. A médiában dol-
gozva tudom, hogy nagyon nem sza-
bad az egy-egy reklámban elhangzot-
takat készpénznek venni, ezért kétel-
kedve álltam neki a fogyasztásának.
Gondoltam, a reklámok lehet, de a

laborértékek nem hazudnak, ezért kí-
váncsian vártam az új eredményeket.
Három hónap után örömmel és meg-
döbbenve láttam, hogy a  megismé-
telt vérvételt követően a májfunkci-
ós értékeim is rendbe jöttek. A há-
rom csillagból mindössze  egy  ma-
radt, de az is csak hajszállal volt ma-
gasabb az egészségügyi határérték-
nél. Márpedig ezek a számok nem
hazudnak. Szerintem ezt nevezik be-
tegségmegelőzésnek. (x)

Péter: A Dr. Dézsi Natur Hepar Mix tabletták
szedése mellett három hónap után rendeződtek
a májfunkciós laborleleteim.

Még van helyünk, ha sietsz! Ha szereted az ál-
latokat és vágysz egy különleges kalandra, akkor
itt a helyed! Kincsekre találhatsz, oroszlánbajuszt
és tigriskarmot is zsákmányolhatsz. Megláthatod,
milyen viccesek a kicsi makik, vagy azt is megtud-
hatod, milyen erős Mana, az orrszarvú. 

A nyár folyamán már csak négy turnusban ma-
radt helyünk. Aki az első hetekre szeretne jelent-

minden gyerkőcnek, a nap legnagyobb részét a
gyerekek az állatok körül töltik, takarítással, ete-
téssel, gondoskodással, de nagy hangsúlyt fekte-
tünk az oktatásra is. A tábor ideje alatt igazi állat-
kerti dolgozókká válunk, és bepillantást nyerhe-
tünk a kulisszák mögé.

Rengeteg meglepetéssel és ajándékkal készü-
lünk 2019-ben is a táboros gyerekeknek.

A „Zoo élménycsomag” részei: – Ajándék
egyéves gyermekbérlet minden táborosnak. – A
táborban három étkezést biztosítunk tízóraival,
kétfogásos ebéddel és uzsonnával. – Közvetlen ta-
lálkozás az állatokkal és beszélgetés a gondozók-
kal. – A kifutók és a titokzatos állatkerti élet meg-
ismerése. – Ismeretterjesztő előadások. – Kézmű-
ves foglalkozás. – Városnézés kisvonattal és Füles
Bástyás program – trambulinpark látogatása.

Táborunk árán az idén nem változtattunk, rá -
adásul egy darab egy évre szóló gyermekbérletet
is adunk a részt vevő gyerekeknek ajándékba.

A táborra jelentkezni csak személyesen lehet
az állatkert irodájában, a honlapunkról letöltött je-
lentkezési lappal, és a tábori díj első részletével.
Munkanapon 8-tól 15.30 óráig, amíg van szabad
helyünk. Megközelíthető hátul, az Iparcsatorna fe-
lől, a zsiráfos kaput kell keresni. 

További, mindig frissülő információkért keresse
fel honlapunkat: http://www.zoogyor.com/in-
dex.php/hu/programok/zoo-tabor

Szeretettel várjuk az „állatozni” vágyókat!

kezni, már csak a jövő héten teheti meg (06. 03. –
06. 07). 1. hét: június 17. – június 21. • 2. hét: jú-
nius 24. – június 28. • 7. hét: július 29. – augusztus
2. • 9. hét: augusztus 12–16.        

A tábori részvétel feltétele: az általános iskola
első osztályának elvégzése, mivel az írás és olvasás
a közös feladatok megoldásának elengedhetetlen
része. Napközis táborunk nagyon jó lehetőség

Vár a Zoo Tábor!

Állati jó kalandok 

Szerző, fotó: Xantus-állatkert

a nyáron
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A Honvéd ligetben ért véget a
virágosítás, amelynek keretében
az idén mintegy száztízezer egy-
nyári virágot ültettek el a Győr-Szol
Zrt. munkatársai. „A győri önkor-
mányzat évente milliárdos nagy-
ságrendben fordít forrást a város-
üzemeltetésre, amelybe a közterü-
letek rendezettsége, díszítése is

beletartozik” – fogalmazott dr. Fe-
kete Dávid alpolgármester. A terü-
let önkormányzati képviselőjeként
kiemelte, a belvárosban több hely-
színen is találkozhatunk újdonság-
gal, köztük a tavaly elkészült Bécsi
kapu tér virágosításával, vagy a Vá-
rosház tér és a Honvéd liget új kő-
szegélyeivel. 

„Az önkormányzat igyekszik bevon-
ni a lakosságot a város szépítésébe, és
ennek jelképeként vettek részt a ko-
rábbi években a kézilabdázók vagy a
művészek, idén pedig a Révai-iskola di-
ákjai” – fűzte hozzá Radnóti Ákos vá-
rosüzemeltetésért felelős alpolgár-
mester. Kiemelte, a Virágos Városunk
Győr környezetszépítő verseny jelen-
leg is zajlik, míg a napokban több ezer
virágpalántát osztanak ki az igénylők
között, vagyis a győriek valóban kive-
szik a részüket a virágosításból.

„Győr egy gyönyörű város, rengeteg
a rendezett zöldterület, a virágos utca

és tér, ami a fiatalok számára is inspiráló
környezet. Éppen ezért örömmel ve-
szünk részt a virágosításban, így ma-
gunk is tenni tudunk a környezetün-
kért” – nyilatkozta Boncsarovszky Péter,
a révais diákönkormányzat vezetője.

Győr-szerte egyébként mintegy
60 virágágyásba ültettek el 92 ezer
egynyári palántát a Győr-Szol Zrt.
munkatársai, emellett 40 virágoszlo-
pon, 8 virágpiramison és több száz ül-
tetőkonténerben további 17 ezer vi-
rág díszeleg. A következő nagyszabá-
sú zöldítés ősszel várható, amikor a
faültetési program folytatódik.

díszíti a várost

Befejeződött az egynyári palánták ültetése, amelyben tavaly-
előtt a Győri Audi ETO KC kézisei, tavaly a kulturális élet szerep-
lői, idén pedig a diákság képviselői is segédkeztek.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Több mint

SZÁZEZER VIRÁG



Álláshirdetés

312019. május 31.

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
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Tipikusan olyan családi házas beépí-
tésű körzetekről van szó, ahol az év
360 napján szinte semmi gond sincs a
szennyvízelvezető rendszerrel. Egy ki -
adós esőnél, zápornál viszont azonnal
túlterheltté válik az elvezető rendszer.

A szennyvízelvezető hálózatokat
nem ilyen hatalmas mennyiségű víz
elvezetésére méretezték. 

Se a szivattyúk, se a csővezetékek
nem tudnak megbirkózni a csapadék-
vízzel. Máshogy kell megoldani a csa-
padékvíz elvezetését: kérjük, használ-
ják a megépült csapadékvíz-elvezető
rendszereket.

Szerző, fotó: Pannon-Víz Zrt.

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai 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.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakörök betöltésére:

gépi forgácsoló

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány,
egyetemes forgácsológépeken 
szerzett gyakorlat

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´́

´́ ´́
´́

Még jobb megoldás, ha ciszter-
nában, esővízgyűjtőben vagy kerti
tóban gyűjtik az esővizet. Ezzel
nemcsak környezetünket, hanem
saját pénztárcájukat is kímélik, hi-
szen nem kell külön pénzt költeni
öntözővízre.

Győrben Szabadhegyen, Kisme-
gyeren, Szentivánon, Pinnyéden,
Ménfőcsanakon, Gyirmóton, vala-
mint Révfalu, Sziget és Újváros egyes
részein olyan szennyvízelvezető rend-
szerek működnek, amelyekbe nem
lehet csapadékvizet belevezetni.
Szennyvízelvezető hálózatainkat fo-

lyamatosan, szúrópróbaszerűen el-
lenőrizzük. Jelenleg Szabadhegy és
Kismegyer térségében vizsgáljuk a
rendszert. Ha tiltott csapadékvíz-be-
vezetést találunk, akkor hivatalos el-
járást kezdeményezünk az ingatlan
tulajdonosával szemben.

Ha Ön nem biztos benne, hogy
az Ön körzetében bevezethető-e a
csapadékvíz a csatornába, az iktato@
pannon-viz.hu címen, a Pannon-Víz
Facebook-oldalán, vagy a 96/522-
630-as telefonszámon érdeklődhet. 

Előzzük meg az elöntéseket!

Kérjük, ne vezessen csapadékvizet a szennyvízelvezető csatorná-
ba! Záporoknál ez a mélyebb fekvésű területek elöntéséhez vezet,
fel fog törni az utcára a csatorna tartalma.

A csapadékvizet ne vezesse
a szennyvízelvezető csatornába!

´́

A Győr-Szol Zrt. ismét földi melegködös kémiai eljá-
rással végez szúnyoggyérítést Győr területén.  Ameny-
nyiben az időjárási körülmények engedik, május 31-én,
pénteken és június 1-jén, szombaton az alkonyati órák-
ban az erre alkalmas berendezés földi melegködös szú-
nyoggyérítést végez Győr különböző pontjain. A gyérí-
tés a korábbiakhoz hasonlóan Gyirmótot, a Dózsa rak-
partot, a Rába-partot, a Püspökerdőt, Sárást, a bácsai
csatorna környékét, Győrszentiván-Kertvárost, a likócsi
töltés területét, a Jedlik hídtól az Aqua Sportközpontig
húzódó terület egyes részeit és az Aranypart I-et és II-
t érinti. Elsősorban a vizes élőhelyek közelében, vala-
mint az erdősávokban, bokros-fás területeken kerül sor
földi melegködös kémiai gyérítésre, összességében kö-
zel 900 hektáron. A melegködös gyérítést végző szer-
kezet működése zajhatással jár, ezért a szolgáltató kéri
a lakosság elnéző türelmét.

szúnyoggyérítés
Ismét földi 

Szerző: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor
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Fodrászkelléküzletbe eladót fel-
veszek, lehetőleg fodrász vagy el-
adó végzettséggel rendelkezzen.
Érdeklődni lehet: 06-30/936-
6652-es telefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Ablak, redőny, okosredőny, szú-
nyogháló, zsaluzia, reluxa, szalag-
függöny, gurtnicsere, redőnyjaví-
tás. Ingyenes felmérés! Tel.: 06-
70/233-9213

Ajtók javítása! Vállaljuk fém, fa,
műanyag, beltéri-kültéri ajtók ja-
vítását-szerelését, zárjavítását.
06-70/223-7957

Klímaszerelés, klímatisztítás rö-
vid határidővel! A hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény
jár! 06-70/421-2980

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, meg-
egyezés szerint. 06-70/675-0654

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok javí-
tása, áthúzása anyagválasztással. In-
gyenes felmérés–szállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítása, áthú-
zása. Érdeklődés: 06-70/884-6838

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, Herendi por-
celánt, Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá-
kat, könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! Telefon: 06-30/885-
6001. Díjtalan értékbecslés! 

Kozmetikai helyiséget bérelnék
bejáratott szépségszalonban, el-
sősorban Győr belvárosában. 06-
20/335-7415

Kézi intarziás antik szekrénysor
(Fatime) ágyneműtartóval együtt
eladó. Irány ár: 70.000 Ft. Érdek-
lődni: 06-30/513-7817

Régiséget, hagyatékot, régi hangle-
mezeket vásárolok. 06-70/325-9908

Simsont vásárolnék. Érdeklődni
lehet telefonon: 06-30/971-
4284

Bioptron lámpát, színterápiát, áll-
ványt, dobozt, légterápiát, Cera-
gem ágyat vásárolok! Érdeklődni
lehet: 06-20/529-9861

Kéziszerszámokat: kulcsokat, kala-
pácsokat, krovákat, satukat, kisgé-
peket, kerti szerszámokat, fejszé-
ket vásárolnék. 06-20/415-3873

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány
elfogadása, beváltás. Nádorvá-
rosban garázst vennék. Telefon-
szám: 06-70/564-2280.

ELADÓ

Ménfőcsanakon, Öreg út elején
összközműves építési telek el-
adó. 06-20/324-5099

Győr-Adyvárosban a Barátság
Sportparkra néző, 53 nm-es, jó
állagú öröklakás eladó.
18.900.000 Ft. 06-70/232-7693

KIADÓ

Győr-Ménfőcsanakon szállás ki -
adó munkásoknak, 8 fő részére.
06-20/324-5099

LAKÁSCSERE

96/505-050

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-

Víz-szennyvízvezeték javítása, bő-
vítése, szaniterek, csaptelek cse-
réje. Kül-, beltéri burkolatok javí-
tása, tisztasági festés. 06-
70/363-6633

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
tisztasági festést, laminált padlók le-
rakását vállaljuk. 06-70/245-8931

Villanyszerelés, javítás. Csillár, re-
dőny, vízcsap, ajtózár, stb. HÉT-
VÉGÉN IS! Tel.: 30/9940-808

Mindennemű kárpitozást, javí-
tást vállalok ingyenes felmérés-
sel, vidéken is. Nagy szövetvá-
lasztékkal. Tel.: 06-20/239-9198

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, famet-
szés, faültetés, bozótirtás! 06-
30/403-6810; 96/826-322

Lomtalanítást vállalok. Ingyen ki-
takarítom pincéjét, udvarát. Fe-
lesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom.
Tel.: 06-70/882-6590

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé-
ig. 06-70/265-7643

ÁLLÁS

Nyugdíjasok jelentkezését várjuk
rész- vagy folyamatos munkavég-
zésre: szakács, női és férfi takarí-
tó, konyhai kisegítő, szobaasz-
szony, mosodai kisegítő, áruátve-
vő, műszakvezető, minőségellen -
őr, logisztikus, illetve többféle
betanított könnyű fizikai feladat.
Jelentkezés: 06-20/335-7312,
96/822-514 vagy Győr, Bartók B.
út 8. Északi Szomszédok Nyugdí-
jas Szövetkezet irodájában.

Másodállás-lehetőség! Belváros-
ban működő családi panziónkba
éjszakai recepciós munkatársat
keresünk, elsősorban hétvégi
munkavégzésre. Nyugdíjasok és
diákok jelentkezését is várjuk! Je-
lentkezni az alábbi e-mail címen
vagy telefonszámon lehet: in-
fo@kerteszpanzio.com, 06-
30/820-0426.

Cégünk keres győri munkahelyre
villanyszerelőket és CNC-gépkeze-
lőket. Kiemelt kereseti lehetőség
(nettó 2000-2100 Ft/óra). Utazás
biztosított. Érdeklődni: 06-
70/206-2621-es és 06-20/265-
2969-es telefonszámokon.

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

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm között

igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.
A telkeket teljes közmû ellá tás sal,

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-30/948-4701 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

ti szerződéses, teljesen felújított
lakást cserélne 55–70 nm-es, 3
szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Gyárváros. (Hirdetésszám:
693)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, felújított, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 szobás, 30–40 nm-es,
határozatlan bérleményre. Szi-
get, Újváros kizárva. (Hirdetés -
szám: 611)

Sáráson 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne ha-
sonló 49 nm-es, 2 szobás, hatá-
rozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 613) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 25–36
nm-es, szigeti, újvárosi, 1 szobás,
határozatlan-határozott idejű bér-
leményre. (Hirdetésszám: 614) 

Belvárosi, 1 szobás, 40 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne bel-
városi, révfalui, nádorvárosi, ady-
városi, 3 szobás, 55–65 nm-es,
határozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 616)

Szabadhegyi, 1 szobás, 38 nm-es,
félkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 40
nm-esnél nagyobb, 2-3 szobás,
határozott-határozatlan idejű bér-
leményre. (Hirdetésszám: 617) 



332019. május 31.

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Marcalváros I-en eladó ez a 49 nm-
es, 2 szobás, 11. emeleti panella-
kás. A lakás felújított, klímás, a nyí-
lászárók mûanyagok. 2 tároló tarto-
zik hozzá. Közös költség: 8000 Ft.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 

Kunszigeten 90,94 nm-es, nappa-
li+3 szobás, új építésû családi ház
eladó 800 nm-es telken. A ház 30-
as téglafalakkal épül, 15 cm hôszige-
teléssel. Átadás: 2020 nyarán. Az ár
nettó, emelt szintû fûtéskész ár.

Horváth Edina:
70/587-4020

A belvároshoz közel, Szigetben új
építésû, 43—64 nm-es lakások év vé-
gi átadással eladók. A földszinti, 43
nm-es, amerikai konyhás nappali+1
szobás lakáshoz terasz és saját kert-
kapcsolat tartozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyárváros mûemléki védettségû ré-
szén, a Mátyás tér közvetlen közelé-
ben 51 nm-es, amerikai konyhás
nappali+egyszobás, elsô emeleti,
nagy erkélyes, teljesen felújított tég la -
lakás eladó. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Adyvárosban, a Kodály Z.
úton parkra nézô, 44 nm-es, 2 szo-
bás, erkélyes, negyedik emeleti lakás
eladó. A lakás állapota felújítandó.
Az ablakokból szép kilátás nyílik a
Kuopio parkra. 

Horváth Edina: 
70/587-4020

Gyôrzámoly új építésû részén eladó
önálló, 93 nm-es ikerház. Telekrész:
354 nm. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali+3 hálószoba. Várható
átadás: 2019. november.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Ár: 18,78 M Ft Ár: 16,49 M Ft 

Új építésû lakások Szabadhegyen,
kis lakóközösségben, 42—100 nm kö-
zötti alapterülettel eladók. Liftes ház
1. emeletén nappali+1 szobás lakás.
42 nm-es, 7 nm-es erkéllyel. Átadás:
2020. I. negyedév. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Nagyszentpál új építésû részén el-
adó ez a 91 nm-es ikerház. A házhoz
tartozó telekrész 470 nm. Elosztása:
3 szoba+nappali+háztartási helyi-
ség+13 nm terasz. Várható átadás:
2019. november.

Budai Mónika:
30/640-8794Ár: 20 M Ft Ár: 26,8 M Ft 

A belvároshoz közel, Szigetben új
építésû, 43—64 nm-es lakások év vé-
gi átadással eladók. Az emeleti, 58
nm-es, erkélyes, amerikai konyhás
nappali+2 hálószobás lakás a csen-
des belsô udvarra néz.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 27,489 M Ft 

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

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 25,99 M Ft Ár: 34,99 M Ft Ár: 29,9 M Ft 

Gyôrszentiván-kertvárosban, 1244
nm-es telken 25 nm-es, szoba,
konyha+terasz elosztású, tégla épí té -
sû hétvégi ház eladó. A telek beépít-
hetôsége 3%-os. Fûtés: kályhával
vagy villanyradiátorral.

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 8,59 M Ft Ár: 21,789 M Ft Ár: 25,49 M Ft 

Adyvárosban 53 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, 3. emeleti lakás eladó lif-
tes, tízemeletes házban. Nyílászárók
mûanyagok, redônnyel, szúnyogháló-
val ellátottak. A lakóközösség jó, a
lépcsôház tiszta és csendes. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 18,79 M Ft 

JÚNIUS 
14—15. 

Nyitott napot tartunk 
az irodánkban: 

Gyôr, Kálvária utca 27/A.

Válassza ki idôben Édes Otthonát!

Tudjon meg mindent a babaváró hitelrôl, 
a falusi csokról és a többi támogatásról!

Minden érdeklôdônek óriási kedvezményeket rejtô 
egyedi Kika-kuponfüzetet adunk ajándékba!
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye Győri Szabó Gábor Árnyékfutball című, dedikált könyve. 
Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módo-
sítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési esz-
közök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot fo-
lyamatosan kísérjék  figyelemmel!

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

1.) Egyszerűsített eljárás véleményezés
SZTM 2018-054 Győr-Pinnyéd, Szent Vendel u. 04819 sz. övezet korrekció
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti egyszerűsített
eljárás véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. május 31-től 2019. június 19-ig

2.)  Állami főépítész eljárás partnerségi egyeztetés
SZTM 2018-076 Győr-Gyirmót, 02585, 01972 és 01973 sz. övezetek szabályozási
módosítása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 39.§ szerinti állami főépítészi
eljárás partnerségi egyeztetés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. május 31-től 2019. június 19-ig

Minden módosítás megtekinthetŐ: A város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/ren-
dezési terv/rendezési terv módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Vá-
rosház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231-es szobában megtekinthetŐ. A megjelenés napjától
javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az
ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Tele-
pülésfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/
rendezési terv/partnerségi egyeztetés és rendezési terv módo-
sítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a település-
rendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdek-
lődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Település-
fejlesztési Főosztály lakossági fórum keretében bemutatja a rende-
zési tervi módosítások tervanyagait.

A lakossági fórum időpontja:
2019. június 11., de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne:
GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem
A lakossági fórum tárgya:
fenti közleményben megjelölt rendezési terv módosítási eljárások

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

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2019. május 31-tŐl a város
internetes oldalán: „http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési
terv\partnerségi egyeztetés vagy rendezési terv módosítási eljárá-
sok” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek
írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek
valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 9021 GyŐr, Városház tér 1. 
E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
a tulajdonában lévő nem lakás célú helyi-
ségeit bérleti díjra történő nyílt pályázta-
tással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal
9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épületének
hirdetőtábláján (üvegfalon), a GYŐR-SZOL Zrt.
központjában  (9024 Győr, Orgona u. 10.), va-
lamint a  www.gyor.hu  honlapon Vagyonhasz-
nosítási felhívás menüpontban tekinthetők meg
2019. május 28-tól 2019. június 17-ig, ahon-
nan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér
1. ) Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasz-
nosítási Osztályán, ügyfélfogadási időben vagy
telefonon: 
(96) 500-236-os és (96) 500-277-es számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI 
HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK 
BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2019. június 17. (hétfő) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, 
Győr, Városház tér 1. Zechmeister II. terem,

időpontja: 2019. június 20.
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A Magyar Nyugdíjasok Egyesüle-
teinek Országos Szövetségének ren-
dezésében tartották meg az V. Ma-
gyarországi Szenior Sportjátékokat.
Az Olimpiai Sportparkban több mint
nyolcszáz időskorú résztvevő bizonyí-
totta, a sportot soha nem késő elkez-
deni, a tánc örömét minden életkor-
ban átélhetjük.     

Az immár ötödik alkalommal meg-
rendezett Magyarországi Senior
Sportjátékokon bármely magyar
vagy Kárpát-medencei állampolgár
részt vehetett. Öt korcsoportban vár-
ták a nyugdíjasok jelentkezését, az
50 és 55 év közöttiek, 56 és 60 év kö-
zöttiek, 61 és 65 év közöttiek, 66 és
70 év közöttiek és a 70 év felettiek
jelentkezhettek a versenyzésre. Sakk,
futás (kb. 3 km), tenisz, asztalitenisz,
darts, úszás (50 m gyors-, mell- és
hátúszás) egyéni versenyszámokban
indulhattak a vállalkozó kedvű és
sportot kedvelő versenyzők, a senior
tánctalálkozó pedig több mint 700
nyugdíjaskorút mozgatott meg.

Panker Mihály, a Humánszolgálta-
tási Főosztály vezetője Borkai Zsolt
polgármester nevében köszöntötte a
több mint nyolcszáz résztvevőt. Győr

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

már két alkalommal elnyerte az Idős-
barát önkormányzat címet, és a mai
találkozó is bizonyítja, a városunkban
közösségépítő rendezvényekkel bizto-
sítanak lehetőséget az aktív időskor
megőrzésére. „Jó látni a sportjátékok-
ra érkezett csapatokat, amelyek meg-
őrizték fiatalkori aktivitásukat és szép-
korúként is összemérik tudásukat a
sportban és a táncban is” – mondta a
főosztályvezető. 

Némethné Jankovics Györgyi szer-
vező a sportjátékokról elmondta,
2007-ben 9 ország részvételével in-
dult, és nagy öröm, hogy nyolc év
után ismét Győr rendezi. A mostani-
ra a hazaiakon kívül cseh, szlovák és
román csapatok is érkeztek a moz-
gás, az együttlét öröméért. A senior
táncmozgalomnak ma már 150 okta-
tója van, egyre több helyszínen, egy-
re több közösség szerveződött az el-

múlt években, és a győri sportjáté-
kokra most 26 helyről érkeztek, hogy
bemutassák tudásukat és az oktatók
új táncokat tanítsanak nekik. „Szeret-
nénk alapítani egy civil egyesületet a
senior táncmozgalomnak és a jelen-
lévők szimpátiaszavazással erősítet-
tek meg bennünket abban, hogy a
szerveződés mellé állnak” – emelte
ki a nap egyik fő elhatározását Né-
methné Jankovics Györgyi. 

SENIOR SPORTJÁTÉKOK: 
Hétszázan táncoltak együtt
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Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember
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osztályon...

• 1–5 év futamidô
• Törvényes ÁFA-

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

Palotai Károly olimpiai baj-
nok labdarúgó, az ETO egykori
kiválósága, a világ egykori leg-
jobb játékvezetője, sportdiplo-
mata, városunk egyik nagy alak-
ja tavaly távozott közülünk. Fia,
Palotai László a napokban szá-
mos emléket, kupákat, érmeket,
okleveleket adományozott a vá-
rosnak, amelyeket az önkor-
mányzat nevében dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester vett át. 

A hagyaték legértékesebb da-
rabja az olimpiai aranyérem,
amelynek különleges története
van. Palotai a tokiói olimpián a
magyar csapat kapitányaként

A Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Bajnok-
ság kézilabdadöntőjében idén már hatodik alka-
lommal mérkőztek Győrben az érmekért a legjob-
bak, hat-hat női és férficsapat. Itt volt az Esterházy
Károly Egyetem csapata is, az egri lányok ezzel az
együttessel szerepeltek legutóbb az NB I.-ben, és
játszottak például az Audi ETO vagy a Ferencváros
ellen is. Rajtuk kívül több csapatban szerepeltek

hazai pályán
élvonalbeli vagy NB I/B-s játékosok, így a másod-
osztályú ETO-SZESE kézilabdázói is a házigazda
Széchenyi István Egyetem színeiben.

A lányoknál az aranyérmet az egriek szerezték
meg, miután a fináléban a Pécsi Tudományegye-
tem csapatát győzték le. A fiúknál a Testnevelési
Egyetem szerezte meg az aranyérmet a Széchenyi-
egyetem előtt.

GYŐRI EZÜST

olimpiai bajnok lett. A döntőben
sérülés miatt nem játszhatott,
így neki nem adták át az arany-
érmet. Népszerűségét mutatja,
hogy a hazatérő focista a szurko-
lóktól kapott medált.

„Köszönöm a városnak, hogy
átveszi ezt a gazdag hagyatékot,
a családunk úgy gondolja, hogy
csak visszaadjuk Győrnek mind-
azt, amit édesapám Győrtől ka-
pott” – fogalmazott a labdarú-
gó-legenda fia, Palotai László.

„Az önkormányzat és a város
nevében is köszönet ezért az ér-
tékes gyűjteményért. A követke-
ző lépésként a Rómer Múzeum

munkatársai rendszerezik az ér-
tékes emlékeket, az önkormány-
zat pedig keresi annak a lehető-
ségét, hogy a relikviákat méltó
módon tudják megmutatni a
győrieknek – mondta dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester.

RELIKVIÁK az olimpiai bajnoktól

Az idén alapítása huszadik év-
fordulóját ünneplő Győri Ovifoci
Klub szombaton délelőtt 9 óra-
kor az ETO-stadion centerpályá-
ján rendezi meg hagyományos
évzáró fesztiválját.

A 2018/2019-es nevelési év-
ben 30 győri óvoda 36 ovifoci-
csoportjában heti rendszeres-

az ETO-stadionban

séggel több mint 600 kisgyer-
mek ismerkedett a mozgás, a
testedzés örömével. Az aprósá-
gok év közben tornákon is részt
vettek. A gálán a játékos, labdás
foglalkozásokon tanultakat mu-
tathatják be. Az ünnepélyes
megnyitót közös bemelegítés
követi, majd kilenc kispályán zaj-

lanak a mérkőzések. Az ese-
mény egyúttal az MLSZ Bozsik
intézményi programjának utol-
só tornája is.  A fesztivál ünne-
pélyes eredményhirdetésén va-
lamennyi kisgyermek aranyér-
met, focilabdát kap, az óvodák
pedig emlékserleget és emlékla-
pot vehetnek át.

Ovifoci-fesztivál
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„A pályafutásom elején sokat jártunk Magyar -
oszágra edzeni, a KSI-be vagy a Honvédhoz. Akkori-
ban csak Budapesten voltak megfelelő helyszínek
a jó felkészüléshez. A győri terem világszínvonalú,
ez nemcsak a csarnokról mondható el, hanem az
egész komplexumról. Tavaly Dragulescu is járt itt,
tőle is nagyon jó dolgokat hallottunk az OSP-ről” –
kezdi a válogatottal az októberi világbajnokságra ké-
szülő Marius Urzica, de közben arról sem feledkezik
meg, hogy a helyi klub, a GYAC tornászairól érdek-
lődjön, meglepő, hogy mennyire naprakész a ma-
gyar versenyzőkkel kapcsolatban. „Láttátok Fehér
Nóra ezüstérmes gyakorlatát korláton az eszéki vi-
lágkupán? Sajnos nem tudtam megnézni, csak az
eredményeket olvastam. Vannak nálatok tehetsé-
gek, Mészáros Krisztofer is nagyon ügyes srác, őt is
láttam már tornázni, még nagyon fiatal, előtte a jö-
vő, és kiváló edzők dolgoznak itt a fiúkkal és a lá-
nyokkal.” Bár a valaha volt egyik legnagyobb román
tornász nevéből nem derül ki, nagyon jól beszél ma-
gyarul, hiszen Erdélyben született, majd Gyergyó-
szentmiklóson kezdett el tornázni. „Sajnos kopik a
nyelvtudásom, mert Bukarestben, ahol élek, nincs
körülöttem senki, akivel magyarul beszélgethetnék,
de amikor lehetőségem van, örömmel teszem.”

Urzica csapatának célja az, hogy jól szerepeljen
a stuttgarti vb-n, majd kijusson a tokiói olimpiára.
A legjobb példa tanítványai előtt ő maga. Urzica
legerősebb szerén, lovon 1994-ben Európa- és vi-
lágbajnoki címet szerzett, majd 1996-ban ezüstér-
mes lett az atlantai olimpián. 1999-ben ismét vi-
lágbajnok lett, egy évvel később pedig Sydneyben
felállhatott a dobogó legmagasabb fokára az ötka-
rikás játékokon – a férfiak mezőnyében ez volt Ro-
mánia első olimpiai aranyérme. 2004-ben a ro-
mán csapattal bronzérmes lett Athénban.

„Az atlantai ezüstérem után jöttem rá, hogy az
olimpia más kategória. Előtte volt már világbajnoki

és Európa-bajnoki címem is, de ott csak az ezüst si-
került. Akkor jöttem rá, hogy még többet kell dol-
goznom az álmaimért. A mai srácoknak ennél is ne-
hezebb dolguk van. A torna sokat fejlődött, több le-
hetőség van benne, de nehezebb kimagasló ered-
ményt elérni” – mondja a 44 éves bajnok. Urzica ti-
zennégy tornásszal érkezett Győrbe, a válogatottnál
külön edzőkkel dolgoznak szerenként a fiatalok, akik
szabadidejükben megismerték a várost is.

„Csendes, nyugalmat sugárzó város Győr, ren-
geteg programmal. Sokat sétálunk a belvárosban,
és remekül érezzük magunkat, a fiúk szeretnek itt
lenni. Ha lesz rá lehetőségünk, visszajövünk.”

„Egy olimpiai éremben 
A román torna mindig is a világ élvonalába tartozott, elég, ha
az elmúlt évtizedekből Nadia Comaneci, Szabó Katalin vagy az
edző Károlyi Béla nevét említjük, de folytathatnánk a sort Ma-
rian Dragulescuval és a magyar gyökerekkel is rendelkező Mari-
us Urzicával is. Utóbbi legenda január óta hazája férfiválogatott-
jának szövetségi kapitánya, és ezekben a hetekben csapatával
Győrben, az Olimpiai Sportparkban edzőtáborozik. munka van”

RENGETEG
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Székesfehérvár adott otthont az
idei Diákolimpia atlétika országos
döntőinek, az V–VI. korcsoportos diá -
kok, vagyis az ifjúsági és a junior ver-
senyzők küzdhettek meg az egyéni
bajnoki címekért. A GYAC-ban spor-
toló fiatalok számára is jó erőfelmérő
volt ez a viadal, és az edzők képet
kaptak arról, hogy a felkészülésben
hol állnak az atléták, a korosztályos
ob-ig mit kell javítani, változtatni. A
GYAC sportolói közül a legnagyobb si-
kert Pintér-Horváth Mátyás és a
2017-es győri EYOF-on is induló
Lendvai Luca érte el, előbbi 800 mé-
teres síkfutásban lett aranyérmes,
utóbbi 3000 méteren nyert. Lendvai

1500 méteren még egy ezüstérmet
is begyűjtött. Horváth Márk súlylö-
késben, Mátés István gerelyhajítás-
ban állhatott a dobogó második fo-
kára. Bronzérmet szerzett súlylökés-
ben Tóth Patrik, Marx Balázs 3000,
Deák Bence 1500, Borka Bálint pedig
400 méteres síkfutásban.

A GYAC evezősei közül ketten a né-
metországi Essenben vettek részt a
magyar női nyolcas tagjaként az ifjú-
sági Európa-bajnokságon. A győri klu-
bot Stinner Kamilla és Fehérvári Esz-
ter képviselte az Eb-n. A lányok végül
a hatodik helyen zártak. A GYAC-osok
edzője Alföldi Zoltán, a nyolcas felké-
szítője pedig Pető Tímea volt.

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: május 31—június 6.

Füstölt hátsó csülök

Marhalábszár

Sertésmáj

250 Ft/kg

1899 Ft/kg

1099 Ft/kg

Rama kocka margarin
250 g,  956 Ft/kg

Kristálycukor

Csirkeszárnytô

320 Ft/kg

499 Ft helyett

189 Ft/kg

229 Ft helyett

Steffl dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

239 Ft/db

A magyar csapatból egyedüliként
a GYAC-os Fehér Nóra szerzett ér-
met a tornászok eszéki világkupáján.
A World Challenge Cup-on három
szerenkénti döntőbe is kvalifikálta
magát a győri versenyző, ezek közül
felemás korláton a dobogóra is fel-
állhatott, miután 13.367 ponttal a
második helyen végzett. Fehér bár
a gerenda és a talaj fináléjába is be-

jutott, kisebb sérülés miatt csak ge-
rendán szerepelt és itt a hatodik he-
lyen végzett. 

„Nagyon jó verseny volt, örülök az
ezüstérmemnek. A döntőben bemu-
tatott gyakorlatom erősebb volt,
mint a selejtezőben. Előzetesen azt
gondoltam, több pontot kapok rá, de
az edzőm és a magyar csapat többi
tagjai is büszkék rám, elégedettek

voltak velem. Sajnos a gerendadön-
tőben hibáztam, nem voltam ott fej-
ben, emiatt ez most így sikerült. A
másik döntőben, talajon pedig egy
régebbi térdfájdalom miatt nem in-
dultam, ami a legrosszabbkor jött elő
a melegítéskor” – nyilatkozta Fehér
Nóra. A másik győri versenyző, Mé-
száros Krisztofer is döntőbe került, és
talajon a nyolcadik helyen zárt.

Fehér Nóra
EZÜSTÉRMES

Győrben készül az Ausztria elleni két
világbajnoki selejtező mérkőzésre a ma-
gyar női kézilabda-válogatott. Az első
meccset Grazban játsszák június 2-án,
vasárnap 18 órától, a visszavágót pedig
három nappal később, szerdán 18 órától

Zalaegerszegen. A párharc győztese kijut
a kumamotói olimpiai kvalifikációs világ-
bajnokságra, amelyet november 30. és
december 15. között rendeznek. A ja-
pán torna aranyérmese kvótát szerez a
2020-as tokiói olimpiára, a 2–7. helye-

zettek pedig részt vehetnek a jövő ápri-
lisi selejtezőtornákon.  Kim Rasmussen
szövetségi kapitány játékoskeretében a
Győri Audi ETO csapatát két játékos kép-
viseli, a kapus Kiss Éva, és a klubtól távo-
zó jobbátlövő Tomori Zsuzsanna.

Irány a vb!
Győrben edzenek a lányok
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