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Rendhagyó koncert a kultúra hetében

Víz-hangok
Cikkünk a 10. oldalon

Lapozzon a 29. oldalra!



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: Andreas Werner Merz. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912

2 2019. január 25.

Az épülő lakások árait tekintve nem
városunk vezet az Otthon Centrum új-
lakás-piaci körképe szerint: Sopron,
Veszprém, Kecskemét, Székesfehérvár,
Debrecen, Pécs és Szeged is drágább,
mint Győr. Ezzel szemben a teljes piac-
ra koncentráló OTP Lakóingatlan Érték-
térképe szerint Győr tavaly a legdrá-
gább megyeszékhely volt Magyarorszá-
gon, egy átlagos négyzetméter ára el-
érte a 315 ezer forintot. Nem csoda,
hogy nagy a kereslet: az ipar, az egye-
tem és a város is folyamatosan fejlődik,
így egyre többen választják a Rába-par-
ti várost – jelentik ki a felmérésről szóló
tájékoztatóban, és hozzáteszik azt is,
nem könnyű lakáshoz jutni, főleg úgy,
hogy az ingatlanbefektetők számára is
kifejezetten vonzó a település. Az el-
múlt egy év alatt 18 százalékkal emel-
kedtek az árak, és a tendencia előrelát-
hatólag nem is fog változni az elkövet-
kezendő években, így nagy haszonnal
lehet évek múltán túladni egy most vá-
sárolt lakáson. 

Az OTP Ingatlanpont közleményé-
ből kiderül: jellemzően még mindig
a 60 négyzetméter alatti garzonok és
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Tavaly sem lassult a növekedés
az országos újlakás-piacon, Bu-
dapesten 469-re, a megyei jogú
városokban 290-re nőtt az elér-
hető ingatlanprojektek száma,
közben az értékesítettség
aránya is nő az Otthon Centrum
szerint. A fővárosban a XIII. ke-
rületben épül a legtöbb új lakás,
vidéken pedig Győr vezeti a lis-
tát, a kisalföldi megyeszékhe-
lyen 1530 új otthont kínáltak
megvételre.

NÁLUNK ÉPÜL A LEGTÖBB ÚJ LAKÁS
másfél-kétszobás lakások a legkere-
settebbek, ezekből azonban már
nincs elegendő a piacon. Győrben a
belvároson kívül a legkeresettebb vá-
rosrész Nádorváros, Révfalu, vala-
mint Sziget, annak is elsősorban az
egyetemhez közel eső része. A lakó-
telepi lakások átlagára négyzetméte-
renként 286 ezer forint – ezzel a me-
gyeszékhelyek között a harmadik leg-
drágább városunk ebben a kategóri-
ában. Ezek a kisebb lakások legalább
havi 90-120 ezer forintért kiadhatók.
Ha azonban jobb állapotúak, esetleg
újak vagy igényesen berendezettek,
akkor a bérleti díj felmehet akár 150
ezer forintig is, ami ingatlanbefek-
tetés szempontjából meglehető-
sen kedvező megtérülésnek számít.

Az önkormányzatnál örülnek a
sok épülő ingatlannak, de megpró-
bálják „kordában tartani” a beruhá-
zókat. „Őszintén örülök, hogy Győr-
ben épül a legtöbb új lakás, főépí-
tészként támogatom az ingatlanfej-
lesztéseket, a városnak jó, ha ennyi
építkezés zajlik; nekünk annyi a dol-
gunk, hogy a korábban már többször

emlegetett változtatási tilalmakkal
igyekszünk megakadályozni, hogy ne
épüljön túl sok vagy környezetébe
nem illő építmény” – mondta Révi
Zsolt, a város főépítésze.

Az ingatlanpiaci bumm szinte min-
den városrészt érint, alig van körzet,
ahol ne épülne új családi vagy társas-
ház. „Révfalu és Szabadhegy a sláger
az építkezők körében, de Pinnyéd
népszerűsége is nő, a beruházók fel-

fedezték a természetközeli, csendes,
de mégis jó fekvésű városrészt” – tet-
te hozzá a főépítész.

A szakember szerint áldás, de átok
is a sok épülő új ingatlan. A lakások-
hoz egy, de inkább több autó is tarto-

zik, a parkolás és a zavartalan közle-
kedés biztosítása komoly feladatokat
ró a városra. „Utakat kell építeni, a
meglévőket felújítani, az épülő társas-
házak környezetében pedig lehetőleg
plusz parkolókat kialakítani, ezek nél-
kül problémákat okozhat a megnöve-
kedett forgalom” – hangsúlyozta Révi
Zsolt. A főépítész becslése alapján a
hivatalosan 130 ezres Győr már 150
ezres lakosságszámnál jár az ingatlan-

fejlesztéseknek köszönhetően, de
szerinte ez még kezelhető

mennyiség. „A jövőben ar-
ra kell törekednünk, hogy
úgynevezett városrészi
központokat alakítsunk ki,
ahol hivatal, bolt, orvosi

rendelő, játszótér is van
egy helyen, így a környéken

lakóknak nem kell autóba ülniük
ügyeik intézéséhez és a mindennapi
teendőkhöz” – tette hozzá a főépí-
tész. „A városnak érdeke, hogy a sok
új lakás és azok tulajdonosai ne ter-
heljék pluszban Győr sokszor amúgy
is zsúfolt közlekedését” – fogalmazott
a szakember.

A hivatalosan 130 ezres Gyor már 150 ezres lakosságszámnál járhat´́

Az ingatlanpiaci
bumm szinte minden 

városrészt érint

Fotó: O. Jakócs Péter
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Közel kétmillió motor 
Ha a motor- és járműgyártásban

nem is születtek új rekordok, a foglal-
koztatásban történelmet írt a győri Audi:
13.084-en mondhatták el magukról,
hogy az Audi Hungaria alkalmazottai.

S bár a közel kétmillió darab motor-
ral a győri Audi továbbra is a világ leg-
nagyobb motorgyára címet őrzi, kezd-
jük az eredmények ismertetését az
autókkal. A Győrben legördült száz -
ezer járműből a legmagasabb darab-
számban gyártott modell az Audi A3
Limousine volt, amelyből 62.654 ké-
szült. Az Audi TT modellekből, ame-
lyeket húsz éve kizárólag Győrben
gyártanak, 8.756 Coupét és 3.362 Ro-
adstert gyártottak a munkatársak.
2018-ban 9.571 Audi A3 Cabriolet
hagyta el a gyártósort. Az Audi Q3
sorozatgyártása nyáron indult el
Győrben, év végéig 15.657 darab
készült az első győri SUV-ből.

Az Audi Hungariánál készülő
modellek világszerte több mint
90 országba jutnak el. 2018-ban
Németországban, Nagy-Britanniá -
ban, valamint az Amerikai Egyesült
Államokban és Kanadában voltak a

legnépszerűbbek a győri négykarikás
autók.

A közel kétmillió motorból közel egy-
millió-egyszázezer három- és négyhen-
geres Otto-, valamint több mint három-
százezer négyhengeres dízelmotor volt.
Emellett az Audi Hungariánál 300.720
hathengeres Otto- és 175.070 hathen-
geres dízelmotor készült. Az öthenge-
res Otto-motorból, amely tavaly soro-
zatban kilencedszer nyerte el az „Év
Nemzetközi Motorja“ díjat, 10.045 da-
rab hagyta el a gyártósort.

Tavaly kezdődött meg Győrben az
elektromos motorok gyártása, ezek-

ből az induló 2018-as évben 9.453
darabot gyártottak, ezek a Brüsszel-
ben készülő, kizárólag elektromos
Audi e-tron meghajtását szolgálják.

Az elektromobilitás mellett még
sokáig meghatározói lesznek a közle-
kedésnek a belső égésű motorok. En-
nek bizonyítéka, hogy a győri Audi
konzekvensen dolgozik a belső égésű
motorok továbbfejlesztésén. A mo-
torgyártás termékpalettája az elmúlt
évben a háromhengeres Otto-moto-
rokkal, valamint egy új fejlesztésű,
mild-hibrid technológiájú négyhen-
geres dízelmotorral bővült. 

Az Audi Hungaria 2018-ban hat
különböző Otto- és három különböző
típusú dízelmotort gyártott 63 kW
(86 lóerő) és 470 kW (639 lóerő) kö-

zötti teljesítménytartományban. A
vállalat mintegy 6 ezer munkatársa
naponta több mint 8.800 motort
gyárt a Volkswagen konszern 31
járműgyártó telephelye számára.

Az idén sem maradunk újdon-
ság nélkül: az Audi Q3 gyártásfel-

futtatása után egy újabb Q-modell
gyártása indul el Győrben.

Csütörtök reggel 6 órától január 31-
én 6 óráig hirdetett sztrájkot az Audi
Hungaria Zrt. egész területére az Audi
Hungaria Független Szakszervezet
(AHFSZ), miután az érdekképviselet
eredménytelennek nyilvánította az ed-
digi tárgyalásokat – közölte az AHFSZ
elnöke, Németh Sándor szerda dél-
után. Elmondta, hogy a 168 óra alatt
bárki csatlakozhat a gyár területén a
sztrájkhoz, amely idő alatt a tárgyaló
delegáció folytatja a megbeszéléseket.
Ha elfogadható ajánlatot kapnak a
munkáltatótól, a sztrájkot beszüntetik.

Lapzártánk napján, csütörtökön
reggel a komplett gyárban, tehát az
Audi Hungaria Zrt. teljes területén
megállt a munka. Csalogány György,
az AHFSZ elnökhelyettese azt nyilat-
kozta: a dolgozók számára aznap
többször tartanak gyűléseket a gyár
több pontján, addig az úgynevezett
teamszobákban várakoznak. 

Mint az közismert: az érdekképvi-
selet követelései tartalmazzák, hogy
a bérmegállapodást egy évre rögzít-
sék, úgy, hogy az alapbéremelést
kombinált béremelés alkalmazásával
18 százalékkal, de minimum 75 ezer
forinttal emeljék meg. Ezenfelül az
alapbérbe a mozgóbér négy százalé-
kát építsék be, kapjon minden mun-
kavállaló egy hónapban egy teljes
szabad hétvégét, a gyermekek és az
életkor után járó szabadságokkal pe-
dig a munkavállaló rendelkezhessen.
A választható béren kívüli juttatás ke-
retösszegét a jelenlegi 620 ezer fo-
rintról 787 ezer forintra növeljék, fej-
lesszék tovább a lojalitás bónuszt és
vezessék be a jubileumi bónuszt.

Az Audi vezetése két év alatt húsz-
százalékos béremelést javasolt, majd ja-
nuár 17-én a korábbi ajánlathoz képest
„közel azonos mértékű”, új tartalmi ele-
mekkel kiegészített ajánlatot adott át
az érdekképviseletnek, amelyet a tár-
gyaló delegáció nem fogadott el. 

HIRDETTEK

és százezer autó Gyorbol

Az elmúlt évben ünnepelte a győri Audi alapításának 25. évfordulóját. A jubileumi évben is
szépen teljesített a vállalat, közel kétmillió motort és százezer autót gyártottak városunkban.
Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke úgy fogalmazott az eredmények
ismertetésekor, hogy büszkén tekintenek vissza az elmúlt évi teljesítményükre.

´́ ´́

A múlt heti kétórás figyel-
meztető sztrájkot újabb kö-
vette a győri Audiban, ezút-
tal 168 órára, azaz egy hétre
hirdetett sztrájkot a szak-
szervezet szerdán.

Több mint
13 ezren voltak

a vállalat 
alkalmazottai

tavaly

EGYHETES

SZTRÁJKOT

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Audi
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Január 15-én videóüzenetben kö-
szöntötte az internetezőket, amivel el-
indult Borkai Zsolt Facebook-profilja.
Az oldal két nap leforgása alatt több
mint ezer követőre talált. „Amikor
csak tehetem, a Győr+ Rádiót hallga-
tom, ahol egy új műsor indul „Mi, Győ-
riek” címmel” – harangozta be közös-
ségi oldalán múlt hétvégén egy újabb
videóban a polgármester. Hétfőn reg-
gel aztán felcsendült a szignál, majd
Orosz Sándor és Nagy Roland köszön-
tötte a hallgatókat a magazinműsor el-
ső adásában, amelynek témája a
2018-as év értékelése volt, de a jövő
terveire is kitekintést kaphattunk.

Nagy Roland: Polgármester úr,
már javában az új évben járunk, te-
kintsünk mégis kicsit vissza, hogy
teltek az ünnepek?

A karácsonyt családi körben töl-
töttem, és ilyenkor hagyomány, hogy
végiglátogatjuk a szeretteinket, csak
sajnos már nem lehet mindenki kö-
zöttünk. Ami apaként nagy öröm,
hogy bár a gyermekeink már kirepül-
tek, most újra otthon voltak velünk,
és együtt töltöttük az ünnepeket.

Orosz Sándor: Mennyire lehet
ilyenkor letenni a polgármesteri za-
kót? Otthon tud egyszerűen „fater”
lenni Borkai Zsolt, vagy egy kicsit
polgármester marad?

Otthon természetesen „fater” va-
gyok, de előfordul, hogy akár az ün-
nepek alatt is kell hivatalos ügyekkel
foglalkoznom. Ezt a feleségem és
gyermekeim is megértik. 

N. R.: A fiú a „fatert” mennyire
lepte meg azzal a bajusszal, amit az
1988-as szöuli olimpián láthattunk
Borkai Zsolton?

Nagyon! Először amikor megpil-
lantottam a ló mellett, azt hittem, én
állok ott, aztán rájöttem, hogy a fiam
az. Ezzel köszöntött ugyanis az olim-
piai bajnoki címem megszerzésének
harmincadik évfordulóján. A bajusz
egyébként nem állandó viselet, ha-
nem egy kabala volt, a világverse-
nyek után rögtön leborotváltam.

O. S.: Mi az, amire 2018-ból
a legbüszkébb?

A családom mellett polgár-
mesterként van egy másik, nagy
családom, ez pedig Győr és a
győriek közössége, így az ő sikere-
ikre és összetartására vagyok a leg-
büszkébb. Bár a 2018-as év a világpo-

litikában elég hangos volt, de Győr
egy kicsit más, itt az összefogás és a
lokálpatriotizmus a jellemző. Ezt le-
hetett érezni 2017-ben, az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) kap-
csán, és tavaly is, amikor a győriek az
Európa Kulturális Fővárosa (EKF) pá-
lyázatunk érdekében fogtak össze.

N. R.: A város szlogenje, hogy „A
jövő Győrben épül”. Ez komoly fele-
lősséget ró ránk. Mit tett a város
2018-ban azért, hogy ennek a szlo-
gennek megfeleljen?

A jól működő gazdaság a dinamikus
fejlődés alapja, és a győri vállalkozások
jól teljesítenek, mi pedig igyekszünk ezt
olyan fejlesztésekre visszaforgatni,
amely tovább élénkíti a gazdaságot, a
győriek számára pedig még élhetőbbé
teszi a várost. 2018. január 1-jén má -
sod ízben csökkentettük az iparűzési
adót, évi hatmilliárd forintot hagyva a
vállalkozásoknál azért, hogy hozzájárul-
junk a versenyképességük növeléséhez.
A gazdaság tehát jó kiindulási pont, de
Győr a több lábon állást választotta,
ezért fektetünk nagy hangsúlyt a kultú -
rára, a sportra, vagy éppen a turizmus-
ra. Nem szabad kifelejteni a sorból a
Széchenyi István Egyetemet sem. Az el-
múlt években sikerült elérnünk, hogy a
városnak egységes egyeteme legyen,
amely nagy erőt és lehetőséget jelent.
Összességében úgy gondolom, hogy
megfelelünk a szlogenünknek, de az
eredményekkel soha nem szabad meg-
elégedni, hanem a hiányosságok kijaví-
tásán kell dolgozni, új célokat kell kitűz-
ni, és tenni az elérésükért, a már emlí-
tett összefogás mentén.

N. R.: Mely fejlesztéseket emel-
né ki a 2018-as évből?

A városi beruházások mutatják
legjobban az említett fejlődést,
amelyre mintegy 24 milliárd forintot
tudtunk fordítani tavaly. Az úthálózat

fejlesztése
ezút-

tal is prioritást kapott, hiszen egy
gyors ütemben fejlődő városra jel-
lemzően egyre több autó jut, amely
kihívást jelent a közlekedés terén. A
keleti elkerülő megépítése sokat je-
lent a városnak, de emellett számos

új csomópont, sőt a Radnóti út ki-
kötésével új közlekedési tengely
is megvalósult, miközben meglé-
vő útjaink felújítása is folytató-
dott. Az intézményrendszerünk
fenntartása mellett számos böl-

csődei, óvodai, szociális és egész-
ségügyi intézmény fejlesztése való-

sult meg, és fontos momentum volt
a Bécsi kapu tér megújítása is.

O. S.: Mennyire vagyunk ma-
gunkra utalva ebben a munkában?

A saját források, az itt megtermelt
javak visszaforgatása mellett igyek-
szünk minden olyan uniós pályázati
lehetőséget kihasználni, ami a város
fejlődését szolgálja, emellett pedig a
magyar állam komoly partnerünk. Ta-
lán elég csak a Modern Városok
programot említeni, ami összességé-
ben mintegy 150 milliárd forintos
projekt. A Xantus János Állatkert bő-
vítése már elkezdődött, közel állunk
a kórház melletti parkolólemez építé-
séhez, a Győri Nemzeti Színház és a
II. János Pál tér a régészeti feltárások-

Új műsor indult
„Mi, Gyôriek”

címmel 
a Gyôr+ Rádióban

Borkai Zsolt közösségi oldala alig két nap alatt ezernél is
több követést ért el. A napokban nemcsak a polgármester
Facebook-oldala indult el, de a Győr+ Rádió új magazinmű-
sora is, amelyben a városvezetővel időről időre aktuális,
győrieket érintő témákról beszélgetnek a műsorvezetők. 

Évkezdés a Facebookon,  

Borkai Zsolt: A v
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ahol igazi világklasszisokat láthatunk
majd. A város talán legkedveltebb
sportja a kézilabda, amiben junior
női Európa-bajnokságot rendezünk.
Az Olimpiai Sportpark pedig a WRO
robotika világdöntőnek ad otthont,
amely elsőként kerül európai város-
ba. Büszkék vagyunk a 2018-ban is si-
keres sportolóinkra, ezért őket kö-
szöntjük majd a város egyik legna-
gyobb társasági eseményén, február
16-án a II. Győri Sportbálon.

O. S.: A sok említett építőkocka
a turizmusra is hatással van. E téren
hogyan állunk?

Ha már a sportról beszéltünk, a
sportturizmus egy újabb szegmense
idegenforgalmunknak, de ha elkészül
a Mosoni-Duna vízszintjét stabilizáló
beruházás, a vízi turizmus egy újabb
nagy lökést jelenthet. Városunk érté-
kei, színvonalas rendezvényei is csábí-
tóak, olyannyira, hogy 2017-ben beke-
rültünk a tíz leglátogatottabb hazai vá-
ros közé, közel 420 ezer kereskedelmi
vendégéjszakával. A 2018-as végleges
adat még nem áll rendelkezésre, de
októberig már meghaladtuk a 400 ez-
ret, tehát borítékolható, hogy újabb
rekordot döntöttünk. Hogy tíz év alatt
megduplázzuk a nálunk töltött vendég -
éjszakák számát, s eljussunk egy pusz-
tán iparvárosként számon tartott vá-
ros képétől idáig, rengeteg munkára,
és ezen a területen is széles körű ösz-
szefogásra volt szükség.

N. R.: Milyen megfontolásból in-
dította el Facebook-oldalát?

Őszintén szólva régóta gondolkod-
tam ezen a lépésen. Tőlem kicsit ide-
gen volt a Facebook világa, de látom,
hogy a kommunikáció ezen módjával
sok olyan információt tudok átadni
első kézből, ami másként lehet, hogy
el sem jut a győriekhez, vagy nem
elég gyorsan. Emellett én is hama-
rabb kaphatok visszajelzéseket, javas-
latokat a város ügyeit illetően. Már
most érzékelem a nagy érdeklődést,
hiszen két nap után ezer fölé kúszott
a követők száma. Számomra is na-
gyon izgalmas újdonság ez.

Aki kérdést intézne a polgármes‐
terhez, a migyoriek@gyorplusz.hu
e‐mail címen megteheti, és a műsor‐
vezetők ezekből is szemezgetnek
majd. Borkai Zsolttal legközelebb
február 18‐án 7 órakor találkozhat‐
nak a rádióhallgatók a 100.1‐en, a
Győr+ Reggel című műsorban.

nál tart, de például a strandfejlesztés
előkészítése is jól halad.

O. S.: A kultúra és a sport szem-
pontjából is érdekesen alakult 2018.

Először is hadd mondjak köszöne-
tet a győrieknek, akik – ahogy már em-
lítettem – ismét összefogtak a cél ér-
dekében, és velük közösen egy komoly
értékeket tartalmazó csokrot tudtunk
összeállítani EKF-pályázatunkban. Vé-
gül nem mi kaptuk a lehetőséget
2023-ra, de a megfogalmazott ötlete-
ket, terveket nem szeretnénk elfelej-
teni. A megvalósításnak kitűnő apro-
pója lehet a 2021-es év, amikor egy

nagy évfordulót ünneplünk. 750 évvel
ezelőtt kapott városi címet Győr, ami
akár egy egész éves programsorozatot
is megérdemel. A sport sok örömet
hozott, gondoljunk csak a kézilabdás
lányok sikereire, az egyéni sportok és
az utánpótlás korosztály eredményei-
re, a városunk által rendezett nemzet-
közi eseményekre. Talán a legfonto-
sabb, hogy az EYOF-ra épült létesítmé-
nyeket szeretik, használják a győriek,
rengetegen kezdtek sportolni a GYAC
keretein belül, emellett rangos verse-
nyeknek és nemzetközi edzőtáborok-
nak adunk otthont. Az élősportot a
mindenkori költségvetésünk legalább

egy százalékával támogatjuk, a tavalyi
évtől pedig elindítottuk az olimpiai re-
ménységek ösztöndíját, amivel tíz
olyan tehetséges fiatal felkészülését
segítjük, akik esélyesek lehetnek a to-
kiói olimpián való szereplésre.

N. R.: Mire számíthatnak 2019-
ben a sportbarátok?

Egykori tornászként nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy Győr adhat ott-
hont a sporttörténelem első junior
tornász világbajnokságának. Mivel a
tornászok fiatalon érik el komoly
eredményeiket, ezért egy nagyon
rangos versenyről beszélhetünk,

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

 értékelés a rádióban

áros már 2021-re készül

Lejegyezte: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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„A városüzemeltetés magas színvo-
nalú működtetéséhez megfelelő esz-
közrendszer is szükséges” – fogalma-
zott Borkai Zsolt polgármester a gépek
bemutatásakor. Mint mondta, ez a két
gép együttesen mintegy 16 millió fo-
rintos érték, a közeljövőben pedig to-
vábbi gépek is érkeznek a flottába.

Az amerikai licenc alapján készült,
cseh gyártmányú gépek a kiegészítő
adaptereknek köszönhetően a téli és
a nyári időszakban egyaránt használ-
hatóak, jelenleg hóeke és sószóró
adapterekkel működnek. Valameny-
nyi városrészben dolgoznak, elsősor-
ban járdák, parkok, kerékpárutak,
belvárosi, szűk utcák takarítására, sí-
kosságmentesítésére használják
őket. A Wisconsin fordítható tolólap-
jának szélessége 130 centiméter. A
gép hátsó felére szerelhető vontatha-
tó sószóró berendezés 150-170 kilo -
gramm síkosságmentesítő anyag
szállítására és kijuttatására alkalmas.
A szóróanyag kijuttatásának sebessé-
ge a jármű sebességéhez igazodik. 

A gépek tavasztól őszig fűnyíró
adapterrel dolgoznak, ennek vágás-
szélessége 120 centiméter. Rendel-
keznek fűgyűjtővel, melynek előnye,
hogy igény szerint magasra emelik a
nyesedéket, így akár a jármű mellett
haladó platós autóra is feljuttatják a
levágott füvet.

Radnóti Ákos városüzemelteté-
sért felelős alpolgármester kiemelte,
a síkosságmentesítés és hóeltakarí-
tás egy szabályozott, szisztematikus
munka, amelyet összességében 35
gép több mint száz munkatárssal vé-
gez. Hozzáfűzte, hamarosan további
gépek is érkeznek, köztük egy 18 ton-
nás, kéttengelyes, egy 26 tonnás, há-
romtengelyes konténerszállító teher-
gépkocsi, egy 18 tonnás, kéttenge-
lyes, 4x4-es, billenőplatós, darus te-

hergépkocsi, mindegyik teljes téli fel-
szereléssel, de egy plusz sószóró be-
rendezés is, már meglévő tehergép-
kocsira. A teljes beruházás értéke
megközelíti a kétszázmillió forintot.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelteté-
si Igazgatósága egyébként idén janu-
ár 1. és 15. között 16 alkalommal
végzett síkosságmentesítést Győr te-
rületen. Ebben az időszakban mint -
egy 600 tonna síkosságmentesítő
szóróanyag került az utakra.

Két új, Wisconsin típusú kisgéppel gyarapodott a Győr-
Szol Zrt. járműflottája, amelyeket a januári havazásban
már élesben is kipróbált a szolgáltató.

szolgálatban
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

ÚJ GÉPEK 
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Tavaly nyár óta zajlanak a munkák Győrben az
1. sz. főút fejlesztésénél, a likócsi körforgalom és
az Ipar utca között. A terelés szükségességét a hát-
ralévő munkák indokolják. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) tá-
jékoztatása szerint számos munkálat vár még a
szakemberekre. Ilyen többek között a magassági
korrekció a városba bevezető oldalon, az Ipar utcai
csomópont átépítése, a Tóth László utca feletti
műtárgy még meglévő részének elbontása és
helyé re új híd építése, az Iparcsatorna és a Reptéri
út feletti műtárgyak felújítása, és a likócsi körfor-
galom gyorsító sávjának meghosszabbítása a vá-
ros irányába. A főútról az Iparcsatorna feletti új hí-
don keresztül új kihajtó ágat építenek, a Dohány
utca és a Reptéri út találkozásánál pedig új körfor-
galmat alakítanak ki. Új felhajtó ágat építenek a

Reptéri útról az 1. sz. főútra a város irányába, a
Dohány utcát pedig kiszélesítik és felújítják.

Ezért január 28-tól a főutat a városból kifelé ve-
zető irányban lehet csak használni. A Budapest felől
a városba érkező forgalmat a likócsi körforgalomban
a Pesti út–Mártírok út nyomvonalra terelik, hogy az-
tán az Ipar utcai csomóponttól ismét az 1. sz. főúton
haladhasson a belváros irányába. A megváltozott
forgalmi viszonyok miatt a terelő útvonalat kitábláz-
zák, az Ipar utcai csomóponti jelzőlámpák program-
ját módosítják. A terelés tervezetten a nyár közepéig
marad érvényben. A NIF közölte: a vállalkozó igye-
kezett olyan útvonalat kialakítani, mely hosszú távú
megoldást jelent, így várhatóan elkerülhetőek lesz-
nek a forgalmirend-változtatásokból eredő esetle-
ges torlódások, balesetek.  A projekt befejezési ha-
tárideje 2019 harmadik negyedéve.

Az időjárás függvényében január 28-tól a nyár közepéig forga-
lomterelésre számíthatnak az autósok az 1. sz. főút Győr, Ipar
utcai csomópont és likócsi körforgalom közötti szakaszának ka-
pacitásbővítő átépítése miatt. 

Forgalomterelésre kell számítani

az 1-es foút bovítése

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

Oszre újabb szakaszon készül el´́

´́ ´́

BEVETÉSRE VÁR
A JÉGTÖRÓ́

A jégtörő hajók feladatai közé tartozik
például a jégtakaró beállásának késlelte-
tése, a torlaszképződés feltételeinek
csökkentése, a torlódások megbon-
tása, folyosó kialakítása és
fenntartása. A Szé-
chenyi hajó és
legénysége si-
keresen teljesí-
tette a keddi
üzempróbát, beve-
tésre készen horgonyoz
az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Győr–Gönyű kikötőjében. Fotó: ÉDUVIZIG
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Az IMPERIAL Logistics Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô, a világ 14 országában
jelen lévô IMPERIAL Holdings tagjaként Gyôr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt

vontatóra (3324, 3313, 3312)
• Pontos, precíz és megbízható munkavégzés
• Több mûszakos munkarend vállalása
• Jó stressztûrô és problémamegoldó

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

Amit kínálunk:
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása

vidéki munkavállalóknak
• Teljesítmény utáni prémium
• Cafeteria
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

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

Jelentkezéseket a következô telefonszámon: +36-80/900-210,
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

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

A kémia–biológia szakos Pőheimné
Steininger Éva a lébényi általános isko-
lában találkozott először a kémia külön-
leges tudományával, akkori tanára, Ki-
szeli Lajosné Jutka néni óráin határozta
el, hogy ő is kémiatanár szeretne lenni.
A mosonmagyaróvári Kossuth Lajos
Gimnáziumban ismét egy kiváló tanár-
nő, Szabóné Sári Zsuzsa tovább erősí-
tette a kémia és a pedagógusi pálya

A Richter Gedeon Alapítvány
Magyar Kémiaoktatásért díját
idén négy kiváló kémiatanár ve-
hette át, köztük a Révai Miklós
Gimnázium tanárnője, Pőheim-
né Steininger Éva, aki közel har-
mincéves pedagógusi pályafu-
tása alatt sok száz gyermekkel
ismertette és szerettette meg a
kémia varázslatos tudományát.
Kislány korától erre a pályára
készült, példaképei kémiataná-
rai, akik nemcsak ezt a tantár-
gyat kedveltették meg vele, ha-
nem a kihívásokban bővelkedő
pedagógusi pályát is.

iránti érdeklődését. „Kémia–biológia
szakon végeztem az ELTE-n, már az
egyetem utolsó évében kémiát tanítot-
tam egy pesti gimnáziumban – emlék-
szik vissza a tanárnő. – Hívtak, hogy ma-
radjak az egyetem egyik tanszékén, de
a szerelem és a szívem hazahúzott.
Győrben kezdtük közös életünket gé-
pészmérnök férjemmel, igaz, először
mint kollégiumi nevelőtanár a Bercsé-
nyiben, mert nem volt végzettségem-
nek megfelelő tanári állás a környéken.”

Egy évvel később már a Petz Lajos
Egészségügyi Szakközépiskolában oktat-
ta a biológiát és a kémiát, és felkérték
a győri főiskolán biokémiát tanítani a
diplomás ápolóképzésen. „Az egészség-
ügyi középiskolában végzett egyik diá-
kom biológiából doktorált – idézi fel az
első éveket a tanárnő. – Két gyerme -
kem születése után a Szent-Györgyi Al-
bert Környezetvédelmi és Vízügyi Szak-
középiskolában dolgoztam, majd a
Krúdy-gimnáziumban folytattam pályá-
mat. Az ottani első évfolyamomból rög-
tön hat diákom nyert felvételt az orvosi
egyetemre, nagyon büszke voltam rá-
juk, és az iskola is elismerte a munká-
mat, elsőként az iskola történetében
megkaptam a Krúdy kiváló tanára díjat.”

2013 óta a Révai-gimnázium tanára.
Mint mondja, az elmúlt három évtized
alatt folyamatosan kereste a szakmai
fejlődés lehetőségét, szakvizsgát tett,
továbbképzéseken vett részt és az
újabb és újabb kihívások további mun-
kára sarkallták. A tanári pályája kezdete
óta osztályfőnök, volt kémiai laborgya-
korlat-vezető, természettudományi és
osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
évek óta egyetemi felkészítőket tart, ti-
zenöt éve az emelt szintű érettségi
vizsgáztatás állandó tanára, és diákjai
sikerrel szerepelnek a hazai és nemzet-
közi tanulmányi versenyeken. Munkája

elismeréseként megkapta a Magyar
Kémiaoktatásért díjat, amelyet a Kár-
pát-medencében kémia tantárgyat

Richter Gedeon-

A KÉMI
megszerettethe

A kémiai és
biológiai ismeretekkel
sok mindenre választ 
kapunk az életben
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Az IMPERIAL Logistics Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô, a világ 14 országában
jelen lévô IMPERIAL Holdings tagjaként Gyôr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT/
RENDSZERADMINISZTRÁTOROKAT
keres azonnali kezdéssel

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szintû számító-

gépes ismeretek (MS Office)
• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka, felelôsségtudat,

elkötelezettség, megbízhatóság
• Elôny: SAP vállalatirányítási rendszer

ismerete
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál

szerzett tapasztalat

Fôbb feladatok:
• Anyagmozgások leképezése

SAP vállalatirányítási rendszerben
• Raktári folyamatokhoz tartozó

adminisztrációs feladatok
elvégzése

• Raktárkészletekkel kapcsolatos
ellenôrzések

• Dokumentáció kezelése
• Belsô kommunikáció más területekkel
• Munkavégzés több mûszakos

munkarendben

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása vidéki
munkavállalóknak 93%-ban térítve

• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria
• Szállás biztosítása vidéki

dolgozóinknak

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

Jelentkezéseket a következô telefonszámon: +36-80/900-210,
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Pálya-

kezdôk

jelentkezését

is várjuk!

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

magyarul oktató általános, szakközép-
iskolai és gimnáziumi tanárok kaphat-
nak. A tizenkilenc éve alapított elisme-
rést az alapítvány szakmai kuratóriu-
mának döntését követően évente íté-
lik oda azoknak a pedagógusoknak,
akik a kémiaoktatásban kiváló munkát
végeznek és a tehetséggondozásban
kiemelkedő eredményeket érnek el. 

„Nagyon megható volt átvenni a dí-
jat, amelyre volt gimnáziumi kémiata-
nárnőm, a jelenlegi révais kollégáim és
vezetőim terjesztettek fel” – mondja
Pőheimné Steininger Éva. A tanárnő
többtucatnyi diákot készített fel kémiai
tanulmányi versenyekre, akik kiváló he-
lyezésekkel tértek haza, részt vett a
Révai-gimnázium Öveges Programjá-
ban, a 7–8. osztályos kémiakísérletek
digitalizációjában, a kémiai munkacso-
port vezetőjeként az Irinyi kémiaver-
seny megyei fordulója kísérleteinek
összeállításában, a versenyfeladatok ja-
vításában és az emelt szintű kémia-
érettségi vizsgáztatási feladatait is ellát-
ja biológiából is.

A tanárnő több mint száz tanítvá-
nya felvételizett kémia és biológia tan-
tárgyakból az egyetemekre, akik ma
már orvosok, vegyészek, gyógyszeré-

szek, állatorvosok, biomérnökök és bi-
ológusok. „Négy biológiatanár már
van a diákjaim között és egy fiú tanít-
ványom még egyetemi tanulmányait
végzi kémia–biológia szakon” – vála-
szol arra a kérdésre, hogy követi-e őt
a tanári pályán valaki a tanítványai kö-
zül. „Pozitív élményt nyújtanak nekem
is mint felkészítő tanárnak a diákok ki-
váló versenyeredményei, megelége-
dettséget és jóleső érzést ad, amikor
a tanulókat sikerül eljuttatni a válasz-
tott egyetemre, és legfőképpen azt
tartom tanárként a legfőbb célomnak,
hogy megszerettessem velük ezt a két
tantárgyat. Mert a kémiai és biológiai
ismeretekkel sok mindenre választ ka-
punk az életben.”

Pőheimné Steininger Éva két gyer-
meke is reál beállítottságú. Fia mérnök-
nek készül, lánya pénzügy-számvitelt
tanul. A kémiatanárnő szabadidejében
rendszeresen sportol, pilatest oktat a
kollégáknak, szeret kirándulni és na-
gyon kedveli az orosz irodalmat. Amire
pedig különösen büszke, hogy egyik ta-
nítványa, aki bár nem kémia-, hanem
magyartanári szakra jelentkezett az
egyetemre, őt nevezte meg mint igazi
pedagógust. 

-díjas a révais tanárnó́

A 
to

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor

´́
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Sikeres idôszakot tudhat maga mögött a Megoldások
Fiókja Kft., a Generali hivatalos partnere. Varga Lász-
ló ügyvezetô a Gyôr+ Rádióban értékelte az elmúlt
évet, és mesélt a 2019-es tervekrôl. 

Varga László elmondta, összeállt
a csapata, és elindult a generá-
cióváltás. Szendi Orsolya veze-
tô mentorral és társaival, Nagy
Rita, valamint Jagasits Vera asz-
szisztensek támogatásával lépés-
rôl lépésre vezetik be az új munkatár-
sakat a szakmába. „Azt vallom, hogy csak és kizárólag fel-
készült tanácsadók találkozhatnak az ügyfelekkel, akik azt
az információt tudják nekik átadni, nyújtani, amire szüksé-
gük van, tehát semmiféle mellébeszélésre nincs lehetôség”
— hangsúlyozta az ügyvezetô.

Ennek fényében tiszta, ôszinte 2019 elé néznek, és ötletekkel
teli vágtak bele az új évbe. Varga László elárulta, szeretnének
még inkább nyitni az emberek felé: egy olyan Megoldások
Fiókja Kft.-t álmodtak meg, amely havonta kétszer nyílt nap-
pal várja az ügyfeleket a Bajcsy-Zsilinszky út 44. szám alatt,
ahol tabuk nélkül minden kérdésre választ kapnak.

Az ügyvezetô arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy az
élethelyzet változásával a meglévô biztosítás elavulhat. Pél-
dául egy negyvenmilliós, berendezett lakásra nem nyújt fe-
dezetet egy negyvenezer forintos biztosítás. Ezzel kapcso-
latban szintén érdemes hozzájuk fordulni. Aki pedig érdek-
lôdést mutat a szakma iránt, ugyancsak keresse bizalom-
mal a Megoldások Fiókja Kft.-t.

AZ ÚJ ÉVBEN IS
ÔSZINTÉN ÉS TISZTÁN

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., a Generali
hivatalos partnere támogatásával.

www.vlaci61-generalibiztosito.com
Keresse a Megoldások Fiókját

a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga Lászó ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957

Próbálja ki magát nálunk és
legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zs. út 44.

A Városi Diák Fórum (VDF) elnök-
sége és kísérőik a közelmúltban részt
vettek a Székesfehérvári Diáktanács
által szervezett 5. Városi Diákbálon
Borkai Zsolt polgármester és Radnóti
Ákos alpolgármester támogatásával.
A téma idén a '20-as évek, azaz a
Gatsby-korszak volt. A rendezvény
hangulatáért Pixa, a Fehérvár Big
Band és a Fantom zenekar felelt. A
helyszín az újonnan épült MOL Vidi
Aréna volt. A bálon lehetőség nyílt a

az ifjúságügy területén

kapcsolatépítésre, a helyi szervező-
kön túl a Debreceni Tankerület Diák-
tanácsának képviselő is jelen voltak.
A résztvevők rengeteg jó program-
mal találkozhattak. A rendezvény
másnapján a megjelent szervezetek
bemutatkozását, diákmunkáját és
programjait tekinthette meg a VDF
elnöksége és kísérőik, majd számuk-
ra is lehetőség nyílt a bemutatkozás-
ra. Ezután egy rövid székesfehérvári
idegenvezetésen vehettek részt.

KAPCSOLATÉPÍTÉS

Lapzártánk után, csütörtökön este tartotta
rendhagyó farsangi koncertjét a világhírű társulat.
A héten már javában zajlottak az előkészületek az
uszodában, ahol a medence fölé 150 négyzetmé-
teres színpadot építettek. A lelátókon mintegy
ezer néző követhette a nem mindennapi show-t.

A farsangi hangverseny Fűke Gézának, a Győri Fil-
harmonikus Zenekar igazgatójának és Petrov Iván-
nak, a Győri ÚSZÓ SE vezetőedzőjének közös ötlete.

A koncerten a zene mellett a sport is főszere-
pet kapott, hiszen a nemzetközi szinten is jegyzett

szinkronúszó válogatott vízibalettje színesítette az
estet. Mivel az épület akusztikája rendkívül jó, így
csak minimális erősítésre volt szükség. Ahogy elő-
zetesen megtudtuk: a műsorszámok nagy része
valamilyen kapcsolatban állt a vízzel, és rengeteg
humoros elemet is beterveztek a szervezők.

Az est két műsorvezetője Bősze Ádám és ifj.
Knézy Jenő, a farsangi koncert karmestere Berkes
Kálmán volt.

A zenekar az öltözet tekintetében is szakított a
hagyományokkal, ezért a közönséget is arra kér-
ték, hogy a megszokott koncertviselet helyett ez-
úttal a hely jellegének megfelelően (párás, meleg),
könnyedebb ruházatban jelenjenek meg.

A címlapunkon az egyik próba látható. Fotó:
Marcali Gábor.

Búvárok építették a Győri Filharmonikus
Zenekar farsangi koncertjének nem min-
dennapi színpadát, a helyszín ugyanis ez-
úttal az Aqua Sportközpont volt.

BÚVÁROK ÉPÍTETTÉK 
a farsangi koncert színpadát

Fotó: MekliZ Fotóstúdió



112019. január 25.

AHOL AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK!

EXKLUZÍV, hangulatos helyszín
családias esküvôk megrendezésére.

Gyôr, Árpád u. 34. • 06-96/889-400
raba.sales@danubiushotels.com

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon fejezte be a Himnusz kéz-
iratát, ennek tiszteletére január
22-én ünnepeljük a magyar kul-
túra napját. Harminc esztendeje
teszünk így, hiszen 1989 óta tarto-
zik jeles napjaink közé e dátum.
„1989 szimbolikus évszám, hi-
szen a függetlenség, a sza-
badság visszanyerése, a
szabad gondolat térhódí-
tása függ össze ezzel az
évvel. A kultúra akkor tud
szárnyalni, hatni, nagyot
alkotni és gyarapítani, ha
nincs láncra verve, hanem sza-
badon szárnyalhat” – fogalmazott
ünnepi beszédében Radnóti Ákos
alpolgármester. Büszkék lehetünk
nemzetközi hírű társulatainkra, a
Győri Balettre, a Győri Filharmo-
nikus Zenekarra, a Győri Nemzeti
Színházra, a Vaskakas Bábszínház-
ra, a fesztiváljainkra, a kiállítása-
inkra, a programjainkra és a mű-
vészeti utánpótlás-képzésünkre is
– folytatta a politikus. „Annak elle-
nére, hogy nem Győr lesz 2023-
ban Európa Kulturális Fővárosa,
biztos vagyok benne, hogy sok
cél, ötlet meg fog valósulni a pá-
lyázatból, amitől Győr kultúrája
tovább gyarapodik”– hívta fel a fi-
gyelmet az alpolgármester. 

A Győr Művészetéért és a Győr
Közművelődéséért díjakat  Radnó-
ti Ákos és Rózsavölgyi László, az
önkormányzat Oktatási, Kulturális,

KULTÚRA
Sport és Turisztikai Bizottságának
elnöke adta át. 

A Győr Művészetéért díjat az
Alkotó Rajztanárok Társasága,
az ART 9000 vehette át. A társa-

ság 13 évvel ezelőtt azzal a szán-
dékkal alakult meg, hogy nép-
szerűsítse a vizuális művészetet.
A 12 tanárból álló szerveződés a
kiállításokon túl nyári táborokat,
workshopokat, múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokat, jótékony-
sági akciókat szervez. Az egyesü-
let nevéhez fűződik a Téli tárlat
is, amely a Győrben élő és a vá-
roshoz kötődő alkotóknak nyújt
bemutatkozási lehetőséget. Az
idei tárlat január 25-én 17 óra-
kor nyílik a Napóleon-házban.

A Győr Közművelődéséért díjat
Grászli Bernadett Zádor Anna-dí-
jas művészettörténész, a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum igazgatója kapta. Ő az első
magyar Gyermekmúzeum és a
képzőművészeti tehetséggondo-

zást megvalósító Csikóca Gyer-
mekműhely megalapítója is. Kez-
deményezésére a múzeum 2013-
ban ifjúsági klubbal gazdagodott.
2017-ben pedig „Az Év Múzeuma”
pályázaton különdíjban részesült,

elsősorban a fiatalok bevonása
terén elért eredményeiért,

innovatív közösségi pro-
jektjeiért, a képzőművé-
szet, a kortárs művészet
bemutatásában és tá-
mogatásában vállalt erő-

feszítéseiért.
Szintén Győr Közművelő-

déséért díjban részesült Koczor
Ágnes, a Győri Művészeti, Fesz-
tivál- és Művelődési Központ
igazgatóhelyettese, aki évek óta
szervezi és felügyeli a Műhely-
esteket, a Polgári Szalon rendez-
vényeit. Szívügye a barokk kor-
hoz kapcsolódó bál és a barokk
esküvő szervezése és lebonyolí-
tása. Kezdetek óta aktívan részt
vesz a „Védd a helyit, vedd a kis -
alföldit” termelői piac lebonyo-
lításában.

A győri önkormányzat elisme-
résben részesített több, a város
kulturális intézményeiben ki emel -
 kedő színvonalú munkát végző
munkatársat is. 

Az ünnepi műsorban felcsen-
dült Kodály Zoltán Galántai tán-
cok című műve a Győri Filhar-
monikus Zenekar előadásában,
Berkes Kálmán vezényletével.

A győri kultúra a nagyszerű alkotóknak, a művészeknek, a jövő generációért felelősséget
vállaló lokálpatriótáknak köszönhetően pezsgő és magas színvonalú – hangzott el a ma-
gyar kultúra napi városi ünnepségen, kedden a Richter Teremben.

Átadták a muvészeti és közmuvelodési díjakat´́ ´́ ´́

Szabadon szárnyaló

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor 

Büszkék lehetünk 
nemzetközi hírû 
társulatainkra



Schwäbischer Ball zur Brauchtumsbewahrung am 8. Feb-
ruar um 19 Uhr, organisiert von der Deutschen Selbstverwal-

tung der Komitatstadt Győr im Restaurant Kristály. Unter Mitwir-
kung der Sängerin Karsai Klára, welche von Németh Attila auf der
Harmonika begleitet wird. Die Musik wird von der Kapelle Heimat-
töne bereitgestellt. Mehr Informationen unter:  96/524-230 (9–

13 Uhr). Tickets können im Büro der Deutschen Selbstverwal-
tung in der Kazinczy u. 4. werktags von 10–17 Uhr er -

standen werden.
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„Die Stadt als Atelier – Von den
Anfängen der Fotographie in
Győr” – Vernissage der Ausstel-
lung zum Anlass zum 180. Jubilä-
um des Talbotypie-Verfahrens im
Esterházy-Palast (Király u. 17.) am
2. Februar um 17 Uhr.

Die zum sechsten Mal organiserte
Winterausstellung der die Gesell -
schaft Schaffender Zeichenlehrer
ART 9000 ist noch bis 28. Februar
im Napoleon-Haus (Király u. 4.) zu
sehen.

Das Neujahrskonzert des Fachbereichs Blasmusik der Liszt Fe-
renc Musikschule beginnt am 29. Januar um 17.30 Uhr in der
Szabadhegyer Ungarisch-Deutschen Zweilehrsprachigen Grund -
schule und Gymnasium (Konini u. 2–4.). Es dirigiert Papp István.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Vernissage der Fotoausstellung „Sonnenhinwendungen” von
Dr. Cserteg Mónika am 30. Januar um 17 Uhr im Museumshaus
(Bécsi kapu tér 4.). Die ausgestellten Werke können gekauft wer-
den, die Einnahmen fliessen der Gruppe zur Unterstützung von
autistischen Kindern der Komitatsorganisation des Roten Kreuzes
zu. Die Sammlung ist bis 13. Februar zu sehen.



Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  
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SZERETNÉL
meggyógyulni?
Szeretnéd elkerülni
A BETEGSÉGET?
A HOP Gyógyulj velem! tréningen
feltárom elôtted a gyógyulás kulcsát.

Megmutatom az utat – mit, miért,
hogyan kell tenned a gyógyulásod,
egészséged megtartása érdekében.

A gyógyulás alapja –
az idôben történô változtatás.

Ahogy a betegséghez út vezetett,
a gyógyuláshoz is út vezet –
a gyógyulásért is tenni kell.

A HOP Gyógyulj velem! tréningen segítek
neked megtanulni, hogy a gyógyulásod ér-
dekében hogyan kerülhetsz testi-lelki-szel-
lemi egyensúlyba. A HOP Gyógyulj velem!
tréningrôl más emberként mész haza...

Idôpont:
2019. február 7. 15–20 óra

Helyszín:
Gyôr, Generációk Háza

Elôadó:
DR. DARNÓI TIBOR

holisztikus orvos

FOGLALD LE A HELYED:
hop.gyogyuljvelem.com

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!

„Hopp, szél, fúdd szét e dalomat!” címmel a Hangraforgó Klub
következő vendége a Resti Kornél ’Eredetimegjelöléssel ellátott’
zenekar lesz február 1-jén 17 órától a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségében (Herman O. u. 22.).  

Diétás csoportfoglalkozást tartanak január 30-án
14 órától a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr
Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség
Központban, ahol a lisztérzékenység és a tejcukor-
érzékenység lesz a téma. A programot dietetikus
vezeti, a részvétel díjtalan, de előzetes jelentkezés
szükséges: 96/507-900/8575, efi@petz.gyor.hu.

A „Zergényi” lakótelep történetéről dr. Teke András
nyugalmazott határőr ezredes tart előadást, Bácsa
környezeti értékeiről pedig dr. Ferenczy Zoltán nyu-
galmazott egyetemi tanár beszél az Életünk utcái, te-
rei című helytörténeti sorozatban, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross út 4.) január 30-án 17 órától.

A Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvós -
zenekarának új évi koncertje ja-
nuár 29-én 17.30-kor kezdődik a
Szabadhegyi Magyar–Német Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-
ban és Gimnáziumban (Konini u.
2–4.). Vezényel Papp István.

A Gézengúz Alapítvány Győri In-
tézete jótékonysági bált rendez
február 9-én a Révész étterem-
ben (Hédervári u. 22.). A bál teljes
bevételét a csecsemő- és gyer-
mekrehabilitációs munkájukat tá-
mogató informatikai hálózat fej-
lesztésére fordítják. Részletek:
www.gezenguz.hu

Naprafordulok címmel dr. Cserteg Mónika fotókiállítá-
sa nyílik január 30-án 17 órakor a Múzeumházban (Bé-
csi kapu tér 4.). A kiállított képek megvásárolhatók, a
befolyt összeggel az alkotó a Magyar Vöröskereszt me-
gyei szervezetének autista gyermekeket segítő csoport-
ját támogatja. A tárlat február 13-ig látogatható.

A győri Tóvári-Tóth István Munkácsy-díjas festő-
művész által alapított Rába Képzőművészkör 70
éves jubileumi kiállítása nyílik január 28-án 17.30-
kor Győrben, a Hotel Konferencia Galériájában.

Műteremben a város – a fényképezés kezde-
tei Győrben és A fotográfia anatómiája című
kiállítások nyílnak az Esterházy-palotában (Ki-
rály u. 17.) február 2-án 17 és 18 órakor.

Az ART 9000 Alkotó Rajztanárok Társasága ha-
todik alkalommal rendezi meg Téli tárlatát,
amely a Napóleon-házban (Király u. 4.) tekint-
hető meg február 28-ig.

Dr. Soós Csaba A Napkereszténység című elő-
adását hallgathatják meg az érdeklődők a Ma-
gyar Évezredek sorozatban január 31-én 18 órá-
tól a SZE Apáczai Karán (Liszt Ferenc u. 42.).
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Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30
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MASERATI Már egy ideje megvásárolható a
Maserati Levante SUV, de annyira
nem fogy, mint kellene. A gyártó így
egyre újabb verziókat, kiadásokat je-
lentet meg, fenntartva az érdeklő-
dést. A csúcsmodell, a Trofeo közel
fél éve kapható. A Ferrari motoros
csúcs-SUV V8-as szívvel 590 lóerős
és 730 Nm-es nyomatékot tud. Csu-
pán 3,9 mp alatt van százon, és akár
300 km/h a maximális sebessége. A
legújabb Vulcano széria viszont csak
a kisebb motorokkal kapható. A 3 li-
teres V6-os biturbós erőforrások
350 és 430 lóerővel kaphatók. Az
egyediséget a matt, sötétszürke fé-
nyezés, és a bordó belső kontrasztja
adja. Ráadásul a karbonbetétek is fé-
nyes lakkozást kapnak, ettől belül
szinte harsány a hangulat. A 150 pél-
dányban készülő limitált sorozat
egyedi plakettet is kap.

terepen

HÍREK

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv viktornagy.net

ZAFIRA Brüsszelben mutatkozik be az új Zafira Life. A Peugeot–
Citroën–Toyota együttműködésben készülő modell új
reinkarnációja 3 hosszúsággal, 2 tengelytávval 5-től 9
személyes verzióban lesz kapható. A legkisebb modell
10 cm-rel rövidebb a jelenlegi Zafiránál, mégis 5 üléssel
másfél köbméternyi csomagot tudunk a plafonig bele-
pakolni. Fényűző Lounge kivitel is létezik: a nyújtott ten-
gelytávú verziókhoz három sorban összesen hat, külön-
álló fotel rendelhető, a hátsók összeforgathatók, közép-
re asztalka szerelhető. Ami a felszerelést illeti, gyalogos-
érzékelő robotfék, távfényasszisztens, head-up kijelző,
automata vészhívórendszer, multimédiás rendszer
okostelefon-integrációval érhető el a Zafirához. Prakti-
kus a kívülről lábmozdulattal, pillanatok alatt nyitható
tolóajtók mint opció. Motorokból 1,6 és 2 literes díze-
lek biztosan jönnek 95 és 180 lóerő közötti teljesít-
ménnyel, de talán benzines is lesz. Ami biztos, hogy
2021-ben elektromos változat is érkezik.

másképp
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AUTENTIK MOTOR-CAR KFT. • 9012 Győr, Mérföldkő út 1. • Telefonszám: +36 96 556 270 •  mercedes@autentik.hu

Teszt: Mercedes X350d Power

Az elso X
Lehetetlen?
A pick-upok piaca nemcsak a ten-

gerentúlon, de Európában is virágzik.
A mai platós mindenesek egyre sze-
mélyautósabbak, egyre erősebbek
és szebbek. A Mercedes-Benz vi-
szonylag későn lépett a szegmensbe,
de biztosra akart menni. A japán Nis-
san Navara alapjaira építette az X-
osztályt, amit minden szinten to-
vábbfejlesztett. A csillagos márkához
illő formát kapott, LED-lámpákkal,
harmonikus lemezívekkel, óriási már-

kajelzéssel a brutális hűtőmaszkon. A
futóművet teljesen átdolgozták, így
70 milliméterrel szélesebb a nyom-
táv, mint a donornál. Ennek köszön-
hetően eszméletlen stabil a közel 2,4

tonnás létravázas felépítmény és a
menetkényelem is elsőrangú. A hát-
só tengely is csavarrugókat és több
lengőkaros rendszert kapott. A 3150
milliméteres tengelytáv és lengéscsil-
lapítók együttese az apró és na-
gyobb úthibákon is kiválóan mozog.
Kipróbáltuk autópályán is a 350d-t,
és a zajszintje, rugózása akár egy ké-
nyelmes divatterepjáróé.

Királyi motor
Az X igazi ütőkártyája azonban a

motorja. Elérhető négyhengeres dí-
zelekkel 163 és 190 lóerős telje-

sítménnyel, de a kompro-
misszummentes választás a
3 literes V6-os blokk. Az 550
Nm maximális nyomatékkal
rendelkező, 258 lóerős mer-

ci erőforrás egy igazi ász. A
hat henger gurgulázása mindig

élmény. A 7G-TRONIC Plus hétse-
bességes automata váltó minden
helyzetben gyors és selymes műkö-
désű, valamint a kormányon lévő
váltófülekkel manuálisan is kezelhe-
tő. Ez a motor-váltó páros a leg-
gyorsabb európai pick-uppá teszi az

X-osztályt. 7,5 mp alatt gyorsítha-
tunk 100-ra (!), és 200 felett van a
végsebessége. De ennél többet
mond a hétköznapi használhatóság-
ban, hogy nincs olyan előzési lehe-
tőség, aminél hezitálnunk kellene,
és 130-nál is az ülésbe préselődünk,
ha a gázra lépünk – a rugalmassága
felemelő. Sport módban pedig úgy
ugrik a gázpedál pöccintésére, mint
egy pehelysúlyú díjbirkózó. Ehhez
hozzájárul a nagy motorhoz járó ál-
landó összkerékhajtás is, ami előre
40, hátulra 60 százalékát adja a nyo-
matéknak.

Sár(m)os 
A németek mindent megtettek

azért, hogy az autóba ülve érezzük a
Mercedes-luxust. Ugyan a kormány
csak függőlegesen állítható, mégis
elektromos motoroknak hála pár
perc alatt tökéletes üléshelyzetet
tudtam beállítani magamnak. A mű-
szerfal jó minőségű, mercis, a kör ala-
kú légbeömlők mégis egyediek, közé-
pen négy is van belőlük. Fölötte a
szokásos „tablet”, amit a könyöklő
előtti méretes vezérlőtárcsa, opciós

touch-pad és néhány dedikált gomb
kombinációjával egyszerűen kezelhe-
tünk. Van még egy fontos gombsor a
váltókar előtt. Itt vannak a terepezés-
hez szükséges funkciók: osztómű zá-
rása, felező, lejtmenet-asszisztens,
és a feláras diffizár. És itt van az a pa-
radigma, amit az X350d felold. Lehet-
séges, hogy fejedelmi kényelemben
suhanunk a 82-esen, kamionsorokat
előzgetünk, miközben üzleti telefo-
nokat intézünk. Aztán letérünk az út-
ról, és a harminccentis sártengeren
könnyedén átgázolva, egy kavicsbá-
nya 35 százalékos emelkedőjét izzad-
ság nélkül leküzdjük. Sárosak pedig
csak a magasnyomású mosóban le-
szünk, amikor megszabadítjuk az X-
et a kosztól, hogy este beállhassunk
a színház elé.

Mindent visz
Az utastér ötszemélyes, ezenkívül

egy tonnát tud cipelni, akár két euro-
raklapon. Ha ez sem elég, akkor pe-
dig 3,5 tonnát vontathat. Sávban ma-
radásra figyelmeztetés, vészfékasz-
szisztens, 360 fokos kamerarendszer
jár hozzá, de rendelhető navigáció,

fellépőküszöbök és számos megol-
dás a raktér befedésére. A négyhen-
geres Mercedes X már nettó 9 millió
forinttól elérhető hátsókerék-hajtás-
sal, aztán jönnek a kapcsolható össz-
kerekesek, majd a csúcs, a 3 literes
állandó összkerékhajtású Power
csúcsfelszereltséggel alig 15 millióba
kerül. Persze ezt még tudjuk fokozni
bőven extrákkal. Viszont jelenleg az
X-osztály szolgáltatásait, univerzális
tulajdonságait aligha lehet fokozni.
Ez most a csúcs pick-up!

Kép és szöveg:
Nagy Viktor

Álmodott már olyan luxusautóról, amivel nemcsak az épített utakon su-
hanhat akár 200 kilométert megtéve óránként, de elhagyhatná a szilárd
útburkolatot? Ha sem egy előzés, sem pedig 60 centiméteres gázló nem
jelentene akadályt? Egy álom válhat valóra annak, aki a Mercedes X-osz-
tályt választja mindennapi társnak.

A motor-
váltó páros

a leggyorsabb európai
pick-uppá teszi 
az X-osztályt

´́
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HÍREK
A 7-es BMW új arccal, minden eddiginél nagyobb vesékkel az

orrán érkezik. A minden földi jóval felszerelhető csúcslimuzin evo-
lúciója a generációváltáskor ugyan a technika szintjén jelentős
volt, külsőségeiben kicsit elmaradt a várakozásoktól. Most az X7-
hez hasonló „nagy arccal” próbál kompenzálni, miközben minden
részletében tökéletesítették. Átdolgozták a műszerfalat és lézer
fényszórókat is kérhetünk hozzá. Újak a benzinmotorok. A V12-es
blokk részecskeszűrőt kapott, így „csak” 585 lóerős, viszont nyo-
matékosabb lett (850 Nm). A 750i V8-as 4,4 literes motorja 530
lóerős lett – 8-as kupéból származik. A 745e hibrid pedig hathen-
geres belsőégésű motort kapott 286 lóerővel, így a rendszertelje-
sítmény 394 lóerőre nőtt. A 265, 320 és 400 lóerős 3 literes hat-
hengeres dízelek egyelőre változtatás nélkül folytatják karrierjüket.
Szép számok ezek, ahogy az árcédula is komoly, hiszen 28 és 58
millió forint között alakul…

Amerikában furcsán gondolkodnak az emberek. A személyautókra olyan környezetvé-
delmi előírások vonatkoznak, hogy virágzik a hibrid és villanyautó üzletág, ugyanakkor a
haszonjárművekkel rendkívül engedékenyek. Ezt kihasználva a „full size pickup truck” ka-
tegória típusai nagyon kelendők. Ilyen az új RAM is, aminek HD, azaz heavy duty változata
minden eddiginél brutálisabb. Az orrán töméntelen króm díszeleg, hátul lehet dupla ke-
rekes is, és 3,4 tonna a teherbírása. A csúcsváltozattal akár 14 tonnát is lehet vontatni
egy speciális, platóra szerelhető vonónyereg segítségével. Nem igazán „zöldek” a moto-
rok, amik választhatók, hiszen ekkora tömegekhez erő is kell. A 6,7 literes sorhatos Cum-
mins turbódízelek 1355 és 1151 Nm nyomatékkal, 400 és 370 lóerővel állnak csatasorba.
Az eszméletlen nyomatékot hatsebességes automata váltó kezeli. Van egy Hemi V8 ben-
zines is a kínálatban, ami 410 lóerős, de „csupán” 581 Nm-t tud. Ehhez nyolcsebességes
Chrysler Torqueflite váltó társul. 

NAGY arccal

A LEGESLEG

SUPRAlatívusz
Az új Toyota Supra 1993-ban jelent meg utoljára, ez volt a negye-

dik generáció. 2002-től pedig nem volt utódja egészen mostanáig.
Az ötödik széria marketingjét már több éve elkezdték, de csak most
debütált a sorozatmodell. A BMW Z4-gyel közös platformra épített
sportautó teljesen egyedi külsőt kapott a japánoktól. Az ívek, az iz-
mos far és a kissé megosztó orr igazi szigetországi vadállattá teszi a
Suprát. A bajoroktól származó hathengeres turbós erőforrás 340 ló-
erős. Ezzel a teljesítménnyel 4,1 mp alatt teljesíti a 0–96 km/h sprin-
tet az autó, és 250-nél szabályoz az elektronika. Csak Japánban 2 li-
teres négyhengeresekkel is kihozzák a kocsit, de nálunk az elődökből
ismert sorhatos hang lesz csak széria – szerencsére. Egyébként az
ára akár 16 millió forint alatt maradhat, ami jó vásár lehet annak,
aki egy használható sportkocsit szeretne a garázsába. Persze az első
új Supra ennél jóval többért kelt el, pontosan 587 milliót fizettek ér-
te. Természetesen egy aukción kelt el, és jótékonysági célból fizettek
közel negyvenszer többet a matt-szürke csodaautóért.
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Ezeket a készítményeket saját magamnak állítottuk össze

DR. DÉZSI TABLETTÁK
a szív és a máj védelmére

Dézsi Csaba András kardiológus pro-
fesszort elsősorban a győri szívcent-
rum vezetőjeként, illetve  egészség-
ügyi felvilágosító munkája alapján is-
merhetjük, számos könyve is megje-
lent. Néhány éve a patikák polcain
Dr. Dézsi márkanévvel vitaminokból
és ásványi anyagokból összeállított
készítmények jelentek meg, melyek
egyre népszerűbbek az egészségü-
ket óvó emberek körében.

Miért kezd egy ismert kardioló-
gus étrendkiegészítők gyártásába?

Ezek a tabletták eredetileg ne-
kem készültek. Mivel fiatal korom
óta magas a vérnyomásom és ver-
senysportolóként, majd a leállást
követően is gyakran szenvedtem
izomgörcsöktől, ráadásul a nem ve-
szélyes, de roppant kellemetlen
szívritmuszavarok, a pitvari és kam-
rai extraszisztolék is gyakran jelent-
keztek, régebb óta számos gyógy-
szert, vitaminokat és ásványi anya-
gokat szedtem. Amikor pár éve
megismerkedtem egy olyan szak-
emberrel, aki ebben a műfajban
rendkívüli minőségű készítmények
előállításával foglalkozik, megemlí-
tettem, hogy össze kellene raknunk
egy olyan tablettát, amivel akár há-
rom másikat is kiválthatnánk. Ebből
lett az első tabletta, a Dr. Dézsi Mag-
neQ10®. Rájöttem, hogy ha az én pa-
naszaimat megoldja a tabletta, akkor
másokon is tudok vele segíteni.

Nem olcsó kategóriájú készít-
ményről van szó, számos magnézi-
umtablettát kedvezőbb áron is be
lehet szerezni.

A Dr. Dézsi MagneQ10® tabletta
nemcsak magnéziumot, hanem Q10-
et, E-vitamint és B6-vitamint is tartal-
maz. A magnéziumkészítmények kü-
lönbözőek. Ha már a nevemet adom
valamihez, akkor az legyen minőségi,
jól hasznosuló alapanyagokból készült
tabletta. Az utóbbi hónapok számos,
például vérnyomáscsökkentőgyógy-
szer-botránya azt bizonyítja, hogy nem
szabad mindenáron az olcsó alapanya-
gok beszerzésére törekedni, mert an-
nak komoly veszélyei lehetnek. Az em-
berek hajlamosak figyelmen kívül
hagyni az ár megítélésekor, hogy elő-
fordul olyan is, hogy egy-egy kedve-
zőbb árú készítmény esetében nem
2x1 a napi ajánlott adag, hanem akár
4-6 tabletta, vagyis az egy doboz csak
fél hónapig tart ki jó esetben. Vagy
nem lesz hatékony, ha keveset szednek
be belőle. Utóbbi a legrosszabb taktika
a beteg részéről.

Egy kardiológus miért állít össze a
máj védelmét szolgáló tablettát, ahogy
ön a Dr. Dézsi Natur Hepar Mix®-et? 

Belgyógyász és kardiológus vagyok.
Fontos, hogy az emberi szervezet mű-
ködését minden esetben teljes egészé-
ben vizsgáljuk. A szív a motor, de a má-
junk az egyik fontos szervünk, ami a
szervezet méregtelenítésében vesz
részt. Vigyázni kell rá. Nemcsak annak,
aki rendszeresen, akár kulturált mér-
tékben fogyaszt alkoholt, de azoknak
is, akik gyógyszereket szednek vagy pél-
dául már zsírmájuk alakult ki. (x)

Dr. Dézsi professzor szerint 
a megelőzésnél nincs olcsóbb 
megoldás.
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betegedésekre, elhízásra, terhelésre
jelentkező magas vérnyomásra, ve-
leszületett és szerzett végtaghiányos
állapotokra.

A terápiás alkalmak felépítése a
betegségspecifikus úszásnem kivá-
lasztása után, a korrekciós úszógya-
korlatokon alapszik. A tehermente-
sített, mégis megfelelő erősségű el-
lenállást kifejtő közeg rendkívül jól

A kezelés mindennap 13 órakor
kezdődik, hétfőn és szerdán este 7
óráig, kedden és csütörtökön délután
5 óráig, pénteken pedig 6 óráig tart.

A gyógyúszás számos betegségre
felírható kezelési forma. Többek kö-
zött szív- és keringési eredetű meg-
betegedésekre, asztmára és egyéb
légzészavarokra, a gerinc és mellkas
deformitásaira, juvenilis ízületi meg-

Gyógyúszásunk a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Élményfürdő épü-
lete melletti „sátras uszodában” kap
helyet. Az úszás 18 éves korig a társa-
dalombiztosító által 100 százalék-
ban térített. A gyógyúszás kúrát éven-
te kétszer vehetjük igénybe, maxi-
mum 52 alkalommal. Egy alkalom
időtartama esetenként 45 percig tart.

A gyógyúszáshoz szakorvos által írt
beutaló szükséges. Jelentkezni für-
dőnk gyógyászati recepcióján kell,
majd oktatónkkal (Aszenov Bojanov
Veszelin) időpontot egyeztetve van le-
hetőség a gyógyúszás megkezdésére.

GY GYúszás
szolgál az izmok erősítésére, tartás-
hibák korrekciójára, és a megfelelő
légzéstechnika elsajátítására. (x)

´

Elérhetőségek:
9025 Győr, Fürdő tér 1.

Tel.: +36-96/514-900
Gyógyászat: +96/514-905

E-mail: info@rabaquelle.hu 
TB-kezelésekről információ:

+96/514-905  

A harmadik naptári héten tovább nőtt az influ-
enzás panaszok miatt orvoshoz fordulók száma: ja-
nuár 14–20. között kétszer annyi beteget regiszt-
ráltak a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok,
mint a második héten.

A klinikai és a virológiai adatok értékelése alapján
megállapítható, hogy Magyarországon az év harma-
dik hetében az influenza az egész ország területén
terjedt, a becslések szerint a lakosság 0,4 százaléka

kereste fel orvosát influenzás tünetekkel. A terjedés
intenzitása eltérő volt az egyes területeken: a 100
ezer lakosra jutó influenzás panaszokkal orvoshoz
forduló betegek száma 106 és 602 között változott.

„Egyre több a beteg a rendelőben” – mondta
dr. Muzsay Géza győri gyermekorvos, a Házi Gyer-
mekorvosok Országos Egyesületének alelnöke.
Hozzáteszi: nagy többségük influenzaszerű tüne-
tekkel érkezik. „Minden szülőnek azt tanácsoljuk

– folytatta az alelnök –, hogy betegen ne engedje
gyerekét az iskolába, valahogy oldja meg, hogy
otthon vigyázzanak rá, hiszen a beteg gyógyulása
is hosszabb, ha nem pihen, ráadásul az egészsé-
ges gyerekeket is megfertőzi. A pedagógusoknak
azt javaslom, gyakran szellőztessenek, illetve az
óraközi szüneteket a szabadban töltsék a tanulók.”

Megkérdeztük a szakembert, érdemes-e, sza-
bad-e még védőoltást adni a gyerekeknek?

„Az oltás ideális időpontja október, november
és még december is, ám oltani soha nem késő” –
válaszolta Muzsay doktor. „Engem még a múlt hé-
ten is megkértek a szülők, hogy oltsam be a gye-
reküket. Ilyenkor persze már nincs garancia arra,
hogy ki tudja fejteni védő hatását, mielőtt a gyer-
mek megkapja a vírust. Az oltás azonban akkor
sem árt, ha már bujkál a betegség a gyerekekben,
amikor a szérumot belészúrjuk.”

A fertőzés persze nem csak a gyerekeket érinti.
Sokan azonban betegen is bejárnak dolgozni, attól
félnek, ha sokat betegeskednek, akkor az esetle-
ges elbocsátások során ők kerülnek a lista elejére. 

A laborvizsgálatok eredményei azt mutatják,
hogy elsősorban az „A” vírus okozza a megbete-
gedéseket.

Több városban is már látogatási tilalmat rendel-
tek el a kórházakban. Dr. Tamás László János, a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatója szerint a
megyei adatok még nem indokolják a tilalom elren-
delését Győrött. „Egyébként is kórházunk olyan,
mint a lyukas sajt, több helyről megközelíthető, a
betegek jönnek olyan vizsgálatokra, amelyeket csak
a kórház képes ellátni. Bezárni az ajtókat ezért nem
szabad, szükség esetén nem feltétlen az egész intéz-
ményben, hanem a leginkább érintett, veszélyezte-
tett osztályokon rendeljük el a látogatási tilalmat” –
hangsúlyozta a főigazgató.

TERJED AZ INFLUENZA, 
Gyorött még kevés a fertozött

Városunkban még nem kellett elrendelni a kórházlátogatási
tilalmat. Az év harmadik hetében Győr-Moson-Sopronban
100 ezer lakosra vetítve 363-an fordultak orvoshoz influen-
zaszerű megbetegedéssel. Összehasonlításul: ez a szám Fe-
jérben 601, Borsod-Abaúj-Zemplénben 554, Tolnában 532 a
Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint.

´́ ´́

Szerző: Hajba Ferenc
Illusztráció: Impact Photography/Shutterstock.com
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Nagy Eszter Creative Chef e heti ajánla-
tában egy ízletes vegán menüt ajánl,
amelynek főétele gluténmentes, laktóz-
mentes üvegtésztából készül. A tészta a
közhiedelemmel ellentétben nem rizs-
lisztből készül. Alapja a mungóbab na-
gyon finomra őrölt lisztje és víz.

creativechef.hu

#creativechefeszter   

@creativechefeszter

KÜLÖNLEGES
vegán menü Ekkor jöhetnek a serpenyőbe az aprított zöld-

ségek (gomba, retek). Ne keseredjünk el, ha más
zöldségek vannak otthon. A tészta reszelt répával,
apróra vágott káposztával ugyanolyan finom.

Amikor a zöldségek megpirultak, de még res-
sek, akkor ezeket is a grillezett kel mellé szedjük,
a serpenyőt felöntjük vízzel és a tésztát a már lo-
bogó vízbe rakjuk főni.

Só helyett szójaszószt használjunk, illetve a vi-
zet egyáltalán ne sózzuk, mert a mogyoró is elég
ízes. Amikor a tészta megpuhult, ráöntjük a mo-
gyoróval turmixolt olívaolajat és visszahelyezzük
a grillezett zöldségeket.

A frissen aprított koriandert és a hagymákat a
legvégén keverjük bele. Ekkor ízesítsük citromlé-
vel is. A tésztát feltekerve tálaljuk és tegyük mellé
a grillezett pak choi-t.

A bordás keleket félbevágjuk és enyhén olajo-
zott serpenyőben meggrillezzük, majd egy tányér-
ra helyezzük. 

Hozzávalók: 
20 dkg gomba, 20 dkg retek,
1 csomag (kb. 10 dkg) üvegtészta,
50 ml olívaolaj, 15 dkg sós, pörkölt földimogyoró,
egy marék friss koriander, fél citrom vagy lime leve,
fél csokor újhagyma vagy egy marék pirított hagyma,
2 db pak choi (bordás kel)

Mogyorós üvegtészta
sült zöldségekkel, 
pak choi-jal

Hozzávalók: 
1 csomag réteslap,

banán, ananász,
szőlő, alma

(bármilyen gyümölcs),
5 dkg fekete csokoládé

A réteslapot vágjuk körülbelül 10 cm szé-
les csíkokra. A gyümölcsöket a csokival
együtt aprítsuk fel, és tegyük körülbe-
lül egy evőkanálnyi halmokban a la-
pok szélére. A réteslapokat felte-
kerjük és enyhén vajazott-olajo-
zott serpenyőben megpirítjuk.

TIPP: 
Ha lehet,
a csokit

ne a tészta
szélére tegyük, 

különben
kifolyik!

Lusta háziasszony

csokis-gyümölcsös-

serpenyos rétese´́

Fotó: Marcali Gábor
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KALANDJAI

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

Történt egyszer, hogy egy kardiológusprofesszor beleszeretett a nagytestű papagájokba. Autodidakta
etológusként, párjával együtt, időt, fáradságot nem kímélve brandet épített a megszerzett tudásra.
Először közösségi oldal a kedvenceknek, később már egy könyv is körvonalazódott a tervek kö-
zött. Nekilátott, és egy kitűnő grafikákban is bővelkedő, gyermekeknek szóló mesekönyv
kerekedett belőle Gerzson és Panka kalandjai címmel. Gerzson egy kék-sárga fiú arapa-
pagáj, míg párja a zöld szárnyú, ámbár vörös színekben pompázó leányzó, Panka.

ARAPAPAGÁJOK
Az arák a legtarkább és éppen

ezért legismertebb papagájok közé
tartoznak. Közép-Argentínától Mexi-
kóig élnek, és benépesítették az An-
tillák szigeteit is.

Professzor dr. Dézsi Csaba András
kardiológus főorvos, a papagájok
nagy barátja, hatalmas sikert köny-
velhet el az ötletével. Ma-
gyar és most már
német nyelven

fantáziájukat.
Kitűnő alkalom
a felolvasás a
szülők számára is,
akik csemetéjük-
kel együtt izgulhat-
ják végig a változatos
kalandokat, amik a pa-
pagájokkal történnek.
Ezek a bámulatos dél-ameri-
kai álla tok hatalmas intelligenciá-
jukkal gyorsan alkalmazkodnak az
emberi környezethez és az érzelmi
életük is rendkívül fejlett. Hatalmas
röpdéjükben napi gondozást kapnak
gazdáiktól. Változatos táplálkozásuk
és számos játék is segíti testi, pszi-
chés, szociális fejlődésüket. Ezek, az
egyébként engedélyköteles állatok jó
viszonyt alakítottak ki a házaspár ku-
tyusaival is, bár némi csipkelődés
sem idegen tőlük. Természetesen kü-

is népszerűsíti a kulturált állattartást,
az egészen ifjú generáció körében is.
A gyermekek játszva sajátíthatják el
a madárkák tartásának és tiszteleté-
nek tudományát, mese formájában.
Izgalmas történetek bontakoznak ki
szemük előtt, amelyek megragadják
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lönböző személyiségek, akárcsak az
emberek, és akár 80 évig is élhetnek.
A család új jövevénye Marci, a jácint-
kék ara fiú, aki várja, hogy párja meg-
érkezzen, és nekiláthassanak a csa-
ládalapításnak. 

A verebek azt csiripelik a röpde tá-
ján, hogy lesz folytatása a mesekönyv-
nek, amiben a mesehős arapapagája-
ink egzotikus kalandok főszereplőivé
válnak. Izgatottan várjuk a kulturált ál-
lattartásra biztató mesekönyv követ-
kező részét, hogy együtt drukkoljuk
végig kis barátaink kalandjait.

Intelligenciájukkal
gyorsan alkalmazkodnak 

az emberi
környezethez
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Akelát, a 2008-as születésű, bar-
na színű, keverék kan kutyust már
sokan jól ismerik, hiszen öt éve a
Győri Állatmenhely lakója. Bár nem
fiatal, fittségét akár öt-hatéves tár-
sai is megirigyelhetnék: mondhatni,
egy idősödő testbe zárt gyermek.
Még mindig nagyon aktív, tele van
energiával, és imád játszani, ked-
vence a teniszlabda. Érdeklődő és
tanulékony eb, az alap vezényszava-

kat már ügyesen elsajátította. Na-
gyon barátságos az emberekkel és
a szukákkal, a kan kutyákat és a ci-
cákat azonban nem kedveli. A für-
dést viszont annál inkább: a legjobb
az lenne, ha kertes házba költözhet-
ne, és új családja odafigyelne arra,
hogy a nyári séták során legyen le-
hetősége megmártózni, hűsölni a
vízben, mert imád lubickolni. Azzal
azonban fontos tisztában lenni,

hogy félti az ételét, ezért a leendő
gazdának nem szabad őt zavarnia
evés közben.

Másik gazdikeresőnk Neville cica,
az öt hónap körüli, fekete kislány.
Neville három hónapja él a Győri Ál-
latmenhelyen, ahová testvérével
került be az utcáról, aki időközben
sajnos elpusztult. Ezután új cicapaj-
tást kapott maga mellé, ám kisba-
rátja egy hónap után gazdisodott,

így Neville mostanra egyedül ma-
radt. A cicus nagyon szeretne végre
egy családot, ahol állandóság van,
biztonság és szeretet. Más cicákkal
jól kijön, az emberekkel is barátsá-
gos: egy igazi bújós, dorombolós
szőrmók, aki imád ölben lenni és
játszani. A cicát kizárólag benti tar-
tásra adják örökbe, de a jó hír, hogy
Neville nagyon okos, és már most
szobatiszta.

A Xantus János Állatkertben élő ál-
latok többsége a trópusi éghajlaton ős-
honos, így nem csoda, ha hidegben in-
kább a meleg belső részt választották.
Ám trópusi származásuk ellenére né-
hányuk igencsak kedveli a hóesést. A
jaguárpárunk, Chico és Zoia is szívesen
kijár a zord időjárás ellenére, sőt a zeb-
rák is körbenyargalják a kifutót, nem
zavarja őket a hideg.

Az ősz végén született két kis lá-
macsikót sem zavarja a zimankó, vas-
tag szőrük megvédi őket a hidegtől.

Aki szereti a telet és a havat, az mostanság boldog lehet, hisz a hó -
esésben sétálni nagyon csodás élményt nyújt. Ezzel szemben a januári
hideg időjárásnak az állatkert lakói nem igazán örülnek, hiszen így ke-
vesebb időt tölthetnek a külső kifutóikban.

A két legfrissebb lakó október végén
és december elején született. Vé-
kony lábaikkal, hatalmas szemeikkel
mindenkit hamar megigéztek. 

A nőstények vemhessége 11-12 hó-
napig tart, ennek végén általában egy
csikó jön a világra, amely 30 perc eltel-
tével már tud járni. A természetben
egy csapat összes nősténye többnyire
egyszerre szül, hogy együtt hatéko-
nyabban tudják megvédeni utódaikat
a ragadozóktól. A csikók többsége a
melegebb nappali órákban, 8 és 12 óra

között születik, ami jelentősen növeli a
túlélésük esélyét. Érdekeség még,
hogy a lámáknál a lenőtt nyelvük miatt
az anyukák nem tudják a kicsinyüket
nyalogatni, ehelyett az orrukat dugják
hozzájuk, és jellegzetes hangon mor-
mognak nekik. A csapat két legkisebb
tagját minden látogatónk megtekint-
heti, ha ellátogat hozzánk.

A látogatók többsége, ha teheti,
ilyenkor inkább a meleg belvárosi ter-
ráriumházunkat, a Füles Bástyát vá-
lasztja, hiszen nagyrészt Dél-Amerika
esőerdeiben élő állatokkal találkoz-
hatnak az oda látogatók, így az időjá-
rás is inkább trópusi. A terráriumház
lakói között emlősökkel, hüllőkkel és
madarakkal is találkozhatnak a láto-
gatók. A most induló „Hangyáradat”
szabadulós játékunk is rengeteg izgal-
mat és élményt tartogat a kalandos
kedvű látogatóink számára. Erről a
Győr+ Hetilap múlt heti számában ol-
vashatnak részletesebben.

Télen is várja látogatóit az állat-
kert és a Füles Bástya!

az állatkertben
ZORD IDO ´́

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor

Szerencsésen kezdődött az új év: még január elején elvitték a nyakon szúrt, hős kölyökkutyát, Viktóriát, majd két
kiscicánk, Inci és Finci is szerető családba került. Velük huszonháromra bővült a Győr+ Mancsok rovatunk gazdis tá-
bora. Most újabb árva állatokkal jelentkezünk: Akelával és Neville-lel.

a Gyor+ Mancsok gazdis táborát

Tovább bovítenénk´́
´́
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Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

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

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10.,
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borí-
tékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

Feltétel:
szakirányú végzettség

Feltétel:
szakirányú végzettség

´́ ´́

´́ ´́

Álláshirdetés

Álláshirdetés

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

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

lakatos vagy géplakatos

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́´́

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

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

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
igazgatósága nagy figyelmet fordít a köztisztaság
fenntartására. A munka keretében többek között
kézzel és géppel seprik a burkolatokat, összeszedik
az eldobált szemetet, illetve rendszeresen ürítik az
utcai hulladékgyűjtőket és csikktartókat. Az alapte-
vékenység a napokban kiegészül a Győrbe bevezető
főutak mentén a kézi hulladékgyűjtéssel. Az utak

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy stabil, kiszá-
mítható munkahelyen, kötetlen munkaidőben? Akkor nálunk
jó helyen kopogtat!

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő üzletága felvételt hirdet 

munkakör betöltésére.

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettségű, jó szer-
vező és koordináló képességgel rendelkező, önálló munkavégzésre
képes vezető egyéniség.

Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társas-
házkezelői tevékenység ellátása.

A felvételnél előnyt jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy
az építőiparban szerzett gyakorlat.

Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

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

társasházkezeló́

mellett eldobált hulladék és az ugyanitt lerakott zug-
szemét eltakarítása egyébként nem is mindenhol a
Győr-Szol Zrt. feladata lenne, a vonatkozó helyszíne-
ken a föld- és az erdőtulajdonosok kötelessége a
tisztaság fenntartása. A Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban a bevezető utak mentén végzett kézi hulladék-
gyűjtésben összesen 12 fő vesz részt, a munka az
időjárástól függően két hétig tart.

GYUJTIK A SZEMETET´́
A bevezeto utak mellett ´́ Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.



a lakossági parkolóbérletek
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Amit kínálunk:
• Családias légkör
• 13. havi fizetés
• Cafeteria juttatás (havi+éves)
• 100%-os bérlettámogatás 

Jelentkezését várjuk
az alábbi elérhetôségeink egyikén:
Erbslöh Hungária Kft.
9027 Gyôr, Ipari park, Nyírfa sor, vagy
a palyazat@erbsloeh.hu e-mail címen.
Munkatársunkkal telefonon
a +36-96/510-441-es telefonszámon
tudja felvenni a kapcsolatot.
Tájékoztatjuk, hogy Ön önéletrajza beküldésével
hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. 

Bízunk benne, hogy hamarosan szemé-
lyesen találkozhatunk!

Kedves Álláskeresôk!
Kedves leendô Munkatársunk!

Cégünk, az Erbslöh Hungária Kft. – 2018-
ban az év nagyvállalkozása Presztízs-díj
nyertese – gyôri székhelyû, 100%-os né-
met tulajdonban lévô autóipari beszállí-
tó, a WKW Automotive cégcsoport tagja.
Alumíniumprofilok mechanikai megmun-
kálásával, mûanyag fröccsöntéssel foglal-
kozunk, illetve dugattyúszerelést vég-
zünk, elsôsorban prémium autómárkák
részére.

Az elôttünk álló további
feladatokhoz 

jó megfigyelôkészséggel
és pontossággal rendelkezô 
munkatársakat keresünk: 

• OPERÁTOR •
3 mûszakos munkarendbe.

Hölgyek és férfiak jelentkezését 
egyaránt várjuk!

2019. január 25.

Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati képvi-
selő január 31-én, csütörtökön 16–17 óráig foga-
dóórát tart Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala ménfőcsanaki lakossági információs iro-
dájában (9012 Győr, Szertári utca 4.).

A Győr-Szol Zrt. felhívja a lakossági parkolóbérlet-
tel rendelkező gépjárműhasználók figyelmét, hogy
az elmúlt évben kiváltott okmányok érvényessége
január 31-én lejár, szíveskedjenek gondoskodni azok
megújításáról. A lejárt okmányokkal, érvénytelen la-
kossági bérlettel parkolók február 1-je után bünte-
tés kiszabására számíthatnak.

TÁJÉKOZTATÁS

Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának jegyző-
je tájékoztatja a Tisztelt Ügyfe-
leket és az adózókat, hogy a
Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Osztályán (9021 Győr, Honvéd
liget 1. III. emelet) február 6-án
(szerdán), február 11-én (hét-
főn), február 13-án (szerdán),
február 18-án (hétfőn), február
20-án (szerdán) és február 27-
én (szerdán) a telefonos és a
személyes ügyfélfogadás is
szünetel a dolgozók tovább-
képzése miatt.

LEJÁRNAK
FOGADÓóra

Kiadó

A Győr-Szol Zrt. BÉRBEADÁSRA KÍNÁLJA
saját tulajdonában lévő, 
Győr, Liszt Ferenc utca 11. szám alatti,
földszinti 97 m2-es, és emeleti 311 m2-es
helyiségcsoportját iroda céljára, valamint
Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti, emeleti, 
50 m2-es helyiségcsoportját üzlet, iroda céljára.

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

A győri önkormányzat támo-
gatásával, a Győr-Szol Zrt. koordi-
nálásában több mint tízéves ját-
szótéri eszközöket cserélnek le a
településen – tájékoztatott Rad-
nóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester. Elmond-
ta: Győr országos szinten is élen
járt a játszóterek kialakításában,
modernizálásában. Példaként
említette az adyvárosi várjátszó-
teret, a Barátság Parkban a moz-
gásukban korlátozottak számára
épült játszóteret, a várfal alatti
sétányon megtalálható létesít-
ményt, a vizes játszóteret a Bisin-

ger sétányon és a nemrég elké-
szült Malom ligeti beruházást.

A játszóterek egy része több
mint tíz éve épült. A nagy igény-
bevétel miatt – a rendszeres és
szakszerű karbantartás ellenére
is – eljárt az idő néhány eszköz
felett. A Győr-Szol Zrt. felmérést
készített a játszóeszközök állapo-
táról, majd a szakemberek meg-
határozták a cserére szorulókat.
Így egy nagyszabású felújítási
program indult el három éve,
ami most is folytatódik.

A korábban megvalósult hin-
taállványcsere már a játszótéri

fejlesztések része volt, akkor
szükség szerint a hinták faáll-
ványszerkezetét építették át időt -
álló fémtalpú oszlopokra. Idén a
szakemberek javaslatai alapján
komplett eszközöket cserélnek
összesen 28 helyszínen. A prog-
ramot úgy alakították ki, hogy
minden városrészben legyen fel-
újítás, fejlesztés. Lesz új homoko-
zó, mérleghinta, bébicsúszda és
mászóvár is. A munka első üte-
mében elbontják az erre ítélt ját-
szóeszközöket, utána felépítik az
újakat. Az érintett helyszíneken
türelmet és megértést kérnek a
lakóktól, ahol eltűnik egy-egy
eszköz, ott a jó idő megérkeztére
új áll majd rendelkezésre. A ját-
szóterek fejlesztése bruttó 17
millió forintba kerül, amelynek
forrását az önkormányzat bizto-
sítja a Győr-Szol Zrt.-nek.

A közterületi játszóterek ese-
tében folyamatos a biztonsági
előírásokban foglaltak ellenőr-
zése. A játszóeszközöket negyed -
évente tételesen ellenőrzik, ez-
zel együtt rendszeresen szem-
lézik is őket.

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

CSERÉLIK 
a játszótéri eszközöket



ÁLLÁS

CNC-gépkezelőket, forgácsolókat,
darusokat (felülről vezérelt), üze-
meltető villanyszerelőket, gépla-
katosokat, méréstechnikusokat,
kovácsokat keresünk győri mun-
kahelyre. Kiemelt órabér. 06-
70/604-1265, 06-70/366-5722;
munka15@inex.hu

Cégünk keres győri munkahelyre
villanyszerelőket és CNC-gépke-
zelőket. Kiemelt kereseti lehető-
ség (nettó 2000-2100 Ft/óra).
Utazás biztosított. Érdeklődni:
06-70/206-2621 és 06-20/265-
2969 telefonszámokon.

Győri telephellyel rendelkező vál-
lalkozás beton-előregyártó üze-
mébe segédmunkásokat keres!
Műköves gyakorlat előnyt jelent.
A munkafolyamatokat betanítjuk.
Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal az info@ornamentika.hu cí-
men lehetséges.

SZOLGÁLTATÁS

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

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé-
ig. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

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

Lakás, ház, pince, padlás, udvar
takarítását, rendbetételét, feles-
leges holmi elszállítását (akár 1
darabot is) vállalom megbízható
munkaerőkkel. Megegyezés alap-
ján akár hagyatékfelvásárlás is le-
hetséges. Nem fog csalódni ben-
nünk! 06-20/226-9431

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

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

Zárszerviz, zárjavítás, zárcsere,
ajtójavítás, Győr! 06-70/223-
7957

Vízvezeték-szerelést, radiátorok
cseréjét, társasházakban alap-
vezeték, strangok teljes körű
felújítását vállalom Győrben és
környékén. Tel.: 06-30/520-
8875.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztását,
laminált padlók lerakását vállal-
juk. Tel.: 06-70/245-8931.

Villanyszerelés + tanácsadás
Győrben és környékén. Rövid ha-
táridővel. Tel.: 06-20/402-6657.

Redőny, gurtnicsere, szúnyoghá-
ló, reluxa, szalagfüggöny rövid
határidővel. Ingyenes felmérés!
06-70/233-9213

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz-
tással. Ingyenes felmérés –
szállítás. Autók, robogók kárpit-
jainak javítása, áthúzása. Érdek-
lődni lehet telefonon: 06-
70/884-6838.

EGYÉB

Készpénzért, magas áron antik
bútort, festményt, herendi por-
celánt, eozinos Zsolnayt, kristá-
lyokat, ezüsttárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! Érdeklődés
az alábbi telefonon: 06-70/640-
5101. Kérésre díjtalanul házhoz
megyünk!

Szülinapra, farsangra hívja Gézu
bohócot!
1gezubohoc@gmail.com. 06-
20/576-6976

Saját részre vásárolok régisé -
get, hagyatékot. Festményeket,
órákat, bútorokat, bizsut, pén-
zeket, szerszámokat. 06-
70/429-7028

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

Régi bútorokat, festményeket,
faliórát, herendi, Zsolnay porce-
lánokat, könyveket, ezüsttárgya-
kat, ékszereket, hagyatékokat
vásárolok! Németh Csaba, 06-
20/937-9671. 

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

ELADÓ

Belvárosban nappali+2 hálószo-
bás téglalakás garázsvásárlási le-
hetőséggel eladó. 26.990.000
Ft. 06-70/940-4046

Gyárváros Árkádhoz közeli ré-
szén 2 szobás téglalakás eladó.
16.900.000 Ft. 06-70/633-5250

INGATLAN

Győrszentiván-Kertvárosban lé-
vő házamat győri garzonra cse-
rélném. Tel.: 06-30/589-4741

LAKÁSCSERE

Elcserélném győr-szigeti, 3.
emeleti, 55 nm-es, határozott
bérleti szerződéses, klímás laká -
somat 3 szobás, erkélyesre. Min-
den megoldás érdekel. Ráfize-
tek. Érd.: 06-30/284-8956,
96/820-479.

96/505-050

Marcalváros I-en 3 szobás, 63 nm-
es, összkomfortos, részben felújí-
tott, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2 szobás, Mar-
calváros I. vagy nádorvárosi, hatá-
rozatlan–határozott idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 672)

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófülkés,
43 nm-es, összkomfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 2-3 szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Bán Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám: 673)

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófül-
kés, 30 nm-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, belvá-
rosi, nádorvárosi, marcalvárosi,
határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 674)

Adyvárosi, 3 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, teljesen felújított,
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

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

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

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

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

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

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

Gyôri autóipari partnercégünk
részére keresünk

ÖSSZESZERELÔKET és

GÉPBEÁLLÍTÓKAT.
A szállás biztosított.

Kereseti lehetôség akár nettó:
240.000—290.000 Ft/hó

Jelentkezés:
+36-70/331-9075, +36-70/709-6538.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

„Itt a farsang, áll a bál”
Február 1. péntek 18 órától

Bertalan Péter előadóművész zenés-táncos estje
Belépő ára vacsorával együtt 1700 Ft/fő

Február 23. szombat 18 órától Loyd együttes zenés-táncos estje
A belépő ára vacsorával együtt: 2000 Ft/fő

Március 2. szombat 18 órától musical- és operettest
Fellépnek: Székely Szilvia, Illés Gabriella, Széles Zoltán

Zene: Bertalan Péter előadóművész
A belépő ára vacsorával együtt: 4000 Ft/fő

határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 60–100 nm-es, 4
szobás, határozott -határozatlan
idejű bérleményre. Újváros és tar-
tozás kizárva. (Hirdetésszám: 577)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
szigeti, 35-45 nm-es, 1+fél szo-
bás, határozott-határozatlan ide-
jű bérleményre. Tartozás kizárva.
(Hirdetésszám: 579)

Újvárosi, 1+fél szobás, udvari, 41
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserél-
ne szigeti, belvárosi, újvárosi, 41-
50 nm-es, 2 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre.
Földszinti, liftes házban a 3. eme-
letig. (Hirdetésszám: 580)
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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 egy a városhoz kötődő ajándékcsomag. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve 
postán értesítjük.

Az Újkapu utcában befejeződött a
csatorna cseréje. Az Apáca utcai cso-
mópontig sikerült tartani az ütemter-
vet, a Rákóczi és a Liszt Ferenc utca
környékén viszont a tervezettnél sok-
kal lassabban tudtak haladni a csator-
naépítők. A nagy mélység, a laza talaj
és az omlásveszély rendkívül nehezí-
tette a munkát, helyenként hatméte-
res mélységben dolgoztak. Előnyt je-

lentett, hogy a Liszt Ferenc utca felől
egy másik csapat is be tudott kapcso-
lódni a csatornacserébe. A Móricz
Zsigmond rakparttól a Liszt Ferenc ut-
cáig összesen 245 méter csatorna
újult meg, 400 mm átmérőjű kőagyag
csövek kerültek a föld alá. A Pannon-
Víz Zrt. munkatársai jelenleg csatorna-
kamerával ellenőrzik a lefektetett új
kőagyag csatornacsöveket. 

A Pusztaszeri úton az Ipar úttól a
Bárczi Gusztáv utcáig, 265 méter
hosszban még tavaly befejeződött a
vízvezeték és a csatorna cseréje.
Egyelőre ideiglenes zúzottkő útbur-
kolat készült az utcában, őrölt aszfalt
megerősítéssel.

A Szabolcska utcában a csatorna
cseréjét még decemberben sikerült
befejezni. A Mester utcai forgalmas
csomópontban az átvágást ideigle-
nes betonburkolattal erősítettük
meg. A Bajcsy-Zsilinszky és az Aradi
vértanúk út csomópontjában kicse-
réltünk egy vízvezetéket, itt is ideig-
lenes betonburkolat készült. 

A téli időszakban az aszfaltkeve-
rő telep nem működik, az üzemszü-
net alatt csak ideiglenes úrburkola-
tot tudunk készíteni. Útépítő alvál-
lalkozónknak természetesen most
is leadjuk az rendeléseket, de az
aszfaltozással meg kell várnunk a
jobb időt. 

Ahogy az időjárás engedi, kezdeni
fogjuk idei első vízvezeték-felújítá-
sunkat Nádorvárosban, a Lehel utcá-
ban. A Corvin és a Tihanyi Árpád út
közötti szakaszon, az új vásárcsarnok
mellett fogunk dolgozni, az ivóvízve-
zetéket cseréljük ki. Előbb megépül

az új ivóvízvezeték, majd nyomáspró-
ba és fertőtlenítés után egyenként
kötjük át fogyasztóinkat az új veze-
tékre. 

Kevésbé látványos, de kulcsfon-
tosságú főnyomóvezeték-felújítás
kezdődik a napokban Likócson, a
Reptéri út–Pesti út csomópontnál.
Az új forgalmi csomópont környékén
már tavaly elkezdődött a munka,
most 200 méter ivóvíz-főnyomóveze-
téket cserélünk a Reptéri út mellett.

Csatorna-hibaelhárítás kezdő-
dött a Hűtőházi út–Kandó Kálmán
utca térségében. A meghibásodás
miatt sajnos egy buszmegállót le
kellett zárni. A hibás csatornasza-
kaszt kicseréljük. Az érintett vezeték
ipari fogyasztókat szolgál ki, a képző-
dött szennyvizet dízelszivattyúval to-
vábbítjuk. 

A belvárosban, a Czuczor Gergely
utcában, a Vaskakas Bábszínház előtt
sajnos újabb útfelbontásra lesz szük-
ség, az épület lépcsője alatt is ki kell
cserélni a csatornabekötést.

Az építkezések, felújítások miatt
szeretnénk kérni fogyasztóink türel-
mét és megértését. A felújításokról
a www.pannon-viz.hu weblapon fo-
lyamatosan beszámolunk.

a  csatornacserék  városunkban
Folyamatosan zajlanak

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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Az IMPERIAL Logistics Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô, a világ 14 országában
jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként, Gyôr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

TEAMKOORDINÁTOROKAT
keres azonnali kezdéssel

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

Jelentkezéseket a következô telefonszámon +36-80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mailcímre várjuk.

Pálya-

kezdôk

jelentkezését

is várjuk!

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

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség 
• Erôs felhasználói szintû számítógépes

ismeretek (MS Office), különösen Excel
• Minimum 1—3 éves multinacionális cégnél

logisztikai területen szerzett tapasztalat
• Határozottság, minôségtudatos gondolkodás 
• Jó stressztûrô és problémamegoldó képesség
• Felelôsségteljes munkavégzés
• Jó kommunikációs és együttmûködési készség
• Terhelhetôség
• Magabiztos, határozott fellépés
• Érdekérvényesítô készség
• Eredményorientált, strukturált gondolkodás
• Csapatmunka, rugalmasság

Fôbb feladatok, munkák:
• A szervezeti egységbe tartozó

munkatársak szakmai
irányítása (14—32 fô) 

• Munkatársak szervezeti
integrációjának támogatása

• Munkatársak képzésének
és munkájának értékelése 

• Adott területeken a minôség
szem elôtt tartása

• Napi együttmûködés
az üzemvezetôvel, terület-
vezetôvel, mûszakvezetô
kollégákkal

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív

szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása

vidéki munkavállalóknak
93%-ban térítve

• Teljesítmény utáni
prémium (15%)

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

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

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

„Nagyon komoly tervekkel indul-
tunk el, amikor ide kerültem tavaly ja-
nuárban. Az előző idénybeli hatodik
hely még nem hozta, amit akartunk,
de tudtuk, hogy a folytatással kapcso-
latban optimisták lehetünk. Nyáron
hét játékos érkezett, tíz távozott, kiala-
kult az a keret, amivel neki lehetett
vágni dobogós esélyekkel a bajnokság-
nak” – mondja a hétfő délutáni edzés-
re készülődve Szepessy László vezető-
edző, aki az ETO egykori aranycsapatá-
nak tagjaként sok sikert megélt már
Győrben. Hannich Péter sportigazga-
tóval, a korábbi csapattárssal közösen
egy olyan szakmai koncepciót követ-
nek, amely tökéletesen beleillik a helyi
futball hagyományaiba.

„A megalkuvást nem ismerő játé-
kot próbáljuk a futballistáinkba átül-
tetni, nem szeretünk döntetlenre ját-
szani, megyünk előre, vagy nyerünk,
vagy vesztünk, de nem adjuk fel. Per-
sze benne van a pakliban, hogy egy-
egy meccset harccal, küzdelemmel

A labdarúgó NB II-ben úgy kezdik a tavaszi idényt a csapatok, hogy a tabellát a Gyirmót FC
Győr vezeti. A Szepessy László irányította együttes az élvonalba jutást tűzte ki célul az idény
kezdete előtt, és 21 fordulót követően vezeti is a mezőnyt 14 győzelemmel, 1 döntetlennel
és 6 vereséggel. A Gyirmót 43 pontot gyűjtött eddig, riválisai közül a Zalaegerszeg és a Ka-
posvár is 2-2 ponttal szerzett kevesebbet, míg a negyedik helyezett Békéscsaba 9 pont hát-
rányban van az éllovas mögött. 

tudunk csak hozni, de inkább a me-
rész támadójáték a jellemző ránk.”

A gyirmótiak gólkülönbsége a leg-
jobb az NB II-ben, ők vették be legtöbb-
ször az ellenfelek kapuját, 46 alkalom-
mal, és kapták a legkevesebb gólt,
mindössze huszonhármat. Az együttes
házi góllövőlistáját Szarka Ákos vezeti
12 találattal, Nagy Dominik pedig tizen-
egyszer volt eddig eredményes. 

„Ha a szezon hátralévő részében is
ugyanilyen eredményesek leszünk,
akkor nyolcvan gól felett zárhatunk.
Az ETO 102 góllal nyert annak idején
bajnokságot, szerették is az emberek
azt a focit” – mondja Szepessy, majd
hozzáteszi, nem lesz egyszerű meg-
tartani a vezető helyet, mert rivális
akad szép számmal. „Remek csapat
a Zalaegerszeg és a Kaposvár, és a ko-
moly ellenfelek közé sorolom a Va-
sast is, de nem biztos, hogy nekünk
velük kell foglalkozni, saját magunk-
nak kell tovább fejlődni, és így nagy
esélyünk lesz feljutni. Az első hét

A vezetőedző azt mondja, a keret
nyitott, be lehet kerülni, és ki is hullhat
onnan, aki nem jól teljesít. Ketten most
távoztak, Vólent Roland és Szalánszki
Gergő nem kapott elég lehetőséget, így
ők máshol találhatják meg számításu-
kat. A téli szünetben a csatár Kamarás
György érkezett Balmazújvárosból, és
csatlakozott a gyirmótiakhoz az egykori
győri válogatott védő Lipták Zoltán is.
„Tizenhét játékos mozgott a nyáron,
többségük korábban alig játszott, mi-
előtt ide került, eltelt azóta négy hónap
és kiderült,  nem lehet panasz rájuk.
Cél, hogy az alapemberek, a mag
együtt maradjon, olyanok, akik köré fel
lehet építeni a csapatot. Ezt a gárdát
nem a szél fújta össze, őket mi igazol-
tuk, mert a tulajdonosok megteremtet-
ték ennek is a feltételét. Ha feljutunk,
ezzel a kerettel szeretnénk helytállni az
élvonalban. Továbbra is hiszünk a ma-
gyar játékosokban, belőlük akarjuk ki-
hozni a maximumot. Az ideális az lenne,
ha idővel minél többen követni tudnák

a klub saját nevelésű játékosának,
Gerencsér Györgynek a példáját, és vé-
gigjárva a gyirmóti korosztályos csapa-
tokat, a felnőttek között is bemutatkoz-
hatnának.”

A Gyirmót február 3-án játssza első
tavaszi meccsét, amikor a 23. forduló-
ban hazai pályán, az Alcufer Stadion-
ban a Balmazújvárost fogadja.

meccs után látszott, hogy reálisak az
elképzelések, kialakult az a játék,
amit szerettünk volna látni, ezután
felzárkóztunk, átvettük a vezetést és
most két pont előnnyel vezetjük a
mezőnyt. Volt két szerencsétlen ha-
zai meccsünk, ahol öngólokkal kap-
tunk ki, tehát alakulhatott volna job-
ban is az ősz.” 

A cél nem változott,
az NB I-be jutna a Gyirmót

Fotó: Marcali Gábor
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BABAÚSZÁS
AZ AQUA USZODÁBAN,

GYŐR ÉKESSÉGÉBEN.
A kisbaba egész életre szóló adottságokat szerez,

• a szülő–gyermek kapcsolat erősödik,
• a víz megnyugtató közeg, ahol nagyon jól

érzik magukat a csecsemők,
• a babák a vízben sokkal intenzívebb mozgásra

képesek, ezáltal jobban fejlődik az idegrendszerük,
• fokozódik a babák ellenálló képessége,

erősödik az immunrendszerük.

Jelentkezés a vezetőedzőnél:

KÁRPÁTI MARIANNA
06-20/350-9392 • karpatim@kliszi.hu

Időpontok:
csütörtök 9:15,
szombat: 8:30, 9:15, 10:00, 
illetve vasárnap
9:00, 9:45, 10:30

Az első alkalom
MINDENKINEK

INGYENES!

Már 3 hónapos kortól!

SZENZÁCIÓ! SZENZÁCIÓ!

Egy győzelemmel és életre szóló
élményekkel zárta szereplését a kor-
osztályos Ausztrál Nyílt Teniszbajnok-
ságon a GYAC tehetsége, Makk Péter.
A 17 éves teniszező első junior
Grand Slam-versenyén a második
fordulóban búcsúzott Melbourne-
ben, miután egy megnyert találkozót
követően vereséget szenvedett a
cseh Jonas Forejtektől. Ellenfele volt
az esélyesebb, aki az ITF-világranglis-
ta 13. helyén áll, míg Péter a 76. he-
lyet foglalja el jelenleg.

„Sajnos kikaptam, mégis azt kell
mondanom, élvezetes mérkőzés volt.
Az első szerváim nem jöttek be, az
előző meccsen sokkal jobban ment.
Az alapütésekben és a nyerőkben vi-
szont nem igazán volt köztünk kü-
lönbség” – mondta a GYAC játékosa.

A fiatal teniszező a nemzetközi
szövetség, az ITF csapatával utazott
el Ausztráliába. A második körnél

messzebb szeretett volna jutni, de
van lehetősége arra, hogy hasonló
sikert érjen el 2019-ben, hiszen
idén még három korosztályos
Grand Slam-viadal vár rá. Az auszt-
ráliai túra nemcsak a lejátszott mér-
kőzésekről szólt. „Eddig természete-
sen a saját találkozóimra koncent-
ráltam, de azért láttam egy-két jó
meccset, például Federerét vagy Di-
mitrovét. Az edzéseket is néztem,
szinte mindenkinek belekukkantot-
tam a gyakorlásába. Hatalmas él-
mény volt” – mesélte az utanpot-
lassport.hu-nak Makk Péter, aki két
éve a győri klub igazolt játékosa, és
tavaly fontos győzelmekkel járult
hozzá a GYAC sikeres Szuperliga sze-
repléséhez.

A klub fiataljai a hazai versenye-
ken is a legjobbak közé tartoznak.
Kovács Zita párosban és egyéni-
ben is aranyérmes lett az U18-as
országos bajnokságon, míg Jánosi
Luca ezüst érmes páros tagja volt,
egyéniben pedig harmadik helyen
végzett. 

GYORI TEHETSÉG 
az Australian Openen
´́

Az MLS, az Észak-Amerikai Labdarúgó Liga beha-
rangozó sajtóeseményen a Sporting Kansas City ma-
gyar csatára, a Gyirmót korábbi játékosa, Sallói Dá-
niel előbb Wayne Rooney, majd Zlatan Ibrahimovic
társaságában fényképezkedett. Utóbbi képpel szállt
be a Kansas Citynél alapembernek számító Sallói a
közösségi oldalak legújabb játékába, az úgynevezett
tízéves kihívásba, hiszen a Los Angeles Galaxy svéd
világsztárjával készült friss kép mellé posztolt egy tíz
évvel ezelőtti fotót, amely nagy valószínűséggel a
2009 szeptemberi magyar–svéd vb-selejtező előtt

vagy után született. Sallói példaképének tekinti Ib-
rahimovicot. Korábban már találkoztak ellenfélként.
„Kialakult egy kisebb csetepaté a pályán, miután fel
akartam húzni az egyik csapattársát a földről, hogy
ne színészkedjen. Egyből odaugrott az egész csapat,
elkezdtek lökdösni, majd megjelent Ibra is. Odaállt
elém és elkezdte kérdezgetni, hogy: Mit csinálsz?
Mit csinálsz? Én pedig néztem, hogy most akkor Ibra
tényleg hozzám beszél? Mit kellene egyáltalán mon-
danom? Így félig-meddig volt egy beszélgetésünk is”
– mesélte el korábban. 

Ibrahimoviccsal 
SALLÓI TÍZÉVES KIHÍVÁSA Fo
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„Kiemelten fontos, hogy a csapat
minden rendelkezésre álló tagja –
Nora Mörk és Eduarda Amorim sérü-
lés miatt továbbra sem bevethetőek
– a lehető leghatékonyabban regene-
rálódjon és a Bukarest elleni közép-
döntős nyitó mérkőzésen már teljes
erőbedobással álljunk harcra készen,
és a munkából mindenki egyformán
vegye ki a részét” – nyilatkozta Danyi
Gábor, az Audi ETO vezetőedzője. A
Bajnokok Ligája középdöntőjében az

Győri sikerekkel ért véget a harminc-
negyedik alkalommal megrendezett
Audi ETO Balázs Kupa. A kontinens
egyik legnagyobb nemzetközi után-
pótlás kézilabdatornáját ezúttal ke-
vesebb csapattal, de a hagyomá-
nyokhoz méltó színvonalon rendez-
ték meg. A magyarokon kívül román,
szlovák és cseh csapat is érkezett a
megmérettetésre Győrbe, összesen
hatvanhat együttes, öt helyszínen
küzdött a helyezésekért.

„Az elmúlt évekhez képest keve-
sebb volt az idei indulók létszáma, de
szándékosan akartuk egy kicsit kezel-
hetőbbé tenni a rendezvényt. Vélemé-
nyem szerint 50-60 közötti résztvevő
csapat az ideális, amivel a tornát meg-
felelő keretek között és színvonalon
meg tudjuk rendezni. A fiúknál idén
egy kicsivel kevesebben neveztek, vol-
tak olyan korcsoportok, ahol csak
négy együttes játszott meccseket, de
a lányoknál könnyedén összejött kor-
csoportonként az a 8-10 csapat, amire
mi számítottunk. A színvonallal termé-
szetesen idén sem volt gond. A győri
csapatok kiválóan szerepeltek, hiszen
minden korosztályban döntőt játszot-
tunk és kivétel nélkül mindegyiket
meg is nyertük, viszonylag nagy fölény-
nyel. Ez jelzi, hogy az Audi ETO után-
pótlása jelenleg is az élmezőnyben
van” – értékelte a tornát Róth Kálmán,
a szervezőbizottság elnöke.

A legkisebbek korosztályában a
Magyar Kézilabda Szövetség előírá-
sa alapján az eredményt nem szá-
molták, így ott mindenkinek arany-
érmet osztottak ki a szervezők. A
2003 után született lányok korcso-
portjában a VSK Dunaszerdahelyt, a
2005-ösöknél a Tatabányai SC-t, a
2007-es születésűeknél a PC Trade

Szegedet előzte meg az ETO KC csa-
pata. A fiúk 2004-es korosztályában
született győri siker a SZESE-nek kö-
szönhetően, a 2006-osok között a Si-
montornyai KK, a 2008-asok mező-
nyében a Kézilabda Utánpótlás Kft.
volt a legjobb, itt az Apor Vilmos Ka-
tolikus Iskolaközpont végzett a má-
sodik helyen.

GYORIEK URALTÁK ´́
A BALÁZS KUPÁT

A Győri Audi ETO nagy lendülettel kezdte a 2019-es naptári évet, hiszen a
sűrű bajnoki programban januárban a Ferencvárost, a Békéscsabát, az
MTK-t és a Kisvárdát is legyőzte két héten belül. Az idénybeli tizenötödik
bajnoki mérkőzésükön a Mosonmagyaróvár ellen aztán a tizenötödik győ-
zelmüket is begyűjtötték a zöld-fehérek, akik húsz góllal voltak jobbak, így
könnyed sikerrel hangoltak a Bajnokok Ligája tavaszi folytatására. A BL-
ben szombaton az ETO a Bukarestet fogadja az Audi Arénában 19.30-kor.

ETO a román CSM Bucuresti, a nor-
vég Vipers Kristiansand és a Ferenc-
város ellen lép pályára.

„Nem lebecsülve a csoportkörös el-
lenfeleinket, jóval nagyobb feladatok
várnak ránk a középdöntőben és ez
így is van rendjén, hiszen a verseny
egyre élesedik. A Bukarest együttesét
és természetesen a magyar bajnok-
ságból jól ismert Ferencvárost azt hi-
szem, nem kell bemutatnunk senki-
nek, rendre nagy csatákat vívtunk és

vívunk is a mai napig velük, a közép-
döntős menetrend igazi csemege
szurkolóink számára. A Vipers tavaly
már megjárta a BL-csoportkört és
egészen az EHF-kupa döntőjéig mene-
telt. Bízom benne, hogy sikerül a foly-
tatásban azt a játékot játszanunk,
amit mi szeretnénk, és ki tudjuk hozni
magunkból a maximumot, ami az
eredményekben is visszaköszön
majd” – tette hozzá Danyi Gábor.

JÖHET A BUKAREST:
gyozelmekkel hangolt a BL-re az Audi ETO´́

Alma

Csirkecomb farrésszel 

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: január 25—31.

329 Ft/kg

Mesés tejföl
330 g, 663,64 Ft/kg

Sertéslapocka

720 Ft/kg

219 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

kartonos ár

169 Ft/db

Babkonzerv, chilis,
fehérbab, óriásbab, kidney

400 g, 397,5 Ft/kg

199 Ft/kg

159 Ft/db

Fotó: Facebook.com/audietobalazskupagyor
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