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Hatvannégy éve  

Túl vannak a hagyományos Köl-
csey-hét programjain is, most pedig
egy fontos jubileumra, az iskola ala-
pításának 90. évfordulójára készül-
nek a tanárok és a diákok. Az első
tanév 1929 szeptemberében indult
a Kölcseyben, erre emlékeznek má-
jus 17-én egy nagyszabású gálamű-
sorral. De az év nagy része is a 90.
születésnap ünneplésével telik. Az
intézmény igazgatójának más miatt
is különleges a 2019-es esztendő,
Jámbor László ugyanis nyáron, a
tanév végén nyugdíjba vonul. „64
éve tulajdonképpen „beleszület-
tem” a Kölcseybe, édesapám is itt
tanított, én pedig 36 éve mint tanár,
25 éve pedig mint igazgató szolgá-
lom az iskolát” – mondta Jámbor
László a Győr+ Televízió Konkrét cí-
mű műsorában és kiemelte, sok
szép emléket őriz, évtizedeken át
volt az élete a Kölcsey, ahol kiváló

csapat dolgozott mindig, beleértve
a tanároktól kezdve a technikai sze-
mélyzeten át mindenkit. „Korábban
saját jégpályánk volt az iskola kézi-
labdapályáján, ott csúszkáltunk kö-
zösen a gyerekekkel minden télen,
egyszer meg is kaptam a diákoktól
a város legmozgékonyabb igazgató-
ja címet, valószínűleg ezt most, 64
évesen, röviddel nyugdíj előtt már
nem érdemelném ki” – emlékezett
vissza az eredetileg testnevelő ta-
nár direktor. „Hiányozni fog az isko-
la, ahová, ha hívnak, mindig szíve-
sen jövök majd vissza, bár elnézve
a napi „pörgést”, olyan gyakran
nem lesz idejük nosztalgiázni” – tet-

te hozzá Jámbor László, akinek kez-
detben biztosan furcsa lesz az intéz-
mény és a napi feladatok nélkül, de
nem fog unatkozni, a három unoká-
ja, illetve a nagybajcsi és a balatoni
„birtok” sok törődést és időt igé-
nyelnek, ezekkel telnek majd a hét-
köznapjai júniustól.

Zajlik az élet Győr egyik patinás és régóta népszerű általános iskolájá-
ban. Sikeres félévet zárt a diákok többsége, ők jó nevű középiskolák-
ban folytathatják tanulmányaikat. Ez nem is csoda, hiszen a Kölcsey
Ferenc Általános Iskola kiváló alapokat ad minden fiatal számára.

A művészet és a fizika kapcsolatát
elemezhetjük mostantól minden hó-
napban a Rómer Ház legújabb soro-
zatában, az Art Science keretében.
Mészáros Péter fizikatanár, a prog-
ram szervezője úgy fogalmazott,
olyan győri alkotókat keresnek meg,
akiknek a művészetében a termé-
szettudománynak nagy jelentősége
van, és rávilágítanak arra, hogy min-
den összefügg mindennel. Egészen
más szemmel nézhetünk majd
olyan, például gasztronómiai, textil -
ipari termékre, építészeti, iparművé-
szeti vagy képzőművészeti alkotások-
ra, amelyeknek tudjuk tervezési, ki-
vitelezési lehetőségeit, a művészi
mellett a tudományos-technikai kihí-
vásait is.

A sorozat első vendégei Hefter
László és Hefter Brúnó lesznek, akik-

nek üvegművészeti munkáit talán sen-
kinek sem kell bemutatni. A Príma-dí-
jas művész és fia mesél majd az érdek-
lődőknek a fénytörésről, anyagisme-
retről és a hőkezelésről is. László úgy
fogalmaz: „Hasonlóan dolgozom, mint
egy festő, csak több dimenzióban, ki-
netikus képeket készítek, amik változ-
nak a fényben, napszakok, évszakok
szerint; változnak percről percre, pilla-
natról pillanatra, változnak a valóság-
ban és változnak a képzeletben.” En-
nek a csodának lehetünk szem- és fül-
tanúi február 20-án 17 órától a Rómer
Ház pincéjében.

Mészáros Péter ezek mellett szak-
masztorikat ígér az ingyenes progra-
mon, de persze az izgalom sem marad
majd el, hiszen tűzbe hozó optikai kísér-
letekkel szeretnék már az első alkalom-
mal lenyűgözni az érdeklődőket.

„BELESZÜLETTEM”
a Kölcseybe

HÁZASSÁGÉ
„Mert anyáméknak szerintetek

könnyebb volt a '80-as években?” –
reagált kolléganőm az egyik munka-
helyi ebéd alkalmával, amikor arról
beszélgettünk, milyen nehéz ma a fi-
ataloknak „elindulni”. Ahogy valószí-
nűleg a fél ország, mi is osztunk-szor-
zunk a miniszterelnök vasárnapi be-
jelentése óta, aminek részleteiről a 7.
oldalon olvashatnak. De nem csak
ezért került a héten fókuszba a házas-
ság és a gyermekvállalás. Természe-
tesen nem csupán a csütörtöki Va-
lentin-nap hangulata érintett meg,
most tartják ugyanis a Házasság he-
tét, számos programmal. A Hölgyvi-
lág című rovatunkban is olvashatnak
a témában két cikket a 14–15. olda-
lon, az egyik inkább a holtomiglan-
holtodiglan előtt állókról, állóknak
szól, míg a másik arról: bizony nem
elég az elhatározás, a jó házasság
munkaigényes. Utoljára hagytam a
címlapunk apropóját: a hétvégén ad-
ták át a felújított Zichy-palotát, ahol
a legtöbb győri házasság köttetik,
ahol a legszebb reményekkel monda-
nak igent a közös életre.

Zoljánszky Alexandra

TUDOMÁNY ÉS MUVÉSZET 

Ez a hét a
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Csupán az emberiség egy ré-
szének jut eszébe egy képlet-
ről, amit mondjuk fizikaórán
látunk, hogy mennyire művé-
szi. Talán nem is gondolnánk,
hogy az a folyamat, amelyet
a számok és a betűk jeleznek,
valami csodaszép dologhoz
vezet, és bizony az alkotás is
leírható képletekkel.

A RÓMERBEN´́
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„Orbán Viktor miniszterelnök év-
értékelő beszédében ismertette azt
a hétpontos akciótervet, amelyet a
kormányzat a családok védelméért
indít. Ebben szerepel a teljes bölcső-
dei ellátás megvalósítása, amihez or-
szágosan 21 ezer új bölcsődei férőhe-
lyet terveznek kialakítani. Győr szin-
tén a családok oldalán áll, ezért is
működtetünk nagyon erős szociális
hálót, folyamatosan bővítjük család-
segítő szolgáltatásainkat, az idén pe-
dig nálunk is a bölcsődék kerülnek a
fókuszba” – válaszolta kérdésünkre
dr. Somogyi Tivadar, a területért fele-
lős alpolgármester. Hozzátette, Győr-
ben 13 bölcsőde működik, 644 férő-
hellyel. Reagálva a megnövekedett
igényekre, az utóbbi két évben 44-
gyel bővült, és az idén további 17-20
hellyel bővül az elhelyezési lehető-
ség. Az elmúlt években a Báthory ut-
cai, a Türr István utcai, a ménfőcsa-
naki bölcsődékben történt felújítás,
2018 szeptemberében elkészült a
Kiskúti úti bölcsőde is. 2019-ben vár-
hatóan elkezdődik a Zöld utcai böl-
csőde komplex felújítása, mely magá-
ban foglalja a jelenleg nem működő
pavilon megnyitását is, valamint a
Cuha, a Kassák utcai és a ménfőcsa-
naki bölcsődék további felújítása is
megkezdődik összesen mintegy 800
millió forintból. 

Az 56 milliárd forintosra tervezett
2019-es városi költségvetés egyne-
gyedét, vagyis 14 milliárd forintot en-
nek a területnek a fenntartására,
fejlesztésére szán az önkormány-
zat, ám ha az oktatási szolidaritá-
si hozzájárulás 5,7 milliárd fo-
rintját is ide számoljuk, akkor
már a büdzsé egyharmadáról
beszélhetünk. Ágazati infra -
struktúra-fejlesztésre 1,6 milliár-
dot, szociálpolitikai kiadásokra
mintegy 260 milliót, a lakásépítés-
re vagy vásárlásra felhasználható ka-
matmentes önkormányzati kölcsön-
re 160 millió forintot tartalmaz a ter-
vezet – tájékoztatta lapunkat Panker
Mihály, az önkormányzat Humánszol-
gáltatási Főosztályának vezetője. „Az
idén is biztosítjuk a fürdőbérleteket

az időseket, nagycsaládosokat és fo-
gyatékkal élőket képviselő szerveze-
tek számára, továbbvisszük a lakások
akadálymentesítését célzó pályáza-
tunkat is az előző évihez képest

emelt összeggel, hozzájárulunk a
mozgássérülteknek kialakított laká -
sok bérleti díjához, ahogy az Idősügyi

Tanács működését is segítjük. 2019-
ben elkészítjük az idősek egészségké-
pét és az idősek életminőségének ja-
vítását célzó koncepciót megújítjuk.
Sor kerül a győri droghelyzet felmé-
résére is” – zárta a főosztályvezető. 

Bodorné Mózes Ágota, az Intéz-
ményfenntartói Osztály vezetője a
fejlesztések közül kiemelte a Család-

és Gyermekjóléti Központ új, Ber-
csényi ligeti közösségi tere építé-
sének folytatását. A háromszintes
épület közel hozza a városrész-
ben élőkhöz az intézmény szolgál-
tatásait, emellett új elemekkel is
bővíti a palettát. A József Attila úti

orvosi rendelő felújítása is elkezdő-
dik idén, mintegy 270 milliós költ-
séggel, amelynek befejezése 2020-
ban várható. A szociális ágazat több
intézményében energetikai fejleszté-
sek is megvalósulnak. 

A köznevelés szintén nagy terület
a város életében, még akkor is, ha
ma már nem tartoznak az iskolák az

önkormányzathoz. Az osztályvezető
elmondta, több óvodában lesz ki-
sebb-nagyobb felújítás 2019-ben is,
döntően tetőszigetelés, hőszigetelés,
nyílászárócsere, vizesblokk-rekonst-
rukció. Az önkormányzat által üze-
meltetett nyolc főzőkonyhában folya-
matosan cserélik a berendezéseket
új, korszerű gépekre. Az önkormány-
zat és a magyar állam a jogszabály-
ban meghatározott feltételek mellett
biztosítja az ingyenes étkeztetést,
emellett az önkormányzat közel
1400 nagycsoportos óvodásnak biz-
tosítja az úszásoktatást, és minden
győri iskolában, körülbelül 1400 el-
sősnek az ingyenes tanszercsomagot.
Új udvari játékok beszerzésére 12
millió forintot szánnak, míg az iskolák
szakmai programjuk megvalósításá-
hoz pályázhatnak a 15 milliós keret-
re. A szociális és a köznevelési terület
intézményeinél a tervezet szerint
150 millió forint áll rendelkezésre
karbantartási munkákra.

A város 2019-es költségvetés-tervezetének
bemutatását a múlt héten a városfejlesztési
tételekkel kezdtük, ezúttal pedig a szociális,
egészségügyi, köznevelési feladatokkal össze-
függő legfontosabb számok, fejlesztések kö-
vetkeznek. 

Gyôrben
jelenleg

13 bölcsôde 
mûködik, 

644 férôhellyel

Fókuszban a családok:
Bölcsodefejlesztések´́

a városbanSzerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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A KSH adatai szerint 2018-ban
475.951 kereskedelmi vendégéjszakát
töltöttek városunkban a turisták. Ez
mintegy 13 százalékos emelkedést mu-
tat a tavalyi, mintegy 418 ezres rekord-
hoz képest. A TOP 10-ben egy helyet
javítva már a nyolcadik legnépszerűbb
vidéki város Győr, amelyet kizárólag
tradicionális fürdőhelyek előznek meg
a listán. (2017-hez képest Eger nem
szerepel előttünk a rangsorban.)

Az élen természetesen a közelmúlt-
ban a legjobb európai úti célnak vá-
lasztott Budapestet találjuk
10.370.479 vendégéjszakával. A to-
vábbi sorrend: 2. Hévíz (1.135.549), 3.
Hajdúszoboszló (991.103), 4. Bük
(740.158), 5. Balatonfüred (725.449),
6. Zalakaros (638.069), 7. Siófok
(632.667), 8. Sárvár (494.970), 9. Győr
(475.951), 10. Szeged (442.240), 11.
Gyula (435.164), 12. Eger (434.529),
13. Miskolc (422.048), 14. Debrecen
(418.667), 15. Sopron (381.082).

„Nagy utat jártunk be az elmúlt év-
tizedben, hiszen nemcsak sikerült át-
alakítani azt a Győrről élő képet, hogy
a várost a közvélekedés pusztán ipar-
városként tartotta számon, de sikerült
olyan elemekkel szélesíteni a palettát,
amelynek köszönhetően most már tar-
tósan a leglátogatottabb városok közé
tartozunk” – fogalmazott lapunknak
Borkai Zsolt polgármester. Hozzátette,

A gyori turizmus fejlodési lehetoségeirol
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

a város színes programokat nyújt a
vendégeinek, s a Mosoni-Duna víz-
szintjének rendezése a jövőben a vízi
turizmus révén egy újabb fejlődési le-
hetőséget kínál. „Mindemellett pedig
kiemelem a sportcélú turizmust is,
amely az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra (EYOF) kormányzati támo-
gatással megépült sport-infrastruktú-
rának köszönhetően egyre erősebb,
és amely a Modern Városok Program-
ban tervezett sporthotel megépítésé-
vel tovább erősödhet. A város termé-
szeti és épített környezete, a barokk
belváros, nemzetközi színvonalú mű-
vészeti társulataink és rangos fesztivál-
jaink is vonzóak, és természetesen az
üzleti turizmus is fontos szerepet ját-
szik a város életében. Az idegenforga-
lom továbbra is kiemelt figyelmet kap
a részünkről, hiszen Győr több lábon
állásának fontos pillére, és még továb-
bi nagy lehetőségek rejlenek benne.
Célunk, hogy minél többen megismer-
jék azt a sokszínűséget, amit városunk
kínál” – hangsúlyozta a polgármester.

Míg 2008-ban még 212.210 éjsza-
kát töltöttek Győrben a vendégek,
2012-ben már 357.916-ot. A négyszáz -
ezres határt először 2017-ben, vagyis
hazánk első olimpiai eseményének
évében lépte át a város, tavaly pedig
az újabb 13 százalékos növekedés ré-
vén már a félmilliós határt közelítettük. 

Lapunk a témában megkereste
Sándorfi Róbertet is, aki 2018 de -
cembere óta vezeti az önkormányzat
Kulturális, Sport és Városmarketing
Főosztályát. A főosztályvezető egyéb-
ként a szállodaiparból érkezett, ko-
rábban a győri Hotel Rábát és az ETO
Park Hotelt is igazgatta. 1995 óta te-
vékenykedik a turisztikai szektorban,
és 2001-ben dolgozott először Győr-
ben. „Már akkor egy olyan nyitott kö-
zösséget ismertem meg, amely sok
nehézségen átsegített. Ez a befoga-
dó hozzáállás különösen fontos, ha
egy város turizmusáról beszélünk” –
árulja el elöljáróban a szakember. 

„A számok nagyon pozitívak, hi-
szen egy újabb jelentős bővülésről
árulkodnak. Ami szintén beszédes,
hogy a vendégéjszakák fele külföldi,
ami országosan is magas arányt je-
lent. Természetesen városunkban je-
lentős, a TOP 10-ben – a főváros ki-
vételével – a legjelentősebb az üzleti
turizmus, de emellett külföldről is ér-
keznek szép számban szabadidős cél-
lal vendégek. A cseh és a szlovák tu-
risták például egyre nagyobb szám-
ban fedezik fel maguknak Győrt és
környékét. A Négy Évszak Fesztivál
több programja is komoly vonzerővel
rendelkezik, és magas színvonalú mű-
vészeti intézményei is nagy lehetősé-
geket rejtenek.” A főosztályvezető

azt is elárulta, hogy most készül a vá-
ros turisztikai stratégiája, amely kije-
löli a célokat és az azok eléréséhez
vezető utakat a következő évekre.
„Azt szokták mondani, hogy két eset-
ben kell átgondolni a folytatást, egy-
részt, ha valami nagyon nem műkö-
dik, másrészt pedig, ha valamiben si-

A győri kereskedelmi vendégéjszakák tekintetében először 2017-ben
léptük át a négyszázezres álomhatárt, a 2018-as adatok pedig már az
ötszázezret közelítik. Ezzel városunk természetesen ismét bekerült ha-
zánk tíz leglátogatottabb városa közé. De vajon milyen további fejlő-
dési lehetőségekkel számolhat a győri turizmus?

TOP 10-benÚjabb rekorddal ismét a 

´́ ´́ ´́´́
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József nádor park
Habsburg József nádor (1776–

1847) német-római császári herceg,
osztrák főherceg, magyar királyi her-
ceg, a Habsburg-ház magyar, azaz ná-
dori ágának alapítója. A „legmagya-
rabb Habsburg” sokat tett az ország
gazdasági és kulturális felemelkedésé-
ért, a magyarok és az uralkodóház kö-
zötti viszony javításáért. 1809. május
9-én kelt felhívásában ő rendelte a
Napóleon ellen vívott háború során
felkelt nemesi csapatokat Győrbe.
1796 és 1847 között Magyarország
nádora. A parkot 2015-ben nevezték
el, aminek közepén áll a Napóleon-
emlékmű, a kismegyeri csata és a
3031 elesett katona emlékére. Az em-
lékművet 1897-ben Leonhardt Fri-
gyes alkotta – sajnálatos megrongálá-
sa után Lebó Ferenc szobrászművész
rekonstruálta 2010-ben.

Kismegyeri emlékpark
Az akkori településrészi önkor-

mányzat és a Kismegyerért Baráti Kör,
valamint a városrész lakói adójuk 1 szá-
zalékát adva hozták létre 2000-ben a
Sági út, Arató, Kalász és Ötház utcák
találkozásában a millenniumi emlék-
parkot, amit 2009-ben felújítottak.

Major utca
A kismegyeri csata helyszíne a

közeli majornál volt, innen az elne-
vezés 1957-től.

Mohács utca
Az 1957-ben elnevezett utca a

mohácsi csata (1526) emlékét őrzi.

Mohi utca
Szintén 1957-ben kapta az akkor

újonnan nyitott utca a nevét a Sajó mel-
léki Mohi város melletti, 1241-es muhi
csataként ismert tatárok elleni ütközet-
ről. (A települést a történelemírók hol
Mohi, hol Muhi néven emlegetik.)

Napóleon utca
Bonaparte Napóleon (1769–1821)

I. Napóleon francia császár, hadvezér.
Hadjáratai során az egyetlen, a Ma-
gyar Királyság területén folytatott csa-
tája Kismegyeren volt (1809), ahol le-
győzte János főherceg osztrák és Jó-
zsef nádor magyar nemesi seregét.

Czvikovszky Tamás

keresek vagyunk. Szerencsére ránk
az utóbbi igaz, de mivel hosszú távon
gondolkodunk a város turizmusáról,
ezért keressük az új lehetőségeket, a
szolgáltatókkal való még szorosabb
együttműködés kereteit.”

A már említett vízi turizmus az Or-
szágos Vízügyi Főigazgatóság és az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Konzorciuma által megvalósuló, a
Mosoni-Duna torkolati szakaszá-
nak vízszint-rehabilitációja révén
kaphat új erőre a 2020-as évek
elején. A vízszint megemelése és
stabilizálása révén válik lehetővé a
vizes élőhelyek rehabilitációja, és a
hajózás előtt is megnyílik az út, nem
mellesleg a megfelelő vízszint tovább
javítja majd a belváros képét, ahol már
a korábbi években megtörtént a part-
rekonstrukció és a vízparti sétányok ki-
alakítása. Sándorfi Róbert szerint az ál-
lami és európai támogatású projekt el-
készülte után kishajókikötők létesül-
hetnek, és egy szigetközi vízi túra ki-
hagyhatatlan végállomása lehet Győr.
Olyan turisztikai termék jöhet létre,

kező évek egyik feladata a térségi
együttműködések továbberősítése a
Szigetköz–Győr–Pannonhalma tenge-
lyen. Ennek révén egy olyan komplex

turisztikai csomag jöhet létre, amely
az egész régió számára nagy jelentő-
séggel bír majd. Emellett a helyi erős-
ségek még hangsúlyosabbá tétele is
fontos, hiszen Győrben óriási kincsek
rejlenek, például a már szintén emlí-

zetközi edzőtáborok résztvevői papucs-
ban sétálhatnak át az edzéshelyszínre,
miközben az étkezéstől a rekreációig
minden szolgáltatást megkapnak. A
már most nagy vonzerővel bíró Olim-
piai Sportpark és az Aqua Sportköz-
pont a szállodával válik majd teljes ér-
tékű turisztikai termékké, mindamel-

lett, hogy a győrieket is kitűnően
szolgálják a létesítmények.

A szakrális turizmus ugyancsak
fontos szegmens lehet a jövőben,
hiszen Győr páratlan kincseket rejt,
gondoljunk akár a Szent László-
hermára vagy a Könnyező Szűz -

anya-kegyképre. A közelmúltban
Győrben járt Semjén Zsolt miniszter-

elnök-helyettes is az állami támogatás-
sal megvalósuló káptalandombi fejlesz-
tések kapcsán. A bazilika további re-
konstrukciója és a Szent László Látoga-
tóközpont fejlesztése épp olyan fontos
a szakrális turizmus tekintetében, mint
a Pannonhalmával való jó együttműkö-
dés. A két szakrális központ közelsége
szintén nagy lehetőség.

Borkai Zsolt polgármester a közel-
múltban, a 2019-es költségvetés be-
mutatásakor külön is beszélt a Modern
Városok Program állásáról, amely az
idén mintegy ötmilliárd forintból foly-
tatódik, s amely szintén számos, turisz-
tikai szempontból is fontos elemet tar-
talmaz. Elég csak a strandfürdő vízi él-
ményparkká fejlesztését említeni,
amelynek kiemelt beruházássá nyilvá-
nítása kormánydöntés előtt áll. Az ál-
latkert bővítése és fejlesztése már ta-
valy elkezdődött, az új főbejárat, a fel-
újított zsiráfház új orrszarvúházrésszel
már idén tavasszal, míg a felújított és
kibővített majomház, valamint a takar-
mányfeldolgozó ősszel készül el a ter-
vek szerint. A Győri Nemzeti Színház és
a II. János Pál tér felújítását megelőző
régészeti feltárás is zajlik, s az előkészí-
tés során számos szempontot megvizs-
gálnak (az önkormányzat és a Schwei-
del utcai teraszos vendéglátók egyez-
tetéséről múlt héten számoltunk be).
A sporthotel kiviteli tervei is elkészül-
hetnek az idén. A főosztályvezető által
említett térségi kapcsolatokat erősíthe-
ti a Győr–Pannonhalma kerékpárút,
amely a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. beruházásában valósul meg.

A győri önkormányzat idegenforgal-
mi adóbevétele 2018-ban 177 millió
forint volt (ami az előző évihez képest
– a vendégéjszakákhoz hasonlóan – 13
százalékos bővülést mutat), és a 2019-
es városi költségvetés tervezete is ha-
sonló bevétellel számol az idei évre.

amely egy kishajótúra végén egy más-
fajta impulzusokat kínáló városnézés-
sel, kulturális programokkal zárul.
„Gondoljunk csak bele abba a hangu-
latba, amikor egy lenyűgöző hajókázás
után kikötünk a rakparton, majd besé-
tálunk a Dunakapu térre egy fergete-
ges koncertre!” Éppen ezért a követ-

tett nemzetközi szintű művészeti tár-
sulatok, de ezeket turisztikai termék-
ként is fontos megjeleníteni.

A sportturizmus jelentős fellendü-
lésben van a világszínvonalú létesítmé-
nyeknek köszönhetően, a sporthotel
elkészülte után pedig ez a csomag úgy
válik teljessé, hogy gyakorlatilag a nem-

Most már 
tartósan 

a leglátogatottabb
városok közé 

tartozunk
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A szombaton tartott egyedülálló
rendezvényen korhű ruhákban, ba-
rokkos díszletek között, korabeli szo-
kások szerint szórakozhattak a részt-
vevők. A barokk programok az egész
évet átszövik, ennek egyik csúcspont-
ja a nyári Barokk Esküvő, de termé-
szetesen a mostani alkalom is egy
ilyen kiemelkedő esemény, amely
nemcsak a hagyományőrzésről, ha-
nem a farsangi jó hangulatról és a kö-
zösségi élményről szól. „A Zichy-pa-
lota csodálatos és méltó helyszíne a
Barokk Bálnak, ahol valóban egy idő-
utazásnak lehetünk a részesei” –
mondta el ünnepi beszédében Bor-
kai Zsolt polgármester. Kiemelte, a
barokk palotát az 1980-as években
alakították át, az akkori kor igényei-
nek megfelelően. Közel negyven
éve a városvezetés úgy döntött,
hogy az egyedülálló szépségű
műemlék épület méltó hely-
színe lesz a házasságkötések-
nek. „A nagyszámú esküvők
miatt az egykori bálteremből
két külön házasságkötő termet ala-
kítottak ki. Azóta sokat változtak a pá-
rok igényei, és a polgári szertartásra
érkező, egyre nagyobb létszámú ven-
dégsereg méltatlan körülmények kö-

zött, sokszor csak egy televízió kive-
títőjén tudta követni az eseménye-
ket. Ezért úgy döntöttünk, hogy a két
termet ismét egybenyitjuk, és ezzel
egy impozáns belső teret alakíthat-
tunk ki” – emelte ki a városvezető.

A kivitelezések során nem csupán
a termek egybenyitása történt meg,
de több felújítási munkálat is zajlott a
palota falai között. Új parkettát kaptak
az emeleti termek, lefestették a nyílás -
zárókat, az ablakokra új fényszűrő fólia
került, ami védi a közvetlen napsütés-
től a freskókat. Ezek mellett felcsiszol-
ták a márványburkolatokat, a csilláro-
kat is renoválták és korszerűsítették a fo-

lyosók fűtését is. „A felújítással a Zichy-
palota nemcsak az esküvők lebonyolítá-
sához biztosít optimális feltételeket, ha-

nem lehetővé teszi a palota hasznosítá-
sát nagyobb létszámú kulturális rendez-
vényeken is” – zárta Borkai Zsolt.

A barokk és rokokó ruhákba öltö-
zött vendégeket korabeli muzsika fo-
gadta, amit hazánk egyik legnagysze-
rűbb „régizene” együttese, a Musica
Historica játszott. Az est a XVII–XVIII.
századi zenék és táncok jegyében zaj-
lott, a táncmester a kontratáncok vilá-
gába vezette be a bálozókat. A vendé-
geket korabeli barokk menüsor is várta. 

A barokk bál hangulata sokban kü-
lönbözik a hagyományos bálokétól. A
bál látogatóinak nagy része barokk
jelmezben érkezik. Akadnak olyanok,
akik évről évre belekóstolnak ebbe a
különleges élménybe. A korhű jelme-

zek és ruhák a Győri Művészeti,
Fesztivál- és Művelődési Köz-
pont jelmeztárából is kölcsö-
nözhetők voltak.

Az emeleti házasságkötő ter-
mek összenyitása a város révén

felkért építésziroda által készített és
a Győri Járási Hivatal Építési és Örök-
ségvédelmi Osztálya által jóváhagyott
építési engedélyezési és kiviteli tervek
alapján készült. A kivitelezés az épület
I. kategóriába sorolt műemléki értéké-
nek megfelelően az Örökségvédelmi

Iroda szakembereinek folyamatos fel-
ügyeletével valósult meg.

Az átalakítás során a falakon koráb-
ban megtalált és bemutatott barokk
falfestéseken szükségessé vált festőres-
taurátori javítások a vonatkozó jogsza-
bályok szerinti külön restaurátori terv
és engedély alapján készültek, az elké-
szült javításokat a munkák befejeztével
háromtagú restaurátori zsűri hagyta jó-
vá. A két helyiség közötti elbontott el-
választó fal az 1980-as években történt
felújítás során készült könnyűszerkeze-
tes fal volt, amely semmilyen műemlé-
ki értéket nem képviselt, rajta építésé-
nek időpontjából értelemszerűen adó-
dóan semmilyen történeti értékű fes-
tés nem lehetett.

Pompa és tradíció

Régi fényében ragyog a Zichy-palota, s az ünnepélyes átadót nem is
lehetett volna szebb alkalomhoz kötni, mint a 27. Barokk Bálhoz.

„Közhírré tétetik, hogy augusz-
tusban Barokk Esküvő rendez-
tetik, amelyre ifjú pár kereste-
tik!” – szól a Győri Művészeti,
Fesztivál- és Művelődési Köz-
pont felhívása. Várják ugyanis
azon ifjú párok jelentkezését,
akik szívesen lennének a nyári
rendezvény főszereplői. Bő-
vebb információ: 96/320-289,
info@mufegyor.hu.

A BAROKK BÁLON
debütált a felújított Zichy-palota

Szerző: Győr+ /  Fotó: Marcali Gábor

Egybenyitották 
a házasságkötô

termeket

A tánctanítás sem 
maradhatott el
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Harmadszor készül 2019-ben nagyszabású ku-
tatás a magyarok boldogságszintjéről a Jobb Veled
a Világ Alapítvány és az ELTE PPK Pozitív Pszicho-
lógiai Kutatócsoportja gondozásában. A kutatás-
ból kiderül, miként változik a magyar lakosság bol-
dogságszintje, másrészt a kutatás arra is kíváncsi,
hogy milyen tényezők magyarázzák azt, hogy
egyesek nagyon boldognak és elégedettnek, míg
mások kevésbé boldognak és kevésbé elégedett-
nek vallják magukat.

Orbán Viktor közölte, bevezetik a fi-
atal házasok gyermekvállalási támoga-
tását. Minden 40 év alatti, első házas-
ságában élő vagy azt kötő nő 10 millió
forint kamatmentes kölcsönben része-
sülhet. A törlesztést az első gyermek ér-
kezésekor három évre felfüggesztik, a
második gyermek érkezésekor újból há-
rom évre felfüggesztik, és a tőketarto-
zás harmadát eltörlik. Ha harmadik
gyermek is születik, a kölcsön további
részét is elengedik. Novák Katalin, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
család- és ifjúságügyért felelős államtit-
kára hozzátette, a támogatás igénylésé-
hez legalább három év munkaviszony-
nyal kell rendelkezni. A hitel szabad fel-
használású, júliustól számítva három
évig lehet élni a lehetőséggel. Ha vala-
kinek nem születik öt éven belül gyer-
meke (akár első, akár sokadik), akkor a
kölcsön után kamatot kell fizetni.

Módosítják a családi otthonteremté-
si kedvezmény (csok) hitelét is. Jelenleg
a kétgyermekes családok 10, a három-
és ennél több gyermekes családok 15
millió forint kamattámogatott kölcsönt
vehetnek igénybe új lakás vásárlására.
A jövőben a családok a hitelt használt
lakások vásárlására is felhasználhatják.
A használt ingatlanok vásárlására eltör-
lik a 35 millió forintos értékhatárt.

Novák Katalin hangsúlyozta: a
csok és a gyermekvállalási támoga-
tás nem zárja ki egymást, egyszerre
igényelhető.

Változik a jelzáloghitelek egy ré-
szének átvállalása is: eddig a har-

Idén is elkészül Magyarország Boldogság-
térképe, amelyen tavaly Győr vezette a
nagyvárosok boldogság-rangsorát. Készíté-
sébe mi is bekapcsolódhatunk egy interne-
tes kérdőív kitöltésével.

A tavalyi kutatásból kiderült, hogy a boldogság-
szint emelkedése a Nyugat-Dunántúlon volt a leg-
markánsabb, Közép-Magyarországon a legkisebb
mértékű. A nők minden régióban és minden kor-
csoportban boldogabbak voltak, mint a férfiak. A
tavalyi felmérés azt is megerősítette, hogy akik

gazdagnak vagy jómódúnak vallották magukat,
azok szignifikánsan boldogabbak voltak, és ugyan-
csak szignifikánsan boldogabbak a több gyerme -
ket nevelők, az iskolázottabbak és a házasságban
vagy kapcsolatban élők. A legboldogabbnak a
négy vagy annál több gyermeket nevelő férfiak és
nők érezték magukat.

A kutatást végzők a 2019-es boldogságtérkép
elkészítésével az egy év alatt bekövetkezett válto-
zásokat vizsgálják meg, amiben mi magunk is se-
gíthetünk a www.boldogsagkutatas.hu linken el-
érhető kérdőív kitöltésével.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány több mint ezer
iskolában és óvodában tette elérhetővé a boldog-
ságórák megtartását, ami a pozitív pszichológia
eredményeire építve ad módszertani segítséget a
boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvo-
dás és iskolás korosztály számára.

TÉRKÉPEN a boldogságunk

madik és minden további gyermek
születése esetén egymillió forintot
vállaltak át a nagycsaládosok jelzá-
loghiteléből. A jövőben már a má-
sodik gyermek születésekor egymil-
lió forintot, a harmadik gyermeknél
négymillió forintot, minden további
gyerek születésekor újabb egy-egy
millió forintot vállalnak át – sorolta
a miniszterelnök. Az államtitkár
hozzátette, ez a lehetőség a kamat-
támogatott csok-hitelek esetén is
érvényes.

Azok a nők, akik legalább négy
gyermeket szültek és neveltek, éle -

tük végéig mentesülnek az szja fize-
tése alól várhatóan a jövő évtől, és
ez nemcsak a 18 év alatti gyerekek
esetén érvényes, hanem a felnőtt
gyerekek után is. Az adómentesség
kizárólag a munkából származó jöve-
delemre igaz.

A nagycsaládosok autóvásárlási
programjával a legalább hétszemé-
lyes új autó vásárlását támogatja a
kormány. A legalább három gyermek-
et nevelő családok 2,5 millió forint
vissza nem térítendő támogatást
kapnak, amely az autó árának maxi-
mum 50 százalékát teheti ki. Ezt nem

utólag térítik vissza, hanem már eny-
nyivel kevesebbet kell eleve kifizetni.

Orbán Viktor arról is beszélt, meg-
valósítják a teljes bölcsődei ellátást.
Három év alatt 21 ezer új bölcsődei
férőhelyet létesítenek. Az év végéig
ebből megépítenek 10 ezret, 2020-
ban és 2021-ben pedig további 5, il-
letve 6 ezret.

Orbán Viktor hetedik pontként em-
lítette, hogy bevezetik a nagyszülői
gyedet. Erről Novák Katalin elmondta,
csak még aktív, dolgozó nagyszülők ve-
hetik igénybe, nyugdíjasok nem, és a
gyed extra nem terjed ki rá.

Hétpontos akciótervvel 

Hétpontos családvédelmi akciótervet
jelentett be múlt vasárnap évértékelő
beszédében Orbán Viktor miniszterel-
nök. Az intézkedésekkel népesedési
fordulatot szeretnének elérni.

segítenék a családokat
Szerző: Győr+  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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A ház egy kültelki utca végén állt. Körülötte
az utcai lámpák már alig adtak fényt. Bentről,
az ablaküvegeken át is jól láthatóan zseblám-
pa fénye villogott. A két elfogó két irányból kö-
zelítette meg a nappalit. A teraszajtót felfeszít-
ve találták. Bent csörömpölés, pakolás zaja.
Majd csend. Az elfogókat észrevette a betörő.
A lámpát eldobta, menekülni próbált. Nem ju-
tott messze. A ház garázsában kapcsolták le.
Hamarosan már ott pihent az elfogók autójá-
nak motorháztetején, míg a rendfenntartók
át nem vették megőrzésre.

A Patent elfogói naponta több tucat riasztásra vonulnak. A legtöbb esetben elcsí-
pik a hívatlan betolakodót. Egy februári estén a város széléről, egy családi házból
jött a riasztás az európai biztonsági elvárások szerint kialakított diszpécserköz-
pontba. A fegyveres elfogók azonnal elindultak.

A Patent hatékony diszpécserszolgálata, el-
fogó szolgálata, amely mindig jön, ha baj van,
ismét jelentős anyagi károkozást előzött meg. 

A ház tulajdonosa megköszönte a Patent
kiváló munkáját, és elmondta, örül, hogy
mielőtt szolgáltatót választott, megnézte, ki-
hez köti be az ingatlanát. A vagyonvédelem-
ben fontos, hogy a saját szemének, és ne az
ígéreteknek higgyen az ember. Ezen múlhat
családja, vagyona biztonsága!

Patent, a régióban a legnagyobb, legrégebbi
kivonuló szolgálat! www.securitypatent.hu (x)

a motorházteton
BETÖRÓ́́́

PATENT SZTORI – többek között jobb!

A Formula Student nemzetközi
mérnökverseny meghatározó csapa-
ta a győri Széchenyi István Egyete-
men működő Arrabona Racing Team.
Az egyetemisták Forma–1-es futa-
mán idén is új autóval startol a csa-
pat. Az előzetes terveket a Desing
Freeze rendezvényen prezentálták.

Az ART_06 típusjelzést viselő autó
terveinek bemutatásakor angolul
hangzottak el az előadások, mert a
versenyeken is így kell prezentálni. A
gyakorlás mellett támogatóiknak is a
kedvében akartak járni, akik között
sok a külföldi.

Az elmúlt évben a német verse-
nyen – amely messze a legnívósabb a
világon – a legtöbb pontot szerezték a
korábbiakhoz képest, az autó pedig, az
ART_05 a legjobbnak bizonyult a csa-
pat fennállása óta. Ezért is döntöttek
úgy, hogy az idei 06-ost arra építik.
„Evolúció és nem revolúció” – jelezte
Gudra Gábriel csapatvezető az idei ve-
zérelvet, s azt is, hogy három verse-
nyen indulnak. Először Hollandiában,
az ottani Formula Student versenyen,
ezenkívül Németországban és a ma-
gyar versenyen, Zalaegerszegen. Az
idei autó április végére, május elejére
készül el, s legalább két hónapig tesz-
telik. Az autó erőforrása is száz száza-
lékig győri: ezt az egyetemen működő
motorfejlesztő csapat, a SZEngine ké-
szíti és fejleszti évről évre.

Tavasszal dobja piacra az
Audi-konszernhez tartozó
Lamborghini a Huracán
Evo-t, amely minden szem-
pontból a legek kategóriá-
jába tartozik.

Győri vonatkozása, hogy 640 ló -
erős motorja az Audi Hungaria mo-
torgyárában készül. Az erőforrás tíz-
hengeres, 5,2 literes szívómotor,
amely álló helyzetből 2,9 másodperc
alatt éri el a 100-as tempót. A 200
km/h sebességig mindössze 9 má-
sodpercre van szüksége. Nemcsak a
motorja bitangerős, hanem fékrend-

szere is. Százas sebességénél 31,9
méter alatt fékezhető nullára. A
Győrben készült motorokat Olaszor-
szágban építik be az autóba.

A csúcsmotorral szerelt csúcsau-
tónak az ára is csúcs. Az induló ösz-
szeg Németországban 219 ezer euró,
azaz 75 millió forint, extrákkal köny-
nyen százmillió közelébe kerülhet.

Elismerést kapott a Győrben ké-
szülő Q3-as. A német „auto motor
und sport” szakmai magazin olva-
sói szavazásán, a „Best Cars 2019”
választáson a Győrben gyártott Au-
di Q3 lett a „Kompakt SUV/terepjá-
ró modellek” kategória első helye-
zettje.

Az „auto motor und sport” szak-
mai magazin olvasói szavazása, a
„Best Cars” egyike a legfontosabb
megmérettetésnek az európai autó-
ipar számára. Az idén 43. alkalommal
megrendezett választáson tizenegy
kategóriában 385 modell versenyzett
az olvasók szavazataiért. Minden olva-
só kategóriánként két voksot adhatott
le: egyik szavazatával az összes jelölt
közül támogathatta kedvencét, másik
szavazatát pedig a legjobb import jár-
műre adhatta le. Az Audi Q3 a „Kom-
pakt SUV/terepjáró modellek” kategó-
riában 56 másik jelölttel versenyzett
és a szavazatok 14,4 százalékát meg-
szerezve végzett az élen.

BRUTÁLIS
autóhoz brutális gyori motor´́

Egyetemisták 
Forma–1-es futama:

KÉSZÜL AZ
újabb autó

Szerző: Koloszár  Tamás
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Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Jegyzője tájé-
koztatja a Tisztelt Ügyfeleket és az
Adózókat, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal Adóügyi Osztályán (9021
Győr, Honvéd liget 1., III. emelet)
február 18-án (hétfő), február 20-
án (szerda) és február 27-én (szer-
da) mind a telefonos, mind pedig
a személyes ügyfélfogadás a dolgo-
zók továbbképzése miatt szünetel. 

Tájékoztatás

Két hét alatt olvasóink, hallgató-
ink és nézőink közös összefogásával
már a kisbusz árának második har-
madát is összegyűjtöttük. A Mit te-
hetnék Érted? Autista Otthon Alapít-
vány nagykorú kisbuszát szeretné
egy fiatalabb, modernebb és bizton-

ságosabb járműre a cserélni. A nyolc -
éves Ford Transit kicsit több mint há-
rommillió forintba kerül, amiből egy-
millió forintot már összegyűjtött az
alapítvány, újabb egymilliót pedig
már biztosan oda tudunk adni az
önök segítségével. Hiszünk benne,

hogy március végére sikerülhet a hi-
ányzó milliót összegyűjteni.

Ön is adakozhat biztonságosan,
pár kattintással. Keresse a Csokibuszt
a gyorplusz.hu oldalon!

Köszönjük ezt a példaértékű ösz-
szefogást!

Győrben, a Királyszék úton lévő
sportáruháznál is létesítenek elektro-
mos-töltőállomást, a napokban írt alá
keretmegállapodást a Nemzeti Közmű-
vekhez tartozó NKM Mobilitás Kft. a
sportáruház tulajdonosával. Előző lap-
számunkban részletesen foglalkoztunk
az elektromos és hibrid hajtású autók
helyi helyzetéről, kiderült: ma már nem
fehér holló, de Győrben még mindig ke-
vés az elektromos autók száma. 

ÚJABB 
töltoállomás ´́

A FELE MÁR MEGVAN

egymillióhoz!
Közel az

2019. február 14. 11 óra 35 perc
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A fent említett családi öröm miatt
idén az általa is szervezett Barokk Bá-
lon sem tudott ott lenni, pedig már két
évtizede annak, hogy részt vesz a ba-
rokk programok megtervezésében, le-
bonyolításában. Ágnes sokoldalú szem-
lélettel bír, magyar–népművelés szakot
végzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskolán, majd művelődésszervező–
andragógia diplomát szerzett a Janus
Pannonius Tudományegyetemen, ez-
után szociális területen, az Ifjúsági In-
formációs Irodában helyezkedett el.

Húsz évvel ezelőtt mentora, Hor-
váth Ferenc népművelő beajánlotta az

és lelkesedés mellett a lélek is kell

intézmény akkori igazgatójának, Keg-
lovichné Zitának, aki munkatársat ke-
resett. „Abban az időben születtek
meg a mai barokk rendezvények, a
rengeteg ötletből sikerült felépíteni
például a Barokk Esküvőt, amely ma
már háromnapos esemény és több ez-
ren kíváncsiak rá” – mesélte az igazga-
tóhelyettes. Munkája során Ágnes ar-
ra törekedett, hogy a győri hagyomá-
nyokat, a történelmi múltunkat, érté-
keinket megismertesse a különböző
programokon, fesztiválokon keresztül.
„Ez a szakma a folyamatos tanulásról
szól, fontos a lelkesedés, a motivált-

ság, hogy valami értékeset hozhas-
sunk létre” – mondja a szakember.

Hálás azért, hogy mindig olyan csa-
pattal dolgozhatott, akik ugyanazt a
szemléletet képviselték, akikkel sike-
rült túljutniuk a nehézségeken. „A mi
feladatunk olyan tematikus fesztiválok
szervezése, amelyekben nagyon fon-
tos a hozzáadott érték, az ötlet- és
részletgazdagság, a műfaji sokszínű-
ség, a kulturális színvonal. Ez tesz egy
rendezvényt lélekkel teli fesztivállá. Ha
ezt sikerül megvalósítanunk, akkor a
résztvevők is elégedetten, élmények-
kel gazdagodva térnek haza. A lelkese-

désünkkel, az együtt gondolkodásunk-
kal csodákra vagyunk képesek. Mi itt
a Zichy-palotában azon dolgozunk,
hogy a programok évről évre megújul-
janak, hogy legyen bennük varázslat,
legyen benne lélek” – vallja Ágnes, aki
minden rendezvényt másért szeret. A
barokk programokat a bennük rejlő ki-
hívás miatt, hiszen a tradíciók, az au-
tentikusság megtartása mellett újsze-
rűvé, korszerűvé, a mai fesztivállátoga-
tók számára vonzóvá kell tenni. A
Fröccsfesztivált azért, mert a szaktudá-
sukkal a jótékonyságot segítik. Kedven-
cei a Műhely-estek, amelyek bár egy
szűkebb rétegnek szólnak – hiszen ki
olvas manapság kortárs irodalmat? –,
mégis fantasztikus érzés megtapasztal-
ni, hogy a fiatalok között is mennyien
vannak, akik remek verseket írnak,
vagy nagyszerűen szavalnak. Az új 31!
fesztivált a fiatalos frissessége, sokszí-
nűsége, az új kihívások miatt kedveli.
A Babakiállítást – amelynek tavaly óta
ismét a palota ad helyet – pedig azért,
„mert olyan, mint az életünk, átszövi a
játékosság, a szépség.”

A megszokott és ismert nagy feszti-
válok megszervezése mellett a közel-
jövőben újabb kihívások és feladatok
várják őt és munkatársait, bensőséges
hangulatú zenepaviloni koncertekkel
és nyári színházi estékkel szeretnék
megtölteni a Radó-szigetet.

Ágnest mélyen érintette és meg-
hatotta a díj, úgy érzi, habár ő vette
át az elismerést, a díjjal a fesztiválköz-
pont munkáját ismerte el a város. 

Sok boldogságot az unokához! –
búcsúztam. Van! – válaszolta csillogó
szemmel, nevetve Koczor Ágnes.

„Ne haragudj, le kell mondanom a ta-
lálkozónkat. Nagymama lettem, most
szükség van rám” – hívott fel az interjú
előtti estén Koczor Ágnes, a Győri Mű-
vészeti, Fesztivál- és Művelődési Köz-
pont igazgatóhelyettese, aki a magyar
kultúra napján kapta meg a „Győr Köz-
művelődéséért” díjat.

A SZAKMAI TUDÁS
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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„Bruders Famili-
enkarneval” am 23.
Februar ab 14:30 im Jó-
zsef Attila Bildungshaus
(Móra F. tér 1.). Neben dem
traditionellen Kostümwettbe-
werb stehen ausserdem noch
Spielhaus, Tombolaverlosung
und ein interaktives Kinder-
konzert mit der Band „Nap-
virág” auf dem Prog-
ramm.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

SAJTÓKÖZLEMÉNY

DELTA-TECH
MÉRNÖKI IRODA KFT. K+F+I PROJEKTJÉNEK
MEGVALÓSÍTÁSA

2016. év elején indult és 2018. évben zárult a DELTA-TECH Mérnöki Iroda
Kft. K+F+I projektje. Sikeres pályázat révén a Széchenyi 2020 program
keretében 252,08 millió forint vissza nem térítendô európai uniós támo-
gatásban részesült „Az iparban használatos, emberi szem és érzékelés
által történô ellenôrzési feladatok támogatására alkalmas automatizált, in-
telligens, vizuális visszacsatolású komplex technológiai rendszerek kuta-
tása és prototípus termékek elôállítása” címû projektjük, mely gyôri, vala-
mint balassagyarmati helyszíneken került megvalósításra. 

A DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft. 1995-ben alakult Balassagyarmaton,
azóta foglalkozik egyedi igények alapján, saját tervezésû célgépek, gyár-
tó- és szerelôsorok, csomagolósorok, szállítópálya-rendszerek és meg-
munkáló berendezések tervezésével és kivitelezésével. A profilja kiterjed
az automatizálás, robottechnológia, valamint a rendszerintegrálás terüle-
teire, továbbá PC- és IT-szolgáltatásokat is nyújt vevôi számára.

A vállalkozás ötvözi a világszínvonalú szakmai tudást a magyar kreativi-
tással, így az eddig legyártott gépeknek és innovatív elképzeléseknek kö-
szönhetôen vevôi között tudhat olyan multinacionális cégeket, mint az Au-
di, Bosch, Continental, Johnson Electric, Kienle-Spiess, Mahle, Opel, Su-
zuki, Valeo és a ZF, akik elsôsorban az autó- és az elektronikai iparból
kerülnek ki, de a cég képviseli magát a mûanyag- és fémfeldolgozó ipar-
ban, az energetikai iparban és a vegyiparban is. Gépsoraik már Európán
kívül Oroszországban, Mexikóban, Kínában és Brazíliában is mûködnek.

A DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft. egyebek mellett a paksi atomerômû
részére 2003 óta végez folyamatos fejlesztést egy speciális motorszelep-
vezérlô blokkon, valamint az utóbbi években nagy hangsúlyt fektet a gyár-
tásközi ellenôrzés-technológiák továbbfejlesztésére. Ezen az úton halad-
va a cég 2016-ban a GINOP 2.1.1-15-2015-00501 azonosító számon nyil-
vántartott, „Az iparban használatos, emberi szem és érzékelés által tör-
ténô ellenôrzési feladatok támogatására alkalmas automatizált, intelli-
gens, vizuális visszacsatolású komplex technológiai rendszerek kutatása
és prototípus termékek elôállítása” címû pályázat keretében 711,83 millió Ft
összköltségvetésû projekt megvalósításához el is nyert 252,08 millió Ft
vissza nem térítendô támogatási összeget. E projekt keretein belül került
sor a gyôri kutatás-fejlesztési központ megépítésére.

A K+F+I pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerültek megva-
lósításra: fényességmérô rendszer kiegészítése; alumíniumblokkra is
használható lunker keresô (Parabola) fény kifejlesztése; hengerfurat-
szkennelô; képfeldolgozó program és retusáló szoftver fejlesztése; ipari
kutató-fejlesztô állomás megtervezése, megépítése és üzembe helye-
zése; Lunker Detektor kísérleti fejlesztés ipari tesztek és termékportfó-
lió; reklámdokumentáció és üzleti stratégia kidolgozása; lézer felület -
szkennelô rendszer; szkennelt 3D térbeli lézer adatokat feldolgozó egy-
ség elkészítése. A projekt megvalósulási ideje 2016. 04. 01. – 2018. 03. 31.
között volt, és 7 új munkahelyet teremtett.

További információ kérhetô:
Tóth István cégvezetô
Telefon: 06 20 391 3061
E-mail: istvan.toth@deltatech.hu 
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Am 17. Februar von
10–16 Uhr wird die 12. Győrer

Plattenbörse abgehalten. Ort: Ró-
mer-Ház (Teleki u. 21.), Zum Samm-
lertreffen sind alle Musikliebhaber
willkommen – mehrere tausend

LPs, CDs, DVDs kommen dort
auf die Tische. 

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Die Lieblingsbilder der Schaffenden des 60-jährigen Győrer Fotoklub-Vereins
werden der Öffentlichkeit gezeigt. Die Ausstellung läuft bis 22. Februar im
Árkád-Einkaufszentrum.

Retro-Computer-Ausstellung und Spielhaus für alle Interes -
siertten am 23. und 24. Februar im Rómer Ház (Teleki L. u. 21.).
Hier besteht die Möglichkeit mit Amigas und C64ern zu spielen,
ebenso NESern, SNESern, Ataris und noch vielen anderen Mo-
dellen. Neben dem Spielhaus gibt es auch eine Ausstellung, wo
es mehrere interessante, besondere und seltene Rechner und
Quarzspiele zu sehen gibt.

„Der Buchladen der Florence Green” – Spielfilm mit englischen Unterti-
teln im Rómer Ház Kino am 21. Februar um 17:30 Uhr. 
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat  a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Hommage á Isadora Duncan – avagy
egy tehetséges és erős táncosnő fényes
története címmel tart előadást Horváth
Krisztián, a Győri Balett táncművésze. Be-
szél az amerikai táncosnő művészetéről
és filozófiájáról, amely nagy változásokat
idézett elő, hatása generációkon átívelő-
en meghatározó. Szó lesz életéről, a je-
lenkori táncművészetben fellelhető pár-
huzamokról és különbségekről is február
22-én 17 órától a Francia Kék Szalonban.
Regisztráció: franciakek@gmail.com, tel.:
+36-30/397-2515. (x)

Győr-Pinnyéd hitélete és története
címmel Biczó Zalán, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem könyvtárosa tart elő-
adást az Életünk utcái, terei című hely-
történeti előadás-sorozatban február
20-án 17 órától a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross út 4.).

Az Újvárosi esték programsorozatban a Bormel-
léki víg történetek című előadást láthatják az ér-
deklődők a Görömbő Kompánia előadásában feb-
ruár 23-án 18 órától az Újvárosi Művelődési Ház-
ban (Liget u. 55.).

A 12. Győri Lemezbörzét rendezik a Rómer Házban (Teleki u. 21.) feb-
ruár 17-én 10 és 16 óra között. Várják a zenerajongókat a gyűjtőtalál-
kozóra, ahol ismét több ezer LP, CD és DVD kerül az asztalokra. 

Retro számítógép-kiállítás és játszóház várja az érdeklődőket feb-
ruár 23-án és 24-én a Rómer Házban (Teleki L. u. 21). A játszóház
mellett kiállítást is rendeznek, ahol több érdekes, egyedi vagy ritka
számítógép és kvarcjáték is látható majd. 

Adat = biztonság? címmel a Beszélgess Velem! programso-
rozat vendége dr. Kürti Sándor, a KÜRT Zrt. elnöke, tulajdo-
nosa lesz február 19-én 17 órától a Széchenyi István Egyete-
men. Moderátor: Pió Márta. A programon való részvétel re-
gisztrációhoz kötött: beszelgessvelem.com.

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda szervezésében diétás
csoportfoglalkozást tartanak, melynek témája az epekövesség
lesz február 20-án 14 órától. Előzetes regisztráció szükséges:
tel.: 507-900/8575, efiprogram.gyor@gmail.com

Hunyadi – egy történelmi regénysorozat kulisz-
szatitkai címmel Bán Mór tart előadást a Magyar
Évezredek sorozatban február 21-én 18 órától a
SZE Apáczai Karán (Liszt Ferenc u. 42.).

Batyus családi farsangot rendeznek február
23-án 14.30-tól a József Attila Művelődési
Házban (Móra F. tér 1.). A hagyományos jel-
mezversenyen kívül játszóház, táncház, tom-
bolasorsolás és a Napvirág Zenekar interaktív
gyermekkoncertje szerepel a programban.

Érzések címmel zenés, beszélgetős est kez-
dődik február 20-án 18 órakor a Hotel Rába
Baross Termében a Rímes Kávé sorozat ke-
retében. Baksa Kálmánné művészeti vezető
vendégei Mohácsi Attila színész és Mohay
Gábor újságíró lesznek. 

A Könyvesbolt a tengerparton című feliratos
angol játékfilmet vetítik a Rómer Ház I love
mozijában (Teleki László u. 21.) február 21-én
19 óra 30-tól.
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Hogy látja a generáció viszonyát a házassághoz?
Míg néhány évtizede általában egy huszonkét-hu-

szonhárom éves fiatal megházasodott és harmincé-
ves korára esetleg a harmadik gyermekét is megszül-
te, ahhoz képest ma kevesen házasodnak  harminc
előtt. Ebben nyilván az önmegvalósításnak is nagy
szerepe van, vagy csak próbálják magukat távol tar-
tani a felelősségvállalástól. Azonban azoknál az egye-
temistáknál, akikkel lelkészként volt alkalmam beszél-
getni, egyértelműen megfogalmazódott a család igé-
nye. Azt gondolom tehát, hogy bár manapság sokan
inkább élettársi kapcsolatban élnek együtt, maga a
házasság intézménye nincs elveszőben, csupán meg-
található ez a sorrendbeli, időbeli eltolódás.

A Házasság hete színes programpalettája ké-
pes megszólítani a fiatalokat is, esetleg megvál-
toztatni elképzeléseiket a házasságról?

A Házasság hete győri eseményein szép számmal
jelennek meg fiatalok is, minden korosztály megta-
lálható. A programpaletta pedig valóban színes – a
gyertyafényes vacsorától kezdve a társasjátékos dél-
utánon át az ökumenikus istentiszteletig, a sok elő-
adásról nem is beszélve. Azt azonban nem tudha-
tom, hogy egy-egy előadás miként hat a fiatalokra,
hogyan fogja befolyásolni az életüket. A mozgalom
az egyetemisták részéről egy magvetés, ugyanúgy,
mint bármely más egyházi munka. Kevés gyermek
lesz hívő attól, hogy elmegy egy hittanórára. Csak
remélni tudom, hogy a magvetés idővel teszi a dol-
gát, ha minden körülmény adott lesz hozzá.

Férjével önök is többször adtak elő a Házas-
ság hetén, ráadásul családtrénerek is. Mit pró-
bálnak átadni a hallgatóságnak?

A Szentírás gondolatait alapul véve, semmi-
képp sem idealizálva beszélünk arról, hogy mi a
házasság. Hangsúlyozzuk: a házasság munka,
nem működik magától. Sok fiatal látja a filmekben,
hogy két ember összeköti az életét, aztán megy
minden magától, de ez nem így van. Tévhitek van-
nak azzal kapcsolatban is, hogy mi a legfontosabb,
amelyről azonos véleménnyel kell lenniük a párok-
nak. Én azt mondom, hogy ez nem a gyermekek
száma – hiszen az változhat –, hanem az, hogy az
élet nagy kérdéseiben ugyanúgy, vagy hasonlóan
vélekedjenek. 

Mit üzen azoknak, akik félnek az elkötelező-
déstől, azt gondolják, hogy a házasság egy ket-
rec, amelybe saját magukat zárnák? 

A Szentírás is azt tanítja, hogy az összetarto-
zást a házasság szentesíti: férfi és nő ketten
lesznek egy test – szerintem ez egy nagyon
szép szimbólum. Mikor Isten színe előtt meges-
küszünk, a társunknak teszünk ígéretet. Ettől
kezdve összetartozunk, a bajban is ott van a
másik. Arra bátorítok mindenkit, hogy ha úgy
érzik, megtalálták a megfelelő embert és eljött
az ideje, házasodjanak össze! Nem kell attól fél-
ni, hogy nem adott minden feltétel, hiszen az
emberek nagy többségének nincsen még la-
kása, amikor összeházasodnak, sem autója, de
ez nem baj. Legyen állásuk, hogy ne a szülők
pénzéből éljenek, a többi pedig biztos, hogy
szépen lassan kialakul!

Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Orosz Sándor

Modell: Kis Barbara & Kiss Máté
Smink: Fejes-Tóth Judit
Haj: Sarkady Lívia
Dekor: Art is Love Photo & Design

A Házasság hete mozgalom közel két évtizede
indult Angliából, 2008 óta hazánkban is meg-
rendezik. Bogdányi Mária először a Széchenyi
István Egyetemen szervezte meg, elhívott egy
négygyermekes házaspárt, hogy előadást tart-
sanak arról, szerintük hogyan fér össze a házas-
ság és a karrier. Ezután megkereste a helyi egy-
házak lelkészeit, így a következő évben ökume-
nikusan rendezték meg a Házasság hetét Győr-
ben, ennek immár hét éve.

„Arra
bátorítok 

mindenkit,
hogy 

házasodjon!”

A mai fiatalok egyre távolabb hessegetik maguktól a házasság gondo-
latát, sokkal inkább a karriert, az önmegvalósítást helyezik előtérbe.
Erről, valamint az idén február 10–17-ig, azaz a napokban zajló Házas-
ság hete mozgalomról beszélgettünk a programsorozat győri életrehí-
vójával, Bogdányi Máriával, a Győri Evangélikus Egyetemi Lelkészség ve-
zetőjével, akinek fontos üzenete van a fiatalok számára.
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Végh József pszichológus szerint a jó
házasság folyamatos tanulás eredmé-
nye, a benne használt szeretetnyelv ta-
nulható, és szerencsére lehetőségünk
van a másik iránti szeretetnyelvet min-
dennap gyakorolni. A legfőbb cél a há-
zasságban, hogy megtanuljunk a
másikért élni, képesek legyünk
tenni a jó párkapcsolatért. Mind-
ez csak akkor valósulhat meg, ha
mindkét fél beleteszi az energiá-
it, és akkor egy jól működő pár-
kapcsolat boldog részesei lehetünk. 

Az évek múltával a hétköznapok
uralják el a kapcsolatot, azonban nem
szabad megfeledkezni arról, hogy a há-
zasság nem egyenlő önmagunk fel-
adásával. A házasságban az tud bol-
dog lenni, aki önálló személyiségként
is boldog embernek vallja magát, te-

munkaigényes

Akik házasságban élnek,
azok tudják, hogy a jó házas-
ságért keményen meg kell
dolgozni. Az embernek nem
jó egyedül, társas lények va-
gyunk, és bátran kimondhat-
juk, a házasság jó dolog, de
nagyon nehéz boldoggá és
kiegyensúlyozottá tenni,
mert mindkét féltől nap
mint nap energiát követel.

hát nem szabad feladni a függetlensé-
get. A házastársaknak kell, hogy le-
gyen olyan hobbijuk, amelynek egye-
dül vagy barátaikkal hódolnak, nem
kell mindent együtt csinálni.

Segít a nehéz időket átvészelni, ha
mindig odafigyelünk a másikra. Ehhez
szükséges, hogy jó hallgatóság legyünk:
ha a partnerünket bántja valami, nem
mindig kell tanácsokat osztogatni, elég,
ha csak elmondhatja, hogy mi a baj.
Fontos figyelni és meghallani, hogy mit
mond a másik fél – általában ebben a
férfiak kevésbé jók, de jó hír, kedves
urak, ez a képesség fejleszthető.

A párkapcsolatban vannak viták,
alapvetés, hogy a feleknek nem kell
m i n d i g

minden-
ben egyetérteni. A nézeteltérések
nem gyengítik a kapcsolatot, ha a pá-
rok tudnak mindkét fél számára elfo-
gadható kompromisszumot kötni, és
képesek elfogadni, hogy egy-egy kér-

désben eltér a véleményük. A másik
véleményének tiszteletben tartása és
a humorérzék sokat segít a vitás kér-
dések megoldásában.

A házasságot újra és újra meg kell
erősíteni. Éppen ezért fontos tudatni
a másik féllel, hogy szeretjük, tisztel-
jük, fontos számunkra. Persze a férfi-
ak szeretik azt mondani, hogy majd
szólnak, ha ez változik, de ez nem jó
módszer: egy nőnek – és a férfiaknak
is – szüksége van a dicséretre, arra,
hogy a másik kifejezze pozitív érzése-
it. A jól működő házasságban a felek
ismerik és értik egymás szeretetnyel-
vét: gyengédséggel, figyelmességgel
fejezik ki szeretetüket.

A jó házasságból nem hiányozhat
az elfogadás, amelyben valljuk be, a

nők kevésbé jók. Ha egy feleség
állandóan zsémbes, azzal aka-
ratlanul is azt kommunikálja a
férjének, hogy nem elég jó,
nem megfelelően csinálja a

dolgokat. A házisárkányos visel-
kedés egyenes út a váláshoz,

azonnal fel kell hagyni vele!
A házastársak akkor tudnak sokáig

együtt maradni, ha megosztják a fele-
lősséget, és együtt hozzák meg a dön-
téseket. Így a siker és a kudarc is meg-
osztható, és a terhek, feladatok is.

A házasság egyik legnagyobb gyilko-
sa az elvárások folyamatos sora, ám ha

ismerjük a partnerünket, akkor felmér-
jük képességeit, korlátait is. A folyama-
tosan hangoztatott elvárások nélkül
mindenki könnyebbnek érzi az életet.

Egy tiltott szó van: a válás. Ha ezt
valamelyik fél kimondja, akár csak
dühében, meggondolatlanul, ott a
szilárdnak hitt alapok elkezdnek re-
pedezni. Soha nem szabad ezt a szót
emlegetni, és még inkább tilos ezzel
zsarolni a másikat.

A házasság nem mentes a bukta-
tóktól, nagyon sokszor kell nehéz idő-
ket együtt átvészelni. De lehet egy cso-
dálatos közös utazás, amely teli van él-
ményekkel, kihívásokkal, és nem utol-
sósorban segít önmagunkat és partne-
rünket jobban megismerni.

Meg kell tanulni a másikért élni

A jó házasság

Egy csodálatos 
közös utazás

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Shutterstock/Ruslan Guzov

A győri Anyakönyvi Hivatal tájékoz-
tatása szerint tavaly némileg csök-
kent a házasságkötések száma az
egy évvel korábbihoz képest a város-
ban. 2017-ben 795 pár mondta ki a
boldogító igent, míg 2018-ban 761-
en. A válások száma szinte meg-
egyező, az elmúlt két évben 269–
270  pár vált el. Emelkedett a szüle-
tések száma, 2017-ben 2790 baba
született, egy évvel később 2818. A
halálesetek száma pedig 2614-ről
egy év alatt 2370-re csökkent.



16 2019. február 15.16

Durica Katarina Pozsonyban szüle-
tett, a Csallóközben nőtt fel, majd
művészettörténetet tanult a Nagy-
szombati Egyetemen. Húszéves korá-
tól több évet élt arab országokban,
járt Egyiptomban, Jordániában, Tu-
néziában, Törökországban. Dolgozott
idegenvezetőként és újságíróként,
volt szóvivője szlovákiai magyar mi-
niszternek, tudósított parlamenti vá-
lasztásról és a kelet-afrikai vidéki nők
helyzetéről, forgatott női börtönben
is. Több újság és magazin jelentette
meg írásait. 

Első könyve, 
a Szökés Egyiptomba, a saját ta-

pasztalatain és idegenvezetőként át-
élt élményeiből született, második
könyve, a Szlovákul szeretni, arra ke-
resi a választ, hogy hol az igazi ott-
hon, és a tavaly megjelent, A rendes

A gyász és a szégyen

lányok csendben sírnak című regé-
nye pedig egy nagyon felkavaró té-
mát dolgoz fel. A kilencvenes évek-
ben a Győrhöz közel lévő Dunaszer-
dahelyen az ott élő családokat a
maffia tartotta rettegésben. Min-
dennaposak voltak a zsarolások,
gyilkosságok, és csoportos nemi
erőszakot követtek el a fiatal lányo-
kon. A klán tagjai mindent megte-
hettek, hiszen a rendőrség is a ke-
zükben volt. A rettegett időszaknak
egy alvilági leszámolás vetett véget,
1999. március 25-én a klán tíz veze-
tőjét fegyveresek lemészárolták a
helyi bárban. A maffia rémtetteiről,
az áldozatokról, a gyászról és a szé-
gyenről közel húsz évig hallgattak az
érintettek.

Durica Katarina gimnazista volt,
amikor a dunaszerdahelyi leszámo-
lás történt, Somorján élt, kis távol-

ságra a helyszíntől, és mint mondja,
mára kiderült, a mai napig mindenki
pontosan tudja, nem csak az általa
megkérdezett áldozatok közül, mit
csinált azon a napon. „Úgy nőttem
fel, hogy a környezetemben vagy a
családi összejöveteleken általában
szóba kerültek a maffiatörténetek,
de az elmúlt közel húsz év alatt in-
kább elbagatellizálták a tényeket, ki-
csit hozzá is költöttek és ez nagyon
felháborított – vallott az
író arról, miért kez-
dett el foglalkozni
ezzel a témával.
– Évekig egy-
más mellett
élt az áldo-
zat és az el-
követő egy
kisvárosban,
még itt Győr-
ben is talál-
kozhatunk ve-
lük, hiszen itt köl-
tötték el a megszer-
zett pénzeket a maffia-
tagok. A szörnyűségeket el-
szenvedőkről nem tudtunk semmit,
nem ismerjük a számukat, nem fog-
lalkozott senki eddig a traumákkal,

szégyennel és feldolgozatlan törté-
nekkel. Az áldozatokban mély sebek
maradtak és mivel a társadalom ré-
széről évekig csak legyintés és áldo-
zathibáztatás történt, úgy éreztem,
itt az ideje, hogy ennyi év múltán
megfordítsam a történetet és az ál-
dozatok szemszögéből próbáljam
meg leírni a valós tényeket.” 

Miért történhetett meg 
a sok gyilkosság, zsaro-

lás és csoportos nemi
erőszak egy ma-

gyarok lakta kis-
városban a
rendszervál-
tás után? A
felvidéki ma-
gyarok dupla
k i sebbség-
ben voltak

egy felbomló-
ban lévő ország-

ban, ebben a kü-
lönös helyzetben

nem volt semmi gát,
ami megállította volna a klán

kialakulását és tetteit. Magyarok kí-
nozták magyar társaikat. A borzal-
mak hétköznapivá váltak. 

A Rímes Kávéház rendhagyó rendezvényén Durica Katari-
na felvidéki magyar író legújabb kötetének bemutatója
után talán jobban megértettük, miért sírnak a rendes lá-
nyok csendben. A kilencvenes évekbeli dunaszerdahelyi
maffia rémtettei kerültek a könyvlapokra, a gyilkosságok-
ról, zsarolásokról és nemi erőszakokról az áldozatok be-
szélnek őszintén húsz évvel a történtek után.

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó forrása: Durica Katarina

Megértettük,
miért sírnak 

a rendes lányok
csendben

örökre elkísér?

Durica Katarina megszólaltatta a maffia áldozatait
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Durica Katarina a közösségi
médiá ban tett felhívására jelentkez-
tek azok a nők, akik csoportos nemi
erőszak áldozatai lettek, azok az
anyák és feleségek, akiknek a fia vagy
férje maffiózóvá vált, és olyan férfiak
is, akiknek a vállalkozását tette tönk-
re a helyi maffia. „Jöttek, leültek és
meséltek, szinte azonnal rátértek a
lényegre, sokszor rá sem kellett kér-
deznem, miről szeretnének beszélni
– elevenítette fel az áldozatokkal ké-
szült interjúkat a szerző. – Még a csa-
ládjuk sem tudott a múltjukról, két
évtizedig nem beszéltek róla senki-
nek, és az volt a megdöbbentő, hogy
egy teljesen idegennek egy hirdetés-
re reagálva szinte mindent őszintén
elmondtak.”

Bár a könyv megjelenése 
után sem készült további feldolgo-

zása a témának, Durica Katarina
mégsem teljesen elégedetlen. „A
könyvbemutatót Dunaszerdahelyen
tartottuk és rengetegen eljöttek. A
végén egyetlen kérdés sem hangzott
el, csak mélységes csend volt a te-
remben, megvették a könyvet és ha-
zamentek az emberek. Aztán otthon

a telefonomra és a számítógépemre
érkeztek a köszönőlevelek, azóta is
sorra kapom a meghívásokat és
újabb és újabb történetekkel keres-
nek meg – mondta büszkén az író,
aki szerint az már egyfajta eredmény,
hogy az emberek egyre őszintébben
beszélnek arról az időszakról, vissza-
jelzéseket kap arról is, hogy otthon,
a négy fal között egyre többen képe-
sek megbeszélni a családjukkal az át-
élt szörnyűségeket. „A kisemberek-
ről szól a könyvem, nemcsak a meg-
erőszakolt lányokról, hanem azokról
az anyákról, feleségekről, akik a meg-
tévedt gyerekeiket, a férjüket mente-
gették, védték, mert szerették őket,
pedig látták, hogy mivé válnak szeret-
teik a maffia köreibe lépve. Mit kell
tennie egy anyának, egy feleségnek
ilyen esetben? Meddig nézhetik tét-
lenül a kegyetlen eseményeket és mi-
lyen következményei vannak a hall-
gatásuknak? Annyi újabb történetet
osztottak meg velem a könyvem
megjelenése óta az érintettek, hogy
talán lesz egy újabb kötet és talán
lesz egyszer valódi tényfeltáró doku-
mentáció a dunaszerdahelyi maffia-
ügyben.”

Forrás: Žitny ostrov – Csallóköz Hetilap 
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MINÔSÉG – INNOVÁCIÓ – JOGI KULTÚRA

A GYÔRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
Állam- és Jogtudományi Kara felvételt hirdet
az alábbi szakokon: 
• jogász
• munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási MA
• munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA
• igazságügyi igazgatási BA
• jogi asszisztens felsôoktatási szakképzés

Már diplomával rendelkezô érdeklôdôk szá-
mára kínált szakirányú továbbképzéseink:
• Agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász 
• Nukleáris jogi szakjogász 
• Európa-jogi szakjogász 
• Jogi szakokleveles gazdasági

és pénzügyi szakember 
• Jogi szakokleveles kommunikációs

és médiaszakember 
• Jogi szakokleveles mérnök 
• Jogi szakokleveles médiaszakember 
• Jogi szakokleveles nukleáris szakember 
• Law and Governance LLM – Jog-

és kormányzástani szakjogász (angol nyelvû) 

Képzéseinken állami ösztöndíjas helyek mellett
további jelentôs összegû ösztöndíjak is elérhetôk!

A felvételivel és karunkkal kapcsolatban 
bôvebb információ

http://felveteli.sze.hu • http://dfk.sze.hu
https://www.facebook.com/szedfk/ 

Telefon: +36 96 613 610
E-mail: felveteli@sze.hu és dfk@sze.hu

A hidegben könnyebben
kiszárad a bőr, akár ekcéma is ki-
alakulhat. Ilyenkor a pattanások
is megszaporodhatnak. Nagyon
fontos, hogy télen is ápoljuk a
bőrünket, ennek egyik legjobb
módszere, ha levesszük a fűtést,
és igyekszünk párásítani a lakás
levegőjét – ehhez egy jó párásí-
tóba érdemes befektetni. A ma-
gas hőmérséklet a vírusoknak is
kedvez, és szárítja a bőrt.

A hideg miatt könnyen kísér-
tésbe esünk, hogy hosszabb időt
töltsünk el a forró zuhany alatt,
de a bőrnek sajnos ez sem ked-
vez. Ezért érdemes inkább 5-10

Persze tudjuk: a legnehezebb a hétfői felkelés,
és az, hogy elinduljunk munkába, sokaknak belső
harcot jelent a pihenősebb hétvégék után. 

Fontos, hogy ne hagyjuk a téli szomorúságot el-
uralkodni magunkon. Gondoljunk arra, hogy az
előttünk álló időszak teli van új lehetőségekkel, ha-
marosan jön a tavasz, majd a nyár. Tervezzünk,
gondoljuk át, mit szeretnénk ebben az évben el-
érni – az álmodozás energiát ad.

Sokszor van úgy, hogy reggel semmi erőt
nem érez magában az ember, de na-
gyon sok módszer van arra, hogy
könnyebbé, vidámabbá te-
gyük a reggeleket a téli na-
pokon is. A kávé vagy tea
mellett – persze, csak ha
már megreggeliztünk – gon-
doljuk át, tervezzük meg a na-
pot. Válasszuk ki azt a 3-4 dolgot,
amelyet mindenképpen el kell végez-
nünk aznap, és ne feledkezzünk meg róla. Ezek le-
hetnek a család elintéznivalói, de számunkra fontos
dolgok is, például, hogy odafigyelünk a napi folya-

BORÁPOLÁS a hideg napokon

perces zuhanyt venni, és ne forró,
hanem langyos vízzel. Kerüljük a
forró vízzel való kézmosást is, a
langyos, szappanos víz megteszi,
és nem szárítja bőrt. Ha a munka-
helyen kézszárító van, akkor azt
minimális ideig használja.

Az illatanyaggal ellátott tusfür-
dők, szappanok is száríthatják a
bőrt, ezért inkább illatmentes,
semleges pH-értékű termékeket
vásároljunk a téli időszakban. Ilyen-
kor figyeljünk oda a bőrápolásra a
megszokottnál is jobban, használ-
junk krém alapú púdert, és ne saj-
náljuk a hidratálót – az arc mellett
a kezekről se feledkezzünk meg!

Nem izzadunk le és nem is fá-
zunk meg, ha rétegesen öltözkö-
dünk, és kényelmes ruhákat hor-
dunk. A gyapjú meleg, de irritál-
hatja a bőrt – ezt csak legfelső
rétegként hordjuk. Ami a test-
hez közvetlenül hozzáér, lehető-
leg puha, lélegző anyagból vagy
pamutból készüljön.

Ha leizzadunk vagy átázik a ci-
pőnk, a lehető legrövidebb időn
belül cseréljük le a nedves ruhada-
rabokat, hogy elkerüljük a megfá-
zást és a bőrirritációt. Érdemes a
munkahelyre váltócipőt, zoknit,
harisnyát bevinni, hogy kéznél le-
gyen, ha szükségünk van rá.

´́

dékbevitelre. És ha már itt tartunk: ne feledkezzünk
meg az éltető vízről! Vigyünk magunkkal egy palac-
kot, és nap közben is töltsük meg vízzel, és igyunk.
Tél van ugyan, és lehet, hogy nem kívánjuk annyira
a folyadékot, mint nyáron, de a szervezetünknek
szüksége van rá. Ha hidratáltak vagyunk, kevéssé va-
lószínű, hogy elfáradunk vagy megfájdul a fejünk.

A motiváció nagyon fontos. Lényeges átgondol-
ni, mit miért teszünk. Fogalmazzuk meg a céljain-

kat és az odáig elvezető utat!
A zene is jó hatással lehet
testre és lélekre: reggelen-

te, ha készülődés közben
zenét hallgatunk, esetleg
táncolunk is, az energiá-
val tölt fel. Készítsen leját-

szási listát a reggelekhez!
Az egészséges ételek ren-

geteg energiát adnak, és jobban
is indul a nap, ha reggelizünk, mint ha éh-

gyomorral indulunk el. Legyen kéznél nap közben
is egészséges nassolnivaló: például szárított gyü-
mölcs, dió, mogyoró, mandarin.

Vidám reggelek, 

POZITÍV GONDOLATOK
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Pixabay

Az álmodozás
energiát ad

Még tart a sötét, kedvetlen
tél végi időszak, amikor azt
érezzük, felőröl bennünket
a hideg és a napi taposó-
malom. Végezhetjük azon-
ban jókedvűen, energiától
duzzadva is a napi rutinfel-
adatokat.
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szárnyak

Tüzes
nyugati

Bevásárlólista
1 kg csirkeszárny, 2 ek. mustár, fél lime leve
1 ek. méz, 2 ek. ketchup, 2 ek. olaj
3 gerezd zúzott fokhagyma, chili ízlés szerint
1 mk. őrölt bors, 1 mk. őrölt kömény
Köretként 
1 kg színes répa, 1 gerezd fokhagyma
2 ek. olívaolaj, csipet só

Elkészítés
1. A csirkeszárnyakat három részre vágom el a csont mentén,

a legkisebbet, a szárnyvéget félreteszem egy zacskóba, később
alaplébe, húslevesbe jól jöhet, de most nem kell. 2. Az összes fű-
szert egy nagy tálban összekeverem, majd a megmosott, letörölt
csirkeszárnyakat beleforgatom. Egy éjszakán át pácolom. 3. Más-
nap a sütőt 220 fokra előmelegítem, a szárnyakat egy sütőpapí-
ros tepsire borítom, sorba rendezem és 35 perc alatt ropogósra
sütöm. 4. Köretként vékony szeleteket vágok a répákból, a fok-
hagymából, és együtt beleteszem őket egy serpenyőbe az olajjal,
sóval együtt. Lefedem és tíz perc alatt megpárolom.

Nem is olyan régen született a recept Buffalóban,
majd bejárta Amerikát, és eljutott hozzánk is.  El-
mesélem, milyen színes történetek keringenek a
fűszeres csirkeszárny körül, és miért is jó étel ez.

Egészen pontosan 1964-re datálják
a receptet, ami egy kicsi családi étte-
remben született, az Anchorban. Te-
ressa Belissimo és Frank Belissimo
üzemeltette az éttermet, olykor a fiuk
közreműködésével, amolyan családi
körben. Az érdekesség, hogy mind a
hárman egészen másként emlékeznek
az első csirkeszárny sütésére.

Teressa épp az étteremben dolgo-
zott, és az alaplevet készült feltenni
csirkeszárnyakból, amikor betoppant
a fia nagy baráti társaságával. Mikor
Teressa ezt meglátta, kikapta a leves-
ből a sok szárnyat, a sütőt a legma-
gasabb fokozatra állította, a szárnya-
kat gyorsan összekeverte a legköze-
lebb álló fűszerekkel és chilivel, majd
a tepsibe téve ropogósra sütötte –
így kedveskedett a fiúknak.

A fia, Dominic azonban úgy em-
lékszik erre az estére, hogy éppen
böjt végén jártak, az étterem tele
volt vendéggel és barátokkal egya-
ránt. Gondolta, kedveskedik nekik va-
lamivel, ezért Dominic fogott egy

#szarkazsófi

adag csirkeszárnyat, bepácolta és
gyorsan megsütötte. „Mondjuk úgy,
jó házigazda akartam lenni” – idézte
fel az estét.

Frank Belissimo pedig nemes egy-
szerűséggel nemrég azt nyilatkozta,
hogy a Main streeti kis éttermükben
egyik alkalommal sok csirkefarhátat
rendeltek a bolognai raguhoz, ami he-
lyett sok csirkeszárny érkezett. Így hát
mondta az asszonynak, azaz Teressá-
nak, kezdjen már vele valamit – újra
megszületett a buffalói csirkeszárny.

Akárhogy is, az egyik legjobb nassol-
nivalót sikerült megalkotniuk „valame-
lyik” kaotikus estén, mert azóta gyors 
éttermek, háziasszonyok és kezdő sza-
kácsok kedvencévé vált. Viszont a leg-
nagyobb érv mellette mégiscsak az,
hogy szemérem nélkül ehetjük kés és
villa nélkül. Legyen az egy vasárnapi
ebéd vagy egy borozós este, a ragacsos
kis cupákokat nemcsak, hogy kézből
rágcsálhatjuk, de utána még maszatos
ujjainkat is leszopogathatjuk. Ez az igazi
nyugati szabadság!

TIPP:
Mártogatósként 

gyakran kínálnak 
tejszínnel elkevert 

kéksajtot 
mellé.
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Volt panasza, ami miatt orvos-
hoz kellett fordulnia?

Valójában nem sok. Amióta abba-
hagytam a sportolást, felszedtem né-
hány felesleges kilót. Ebben nyilván
közrejátszott az is, hogy szeretem a há-
zias ételeket. Időnként megmérem ott-
hon a vérnyomásomat és egyre gyak-
rabban észleltem magasabb értékeket.
Ezért mentem el először orvoshoz.

Diétát és mozgást írtak elő?
Azt is, de a 24 órás vérnyomásmé-

rés óta gyógyszereket is kell szednem.
Szervi eltérést nem találtak, csak a hasi
ultrahang vizsgálat mutatta: kicsit na-
gyobb a májam, vagyis zsírmájam van.

Akkor az alkoholtól is eltiltották?
Addig sem ittam többet az átlagos-

nál. Napi 2-3 üveg sört, esetleg társa-
ságban egy kis házi pálinkát. Megemel-
kedtek a májenzim értékeim is. Emel-
lett a koleszterinszintem is magasabb
volt. Az alkoholfogyasztás mérséklését
javasolták, ami jelenleg napi 1-2 üveg
sört jelent.

Kaptam vérnyomáscsökkentőt és
koleszterincsökkentő sztatin készít-
ményt és szilimarint. Ezek mellett a
vérnyomásom és a vérzsírszintem is
rendeződött, de a májfunkcióim rom-
lottak, és a vádlimban, a hátamon
izomgörcsök is jelentkeztek.

Napi 1-2 üveg sört az orvosom szerint továbbra
is nyugodtan megihatok

Zsolt fiatalon súlyemelőként versenyzett, a nyugdíjazásáig rendőrnyo-
mozóként dolgozott, majd ezt követően biztonsági őrként. Mivel falun,
nagy kertes házban laknak, a napi mozgásra nem lehet panasza, min-
dig akad a ház körül tennivaló. Rendszeresen jár szűrővizsgálatokra,
vigyáz az egészségére.

Abbahagyta a gyógyszereket?
Nem őrültem meg! Nem szeret-

nék sem gutaütést, sem szívinfark-
tust kapni. 53 éves vagyok, ez a leg-
veszélyeztetettebb kor. Egy barátom
javasolta a Dr. Dézsi-tablettákat. Az
egyik a MagneQ10, amit az izomgör-
csök miatt, a Natúr Hepar Mixet pe-
dig a májamra. Azóta is szedem mind-
kettőt napi kétszer. Kellemesen csa-
lódtam bennük. Korábban ugyanis
nem hittem az ilyen „vitamintablet-
tákban”. Ezek azonban speciálisan
összeállított készítmények. Három
hónap után a májfunkciós értékeim
a felére csökkentek, az izomgörcsök
pedig csak ritkán és enyhébben je-
lentkeznek. Kiderült, a vérnyomás-
csökkentőmben egy kis vízhajtó is
van, ami mellé ajánlott a MagneQ10
szedése. A patikában időnként aján-
lanak olcsóbb készítményeket, de
ugyanilyen összetételben nem lehet
egyiket sem helyettesíteni, s ha külön
vásárolom az összetevőit, akkor sem
jönnék ki olcsóbban, ezért maradtam
a bevált Dr. Dézsi-tablettáknál. Vi-
szont a legolcsóbban akkor jövök ki,
ha az interneten veszem meg, és on-
nan még házhoz is szállítják. A napi 1-2
üveg sört pedig az orvosom szerint is
nyugodtan megihatom. (x)

Debreczeny Zsolt
saját tapasztalatai

miatt ajánlja a
Dr. Dézsi‐tablettákat

Zsolt: Három hónap alatt 

a májfunkciós
értékeim
a felére csökkentek
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18530021-1-08

Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!

Sokan gondolják, hogy a zord körülmények miatt
az állatok sem láthatóak, inkább a házaikba húzód-
nak az időjárás elől. Főleg a trópusi vagy melegebb
éghajlaton honos fajtáknál terjedt el ez a köztudat-
ban. Ezért is érdekes, ahogy erre többen is rácáfol-
nak. A hideg ellenére nagyon sok lakónk szívesen tar-
tózkodik a szabad ég alatt, boldogan és kíváncsian fi-
gyelve a ragyogó téli kifutót.

A benett kenguruk is fürgén ugrándoznak a hó-
ban. Kedves látványt nyújtanak, ahogy egymást ölel-
getve élvezik a ritka napsütéses pillanatokat. Mivel
eredeti élőhelyükön, Ausztráliában a sivatagos terü-
leteken is igencsak fagyosak az esték, ezért számukra
ez teljesen természetes időjárás. 

Néha a tél is hozhat csodás ajándékot, január vé-
gén kis fakó lóantilopborjú született. A vemhességük
nagyjából kilenc hónapig tart, az anyák az egyetlen
borjúnak a csordától távol adnak életet. A kis fakó ló-
antilopok a magas fűben rejtőznek 4-5 héten keresz-
tül, anyjuk pedig rendszeresen visszatér hozzájuk,
hogy táplálja őket. Ezt követően a már megerősödött
borjak csatlakoznak a csorda hasonló korú tagjaihoz.

A fakó lóantilop a második legnagyobb termetű anti-
lopfaj a jávorantilop után, testtömege 220–300 kg, mar-
magassága pedig 140–160 cm. Híres arról, hogy szarvát
nemcsak az egymás elleni viaskodásokra használja, ha-
nem keményen szembeszáll a ragadozókkal is. Az egyik
legvehemensebb természetű antilop, a kifejlett egyedek
még a nagyragadozókat és a hiénákat is megtámadják.

LÓANTILOP 

az állatkertben

A fagyos időjárás a Xantus János Állatkert lakóinak is
különleges időszak. Mindegyikőjüknek kialakítottunk
alvóhelyet, ami téli szállásnak is tökéletes. Sokak fű-
tött, „full extrás” házban vészelik át a telet, ahonnan
boldogan kijárnak egy kis mozgás kedvéért. A gondo-
zóink mindent megtesznek, hogy gond nélkül, boldo-
gan teljenek a zimankós napok.

született

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

Fakó
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1. Gyakran halljuk: „Győr a folyók városa.” Nap-
jainkban a Püspökvár alatti bástyánál két folyó
találkozik, a Rába és a Mosoni-Duna. Az 1900-
as évek elejéig ide torkollott egy harmadik fo-
lyó is. Melyik volt ez?

1 Rábca
2 Marcal
X Pándzsa

2. A győriek kedvelt sétálóhelye a Radó-sziget,
mely már a 19. század közepétől közpark volt.
Mely folyók ölelik körül a szigetet?

1 Mosoni-Duna és Rábca
2 Rába és Rábca
X Csak a Rába

3. Az évszázadok során a folyók gyakran kilép-
tek medrükből, Győrben is többször nagy káro-
kat okoztak. A „szigetközi árvíz” alkalmával Rév-
falu is víz alá került. Mikor volt ez?

1 1883-ban
2 1954-ben
X 1965-ben

4. A folyóink felett átívelő hidak kapcsolják ösz-
sze az egyes városrészeket. Hogy nevezik a Rév-
falut és Szigetet összekötő hidat?

1 Széchenyi híd
2 Rába-kettős híd
X Jedlik Ányos híd

5. Az uralkodó kiváltságlevél adományozásával
erősített meg egyes városokat, a kapott jogok
pedig kedvezően hatottak a város fejlődésére.
Győr mikor kapott szabad királyi városi rangot
Mária Teréziától?

1 1743-ban
2 1753-ban
X 1763-ban

6. Az egykori győri várnak három kapuja volt,
kettőnek emlékét egy-egy tér elnevezése őrizte
meg: Dunakapu tér és Bécsi kapu tér. A harma-
dik kapura 1792-ben tűztornyot építettek. Me-
lyik mai utcánk kövezetén láthatók e már elbon-
tott tűztorony és várkapu nyomai?

1 Kisfaludy utca
2 Király utca
X Baross Gábor utca

7. Kedvező közlekedési helyzetének köszönhe-
tően Győr fontos szerepet játszott a közvetítő
kereskedelemben. Mi volt a török időkben a
legfontosabb továbbított áruféleség?

1 gabonafélék
2 kézműves termékek
X szarvasmarha

8. A 19. században a Dunán és a Mosoni-Dunán
szállították a gabonát az ország déli részeiből a
nyugati országok felé. A sekélyebb vizek miatt
át kellett rakodni alacsonyabban merülő szállí-
tóhajókra. Hogy nevezték Győrben ezeket a
szállítóeszközöket?

1 bőgőshajó
2 burcsella
X tutaj

9. Győr városképéhez a templomtornyok is hoz-
zátartoznak. Melyik templom tornya sérült
meg az 1763-as győri földrengés idején?

1 Karmelita templom
2 Nádorvárosi evangélikus templom
X Újvárosi református templom

10. A Budai út és a Fehérvári út kereszteződé-
sénél álló torony Győr legelső víztornya, amely
1950-ig volt a városi ivóvízrendszer része. A vi-
déki városok közül Győrben valósult meg első-
nek a városi vezetékes vízellátás. Mikor volt a
víztorony átadása?

1 1875-ben
2 1884-ben
X 1919-ben

11. Győr jelképe a városháza. Bisinger János
üvegesmester hagyatéki támogatásával, Hüb-
ner Jenő tervei alapján építették. Tornya az el-
bontott tűztorony formájára emlékeztet. Me-
lyik évben avatták fel az épületet?

1 1896-ban
2 1900-ban
X 1910-ben

12. Győr a 20. században jelentős iparvárossá
fejlődött. Még 1896-ban alapították azt a gyá-
rat, melyben az évtizedek alatt gyártottak
többek között vasúti kocsit, teherautót, repü-
lőgépet, kamiont, hadi járművet, hidat, dízel-

motort és futóművet is. Hogy hívták alapítá-
sakor ezt a gyárat?

1 Stadel Károly Mezőgazdasági Gépgyár
2 Magyar Ágyúgyár, Győr
X Magyar Waggon- és Gépgyár Rt., Győr

13. A győri ipart támogatja a 2003 óta működő
Győr–Pér Repülőtér is, amelynek fejlesztéséhez
az egyik Győrött működő, német tulajdonú cég
is hozzájárult. Milyen gépjárműre szakosodott
a gyárkomplexum?

1 autóbusz
2 személyautó
X tehergépjármű

13+1. A közlekedésben új helyzetet teremtett
a vasúthálózat kiépülése. Az Osztrák–Magyar
Államvasút-társaság építette Győrben az első
vasútállomást és adta át a forgalomnak az első vas-
útvonalat 1855-ben. Melyik vasútvonal volt ez?

1 Győr és Bruck/Leitha (Királyhida) közötti
2 Győr és Pápa közötti
X Győr és Zirc közötti

Természeti
és épített
környezet,
gazdaság

Készítette: Antaliné Hujter Szilvia, helyismereti osztályvezető,
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

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

CSAPATNÉV:

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

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

ISKOLA:

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

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

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

A február 1-jén megjelent első forduló megoldókulcsa: 1.  X; 2. 2; 3. 2; 4. 2; 5. X; 6. 1; 7. 1; 8. X; 9. X; 10. X; 11. X; 12. 2; 13. 2; 13+1. 1

Leadási határidő: február 26.
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Álláshirdetés

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a követke-
zŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt., Munka-
Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca
10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borí-
tékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a munkakör megne-
vezését.

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́´́

Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

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

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó

gépkocsivezeto

´́ ´́

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

A szolgáltató munkatársai
a lakosság által 2018-ban be-
jelentett igényeket kezelik és
a Győr-Szol kertészei által fel-
tárt, szakmailag indokolt be -
avatkozásokat végzik el. A
bok rok visszavágásának kö-
szönhetően a cserjeállomány
megújul, a növények tavasszal
nagyobb életerővel hajtanak
ki, a közterületek átláthatób-
bak, könnyebben tisztán tart-
hatóak. A munka alkalmával a
lakótelepek és zöldterületek
cserjefoltjaiból eltávolítják az
elöregedett, kiszáradt növé-
nyeket, valamint az idegenho-
nos és invazív – például bál-
ványfa, bodza – fajokat. Ezzel

s TÁJÉKOZTATÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győr, Ady End-
re u. 7/B. szám alatti ingatlannal kapcsolatban meghirde-
tett licitkiírását (időpont: 2019. február 26.) visszavonja.

együtt visszavágják a közleke-
dést nehezítő, járdákhoz, par-
kolókhoz közel növő növény-
zetet is. A cserjemetszés a nö-
vények nyugalmi időszakában
végezhető el, a munka kora
tavaszig tart majd. 

A Győr-Szol Zrt.-nek 2019.
január 1-je után bejelentett,
az élet- és vagyonvédelmi
szempontok alapján nem in-
dokolt metszési és növény-
ápolási feladatokat a szolgál-
tató a következő idényben
végzi el. A nyesedéket darálás
után komposztálják.

A cserjék szakszerű vissza-
vágása mellett zajlik a városi
faállomány gondozása is.

A Győr-Szol Zrt. a városi növényállomány ke-
zelőjeként tavaszig elvégzi a közterületi cser-
jemetszést. 

KEZDIK
a cserjék metszését

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: O. Jakócs Péter
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Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban 106 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam beiskolázási
lehetôséggel. Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s
targoncavezetôi jogosítványt szerezni, 
JELENTKEZZ!

Ami a  munkakör betöltéséhez szükséges:
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör betöltéséhez szükséges:
• OKJ-s bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány
• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindkét munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• cafeteriarendszer
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
nemzetközi nagyvállalat munkatársa
lenni, JELENTKEZZ!

Érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
96/661-213 vagy 30/864-0897
hr.gyor@syncreon.com

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
42—100 nm-es PRÉMIUM kategóriás la-
kások már leköthetôk a beruházónál!

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

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

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

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

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

Rajzpályázatot hirdet óvodá-
sok, alsó és felső tagozatos isko-
lások számára a Pannon-Víz,
melynek témája az idei víz világ-
napjának jelmondata: „Vizet
mindenkinek!” A pályázatra bár-
milyen technikával elkészített,
A4-es méretű, egyéni alkotáso-
kat várnak. Egy pályázó akár
több rajzot is küldhet.

Pályázat indul Kedvenc víztor-
nyom címmel is: válassz ki egy
pannon-vizes víztornyot, készíts
róla tetszőleges formájú, egyéni
alkotást (rajzot, festményt, fény-
képet, tűzzománcot, fa- vagy
gyurmaszobrot). Ne felejtsetek
el gondoskodni a megfelelő cso-
magolásáról! A csomag legfel-

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és 

NYERJETEK!
jebb 50 cmx30 cmx34 cm mére-
tű (postai MPL ,,L” doboz ) és
legfeljebb 3 kg súlyú legyen.

Mindkét pályázat legügye-
sebb résztvevői értékes ajándé-
kokat, családi állatkerti belépő-
ket nyerhetnek.  

A víz világnapjának alkalmá-
ból sétára is várják a vizes szak-
emberek az érdeklődőket: láto-
gassatok meg egy közeli vízmű-
telepet, kérdezzetek, fényképez-
zetek, rajzoljatok! A programhoz
előzetes egyeztetés szükséges a
96/522-600/160-as telefonszá-
mon. Egy látogató csoport maxi-
mális létszáma 30 fő lehet. A lá-
togatásról készítsetek bármilyen
technikával A3 méretű pályamű-

vet. Három csoport harmincfős
állatkerti belépőt nyerhet.

A pályaműveket személye-
sen a Pannon-Víz Zrt. ügyfél-
szolgálatain vagy a központi iro-
dában (Győr, Országút út 4.) ad-
hatjátok le. Határidő: március
19., kedd 12 óra.  

Egyéb tudnivalók és részletes
pályázati kiírás a pannon-viz.hu
oldalon található.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési igazgatósága nagy figyelmet fordított a közte-
rületi szökőkutak téliesítésére. Négy szökőkút
olyan burkolatot kapott télre, amelyen látható a
szökőkút és annak vízképe. A szökőkutak élethű
burkolása program szerint történik, tájékoztatott
még a tél elején a Jedlik Ányos emlékét őrző, szó-
dásüveget formázó Jedlik csobogó fedésének el-
készültekor Radnóti Ákos városüzemeltetésért fe-
lelős alpolgármester.

Azóta ugyancsak dekorált burkolat került a
Megyeháza téri szökőkútra, ahol a medencetes-
tet és a vizet jelenítették meg. A Rába Hotel
előtti zöldterületen található, Borsos Miklós al-
kotta Ölelkező formák elnevezésű műtárgyra is
felkerült a szobor és csobogó mintázata. A na-

pokban a Baross út és Bajcsy-Zsilinszky út sar-
kán található, Kocsis Miklós alkotta Kőcsiga is
élethű fedést kapott.

Radnóti Ákos elmondta, hogy az említett szö-
kőkutakat felújították és üzemképessé tették,
ezért döntöttek az igényes eltakarásról. A jövőben
már csak néhány szökőkút vár felújításra s hasonló
befedésre, ezáltal a mostani városvezetés ciklusa
alatt közel húsz szökőkút és csobogó vált újra
üzemképessé és városunk díszévé.

A program folytatása mellett a Győr-Szol Zrt. ké-
ri, hogy a szép és színes szökőkútburkolatokat őriz-
zük meg épségben közösen, ennek érdekében a
szökőkutak és környezetük a rendőrségre bekö-
tött, 0–24 órán át kamerával megfigyelt, védett
területek.

Élethu takarást kaptak
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

a szökokutak
´́

´́



egész lakás ürítését is vállalom.
Tel.: 06-70/882-6590

Vállalom limlomjának elszállítá-
sát, megbízható csapat vagyunk.
Hívjon bizalommal, ár megegye-
zés szerint.  06-70/514-6990

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

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

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

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

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 – szállí-
tás. Autók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdeklődni le-
het telefonon: 06-70/884-6838.

EGYÉB

Készpénzért, magas áron antik bú-
tort, festményt, herendi porcelánt,
eozinos Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá-
kat, könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! Érdeklődés az alábbi tele-
fonon: 06-70/640-5101. Kérésre
díjtalanul házhoz megyünk!

Figyelem! Figyelem! Arany-ezüst-
borostyán-régiség felvásárlása.
Győr, Hotel Rába konferenciater-
mében, február 20-án, szerdán
10–16-ig. Festmények, régi pén-
zek, képeslapok, kitüntetések,
porcelánok, Zsolnayk, mindenfé-
le felhúzós karórák, hagyatékok!
06-70/381-6345

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

Régi bútorokat, festményeket, fali-
órát, herendi, Zsolnay porceláno-
kat, könyveket, ezüsttárgyakat, ék-
szereket, hagyatékokat vásárolok!
Németh Csaba, 06-20/937-9671. 

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

KIADÓ

Fodrász vagy manikűrös részére
belváros közeli szépségszalonban ki-
adó egy hely. (Győr-Sziget folyama-
tosan fejlődő városrészében, bejá-
ratott, igényesen kialakított, utca-

fronton, földszinten, ingyenes par-
kolással, 5 fős szépségszalonban,
alacsony rezsivel.) 06-30/298-1525

2 db önálló, társasházi garázs kiadó
Győr-Szigetben, a Lakatos utcában
február 1-jétől és május 1-jétől
hosszabb távra. 06-30/298-1525

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
53–65 nm-es, 3 szobás, határo-
zatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Újváros, Sziget, Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám: 675) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 42 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, 45–55 nm-es, határozat-
lan-határozott idejű bérlemény-
re. Sziget, Újváros, Adyváros ki-
zárva. (Hirdetésszám: 676) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szobás,
határozott-határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 677)

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-es, kom-
fortos, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 73–120 nm-es,
2-3 szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Marcalváros I–II. kizárva.
(Hirdetésszám: 581)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
55–68 nm-es, 3 szobás, nádorvá-
rosi, adyvárosi, szabadhegyi,
marcalváros I–II-n lévő, határo-
zott-határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 582)

Nádorvárosi, egybenyíló nappa-
li+hálós, 44 nm-es, összkomfor-
tos, felújított, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
25–36 nm-es, 1 szobás, föld-
szinti vagy 1. emeleti, erkélyes,
csak határozatlan-határozott
idejű, nem műemlék jellegű,
bérleti szerződéses bérlemény-
re Sziget városrészben. Gázkon-
vektoros lakás kizárva. (Hirde-
tésszám: 583)

ÁLLÁS

Belvárosi könyvelőirodába önál-
lóan dolgozni tudó, gyakorlott
bérszámfejtőt keresünk. Teljes
vagy részmunkaidőben. Fényké-
pes önéletrajzokat az adoalap@
gmail.com címre várjuk.

CNC-gépkezelőket, forgácsolókat,
darusokat (felülről vezérelt), üze-
meltető villanyszerelőket, géplaka-
tosokat, méréstechnikusokat, ková-
csokat keresünk győri munkahelyre.
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.

SZOLGÁLTATÁS

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

Kertásás, fametszés, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel, bo-
zótirtás, kaszálás, fűnyírás! 06-
30/403-6810; 96/826-322

Bontás és ablakcsere nélkül is felja-
víthatja régi faablakainak szigetelő
képességét, ha dupla falú hőszige-
telő üvegeket építtet be. Fele költ-
ség. További infó: 06-20/924-5185

Lomtalanítást vállalok. Ingyen ki-
takarítom pincéjét, udvarát. Fe-
lesleges holmit elszálltok. Akár

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

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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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
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Az Egészségfejlesztési Iroda a do-
hányzás megelőzését és a leszokás tá-
mogatását is célul tűzte ki. A leszokást
támogató, nyolcalkalmas csoportos ta-
nácsadás a bizonyítottan hatékony
módszerek közé tartozik, melyre vár-
ják azokat, akik már elhatározták, hogy
leteszik a cigit, de segítségre van szük-
ségük. A dohányzás ma világméretű
népegészségügyi probléma, a WHO
adatai szerint a megelőzhető halál -
okok között az első helyen szerepel.
Becslések szerint az Európai Unió or-
szágaiban az összes halálozás 15 szá-
zaléka vezethető vissza dohányzásra.
Hazánkban a cigarettázás elterjedtsé-
ge alapján Európa élvonalába tartozik.
Amíg a napi szinten dohányzók aránya
az unióban 26 százalék, addig Magyar-
országon ez az arány 35 százalék. A fér-
fiak 42 százaléka, a nők 29 százaléka
dohányzik rendszeresen. Nem vélet-
len tehát, hogy WHO szerint a magyar
lakosság egészségi állapotának javítá-
sában a leggyorsabban úgy lehetne
eredményt elérni, ha sikerülne vissza-
szorítani a dohányzást. A cigi elhagyá-
sa számos előnnyel jár, például azzal,
hogy megszabadulhatunk egy költsé-
ges, de káros szenvedélytől. Nincs töb-
bé füstszag, rossz szájíz, sárga fogak,
körmök, jobb lesz a közérzetünk, meg-

A stabil, folyamatosan növekvô, már több mint 1000 fôs IMPERIAL LOGISTICS KFT.
az 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:
• Piacképes bérek, kedvezôbb juttatási rendszer 
• Határozatlan idejû munkajogviszony
• Teljesítmény utáni prémium
• 4-féle elembôl választható Cafeteria-juttatási csomag

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

juttatással )
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak
• Hosszú  távú munkalehetôség

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

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

Jelentkezéseket a következô 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.

szűnnek a reggeli köhögések, ellenál-
lóbb lesz a szervezetünk és csökken a
dohányzás okozta betegségek kocká-
zata is.

A leszoktatás mellett, a dohányzás
megelőzése érdekében is tesz a Győ-
ri Járási Egészségfejlesztési Iroda a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosz-

tályával és a Győr Városi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórummal együttmű-
ködve. Szakmai napot szerveznek,
ahová óvodapedagógusokat, tanító-
nőket, általános iskolai tanárokat,
osztályfőnököket, iskolai védőnőket,
illetve iskolában prevenciót végző te-
rületi védőnőket várnak. A program
célja, hogy bemutassa az óvodai, il-

letve iskolai prevencióban meglévő
jó gyakorlatokat, gazdagítsa a do-
hányzás megelőzésben használt esz-
közök, módszerek tárházát. 

A prevenciós szakmai napra és a
leszokást támogató csoportokba is
február 22-ig várják a jelentkezést.
Regisztrációs e-mail:

efiprogram.gyor@gmail.com.

A dohányzásról leszokni kívánó felnőttek számára indít a Győri
Járási Egészségfejlesztési Iroda támogató csoportokat. A prog-
ramra bárki jelentkezhet, akár egyénileg, akár baráti vagy mun-
kahelyi közösségek is. 

Segítenek

LESZOKNI
a dohányzásról
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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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 két személyre szóló mozibelépő.
Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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A héten két új igazolást jelentettek
be Győrben. Nyártól zöld-fehér mezt
húz és két szezonon keresztül az Audi
ETO KC csapatát erősíti Estelle Nze
Minko. A francia válogatottal legutóbb
Európa-bajnok, 2017-ben világbajnoki
aranyérmet is ünneplő irányító a nem-
zeti csapat után új klubjában, a Bajno-
kok Ligájában is bizonyítana. 

„Sokáig nem kellett keresgélni er-
re a posztra, hiszen Estelle Nze Min-
ko karrierjét már jó ideje nyomon kö-
vettük. Biztos vagyok benne, hogy
Stine Oftedallal közösen remekül
megoldják majd a következő szezon-
tól az irányítói feladatokat” – mond-
ta dr. Bartha Csaba elnök.

„Nagyon örülök, hogy jövőre a
Győri Audi ETO KC-ben szerepelhe-
tek. A világ legjobb csapatáról van
szó, ahová örömmel megy az ember.
Minden évben komoly célokat
tűznek ki a csapat elé,
ami megegyezik sa-
ját céljaimmal: a
legjobbnak len-
ni! Jó lesz is-
mét a Bajno-
kok Ligájá-
ban szere-
pelni és sze-
retném telje-
s ítményem-
mel bebizonyí-
tani, hogy he-
lyem van a csapat-
ban” – nyilatkozta Es-
telle Nze Minko, aki a beál-
ló Beatrice Edwige után a második
francia igazolása az ETO-nak a jövő
évi keretbe. Minko nyáron Siófokról
érkezik Győrbe. Franciaországgal vi-
lág- (2017) és Európa-bajnok (2018)
lett, valamint ezüstérmet szerzett a
legutóbbi ötkarikás játékokon Rio de

Janeiróban. Korábbi csapatával, a
francia Fleuryvel szerepelt már a leg-
rangosabb női klubversenysorozat-
ban, az EHF Bajnokok Ligájában a
2015/16-os kiírásban. 

Győrben folytatja pályafutását az
olimpiai, világ- és Európa-bajnok
jobb átlövő Amanda Kurtovic is. A 27
éves norvég játékos jelenleg sérülé-
sét követő rehabilitációját végzi, és a
nyáron csatlakozik a magyar csapat-
hoz. Kurtovic 2012-ben olimpiát
nyert a norvég válogatottal London-
ban, négy évvel később pedig egy
bronzérmet szerzett Rióban. Világ-
bajnokságokon két alkalommal
arany- (2011, 2015), egy alkalommal
pedig ezüstérmet (2017) ünnepelhe-
tett. A 2016-os svédországi Európa-
bajnokságon szintén a dobogó legfel-
ső fokára állhatott fel. 2011-ben a

Larvikkal megnyerte a Bajno-
kok Ligáját, míg 2014-

ben a Viborg színei-
ben a KEK-ben di-

adalmaskodott. 
„Rutinos és

kivételes ké-
pességű já-
tékossal si-
került meg-
egyeznünk.

Amanda Kur-
tovic tökélete-

sen illeszkedik a
Győri Audi ETO

játék stílusába, há rom -
éves kontraktust írtunk alá

vele”– mondta a bejelentés kapcsán
Bar tha Csaba, a Győri ETO elnöke.
„Hihetetlen bol dog vagyok, hogy a
Győri Audi ETO-hoz szerződhetek.
Nem kellett bemutatkoznunk egy-
másnak, már többször is játszottam
ellenük. Kétségkívül a világ egyik leg-

jobb klubjáról van szó, amely mindig,
mindent meg akar nyerni, a közönsé-
ge pedig mindenhol elképesztő han-
gulatot teremt. Büszkén jelentem be,
hogy három évig tagja leszek a csa-
patnak és ennek a csodálatos klub-
nak” – nyilatkozta Kurtovic.

A következő szezon csapata tehát
gyors tempóban épül a zöld-fehérek-
nél. Az eddig közölt változások alap-
ján a Győri Audi ETO jövő évi kereté-
ben Kari Aalvik Grimsbö, Kiss Éva és
Amandine Leynaud lesz a három ka-
pus, jobbszélsőként Bódi Bernadet-
tel, Faluvégi Dorottyával és Jana
Knedlikovával számol a szakmai stáb.
Jobbátlövőként a saját nevelésű Kür -
thi Laurát és Amanda Kurtovicot je-
lölte meg a klub, irányítóként Farkas
Johanna, Estelle Nze Minko és Stine

Oftedal lesz tagja a csapatnak. Kari
Brattset és Beatrice Edwige beálló
poszton, Eduarda Amorim, Anne
Mette Hansen és Veronika Kristian-
sen balátlövőként, Fodor Csenge,
Görbicz Anita, valamint Puhalák Szi-
dónia balszélsőként tagja a keretnek.
Nincs ott a névsorban a román beál-
ló Crinea Pintea, aki szinte biztosan
távozik Győrből, Nycke Groot pedig
bejelentette, hogy nem az ETO-nál
folytatja. Nincs hír arról, hogy szá-
mol-e a klub Tomori Zsuzsanna és
Nora Mörk játékával, utóbbi a hírek
szerint a CSM Bucurestiben vagy a
Rosztov-Donban kezdi a következő
szezont. Valószínűleg a több játékle-
hetőség reményében néhány saját
nevelésű tehetségét kölcsönadja az
ETO más kluboknak. 

Az Audi ETO következő idénybeli játékoskerete kialakult, a klub
posztonkénti listát közölt azokról a kézilabdázókról, akik ott lesz-
nek a zöld-fehérek csapatában 2019 nyarától. Egy hely kiadó még
a húszfősre tervezett keretben, mégpedig a jobbátlövők között. 

Két francia
és egy

norvég klasszis
érkezik

a keretbe

az ETO-ban

Alakul a keret: 

ÚJABB OLIMPIAI 
és VILÁGBAJNOK

Fotó: Wikimedia.org

Estelle Nze Minko a Siófoktól
igazol az Audi ETO KC-hoz 
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ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
Kovács Aliz szervező manager • 06-70/947-9409 
Rákosfalvy Ferenc ügyvezető • 06-30/272-2064 

Azonnali kezdési lehetőség folyamatosan.

ÚSZÁS: erő, egészség, edzettség

ÚSZÁSOKTATÁS,
kondicionáló úszás, edzés bébik, 
óvodások, diákok, felnőttek számára

www.vidrauszoiskola.hu

Aqua Sportközpont h., k., cs., p. 16.00–17.00
Magyar Vilmos Uszoda: k., cs. 16.00–18.00
Sátoros Uszoda: h., sz., p. 17.00–19.00
Móra Uszoda: hétfőtől péntekig 17.00–19:00

Felnőtt úszásoktatás/edzés: 
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 19.00–20.00
Aqua Sportközpont kedd, csütörtök 19.00–20.00

Babiúszás:
Aqua sportközpont: csütörtök, szombat, vasárnap 
Kárpáti Marianna • 06-20/350-9392

Vízi torna:
Aqua Sportközpont hétfő, szerda, péntek, szombat 
Tóth Mónika • 06-30/627-8722

A Széchenyi Egyetemi SE judósai az elmúlt he-
tekben több felnőtt és utánpótlás viadalon is ered-
ményesen szerepeltek. A Cegléden rendezett or-
szágos rangsorversenyen Sipőcz Richárd aranyér-
met szerzett, Németh Zsolt és Pryma Attila harma-
dik, Inota Péter és Csicsó Gyula Sorin pedig az ötö-
dik helyet szerezte meg saját korosztályában és
súlycsoportjában.

A Magyar Kupának szintén Cegléd adott otthont,
ezen a versenyen Inotai Péter harmadik, Németh Zsolt
ötödik lett. A SZESE cselgáncsozói Oroszlányból, a Re-
gionális Diákolimpiáról is érmekkel tértek haza. Schlag

A Győri Atlétikai Club nyolc szak-
osztállyal, csaknem 1200 versenyző-
vel működik, és az utóbbi időben
már az ország legnagyobb utánpót-
lás-nevelő egyesületei között emle-
getik. A klub kiemelt figyelmet fordít
a toborzásra, arra, hogy már óvodás-
korban bemutassa a különböző
sportágakat a legkisebbeknek. Szer-
dánként ovis csoportok érkeznek az
ország egyik legmodernebb létesít-
ményébe, az Olimpiai Sportparkba.
A kezdeményezéshez 37 győri és
Győr környéki óvoda, tagóvoda csat-
lakozott, így egy tanév alatt több
mint 1400 gyerek próbálhat ki össze-
sen öt sportágat. „Novemberben
kezdtük és júniusig tart ez a bemuta-
tó sorozat. Az ovisok belekóstolhat-
nak a tenisz, az atlétika, a torna, a ju-
do és a birkózás világába, mindezt
persze játékos formában. A gyereke-
ket egy-egy ilyen alkalommal csopor-
tokba osztjuk, ezek a csoportok vált-
ják egymást a különböző edzéseken.
A gyakorlásokat a GYAC edzői vezetik,
akik arra is figyelnek, hogy az ügyes,

tehetséges ovisokat később se veszít-
sék szem elől, és ha a gyerekek ked-
vet kapnak valamelyik sportághoz,
akkor a GYAC-ot válasszák. A legtöbb
sportágban hatéves kor felett indul

az utánpótlásképzés, de például a
tornászoknál mindez korábban kez-
dődik, így számukra különösen fon-
tos, ha tehetséges gyereket látnak
valamelyik csoportban, akkor időben

lehetőséget adjanak arra, hogy rend-
szeres gyakorlással fejlődhessenek” –
mondta Bogár Lilla, a GYAC atlétika
edzője, aki hozzátette, nemcsak az
óvodásokat várják a klubnál, hanem
azokat a nagyobb gyerekeket is, akik
szeretnének részt venni edzéseken
bármely szakosztálynál.

OVISOK a GYAC-nál

Krisztián, Szentmártoni Luca, Olasz Attila és Szatmári
Zsigmond első, Ábrahám Dániel, Olasz Bence, Bélafal-
vi Péter és Tánczos Ákos második helyezést ért el, Bu-
rányi Tamás pedig a harmadik helyen végzett.

Az oroszlányi Farsang Kupán a Vitál Judo Klub
16 versenyzője is indult. Kovács Csilla, Szentes Be-
nedek, Friesz Boldizsár, Németh Kristóf, Kungli-
Zsegóra Levente, Bogár Márton, Horváth Csaba,
Ternyák Levente, Kovács Boldizsár és Terei Dániel
aranyérmes lett. Friesz Benedek, Mikl Norman és
Teidl Zuárd ezüst-, Hajdú Luca, Lendvai Bonifác és
Zsebedics Bulcsú pedig bronzérmet szerzett.

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: február 15—21.

899 Ft/db

Sertéslapocka

Pecsenyekacsa

750 Ft/kg

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Formázott, bôrös sertés-
comb és -lapocka 

799 Ft/kg

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

219 Ft/db

Sertészsír
1 kg

649 Ft helyett

550 Ft/kg

Február 23–24-én a győri Olim-
piai Sportparkban kerül sor a kötött-
fogású birkózó Magyar Nagydíjra,
egyben Polyák Imre-emlékversenyre.
A tavalyi nagy sikerű budapesti világ-
bajnokság után – Nenad Lalovics, a
nemzetközi szövetség (UWW) elnöke
szerint ez volt minden idők legna-
gyobb és legjobb vb-je – idén sem áll
meg az élet a szőnyeg mellett. A ha-
zai nagydíj egy patinás, több évtize-
de megrendezett viadal, amely ta-
valy és idén bekerült az UWW szak ági
Grand Prix-sorozatába, tehát világ-
ranglistás pontokat ad. Ráadásként a
legtöbb ország számára válogatónak
számít az idei világversenyekre (Eb,
Európai Játékok, olimpiai kvalifikáci-
ós vb), tehát nagy és erős mezőny
várható. A nevezések alapján négy
kontinens harmincöt országából 214

A csapat, amely már biztos részt-
vevője a sorozat kontinentális finá-
léjának, azaz az Európa Kupa nyol-
cas döntőjének, Győrben, az Aqua
Sportközpontban fogadja majd aktu-
ális ellenfelét, és tekintettel arra,
hogy a két válogatottat két forduló-
val a zárás előtt két pont választja el
egymástól, a mérkőzés az elsőséget
befolyásoló rangadó lesz. „Szokat-
lan módon elég sokat vártam a ke-
ret kijelölésével. Ennek fő oka az
volt, hogy kapus-, center- és bekk-
poszton is történtek olyan sérülé-

az oroszok ellen

Tizennégy játékost hívott be
az oroszok elleni, jövő keddi
Világliga/Európa Kupa-selej-
tezőre készülő keretébe
Märcz Tamás, a magyar férfi
vízilabda-válogatott szövet-
ségi kapitánya.

Az oroszok elleni keret
Kapusok: Csoma Kristóf (Mis-
kolc), Nagy Viktor (Szolnok) 
Mezőnyjátékosok: Angyal Dáni-
el (Szolnok), Bátori Bence (Szol-
nok), Erdélyi Balázs (OSC), Hárai
Balázs (OSC), Jansik Dávid (Szol-
nok), Kovács Gergő (OSC), Man-
hercz Krisztián (OSC), Német To-
ni (FTC), Pohl Zoltán (FTC), Varga
Dénes (FTC), Vámos Márton
(FTC), Zalánki Gergő (Szolnok)

sek, amelyek befolyásolták a dönté-
semet. Ennek ellenére erős kerettel
várjuk a mérkőzést. Ezúttal eggyel
több játékost hívtam meg, aminek
az az oka, hogy lesz két komplett ed-
zésünk hétfőn, amelyeken így ké-
nyelmesen tudunk gyakorolni” – nyi-
latkozta Märcz Tamás.

A szövetségi kapitány egy játékos-
ra külön kitért, Angyal Dániel, a Szol-
nok védője ugyanis az Európa-baj-
nokság óta most kaphat először lehe-
tőséget. „Korábban stabilan ott volt
a keretben, és ugyan az elmúlt mecs-
cseken valóban hiányzott közülünk,
de folyamatosan figyeltem a klubjá-
ban nyújtott teljesítményét. Jelenlé-
te nem meglepetés, az erős orosz
centerek mellett elkél a stabil fizikai
háttér. A bekkjeink ugyan különböző
karakterisztikával vannak felvértezve,
de tudásszintjük megközelíti egymá-
sét, szóval nagy konkurenciaharc le-
het a poszton a jövőben.” 

A selejtező A csoportjában Ma-
gyarország 11 ponttal vezet, a má-
sodik helyen Oroszországnak 9, a
harmadik pozícióban Németország-
nak 4 pontja van, Málta pont nélkül
az utolsó. Az Európa Kupa nyolcas
döntőjét április 5–7-én rendezik
Horvátországban.

versenyző érkezik majd Győrbe. „Egy
mini vb várható” – fogalmazott Sike
András szövetségi kapitány.

Az már biztos, hogy a sportág
nagyhatalmának számító, s Budapes-
ten a tíz kötöttfogású súlycsoportból
hatot megnyerő oroszok regnáló vi-
lágbajnokaikat „összeeresztik” az
idei országos bajnokság győzteseivel.
Így 77 kilóban például összecsaphat
(a többi nemzet képviselőjén kívül) a
budapesti vb-döntőben a mi Lőrincz
Tamásunkat legyőző Alekszandr Cse-
hirkin olimpiai bajnok honfitársával,
Roman Vlaszovval. Oroszország mel-
lett a törökök is válogatóztatják a
sztárjaikat az Olimpiai Sportparkban,
s nekünk, magyaroknak is amolyan
selejtező ez az idei megméretésekre.
A különbség annyi, hogy a mi idő-
sebb kiválóságaink Bácsi Péter, Lő-

rincz Tamás, Kiss Balázs (fotónkon),
Korpási Bálint a hosszabb regenerá-
lódás miatt a többieknél később
kezdték el a felkészülést, így ezúttal
még nem lépnek szőnyegre.

Ettől még lesznek magyar klasszi-
sok a szőnyegen, az Európa-bajnok,
kétszeres vb-bronzérmes, olimpiai
ötödik Lőrincz Viktor, aki pár napja
megnyerte az idénynyitó zágrábi nagy-
díjat, birkózik a 87 kilósok között, csak-
úgy, mint az U23-as vb- és Eb-győztes
Szilvássy Erik. A vb- és Eb-harmadik
Szabó László (82 kg) és az U23-as vb-
és Eb-második Fritsch Róbert (72 kg)
– utóbbi szintén diadalmaskodott
nemrég a horvát fővárosban – is emeli
a viadal színvonalát a teljes magyar vá-
logatottal együtt. A hivatalos célkitű-
zés három-négy érem, a nagydíjra a
belépés ingyenes.

MINI  

OK JÁTSZANAK´́

GYORBEN
világbajnokság

´́
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