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Hamarosan érkezik a tavasz, sok kert-
barát kezdi meg az éves munkát a vete-
ményesben és a gyümölcsösben. A
metszés elengedhetetlen teendő ilyen-
kor. Facsemete ültetésénél az első lépés,
hogy a törzset és a koronát kineveljük.
Ezt követi a fenntartó, majd az ifjító met-
szés, amit két-három fázisban kell elvé-
geznünk, hogy közelebb vigyük a törzs-
höz a termő részeket, ugyanis sok táp-
anyag vész kárba, míg a növény a vég-
pontjaihoz szállítja azt, illetve a szél is
könnyebben tesz kárt bennük. A fokoza-
tossággal elkerülhető, hogy a fa hirtelen
növekedéssel reagáljon. A koronába be-
felé álló, az erősen felfelé törő és az iker-
vesszőket el kell távolítani tőből, a tő- és
gyökérsarjakkal együtt. A gyümölcsfák
közül az almát kell először metszeni,
majd a szilvaféléket, legkésőbbre az őszi-
barackot és a sárgabarackot hagyjuk!

A sebkezelés folyamata sem elha-
nyagolható: lezárja a sebet és megaka-

„Ajándékot” kaptak a napokban a győri hajléktalanok. A fedél
nélkül élőket hagyományosan a Rotary Club Győr lepte meg ízletes,
meleg ebéddel. A rotarysok 15. alkalommal jártak a Szarvas utcai
krízisszállón, ahol babgulyással, bejglivel és egy konzervvel várták
a rászorulókat. „A Rotary az elmúlt években számos alkalommal
segített olyan embereken, akik valami miatt nélkülöznek, a hajlék-
talanokat pedig folyamatosan támogatjuk, amivel csak tudjuk” –
mondta Fónai László korábbi elnök és hozzátette, ilyenkor a tagok
közösen készítik el a körülbelül 150 adag babgulyást. „Nagyon há-
lásak vagyunk azért a támogatásért, amit évek óta kapunk segítő-
inktől, köztük a Rotarytól, akik a legkitartóbb és legmegbízhatóbb
támogatóink” – fogalmazott Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő
Szolgálat vezetője, és elmondta, azt külön köszönik a fedél nélkül
élők, hogy házias, ízlésüknek megfelelő, magyaros étellel lepi meg
őket a klub, nem véletlen, hogy minden évben szinte pillanatok
alatt elfogy a finom ebéd. „Számításaink szerint jelenleg 80-120
ember él tartósan a győri utcákon, róluk folyamatosan gondoskod-
nak a szolgálat szakemberei, de a meleg étel még egy kis plusz a
nehéz sorsú embereknek” – emelte ki a Sütő Csaba. „Csalóka a
mostani tél, az, hogy tavaszias az időjárás, nincsenek kemény mí-
nuszok, nekünk sajnos nem kedvez, hiszen egy bódult, fáradt em-
ber bizony a néhány fokos mínuszban még könnyebben ki tud hűl-
ni az utcán, mint ha tartósan nagyon hideg lenne” – mondta a szak-
ember.

Egy biztos, a rotarysok által készített forró babgulyás a hajlékta-
lanok testét és lelkét is felmelegítette, még ha csak néhány órára is. 

dályozza a kórokozók, kártevők beha-
tolását, elősegíti a fa gyógyulását.

A tavaszi lemosó permetezést cél-
szerű a metszés után elvégezni, ezzel
az áttelelt kártevőket, kórokozókat tá-
volíthatjuk el. Fontos a márciusi idő-
pont, hiszen ilyenkorra a fák és a kár-
tevők is felébredtek a mély nyugalmi
állapotukból, a rügyek megpattannak,
így a permetlé be tud hatolni.

A palántanevelésnek is ilyenkor
jön el az ideje. A legfontosabb, hogy
jó talajba ültessük a magot, a palán-
taföld megfelelő választás lehet.
Azonban ne használjunk tápoldatot,
hiszen ezek már tartalmazzák a szá-
mukra elegendő energiát.

Tavasszal először a zöldségfélék
kerülnek a talajba, csírázási hőmér-
séklet alapján. A sárgarépa, a retek

és a hagyma már 3-4 Celsius-fokon
csírásodik. Megfelelően fontos a nö-
vénytársítás: a salátát és a retket, va-
lamint a sárgarépát és a hagymát
ajánlott egymás mellé ültetni. Utób-
bit azért, mert a répa erős illata el-
nyomja a hagyma illatát, megzavarva
ezzel a hagymalegyet. Kicsit később
következhet a borsó, a saláta és a
spenót.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Tartalmas ebéd 

a hajléktalanoknak
AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

A Győr+ Rádióban minden hó-
nap első és harmadik szom-
batján Nagykutasi Viktor ker-
tész-szakíróval és Ujhelyy Ká-
roly hobbikertésszel vesszük
sorra a havi munkákat. Szom-
baton 6 órától újabb tippek az
FM 100.1-en!

Éled a kert

Fotó: Triocean/Shutterstock.com 
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A statisztikát böngészve gyorsan
szembeötlik, hogy óriási különbségek
vannak országon belül a fizetések el-
oszlásában. A jó hír, hogy Győr-Moson-
Sopron valamennyi megye között élen
áll, itt keresnek legtöbbet az emberek.
Budapest az egyetlen, ahol a fizetések
még a megyeinél is magasabbak, 413
ezer forint a havi átlagos bruttó.

Induljunk ki az éves átlagból, ami
tizenkét hónapra vetítve országosan
bruttó 329.900 forint volt. Ez az ösz-
szeg Győr-Moson-Sopronban
341.060 forint. Ezt megközelíteni
csak Fejér (321 ezer), Komárom-Esz-
tergom (323 ezer), Vas (303 ezer),
Tolna (304 ezer) és Heves (305 ezer)
megyék tudták. Ezekben a megyék-
ben a bruttó átlagkereset háromszáz -
ezer forint fölött volt, minden más
megyében azonban nem érte el ezt
a határt. Vagyis nem kérdés, hogy az
ország azon részeiben keresnek a leg-
jobban az emberek, ahol a járműipar
erős. Itt nemcsak a járműgyártók ér-
tendők, hanem elsősorban a rájuk
szakosodott beszállítói ipar cégei is.

Azok a megyék állnak keresetek-
ben a rangsor végén, ahol nincs ipar
vagy gyenge. Ebben az értelemben
teljesen mindegy, hogy az adott me-
gye a Dunántúlon található-e vagy a
keleti országrészben. A rangsor vé-
gén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
áll, bruttó 230 ezer forintos átlagfize-
téssel. Előtte Békés megye 245 ezer
forinttal. Őket előzi meg Nógrád 253
ezer forinttal és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye 260 ezer forinttal. A Du-
nántúlon Zala és Baranya megyék áll-
nak meglehetősen lemaradva, előb-
biben 259 ezer, utóbbiban 270 ezer
a bruttó havi átlagfizetés. Vagyis
könnyen kiszámolható, hogy a me-
gyék között vezető Győr-Moson-Sop-
ron és az utolsónak számító Szabolcs-
Szatmár-Bereg között a havi különb-
ség 111 ezer forint, éves viszonylat-
ban ez azt jelenti, hogy az ország nyu-
gati szegletében az emberek évente
1,3 millió forinttal többet vihetnek

haza bruttóban, mint Magyarország
keleti felében.

„Öröm ez városunknak és megyénk-
nek” – kommentálta kérésünkre a sta-
tisztikai adatokat dr. Rechnitzer János,
a Széchenyi István Egyetem professzo-
ra, aki az okokat is kifejtette.

„Nyugat-Magyarországon gyakorla-
tilag teljes foglalkoztatott-
ság van, a szakember-
hiány óhatatlanul
felfelé nyomja a
fizetéseket, ha
a cégek bizto-
sítani akarják
a gondtalan
m ű k ö d t e -
tést” – véle-
kedik a pro-
fesszor. Máso-
d ik  okként
Ausztria közelsé-
gét említette. Sokan

kint dolgoznak, még többen naponta
ingáznak, ez ugyancsak kihat az itteni
fizetések emelkedésére. Harmadik ok-
ként pedig arról beszélt a professzor,
hogy a megyében erős a járműipar és
az ahhoz kapcsolódó beszállítói ipar.
Ezek tehetős nyugati cégek magyar le-
ányvállalatai, így megengedhetik ma-

guknak, hogy magasabb
bérrel kössék maguk-

hoz a munkaválla-
lókat.

Rechnitzer
p ro fe s s zo r
szavait a KSH
statisztikája
i s  a látá -
masztja. A hi-
vatal hetila-

punk kérésére
megküldte szak-

mák szerint a me-
gyei fizetéseket. To-

ronymagasan a járműiparban dolgo-
zók keresik a legtöbbet. A statisztika
még az Audi sztrájkja előtt készült, az
adatok tehát kizárólag 2018-ra vonat-
koznak. Eszerint a járműipari cégeknél
foglalkoztatott fizikai dolgozók bruttó
átlagkeresete a megyében 428 ezer
forint volt. A szellemi foglalkozásúak
ugyanebben a szektorban bruttó 756
ezer forintot kerestek, így jött ki a brut-
tó 503 ezer forintos havi átlag.

Havi háromszázezer forint a kü-
lönbség a lista alján álló területekkel.
A vendéglátásban havi 183 ezer, a
szociális ellátásban 185, a kiskereske-
delemben pedig havi bruttó 219
ezer forint az átlagfizetés. 

A statisztikából kiolvasható az is,
hogy a járműipari fizikai dolgozók ha-
vi bruttó százezer forinttal keresnek
többet, mint az oktatásban dolgozók,
ez utóbbiban ugyanis az átlagos fize-
tés 311 ezer forint.

A bruttó átlagkereset 2018-ban 329.900 forint volt Magyaror-
szágon, a nettó átlagkereset pedig 219.400 forint, ami 11,3 szá-
zalékkal nőtt 2017-hez viszonyítva. A növekedésre a munkaerő-
kereslet élénkülése, a minimálbér és a garantált bérminimum
8, illetve 12 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes te-
rületeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit
érintő keresetrendezések voltak hatással – közölte február vé-
gén a Központi Statisztikai Hivatal.

Nyugat-
Magyarországon

gyakorlatilag
teljes a foglalkoz-

tatottság

ÍGY KERESÜNK A MEGYÉBEN

Csak a fovárosban

MAGASABBAK
Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor

a bérek
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Az idei költségvetés tervezetének
elfogadását megelőzően a 2018-as-
ról is szó esett. Kritikaként megfogal-
mazódott az ellenzék részéről, misze-
rint kulturális területre kevesebbet
fordított a város, mint arról előzete-
sen szó volt. Borkai Zsolt polgármes-
ter leszögezte: soha ennyi pénzt
nem költöttek az ágazatra, s attól,
hogy Győr nem nyerte el az Európa
Kulturális Fővárosa címet 2023-ra, a
támogatás nem csökken. „2021-ben
Győr 750 éves lesz, erre már most
készülünk” – tette hozzá.

Az idei költségvetésről szóló tár-
gyalás bevezetőjében Borkai Zsolt
úgy fogalmazott, stabil költségvetést
sikerült az önkormányzat munkatár-
sainak összeállítani, ahogy a stabili-
tás eddig is jellemezte városunkat.
Ezúttal is a fejlesztések állnak a kö-
zéppontban, mintegy 17 milliárd fo-
rintot különítenek el városfejlesztési
célokra, vagyis a főösszeg közel egy-
harmadát. A beruházásoknál pedig
nem csupán az önkormányzati keret-
re támaszkodnának, továbbra is
igénybe vesznek állami, valamint eu-
rópai uniós forrásokat is.

Dr. Fekete Dávid pénzügyekért fe-
lelős alpolgármester a tervezetet to-
vább ismertetve elmondta, az idei fő-
összeg 2,5 milliárd forintos növeke-
dést mutat a tavalyihoz ké-
pest. A város gazdasága
tavaly is jól teljesí-
tett: az év elején
eszközölt ipar -
ű z é s i a d ó -
csökkentést
követően, a
tervezettnek
megfelelően
21,5 milliárd
forint folyt be
a kasszába, a
vállalkozásoknál
pedig közel 6 milli-
árd forint maradt az
1,6 százalékra mérséklés
után. Idén 22 milliárd forintos bevé-
telre számítanak az adónemből. Ki -
emelte továbbá az idegenforgalmi
adóból származó bevételt is, ebből
175 millió forinttal tervez a költség-

Buszközlekedés rövid távon

vetés. „Ismét sikerült rekordot dön-
teni a turizmusban, 13 százalékkal
több vendégéjszakát töltöttek ná-
lunk 2017-hez képest, ami megjele-
nik bevételi szinten is” – hangsúlyoz-

ta az alpolgármester, és el-
mondta azt is, az intéz-

ményrendszer meg-
felelő működte-

tése idén is ki -
emelt feladat.
Ahogy a vá-
rosfejlesztés
is: a legna-
gyobb beru-
házás a vá-

s á r c s a r n o k
fejlesztése. A

piactér mellett
egy parkolóház is

épül, mintegy 300 fé-
rőhellyel. A Modern Váro-

sok Program keretében jelentős álla-
mi támogatással még idén elkezdőd-
het a Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház melletti parkolólemez kivitelezé-
se is. A költségvetés mintegy 2,5 mil-

liárd forintot tartalmaz különböző út-
felújítással kapcsolatos munkálatok-
ra és csapadékvíz-elvezetési prog-
ramra. Az alpolgármester kiemelte
még a bölcsődefejlesztéseket és az
újvárosi rehabilitáció folytatását,
mintegy 900 millió forintból. Szintén
fontos tétel az oktatási szolidaritási
hozzájárulás, ez 5,7 milliárd forint,
városüzemeltetési feladatokra pedig
egymilliárdot szánnak a büdzséből.

Ellenzéki részről kritikaként meg-
fogalmazódott többek között, hogy
városüzemeltetési célokra minden
évben kevesebb pénzösszeget szán a
költségvetés, mint amit kénytelenek
rákölteni. Felmerült még a lakóutca-
program, a bérlakások és az iskola-
buszjáratok bővítése, az iskolák mel-
letti játszóterek fejlesztése, a közal-
kalmazottak bérkiegészítése. Elhang-
zott: hivatalosan csökken a város né-
pessége, sokan költöznek el ugyanis
az agglomerációba, s ez reggel és es-
te óriási autóforgalmat generál.

A válaszokban több képviselő
hangsúlyozta: Győr élhető város, s

olyan mértékű fejlesztések valósulnak
meg, amik korábban elképzelhetetle-
nek voltak. Dr. Fekete Dávid a város-
üzemeltetés kapcsán jelezte: előre
senki nem tudja megmondani, meny-
nyi hó fog esni, illetve a szúnyoggyérí-
tésre milyen összeget kell költeni év
közben. A népességről szólva elmond-
ta: papíron valóban csökken az itt la-
kók száma, jelenleg nagyjából 123 ez-
ren győri lakosok, azonban sokan él-
nek úgy a városban, hogy itt tartózko-
dásukat nem jelentették be.

Radnóti Ákos alpolgármester arról
beszélt, hogy a városüzemeltetési fel-
adatok ellátása mellett folytatódnak
a faültetési, szökőkút- és játszótér-fel-
újítási programok, valamint közterü-
leti bútorokat helyeznek ki. 

A költségvetést csaknem egyórás vi-
tát követően 18 igen, 6 nem szavazattal
és 0 tartózkodással fogadta el a testület.
A büdzsé további részleteiről korábbi,
február 8-án, 15-én és 22-én megjelent
cikkeinkből is tájékozódhatnak.

A közgyűlésen napirendre került a
helyi autóbusz-közlekedés is, év vé-

Csaknem egyórás vitát követően fogadták el hétfőn
a győri önkormányzati képviselők a város 2019-es,
56 milliárd forintos főösszegű költségvetését. Az ülé-
sen döntés született többek között a buszközlekedés
rövid távú jövőjéről is.

Fejlesztésre
17 milliárd forintot

különítettek el

Stabil város, stabil
költségvetés

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter
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A projektzárón dr. Fekete Dávid al-
polgármester foglalta össze, miért is
volt szükséges a beruházás, s miben
fejlődött ezáltal a belváros infrastruk-
túrája. Mint mondta, a fejlesztési cso-
mag leglátványosabb eleme a tavaly
adventre elkészült Árpád parkolóház,
amely jelentős kapacitásbővítést je-
lent, hiszen 205 plusz parkolóhely áll a
belvárosba érkezők rendelkezésére. A
Jókai utcai, a Révai utcai és a Dunakapu
téri létesítmény után egy újabb helyszí-
nen sikerült tehát biztosítani a zárt par-
kolási lehetőséget a központban,
ami már a nyitás óta nagy nép-
szerűségnek örvend. Eddig
már több mint húszezer jármű
vette igénybe a létesítményt,
de a kihasználtság várhatóan
a tavasz beköszöntével – amikor
még többen érkeznek majd a
centrumba – tovább erősödik.

A parkolóház 205 férőhelyéből ötöt
mozgáskorlátozottak számára tartanak
fenn, az autósok pince plusz öt szinten
tudnak megállni. Az épület környékén
a közlekedés is átalakult, a forgalom
megfelelő elvezetése érdekében átépí-
tették a Teleki utca–Árpád út csomó-
pontot. A használatot foglaltságjelző
rendszer segíti, az alsó szinten elektro-
mos autók töltését szolgáló egységet is
terveztek. Az épület emellett helyet biz-
tosít a Győri Balett új próbatermének,
melynek kialakítási költségeit az önkor-
mányzat önerőből finanszírozza, és
amelyet áprilisban avatnak fel.

Az alpolgármester kiemelte, az új par-
kolási kapacitás környezetvédelmi szem-
pontokat is szolgál, hiszen kevesebb lesz
az a kör, amit a csúcsidőszakokban a föld-
felszíni parkolót kereső autósok tesznek

a belvárosban

meg. Ugyancsak az egészséges környe-
zetet, illetve az alternatív közlekedés le-
hetőségeit szolgálják a projektben meg-
valósult kerékpáros fejlesztések. A par-
kolóház közvetlen szomszédságába
GyőrBike közösségi kerékpárkölcsönző
állomást is telepítettek dokkolóval, ezzel
lehetővé tették a közlekedési mód váltá-
sát a gépkocsival a belvárosba érkezők
számára. A parkolóház mellett fedett ke-
rékpártárolót is kialakítottak, így a belvá-

rosba kerékpárral érkezők, de a sétáló-
utcákba útjukat gyalogosan folytatók is
biztonságban tudhatják járműveiket.
Ezen felül kialakították azokat a még hi-
ányzó kerékpáros hálózati elemeket, ke-
rékpáros nyomokat és kerékpársávokat,
kerékpáros csomóponti átalakításokat,
amelyek a biztonságos és balesetmen-
tes kerékpáros közlekedést szolgálják a
belvárosban, fejlesztve a mindennapi
közlekedés és a kerékpáros turizmus le-
hetőségeit egyaránt.

A kétmilliárd forintból megvalósuló
projekt során megtörtént az Aradi vér-
tanúk úti, virágpiaci (közösségi közleke-
dési), valamint a Baross Gábor utcai
megfelelő fizikai zárások kialakítása (az
Árpád úttól az Arany János utcáig) is, így
itt a gyalogos és kerékpáros forgalom is
nagyobb biztonsággal zajlik mostantól.

Javult a közlekedés
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

és a parkolás 

Lezárult a projekt, amelynek keretében 205 férőhelyes parkoló-
ház épült a Teleki utca–Árpád út csomópontjában, miközben bő-
vült a kerékpáros hálózat is a városközpontban. Az Európai Unió
támogatásával megvalósult programcsomagban a belvárosi zárt
gyalogos zónát ugyancsak bővítették.

205 plusz
parkolóhely áll
rendelkezésre

gén lejár ugyanis a város Északnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ
Zrt.-vel kötött szerződése. Legutóbb
2014-ben írtak ki pályázatot, ami
2017-ben járt volna le, de azt két év-
vel meghosszabbították. Már akkor is
vita alakult ki: egy külsős vállalatot bíz-
zon meg az önkormányzat, vagy saját
céget hozzon létre a városi közösségi
közlekedés üzemeltetésére, esetleg
egy külsős vállalatot támogasson au-
tóbusz-vásárlással. Az akkor elkészí-
tett tanulmányból kiderült: a megfe-
lelő kontroll és együttműködés mel-
lett a külsős vállalat megbízása a leg-
gazdaságosabb megoldás. Drágább és
időigényesebb – röviden így lehet ösz-
szefoglalni, miért nem a belső cég lét-
rehozását preferálták.

Felmerült most is a saját cég lét-
rehozása és az autóbusz-vásárlás is.
Abban minden képviselő egyetértett:
a szolgáltatás színvonalát javítani kell.
Jelenleg a piacon monopolhelyzet
van, és minden opció nagyon költsé-
ges. „Súlyos milliárdokról beszélünk
a közösségi közlekedés átalakítása
kapcsán” – szögezte le Borkai Zsolt,
aki nem néhány busz beszerzésében
látja a megoldást, s nem is várhatja
el a szolgáltató, hogy a város helyette
vásároljon járműveket.

A képviselők elfogadták, hogy pá-
lyázatot írjon ki az önkormányzat a
városi közösségi közlekedés üzemel-
tetésére 2020. január 1-től egy évre.
Addig pedig az önkormányzat mun-
kacsoportot hoz létre, hogy megvizs-
gálja, milyen forrásokat vonhatnak
be, s melyik megoldás „fáj” majd leg-
kevésbé a győri költségvetésnek, hi-
szen a saját cég létrehozása közel
sem lenne rentábilis vállalkozás.

A testület elfogadta a sportterü-
letre, a civil szervezetek és az egyhá-
zak támogatására szóló pályázatok ki-
írását is. A kiírásokat a 10., 12. és a
36. oldalon találják.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők
arról, hogy a március 15-i díszközgyű-
lésen díszpolgári címet kap prof. dr.
Oláh Attila, a Petz-kórház orvos-igazga-
tója, Jámbor László, a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola nyugdíjba vonuló igaz-
gatója, valamint az Agro feed Kft. két
ügyvezetője, Csitkovics Tibor és Szeke-
res István. Pro Urbe Győr díjat vehet át
dr. Báthy Andrásné, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Nyugat-magyarorszá-
gi Regionális Központjának vezetője,
Róth Kálmán, a Győri ETO Kézilabda
Club utánpótlásbázisának szakmai igaz-
gatója, és Sütő Csaba, a Hajléktalano-
kat Segítő Szolgálat vezetője.



6 2019. március 1.

Győrben a legnagyobb beruházások
között szerepeltek többek között az Au-
di projektjei, a Széchenyi István Egye-
tem multifunkcionális épülete vagy a
Felsőoktatási és Ipari Együttműködések
Központja. A befejezett fejlesztéseket te-
kintve a második helyen Debrecen állt,
11 százalékos részesedéssel, amelyet
Tatabánya, Szeged és Kecskemét köve-
tett 8,5–8,1 százalék közötti aránnyal. 

A Takarék Csoport elemzői megje-
gyezték, hogy a beruházások eltérő
mértékben hathatnak a lakáspiacra:

A Keleti pályaudvaron végzendő karbantartás ide-
je alatt, május 13-tól 26-ig valamennyi, a pályaud-
vart érintő elővárosi és távolsági vonat menetrend-
jében lesznek változások. A vonatokat a Keletiből
más állomásokra irányítják át, más állomásokat érin-
tő módosítások is várhatóak – közölte a MÁV.

A vasúttársaság szerdán jelentette be: várható-
an nyártól két Jenbacher motorvonat áll forgalom-
ba a Győr–Pápa–Celldömölk és a Győr–Veszprém
vasútvonalon. A motorkocsikkal a Győr–Pápa–Cell-
dömölk vonalon naponta hatszor; illetve a Győr–
Veszprém vonalon naponta négyszer lehet majd
utazni, várhatóan a nyári menetrend életbe lépé -
sétől, június közepétől. A mozdonyvezetők típus-
ismereti képzése már elkezdődött. A felújított, 120
km/órás sebességre képes, két 49 méter hosszú
kocsiból álló szerelvényben kocsinként 72 ülőhe-
lyen foglalhatnak helyet az utasok. 

A munkák során olyan új, további javítást
igénylő feladatok merültek fel, melyek helyre-
állítása előreláthatóan három hetet is igénybe
vehet. Tekintettel arra, hogy a javítási munkák
a belső és külső sávokat is érintik, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. komáromi mérnökségé-
nek munkatársai úgynevezett 2+1+1 sávos te-
relést építettek ki február 26-án. 

A terelés kiépítése után a Hegyeshalom
felé vezető oldalon az M1-es autópálya érin-
tett szakaszán a belső és külső sávokat lezár-
ják, a nehézgépjárműveket a leállósávra, míg
a személyautókat a Budapest felé vezető ol-
dalra terelik. A főváros felé közlekedők így a
leálló-, illetve a külső sávon haladhatnak a
munkavégzés ideje alatt. A sávelhúzással
érintett pályaszakaszon sebességkorlátozást
is bevezettek a munkaterületen dolgozók biz-
tonsága érdekében.

Az autósoknak ajánlott még indulás előtt
tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzés-
hez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szol-
gálatánál, a www.utinform.hu weboldalon.

A KELETI LEZÁRÁSA
A Gyorbol utazókat is érinti majd ´́ ´́

Új motorvonatok érkeztek a „Piroska” mellé

az új gyárak és üzemek létesítése, ami
új munkahelyeket teremt rövidebb
időtávon, nagyobb mértékben élénkít-
heti a lakáspiaci keresletet, mint pél-
dául az oktatási jellegű beruházások.
Az elemzők összességében megállapí-
tották, hogy a nagyobb beruházások
színhelyéül szolgáló városokban a la-
kásárak emelkedése is jelentősebb
volt, míg az alacsonyabb befejezett be-
ruházási értékkel rendelkező városok-
ban kisebb drágulás volt tapasztalható
a 2014–2018-as időszakban. Példa-

ként említették, hogy Győrben 75 szá-
zalékkal drágultak a lakóingatlanok
2013-tól 2018-ig, míg Debrecenben
85 százalékkal, Tatabányán 115 száza-
lékkal, Szegeden 77 százalékkal, Kecs-
keméten pedig 90 százalékkal drágul-
tak a lakások 2014–2018 között.
Ugyanakkor közölték, hogy Salgótar-
jánban a lakóingatlanok áremelkedése
nem érte el a 27 százalékot, Kaposvá-
ron, Szolnokon és Békéscsabán pedig
az áremelkedés mértéke 58 és 60 szá-
zalék között mozgott.

HOZZÁNK ÉRKEZETT 
A megyeszékhelyekhez köthe-
tő, 2014–2018-ig befejezett, la-
kás-, szálloda-, iroda- és ipariin-
gatlan-fejlesztések, valamint az
oktatási, kutatás-fejlesztési
projektek összértéke megköze-
lítette a 880 milliárd forintot,
az országos összeg 44 százalé-
kát, amelyből a legnagyobb
mértékben Győr részesedett –
közölte a Takarék Csoport.

A LEGTÖBB FEJLESZTÉS

A SZTRÁDÁN
Terelés és forgalomkorlátozás

Javítási munkák miatt sávelhúzásos terelést
építenek ki az M1-es autópálya Rába-hídján.
Az autópálya Hegyeshalom felé vezető olda-
lán, Győrnél, a 124-es kilométernél található
Rába-hídon február végén szerkezetjavítási
munkákat kezdtek el a szakemberek.

Fo
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Fotó: Marcali Gábor
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A meglévő kerékpárutak felújítási
programjával már 2014 óta foglalko-
zik az önkormányzat, minden évben
sikerült újabb szakaszt felújítani a Szi-
gethy Attila, a Tihanyi Árpád, illetve
a Kálvária úton, az elmúlt években
pedig az Ifjúság körút is teljes egészé-
ben biztonságos lett a bicikliseknek.

Borkai Zsolt polgármester az ün-
nepélyes átadón felhívta a figyelmet,
hogy Kara Ákos államtitkárral, győri
országgyűlési képviselővel és Radnó-
ti Ákos alpolgármesterrel igyekeznek
közösen tenni azért, hogy a győriek
minél biztonságosabban közleked-
hessenek városunkban. „Szeretnénk
megtalálni azokat a helyeket, ahol fo-
kozott a balesetveszély és nehéz az
átkelés, esetleg nem is lehet közle-
kedni kerékpárral. A mostani is ilyen
volt” – mutatott rá a városvezető a
400 méteres beruházásra, ami brut-
tó 52 millió forintból épült meg.

„Győrben minden városrész folyama-
tosan fejlődik. A napokban újabb fejle-
ményeket tudunk bejelenteni a Győr és
Pannonhalma közötti kerékpárútról,
ami a Modern Városok Program kereté-
ben valósul meg” – árulta el Kara Ákos. 

Az elmúlt évek fejlesztései kedvez-
nek a győri kerékpáros közösségnek,
hiszen egyre több állomással bővült
a GyőrBike rendszer. Radnóti Ákos al-

polgármester, Adyváros egyik önkor-
mányzati képviselője felidézte, az el-
múlt években teljesen megújult az If-
júság körút. „Adyvárosban jelentő-
sen előreléptünk a kerékpárutak fej-
lesztésében” – hangsúlyozta.

A Tihanyi Árpád úti kerékpárút-há-
lózat felújítása 2017-ben kezdődött el
a páratlan oldalon az Ifjúság körút és a
Földes Gábor utca között, a kórházzal
szemben. Prédl Antal, a győri Útkezelő

Szervezet vezetője elmondta, hogy a
felújítás a Magyar úti körforgalom és a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház par-
kolójának bejárata közötti szakaszon
történt meg. „A kórház kerítését a
buszvárók mögötti szakaszon beljebb
építettük, a járda és kerékpárút-felület
felújítása pedig az így kialakult széle-
sebb felületen történt meg. A meglévő
buszváró építményeket is felújítottuk,
több szakaszon az útszegélyeket is ki-

cseréltük. A kerékpárutat a buszmegál-
lói szakaszon korláttal választottuk el a
gyalogjárdától a biztonságot figyelem-
be véve” – tette hozzá a szakember. 

Szintén a közlekedésbiztonságot
szolgálja, hogy a Kassák Lajos utcai
csomópontnál lévő gyalogátkelőhely-
nél az utca szélességét lecsökkentet-
ték, hogy minél kisebb távolságot, rö-
videbb időt kelljen a gyalogosoknak
az úttesten tölteniük.

A felújított kerékpárutat és járdát szer-
dán adták át a kórház mellett, a Tiha-
nyi Árpád úton.

KERÉKPÁRÚT Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gábor

Elkészült a kórház melletti 

A nagyszabású fejlesztéssel össze-
kapcsolták a különböző városrésze-
ket, melyeket ezentúl kerékpárral is
biztonságosan közelíthetnek meg a
kerekezők.

A beruházás legnagyobb eleme a
81-es számú főút mellett megépült ke-
rékpárút, amely Szabadhegy városrész
és a sashegyi kiskertek biztonságos ke-
rékpáros közlekedésének kiszolgálását
biztosítja, a főútról külön kerékpárútra
terelve a biciklis forgalmat.

A teljes felsorolástól terjedelmi
okokból eltekintünk, csupán a legfonto-
sabbak közül említünk meg néhányat.

A Puskás Tivadar úton már egé-
szen az Iparcsatorna melletti útig ve-
zet kerékpáros nyomvonal. A Tóth
László utcában az új nyomvonal ösz-
szeköti az Iparcsatorna mellett épült
kerékpáros utat és a Nagysándor Jó-
zsef utcát. Az Iparcsatorna melletti
úton is teljes hosszában lehet már
kerékpárúton közlekedni.

A Zrínyi utca–Lomnic utca–Répce
utca vonalon haladó kerékpárút csat-
lakozik a már meglévő Baross hídon
lévő kerékpársávhoz, ezzel összeköt-

tetést teremt a belváros, Nádorváros
és Marcalváros I. között.

A Buda utcában és a Csaba utcában
kialakított kerékpáros nyomvonalak a
Tihanyi Árpád úti és a Bartók Béla úti
kerékpárutak között megteremtik a ke-
rékpáros közlekedési kapcsolatot.

A Töltésszer út–Kunszigeti úton lét-
rejött nyomvonal az Olimpia úton át ve-
zet egészen a Radnóti utcai körforgalmú
csomópontig. A Bácsai út–Külső Bácsai
úton kerékpáros nyomvonalat festettek
fel, lehetővé téve a nagy közúti forgal-
mat bonyolító út mellett lévő lakóterü-
letek biztonságos megközelítését.

A Lepke utcai kerékpáros nyomvo-
nal a Szent Imre úti és a Jereváni úti ke-
rékpárutak között hoz létre kerékpáros
közlekedési kapcsolatot. A József Attila
úton kialakított kerékpáros nyomvonal
a Fehérvári úti körforgalmú csomó-
ponthoz és a Szent Imre úti csomó-
ponthoz való kapcsolódása révén ösz-
szeköttetést teremt Gyárváros, Szabad-
hegy és Kismegyer városrészek között.

A kialakított kerékpárforgalmi lé-
tesítmények együttes hossza 18,149
kilométer.

A több városrészre is kiterjedő fejlesztésnek köszönhetően
több mint 18 kilométerrel bővült a város kerékpárút- és ke-
rékpáros nyomvonalhálózata. A „Kerékpáros közlekedési há-
lózatfejlesztés Győrben” című európai uniós projekt kereté-
ben eddig egymástól külön futó szakaszokat kötöttek össze. 

Több mint

18 kilométerrel bovült
a hálózat

´́
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Az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) minden évben április
7-én ünnepli az egészség világ-
napját, és ehhez kapcsolódva
egy témát is megnevez, amely-
nek céljaira az adott évben ki -
emelten fókuszál. 2019-ben az
általános egészségügyi lefedett-
ség kerül a középpontba, hiszen
a világ népességének legalább fe-
le még mindig nem rendelkezik
teljes körű egészségügyi ellátás-
sal. Városunkban nemcsak az el-
látás, de a megelőzés és az
egészségnevelés is hangsúlyos, a
lakosság számára könnyen elér-
hető. Ennek talán legjobb példá-
ja az idén 25 éves győri Egészség-

Piac, amelynek keretében 12 vá-
rosrészben szerveznek tavasszal
szűréseket, életmódprogramokat.

Az egészségmegőrzés és a
prevenció nemcsak városunkban,
hanem a környező településeken
is kiemelt figyelmet kap, ezt mu-
tatja a szanyi önkormányzat veze-
tésével európai uniós pályázat ré-
vén megvalósuló program,
amelyben Győr és Enese is részt
vesz – vezette fel a praxisközös-
ség szakmai napját dr. Schmidt
Péter, a projekt szakmai vezetője.

„Győr örömmel vesz részt, hi-
szen mi magunk is számos esz-
közzel támogatjuk az egészsé-
ges generációk felnövekvését és
a megelőzést is” – mondta el
Borkai Zsolt polgármester. Hoz-
zátette, a város generációk szá-
mára biztosítja a sportolást, a
szabadidő hasznos eltöltését, az
időseknek különböző progra-
mokkal segítenek aktívnak ma-
radni, eszközbeszerzésekkel tá-

mogatják a megyei kórházat, kü-
lönböző szűrővizsgálatokkal és
prevenciós programokkal segí-
tik az egészségmegőrzést. „A
praxisközösség létrehozása egy
újabb lehetőség arra, hogy to-
vább fejlesszük az itt élők szá-
mára az egészséggel kapcsola-
tos szolgáltatásokat.”

Funtek János, Szany jegyzője
kiemelte, bátor vállalkozás volt
részükről a gesztorság, de a be-
fektetett munka sokszorosan
megtérül, hiszen a lakosság
egészségéért tudnak tenni. Ki -
emelte, a projektre 150 millió
forintot nyertek, amelynek kere-
tében nyolc háziorvosi praxis

részvételével az alapellátási és
népegészségügyi feladatok jobb
összehangolására, az egészség-
centrikus szemlélet erősítésére,
illetve egészségügyi többletszol-
gáltatások nyújtására hoznak
létre praxisközösséget.

A praxisok által ellátott lakos-
ság számára heti kétórás házior-
vosi, asszisztensi és védőnői pre-
venciós rendelés keretében
egyéni egészségi állapotfelmé-
rést, kockázatbecslés-készítést,
egyéni kockázati állapotnak
megfelelő életmód-tanácsadást
is végeznek. Dietetikus, gyógy-
tornász és mentális egészség te-
rületén egészségpszichológus

szakember által az egyes telepü-
léseken egyéni és csoportos ta-
nácsadások, illetve foglalkozá-
sok érhetők el. 

2019 februárjáig a program
keretében 1100 fő vett részt
egyéni állapotfelmérésen, 190-
en egyénre szabott életmód-ta-
nácsadáson. Eddig három egész-
ségnapot szerveztek, Győrben
kettő-, Enesén egyheti rendsze-
rességű szenior tánccsoport,
míg Szanyban heti rendszeressé-
gű preventív gerinctornacsoport
indult. 2019 januárjától havi egy
alkalommal „Egészséges idősö-
dés” előadás-sorozat várja az ér-
deklődőket; s a három település

egy-egy iskolájában, iskolánként
két osztályban előadás-sorozat
indult az egészségtudatosság, a
személyi higiéné, a családi életre
nevelés és a szerhasználat meg-
előzése témakörökben.

2019 tavaszára három isko-
lai egészségnapot, őszre három
iskolai és három települési
egészségnapot terveznek, szin-
tén tavasszal a praxisközösség-
hez tartozó lakosság számára
dohányzásról való leszokást tá-
mogató csoportfoglalkozás, a
magas kardiovaszkuláris kocká-
zatú, illetve kardiovaszkuláris
betegek számára stresszkezelő
csoportok indulnak.

Szany, Győr és Enese
összefogásával zajlik a
praxisközösség prog-
ram, amelynek kereté-
ben nyolc háziorvosi
praxis részvételével kí-
nálnak prevenciós és
egészségnevelő progra-
mokat, valamint egész-
ségügyi többletszolgál-
tatásokat.

Szerző: Papp Zsolt
Illusztráció: O. Jakócs Péter

Praxisközösség alakult

az egészségesebb 
társadalomért
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DrD-Dental fogászat
Web: drddental.hu
Telefon: +36 20 245 82 96 
E-mail: info@drddental.hu
Facebook: drddental.hu
Cím: 9023 Győr, Lázár Vilmos u. 21.

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.

„A doktornő érkezésével még egy komplett keze-
lőt alakítottam ki, szintén a legkorszerűbb eszközök-
kel felszerelve – kezdte dr. Takács Dávid. – A két orvos
és az egyre több nekünk bizalmat szavazó beteg a
nagyobb teherbírású, bővített labort is igényelte, így
ezen a téren is fejlődött a DrD-Dental. Ezt azért is tar-

tottam nagyon fontosnak, mert továbbra is az em-
berközpontú ellátásban hiszek, és abban, hogy lehe-
tőleg senkinek ne kelljen fog nélkül távoznia. Tudom,
milyen, amikor egy híd építése során nem mer a pá-
ciens mosolyogni, mert szégyelli a kezelés alatt álló
fog látványát. Nem kell többé aggódnia senkinek,

mert a labor felkészült csapata még aznap élethű ide-
iglenes fogakat készít, így nagyobb kellemetlenség
nélkül vészelhetik át az átmeneti időszakot. Arra pe-
dig mindannyian törekszünk, hogy a végleges porce-
lánfogak akár egy héten belül elkészülhessenek” –
részletezte a vezető fogorvos, majd arra is kitért,
hogy a fejlesztésen átesett laborban most már fém-
mentes koronákat és hidakat is elkészíthetnek a kol-
légái, amely nagy előrelépés, s a modern fogászati
ellátás velejárója.

„Lux doktornővel egyébként úgy egyeztünk
meg, hogy az akut esetek leginkább hozzá kerül-
nek, nagy fájdalom esetén lehetőleg minél gyor-
sabban. Nagy gyakorlata van a fogmegtartó keze-
lésekben, biztos, hogy segíteni tud az érkezőknek.
Az én kezelőmben pedig a hosszabb munkát igény-
lő beavatkozásokat végezzük, mint például a fen-
tebb is említett hidak és a koronák felépítését. For-
duljanak hozzánk bátran, igyekszünk a legjobb tu-
dásunk szerint segíteni, ahogy tettük eddig is” –
zárta dr. Takács Dávid, a DrD-Dental tulajdonosa,
névadója és vezető fogorvosa. (x)

A DrD-Dental fogászati rende-
lőben már több mint egy éve
minden adott ahhoz, hogy a
betegek a legmagasabb szintű
ellátást kapják. Legyen szó esz-
tétikai fogászatról vagy pedig
fogaik egészségének visszanye-
réséről, a megoldást a Lázár
Vilmos utcában találja meg az
egyre bővülő pacientúra. Dr.
Takács Dávid alapító és vezető
fogorvos nemrég úgy döntött,
egy fiatal és kiváló fogorvossal,
dr. Lux Erzsébettel bővíti csa-
patát, ezzel is segítve a szépü-
lésre, gyógyulásra várókat.

DrD-Dental: Továbbra is
A BETEGRE JUT A LEGTÖBB IDÓ́
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„A város és Borkai Zsolt polgár-
mester fővédnökként mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy sikeres
legyen a gála, hogy a nemes cél meg-
valósulhasson, támogathassák a te-
hetségeket és a rászorulókat” –
hangsúlyozta Radnóti Ákos alpolgár-
mester. A város idén is 25 millió fo-
rintos keretösszegű pályá-
zatot ír ki a civil szer-
vezetek és ala-
pítványok tá-
mogatására.
Tavaly 150
győri szer-
vezet élt
ezzel a lehe-
tőséggel – hív-
ta fel a figyelmet az
alpolgármester. (A pályázati felhívást
a cik mellett olvashatják – a szerk.) 

Az elmúlt tíz évben összegyűlt 60
millió forintból élménypark, játszótér,
KRESZ-pálya épült, otthontalanok, hát-
rányos helyzetűek nyaraltak, autista-
otthon lett korszerűbb, és balett-te-
rem, ifjúsági találkozók tere, internet-

PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet a Győr városban mű-
ködő civil szervezetek támogatására

A támogatásra fordítható keret:
25.000.000 Ft

A pályázat célja: Győr város területén
működő civil szervezetek a közösség ér-
dekében végzett közcélú tevékenységé-
nek elősegítése, valamint működési fel-
tételeinek támogatása.
Támogatás igényelhető (2019. évben
megvalósított/megvalósítandó pályáza-
tok vonatkozásában): 
A) a szervezet tevékenységi köréhez
kapcsolódó programok, rendezvények
költségeire, ezek népszerűsítésére, ide-
értve az internet-előfizetést is, vagy
B) működéshez szüksége eszköz vásár-
lására, fejlesztésére, vagy
C) beruházásokra, felújításra, vagy
D) a szervezet által szerkesztett kiadvány,
hírlevél, folyóirat költségeire, ideértve a
honlapkészítést és -karbantartást is.

Benyújtási határidő: 2019. március 29.
(péntek), a postára adás utolsó napja. KI-
ZÁRÓLAG POSTAI ÚTON, 1 példányban,
a pályázati adatlapon, a kért mellékletek-
kel együtt a következő címre: GYŐR ME-
GYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HI-
VATALA JOGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI
OSZTÁLY (9021 Győr, Városház tér 1.). A
pályázati benyújtási határidőt megtartott-
nak kell tekinteni, ha a pályázatot legké-
sőbb a határidő utolsó napján ajánlott
küldeményként postára adták.

Pályázati adatlap és pályázati útmutató
letölthetŐ: www.gyor.hu honlapról,
cic.kva.hu honlapról.

Információ: Jogi és Önkormányza ti Osz-
tály (Péter-Szabó Gabriella, 06-96/500-
199, szabo.gabriella@gyor-ph.hu), vala-
mint Civil Információs Centrum (Sipos
Szilvia, 06-96/512-539, sipos@kva.hu ),
cic.kva.hu

Felhívjuk a pályázó szervezetek figyel-
mét, hogy a pályázati kiíráshoz kapcso-
lódóan néhány feltétel változott a tava-
lyihoz képest, ezért figyelmesen tanul-
mányozzák át a pályázati dokumentu-
mokat!

szoba, valamint játszóhelyek épültek.
Tehetségek juthattak el versenyekre,
és orvosi eszközök, berendezések se-
gítették a gyógyulást, fejlesztést. A tör-
ténetet Tíz év, tízezer mosoly címmel
könyvben örökítette meg az alapít-
vány, amelyet Mikóczi Tamás kuratóri-
umi elnök mutatott be. 

Tagai István, a
K a n t h a r o s z

a l a p í tó j a
felidézte:
é v e n t e
hat bo-
rász aján-

lotta fel a
legkülönlege-

sebb borait a gá-
lára, amelyek között

volt olyan is, ami egymillió forint fe-
lett kelt el. Idén Gere Attila, Sike Ta-
más, Polgár Zoltán, a győri illetőségű
Horváth Ferenc, dr. Nagy István ag-
rárminiszter, a Garamvári Pincészet,
a Pannonhalmi Apátsági Pincészet
egyedülálló, válogatott nedűire lehet
majd licitálni. Valamint kalapács alá

kerülnek a Pannonhalmi Pálinkárium
elmúlt évtizedének legkiválóbb pálin-
kái, és a Szigetköz Lelke Pálinkárium
10 literes feketecseresznye-pálinkája.  

Idén 33 pályázat érkezett be 42 mil-
lió forint értékben. A szervezők remé-
nyei szerint legalább 12 millió 500 ezer
forintot tudnak majd szétosztani a ki-
választott pályázók között. Így jut támo-
gatás a halmozottan sérült gyermekek
táboroztatására, kerékpárokra, játszó-
tér kialakítására, számítógép, laptop,
fejlesztő eszközök, szövőszék vásárlásá-
ra, ösztöndíj és verseny támogatására. 

A gálaesten a muzsikáról ezúttal is
a Győri Filharmonikus Zenekar gon-
doskodik. Fűke Géza igazgató szerint
fontos, hogy a zenekar „visszaadjon”
valamit abból a támogatásból, amit
a várostól, a győriektől kap. Ezért az
első gála óta a kezdeményezés mellé
álltak, a koncertprogramot és a kon-
certtermet felajánlva segítik az ala-
pítvány munkáját. 

Idén április 4-én 18 órakor várják
a jótékonyságra nyitott vendégeket
a Richter Terembe.

Idén 33 pályázat
érkezett be

BOROK, DALLAMOK, ÁLMOK

Jubilál a 
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Kantharosz



112019. március 1.

„Kezdődik a fesztiválszezon Győr-
ben, a kulturális intézmények össze-
fogásával idén is színes, minőségi
programok várják a győrieket és a
hozzánk érkező turistákat” – mondta
dr. Fekete Dávid alpolgármester.

KEZDODIK

A hagyományokhoz híven
március 15-én kezdődik a
Győri Tavaszi Fesztivál össz-
művészeti programsorozat,
amely április 1-jéig kínál gaz-
dag és színvonalas programo-
kat. A részletekről csütörtö-
kön számoltak be a szerve-
zők a Zichy-palotában.

Sándorfi Róbert, az önkormányzat
Kulturális, Sport és Városmarketing
Főosztályának vezetője a fesztivál
nyitóprogramjára hívta fel a figyel-
met, a nemzeti ünnepünkön Borkai
Zsolt polgármester mond ünnepi be-
szédet a Honvéd ligetben, melyet a
díszszázad felvonulása követ a Szent
István úton. Ekkor nyílik meg a Me-
gyeháza téren A szabadság apró be-
tűs hősei című kiállítás, amely a sza-
badságharcban hősiesen harcoló tu-
dósaink életét követi végig a forrada-
lom leverése után. 

Az eseménysorozat főszervezője,
a Győri Művészeti, Fesztivál- és Mű-
velődési Központ igazgatóhelyettese,

Koczor Ágnes kiemelte, idén különle-
ges programokkal várják a gyereke-
ket. Ilyen lesz a Felhőcirkusz, amely
előadás a cirkusz, a tánc és a zene
nyelvén ismerteti meg Weöres Sán-
dor gyermekverseit a legkisebbekkel.
A másik érdekességnek a Kokopelli
jazz matiné ígérkezik, ahol a gyere-
kek interaktív játékos előadás kereté-
ben ismerkedhetnek meg a jazz vilá-
gával.

A sajtótájékoztatón jelen volt
Szőke Nikoletta és Gájer Bálint, ők
Bernstein 100 című estjükkel lép-
nek fel március 27-én a Vaskakas
Művészeti Központban. Az énekes-
nő elmondta, ezúttal jazzes kön-

tösben csendülnek fel Bernstein
legismertebb dalai, egy hatfős ze-
nei kísérettel. Gájer Bálint hozzá-
fűzte: duetteket és szólószámokat
is hallhat a közönség, amelyeket
ritkaságnak számító videóbejátszá-
sokkal, látványvetítéssel egészíte-
nek ki.

Simon Kornél az Így szerettek ők
című előadást ajánlotta a jelenlévők
figyelmébe, amelyet Nyári Krisztián
azonos című könyve alapján Kőváry
Katalin vitt színpadra, a Kaláka együt-
tes és két színész házaspár (Nagy-Ká-
lózy Eszter és Rudolf Péter, Gryllus
Dorka és Simon Kornél) közreműkö-
désével. Kornél elárulta, a rendező
az anyósa, az apósa pedig Gryllus Dá-
niel, a Kaláka együttes tagja, így szin-
te családi vállalkozásban készült az
előadás. A zenés irodalmi időutazás
április 1-jén lesz a Vaskakas Művésze-
ti Központban.

A Győri Tavaszi Fesztiválon mu-
tatja be új kötetét Vámos Miklós,
megismerhetjük a Műhely folyóirat
elsőkötetes szerzőit, itt hallhatjuk
először a Győri Filharmonikus Zene-
kar tagjaiból alakult rézfúvós kvin-
tett Áriák és nyitányok című kon-
certjét, a Preludio Trio Band pedig
egy kis Olaszországot varázsol dalai
által a zsinagógába.

Színházi élményeket kínál a Ró-
zsavölgyi Szalon Valami csaj(ok) cí-
mű vendégjátéka, valamint Szabó
Magda Az ajtó című művének mo-
nodráma-változata. Dr. Félhelyes
Erzsébet kamarakiállítása március
29-én nyílik a Képkeretező Művész-
galériában, A hímes tojás napja pe-
dig március 31-én várja az érdeklő-
dőket a Generációk Háza Művelő-
dési Központban.  

A részletes program a mufegyor.hu
honlapon olvasható.

A FESZTIVÁLSZEZON Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

´́
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PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet
„Egyházak támogatására szolgáló pályázati” keret fel-
használására

A támogatásra fordítható pénzkeret: 12.000.000 Ft

A pályázat célja: győri székhelyű vagy Győr közigazgatási terü-
letén működő egyházi szervezetek, belső egyházi jogi szemé-
lyek és egyházi intézmények – kivéve alapítványok, egyesületek
– a közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elő-
segítése, valamint működési feltételeinek támogatása.

Támogatás igényelhető:
(2019. évben megvalósított/megvalósítandó)
A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
C) kiadványok előállítására, honlap szerkesztésre és kar-

bantartásra vagy
D) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó progra-

mok, rendezvények költségeire.

Benyújtási határidő: postai úton legkésőbb 2019. március
29-ig (postai feladás végső dátuma) a következő címre:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Ön-
kormányzati Osztály (9021 Győr, Városház tér 1.). A pályá-
zati benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a
pályázatot legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott kül-
deményként postára adták. 

Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthetŐ: a www.gyor.hu
című honlapról. Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály, tele-
fon/e-mail: 96/500-199; szabo.gabriella@gyor-ph.hu

A Győri Rendőrkapitányság
járőrei a város több pontján el-
lenőrizték a kerékpárral közleke-
dőket a közelmúltban. Az akció
célja a kerékpáros balesetek
megelőzése volt. Ennek során a
biciklik kötelező felszereléseit –
kiemelten a világító és fékberen-
dezések működését – vizsgálták.
Összesen 41 járművet ellenőriz-
tek, amiből csak három kétkere-
kű esetében tapasztalták, hogy
minden szükséges tartozékkal
ellátták azokat. A rendőrök a
balesetek elkerülésére tekintet-
tel felhívták a kerékpárral közle-
kedők figyelmét a közlekedési
szabályok betartásának fontos-
ságára, és a „Látni és látszani”
elv jegyében megajándékozták
őket lámpával, fényvisszaverő
eszközökkel, valamint láthatósá-

gi mellénnyel – tájékoztatott
honlapján a rendőrség.

A police.hu-n hírt adtak arról
a győri akcióról is, amely során

múlt szombaton éjszaka és va-
sárnap hajnalban a rendőrök
összesen öt embert fogtak el és
állítottak elő a Győri Rendőrka-
pitányságra, akiknél kábítószer-
gyanús anyagokat találtak, illet-
ve mindannyian beismerték,
hogy fogyasztottak is a szerek-
ből. A nyomozók kábítószer bir-

toklása vétség megalapozott
gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgatták ki őket. A rendőrök és
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

munkatársai további 38 sze-
mélyt és 33 gépjárművet ellen-
őriztek a közös akciós során.

A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság a
társszervekkel közreműködve,
előre be nem jelentett időpon-
tokban tovább folytatja az ellen-
őrzéseket.

HIÁNYOZNAK
a tartozékok a kerékpárokról

Az utóbbi időben megyénkben is megjelentek
csalók, akik a katasztrófavédelemre és szén-mo-
noxid-érzékelőket forgalmazó cégekre hivatkozva
csöngetnek be lakásokba és árulnak szén-mono-
xid-érzékelőket. „Többnyire idős, egyedül élő em-
bereket keresnek fel és győzik meg őket, hogy vá-
sároljanak tőlük nagyon magas áron szén-mono-
xid-érzékelőt, különben bírságra számíthatnak” –
hívja fel a figyelmet a megyei katasztrófavédelem. 

Kiemelték, fontos tudni, hogy magánlaká-
sokba nem kötelező szén-monoxid-érzékelőt
felszerelni, senki nem bírságol azért, ha valaki-
nek nincs ilyen készüléke. A katasztrófavéde-
lem ezzel együtt azt ajánlja, hogy szerezzenek

be érzékelőt, az ugyanis életeket menthet. Jó
minőségű szén-monoxid-érzékelő 10-12 ezer
forintért már beszerezhető.

„A katasztrófavédelem honlapján elérhető
azoknak az érzékelőknek a listája, amelyek
megfelelő biztonságot nyújtanak. Ne vásárol-
janak szén-monoxid-érzékelőt házaló eladók-
tól, ugyanis a katasztrófavédelem nem folytat
értékesítő tevékenységet, semmit nem árusít.
Munkatársaink egyenruhát viselnek, arcképes
igazolvánnyal, jelvénnyel igazolják magukat.”

Ha bárki szén-monoxid-érzékelőt szeretne
vásárolni, azt szakembertől, szaküzletben
tegye!

CSALÓK
házalnak

szén-monoxid-
érzékelokkel ´́

RAZZIÁK
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A Gyor-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

MESTERVIZSGA-FELKÉSZÍTO
TANFOLYAMAIRA
ÉS MESTERVIZSGÁRA

várja a jelentkezoket 
az alábbi szakmákban:

További információ található
a www.gymskik.hu/mesterkepzes címen.

Információ kérhető
a mesterkepzes@gymkik.hu címen.
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• Kozmetikus
• Kézápoló és műkörömépítő

• Lábápoló
• Fodrász

• Karosszérialakatos
• Autószerelő

• Járműfényező

• Villanyszerelő
• Festő, díszítő, mázoló

és tapétázó
• Ács-állványozó

• Tetőfedő

• Szakács
• Kereskedő

• Vízvezeték és vízkészülék
szerelő

Közleményük szerint a nyo-
mozás eddigi adatai szerint a
Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság állomá-
nyába tartozó rendőrök az M1-
es autópályán (lébényi köz-
ponttal) ellátott szolgálatuk
alatt, a szabálysértőkkel szem-
ben kezdeményezett intézke-
déseik során készpénzért cse-
rébe elálltak a további intézke-
désektől.

Az ügyészség a beszerzett bi-
zonyítékokra tekintettel hét-
főn összehangolt eljárási cse-
lekményeket hajtott végre
az elkövetők tettenérése,
őrizetbe vétele és további
bizonyítékok gyűjtése cél-
jából. Az akció végrehajtá-
sában mintegy százötve-
nen vettek részt, a Győri Re-
gionális Nyomozó Ügyészség
ügyészei, a Nemzeti Védelmi
Szolgálat, a Készenléti Rendőr-
ség és a Terrorelhárítási Köz-
pont munkatársai. Az ügyben
18 személyt vett őrizetbe az
ügyészség. A kutatások során
több mint tízezer euró készpénz
került elő. (Az persze egyelőre
nem tudható, hogy ez az összeg
vesztegetés elfogadásából szár-
mazik-e.)

vesztegetés elfogadásával

Az ügyészség valamennyi el-
követő esetében indítványozta
a személyi szabadságot érintő
bírói engedélyes kényszerintéz-
kedés elrendelését, amelynek
tárgyában a Győri Törvényszék
Katonai Tanácsának nyomozási
bírája dönt.

Értesüléseink szerint az alosz-
tály minden munkatársát meg-

gyanúsították, kivéve a parancs-
nokot és annak helyettesét. 

Az ügyészségi közlemény
hangsúlyozza: előnyért hivatali
kötelességét megszegve elköve-
tett hivatali vesztegetés elfoga-
dásának bűntette 2 évtől 8 évig

terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő, azonban a bünteté-
si tétel felső határa – figyelem-
mel a halmazati szabályokra –
12 év.

Természetesen az eljárás so-
rán bizonyítani kell a vádható-
ságnak, hogy hány alkalommal,
mekkora összeget fogadtak el a
rendőrök. A közlemény alapján
még azt sem lehet tudni, mi ala-
pozza meg a bűnszövetkezet
vádját. Az ügyészség a nyomo-

zási bíró előtt – lapzártánk
után – előterjeszti, miért ké-

ri a kényszerintézkedés el-
rendelését, s a bíró dönti
el, fennállnak-e a letartóz-
tatásba helyezés törvényi
feltételei. 

A rendőrség közle-
ményben határolódott el a

történtektől: „A rendőrség
továbbra is kiáll a testület ér-

tékei mellett. Elutasít minden
jogsértő magatartást, és elhatá-
rolódik az ilyen cselekményt el-
követőktől” – írja az Országos
Rendőr-főkapitányság (ORFK)
Kommunikációs Szolgálata. Állít-
ják: az állomány döntő többsé-
ge az esküjéhez híven, hazája
iránt elkötelezetten, tisztessége-
sen teljesíti feladatait.

Az alosztály
majdnem minden

munkatársát
meg-

gyanúsították

Tizennyolc győri rendőr ellen előnyért hivatali kötelességét meg-
szegve bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali veszte-
getés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt foly-
tat nyomozást a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség.

Autópálya-rendoröket

GYANÚSÍTANAK

Szerző: Győr+  / Fotó: Marcali Gábor

´́
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A produkció lényege, hogy a meghívott törté-
neteket mesél, az improvizációs színészek pedig
ezekből inspirálódva pillanatok alatt összeraknak
egy-egy jelenetet. A 2008-ban alakult társulat az
improvizációs gyakorlatok végtelen tárházából
merít, s a tudatalatti meglepetéseit használják,
hogy az előadás a nézők előtt születhessen meg.

Azt pedig bátran és büszkén állíthatjuk, hogy
alig van olyan győri, aki nem találkozott még Mar-
cali Gábor fotójával lapunk hasábjain, a gyor -
plusz.hu-n, a Facebookon, és óriásplakátokon
szerte a városban. Pedig Gábor nem kezdte olyan

figurázták az imprósok

lett megörökítenie a péri repülőtéren. Emlékeze-
tesre sikerült: felszállás előtt ő is ejtőernyőt és rö-
vid oktatást kapott arra az estre, ha a kisrepülő aj-
taja véletlenül kinyílna. Ez be is következett, kinyílt
a pilóta felőli ajtó is, de szerencsére fotósunknak
nem kellett ejtőernyőznie, a gép padlóján tudott
maradni landolásig – ezt örökítette meg a tande-
mes csapat egyik tagja. Aki ugrott, már nem volt
ilyen szerencsés: a levegőben elájult, így ő kevés-
bé emlékszik a történetre, mint Gábor.

Az Import Imprónál minden este megismételhetetlen,
ilyen volt a múlt vasárnapi is, amikor Marcali Gábor, a
Győr+ Média fotóriportere vendégeskedett a társulatnál
a Figura című előadásban a Rómer Házban.

FOTÓSUNKAT

régen, nagyjából egy évtizede, hogy először a ke-
zébe került egy fényképezőgép. Nem sokkal ké-
sőbb meg is nyerte a Krúdy-iskola egyik fotópályá-
zatát, ezután kezdett komolyan érdeklődni a fotó-
zás iránt. A középiskola után aztán már ebben az
irányban képezte magát, a Győr+ Médiához 2013-
ban került főállású fotóriporterként.

Az elmesélt történetekhez természetesen egy-
egy fotó is dukált. Gábor élete első repülését is la-
punk megbízásából élte át: egy tandemugrást kel-

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Mezősi Kristóf
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Információ: www.gyoribalett.hu 
Jegyvásárlás: www.gyoribalett.jegy.hu

GYÔRI NEMZETI SZÍNHÁZ
2019. ÁPRILIS 7. 15 ÉS 19 ÓRA

KÖZKÍVÁNATRA
dupla elôadás!

Akkor lesz Győrben egyetem, ha a
Lenin-szobor lépést vált. A történelem
szemétdombjára küldött rendszerből
itt maradt mondás gyakran hangzott
el a kilencvenes évek közepén és vé-
gén, amikor napirendre került az egye-
temmé válás. Sokan akarták, de keve-
sen hittek benne. „Legyen Győrben
egyetem” – írta fel Orbán Viktor mi-
niszterelnök első kormánya idején
jegyzetfüzetébe, amelyet látogatása-
kor az Audiban hagyott. 

A hit és persze a hatalmas lobbi-
zás győzelemre vezetett. 2002-ben
Győr csatlakozott az egyetemi váro-
sok sorához. Immár tizenhét év telt
el azóta, a campus pedig óriási fejlő-
désen ment át. 

A születésnapon az egyetem do-
kumentumgyűjteménnyel tiszteleg a
fél évszázad előtt, reflektorfénybe ál-
lítva az egyetemmé váláshoz vezető
olykor rögös utat. 

Az „Akadémia – Főiskola – Egye-
tem” könyvsorozat második kö-
tetét, az „Egyetemi éve-
ink” című dokumen-
tumgyűjteményt
alapításunk fél
évszázados ju-
bileumán je-
l e n t e t j ü k
meg – írja az
előszóban dr.
Földesi Péter
rektor és dr.
Filep Bálint
kancellár. 

Jelzik azt is,
hogy az egyetemala-

pítás parlamenti és
intézményi folya-

matához kevés-
bé ismert,
vagy most
először olvas-
ható forráso-
kat használ-
nak, tesznek

közkinccsé. A
Széchenyi Ist-

ván Egyetem fej-
lődését, képzései-

nek bővülését, tartal-

mi, szellemi gyarapodását elsődlege-
sen a közel másfél évtizede alapított,
sikeresen működő Széchenyi Alumni
Magazinban eddig megjelent cikkek-
re alapozva teszik közzé.

Az egyetem barátai fejezetben he-
lyet kapott a Borkai Zsolt polgármester-
rel készült interjú is, amelynek címé-
ben a város vezetője azt hangsúlyozza,
az együttműködés a siker záloga.

A kötetet Winkler Csaba szerkesz-
tette, aki nem csak Győrben, országo-
san is rekordernek számít. Két év híján
negyven esztendeje az intézmény

kommunikációs titkára. Nála többet
csak kevesen tudnak az egyetemről.

„Hat főigazgatóval és rektorral dol-
goztam együtt” – mondja, amikor tő-
mondatokban a 38 év összefoglalójá-
ra rákérdezek. Hogy hány tanszékve-
zető kinevezéséről, egykoron főisko-
lai, 17 éve egyetemi hallgató sikerei-
ről küldött hírt a médiának, szinte le-
hetetlenség válaszolni. 

A kötetet március 13-án mutatják
be az új campuson, digitális formá-
ban pedig ingyenes letölthető lesz az
egyetem honlapjáról.

Ötvenéves a győri Széchenyi István Egyetem, illetve an-
nak jogelődje, a Közlekedési, Távközlési és Műszaki Fő-
iskola. A jubileum alkalmából Egyetemi éveink címmel
könyv jelenik meg Winkler Csaba szerkesztésében.

Sokan akarták,
de kevesen
hittek benne

Az ötvenesek sorába lépett az intézmény

EGYETEMI 
ÉVEINK Szerző: Koloszár Tamás

Fotó: Marcali Gábor
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

„Die Stadt als Atelier” – von den Anfängen der Fotographie in
Győr zum 180. Jubiläum der Erfindung des Talbotypie-Verfahrens
noch bis zum 31. März im Esterházy-Palast.

Vernissage von „Textilza-
uber” – Patchwork Ausstellung von Ábra-
hám Éva am 4. März um 17 Uhr im József Attila
Bildungshaus (Móra F. tér 1.). Die Sammlung ist
bis 26. März, wochentags von 10–16 Uhr ge-

öffnet.

Tim Lothar & Mojo ge-
ben ein Konzert im Ró-
mer JAzzKlub am 6. März
um 19 Uhr im Rómer-Ha-
us (Teleki L. u. 21.).

Das Vaskakas-Puppentheater präsentiert
am 3. März um 11 Uhr unter Regie von Mar-
kó Róbert den weltweit erfolgreichen Klas-
siker von L. Frank Baum: „Oz”.

Das russische Pianistenehepaar Jana Szubbotyina
und Filipp Szubbotyin geben am 3. März um 15 Uhr
im Konzertsaal der Universität (ehemalige Synagoge,
Kossuth L. u. 5.). Auf dem Programm: Werke von F.
Schubert, G. Fauré und M.Ravel. Der Eintritt ist frei.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A Henri Charriére Pillangó című regénye alapján ké-
szült monodrámát mutatják be a RÉV Színház, az FAQ
Színház és a KB35 Inárcs Társulat koprodukciójában már-
cius 3-án 18 órától a Rómer Házban (Teleki L. u. 21.).

A győri keresztút stációi címmel nyílik kiállítás
március 6-án 17 órakor a Triangulum Galériában
(Gutenberg tér 2.). Köszöntőt mond dr. Veres And-
rás megyés püspök, Bogisich Ferenc, a QP Zrt. ve-
zérigazgatója. A tárlatot Kovács-Gombos Gábor
festőművész nyitja meg. Megtekinthető április 14-
ig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

II. Lajos üzenete az unokáknak – Mohácsról más-
képpen címmel tart előadást Fister Magdolna a Ma-
gyar évezredek előadás-sorozatban március 7-én 18
órától a SZE Apáczai Karán (Liszt Ferenc u. 42.).

Jana Szubbotyina és Filipp Szubbotyin orosz zongoraművész
házaspár ad koncertet március 3-án 15 órától a Széchenyi István
Egyetem Hangversenytermében (zsinagóga, Kossuth L. út 5.). A
programban F. Schubert, G. Fauré és M. Ravel művei szerepel-
nek. A belépés díjtalan.

Családi programok várják az érdeklődőket márci-
us 3-án 10 és 14 óra között a Salamon teremben
(Tihanyi Árpád út 23.). A programban többek kö-
zött a Csemete Bábszínház előadása, családi fotó-
zás, arcfestés, bűvészsarok, krav-maga és balett-
bemutató, lufitaposás szerepel. A belépés díjtalan.

Tim Lothar & Mojo ad koncertet a Rómer Jazz-
Klubban március 6-án 19 órától a Rómer Házban
(Teleki L. u. 21.).

Textil varázslatok címmel Ábrahám Éva patch-
work-kiállítása nyílik március 4-én 17 órakor a
József Attila Művelődési Házban (Móra F. tér
1.). A tárlat március 26-ig, hétköznap 10–16
óráig látogatható.

Dr. Boros István filozófiatörténész
Az angol felvilágosodás, A felvilágoso-
dás angol vallásfilozófiája és etikája
Locke, az előfutár, és Hume bölcsele-
tében, valamint Bessenyei György, a
magyar felvilágosodás vezéralakja
címmel tart előadásokat március 7-
én 17 órától a TIT Pannon Egyesülete
székházában (Munkácsy út 6.).

Az Ördög a részletekben címmel
Babiczky Tibor és Áron András
Apey közös verses-zenés estje kez-
dődik március 6-án 17 órakor a Kis-
faludy Károly Könyvtárban (Baross
út 4.). A rendezvény 100 forintos re-
gisztrációs jeggyel látogatható.



Ki ne ismerné a felejthetet-
len történetet: Kansast, a kis Do-
rothy (a Vaskakas feldolgozásá-
ban Dorka) otthonát hatalmas
forgószél lepi meg, és a tornádó
Óz birodalmába repíti a kislányt.
Útja során barátokat szerez az
Oroszlán, a Madárijesztő és a
Bádogember személyében, ám
egy ellenséggel, a Boszorkány-
nyal is szembe kell néznie. Noha
Óz birodalmában minden szí-
nes, szép és hatalmas, Dorothy
legfőbb vágya, hogy visszajus-
son az ő barátságos otthonába.

Markó Róbert rendező – aki
2011-ben szerződött a Vaskakas
Bábszínház társulatához, 2016-
ban az évad legjobb rendezőjé-
nek választották a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen A süte-
mények királynője című rendezé-
séért, A csillagszemű juhász című
rendezése pedig 2017-ben el-
nyerte a legjobb gyerek- és ifjúsá-
gi előadás díját a Színikritikusok
díján – elmondta, már korábban
foglalkoztatta a gondolat, hogy
színpadra kellene vinnünk az Ózt.
Szerinte Lyman Frank Baum ere-
deti regénye, majd az abból ké-
szült film gyakorolta a legnagyobb

hatást a filmiparra és a színjátszás-
ra. Rengetegen feldolgozták már
a történetet, most is több ma-
gyarországi színház játssza.

A rendező szerint azért lehet
még ma is népszerű az Óz,
a csodák csodája,
mert a monda-
nivalója, a
probléma,
amit fe-
s z e g e t ,
most is
rendkí -
vül aktu-
ális és
minden-
kit foglal-
koztat. Ráéb-
reszthet egy
kisgyereket, ha ne-
hézséggel küzd, esetleg
félénk, hogy a bátorság benne la-
kozik, csak elő kell hívni. „Olyan
sok inger éri manapság a gyere-
keket, nincsenek könnyű helyzet-
ben, hogy kiszűrjék a számukra
fontos dolgokat, hogy befelé tud-
janak figyelni” – magyarázta Mar-
kó Róbert. Hozzátette, felnőttek-
nek is hasznos az előadás, közü-
lük is sokan keresnek valamit az

életben, hajtanak, mikor a fontos
értékek az orrunk előtt vannak
vagy éppen bennük lakoznak. 

A darab népszerűsége magát
a Vaskakas Bábszínházat is meg-
lepte, a bemutatóra a jegyek két
és fél nap alatt elkeltek, valamint
más színházak már látatlanban
hívták vendégelőadásra az Ózt. 

Markó Róbert elmondta, főleg
az eredeti regényből merített,
amikor nekiálltak a munkának, an-
nak viszont csak a karaktereit és a

fő epizódjait tartották
meg, a mű egyet-

len sora sem
szerepel a

darabban.
Azért is
a l a ku l t
í g y ,
m e r t
egy szín-
padi elő-

adás más
feltétele-

ket követel,
mint egy re-

gény. 
A Vaskakas Bábszín-

ház Óz darabja musical. A zenés-
táncos darab koreográfusa Ladá-
nyi Andrea Liszt Ferenc-díjas ma-
gyar balettművész, koreográfus,
színész, rendező, egyetemi tanár,
érdemes művész. A művész 1980-
ban szerezte balettművész diplo-
máját az Állami Balett Intézetben,
majd a Győri Baletthez szerződött,
ahol 1986-ig volt tag.

Óz csodálatos birodalmába kalauzolja fiatal nézőit
a Vaskakas Bábszínház. A darab mondanivalója ma
is aktuális: amit gyakorta keresünk, értékek, amik
után kutatunk, sokszor az orrunk előtt vannak, vagy
éppen bennünk lakoznak. Markó Róbert rendező-
vel beszélgettünk.

Ki ne ismerné
a felejthetetlen

történetet?
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van

AZ ERO
bennünk
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Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter
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Szerkeszti: Szigethy Teodóra

A GYEREK?
nem eszik
MIÉRT

„Mit kérsz uzsonnára kicsi szívem?
Jó lesz kifli vagy inkább zsemle? Te-
gyünk rá májkrémet vagy vajat? Ne?
Nem jó a kifli? Vettem kalácsot, azt ko-
rábban nagyon szeretted!” – sorolja
anyuka a lehetőségeket. A négy és fél
éves kislány szinte bele sem gondol a
választásba, makacsul rázza a fejét, s
megröpteti az elé készített műanyag
tányért. Anya sóhajt, majd elkészíti a
tésztát, amit aztán meghint kakaóval,
ahogy délben, és mint tegnap vacso-
rára is. „Ezt legalább megeszi, csak
nem halhat éhen?!” – gondolja.

Komáromi Melitta pszichológus
szerint ilyenkor a dolgok mélyére kell
nézni, ugyanis legtöbbször nem a vá-
logatósság a fő probléma, az inkább
egy tünet. Az integratív szemlélettel
dolgozó szakember szerint a gyerme -
kek nagyon sok élethelyzetben a tehe-
tetlenség érzését élik meg. Ilyen hely-

zetek lehetnek például a szüleik kap-
csolatának változásai, testvér érkezé-
se, stresszes szituációk, új közösségbe
kerülés, több figyelem és törődés igé-
nye. Ilyenkor mit kezdjenek az indula-
taikkal? Három területen tudnak lá-
zadni és az erejüket megmutatni: az
evés, az alvás és az ürítés során, azok
megtagadásával.

A kisgyermekeknek nagyon fontos
az állandóság, a kiszámítható napi, he-
ti rutin, a biztos keretek, határok, eh-
hez viszont szabályok kellenek. Az ét-
kezésben is ki kell alakítani ezeket. Töb-
bek között kerüljük az étkezések közöt-
ti nassolást, mert az eltelítheti a poca-
kot. Vannak praktikák, amikkel felkelt-
hetjük a gyerek érdeklődését. Ilyen
például, ha bevonjuk a gyermeket az
ételek készítésébe a korának megfele-
lő feladatokkal. Egy kétévesnek lehet
fakanalat adni a kezébe, hogy keverje

meg a palacsintához a lisztet,
vagy vigye a tányérját, evő-
eszközeit az asztalhoz, egy
négyéves tud fűszert szórni,
ha kikészítjük neki a megfelelő
adagot. Ettől úgy érzik, jobban kö-
zük van az ételhez, amit elfogyaszta-
nak. Sokat segíthet, ha találunk gye-
rektársaságot az evéshez, a tömegha-
tás húzza magával a gyereket. „Amit a
másik megeszik, az számomra is érde-
kes!” Egyszerűsítsük a választást, ma-
ximum kettő lehetőséget adjunk,
hogy mit kér. Arra is figyelni kell, ha be-
vezetünk egy új ízt, ne adjuk fel az első
elutasításnál. Egy tudományos felmé-
rés szerint nyolc alkalomra is szükség
lehet, míg az új étel ízvilága elfogadot-
tá válik – sorolta a pszichológus. Ter-
mészetesen vannak olyan ételek, amit
a gyermek nem eszik meg, és felnőtt-
korában sem fog szeretni, de ez töre-

Szabályok kellenek
az étkezésben is

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

déke annak, amit gyermekként eluta-
sított.

Ha már kialakult egy válogatósság,
de szeretnénk az egészséges táplál-
kozás felé terelni a gyermeket, a szü-
lők következetes magatartása a leg-
fontosabb, különben a gyerek azt lát-
ja, hogy csak még erősebben akar-
nia, tiltakoznia kell, és a másik fél be-
adja a derekát, amivel a szülő csak
megerősíti a nem kívánt viselkedést,
jelen esetben a válogatósságot.

Végezetül a kedvenc ételt sem kell
kizárni a kínálatból, de szűkítsük bi-
zonyos napokra az evését.

A VÁLOGATÓSSÁG LEGTÖBBSZÖR TÜNET
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Kovács János mester szerint na-
gyon fontos, hogy minden korosz-
tályban olyan dolgokat kell tanítani a
gyerekeknek, amikre már mentáli-
san érettek. A kutatások kimutatták,
hogy a gyermekek mozgás- és értel-

JÁTSZVA FEJLESZT 

mi fejlődése szoros kölcsönhatásban
van, az egyik területen elért ered-
mény hatással van a másikra.

Az uKIDo-foglalkozások során vég-
rehajtott mozgások minden szem-
pontból megfelelnek a gyerekek élet-

kori sajátosságainak. A 4–6 éves kor
közötti időszak a leghatékonyabb a
mozgásfejlesztés szempontjából, és az
uKIDo-foglalkozásokon csak játékos
formát használnak. A játék a testi fej-
lődés, a motorikus képességek, a moz-
gáskészségek kialakításának és fejlesz-
tésének rendkívül hatékony eszköze.
Ez a korosztály még nem alkalmas a
monoton, edzés jellegű felkészítésre,
az uKIDo a mozgás örömét adja az
óvodáskorúaknak úgy, hogy közben
csapatban dolgoznak, egymástól is ta-
nulnak, szocializálódnak. 

A mester szülőként is megtapasztal-
ta, hogy óvodáskorú gyermekeinél a
hatalmas mozgásigényt szinte lehetet-
len kielégíteni. Nem ismerik a fáradt-
ságot és sok szülő már ebben az élet-
korban valamilyen sportot szeretne

választani csemetéjének. Pedig az
úszáson kívül az iskolaérettség előtt
egyik sportágat sem ajánlják a szakem-
berek. Ugyanakkor a játék, a testedzés
ebben az életkorban a legfontosabb a
kisgyerekek számára, mert növeli a
szellemi teljesítőképességet is, segíti a
fejlődő idegrendszer működésének
megfelelő kialakítását, és még inkább
alkalmassá teszi a gyermeket az iskolai
tanulmányok megkezdésére. 

Az uKIDo-edzéseket igazi hiánypót-
ló foglalkozásként tartják számon. A
fejlesztés során minden gyerek a saját
ütemében halad előre. Változatos és
játékos feladatokkal, a megfelelő mo-
tiválással a gyermek fejlődése észre-
vétlenül megy végbe, hiszen ő az
egészből csupán annyit érzékel, hogy
jól érzi magát, játszik és kedvére mo-
zoghat. Mindez szórakozás, nincsenek
kötelezően végrehajtandó feladatok,
mozdulatsorok. Ez egy játékosan fej-
lesztő, szórakoztató, sportos időtöltés,
aminek egyszeri időtartama nem le-
het több 40-45 percnél. 

Fontos, hogy ezek a gyerekek még
nem iskolások, így módszerekben
mást követelnek meg egy edzőtől is.
Nagyobb ereje van a megfelelő moti-
vációnak, a kellő időben adott dicsé-
retek hatására hihetetlen dolgokra ké-
pesek. Az uKIDo-edzéseken a mozgás-
fejlesztés során szerzett sikerélmé-
nyek által lehetőség nyílik a mozgás
megszerettetésére. A tapasztalatok
megerősítették, hogy az uKIDo több
mint egy egyszerű sportos foglalkozás,
az általa kifejlesztett képességek az
egyéni sportokban, a küzdősportok-
ban és a labdasportokban is nagyon
fontosak. A judo területén nyolc éve
követik az uKIDo-ból továbbhaladó
gyermekeket. A csapatba könnyedén
beilleszkedtek, a bonyolult fogásokat
és gyakorlatokat egyértelműen gyor-
sabban sajátították el, mint a nem
uKIDo-edzésekről érkező társaik. A
visszajelzések alapján az uKIDo-s gye-
rekek az iskolákban jól teljesítenek, és
a hétéves koruk előtt kisebb problé-
mákkal küzdők is felzárkóztak társaik-
hoz a foglalkozások hatására az iskola-
érettség kezdetére.

A győri Kovács János négydanos judomester 2011-ben indította
útjára a 4–6 éves korosztály számára megálmodott és kidolgozott
játékos mozgásfejlesztő programot, amely hiánypótlónak számí-
tott addig az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztésében. Az
uKIDo-edzéseken olyan játékokkal veszik rá a rendszeres mozgás-
ra a kicsiket, amelyek fejlesztik a mozgáskoordinációt, az egyen-
súlyérzéket és a térérzékelést. Az úttörő kezdeményezés rendsze-
res testmozgást biztosít, továbbá különleges módszerekkel fej-
leszti az iskolaérettség előtt álló gyermekek fizikai és mentális
képességeit.

az uKIDo
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Az óvodáskor vidám edzései
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A reggeli kávé kortyolgatásakor
pillantottam meg a döbbenetes
tényt a tejesflakon oldalán. Hét perc!
Naponta átlagosan ennyi időt tölt
egy magyar szülő a gyermekével. A
férjem meg is jegyezte: „Édesem, ak-
kor te az átlag fölött teljesítesz!” Jól -
esett a kedves kritika, de több kérdés
is záporozni kezdett bennem: tény-
leg elég időt töltök a kislányommal?
Mennyi minden fér bele 420 másod-
percbe? És egyáltalán: elég ez a gye-
rekek megfelelő fejlődéséhez? Nem
szerettem volna a saját véleményem-
re hagyatkozni, így megkérdeztem
néhány anyukát, köztük a két kislány-
nyal büszkélkedő Editet is.

A Kaizinger család története azért
is izgalmas, mert a lányok között
mindössze egy év a korkülönbség, így
a kezdeti időszakban a szülőknek
több fronton helyt kellett állni. A csa-

lád hirtelen két kisemberrel gyarapo-
dott, akik egyszerre szívták magukba
az életet, a tudást. Edit nem tagadja,

férjével nagy fába vágták a fejszéjü-
ket, nehéz hónapok vannak mögöt-

tük, de minden pillanat, napi fára-
dozás megérte, ami akkor és

most sem merült ki hét perc-
ben. „A lányoknak rengeteg
energiájuk van, így igénylik a
törődést. Most, hogy már

„összenőttek”, persze köny-
nyebb a dolgunk, de amikor

Hanga pici volt is, igyekeztünk elég
figyelmet fordítani az akkor 12 hóna-
pos Lucára. Elég rövid volt az az idő,
amikor csak Lucára fókuszálhattunk,
de nem érzem, hogy ebből hátránya
származna, hiszen a férjemmel

együtt próbáltunk mindent megadni
neki, nekik. Szeretünk a szabadban,
sokat sétálunk, és bár már bölcsisek,
most is törekszünk minél több időt
együtt tölteni. Hét perc irreálisan ke-
vés” – szögezte le az anyuka, majd
hozzáteszi, hogy a családjuk mind a
négy tagjának fontos, hogy közös él-
ményekkel legyenek gazdagabbak. 

De mit gondol a szakember? Marjai
Kamilla pszichopedagógus úgy véli, hét
perc praktikus tevékenységekre – mint
például az iskolatáska vagy a reggeli
szendvicsek összekészítése – talán ele-
gendő, minőségi időtöltésre azonban
semmiképp. „Nehéz egy bizonyos időt

meghatározni azzal kapcsolatban, hogy
a mindennapokban mennyi időt kell
szánni csemetéinkre. Más-más életkor-
ban különböző igények merülnek fel,
minőségi együttlétre mégis mindig
szükség van, még felnőtt gyermek ese-
tében is. Vagyis minden generáció más
igényeket kommunikál, a bizalmi kötő-
dés azonban időtlen és örök” – árulta
el témával kapcsolatos gondolatait a
pszichopedagógus. 

A minőségi időtöltés egyébként
sok problémára is megoldást nyújt-
hat, a lényeg, hogy használjunk ki és
éljünk meg minden pillanatot, amíg
csak tudunk.

Az egyik hazai tejgyártó cég dobozán olvasható egy nem-
régiben elkészült kutatás eredménye, miszerint egy átla-
gos magyar családban egy szülő napi szinten hét percet
tölt gyermekével. De mire elég 420 másodperc? Egyálta-
lán, mennyit igényel a gyermek? A szakember mellett egy
édesanya véleményére is kíváncsiak voltunk.

A bizalmi kötôdés
idôtlen és örök

mit igényel a gyermek?
Hét perc figyelem: 

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Vadosné Kovács Éva



A Europcar a közösségi média felü-
letén végzett kutatásában arról kérdez-
te a kitöltőket, hogy milyen módon
utaz nak a gyerekekkel. A minikutatás ki-
tért a biztonságra és a szórakozásra is.

Kiderült, hogy a tesztet kitöltők
58 százaléka maga köti be a gyereke-
ket. A gyerekülések és gyerekmaga-
sítók állapo-
tát a
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Rádiós ajánló

A VILÁG!
Velünk kerek

A Pöttyös Klubban, a 100.1-en anya és apa bál-
ba megy. Felöltöznek, a gyerekeket a nagyszülőkre
bízzák és kezdődik a szórakozás. Igenis kell a szü-
lőknek a kikapcsolódás, a felnőtt társaság. Anya
végre használhatja a vörös rúzst, apa felveheti a
csokornyakkendőt. A műsorvezető, Adorján Andi
Sík Frida színésznővel a kikapcsolódás örömeiről
beszélget a következő adásban.

A műsorban március 16-án és 17-én a fogápo-
lásról is szó lesz gyerekekkel, szülőkkel, fogorvos-
sal. „Megmostad a fogad? Jól megmostad a fo-
gad? Mosd már meg a fogad!” – sok szülő küzd a
gyerekkel, aki valamiért nem szeret fogat mosni.
De kell, méghozzá helyesen, reggel és este. A té-
ma sok meglepetést tartogat.

Gyerekzenére is táncolhatnak kicsik és nagyok a
Pöttyös Klubban, szombaton 16 órától és vasárnap
reggel 7-től! Pöttyös Klub – Velünk kerek a világ!

válaszadók 36 százaléka ellenőrzi
mindennap, 21 százaléka havonta,
26 százaléka pedig félévente.

A gyerekek általában eltérő ideig bír-
ják az autózást, ezt a feltevést a válasz -
adók is alátámasztják. Azt nyilatkozták,
sokuknak (36 százalék) az aktuális ked-
vétől függ, hogy mennyit tudnak nyu-

godtan az autóban tölteni, mások
(29 százalék) gond nélkül kibír-

nak 1,5-2 órát, közel ennyi-
en (21 százalék) pedig
akár 3 órán keresztül is el-
viselik az utazást. Persze
ez a kedv mellett az élet-

kortól is függ.
Akik gyermekkel utaz -

nak, sokszor valamilyen játékot

is bepakolnak, valamint váltóruhát a
balesetekre. És egyre gyakoribb úti-
társ a tablet is a gyerekeknél.

A válaszolók nagy része (90 százalék)
visz magával ételt és italt az útra, bár ar-
ról, hogy mikor fogyaszthatják el azt a
gyerekek, megoszlanak a vélemények:
57 százalékuk minden esetben engedé-
lyezi a kocsiban való evést, 34 százalé-
kuk csak akkor, ha hosszabb útra men-
nek, 9 százalék pedig egyáltalán nem
ad utazás közben ételt a kicsiknek.

Persze a bepakolt játékokon kívül
több praktikát is igyekeznek bevetni a
szülők, hogy kellemessé tegyék az uta-
zást: a legtöbben közös énekléssel, má-
sok a forgalom, a többi autó figyelésé-
vel szórakoztatják a gyermeküket.

A gyerekekkel a legkényelmesebben autóval lehet közle-
kedni, még akkor is, ha ilyenkor több mindenre oda kell fi-
gyelni. Azt viszont sokszor nehéz kitalálni, hogy mivel kös-
sük le a kicsi figyelmét a hosszú út alatt.

AUTÓZÁS GYERKOCÖKKEL

Több praktikát is
igyekeznek bevetni

a szülôk

´́

A LEGTÖBBEN énekelnek

Fotó:  MNStudio/Shutterstock.com 
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Egy halászfalunak különleges han-
gulata van. Hogy miért? Fene se tud-
ja... Talán a tenger közelsége miatt.
Vagy azért, mert ez a legősibb mes-
terségek egyike. Vagy talán azért,
mert itt maradt fent leginkább az idil-
li, ősközösségi állapot. Ahol egy ma-
roknyi ember közös erővel küzd meg
a mindennapok kihívásaival.

A halászfalvak ráadásul mindig em-
beri léptékűek. Itt mindenki ismer min-
denkit, és az utcabeliek esténként egy-
mással vitatják meg a nap történéseit:
a mólón vagy a sikátorban sebtiben fel-
állított kempingszékeken. Néha pedig
megszólítják az idegent is. Megkérdik,
honnan jött, merre tart, hogy tetszik
neki a vidék? Az idegen pedig igyekszik
válaszolni, már amennyire szerény
nyelvtudása engedi. És örül, mert kicsit
részévé válhat a közösségnek. Ha csak
néhány órára is.

A csizma sarka
Az ismert fapados légitársaságnak

köszönhetően Budapestet hetente
több járat köti össze Barival. Ami jó hír,
lévén, hogy Apulia igazán gazdagon kí-
nálja a látnivalót. A régióközpontból
akár tömegközlekedéssel is elérhető az
a három kisváros, az a három egykori
halászfalu, melyek máig őrzik sajátos
egyéniségüket, középkori hangulatukat.

Ami a településeket összeköti – a
földrajzi fekvésükön túl, persze –, az
a közös, dicső múlt. Apulia hajósai
egykor komoly vetélytársai voltak a
velenceieknek, pisaiaknak, genovai-
aknak. Nem véletlen, hogy ebből az
időből származnak a környék pazar,
román stílusú székesegyházai is, me-
lyek kitűnő állapotban vészelték át
az évszázadokat.

Ha tehetjük, akkor legalább egy-
szer aludjuk meg valamelyik kisváros-
ban, a települések ugyanis napnyug-
takor, este és hajnalban mutatják
meg legszebb arcukat. Szálloda he-
lyett keressünk inkább olyan apart-
mant, amelyhez tartozik tetőterasz,
a tengerre és a középkori épületekre
nyíló kilátás ugyanis minden napszak-
ban pazar.

@napolytoldelre

Trani, Molfetta, Giovinazzo
A fenti települések közül talán

Traninak van a legnagyobb óvárosa,
és érdemes is elveszni a gyakran
csak egyembernyi sikátorok kusza
szövevényében. Persze csak azután,
hogy a kikötőben reggel beszerez-
tük a helyi halászoktól az ebédnek
valót. Aztán irány a híres székesegy-
ház, ami délelőtt vagy késő délután
látogatható. Ha pedig kora este ki-
sétálunk a Szent Antal-móló végére,
akkor pont a katedrális mögött
megy majd le a nap.

Molfetta középkori városrésze egy
félszigetre épült, és mindössze egy
tucat utcából áll. Fehér kőépületeivel
és jellegzetes, zöld zsalugátereivel
igazán nagyon egyedi hangulatú. A
székesegyház itt is legalább olyan lát-
ványos, mint a szomszédos Traniban,
a kéttornyú templom tövében pedig
apró homokos strand működik, azaz
Molfettában az óváros kellős köze-
pén fürödhetünk.

Giovinazzo a legkisebb a három
település közül, a történelmi város-
rész is mindössze pár utcából áll. Et-
től viszont csak még hangulatosabb.
Itt is találunk impozáns várfalat, két-
tornyú templomot, komoly palota-
épületet. Egy dolgot azonban garan-
táltan nem találunk. Turistatömeget.

Szerző, fotó: Kisté

varázslatos 

A kikötőben halkan ringanak a csónakok,
az utcakő vakítón veri vissza a szikrázó nyá-
ri napsütést. Dél van. Valahol evőeszköz
csörren. Aztán feltámad a szél, és idefújja
a száradó halászhálók só-, hal- és hínársza-
gát. Ami lehetne akár orrfacsaró is. De nem
az. Hanem inkább szívmelengető. Hiszen
szerves része a varázslatnak ez is...

Három

halászfalu

Dél-Olaszország
igazán gazdagon
kínálja a látnivalót
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Hogyan került a kolbász a kiflibe
és miért lett sétálós étel? A St. Louis-i
Anton Ludwig Feuchtwanger kolbá-
szokat árult az utcákon még a 19. szá-
zad végén, amihez kölcsönkesztyű-
ket adott, hogy a vendégek könnyen
boldoguljanak vele: ne legyen zsíros
a kezük akkor sem, ha éppen a mun-
kából szaladtak ki egy gyors ebédért,
vagy csupán megkívánták hazafelé. A
kesztyűket természetesen senki sem
hozta vissza, ezért Feuchtwanger
megkért egy péket, hogy találjon fel
valami zsemlefélét, ami kesztyű he-
lyett arra szolgál, hogy könnyen fo-
gyasztható legyen a kolbász. 1904-
ben elkészítették számára a hosszú-
kás zsömlét, ami nem volt sem túl tö-
mény, hogy könnyedén átharaphas-
suk, sem pedig túl puha, hogy átáz-

#szarkazsófi

Házi

HOT DOG

Aranysárga házi mustár, saját roppanós kolbász,
sajtos bagett és friss levegő, ez a mai menü. Már-
cius elsején, napsütésben ülhetünk ki a teraszra
és ehetjük meg a saját ,,sétálós ebédünket”.

hasson a kezünkben. Így alakult ki a
hosszúkás, majd később kissé édes-
kés kifli a fűszeres virslihez vagy kol-
bászhoz. Azóta többen szeretjük
ketchuppel, majonézzel, de a mustár
mindig alapvető eleme volt a hot
dognak. Ezért ezt készítettem el há-
zilag, hiszen édessége, csípőssége és
fanyarsága pótol minden szószt, ami
ízessé teheti a húst és a péksüte-
ményt egyaránt. Megmutatom azt is,
hogyan készíthetjük el a bagettbe va-
lót egyszerűen – sok félelmünket
hagyhatjuk így el, hogy vajon mi ke-
rül a szervezetünkbe egy virsli vagy
egy szósz megvásárlása esetén, mert
itt mi alkotjuk kedvünkre, ízlésünkre.
Azt javaslom, kezdjük el a tavaszi és
a nyári szezont, és sétáljuk ezzel a
hot doggal egy nagyot!

Bevásárlólista

Virsli: 500 g csont nélküli csirkecombfilé
50 ml natúr joghurt, 2 kk. só, bors
1 kis csokor petrezselyem, 1 db tojás
1 gerezd fokhagyma, 20 g reszelt sajt

Mustár: 50 g mustármag, 100 ml körtelé
50 ml hideg víz, 1 mk. kurkuma, 1,5 ek. méz
fél kk. só, fél citrom leve

A tálaláshoz 1 kis fej lila hagyma, sajt

aranysárga mustárral

Elkészítés
1. A mustármagot beáztatom me-

leg vízbe egy órára és hagyom pihen-
ni. 2. A csirkét kicsontozom, lebőrö-
zöm, ha szükséges. Kétszer ledarálom
vagy késes robotgépben 3-4 percig
szakaszosan mixelem. Ezután hozzá -
adok 2 kk. sót, a joghurtot, a borsot
és a tojást. Hűtőben minimum 30 per-
cig pihentetem, maximum egy éjsza-
kán át. 3. A sütőt előmelegítem 200
fokra. Egy deszkára terítek egy tepsi
méretű sütőpapírt, mert ezen formá-
zom majd meg a kis kolbászokat, és a
deszkáról csúsztatom át a sütőpapírt
a tepsire. A darált húst összekeverjük
a reszelt sajttal is, ezután olajos kézzel
egy maréknyi masszából hosszú csíko-

kat formázunk, a tetejét elsimítjuk és
a sütőben 10 percig sütjük. 4. Ameny-
nyiben jó sültre, ropogósra szeret-
nénk, a sütőben hagyjuk még 10 perc-
re, vagy egy serpenyőben 1 ek. vajon
pirítsuk le minden oldalát. Utóbbi
esetben omlósabb marad a hús belül.
5. Az ázott mustármagot leszűröm,
késes robotgépbe töltöm vagy egy
magas falú edénybe, ahol botmixerrel
turmixolom majd. Hozzáadok minden
alapanyagot és addig turmixolom,
amíg szép homogén, mustár állagú
nem lesz. Erős, csípős aznap, de folya-
matosan gyengül majd az íze a napok
elteltével. 

Friss bagettben, sajttal, hagymá-
val tálaljuk.
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1. Mi a Győr-Szol Zrt. hivatalos neve?
1  Győri Szolgáltató Zrt.
2  Győrért Szolgáltató Zrt.
X  GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató

és Vagyongazdálkodó Zrt.

2. Mikor alapították a Győr-Szol Zrt.-t?
1  2010. január 1.
2  2009. december 4.
X  2010. október 1.

3. Hol találhatóak a Győr-Szol Zrt. ügyfélszolgálati
irodái?

1  Győr, Kálvária út és Kodály Zoltán út
2  Győr, Árpád parkolóház és Lajta út
X  Győr, Orgona utca és Jókai út

4. Az alábbi tevékenységek közül melyik nem a
Győr-Szol Zrt. feladata?

1 Közutak kátyúzása
2 Távhőszolgáltatás
X Társasházkezelés

5. A síkosságmentesítés és hóeltakarítás során hol
dolgoznak először a gépek?

1 Kerékpárutakon
2 Hidakon és a felüljárókon
X Parkok járdáin

6. Mekkora az a közterületi faállomány, amelynek
ápolását a Győr-Szol Zrt. végzi napjainkban?

1  25.000 darab
2  50.000 darab
X  75.000 darab

7. A városüzemeltetési munkák során Győr köz-
igazgatási területét véve mekkora területen törté-
nik a szúnyoggyérítés?

1 3000 hektár
2 4000 hektár
X 5000 hektár

8. A Győr-Szol Zrt. mennyi győri társasház közös
képviseletét látja el?

1 350
2 500
X 650

9. Hol található a vásárcsarnok átépítésének
befejezéséig működő ideiglenes ponyvacsar-
nok?

1  A Tarcsay úti piac mellett
2  A marcalvárosi kiserdőnél
X  A Bartók Béla út és a Szigethy Attila út 

kereszteződésénél

10. Melyik Győr legújabb parkolóháza?
1  Árpád parkolóház
2 Jókai parkolóház
X Révai parkolóház

11. Mennyi parkolóhely van az Árpád parkolóház-
ban?

1 150 darab
2 205 darab
X 250 darab

12. Mennyi háztartást lát el távhővel a Győr-Szol
Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága?

1 Kevesebb mint 12.000
2 Több mint 24.000
X Közel 36.000

13. Milyen megújuló energiaforrás van jelen a
győri távhőrendszerben?

1 Szélenergia
2 Geotermikus energia
X Napenergia

13+1. Hogy hívják a környezettudatos gondolko-
dást népszerűsítő figurát, amely rendszeresen
részt vesz a Győr-Szol Zrt. gyermekeket megszólí-
tó programjain? 

1 Kuka Berci
2 Kuka Manó
X Kuka Mester

Készítette: Nagy Csaba kommunikációs menedzser 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 15-én megjelent második forduló megoldókulcsa: 1. 1; 2. X; 3. 2; 4. X; 5. 1; 6. X; 7. X; 8. 2; 9. 1; 10. 2; 11. 2; 12. X; 13. 2; 13+1. 1

Leadási határidő: március 12.

A Gyor-Szol Zrt.
kulisszatitkai

´́
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Kövessétek Gerzson és Panka életét a „Gerzson és Panka kalandjai” Facebook-oldalon!

Megrendelhető: már német és magyar nyelven is a www.drdezsi.hu webáruházban, INGYENES házhoz szállítással.

Gerzson és Panka 
a két valóságban is létező Győrben élő színes, 
beszélő arapapagáj kalandjai 

Terjeszti: a Libri Könyváruház

Színes mesekönyv, aranyos
rajzokkal, amit érdemes
el- vagy felolvasni
minden kisgyereknek!

2-10 éves korosztálynak ajánlott.
Szülinapra, névnapra, húsvétra
vagy csak úgy ajándékba.

Most több okból is érdemes ellá-
togatni hozzánk, hogy ezekkel a cso-
dálatos nagyragadozókkal találkoz-
zanak. A fehér bengáli tigris csalá-
dunk már együtt látható a kifutó-
ban. A szülők és a négy kölyök közös
játéka minden szívet felmelegítő lát-
ványt nyújt. A kicsik múlt héten kap-
ták meg a kötelező oltásokat. A min-
dennapos tréningjüknek köszönhe-
tően bátran viselték a beavatkozást,
aztán mentek is vissza játszani. A tig-
ristréning egy speciális képzési prog-
ram része, ami lehetővé teszi, hogy
az állataink szorosabb kapcsolatot
építsenek gondozóikkal és a többi
emberrel. Ez a módszer a kicsik ér-
dekeit is szolgálja, mivel így később

Napjaink állatkertjeinek leg-
fontosabb feladata a fajok
bemutatása mellett a veszé-
lyeztetett vagy kihalástól fe-
nyegetett állatfajok védelme,
fennmaradásának segítése
és szaporítása. A győri Xan-
tus János Állatkert három
nagymacskafajt is őriz: a ja-
guárt, az oroszlánt és a fehér
bengáli tigrist.

kevesebb stresszel jár majd a szá-
mukra az emberekkel történő
együttműködés.

A népszerű jaguárpárunk is élvezi
a korai meleget. Az ő kapcsolatuk is
kivételesen szoros. Úgy látszik, a győ-
ri állatkert összes nagymacskáinál
dúl a szeretet és a romantika.

A vadvilág világnapján világszerte
ünnepeljük Földünk vadon élő nö-
vény- és állatvilágának sokszínűségét,

gazdasági, tudományos, etnikai és
esztétikai értékét. 

A világnap fókuszában idén is a
nagymacskák állnak. Az év emlőse ha-
zánk egyetlen nagymacskafaja, az eur -
ázsiai hiúz lett. A világon előforduló
négy hiúzfajból a legnagyobb Magyar-
országon is őshonos. A rejtőzködő élet-
módja miatt a Kárpátok szellemmacs-
kájának is nevezett hiúz hazánkban az
elmúlt évtizedekben jelent meg újra. 

A nagymacskákat számos – leg-
többször az ember által előidézett –
veszély fenyegeti világszerte: termé-
szetes élőhelyük csökkenése, az em-
berekkel való konfliktusok, az orvvadá-
szat és az illegális kereskedelem. Az el-
múlt száz évben 95 százalékkal csök-
kent a tigrisek száma, az afrikai orosz-
lánoké pedig mindössze 20 év alatt 40
százalékkal lett kevesebb – áll a WWF
Magyarország közleményében.

a nagymacskák
Veszélyben

Szöveg és fotó: 
Xantus-állatkert



292019. március 1.

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Szigetben 60,5 nm-es, nap-
pali+2 szobás, földszinti, kertkapcso-
latos lakás eladó. A belsô udvarban
zárt udvari gépkocsibeállót is vásárol-
hat. Az ár nettó (5%-os áfa) és
fûtéskész állapotra vonatkozik.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 24,8 M Ft

Gyôrújfalu új építésû részén minô-
ségi családi ház eladó. A 90 nm-es
ház 650 nm telken kerül felépítésre.
Elosztása: amerikai konyhás nappali
mellett + 3 szoba. Garázst is szeret-
ne? Az is megoldható!

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 39,9 M Ft 

Gyôr-Szigetben, uszodához, belvá-
roshoz, egyetemhez, termálfürdôhöz
közel, parkos környezetben, új
építésû társasházban 40,05 nm-es,
földszinti iroda eladó. Az ár nettó és
fûtéskész állapotra vonatkozik. 

Horváth Edina: 
70/587-4020 Ár: 14,2 M Ft 

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

Elsô emeleti, nappali+1 szobás la-
kás Szabadhegyen! Korszerû, mo-
dern, új építésû lakások Gyôr-Sza-
badhegy kedvelt lakóparkjában 42—
100 nm közötti alapterülettel eladók.
Ez az 1. emeleti lakás 42 nm-es. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a 91 nm-es iker-
ház. Elosztása is tökéletes: 3 szo-
ba+nappali. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik. Kulcs-
rakész ára 35,9 M Ft.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrzámoly új építésû részén minô-
ségi családi ház eladó. A 103 nm-es
ház 700 nm telken kerül felépítésre.
Elosztása: amerikai konyhás nappa-
li+4 hálószoba. Garázst is szeretne?
Az is megoldható!

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szigetben 45,8 nm-es (nettó
37,9 nm), 2. emeleti lakás eladó. A
30 cm-es falakra Austrotherm hôszi-
getelés kerül. A fûtés házközponti,
egye di méréssel. A belsô udvarban zárt
udvari gépkocsibeállót is vásárolhat. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújba-
rát határán, zöldövezeti  lakópark-
ban eladó új építésû, földszinti, 61
nm-es, nappali+2 szobás lakás. Az
ingatlan plusz 7 nm terasszal és 88
nm kertkapcsolattal rendelkezik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Adyváros és Nádorváros határán
eladó 68 nm-es, 3 szoba+hallos pa-
nellakás. Az ingatlan szigetelt épület
földszinti lakása. A szigeteléssel
együtt az ablakok cseréje és a fûtés-
korszerûsítés is megtörtént.  

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Belvárosban minôségi társas-
házi lakások eladók. Ez a 61 nm-es
lakás az 1. és 2. emeleten is megta-
lálható. Elosztása: nappali+2 szoba.
A liftes társasházban 42—141 nm
alapterületû lakások közül választhat. 

Horváth Edina: 
70/587-4020

Péren, csendes utcában 1000 nm-
es építési telek eladó. A telek
összközmûves, az utcafront szélessé-
ge 19 m, a telek hossza 52 m. Be -
építhetôség: 30%, ikerház és családi
ház építhetô rá.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújbarát
határán eladó amerikai konyhás,
nappali+1 hálószobás, nettó 36
nm+8 nm terasszal rendelkezô lakás,
mely egy teljesen új, kiváló minôség-
ben épített ház 2. emeletén található. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 37,9 M Ft 

Ár: 19,4 M Ft Ár: 4,5 M Ft 

Ár: 17,1 M Ft 

Ár: 19,9 M Ft

Ár: 31,9 M Ft 

Ár: 21,9 M Ft 

Ár: 20,4 M Ft Ár: 29,1 M Ft 

Gyôr-Révfalu új építésû részén 46,
61 és 67 nm-es, modern lakások
eladók. Ez a 67 nm-es lakás a föld-
szinten található, saját kertkapcso-
lattal rendelkezik. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali+2 szoba. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 34,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy kedvelt részén,
négyszintes házban kétszobás, erké-
lyes, 50 nm-es panellakás eladó. Az
ingatlan felújított, költözhetô állapo-
tú. Fekvése kedvezô, napfényes. A la-
kóközösség is kulturált. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 19,5 M Ft 

DÔLJÖN HÁTRA,
MI VISSZÜK ÖNNEK A VEVÔT!
Most az energetikai tanúsítvány árát is mi álljuk!

(Ha mi értékesítjük ingatlanát) 

Ha profi ingatlanirodát keres és még magas jutalékot
sem szeretne fizetni, akkor hívjon minket!

•  www.edesotthongyor.hu  •  30/640-8794 •  70/321-7759  •
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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 követ-
kezŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt., Munka-
Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca
10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A bo-
rítékra 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

´́

Bőven van még idő, a pályaművek
leadási határideje március 19. Izgal-
masnak ígérkezik a kedvenc víztor-
nyom kategória, a gyerekek készít-
hetnek akár fából, hungarocellből
vagy gyurmából is víztornyot és ki is
színezhetik. A pályázati kiírásokat a
pannon-viz.hu oldalon találják. A
nyertes pályaműveket megtekinthe-
tik a víztorony-látogatáson, március
23-án, szombaton 10–13 óráig a sza-
badhegyi víztoronyban. 

A pályaművek mellett a víztorony
előterében a Pannon-Víz bemutatja
az öt győri víztorony 1:100 méretará-
nyú makettjét is. A maketteket Varga
Ervin készítette, aki minden képzele-
tet felülmúló alapossággal formálta
meg a víztornyok legapróbb részlete-
it, az antennáktól a korlátokig. Hihe-
tetlen, de az alkotások teljes egészé-
ben papírból készültek. Külön él-

mény lesz egymás mellett látni a leg-
régebbi és legkisebb Budai úti víztor-
nyot, és a hozzá képest monst-
rumnak látszó marcalvá-
rosi víztornyot.

A víz világnap-
jának másik
csúcspontját
az iskolai be-
mutatók je-
lentik majd.
Az Észak-du-
nántúli Víz-
ügyi Igazgató-
ság, a Pannon-
Víz és a Hild Jó-
zsef Építőipari
Szakgimnázium szak-
emberei a víz világnap he-
tében, március 18. és 22. között öt is-
kolát látogatnak meg. Akár 1500-
2000 kisdiák is láthatja majd a prog-

ramokat. Az időpontok és a helyszí-
nek egyeztetése folyamatban van,
így a program előzetesét következő
számunkban közöljük.

A víz világnap szervezői ismét a gát-
ra invitálják a futás kedvelőit. Szándé-
kunk, hogy hivatásuk fontosságát elis-
merve tisztelegjünk a gátőrök előtt,
akik természetes vizeink és vízkin-
csünk legjobb ismerői. Az árvizek elle-
ni védekezésben ugyanis a tevékeny-

ségük semmivel sem helyettesít-
hető. A legmodernebb

technikai kommuni-
kációs eszközök

csak az emberi
tudással, a
szakmai ta-
pasztalatok-
kal együtt le-
hetnek haté-
konyak a víz-

kormányozási
feladatok ellá-

tásában, és külö-
nösen árvíz idején

a védekezésben. Az
Észak-dunántúli Vízügyi

Igazgatóság szervezésében zajló fu-
tásról az eduvizig.hu és a pannon-
viz.hu oldalon találnak részleteket.

Megérkeztek az első rajzok a Pannon-Víz Zrt. víz világnapi pá-
lyázatára. Idén a nagybácsai ovisok voltak a leggyorsabbak,
borítékukat személyesen hozták el. Köszönjük rajzaikat! A víz
világnapi sétára is jó néhány jelentkezőnk van már, csütörtö-
kön délelőtt például a marcalvárosi Brunszvik Teréz Óvoda
Süni csoportja érkezett a révfalui vízműtelepre.

Izgalmasnak
ígérkezik
a kedvenc
víztornyom
kategória

Középpontban

A VÍZ Szöveg és fotó: Pannon-Viz
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Visszaszámolás
Már csak pár százas kell a kisbuszba!

A gyorplusz.hu oldalon a menüpontok között ke-
resse a CsokiBusz feliratot, ahol egyszerűen, gyor-
san és biztonságosan segíthet az alapítványnak.
Gurítson pár százast a kisbuszba, hiszünk benne,
hogy a sok kicsi valóban sokra megy!

Van egy célunk.
Hárommillió forintba kerül a kinézett kisbusz.
Ehhez kétmillió forintot szeretnénk összegyűjteni.
Négyszáznál is többen segítettek már.
Huszonnyolc nap alatt 1.760.782 forint összegyűlt.
Nyolcan élnek a Mit Tehetnék Érted?
Autista Otthon Alapítvány
mindszentpusztai lakóotthonában. 
Kilencszemélyes és kilencéves a kinézett jármű. 
Tíz százalék hiányzik a kisbusz árából.
Melyikről tudna lemondani?
Egy tábla csokiról?
Két kakaós csigáról?
Egy korsó sörről?
Egy szelet pizzáról?
Mozi előtt a kukoricáról?
Esetleg két lottószelvényről?



Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszálltok.
Akár egész lakás ürítését is vál-
lalom. Tel.: 06-70/882-6590

Vállalom limlomjának elszállí-
tását, megbízható csapat va-
gyunk. Hívjon bizalommal, ár
megegyezés szerint.  06-
70/514-6990

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

Lomtalanítást vállalok, eltaka-
rítom limlomját, ingyen el-
szállítom felesleges holmiját.
06-20/996-7268

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól a
pincéig. Hívjon bizalommal!
06-70/707-5812

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztá-
sát, laminált padlók lerakását
vállaljuk. Tel.: 06-70/245-8931.

Redőny, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, szalagfüggöny

rövid határidővel. Ingyenes
felmérés! 06-70/233-9213

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés – szállítás. Autók, robo-
gók kárpitjainak javítása, át-
húzása. Érdeklődni lehet tele-
fonon: 06-70/884-6838.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron an-
tik bútort, festményt, Herendi
porcelánt, Zsolnayt, kristályo-
kat, ezüsttárgyakat, ékszert, ré-
gi órákat, könyveket, dísztárgya-
kat, hagyatékot vásárolunk. Hív-
jon bizalommal! 06-70/640-
5101 Díjtalan értékbecslés!

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

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! 06-
20/529-9861

Régi bútorokat, festményeket,
faliórát, herendi, Zsolnay por-

celánokat, könyveket, ezüsttár-
gyakat, ékszereket, hagyatéko-
kat vásárolok! Németh Csaba,
06-20/937-9671. 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven-
nék. Tel.: 06-70/564-2280.

ELADÓ

Nádorvárosban eladó egy 55
nm-es, 2+1 szobás, teljes kö-
rűen felújított, 1. emeleti er-
kélyes lakás. 06-70/267-4782,
tancsics40.hu

Nádorvárosban nappali+3
szobás, új építésű sorházi in-
gatlan eladó, 42,9 M Ft. 06-
70/626-5309

Azonnali készpénzfizetéssel
keresek újszerű családi háza-
kat 40–80 M Ft között. 06-
70/626-5309

LAKÁSCSERE

Győr-belvárosi, határozatlan
idős önkormányzati lakás sa-
ját tulajdonú lakásra vagy

közeljövőben megszerezni kí-
vánó gépkocsival rendelkező
kollégát keresek állandó mun-
kakapcsolatra. Horváth Imre
épületenergetikai szakértő.
06-70/608-5696

Fodrászkelléküzletbe eladót
felveszek, lehetőleg fodrász
vagy eladó végzettséggel ren-
delkezzen. Érdeklődni: 06-
30/936-6652

Belvárosi könyvelőirodába
önállóan dolgozni tudó, gya-
korlott bérszámfejtőt kere-
sünk. Teljes vagy részmunka-
időben. Fényképes önéletraj-
zokat az adoalap@gmail.com
címre várjuk.

SZOLGÁLTATÁS

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

Mindennemű kárpitozást, ja-
vítást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Nagy szö-
vetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198

Kisebb kőműves munkákat,
térkövezést vállalok Győr és
vonzáskörzetében. 06-
70/532-5060

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

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

Víz-szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte-
lek cseréje. Kül-, beltéri bur-
kolatok javítása, tisztasági fes-
tés. 06-70/363-6633

Kertásás, fametszés, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérkivé-
tel, bozótirtás, kaszálás, fűny-
írás! 06-30/403-6810;
96/826-322

Lomtalanítást vállalnék, laká -
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. 06-
70/675-0654
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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!

TAVASZI FELVÁSÁRLÁS! Rába Hotel, Győr, Árpád út 34.

TÖRT ARANY, FAZONARANY, BRILIÁNS ÉKSZEREK,
KARÓRÁK, ZSEBÓRÁK, EZÜSTTÁRGYAK, FESTMÉNYEK,

ANTIK BÚTOROK,  FORGALOMBÓL KIVONT VALUTÁK,
RÉGI LAKÁSTEXTÍLIÁK (HORGOLÁSOK, HÍMZÉSEK), 

HAGYATÉK.

április 1., április 15., május 6., május 20. hétfő 9–12 óráig.

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

HUGI SAJT
HÁZTÓL HÁZIG

Bôvebb információ: 
hugisajt.hu 

vencelhugi@gmail.com
20/316-3814

Kézmûves,
E-mentes sajtok, 

sajtkrémek,
joghurtok

Bakonyszombathelyrôl 
egyenesen 

az Ön asztalára

ÁLLÁS

Győri munkahelyre kere-
sünk önálló munkavégzésre:
gáz- és központifűtés-szere-
lőt, kiemelt kereseti lehető-
séggel. Munkavégzés felté-
tele: fűtési rendszerek, gáz-
kazánok telepítési ismerete.
Önéletrajzokat a 
mestergaz.kft@ gmail.com
e-mail címre várjuk. Érdek-
lődni a 20/239-9898 telefon-
számon lehet.

Illemhely felügyeletére mun-
kavállalót keresünk, első sor-
ban nyugdíjas vagy rokkant-
nyugdíjas személyében. Ér-
deklődni: 06-20/965-6995

Győri telephellyel rendelkező
vállalkozás beton-előregyártó
üzemébe segédmunkásokat
keres! Műköves gyakorlat
előnyt jelent. A munkafolya-
matokat betanítjuk. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal
az info@ornamentika.hu cí-
men lehetséges.

Energetikai tanúsítói jogosult-
sággal rendelkező, vagy azt a

• 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!



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!
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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

házra cserélhető értékegyez-
tetéssel. 06-70/282-7678

96/505-050

Gyárvárosi, 1 szobás, 52 nm-
es, komfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 3-4 szobás, 55-120 nm-es,
határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Bán Aladár u.,
Kossuth Lajos u. kizárva. (Hir-
detésszám: 678) 

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es,
komfortos, átlagos, jó állapotú,
zárt nagy udvaros, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 45–70 nm-es, 2-3 szobás,
határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Elsősorban föld-
szinti, lehetőleg nem liftes ház-
ban. Bán A. u. és Kossuth Lajos
u. kizárva. (Hirdetésszám: 679) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, 44–60 nm-es, határo-
zatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Lift nélküli házban ma-
ximum az 1. emeletig. Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 680) 

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, határozat-
lan, teljesen felújított, bérleti
szerződéses lakást cserélne

BUDAPESTRÔL ÉRKEZÔ SZAKBECSÜS FELVÁSÁRLÁST VÉGEZ

2019. MÁRCIUS 5. ( KEDD ) 12—16 ÓRÁIG • RÁBA HOTEL (DUNA TEREM ) • GYÔR, ÁRPÁD ÚT 34.

Arany,
fazon arany

20.000 Ft/g-tól 
(briliánssal

díszített 1 karáttól)

Herendi, 
Zsolnay

porcelánok

Ezüst
dísztárgyak
100 Ft/g-tól
800 Ft/g-ig 

Régi ezüst-,
aranypénzek,
papírpénzek
(forgalomból
kivont valuta)

ELÉRHETÔSÉGEK : 06-1/209-42-45 • 06-20/200-60-84 • DINASZTIAGALERIA11@GMAIL.COM

Ékszerek
aukciós áron,
antik arany,

gyémánt,
b riliáns

adyvárosi, 3-4 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Bán Aladár u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 584)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nm-es, összkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 55–70 nm-es, 3
szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Bán
Aladár utca, Sziget és Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 585)

Szigeti, 2 szobás, 48 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-
3 szobás, 60-80 nm-es, hatá-
rozatlan-határozott idejű, 1
emeletes bérleményre. Bán
A. utca, Marcal I–II. városrész
kizárva. (Hirdetésszám: 586)
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye egy a városhoz kötődő ajándékcsomag. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve 
postán értesítjük.
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KÖZLEMÉNY

18530021-1-08

Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítá-
si eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök
módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamato-
san kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály be-
mutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01. 25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési
tervének:

1) Teljes eljárás előzetes
TSZTM, SZTM 2018-054 Győr, Pinnyéd Szent Vendel u. 04819 sz. övezet korrekció
TSZTM, SZTM 2019-001 Győr, Révfalu, Bálványosi-csatorna környezetének 

szabályozási tervmódosítás
TSZTM, SZTM 2019-008 Győr, Zöldterületből Mk-ba történő átsorolás

GYŐR-SZOL melletti terület
TSZTM, SZTM 2019-013 Győr, Gyirmót, Rodeo Ranch terület szabályozásának

módosítása
TSZTM, SZTM 2019-016 Győr, Újváros, Radnóti u. (Szalai u.) terület felhasználás 

módosítása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a te-
lepülésrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti teljes eljárások elő-
zetes tájékoztató anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. március 1-től 2019. március 22-ig 

2) Egyszerűsített eljárás véleményezés
SZTM 2018-075 Győr, Belváros, 6605 hrsz. telekalakítás, 02027 sz. övezet

övezethatár korrekció
SZTM 2019-002 Győr, Újváros – T paraméter bevezetése a 01023, 01024, 01387*,

01388 és a 1389 sz. övezetekre
SZTM 2019-010 Győr, Sziget, Bercsényi liget rk. templom közterület kiszabályozás
SZTM 2019-012 Győr, Kismegyer, Külső Veszprémi út, beépítési százalék növelése

SZTM 2019-017 Győr, Bácsa, Kosztolányi u. melletti terület újraszabályozása
SZTM 2019-019 Győr, Csanak, 83–Malom, Epres u. gyalogút övezethatár korrekció
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a te-
lepülésrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás
véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. március 1-től 2019. március 16-ig

3) állami főépítészi eljárás partnerségi egyeztetés
SZTM 2019-003 Győr, Ménfőcsanak–Tűzkőkert ültetési kötelezettség törlése

és övezethatár korrekció
SZTM 2019-004 Győr, Nádorváros–Nádor Irodaközpont szabályozási vonal

és övezethatár korrekció
SZTM 2019-005 Győr, Nádorváros–Buda u. 19., építési hely kijelölés (00339 sz. övezet)
SZTM 2019-006 Győr, Nádorváros–Honvéd u. minimális építménymagasság törlése
SZTM 2019-007 Győr, Révfalu–Ady E. u. 43., 10414 hrsz. építési jogot adó

vonal törlés
SZTM 2019-011 Győr, Győrszentiván, Pengős u. szabályozási vonal korrekció
SZTM 2019-014 Győr, Szabadhegy Jáki utca szabályozási vonal korrekció
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a te-
lepülésrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A.§ szerinti Állami főépítészi
eljárási partnerségi egyeztetési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: állami főépítészi eljárásban: 
2019. március 1-től 2019. március 9-ig

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi egyeztetés
és rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a te-
lepülésrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály la-
kossági fórum keretében bemutatja a rendezési tervi módosítások tervanyagait.

A lakossági fórum időpontja: 2019. március 11. de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, díszterem

LAKOSSÁGI FÓRUM

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

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

„Idén a világbajnokságon már
olimpiai kvótákat osztanak, a győri
verseny pedig emiatt is fontos állo-
más. Aki itt jól szerepel, az kiemelt
lesz a vb-n. Minden egyes olimpiai
helyért óriási a küzdelem. Súlycso-
portonként csak 16 birkózó lehet ott
Tokióban 2020-ban, ezekért a helye-
kért 25-30 kiváló sportoló küzd. A
győri verseny ezúttal is a legmaga-
sabb színvonalú volt, nagyszerű hely-
színen szerepelhettek legjobbjaink”
– mondta Bacsa Péter, a Magyar Bir-
kózó Szövetség alelnöke.

Sike András szövetségi kapitány elő-
zetesen is a 87 kilogrammban várta a
legjobb eredményt, s nem is kellett
csalódnia, mivel Lőrincz Viktor arany-
érme mellett ebben a súlycsoportban

Győr Megyei Jogú Város közgyű-
lése megszavazta a 2019. évi
sporttámogatások keretösszegét.
Az idei évben négy kategóriában
pályázhatnak az érdeklődők.

Kategóriák: 
• pályázati úton támogatott sport-

szervezetek (kiemelt és nem ki -
emelt sportágak), valamint után-
pótlás-nevelés fejlesztést végző ala -
pítványok számára (299.000.000 Ft);

• sportszervezetek rendezvényeinek
támogatása (10.000.000 Ft);

• egyéni, eredményes versenyzők tá-
mogatására sportszervezeteik ke-
retein belül (5.000.000 Ft);

• egészségkárosult sportolókkal fog-
lalkozó sportszervezetek és intéz-
mények számára (4.000.000 Ft).

A pályázatok beérkezési határideje:
2019. március 8., 12 óra

Nyilatkozatok, mellékletek és a kiírások a
sport.gyor.hu oldalon elérhetŐek.

Magyar sikerek
a mini vb-n

Szilvássy Erik bronzot szerzett. Nehéz -
súlyban, azaz 130 kg-ban az Eb-ezüst -
érmes Lám Bálint szintén bronzérmes
lett, és a 72 kg-os Tóth Martin is a do-
bogó harmadik fokára állhatott fel. A
magyar válogatott egy arany- és há-
rom bronzéremmel zárta a viadalt.

„Elégedett vagyok. Előzetesen ezt a
négy érmet aláírtam volna ezzel a csa-
pattal” – nyilatkozta Sike András a ver-
seny végén, s külön kitért a 87 kiló két
magyarjára. „Lőrincz Viktor és Szilvássy
Erik nagyon jó, látványos meccset bir-
kózott egymással, aminek örültem” –
tette hozzá a kapitány.

A pontversenyt válogatottunk nyer-
te Irán előtt, a Polyák Imre-különdíjat a
legjobb helyen végzett 67 kilós magyar
versenyzőként Krasznai Máté kapta.

Kiemelkedő erősségű mezőny jött össze múlt hétvégén a kötöttfogású bir-
kózó Magyar Nagydíj–Polyák Imre Emlékversenyen az Olimpiai Sportpark-
ban. A komoly hagyományokkal bíró verseny a nemzetközi szövetség által
kijelölt négy pontszerző viadal egyike, és ennek is köszönhetően a sportág
legjobbjai vettek részt rajta.

A Bercsényi DSE atlétái közül a még csak ifjúsági kor-
osztályú Simon Virág Ostravában a felnőtt női 4x400 mé-
teres váltó befutójaként szerepelt, és új országos csúcsot
teljesített. 

A fedett pályás magyar bajnokságon Sorok Klaudia 60
méteres síkfutásban bajnoki címet szerzett egyéni csúccsal,
így teljesítette a glasgow-i Európa-bajnokság szintjét, és be-

került a kontinensbajnokságon részt vevő magyar csapatba.
Sorok 60 méteres gátfutásban bronzérmet szerzett. Simon
Virág 400 és 4x400 méteres váltóban Domsi Nórával, Svar-
da Dórával és Tóth Virággal együtt ötödik lett, 200 méteren
pedig eddigi legjobbját futva a hatodik helyet szerezte meg.
Tóth Virág hármasugrásban, valamint a Bercsényi DSE fiú
4x400-as váltója ötödik lett.

SOROK 
Klaudia 
az Eb- csapatban

Fotó: Rózsa Tamás
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Amit adunk:
Hosszú távú, stabil munkahely
Versenyképes fizetés
Gyönyörű munkakörnyezet
Fiatal, vidám munkaközösség

Konyhastúdiónkba értékesítőt keresünk

Jelentkezem: info@dankonyhastudio.hu (fényképes önéletrajzzal)

Amit kérünk:
Kiváló kommunikációs és tárgyalókészség
Eredményorientáltság
Precíz, önálló munkavégzés
Felhasználói szintű számítógépes ismeret
(Excel, Word)
B kategóriás jogosítvány

Ami vár Rád:
• Fiatal, vidám társaság
• Változatos, gyönyörű helyszínek
• Versenyképes fizetés
• Hosszú távú álláslehetőség
• Számít a véleményed és Te magad is

Amit cserébe kérünk:
• B kategóriás jogosítvány
• Terhelhetőség és rugalmasság
• Tanulékonyság
• Pozitív attitűd

GYERE ÉS NYISS ABLAKOT A VILÁGRA!

„Tapasztalatból mondhatom, hogy életem legjobb döntése volt ide jelentkeznem!”

Jelentkezem: info@internormstudio.hu (fényképes önéletrajzzal)

Keserűség 

Tanácstalanság

Új élet

Változatosság

Kiszámíthatóság 
Most Végül

ABLAKBEÉPÍTŐ ÁLLÁS

A GYAC atlétái számára lezá-
rult a fedett pályás szezon az elő-
ző hétvégén, amikor az ifjúsági
és junior versenyzők küzdhettek
meg a korosztályos országos baj-
noki címekért. A fiatal tehetsé-
gek közül Pintér-Horváth Mátyás,
Erdélyi Katinka, Marx Balázs, Si-
pos Rajmund, Zatykó Luca és Ba-
umgartner Vivien érte el fedett
pályás viadalokon a legnagyobb
sikereket.

„Jelenleg csaknem kétszázöt-
venen atletizálnak a GYAC színe-
iben, közel nyolcvanan érkeztek
egyesületünkhöz szeptember
óta, és bízunk benne, hogy a
létszámnövekedés nem áll meg.
A fedett pályás szezonnal elége-
dett vagyok, versenyzőink na-
gyobb része egyéni csúccsal zár-
ta az év elejét. Nagy öröm szá-
momra, hogy közép- és hosszú-
távfutóink sikerei mellett dön-
tős helyezések születtek sprint

és dobó szakágban is. Edzőink
közül kiemelem Hollósi László
munkáját, a legtöbb érmes ver-
senyző az ő csoportjaiból került
ki, Szalóki Richárd tanítványa
pedig országos bajnoki címet
ért el. Március 4-én bemutatko-
zik a futóklubunk, ahol szeretet-
tel várjuk a futást kedvelőket,
heti három alkalommal” –
mondta Kiss Dániel, a GYAC at-
létáinak vezetőedzője.

A klub cselgáncsozói sikere-
sen szerepeltek a Siklóson ren-
dezett ifjúsági magyar bajnok-
ságon, ahol összesen 311 ver-
senyző indult. A GYAC-osok kö-
zül Gombás Bálint és Farkas
Szilvia aranyérmet, Vikol And-
rás bronzérmet szerzett. A fel-
nőtt országos rangsorverse-
nyen Vida András első, Gombás
Bálint és Farkas Szilvia második,
Vikol András és Herman Bene-
dek ötödik helyen végzett.A DOBOGÓN

GYAC-os atléták és judósok 
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www.vidrauszoiskola.hu

SOHA NEM KÉSŐ! Vágjon bele, úszni fog! 

FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS, 
KONDICIONÁLÓ ÚSZÁS,

ÚSZÓEDZÉS!
• A tanfolyamok 16 alkalmasak.

• Az úszásoktatást hétfőn, szerdán, pénteken 19 óra-
kor a győri Sátras fedett uszodában, kedden és csütör-
tökön 19 órakor az Aqua uszodában,  100%-os ga-
ranciával tartjuk.

• A régi rossz élményekből fakadó félelmek 2-3 alkalom
után elmúlnak. • Kondicionáló úszás, technika csiszolás,
erőnléti felkészítés, új úszásnemek tanulása. • Verseny -
sportolók felkészítése: pl. triatlonver  senyzőknek az úszó-
szám kiváló teljesítésére, Balaton- és öbölátúszásra. •
Gyógyúszás ízületi és gerincbántalmakra, idegi relaxáció.
• Rehabilitációs úszás műtétek után, fizikai roborálás.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc 06 30/272 2064

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

„A város a kézilabda-szövetség-
gel együtt mindent megtesz annak
érdekében, hogy színvonalas Euró-
pa-bajnokságot rendezzen. Azon
dolgozunk, hogy a csapatok a lehe-
tő legjobb körülmények között ver-
senghessenek a kontinensviada-
lon, abban a városban, amely a ké-
zilabda hazája. Az Audi ETO sikerei
is bizonyítják, hogy Győrben a leg-
magasabb szinten van jelen ez a
sportág, és a győriek szeretik a ké-
zilabdát” – mondta Borkai Zsolt
polgármester a sorsolás előtt.

Golovin Vlagyimir szövetségi
edző magyar csapata az első ka-
lapból várta a keddi, győri ese-
ményt, amely során a részt vevő
16 együttest négy darab négyes
csoportba osztották. Mindegyik-
ből az első kettő jut majd a közép-
döntőbe, onnan pedig az első két-
két helyezett szerepelhet az elő-
döntőben.

Az első kalap csapatainak kisor-
solása előtt a házigazda magyarok
eldönthették, melyik csoportban

a gyori torna csoportjait

Junior noi kézilabda Eb:´́

KISORSOLTÁK
´́

akarnak szerepelni, és Pálinger Ka-
talin, a magyar szövetség alelnöke
a C jelű négyest választotta. Ma-
gyarország így Spanyolországgal,
Montenegróval és Ausztriával ját-
szik majd a továbbjutásért.

„Amikor a szövetségi kapitány-
nyal egymásra néztünk, egyértel-
művé vált, hogy a C csoportot vá-
lasztottuk mindketten. A döntést
természetesen Golovin Vlagyimir
hozta meg. Ha egy válogatott célja
az Európa-bajnoki cím, akkor lé-
nyegében mindegy, milyen ellen-
feleket kap, le kell győzni őket, de
hazai pályán kiemelten fontos a jó
kezdés. Büszkék vagyunk a korosz-
tályos válogatottak sikereire, re-
mélem, hogy ez a korosztály a győ-
ri EYOF-győzelem után az Eb-n is
szépen szerepel” – mondta Pálin-
ger Katalin.

Az azonos ágon lévő D cso-
portba Norvégia, Románia,
Svédország és Portugália került.
Az A csoportba Franciaország,
Oroszország, Szlovákia és Szlo-

vénia került, míg a B csoportban
Németország, Dánia, Hollandia
és Horvátország játszik.

A sorsolást segítette Görbicz
Anita is, aki pályafutása kezdetén,
2001-ben csapatkapitánya volt a
Győrben rendezett junior vb-n
ezüstérmes magyar válogatott-
nak. „Fantasztikus élmény volt az
a világbajnokság, győriként, ETO-
játékosként minden meccsen telt
ház előtt léphettem pályára a
Magvassy Mihály Sportcsarnok-
ban. Kézilabdaláz volt akkor a vá-
rosban, mi pedig élveztük az egé-
szet az elejétől a végéig. Ezüstér-
mesek lettünk, hiszen a döntő-
ben kikaptunk az oroszoktól, de
ma már csak a szépre emlék-
szem. Irigylem a válogatott tagja-
it, mert biztos vagyok benne,
hogy olyan hangulat fogadja őket
a meccseken, amit soha nem fe-
lejtenek el” – nyilatkozta a sorso-
lás után Görbicz Anita.

A magyar válogatott 2017-ben
megnyerte az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált (EYOF), a kor-
osztályos Európa-bajnokságon
bronz-, a tavalyi U18-as világbaj-
nokságon pedig ezüstérmes lett.

A tornát július 11. és 21. kö-
zött rendezik a győri Audi Aréná-
ban és a Magvassy Mihály Sport-
csarnokban.

A magyar női junior, vagyis az U19-es kézilabda-válogatott Spa-
nyolországgal, Montenegróval és Ausztriával került azonos
csoportba a júliusi, győri Európa-bajnokság keddi sorsolásán,
amelyen az Audi ETO játékosai, Stine Oftedal, Nycke Groot,
Amandine Leynaud és Görbicz Anita is közreműködtek.

Fotó: O. Jakócs Péter
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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: március 1—7.

Sertéslapocka

Pecsenyekacsa 899 Ft/kg

750 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 

663,64 Ft/l

219 Ft/db

Cherry Queen deszert
125 g, 7192 Ft/kg

Kacsacomb,
fagyasztott

1699 Ft/kg

Magyar piros alma

139 Ft/kg

899 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

kartonos ár

169 Ft/db

Negyvenkilenc egyesület 923 spor-
tolója nevezett a győri ergométeres or-
szágos bajnokságra, ahol összesen 38
számban hirdettek győztest. Múlt
szombaton a felnőtt- és az utánpótlás-
mezőny résztvevői küzdöttek meg egy-
mással, míg vasárnap a masters korosz-
tály, valamint az amatőrök versenyez-
tek a Széchenyi István Egyetem sport-
csarnokában. A hangulatot egy VIP-fu-
tam dobta fel. Itt az evezősök mellett
más sportágak klasszisai próbálhatták
ki az ergométert. Ott volt a mezőnyben
többek között az olimpiai aranyérmes
kajakozó Horváth Gábor, a Takács Kin-
cső–Balla Virág Európa-bajnok kenus
páros, valamint a kajakos legenda Csay
Renáta is. A 2017-es győri Európai Ifjú-

Nem csak az evezosökrol szólt 

AZ ERGOMÉTERES
bajnokság 

´́ ´́

sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) érmeseit
pedig a kosárlabdázó Szirony Dorina és
a judós Sipőcz Richárd képviselte.

„Ez a sportág és a cselgáncs ég és
föld. Próbáltam már az ergométert,
nem volt teljesen idegen számomra,
kellemesen elfáradtam, a verseny
hangulata nagyon tetszett. Az ilyen
meghívásoknak szívesen eleget te-
szek, jó találkozni más sportolókkal,
ilyenkor az sem baj, ha az egész ese-
mény inkább szórakozás, mint vére-
sen komoly versengés” – mondta Si-
pőcz Richárd.

„Ez a futam a szórakozásról szólt,
bár közben nem sokat nevettem. Nem
csak az evezősök, a többiek is nagyon
jók voltak. Örülök, hogy ők is megta-

pasztalhatták azt a fájdalmat, amit nap
mint nap átélünk. Nyilván, ha mi át-
mennénk más sportágakba, hasonló-
an éreznénk” – mondta a világbajnok
evezős Simon Béla, aki hozzátette, sze-
retne harmadik olimpiájára is kijutni, a
2020-as tokiói ötkarikás játékokra.

A férfiaknál Pétervári-Molnár Ben-
degúz, illetve könnyűsúlyban Galam-
bos Péter nyert a 29. evezős ergomé-
teres országos bajnokságon. A nőknél
Abid Syham, könnyűsúlyban pedig Be-
dey Magdolna végzett elsőként. A
GYAC versenyzői tíz arany-, 17 ezüst- és
11 bronzérmet nyertek. A sportolókat
Alföldi Zoltán vezetőedző, Vaczula Ist-
ván, Lakó Szandra és Nagy Gábor ed-
zők készítették fel. 

Sopronban, a Növényi-kupán
vett részt az Unicentrál Bulls kick-
box- és thaibox-csapata. Dániel
Botond Muay Thai, valamint K1
szabályrendszerben is első helye-
zést ért el. Kovács Ervin K1 sza-
bályrendszerben arany-, Balázs
Péter ezüstérmes lett. Muay Thai -
ban Habony Márton első, Telek
Nina második lett. A versenyző-
ket Vlasics Róbert, Horváth Lász-
ló, valamint Benkovics András,
Habony Tibor és Kokas János ké-
szítette fel.
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