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A WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet
szerint: „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális
jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya”.
Napjainkban egyre többen szánnak időt arra, hogy

Az intézmény hetedik, nyolcadik
osztályos diákjainak beszélt a drogok-
ról és azok káros hatásairól. „Egy szü-
lő kezdeményezésére láttuk vendé-
gül a szakembert, hogy tanulóink egy
kötetlen párbeszéd révén is többet
tudjanak meg a hazai droghelyzetről
és a rájuk leselkedő veszélyekről” –
mondta Gecsei Kolos igazgató.

„Minden korosztályhoz lehet és kell
is szólni a függőségekről, persze egyál-
talán nem mindegy, milyen stílusban
és formában” – hangsúlyozta a Győr +
Televíziónak dr. Zacher Gábor és hoz-
zátette, általánosságban nem híve a
drogok totális tiltásának, minden szer
más, mindegyiket másképp kell kezelni.
„A mai kábítószerekről azt sem tudjuk,
mit tartalmaznak, ezért ott valóban azt
mondom, zéró toleranciát kell alkal-
mazni, míg az alkoholnál sokkal inkább
a „harmadikat már ne” jó tanács lehet

a járható út, a cigarettáról pedig pont
én nem mondhatom, hogy soha ne
gyújtsanak rá a fiatalok, hiszen magam
is évtizedek óta szívom” – mondta a
szakember.

Felvetette, hogy mi, magyarok
sokkal jobban elfogadjuk az alkoho-
listákat, mint a drogfüggőket, pedig
idehaza 800 ezer alkoholista él és 20
ezer kábítószerfüggő. „A túlzott alko-
holfogyasztásba jóval többen halnak
bele, mint a kábítószerezésbe, ezért
mondom mindig, a mértéktelen és
rendszeres alkoholfogyasztásra job-
ban oda kellene figyelni” – tette hoz-
zá dr. Zacher Gábor, aki szerint leg-
alább négyféle tényező befolyásolja,
drogozik-e a gyerek vagy sem: az is-
kola, a tanár, a család és a kortársak
meghatározóak. A legtöbb viszont az
egyénen múlik, hogy ő mit akar, és
mit tesz ennek érdekében.

Születésünk után egy képzeletbeli puttony kerül a hátunkra, amibe
életünk első 20-22 évében a tapasztalatokat, a példaképeket, a pozitív
vagy negatív hatásokat gyűjtjük össze – ezzel kezdte keddi előadását
a győri Gárdonyi-iskolában az „ország toxikológusa”, dr. Zacher Gábor.
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a fizikai állapotuk mellett a mentális egészségükkel
is foglalkozzanak, ehhez pedig segítség szerencsére
jócskán akad Győrben is. Például egy olyan akciócso-
port hív minket a Szomszédba beszélgetni március

31-én, amelynek segítői már négy alkalommal köny-
nyítettek sok száz érdeklődő lelkén.

A Beszélgessünk! projekt gondolata tavaly nyá-
ron pattant ki a szervezők fejéből, szeptemberben
pedig már le is zajlott az első akció, amely akkor a
Szabadsajtó utcában adott alkalmat az érdeklő-
dőknek, hogy elmesélhessék gondjukat, bajukat,
vagy éppen örömüket. Utóbbiról elsőre nem is
gondolnánk, hogy miért olyan nehéz hallgatósá-
got találni hozzá, viszont az irigység sajnos sokkal
rosszabb reakciókat szül, mint amire számítunk. A
Győr+ Estében Németh Anna, Bális Katus és
Goschler Mónika mesélt a vasárnapi rendezvény
részleteiről.

„Ez alkalommal öten várjuk a klienseket, akik
teljesen önszántukból, akár név nélkül is megoszt-
hatják velünk gondolataikat” – mondták el a szer-
vezők, akik hozzátették, mindenki annyit árul el
magáról, amennyit szeretne, nem kérnek adato-
kat, és nem rögzítenek semmit sem. „Csak figye-
lünk, hallgatunk és beszélgetünk. Nyugodtan ránk
lehet pakolni a terheket, mi elbírjuk, ezért va-
gyunk szakemberek. Nincs tabutéma, semmi nem
ciki. Mi is ugyanolyan emberek vagyunk, hasonló
élettel, hasonló gondokkal. Segíteni szeretnénk,
mert sokszor segítettek már nekünk is. Nem foga-
dunk el pénzt senkitől a rendezvényen, hiszen úgy
döntöttünk, az időnket és a jelenlétünket adjuk a
projekthez, mert hiszünk abban, hogy a személyes
szónak nagy hatása  lehet” – hangsúlyozták.

Beszélgessünk

a Szomszédban,

most vasárnap!

A PUTTONYBA
Nem mindegy, mi kerül

Fotó: Marcali Gábor

Fotó: O. Jakócs Péter
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„Nagy elismerés ez a városnak, és
mutatja a szakmai munka magas
színvonalát, amelyet Győr az idősel-
látás terén végez. Az idősek a közös-
ség fontos tagjai, a város számít rá-
juk, és ők is számíthatnak a városra”
– fogalmazott a díj megítélésekor
Borkai Zsolt polgármester. A pénteki
közgyűlés elé ennek szellemében ke-
rül beszámoló az idősek életminősé-
gének javítását célzó koncepció
2018. évi feladattervéről, illetve ja-
vaslat a 2019-es feladattervre.

Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-
koordinátor kérdésünkre elmondta, az
önkormányzat idősügyi tevékenysége
egyszerre foglal magában élhető lakó-
környezetet célzó várostervezést, szoci-
ális, egészségügyi és kulturális szolgálta-
tásokat, oktatást, tájékoztatást, biztonsá-
got, sport- és szabadidős tevékeny-
ségeket. Ezek megvalósu-
lása érdekében ala-
kult ki összefo-
gás az idősek-
kel foglalko-
zó intézmé-
nyek és
szervezetek
között. Az ön-
kormányzat mint
a WHO Egészséges Váro-
sok Európai Projektvárosi Hálózat tagvá-
rosa az idén éppen 30 éve vesz részt a
mozgalomban, 2019-ben indul a hete-
dik ötéves periódus, s Győr továbbra is

részt kíván venni az „Idősek Egészsége
Alhálózat” munkájában.

A 2018-as beszámolóból kiderül,
hogy a nyugdíjasok értékelik a város tö-
rekvését, és az idősbarát környezet ak-
tivitásra sarkallja őket. A városban 60 ci-
vil szerveződésű nyugdíjasklub, illetve
szervezet működik, amelyek vezetését,
szervezési feladatait önkéntesként vég-
zik az idősek. A Beszélgető Hálózat tag-
jai szintén önkéntesként látogatják
egyedül élő kortársaikat, ahogy a Győ-

riek Egészségéért
Közhasznú Egye-

sület „Légy
ott!” pro-
jektjének
önkéntes
nagyi szol-
gálata is a

szépkorúak
bevonását erő -

síti. A város számos
programmal és lehetőség-

gel járul hozzá az idősek társadalmi
életéhez, gondoljunk akár a nyugdíjas-
egyetemre, az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény (EESZI) által szer-

vezett programokra, koncertekre, kiál-
lításokra, tanfolyamokra. Az aktív idős-
kort segíti elő a Szépkorúak tornája,
amely az igények alapján egyre bő-
vül, már 11 városrészben kínál moz-
gáslehetőséget. Több gyaloglóklub is
alakult nyugdíjas önkéntesek vezeté-
sével, szenior tánccsoportból pedig
már hét működik a nagy érdeklődés-
re való tekintettel.

Az említett összefogást jól jellemzi,
hogy a Győri Rendőrkapitányság Bűn-
megelőzési Alosztálya az Idősügyi Ta-
nács tájékoztatásán túl 2018-ban 9 vá-
rosrészben, 15 nyugdíjasklubban tar-
tott tájékoztatást az áldozattá válás
megelőzése céljából. Az előadásokon
kiemelten foglalkoztak az idősebb kor-
osztályt érintő, leggyakrabban elköve-
tett jogsértésekkel.

Az önkormányzat minden évben
pályázattal is segíti az idősek lakásai-
nak átalakítását, amelynek célja,
hogy a szépkorúak minél tovább
megszokott környezetükben marad-
hassanak, megőrizhessék önállósá-
gukat. A város Idősügyi Tanácsa pe-
dig a döntéshozatalban való részvé-

telt, a gyors információáramlást szol-
gálja, miközben hozzájárul a generá-
ciók közti távolság csökkentéséhez is. 

Az egészség megőrzése időskor-
ban is fontos, amelyért megfelelő
életmóddal és a szűrővizsgálatok
igénybevételével sokat lehet tenni.
Ehhez is hozzájárul a napjainkban is
zajló, az idén 25 éves Egészség-piac,
amely 12 városrészben kínál ingye-
nes szűrővizsgálatokat, életmódtaná-
csokat a győrieknek.

A 2019-es feladatterv célja, hogy a
város továbbra is ugyanazt a széles kö-
rű palettát nyújtsa az időseknek, mint
az elmúlt években, hiszen az önkor-
mányzat továbbra is kiemelt feladatá-
nak tekinti az idősek bevonását, aktivi-
tásának megőrzését, az egészséges idő-
södést, a megszokott környezetükben
maradás támogatását, valamint a gene-
rációk együttműködésének erősítését.

Ebben az évben új, az idősek életmi-
nőségének javítását célzó koncepció is
készül, amelyet egy helyzetfelmérés
alapoz meg. Az idősek egészségképé-
nek része lesz az 50 év felettiek köré-
ben végzett lakossági felmérés.

A közösség
fontos tagjai

Tavaly már másodíz-
ben nyerte el váro-
sunk az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma
és a Belügyminisztéri-
um „Idősbarát Önkor-
mányzat” Díját. Az idő-
sekre irányuló figye-
lem idén is alapvetés.

KIEMELT FIGYELEM JUT A SZÉPKORÚAKRA

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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„A véradás egy önzetlen cselekedet,
amellyel valóban segíthetünk másokon,
hiszen egyetlen véradással akár három
életet is megmenthetünk. Én magam
rendszeres véradó vagyok, a katonaság
óta nyújtom a karomat, és jó érzés látni,
hogy a kollégáim közül is ilyen sokan él-
nek a lehetőséggel” – mondta el kérdé-
sünkre dr. Lipovits Szilárd jegyző. Hoz-
zátette, a polgármesteri hivatal és az
önkormányzati intézmények munkatár-
saira eleve jellemző a szociális érzékeny-
ség. Elég csak a karácsonyi jótékonysági
gyűjtésre gondolni, amelyre minden
évben irodákat megtöltő mennyiségű
felajánlás érkezik, szebbé téve a rászo-
rulók számára az ünnepet.

„Én is a katonaság óta vagyok
rendszeres véradó, évi három-négy
alkalommal nyújtom a karomat. Né-
hány perc az egész, segíthetünk vele
másokon, ráadásul még egészséges
is, vagyis mindenki nyer vele. Szá-
momra ezért sem kérdés, hogy itt va-
gyok, és részt veszek a véradáson” –
osztotta meg véleményét Sándorfi
Róbert, a Kulturális, Sport és Város-
marketing Főosztály vezetője.

Nyilatkozatadásra bőven jutott
idő, hiszen a véradás kezdetére szin-
te teljesen megtelt a városháza Zech-
meister terme. A polgármesteri hiva-
tal Munkaügyi Osztálya hagyomány-
teremtő szándékkal rendezte meg a
győri vérellátó szolgálattal együttmű-
ködésben az akciót, amelynek folyta-
tását ősszel tervezik.

Fontos tudni, hogy a biztonságos
hazai vérellátáshoz évente mintegy

400 ezer egység vérre van szükség,
amelyet közel 270 ezer önkéntes vér-
adó biztosít. Ehhez az önkéntes „élet-
mentő klubhoz” csatlakozhatunk ma-
gunk is, ha a karunkat nyújtjuk. Vért az
adhat, aki egészséges, betöltötte tizen-
nyolcadik életévét, de még nincs 65
éves, testsúlya eléri az 50 kilogrammot.
Két véradás között legalább 56 napnak
kell eltelnie. A nők évente négyszer, a
férfiak pedig ötször adhatnak vért. Egy
véradás alkalmával körülbelül 450 mil-

liliter vért vesznek, amely 5-10 percet
vesz igénybe. Minden alkalommal
meghatározzák a vércsoportot és köte-
lező szűrővizsgálatokat is végeznek.

Egy felnőttnek átlagosan 5-6 liter
vére van, érhálózatunk pedig mintegy
százezer kilométer, vagyis két és félszer
hosszabb, mint az Egyenlítő, és megkö-
zelítőleg 333 millió vérsejt kering ben-
ne. Naponta egy felnőtt aortáján tíz -
ezer liter vér folyik keresztül, ami ötven
darab kétszáz literes hordónak felel

meg. Magyarországon az „AB” a legrit-
kább, míg az „A” a leggyakoribb vércso-
port.  Naponta közel 60-70 helyszínen
adhatunk vért országszerte, az állandó
véradási helyszínek mellett a kiszállá-
sos véradások is lehetőséget biztosíta-
nak a segítségnyújtásra. Győrben vért
adni a Győri Regionális Vérellátó Köz-
pontban lehet minden hétköznap 7
óra és 15.30 között a Magyar utca 8.
szám alatt, amelyhez személyi igazol-
vány, TAJ- és lakcímkártya szükséges.

Az uniós tagállamok, amelyek a
nyári időszámítás szerint szeretnék
mérni az időt, legutoljára 2021. már-
cius utolsó vasárnapján válthatnak
nyári időszámításra, áll a parlamenti
állásfoglalásban. A téli időszámítást
választó országok utolsó váltása a té-
li időszámításra 2021. október utol-
só vasárnapján történhet meg. A
Parlament 410 szavazattal, 192 el-
lenszavazat és 51 tartózkodás mel-
lett döntött így.

A Parlament tehát támogatta az
óraátállítás megszüntetésére vonat-

Az Európai Parlament a tavaszi és
őszi, egyórás óraátállítás 2021-től
kezdődő eltörlése mellett döntött
kedden. A tagállamokra bízzák, me-
lyik időzónába kívánnak tartozni,
de javasolják az egyeztetést – kö-
zölte lapunkkal Szontagh András-
né, az EP Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodájának sajtóattaséja.

kozó bizottsági javaslatot, azonban a
kezdő dátumot 2019 helyett 2021-
ben határozta meg.

A döntés nem végleges: az EP-nek
a tagállami kormányokat tömörítő
uniós testülettel, az EU Tanácsával is
meg kell állapodnia a témában.

A képviselők egymás közötti
egyeztetésre kérik a tagállamokat és
a Bizottságot annak érdekében, hogy
az egységes piac működését ne for-
gassa fel az, hogy egyes országok a
téli, míg mások a nyári időszámítás
mellett döntenek.

Ha a Bizottság úgy látja, hogy az
egyes tagállamok tervei jelentős
és folyamatos fennakadást okoz-
nak az egységes piac működésé-
ben, akkor az irányelv alkalmazásá-
nak legfeljebb egyéves halasztását
javasolhatja, fogalmaz az elfoga-
dott szöveg.

A nyári időszámítás március utol-
só vasárnapján kezdődik és október
utolsó vasárnapjáig tart. Ennek értel-
mében tehát most vasárnap, márci-
us 31-én hajnalban 2 órakor 3 órára
kell előreállítani az órát.

Több mint százharmincan jelentkeztek a győri pol-
gármesteri hivatal és az önkormányzati intézmé-
nyek körében meghirdetett városházi véradásra. A
hagyományteremtő kezdeményezéssel másokat is
arra ösztönöznek, hogy nyújtsák a karjukat a jó ügy
érdekében.

VÉRADÁS:
Példát mutat a hivatalSzerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

Az idei lehet az egyik utolsó
ÓRAÁTÁLLÍTÁSUNK?

Illusztráció: phoelixDE/Shutterstock.com 
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A rendőrségi adatok alapján elkészí-
tett kiadványban jól látható, hogy a bal-
esetek számának emelkedése arányos
a folyamatos forgalomnövekedéssel.
Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő
Szervezet szóvivője a Győr+ Televízió
Híradójának elmondta, hogy szeren-
csére egyre kevesebb a személyi sérü-
léssel járó közlekedési baleset. 

BALESET
A nyers adatokat nézve 2006-ban

15-en haltak meg közúti balesetben
Győr közigazgatási területén, 2018-
ban pedig hárman. Mára a balesetek
82 százaléka végződik csupán anyagi
kárral, vagyis személyi sérülés nem
történik. Ez a szám az elmúlt 22 év-
ben a felére csökkent. A legtöbb bal-
eset a Szent István úton és a 14-es

számú út belvárosi szakaszán, az Ár-
kád környékén történik.

A szakemberek folyamatosan fi-
gyelik, melyek azok az útszakaszok,
kereszteződések, ahol módosítani
kell a forgalmi rendet, tehát új közle-
kedési táblákat szükséges kihelyezni,
vagy épp jelzőlámpás csomópontot
létrehozni. Tavaly novemberben

Marcalváros II-n, a Mécs László út–
Kovács Margit utca kereszteződésé-
ben valósult meg a közlekedést biz-
tonságosabbá tevő fejlesztés.

A személyi sérüléssel járó balese-
tek számának csökkenése nagy rész-
ben annak köszönhető, hogy az au-
tók is egyre nagyobb biztonsági fel-
szereltséggel rendelkeznek.

Rendszerint sok a probléma a kör-
forgalmak nem KRESZ által előírt hasz-
nálatával. Az Árkádnál 26 koccanás
történt a 2018-as évben, ez is javuló
tendenciát mutat. Naponta egyéb-
ként 25-30 ezer jármű halad át ezen
a csomóponton. Máthé-Tóth Péter
mégis a szabálytalan tolatásból törté-
nő koccanást emeli ki mint leggyak-
rabban előforduló baleseti típust.

A napokban a vezess.hu közzétette
az ország legveszélyesebb útjainak lis-
táját a KSH-tól kikért 2017-es adatokra
hivatkozva. Ebből kiderült, jelentősen
nőtt a halálos tragédiák száma azon a
20 főúton és autópályán, amelyeken a
legtöbb személyi sérüléssel járó baleset
volt. A hivatal szerint 18 százalékkal
több, 133 halálos baleset történt, mint
egy évvel korábban. Négy olyan út is a
listán szerepel, ami megyénket is átsze-
li. Az M1-es autópálya a harmadik, míg
az 1-es számú főút a hatodik helyen
szerepel, a 84-es a 14., míg a 86-os jel-
zésű főút a 16. a legveszélyesebb utak
20-as listáján. 

Dobogón az M1-es, négy megyei út a legveszélyesebbek között

Tavaly tíz százalékkal több közúti
baleset történt Győr közigazgatási
területén 2017-hez képest, derült ki
a városi Útkezelő Szervezet friss sta-
tisztikájából. 

Egyre több az anyagi káros 
Szerző: Győr+  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Pénteken új forgalmi rendet vezet be
a győri Útkezelő Szervezet Adyvárosban,
a Március 15., a Lázár Vilmos és a Ver-
seny utcákban. A három lakóutcában
erős a parkolási igény, és az utcák mind-
két oldalán lehetőség van parkolásra. Így
azonban a kétirányú közlekedés biztosít-
hatósága jelentősen sérül. Két, egymás-
sal szemben érkező autó csak a kapube-
járókban félreállva tudtak elhaladni egy-
más mellett. Az utcák használhatósága
és a parkolási lehetőségek megtartása
miatt az egyirányúsítás mellett döntött
az útkezelő: a Március 15. utca és a Lázár
Vilmos utca a Magyar utca irányába, míg
a Verseny utca a Somogyi Béla utca irá-
nyába lesz egyirányú. 

Fontos kiemelni, hogy az egyirányúsí-
tás mindhárom utca esetében csak a Ma-
gyar utca és Somogyi Béla utca közötti
szakaszra vonatkozik. A Somogyi Béla ut-
ca továbbra is kétirányú marad.

Egyirányúsítanak 
három utcát

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

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

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

Fotó: O. Jakócs Péter
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Bognár Erzsébet, a CSEÖH iroda-
vezetője a győri Esélynap céljaként
azt emelte ki, hogy a résztvevők és a
sérültséggel élők között élő kommu-
nikáció alakuljon, az ép emberek ki
tudják próbálni a fogyatékossággal
élők eszközeit, ezáltal betekintést
kapjanak a sérültséggel élők minden-
napjaiba. Az ilyen rendezvény nagy
lehetőséget biztosít a fogyatékosság-
gal élők szervezetei számára az érzé-
kenyítésre való felhívásra, a fogyaték-
kal élők irányában történő szemlélet-
formálásra. Ezért nemcsak a diáko-
kat hívták a rendezvényre, hanem

azokat a szervezeteket, intézménye-
ket is megszólították, akik körében
fontosnak tartják az érzékenyítést,
akik a hétköznapok során többször
találkoznak a fogyatékkal élőkkel. 

A társadalmi elfogadás feltétele a
megismerés, a bizalom, az élő kom-
munikáció. A győri általános és kö-
zépiskolákból érkező diákok kerekes -
székes és fehér botos akadálypályá-
kon, tandemkerékpározással, speciá-
lis eszközök kipróbálásával kaptak be-
tekintés a fogyatékkal élők világába. 

„Bekötött szemmel más a világ, a
szemünk helyett minden más érzék-

szervünkre kiemelten szükségünk
van, ha tájékozódni szeretnénk. A
vakvezető kutyák látnak helyettünk
és vezetnek minket, a fehér bot és a
kerekesszék a leghasznosabb segítő
eszköz, ha sérültséggel élve közleke-
dünk. A siketekkel és nagyothallókkal
a jelnyelv segítségével megértjük
egymást, alternatív kommunikációs
eszközök használatával tudunk kom-
munikálni embertársainkkal, ha nem
tudunk beszélni. Tandemkerékpárral
átélhetjük a kerékpározás örömét lá-
tássérültként, és minden problémá-
ról nyíltan, őszintén beszélgethetünk

az Élő könyvtár mozgalomban részt
vevő mozgássérült embertársainkkal.
Az értelmi sérültekkel együtt élmény
volt a kézműves foglalkozáson alkot-
ni” – ezeket a válaszokat adták a diá-
kok arra a kérdésre, mi volt számukra
tanulságos az Esélynapon.

Tóth Jánosné, az Értelmi Sérültek
és Segítőik megyei szervezetének el-
nöke szerint ezzel a rendezvénnyel
az épek világát próbálják közelebb
hozni a sérültséggel élőkéhez. Fon-
tosnak tartják, hogy nem félni kell a
sérültektől, és a sérülteknek is nyitni
kell az ép társak felé, nekik pedig el-
fogadóvá és befogadóvá kell válniuk
ahhoz, hogy megkönnyítsék számuk-
ra a mindennapi életüket. 

Pécsi Gertrúd, a Camelot Mozgás-
sérült Fiatalok Országos Egyesületé-
nek tagja, a Széchenyi István Egyetem
esélyegyenlőségi koordinátora szerint
az Élő könyvtár módszere kiválóan al-
kalmas, hogy az előítéleteket lerom-
bolja, a tabukat ledöntse a különböző
társadalmi csoportok között.

Pálmai Matis Mónika, a TANDEM-
Szem Egyesület elnöke hangsúlyozta,
a fogyatékosságnak nem a drámai ré-
szét hangsúlyozzák, hanem azt, hogy
minden ember egyenlő, csak a sé-
rültséggel élőknek speciálisabb igé-
nyeik vannak és korlátaik. 

Az Esélynapot megnyitó beszédé-
ben Laczkovits-Takács Tímea önkor-
mányzati képviselő arra hívta fel a
résztvevők figyelmét, hogy minden
ember egyedi és megismételhetet-
len érték. Figyeljünk egymásra, tanul-
junk egymástól és segítsük egymást.
Olyan világra van szüksége minden
sérültséggel élőnek, amelyben tud-
nak és képesek élni, és az esély-
egyenlőséggel történő ismerkedés
az elfogadás, az együttélés természe-
tességét eredményezheti.

Tandemkerékpározó, vakvezető kutyákkal, fehér bottal, bekötött szemmel és kerekesszékkel közlekedő
diákok és felnőttek lepték el a győri Olimpiai Sportparkot a megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes
Ház, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös szervezésében tar-
tott Esélynapon. A múlt csütörtöki rendezvényen több mint kétszázan, diákok és postai dolgozók szereztek
tapasztalatot arról, hogyan élnek fogyatékossággal élő embertársaink a mindennapokban.

Minden
ember 
egyenlô

Esélynapot tartottak a tabuk ledöntéséért

ELFOGADÁS Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

és bizalom



72019. március 29.

„A gyerekeken az örömet láttam
már az előadás előtt, izgatottan ké-
szültek az estére. Koncert közben pe-
dig a helyükön ülve táncoltak, világí-
tottak a telefonjukkal. Nagy élmény
volt nekik” – mondta el a koncert

másnapján Háromszéki Ildikó, a gyer-
mekvédelmi központ igazgatója, aki
kísérőként maga is részt vett a műso-
ron. A fiatalok több intézményből ér-
keztek, kísérőikkel együtt összesen
hatvanan. Az állami gondozottak me-

gyénkben tizenhat ott-
honban, mintegy három-
százan élnek átmenetileg
vagy tartósan. Olyan gyerekek és
fiatalok, akiket valamiért ki kellett
emelni a családjukból. „A koncert fő-
ként a nagyobbakat érdekelte, in-
kább ők ismerik az együttest az ABBA-
dalokat felvonultató filmek miatt is.
Különleges alkalmak ezek, hiszen a
legtöbb szabadidős programra főleg
adományozás útján jutnak el” – tájé-
koztatott az igazgatónő és beszélt ar-
ról is, nem pusztán egy szabadidős
programot jelentenek a hasonló al-
kalmak a fiataloknak, annál sokkal
többet. Az otthonban élők többsége

nem szerzett ilyen élményeket a csa-
ládjával, ezért minden ilyen helyzet
tanulást jelent számukra: hogyan kell
egy koncerten viselkedni, sorban áll-
ni, öltözködni...

A többi, azaz negyven darab
jegyet pedig az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény (EESZI)
által működtetett nyugdíjasklubok
kapták. Az EESZI igazgatója, Kányai
Róbert elmondta, ők is nagyon örül-
tek a lehetőségnek, hiszen a klubta-
gok ilyen nagyszabású koncertre na-
gyon ritkán vagy egyáltalán nem
juthatnak el.

A The Show: A tribute to ABBA ed-
dig 40 országban közel 700 koncertet
adott, s hazánkban is többször fellép-
tek már. Győrbe először 2010-ben, a
Győri Nyár keretében látogattak el,
majd néhány éve az Audi Arénát is
megtöltötték – ahogy hétfő este is
rengetegen voltak kíváncsiak rájuk.
Az énekesek mellett a Londoni Nem-
zeti Filharmonikus Zenekar és a Wa-
terloo zenekar játszott, és szaxofono-
zott Ulf Andersson is, aki együtt tur-
nézott az eredeti felállással.

Egyik évben a győriek látogatnak Erdélybe, a
következő tanévben a csíkszeredaiak jönnek a fo-
lyók városába. A programok között szerepelt egy
egész napos szigetközi kirándulás, családi nap, sé-
tahajókázás, városnézés, s közkívánatra a Rába
Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő. Az erdé-
lyiek Kovacsics Imrének, a Rába Quelle ügyvezető
igazgatójának jóvoltából ezúttal is térítésmente-
sen vehették igénybe a fürdő szolgáltatásait.

Idén is sok új barátság szövődött a gyárvárosis és
a csíkszeredai gyerekek között. Jövőre újra találkoz-
hatnak, ezúttal a győriek látogatnak Erdélybe. 

Négy napot töltöttek Győrben a csíkszeredai
József Attila Általános Iskola diákjai. A Gyár-
városi Általános Iskolával a kapcsolat már
több évtizedre nyúlik vissza – tudtuk meg Var-
ga Lászlónétól, a program szervezőjétől.

CSÍKSZEREDAIAK A GYÁRVÁROSI ISKOLÁBAN

az ABBA-koncertre

Lehetőségünk volt, hogy elajándékozzunk száz darab, a hétfői
ABBA-show-ra szóló jegyet azoknak, akik szívesen velünk tarta-
nának a világ legjobb ABBA-emlékzenekaraként emlegetett for-
mációjának előadására. Egyértelmű volt, hogy olyanokat szeret-
nénk elhívni, akiknek kevesebb a lehetőségük, hogy koncerteket
látogassanak. Így döntöttek a Győr+ Média munkatársai amellett,
hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
lakóit, és nyugdíjasklubok tagjait invitáljuk az Audi Arénába.

Sokkal több, mint 
szabadidôs program

Száz fiatalt és nyugdíjast vittünk el 
Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

Fotó: O. Jakócs Péter
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„Már most is látszik, hogy az idei SZEN is soka-
kat vonz majd, ami nem csoda, hiszen mára  fesz-
tivállá nőtte ki magát, a legnívósabb hazai előadók
lépnek a színpadra” – kezdte a sajtótájékoztatón
Radnóti Ákos alpolgármester. „Az egyetem környé-
ke az elmúlt időszakban tovább fejlődött. A sé-
tányt például különösen szeretik a fiatalok, ahogy
a rekortán borítású futópályát is. Most a szórako-
zásé lesz a főszerep, utána indul a vizsgaidőszak,
amihez sok sikert kívánok mindenkinek!” – zárta
az alpolgármester.

Szlotta Bence, a SZEN egyik főszervezője el-
mondta: a legnagyobb vonzóerőt kétségkívül a fel-
lépők névsora jelenti. Az első napon tapsolhatunk
az Animal Cannibals-nek, Dér Heni hibátlan hang-
jának, s Pixa is megmozgatja a közönséget. Szer-
dán az alternatív műfaj kedvelői örülhetnek: érke-
zik a Brains, az Irie Maffia, a Supernem és a Pure-
beat. Csütörtökre és péntekre várják a legtöbb lá-
togatót, hiszen fellép a Halott Pénz, majd másnap
az ügyeletes szupersztár, Majka is. De itt lesz még

A győri egyetemisták legnagyobb bulija
idén sem maradhat el! A SZEN április 16-
tól 19-ig továbbra is a megszokott magas
színvonalon kínál kikapcsolódási és szóra-
kozási lehetőséget, nem csak diákok szá-
mára. Az idei két legnagyobb név a fellé-
pők közül Majka és a Halott Pénz.

a Hősök, a Barbárfivérek, a Fish! és még sokan má-
sok. A bérletek és a jegyárak idén drágultak, de
igyekeztek hallgatóbarát szinten tartani. Az elővé-
tel most is működik, a város több pontján megvá-
sárolhatók.

És nincs SZEN sport nélkül! Erről már Horváth Kin-
ga, a HÖK munkatársa beszélt. A legnépszerűbb

sportágak – labdarúgás, sárkányhajó, evezés, tollas-
labda – most is kipróbálhatóak, ám sok újdonságot
tartogatnak: strandröplabdára is lehet nevezni,
ahogy a pilates is először választható. A püspökerdei
futásra közel hatszáz nevezést várnak, míg a SZEHero
egyre népszerűbb. Ez utóbbiban egyébként a Ma-
gyar Honvédségtől is segítséget kapnak.

EGYRE INKÁBB FESZTIVÁL
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Pétera SZEN
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
sének 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete
alapján „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem”
díj adományozható – évente legfeljebb egy elisme-
résre javasolt részére – annak a természetes, jogi sze-
mélynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságnak, aki vagy amely Győr város
környezetvédelméért kimagasló munkát végez.

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr Megyei Jo-
gú Város polgármestere, Győr Megyei Jogú Város ön-
kormányzati képviselői, győri székhelyű civil szervezet
a legfőbb szerve döntése alapján, valamint párt győri
szervezete.

Az indoklással alátámasztott írásos jelöléseket legké-
sőbb 2019. április 24-ig kell eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal Településfejlesztési Főosztályához Fűke Péter fő-
osztályvezető részére (9021 Győr, Városház tér 1.). A
megadott határidőig a benyújtott javaslatoknak tartal-
maznia kell az elismerésre javasolt személy nevét vagy
megnevezését, születési vagy alapítási helyét, foglalko-
zását vagy tevékenységi körét. Az elismerésre javasolt
életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevé-
kenységének ismertetését, valamint az elismerés megje-
lölését és részletes indokolását. A díjat Győr Megyei Jo-
gú Város polgármestere adományozza a Városstratégiai
Bizottság javaslata alapján a 2019. június 5-i környezet-
védelmi világnap alkalmából rendezett ünnepségen.

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyűlése javaslatté-
teli felhívást tesz közzé a Városrész
Szolgálatáért díjak 2019. évi adomá-
nyozására: Adyváros, Bácsa, Belvá-
ros, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu,
Kismegyer, Likócs, Marcalváros, Mén-
főcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Rév-
falu, Szabadhegy, Szentiván, Sziget
és Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet –
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály
vezetőjének címezve – 2019. április 23-
án 15 óráig: Győr város közgyűlésében
mandátummal rendelkező önkormány-
zati képviselő, párt győri szervezete,
azon civil szervezet, melynek székhelye
vagy telephelye az adott városrész terü-
letén található, valamint azon önkor-
mányzati intézmény, melynek székhelye
vagy telephelye az adott városrész terü-
letén található.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes in-
formációk és a személyes adatok kezelé-
sével kapcsolatos  tájékoztató megtalál-
hatók a www.gyor.hu című honlapon.

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub • 9026 Gyôr, Kálóczy tér 6.
• Esti Egyenleg zenekar • Web: www.estiegyenleg.hu

• E-mail: estiegyenleg@estiegyenleg.hu 
• Facebook: http://www.facebook.com/EstiEgyenleg 

A rendezvény támogatója:

Infó: +36-20/9278-678

Filmslágerek
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Az elmúlt tíz évben 66 millió fo-
rintból támogatták a gyermekek és
a fiatalok álmait a Kantharosz Gála
alapítói. A gálára ezúttal minden
eddiginél több és értékesebb licit-
tárgy érkezett, összesen 13 tételt
árvereznek el – tájékoztatott Tagai
István, a Kantharosz egyik alapítója
a hétfői sajtótájékoztatón. Elmond-
ta, a Sike Tamás borász által fel-
ajánlott 500 üveg, Lélek elneve-
zésű bor már el is kelt egymillió
forintért, licit nélkül. Egy cso-
magban árverezik el a 9 év
54 támogató borászának
zászlóshajóiból összeállított
válogatást, kalapács alá ke-
rül Gere Attila 2012-es, Ko-
pár nevű 12 literes bora, vala-
mint az Oremus pincészet há-
rom tokaji aszút – 1963-as, 1972-
es és 1999-es évjáratút – ajánlott
fel. Licitre kerül még többek mel-
lett a Pannonhalmi Pálinkárium el-
múlt 10 évének legjobb pálinkái-
ból összeállított kosár is.

A Pannonhalmi Apátsági Pin-
cészet két különlegességet, egy
2012-es évjáratú Rajnai rizlinget
és egy Infúziót ajánlott fel  – tá-
jékoztatott Illés Tamás marke-
ting- és kereskedelmi vezető.

A Győri Filharmonikus Zene-
kar az első pillanattól a program

AZ ÁLMOKAT
mellett áll. Berkes Kálmán mű-
vészeti vezető elmondta, a jubi-
leum alkalmából igazi „slágere-
ket, sztárdarabokat” játszanak.
Glinka: Ruszlán és Ludmilla nyi-
tányát követően felcsendül töb-
bek között Strausstól a Császár-

keringő, a Vadászat polka,
Brahmstól a Magyar táncok, va-
lamint Bizet Carmen operájából
a Torreádordal.

Idén 33 pályázat érkezett be
42 millió forint értékben. A szer-
vezők reményei szerint legalább
12 millió 500 ezer forintot tud-
nak szétosztani a kiválasztott pá-
lyázók között. A szervezőbizott-

ság, a kuratórium és az összefo-
gásban részt vállaló hét civil
szervezet képviselője már eldön-
tötte, ki kap támogatást a bevé-
telből. A pályázó közösségek kö-
zül a ,,Hétszín virág” Közhasznú
Egyesület nyári tábort szervez-
het halmozottan sérült gyer-
mekeknek, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Egyesület kerék-

párokat, fóliasátrat és konyhai
eszközöket vásárolhat a ba-

konyszentlászlói házába, a
Süss fel Nap Alapítvány a
Radó-iskola udvarán ját-
szóteret építhet, a „Híd a
jövőbe” Értelmi Sérülte-
ket Segítő Alapítvány két

asztali számítógépet vásá-
rolhat szoftverekkel, a Gé-

zengúz Alapítvány beszerezhe-
ti a „Thera Togs” nevű segédesz-
közt, a dunaszerdahelyi Autistá-
kat Segítő Polgári Társulás pedig
szövőszéket kaphat. Hét fiatalt
is támogatnak az est bevételé-
ből. A közönség idén is szavaz-
hat: a Rezeda Népművészeti
Egyesület Megyei bentlakásos
népzenei táborhoz, vagy a Sza-
badhegyi Református Egyház-
község hittanoktatáshoz szüksé-
ges eszközök vásárlására kapjon
a jótékonysági forintokból.

Egy 1963-as évjáratú, négyputtonyos tokaji aszút és egy 2012-es Infúziót is elárvereznek a
tizedik Kantharosz Gálán április 4-én 18 órától a Richter Teremben, ahol ezúttal is különle-
ges és ritka borokra lehet licitálni. A befolyt összeget pedig jótékony célra, valamint tehet-
séges fiatalok támogatására fordítják a szervezők.

Tíz éve teljesítik Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Az est
mûsorvezetôi 
Borbás Marcsi 
és Rákóczi Feri 

lesznek
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Milyen érzés díszpolgárnak lenni?
Nagyon-nagyon kellemes érzés.

Egyúttal nagy meglepetés is volt. Az
iskolák közel hét éve nem a városhoz
tartoznak, egy oktatáspolitikai dön-
tés értelmében az államhoz kerültek.
Életem java részét, közel negyven
évet viszont a város szolgálatában
töltöttem mint tanár, intézményveze-
tő-helyettes és intézményvezető. A
hét év alatt nem felejtették el a vá-
rosban a tevékenységemet. Ez azon-
ban sokkal többről szól. A díszpolgári
címet én kaptam, mögöttem azon-
ban van egy nagy iskola és több évti-
zed. És egy olyan családi héttér, ami
egyedülálló. Testvéreim, feleségem,
szüleim, nagyapám, dédapám kán-
tortanítók voltak, a Jámbor pedagó-
gusok az elmúlt százötven évben
meghatározói voltak Győr oktatás-
ügyének. Érzéseim között a köszönet
és a dicséret is ott van. Köszönöm a
városvezetésnek, hogy így köszön el
tőlem, hiszen hamarosan nyugdíjba
vonulok. A dicséret pedig annak az
iskolának szól, amibe beleszülettem.
Hatvannégy évvel ezelőtt szüleim pe-
dagóguslakásban itt laktak, édes-
anyám is itt tanított. Ebben az intéz-
ményben lehettem 11 évig intéz-
ményvezető-helyettes, majd 25 évig
igazgató. Jelenleg több mint 800 ta-
nulónk van, a pedagóguskar pedig
több mint száz oktatóból áll. Öröm
számomra, hogy megélhetem az in-
tézmény születésének kilencvenedik
évfordulóját, amelyet májusban ün-
neplünk gálaműsorral, évkönyvvel,
időkapszula-letétellel.

Meg akartam kérdezni, mikor
döntötte el, hogy pedagógus lesz,

de ahogy szavaiból kiveszem, ez
nem volt kérdés a családi örökség
okán.

Egyértelmű volt, hogy milyen
pályát választok. Szüleim az ötve-
nes években meghatározó alakjai
voltak a város oktatásának. Vilmos
bátyám a Révaiban, Balázs bátyám
szintén a Révaiban és a tanítókép-
zőben, Klára ikertestvérem pedig a
Kazinczyban vitte tovább a családi
szálat. Feleségem is itt tanított, így
minden okom megvan arra, hogy

elégedetten tekintsek vissza a pá-
lyafutásomra. 

A magyar pedagógia elmúlt 50-
70 évében voltak sötét foltok is.
Említette, hogy édesapja kántorta-
nító volt, amit a kommunizmusban
felszámoltak. Hogyan élte túl a csa-
lád a nehéz évtizedeket? A szocia-
lista nevelésre való áttérést?

Hátulgombolós gyerekként ezt ne-
hezen értettem. Édesapám az 1956-
os tanévet a Gombos-iskolában Tiha-

nyi Árpáddal kezdte el, majd az ő el-
vesztésével a család is nagyon mély-
re került. A kántortanító rendszert
felszámolták, a forradalmat leverték.
Akkor is voltak persze tanáregyénisé-
gek, de a politika mindenre megpró-
bálta rányomni bélyegét. Amikor fia-
tal pedagógusként ide kerültem, ak-
kor még a Zalka Máté nevet viselte
az intézmény, vasárnaponként ellen-
őrizték, hogy kik járnak templomba.
Szerencsére a rendszerváltás elhozta
a szabadságot, már nem volt bűn

„Amikor március 15-én, pén-
teken polgármester úrtól át-
vettem a díszpolgári címet,
megfogadtam, hétfőn meg-
látogatom elődömet, meg-
köszönve neki a segítségét,
hogy ezt a díjat megkaphat-
tam. Legnagyobb sajnála-
tomra azon a hétvégén meg-
halt Pál Árpád, így nem tud-
tam neki megmutatni és há-
lámat kifejezni” – ezzel a
megható vallomással indí-
totta hetilapunknak adott
interjúját Jámbor László, a
győri Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola igazgatója.

DÍSZPOLGÁRNAK VÁLASZTOTTÁK

A JELENBEN dolgozni, A 
A MÚLTBÓL táplálkozni
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templomba járni, az iskola pedig fel-
vette Kölcsey Ferenc nevét. 

Ugorjunk egy nagyot. Kihívások-
ban a jelen sem szűkölködik. Az in-
ternetkorszak nem csak áldás, ve-
szélyeket is rejt. Hogyan éli meg,
hogy a gyerekek zsebében ott az
okostelefon, s akár óra közben is
megszólal a mobil?

A világ megváltozott. Harminc év-
vel ezelőtt annak örültem, hogy a
porta mellett vezetékes telefonauto-

matákat tudtam felszereltetni, amik
kezdetben kártyával, majd pénzbe-
dobással működtek. Tíz évvel később
szekrényeket szereltettünk fel, ame-
lyekbe mindenki be tudta zárni a te-
lefonját. Manapság pedig az órákon
használjuk az okoseszközöket. Nem
elvenni akarjuk a telefont, hanem
megtanítani a diákokat a helyes hasz-
nálatra. Van persze ebből konfliktus,
de mindig abban bízom, hogy az in-
telligens gyerek okosan használja és
az oktatást is segíti.

Mikor volt a legnehezebb peda-
dógusnak lenni? 

Minden időszak más. Minden kor-
nak megvannak az előnyei és nehéz-
ségei. A sok változás is járhat kihívá-
sokkal. Ami nem változik, hogy a gye-
rekek viselkedéskultúráját minden
korban csiszolni kell. 

Ezelatt a négyven év alatt hány
tanítványa volt, össze lehet egyálta-
lán számolni?

Sok ezer. Az első húsz évemben a
sport dominált, voltam városi és me-
gyei diáksport-vezető. Az elmúlt hu-
szonöt évben a sportból kiszálltam.
Ami nagyon jó érzés, hogy az egykori
tanítványok gyerekei is ide járnak.

Vannak híressé vált tanítványai is?
Sportolók, zenészek, országos baj-

nokságot nyert diákok. De azokra is
büszkék vagyunk, akik tisztességes
felnőtté váltak, s megállják a helyü-
ket az életben, és visszatérnek egy-
kori iskolájukba.

Milyen a jó pedagógus?
Művelt, intelligens, felkészült,

nyugodt, kiegyensúlyozott családi
háttérrel. A veszély fennáll, hogy el -
öregszik a pedagógustársadalom, az
én gyerekeim már nem követik a szü-
lők, nagyszülők, dédszülők példáját.
A reményt azonban nem adom fel,
hogy továbbra is lesznek olyanok a
pályán, akik a legszebb hagyományo-
kat viszik tovább.

Említette, hogy a díszpolgá-
ri cím életművének megkoro-
nozása is, nyugdíjba készül.
Vannak tervei az aktív kor-
szak utánra is?

Egyelőre nagy a pörgés,
így nem tudtam még bele-
gondolni, milyen lesz majd,
amikor ezt a bizonyos pörgést a
nyugdíj lelassítja. Nyilván több idő
jut majd a három unokára, a kert-
re, a balatoni telekre. Az értelmisé-
gi hátterem pedig előtérbe kerül,
még több időt tudok a könyvekre
fordítani.

A negyven év alatt bizonyára
megszámlálhatatlanul sok emlé-
kezetes történetet adott a kated-
rán eltöltött idő. Mi volt a legem-
lékezetesebb, ami első hallásra
felidéződik?

Harmincegynéhány évvel ez-
előtt, amikor még kemény telek

voltak, a pályát felöntöttük vízzel,
korcsolyáztunk, jégkorongoztunk.
Akkor kaptam meg a város legfür-
gébb igazgatója címet a diákjaim-
tól egy oklevél formájában. Az él-
mények persze napi szinten meg-
vannak. A múlt héten boldogság-
napot szerveztünk. A gyerekek ír-
ták, hogy szép az iskola. Örültem
neki, de én még szebbet szeretnék.
Azt is írták, hogy sajnálják, hogy
nyugdíjba megyek. Kitűztük az üze-
nőfalra, az igazgató persze megha-
tódott, amikor ezt olvasta. És a
sort hosszasan folytathatnám, a
bakonyi kirándulásoktól a balatoni
táborozásokig és a sítúrákig bezá-
rólag. A sítáborok szervezését mi
kezdtük el a városban, a közösség-
szervező ereje óriási.

Jól érzem, ha újra pályaválasztás
előtt állna, megint ezt a pályát vá-
lasztaná?

Egészen biztos. És az is, hogy
Győrben maradnék. Amikor elődöm,
Pál Árpád harminchat éve idehívott
a Kölcseybe, akkor még Zalkába, bi-
zonyára valamit látott bennem. Ami-
kor március 15-én, pénteken polgár-
mester úrtól átvettem a díszpolgári
címet, megfogadtam, hogy hétfőn
meglátogatom elődömet, megkö-
szönve a segítségét abban, hogy ezt

a díjat megkaphattam. Legnagyobb
sajnálatomra azon a hétvégén meg-
halt Árpi, így nem tudtam neki sem
megmutatni, sem megköszönni. A je-
lenben dolgozni, a jövőt építeni, a
múltból táplálkozni, ez él az ember-
ben. Talán ezért is akartam felkeresni
Pál Árpádot, de elkéstem. Józsa Ká-
rolyt (1989-től 1994-ig vezette az is-
kolát – a szerk.) meglátogattam, neki
is sokat köszönhetek. Ebben a dísz-
polgári címben ők is benne vannak.

A gyerekek
viselkedés-

kultúráját minden
korban

csiszolni kell

JÖVOT építeni, 
Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Marcali Gábor

´́
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A TOP-7.1.1-16 (CLLD) pályá-
zat keretében megjelent a Győri
Helyi Akciócsoport „Ki lakik a vá-
rosban? Élő emlékezet – élő kö-
zösségek – élő város című (TOP-
7.1.1-16-H-044-1 kódszámú) he-
lyi pályázati felhívás.

A felhívás célja a helyi érté-
kek, hagyományok megjeleníté-
sén, tudatosításán, népszerűsí-
tésén keresztül a közös városi és
városrészi identitás erősítése.

A projektek keretében lehető-
ség van a közös városi és városré-
szi identitás erősítésére a helyi ér-
tékek, hagyományok megjelení-
tésén, tudatosításán, népszerűsí-
tésén keresztül Győrben.

A fő tevékenységen belül tá-
mogatható:

• Város(rész)i kulturális örök-

ségre építő rendezvények, prog-
ramok, fesztiválok, közösségi ak-
ciók szervezése.

• Győr helytörténetét, kultu-
rális sajátosságokat feldolgozó
programok, kiállítások, produk-
ciók létrehozása, szervezése.

• Győr szakrális helyeinek vo-
natkozásában rendezvények,
programok, közösségi akciók
szervezése.

• Városi, városrészi kulturális,
helytörténeti túraútvonalak ki-
dolgozása, fejlesztése, túrák
szervezése.

A támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg 93,75
millió forint.

Az egy projektre igényelhető tá-
mogatási összeg minimum 1 millió,
maximum 8 millió forint lehet.

Jelen felhívásra támogatási ké-
relmet nyújthat be: helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati költ-
ségvetési szerv, központi költségve-
tési szerv, önkormányzati vagy ön-
kormányzati többségi tulajdonú
gazdasági társaság, bevett egyház,
2018. 01. 01. előtt jogerősen be-
jegyzett nonprofit szervezet. Jelen
felhívás keretében a támogatási
kérelem benyújtására konzorciumi
formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelmeket
2019. április 15. és 2019. októ-
ber 15. között lehet benyújtani
a Győri Helyi Akciócsoport Mun-
kaszervezetéhez.

A pályázati dokumentáció
megtalálható és letölthető a
clld.arrabona.eu honlapon.  

Megjelent a TOP CLLD keretében 
a Ki lakik a városban? Élő emlékezet – 
élő közösségek – élő város elnevezésű helyi 
pályázati felhívás.

KI LAKIK a városban?

Tálos Péter számára Gyirmót az örök szerelem,
a táj szépsége ihlette arra, hogy megörökítse azt
az utókor számára. A Győri Fotóklub tagja tíz éve
hódol a fotózásnak. A gyirmóti tájakon kezdett el
digitális fényképezőgéppel dolgozni. „A gyirmótiak
ezeket a pillanatokat nem látják, korán kell kelni
és kilesni a szép fényeket” – mondta a fotós a ki-
állított képeiről.

„A gyerekkorom szép emlékei köszönnek vissza
a fotókról, a természetben eltöltött idők” – mesél-
te a megnyitón Szabó Jenő, a terület önkormány-
zati képviselője, egyben örömét fejezte ki, hogy
helyi alkotók munkái is láthatók a művelődési ház-
ban. A tárlatot Szabó Jenő mellett Liziczai Miklós,
a Győri Fotóklub Egyesület elnöke nyitotta meg. 

A kiállítás április 30-ig látogatható.

Tálos Péter fotóművész önálló kiállítá-
sa nyílt meg a napokban a Gyirmóti
Művelődési Házban. A Gyirmóti év-
szakok címet viselő tárlaton az alkotó
a városrész természeti csodáit mutat-
ja be, elsősorban a településrészen
élők számára, azért, hogy fedezzék fel
újra Gyirmót szépségeit.

FOTÓKON
a gyirmóti évszakok

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Tálos Péter
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„Mióta megszületett Csenge és
Bence, nem múlik el úgy nap, hogy ne
olvasnánk meséket – kezdte Kránitz
Viktória, a két gyermek édesanyja. –
Igaz, hogy Csenge már maga is ismeri
a betűket, de Bencus miatt még nem
maradnak el a közös olvasások. A Ger-
zson és Panka kalandjai egy nagyon
szép képeskönyv, s ami nekünk a leg-
jobban tetszett: élethűek a rajzok.”

Nem hiába, hiszen a történet prof.
dr. Dézsi Csaba Andrásról és felesé-
géről, Veronikáról, valamint a két pa-
pagájukról, Gerzsonról és Pankáról
szól. A rajzok pedig visszaadják a va-
lós karaktereket.

„Dézsi doktor urat szerintem min-
denki ismeri Győrben, sokat tesz a
betegekért. Csenge és Bence is több-
ször látta már az újságban, tévében,
így ismerős volt nekik a rajzon.

A két amazóniai arapapagáj története rögtön felkeltette a
gyermekek érdeklődését, s ami még ennél is fontosabb: olyan
világba kalauzolja őket, amely a valóságot is magában rejti.

meghódította a gyermekeket

Az egész képeskönyv szép színes,
pontosan olyan, amilyen vonzza a
mostani kicsik szemét. Sokszor elő-
fordul, hogy csak úgy nézegetik a
gyerekek, élvezettel lapozgatják.”

Viki azt is elmondta, meglehető-
sen válogatós a mesekönyveket ille-
tően, hiszen nem mindegy, mit ad a
csemetéi kezébe. „Hatalmas a kíná-
lat a mesekönyvpiacon, de a szülők
felelőssége, hogy mit választanak. A
Gerzson és Panka kalandjai azért is
jó, mert valósághű, nem kelt félel-
met bennük, s mivel állatokról szól, a
felelős állattartó magatartásra is ne-
veli őket. Nem mondom, hogy nekik
is lesz papagájuk, de Csengém azóta
már kért kis sórákokat, most azokat
gondozza” – árulta el az édesanya.

A Gerzson és Panka kalandjai című
mesekönyv megunhatatlan a Virág

családban, s persze, hogy kedvenc ré-
szeket is választottak maguknak a ki-
csik. „Bencus a betörős részt szereti a
legjobban, jókat nevet rajta, hogyan
is jártak pórul a betörők. Csengét leg -
inkább Mogyi története fogta meg,
már most látszik, hogy mennyire sze-
ret gondoskodni, s milyen figyelmes
kislány. A Gerzson és Panka kalandjai
mindenkinek jó választás, akik szeret-

nének a gyerekeiknek egy igényes, iz-
galmas és valósághű mesekönyvet ol-
vasni! Arról nem is beszélve, hogy a
főszereplők tényleg köztünk élnek” –
zárta az édesanya.

„A mesekönyv már kapható ország-
szerte a Libri könyváruházakban, a Ba-
ross úti Győr+ Pavilonban és megren-
delhető a drdezsi.hu webáruházban in-
gyenes házhoz szállítással. (x)

GERZSON ÉS PANKA Kiváló

AJÁNDÉK

húsvétra

A kis herceg színpadi adaptációja
akkor sem egyszerű feladat, ha az egy-
re tapasztaltabbá váló rendező – aki
nem olyan régen volt gyerek, de ahhoz
elég sok idő eltelt, hogy akár el is felejt-
hesse, milyen volt az – egy olyan társu-
lattal dolgozik, akik tudják, mi kell a
gyerekeknek (is). A Vill-Korr Sulibérlet
keretében Simon Kornél költői színhá-
zat álmodott a homokozóba, ami ez
esetben a díszlet része. Az előadás a
klasszikus kulcspontjaira épül: ahogy a
könyv, úgy a darab is az élet lepárlása.
„Ez egy szomorú történet, nemcsak
azért, mert a kis herceg visszamegy a
bolygójára, hanem elkeseríthet a sok
visszásság, amivel találkozik. De próbál-
tam ezt finomítani, és a kalandokra va-
ló összpontosítással egy olyan pika-
reszk előadást készíteni, ami utaztatja
a nézőt is. És bár találkoznak a halállal,

érezzék, hogy az élet megy tovább, és
közben nekünk is meg kell találni ma-
gunkban újra a kisgyereket. A gyere-
keknek pedig nem szabad minden te-
kintetben felnőniük” – nyilatkozta a be-
mutató előtt a rendező a Győr+ Televí-
zió Kulisszák mögött című műsorában.

Az 1943-ban megjelent A kis herceg
a társadalom karikatúrája, s egy olyan ta-
nítás, ami életszakaszonként mást mutat
az olvasóknak, most pedig a nézőknek.
Több mint háromszáz nyelven és dialek-
tusban jelent meg mintegy 80 millió pél-
dányban. Számos részlete elhíresült, leg -
inkább a Rókától elhangzottak: „Tessék,
itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a
szívével lát az ember. Ami igazán lénye-
ges, az a szemnek láthatatlan.”

„Gyerekként a kalandok fogtak
meg, most sokkal keményebb dió volt
újraolvasni, hiszen benne sorakoznak
a felnőttkor nagy pofonjai. Remélem,
aki látja az előadást, kezébe veszi a kö-
tetet is” – mondta Simon Kornél.

„Ez jó volt” – kontrázott rá a per-
cekig tartó tapsra egy kislány a néző-
térről, és talán nem is kellhet na-
gyobb dicséret az alkotóknak, akik
valószínűleg nem felejtették el, mi-
lyen is gyereknek lenni.

Nem csak gyerekeknek szóló me-
sét rendezett Simon Kornél egy
felvonásban, a Győri Nemzeti
Színház Kisfaludy termében.
Ahogy Antoine de Saint-Exupéry
sem csak gyerekeknek írta a világ
egyik leghíresebb történetét, A
kis herceget. Premieren jártunk.

a homokozóban
Világklasszikus

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Fehér Alexandra

A főszereplőt 
Nagy Johanna alakítja
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GYÔRI NEMZETI SZÍNHÁZ
2019. ÁPRILIS 7. 15 ÉS 19 ÓRA

KÖZKÍVÁNATRA
dupla elôadás!

Am 31. März findet das Kantorenkonzert „Von der
Kantorenkunst zum Musical" in der Synagoge (Kos-
suth L. u. 5.) statt. Auf dem Konzert wirken mit: der
Kantor der Synagoge der Dohány-Strasse Rudas Dáni-
el, der Opernsänger Király Miklós, Schmuel Barzilai
(Hauptkantor der Wiener Glaubensgemeinschaft)

und der Pianist Neumark Zoltán.

Die Frühlingsausstellung der Bildenden Künste des Vereins
Art World Hungary öffnet am 2. April um 17 Uhr ihre Pforten
im GYMSM KIK Sitz (Szent István út 10/A.). Ab 17:30 Uhr wer-
den die ausstellenden Künstler im Rahmen der World Akade-
mie präsentiert.

Wieder gibt es den „Kauf Lokales,
kauf auf dem Kisalfölder Erzeuger-
markt” auf dem Dunakapu-Platz. Der
erste Frühlingsmarkt dieses Jahres

erwartet am 7. April von 9–15 Uhr
alle Interresierten.  

Tag der Bestickten Ostereier am 31. März von 10–16
Uhr im Haus der Generationen (Aradi vértanúk útja
23.). Aus verschiedenen Regionen des Landes kom-
men Kunsthandwerker und Designer, welche die mit
für ihre Region typischen Motiven geschmückten Eier
präsentieren. Im Spielhaus werden die Familien mit Ei-
erfärben, Lebkuchenbäckerei und Herstellung von Os-
terschmuck erwartet.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Konzert von „Kárpáti Dódi Privá-
ti Projekt” im Rómer Jazz Klub
am 3. April um 19 Uhr im Rómer
Haus (Lukács S. u. 21.).
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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  

Válaszúton címmel dr. Bogár László előadását hall-
gathatják meg az érdeklődők a Magyar Évezredek
sorozatban április 4-én 18 órától a SZE Apáczai Ka-
rán (Liszt Ferenc u. 42.). 

Az idők jelei című magyar dokumentumfilmet tekintheti meg
a közönség a KÉSZ rendezvényén, április 3-án 17 órától a Szé-
chenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán (Liszt F. u. 42.). 

A felvilágosodás eszméi Franciaországban és Batsányi János,
A franciaországi változásokra című vers magyar költője címmel
tart előadást dr. Boros István filozófiatörténész április 4-én 17
órától  a TIT-székházban (Munkácsy út 6.).

Közösségek és ünnepek, tavaszi
népszokások régen és ma címmel
Lanczendorfer Zsuzsanna néprajz-
kutatóval és közösségfejlesztő szak-
emberekkel lesz beszélgetés április
1-jén 17 órától a Kossuth Lajos Mű-
velődési Házban, 2-án 14 órától a
József Attila Művelődési Házban, 3-
án 18 órától a Bezerédj-kastélyban.

Dévai Nagy Kamilla előadóművész
lesz a Hangraforgó klub vendége
április 5-én 17 órától a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér klubjában (Herman O. u. 22.).

A Bénégy Csoport: Pék Eszter Anna, Revák István, Ho-
molya Gábor, Csizmadia István közös kiállítása április 3-
án 17 órakor nyílik az MTA Galériában (Liszt F. u. 10.). 

A hímes tojás napját március 31-én 10 és 16 óra között rendezik
a Generációk Háza Művelődési Központban. Az ország különböző
vidékeiről érkeznek a népművészet ifjú mesterei, népi iparművé-
szek, és bemutatják tájegységük jellegzetes motívumaival díszí-
tett tojásaikat. A játszóházban tojásfestés, mézeskalácssütés, hús-
véti dekorációk készítése várja a családokat.

A Kárpáti Dódi Priváti Projekt ad koncertet a Rómer Jazz Klub-
ban április 3-án 19 órától a Rómer Házban (Teleki László u. 21.).

Az Egészség-Piac programja Ménfőcsanakon, a Beze-
rédj-kastélyban folytatódik április 5-én 14.30 és 18.30
között, majd 6-án pedig 9 és 12 óra között a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Házban, ahol az érdeklődők
a szűrővizsgálatokon és különböző tanácsadásokon kí-
vül változatos életmódprogramokon is részt vehetnek.

Az Art World Hungary Egyesület Tavaszi tárlata, kép-
zőművészeti kiállítása április 2-án 17 órakor nyílik a
GYMSM KIK székházában (Szent István út 10/A.).
17.30-tól a kiállító művészek mutatkoznak be.

Időutazás lélektől lélekig címmel a Rosette Ensemble
vonósnégyes ad koncertet április 6-án 19 órától a Szent
Imre-templomban (Szent Imre út 35.). Műsoron: Haydn:
G-dúr vonósnégyes és Schubert: d-moll quartett.

A győri Egyetemi Zenekar ad koncertet április 4-én
19 órától az Egyetemi Hangversenyteremben (volt
zsinagóga, Kossuth u. 5). Vezényel Ménesi Gergely.

Schmal Károly Szabálytalan rend
című kiállítása nyílik április 6-án 18
órakor az Esterházy-palotában (Ki-
rály utca 17.). A tárlat június 2-ig,
hétfő kivételével mindennap 10 és
18 óra között látogatható.
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Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Két típusuk van a magaságyások-
nak. Az egyik, ahol a kert talajára épít-
jük fel az oldalfalakat, a másik, amikor
lábakon álló ládát készítünk. Az elsőt
kerttel és hellyel is rendelkezőknek
ajánlom, a másodikat pedig nagy te-
rasszal, vagy közös udvarral rendelke-
zőknek. Ezeknek a ládáknak az elkészí-
tése ugyan költségesebb, de bármikor
elmozdíthatók, és akár virágdézsaként
is szolgálhatnak. Így mindenkinek le-
hetősége van kertészkedésre, egy kis
saját termesztésű zöldség előállításá-
ra. Ha helyünk és időnk engedi, köny-
nyedén bővíthetők, így nagyobb felü-
let áll rendelkezésre a termeléshez.

Milyen problémákra jó megoldás a
magaságyás? Ha egyre nehezebb a ha-
jolgatás, ha nem szeretünk, vagy talán
nem is tudunk kapálni, ha nincs tala-
junk, mert térkövezett az udvar, vagy fé-
lünk, hogy szennyezett a talaj, ha félünk
permetezni, sok a csiga a környéken, és
ha szeretünk a szomszédnál egy-két
héttel előbb szüretelni, akkor kedvező
megoldás a magaságyás készítése.

Hogy kezdjünk neki?
A legjobb, ha deszkából – ami le-

het akár bontott raklap is – készítjük
el az ágyásunk oldalfalát. A sarkoknál
és a deszkák összezárásánál oszlopo-
kat helyezzünk el. Ha nagyon masszí-
vat szeretnénk, akkor a sarkokat fém-

pánttal fogassuk össze. Ez főleg a
mozgatható ládáknál előny.

Ha ládát készítünk, akkor a leg-
jobb, ha egy erős, tiszta raklapra épít-
jük rá. Ha a kertbe, talajra tesszük,
nem kell neki feneket építeni, de ér-
demes egy vakondhálót vagy geotex-
tilt teríteni alá. Így megakadályozha-
tó az állati kártevők „betörése”. A
deszkát érdemes vizes alapú páccal
bevonni, nemcsak a látvány miatt,
de a tartósság növeléséért is. Az ol-
dalfalak belső oldalára is érdemes
geo textilt erősíteni, így jobb a hőtá-
rolás, és a víz sem szökik meg az ösz-
szeillesztések között. A deszkák mi-
nél szorosabban legyenek egymásra
illesztve. Lehet kapni előregyártott
(fa és beton) elemekből is, de ez na-
gyon költséges, bár az összeszerelé-
sük nagyon egyszerű, és felületkezel-
ni sem kell őket. Akár ládában, akár
magaságyásban gondolkodunk, a
magassága 60-80 cm legyen. A szé-
lessége, hogy könnyen művelhessük
(átérjük), 100-120 cm-nél ne legyen
több. A hosszát csak a hely szűke ha-
tározza meg. Bár a tapasztalatok 4-6
méternél hosszabbat nem igen mu-
tatnak. Ha a gyerekeket is bevonjuk
a kertészkedésbe, akkor 60 cm-nél

A Zöld város kialakítása Győrben című projekt keretében öt cikkből álló sorozatot indítottunk, amelyből olvasóink eddig
városi környezetben is hasznos növényápolási tanácsokat kaphattak havonta egyszer. Negyedik cikkünkben a magas -
ágyásokkal foglalkozunk. 

MAGASÁGYÁSSAL

Magyarországon az utóbbi évek-
ben kezd elterjedni a magaságyás,
de aki már a '90-es években fo-
gott a kezében német vagy angol
kertészeti újságot, az már ott ta-
lálkozhatott vele. Elsősorban a ki-
csi, szűk, akár talaj nélküli belső
udvarokon, kertekben jelent meg,
de sok olyan kertben is használ-
ják, ahol rossz minőségű a talaj.
Hiszen a magaságyás lényege,
hogy a legjobb minőségű talajke-
veréket készítsem elő az ülteten-
dő növények számára.

mindenkinek lehetosége van kertészkedésre´́
Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró  /  Fotó: O. Jakócs Péter

padlizsánt, tökféléket, uborkát pedig
palántáról.

A magokat akár egy-két héttel előbb
elvethetjük a magaságyásba, mint a
szabad földbe, mert a magaságyás ta-
laja előbb és jobban felmelegszik. Akár
folyton termő szamócát (epret) is ültet-
hetünk bele. Sokan csak a kerti sütöge-
téshez szükséges fűszernövényeket ül-
tetik bele, hogy frissen szedjék le azo-
kat egy kerti parti alkalmával.

A magaságyásokat a kert napos ré-
szén helyezzük el vagy építsük meg.
Ha évelő növényeket ültetünk bele,
akkor télen se feledkezzünk meg ró-
luk, ugyanis ha nincs csapadék, a lo-
csolásról nekünk kell gondoskod-
nunk. (x)

ne legyen magasabb. A 20 cm-re ki-
emelt ágyás még nem magaságyás.

Ha kész a magaságyás, jöhet a fel-
töltése, rétegenként. Az alsó rész
(15-20 cm) álljon ágakból, ágapríték-
ból, ha le tudjuk darálni azokat. Utá-
na 10-15 cm fűnyiradék jön, ezt kö-
veti 10-15 cm száraz lomb. Erre te-
gyük a komposztálásból kivett, még
éretlen, félkész komposztot 10-15
cm magasságban, majd a kertünk
földjét érett komposzttal összekever-
ve. Ha nincs jó minőségű kerti föl-
dünk, akkor használjunk virágföldet
érett komposzttal keverve. Ez a felső
réteg szolgálja a magok vagy a palán-
ták földjét. Ebbe a rétegbe akár tőze-
get is keverhetünk a talaj lazítására,
a vízmegkötés érdekében. A rétege-
ket ne keverjük össze, szépen elsimít-
va, gyenge tömörítést követően he-
lyezzük egymásra őket. Ha kész,
akár be is ültethetjük.

Mit érdemes 
beleültetni?
Retket, salátát,

gyökérzöldséget ,
borsót és babot
magról. Paprikát,
p a ra d i c s o m o t ,
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Még a vihar előtti csendben látogattuk meg Hajtó Pé-
tert, a Starbrand rendezvényszervező iroda vezetőjét
a kulisszák mögött. Bő egy hónap múlva valószínűleg
kevésbé lesz nyugodt, hiszen hiába a több mint egy év-
tizedes szakmai tapasztalat, egy húszezer résztvevős
rendezvény lebonyolítása előtt nagy eséllyel minden-
kinek lennének álmatlanabb éjszakái.

Május 10-én startol ugyanis a vá-
ros legnagyobb tavaszi fesztiválja-
ként emlegetett háromnapos Szent -
iváni Fesztivál világsztárral és az ak-
tuális hazaiakat felvonultató névsor-
ral, na és rengeteg szabadidős prog-
rammal, hiszen régen nem csak laza
esti buliként tekintenek a rendez-
vényre a szervezők. Több mint kétszá-
zan tesznek a sikerért, így a kezdeti
nyolcszáz fős rendezvényt mára fel-
dolgozták a hazai fesztiváltérképre.

Hajtó Péter főszervező a minden-
napokban egy hatfős stábot tudhat
maga mögött. Mindenki profi a ma-
ga területén, büszke is rájuk, és arra,
hogy univerzálisak. A szervezés után
időnként limuzint vezetnek, de még
olyan is van a munkatársak sorában,
aki dj-ként levezényli az egész éjsza-
kát, ha úgy van.

A véletlenek is közrejátszottak ab-
ban, hogy ma már ilyen sokrétű és si-
keres Hajtó Péter Starbrandje. Egy li-
muzinbérléssel kezdődött minden
2007-ben, amikor is kedvet kapott,
hogy vásároljon egy sajátot. Az autót
pedig promózni kellett, úgyhogy meg-
szervezte élete első rendezvényét, a
Szigetközi Music Fesztivált Dunasze-
gen. „Az óriási mélyvízben rögtön
szembesültem a szakma veszélyeivel.
Több fény volt az úton a rendőrautók
miatt, mint a színpadon” – emléke-
zett vissza az első estére, ami a ren-
dezvényszervezés felé terelte. A várt
két-három ezer koncertező helyett
ugyanis csaknem huszonötezren láto-
gattak el Dunaszegre, kis túlzással
megbénítva ezzel a Szigetközt. A fesz-
tivált aztán évente megtartották
2013-ig. „Olyan váratlan helyzetekbe
csöppentünk, amit sokan meg sem él-
nek egy élet leforgása alatt. Ez sokat
adott ahhoz, hogy bármilyen helyze-
tet meg tudjunk úgy oldani, ahogy azt
a nagyok is csinálják” – idézte fel a
fontos időszakot, amit aztán újabb fe-
jezetek követtek.

Talán már mindenki tudja a város-
ban és a környéken, hogy augusztus
20-a táján többnapos, majális hangu-
latú buli van Győrben, a marcalvárosi
cirkusztéren. 2013 óta ezt is a Star -

brand szervezi, s ha esetleg lett volna,
aki nem hallott az eseményről, az va-
lószínűleg tavaly értesült róla, amikor
is arról szóltak a hírek, hogy a legjob-
ban várt Majka-koncert előtt elment
az áram. „Információim szerint a szol-
gáltató egyik vezetéke kilazult, túlme-
legedett a kábel és leégett. A színpad-
hoz pedig nem volt megfelelő tartalék
aggregátorunk. Idén erre is felkészü-
lünk” – mutatott rá, hogy az élet min-
dig produkál váratlan helyzeteket. De
minden jó, ha jó a vége: Majka már a
helyszínen beírta a jövő évi győri fel-
lépést a naptárába. „Ilyen a betyárbe-
csület” – mondta Hajtó Péter, aki sze-
rint ritka a hasonló emberség a szak-
mában, ami gyakran az érdekekről
szól. Jó adag keménységet is kellett el-
sajátítania a starbrandes csapatnak az
évek során az előadókkal szemben:
nem szabad rögtön mindent megadni
nekik, mert irreális dolgokat is kérnek.

A Szentiváni Fesztivál idei sztárfel-
lépőjének menedzsmentjével példá-
ul októbertől januárig tartott az
adok-kapok, míg aláírták a szerző-
dést, miszerint a Modern Talkinggal
híressé vált Thomas Anders idén Ma-
gyarországon kizárólag a győri közön-
ségnek ad nagykoncertet.

Ezt a rendezvényt 2014-
ben indította el Hajtó Péter,
s azóta nagyjából ugyanaz-
zal a csapattal valósítja meg
évről évre. Ezek mellett
egyre több céges rendez-
vényt vállalnak, a sorsfordító li-
muzin pedig már egy flotta része:
a limókon kívül luxusautókat,
transzportereket és még partibuszt
is bérelhetnek tőlük.

És hogy mit hozhat a jövő? Való-
színűleg egyre tudatosabb véletle-
neket. „Ha kapunk nagyobb teret,
még lehet fokozni, bővíteni a tevé-

kenységünket. Ami biztos, hogy
minden előadó szeret Győrbe jönni,
presztízsnek számít itt fellépni, és
ehhez mi is igazodunk, Győr erős
kulturális kínálatát szeretnénk erő-

síteni a jövőben is” – hangsúlyozta
az egyébként újdonsült apuka, aki
büszkén mesélte, felesége a baba
mellett is megszervezte azt a felvi-
déki jótékonysági bált, amivel csak-
nem négyezer eurót juttathatott el
beteg gyerekeknek.

Hajtó Péter:

Büszke vagyok

MAJKA ÉS A BETYÁRBECSÜLET

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

a csapatomra

A rendezvényt mára
feldolgozták a hazai 

fesztiváltérképre 
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv viktornagy.net

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor
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A P80/C Ferrari a leghosszabb ideig tervezett
egyedi sportautó a világon. A megrendelésre ké-
szített, 488 GTB alapú szupersportautót pálya-
használatra szánták, és eszméletlen szépre sike-
rült. A Ferrari Centro Stile profi formatervező csa-
pat, és a sportkocsigyártó aerodinamikai részlege
közösen dolgozta ki a karosszéria részleteit. Tech-
nikailag is a maximumot hozták ki belőle, hiszen
Xtrac szekvenciális sportváltót építettek be és 18
colos központi anyás felnik kerültek rá. A leendő
műértő tulajdonos kilétét homály fedi, de bizto-
san milliós kiadással kell számolnia.

Azt hiszem, nem csak a BMW (X4,
X6), a Mercedes (GLC, GLE Coupe) és
az Audi (Q8) szeretne részesedni a lu-
xus SUV-piac kissé különös, kupésított
szegmenséből. Érkezik a Porsche a
Cayenne Coupéval. A tetszetős forma
lényegesen nem kisebb utasteret rejt
magában. 600 literes a csomagtér, és
akár 1540-re bővíthető lehajtott ülé-
sekkel. Egyedül a fejtér csökkent a te-
tővonal miatt, de a hátsó ülés három-
centis süllyesztésével ezt kvázi kiküszö-

Újabb kupé SUV
bölték. Két benzines erőforrással érke-
zik a Coupé. A 2,9 literes V6-os 340 ló-
erőt tud, 450 Nm csúcsnyomaték mel-
lett. Ezzel 6 másodperc alatt gyorsul
százra és 243 km/h a vége. Lehet kérni
V8-ast is. A négyliteres blokk 550 ló -
erős és 770 Nm a maximális nyomaté-
ka. Ez a turbó verzió 4 mp alatt futja a
0–100 sprintet és 286 km/h a korláto-
zás nélküli végsebessége. Az ára kicsit
borsosabb a sima Cayenne-nél, de a
felszereltsége is jobb.

Egyedi Ferrari
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Két Audi, amelyek egy kategóriá-
ban versenyeznek ugyan, de teljesen
más ligában indulnak. A minden por-
cikájában győri Q3 a divatos családi
mindenes, míg a Q8 a sportos cross -
overek non plus ultrája.

Három, a magyar igazság
A Q3 egy A3 méretű, de annál ma-

gasabb építésű kocsi, nemrég újult

meg és teljes egészében Győrben ké-
szül. A hűtőrács mérete alapján na-
gyobb autónak tűnik, magabiztos lett
az orr kialakítása. Alapáras LED fény-
szórói olyannyira markánsak, hogy
még egy Q8 tükréből is fenyegetőnek

hatnak. Fokozható a marcona tekin-
tet, ha fekete keretes single-frame
maszkkal kérjük. A sárvédők dombo-

rítása erőtől duzzadónak mutatják a
kis Audit. A formanyelv egyértelmű,
ahogy a prémium szegmensben az el-
várt, mégis elég egyedi részlet van raj-
ta, amitől egyénisége lett. A kerékjá-
rati ívek pereme lehet színre fújt,
ahogy a tesztautón. A teljesen fehér
verzió eleganciát, könnyedséget köz-
vetít. Ezeket a betéteket kérhetjük fé-
nyes feketére fényezve, így egy élénk
alapszínnel párosítva kiemelik az autó
karakterét. A sötét küszöbökkel terep-
járós lesz a dizájn. Összességében a
korábbi generációhoz képest szintet
lépett, mint amikor valaki a márkás
melegítőt sportzakóra és chino nad-
rágra cseréli.

Belbecs
A Q3 beltere még nagyobbat ug-

rott a fejlődési létrán. Már egy kényel-
mes kompakt, vagy inkább egy közép-
kategóriás kombi térkínálatát és ké-
nyelmét nyújtja. Ez igaz a térérzetre,
a csomagtér méretére (530 liter) és
a szolgáltatáskínálatra, amit modern
csomagolásban tálaltak a tervezők. A
sportos karbon vagy színes alcantara
betétes, enyhén a vezető felé fordí-

tott műszerfal integrált – nem kiálló
tabletre emlékeztető – LCD-kijelzőt
kapott középen, amely felszereltség-
től függően 8,8–10,1 colos. Alatta a
hagyományos, a minőségérzetet fo-
kozó alumínium tekerőgombos klíma-
kezelő panelje. A vezető előtt is van
kijelző, mégpedig a virtuális cockpit,
aminek 10,25–12,3 col méretű (cso-
magfüggő) képernyőjén bármilyen
hagyományos, a vezetéshez szüksé-
ges információ, vagy akár teljes kép -
ernyős térkép is megjeleníthető. Az
S-line sportülései olyan kényelmesek,
és minden irányban tág határok kö-
zött állíthatók, hogy jógapózban vagy
éppen beállt derékkal is el tudunk
benne helyezkedni. És még mögöt-
tünk is marad hely. Ha mégis több
csomagot viszünk, húzhatjuk előrébb
a hátsó padot, dönthetjük a támlát –
elvben 675 literig. A gyári, feláras erő-
sítős hifi csodásan szól, de a koncert-
hangulatot a Bang & Olufsen 16 csa-
tornás, 15 hangszórót és 660 W telje-
sítményt felvonultató rendszere adja,
ami egy beépített mikrofonnak kö-
szönhetően igazodik a menet- és hát-
térzajokhoz.

Teszt: Audi Q3 S-line 35 TFSI S-tronic és Q8 50 TDI quattro tiptronic

Szerző: Nagy Viktor 
Fotó: Marcali Gábor

KÉT test, EGY lélek

2019. március 29.
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Téefesí
És akkor nézzük, a sok prémium

adalék hogyan hat az érzékeinkre me-
net közben. A 35 TFSI a legkisebb ben-
zinmotoros verzió. Az 1,5 literes, négy-
hengeres, turbós ismerős erőforrás a
konszerntársakból. Az S-tronic DSG vál-
tóval együttműködve az egészséges
kompromisszum a sportos és takaré-
kos autózáshoz. Néhány másodperces
gondolkodás után minden helyzetben
megindul, a futómű-kormány kettőse
pedig városban, kanyargós utakon
egyaránt partner. Autópálya-tempó-
ban is csendes marad az utastér, és ha
tud a hengerlekapcsolás aktiválódni –
részterhelésen, egyenletes sebesség-
nél –, nem nehéz 6 liter alatti fogyasz-
tást produkálni vele. Ha többet szeret-
nénk a kis Audiból kihozni, akkor a 2 li-
teres TFSI 190 és 230, vagy a TDI 150
és 190 lóerővel jöhet a segítségünkre.
Az erősebbek alapáron quattro összke-
rékhajtást is kaphatnak – vagy szériá-
ban jár hozzájuk. Az árak a prémium
szegmenshez mértek, 9,6 és 13,1 mil-
lió forint között alakulnak (Basis, Ad-
vanced, S-line). Ezenfelül felszereltségi
csomagok hada áll rendelkezésre,
amikkel egyénre szabhatjuk Q3-asun-
kat, akár kényelemre, akár sportosság-
ra vágyunk. Befér a család, könnyen
mozog a parkolóházban, mégsem kell
szégyenkezni vele a német autópályá-
kon sem. Tuti választás, ha a praktikus
prémiumautót keressük.

Top Q
A Q3 után egy csatahajó formátu-

mát mutatja a Q8. Az ötméteres hosz-
szon kialakított kupés tetővonal, és a ke-

ret nélküli ablakok teljesen egyediek. A
2,3 tonnás monstrum orra – mivel szín-
re fényezett a hűtőrács kerete, így feke-
te – egy lopakodó óriáspárduchoz ha-
sonlít. A mátrix-LED fényszórók éjjel is
nappali világosságot ontanak magukból,
a menetfények pedig a ragadozó karma-
it mintázó csíkok. Egyébként a Q3–Q8
összehasonlításban meglepő módon az
autók orrában van a legkisebb eltérés –
a nagymacska méreteiből adódóan 20
százalékkal nagyobb arcot hord, de
arányaik hasonlóak. Oldalról aztán a
vadállat elhúz a fehér cicus mellett,
mert nagyon „dög”. A hátsó traktus is
brutálisabb kisebb társánál, főleg éjsza-
ka, amikor a dinamikusan kirajzolódó
OLED lámpák rövid függőleges vonalait
egy teljes szélességben húzódó vízszin-
tes köti össze. Nehéz szavakat találni ar-
ra, milyen érzés mellette állni. Ne is té-
továzzunk, irány a volán mögé.

Más-világ
Az ingolstadti mérnökök össze-

gyúrták az A6 és A8 teljes technikai

arzenálját és megalkották a Q7 „pré-
mium változatát”. Hiszen a Q8 most
megkapta a háromkijelzős vezérlő-
rendszert – egy a sofőr előtt, egy kö-
zépen fent, és egy alatta a klíma ke-
zeléséhez (rezgős visszajelzéssel) –
és azt a modern, egyben ívelő, extra
igényes műszerfaldizájnt, ami (szerin-
tem) a legjobbak közé röpíti a nagy
Audikat. Mellette a Q3 úgy fest, mint-
ha öt évet visszamentünk volna az
időben… Vagy a Q8 szaladt előre?! A
méretek lenyűgözőek minden irány-
ban. Amikor beszálltam, és a tekinté-
lyes, ablakkeret nélküli ajtót magam-
ra húztam, nem sikerült elég erőt ki-
fejtenem. Nem gond, a szervomoto-
rok behúzták helyettem. Az indító-
gomb nyomására a kormány és a ve-
zetőülés beállt a memóriában tárolt
pozícióba. Telefonomról a brutális
hangminőségű hifi már a kedvenc
jazzdalt zengi: Cosmic girl, a Jamiro-
quai-tól. Mintha az autó választotta
volna a zenét. A Q8 is pontos, sokré-
tű és igényes, trendi.

Tédéí
Az első gázadásnál hallom – de

csak a nyitott panoráma üvegtetőn ke-
resztül –, hogy V6-os és dízel az erő-
forrás. Az 50 TDI az új elnevezési rend-
szer szerint az erősebb háromliteres
TDI motor, 286 lóerővel, 600 Nm nyo-
matékmaximummal. Mire elég ez?
Mindenre! A gyártó szerint 6,3 mp
alatt van százon, és 245 a vége. Nem
próbáltam, bevallom, de amikor oda-
léptem neki, 1 mp gondolkodás sem
kellett és mindent bevetett, hogy ki-
szolgáljon. Ebben nagy szerepe van a
tökélyre fejlesztett tiptronic bolygó-
műves váltónak. Egy 48 voltos hibrid-
rendszert is szereltek a hajtásláncba,
amely megfelelő körülmények esetén
a motor leállítása mellett is tudja tar-
tani a kocsi tempóját. Ami pedig egy
csoda, a Q8 irányíthatósága. A Torsen
rendszerű, legendás quattro (állandó)
összekerékhajtás, és négykerék-kor-
mányzás együtt érzésre egy tonnát fa-
ragnak a tömegéből. Nem hittem el,
míg ki nem próbáltuk, hogy azonos kö-
rön fordul a Q8, mint a városi vagány
Q3. A légrugó pedig csak fokozza a
komfortot és a sportosságot – attól
függően, milyen beállítást használunk.
Terepen akár 25 centis hasmagasság-
nak is örülhetünk – ha bárki le merné
vezetni a szőlősbirtok murvás beveze-
tő útjáról –, és a hajószállító tréler fel-
akasztásakor vagy a borosrekesz köny-
nyebb beemelhetősége okán a cso-
magtérből a „földig” is ereszthetjük a
hátulját. Vajon mi az ára a világ egyik
legkomolyabb crossoverének? 22 mil-
lió forint alsó hangon, de kit érdekel,
ha ez a legjobb SUV! (x)
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Felnőtt
2017-ig nem gondoltam volna,

hogy valaha egy nem hétköznapi Kia
lesz a tesztalanyunk. Ám amikor kijött
a hátsókerék-hajtású Stinger, egyértel-
művé vált, hogy a koreai gyártónál
nem babra megy a játék. Most pedig
itt egy sikeres tömegmodell, a sikeres
Ceed mutációja, a Proceed. Eddig a
„pro” előtagot a háromajtós, kvázi GTI
kapta. Most viszont egy kombikupé.
Vagy kupékombi? Egy eszméletlenül
dögös farral ellátott négykerekű, ami
mindenkiben érzéseket kelt, többségé-
ben birtoklási vágyat ébreszt. Kombi-
fanokban azért, mert rakodható. A
sportautót szeretőkben, mert a tető
íve szinte ráfeszíti az útra, annyira ku-
pés. A kompaktautósokban pedig,
mert végre nem tömeg-hatású. Persze
az „infravörös” szín, esetleg egy na-
rancs-metál kötelező tartozék.

Minőségi suhanás
A tetővonal 43 mm-rel van lejjebb,

mint egy mezei Ceednél. Ebből tíz a

2019. március 29.

hasmagasság „kárára” ment – tehát ka-
pott egy finom ültetést –, a többi pedig
a forma miatt jött. A futómű alapból is
igényes, hátul több lengőkaros, de itt
az agilis viselkedés elérése miatt to-
vább hangolták. A kormányzás is köz-
vetlen, menet közben nem érezni,
hogy több mint 4,6 méteres a kicsike.
Nem elég, hogy jól fordul, nem billeg,
a GT-line 1,4 literes, 140 lóerős, négy-
hengeres turbómotorja nyomatékos
(242 Nm) és pörgethető (6000
ford/perc). A rövid úton járó,
hatsebességes kézi váltó
azt kívánja, hogy egy
pillanatra se ve-
gyük le róla a
k e z ü n k e t .
Mindeközben
belül a varrott
műszerfalborítás,
bőrülések, decens
formák együttese egy-
szerre atombunker biztonságérzetét,
és egy gran turismo – utazóautó – ké-
nyelmét adja. Az analóg műszerek
ezüstcsövekből tekintenek ránk, a kö-
zépkonzol a sofőr felé fordul és a letisz-
tult képet alig zavarja meg a középre
helyezett, tabletszerű képernyő. Alap-
áras a kormányfűtés, ami télen egy
álom. Az aktív sávtartó prémium au-
tóknál nem látott finomsággal tartja a
megfelelő nyomvonalon a Proceedet.
Végre nem az az első, hogy sietve ke-
ressük, hol tudjuk kikapcsolni, mert

tényleg segít, nem idegesítő. Minden
porcikájában kiforrott konstrukciónak
tűnik a kompakt Kia.

Egyedi részletek
Egy, a tökéletes műszaki színvonal,

amit a Proceed nyújt. Kettő, az érzés,
ahogy ezt átadja. Harmadikként ott a
magával ragadó forma. És végül a sok-
sok kidolgozott, apró részlet, geg, amitől
szíve lesz az autónak. Például a C-oszlop-

ra felfutó alumíni-
um cápa uszony.

Zseniális.

Teszt: Kia Proceed 1,4 T-GDI GT-line

Pro-forma
Szerző, fotó: Nagy Viktor

Gran Tourismo, Shooting
Brake, Fastback. Az autó-
ipar egyedi modelljeinek el-
nevezése, melyek fogalom-
má váltak. Utazóautó,
sportkombi vagy csapott
hátú kupé?! Most mindez
együtt elérhető közelségbe
került. Itt a Proceed.

A tetô íve szinte
ráfeszíti az útra, 
annyira kupés

Aztán a hátsó ajtó tetejére ívelő spoi -
lerbe integrált, fordított háromszög for-
májú féklámpa. Az elforgatott T-t formá-
zó betétek a hátsó lökhárítón, és a jég-
kocka-LED menetfények az első fényszó-
róban. Nem szégyen Porsche Ca yen ne/
Panamera hátsóról kölcsönözni a lám-
pákat. Hiszen a mérnöki teljesítmény
adott, csak ki kell próbálni egy mai Kiát.
Egy kis felárért komplett vezetéstámo-
gató rendszerek vagy akár prémium fel-
szereltség is elérhető.

Verhetetlen
A Proceed tud ennél is brutálisabb

lenni, ha az egyhatos, 204 lóerős ben-
zinessel és GT felszereltséggel vesszük.
Ha pedig elég a minimum, kérhetjük
a háromhengeres 1,0 T-GDI-vel vagy a
szupertakarékos 1,6 literes CRDi-vel.
Az ára kicsit magasabb ugyan egy
Ceed kombinál, de a felszereltsége tel-
jes. Az ezresnek 6,65 millió forint a lis-
taára, de a csúcsverzió sem több, mint
8,65 millió! És ahhoz már LED első
fényszórók, 18 colos alufelnik, elektro-
mosan állítható memóriás vezetőülés
és fűthető, 40-20-40 arányban dönt-
hető hátsó üléssor is jár. A stílust mind-
egyikhez adják, a 7 év gari ajándék, és
ráadás a közel 600 literes csomagtér
– szóval a gyerekeket is el tudjuk vin-
ni az olasz tengerpartra. Várhatóan
nem jön velünk szembe sok Proceed,
és a Spiaggia di Fegina strandja mel-
lett parkolva is a tekintetek kereszt-
tüzébe kerülhetünk. (x)
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Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!
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Egy tradicionális portugál édesség, a Bola
de bolacha de Maria sütemény ihlette a fi-
nomságot, amiről az hírlik, hogy két szelet a
legnagyobb kérdéseket is segít eldönteni. A
portugál lányok a nagymamájuk receptjét ké-
szítik randevúkra, ha szomorúak, ezt kérik a
kávézóban, minden rendezvényen, ünnepsé-
gen, családi összejöveteleken megtalálható.
Maria Alexandrovna, a pékasszony Oroszor-
szágban született és Angliában sütötte a Ma-
ria kekszet, több országban, de leginkább Por-

tugáliában vált népszerűvé. Nemzeti öröksé-
gükként tartják számon a portugálok, az ere-
deti történetet pedig nem reklámozzák. Én
egy újabb változatát készítettem el, ami kicsit
könnyedebb a vajas verziónál. A hiedelem vi-
szont igaz, az első szelet csupán megnyugtat,
de a második szelet harcra késztet és bármi
vacillálást eloszlat. Valójában a kávé erőssége,
a cukor azonnali felszívódása és maga az él-
vezet az, ami bátrabbá és boldogabbá teszi a
kekszes torta evőit 1874 óta.

Tipp:
Az eredeti 

recept egyszerű
vajas kréme: 250 g
porcukor, 250 g vaj, 

50 ml presszó-
kávé

KávéKARAM
E

LL Elkészítés: 1. A lehűtött habtejszínt habbá verem, az utolsó fázis-
ban hozzáadom a porcukrot és egy csipet sót. Egy csésze forró kávé-
ban simára keverem a zselatint, kihűtöm és a felvert tejszínhabhoz
keverem egy spatulával.  2. A kekszeket egyesével belemártom a ma-
radék 150 ml kávéba és egy kibélelt formát kirakok vele. Ráöntöm a
krém egyharmadát, majd már nem olyan sűrűn, de újra rakok rá ká-
véba mártott kekszeket. 3. Újra krémmel rétegezem, de körberakom
még a vajkaramellákkal, még 5-6 szem keksszel és befedem teljesen
krémmel. 4. Egész éjszakán át pihentetem. Amikor megdermedt, cso-
kit olvasztok, egy habzsákba vagy zacskóba töltöm, berácsozom a tor-
ta tetejét és 2-3 kekszet török a tetejére.

Bevásárlólista: 300 g vékony vajas 
keksz, 300 ml habtejszín (30%),
2 kk. zselatinpor, 200 ml presszókávé,
1 ek. porcukor, 10 szem vajkaramell 
(puha, zacskós). Tetejére: 50 g ét‐
csokoládé, maradék tört keksz

#szarkazsófi
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A Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakossá-
got, hogy az üzemeltetésében lévő
győri hulladékudvarok április 1-jétől,
hétfőtől a megszokott napokon, de
a nyári nyitva tartásnak megfelelő-
en 9 és 17 óra között vehetőek
igénybe. A győri és a vidéki hulla-
dékudvarok nyitvatartása megtalál-
ható a gyhg.hu honlapon.

kihelyezése
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a

tisztelt hozzátartozókat, hogy a
nádorvárosi, a szabadhegyi, a
révfalui, az újvárosi, a Sugár úti,
a Templom úti, a Malomsori és
a Koroncói úti köztemetők ápri-
lis 1-jétől, vagyis hétfőtől a nyári
nyitvatartási rend szerint, azaz
naponta 7 és 20 óra között láto-
gathatóak.

A roadshow március 18-án Csor-
nán kezdődött, másnap a győri Köl-
csey-iskola következett, a harmadik na-
pon pedig Kapuvárra látogattak a vize-
sek. A negyedik napra megjött a jó idő,
a Gyakorló iskolában a bemutatók egy
része már a szabadban zajlott, pénte-
ken pedig a győrújbaráti Rákóczi-iskola
zárta a sort. Összesen mintegy kétezer
gyermek látta a bemutatókat. 

A gyerekek testközelből ismerked-
hettek meg az árvízvédelmi, vízho-
zammérési és vízszerelési munkákkal.
Láthatták a víziközmű-terepasztalt, a
Harcsás-féle falikútgyűjteményt, és
vízcsöveket is összeszerelhettek. Jó-
zsa Tamás, a Hild-iskola igazgatójá-
nak lebilincselő előadásából az építé-
szet és a víz kapcsolatát ismerhették
meg. Tóth László, a Pannon-Víz disz-
pécserszolgálatának vezetője pedig
sok-sok vizes érdekesség mellett ivó-
kulacsokkal is meglepte a gyerekeket. 

A Pannon-Víz Zrt. rajzályázatán
idén is taroltak a csornaiak: onnan ér-
kezett a legtöbb díjazott rajz. A Győr
környéki csapatok közül a Győrújfalui

Hulladékudvarok
nyári nyitvatartása

Köztemetok
nyári nyitvatartása

A Győr-Szol Zrt. időben elkezdte
és határidőre befejezte annak a 251
darab választási táblának a kihelyezé-
sét, amelyekre az európai parlamen-
ti választással összefüggő hirdetése-
ket lehet kiragasztani. A táblák ezút-
tal is a megszokott helyeken – töb-
bek között forgalmas útkereszteződé-
sek mentén, buszmegállók mellett –
találhatóak.

Választási táblák 

Bárány István önkormányzati képviselő
április 1-jén az Audi Hungaria Iskolában (Kör-
töltés utca felől megközelíthetően), 2-án a
bácsai nyugdíjasklub helyiségében (Vámosi
u. 2.), 3-án a Tulipános Iskola Kisbácsai Tag-
iskolájában (Sövény u. 15.) 18 órától fogadó-
órára várja az érdeklődőket. Laczkovits-Ta-
kács Tímea önkormányzati képviselő szintén
április 3-án tart fogadóórát 17–18 óráig, a
polgármesteri hivatal ménfőcsanaki lakossá-
gi információs irodájában (Szertári utca 4.).

Fogadóóra´́

Általános Iskola Víz világnapi sétája
nyert csoportos díjat. Egyéniben Mik-
lós Jázmin, Régely Kata és Borsfai Jo-
hanna pályaművei kaptak elismerést.

A víz világnapi pályázat eredmény-
hirdetésére a szabadhegyi víztorony-
ban került sor március 23-án, a nyílt
napon. A díjakat Tőke László, a Pan-

non-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója
adta át. A víztorony-látogatás fődíját,
a látogatók között kisorsolt szódagé-
pet a kék sorozatú, telefon jelű, 47-
es sorszámú tombolajegy nyerte.
Lapzártáig a nyertes még nem jelent-
kezett, így lehet, hogy most olvassa
a jó hírt. A nyereményért jelentkezni

a 96/522-613-as telefonszámon le-
het, munkanapokon 8–16 óráig. A
szabadhegyi víztoronyba egyébként
rekordszámú érdeklődő látogatott el,
1958 darab nyereményszelvényt szá-
moltak össze a szervezők. A követke-
ző hasonló nagy vizes rendezvény a
Győrkőcfesztiválon lesz.

A víz világnapjának hetében öt
iskolába látogattak el az Észak-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság
és a Pannon-Víz Zrt. szakembe-
rei, valamint a Győri Műszaki
SZC Hild József Építőipari Szak-
gimnázium oktatói. A vizet

ünnepeltük
világszerte
Szöveg: Pannon-Víz Zrt.
Montázs: Győrújfalui Tagiskola 
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Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

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

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
gépkocsivezeto

´́ ´́

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

Álláshirdetés

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

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

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́´́

festo
Feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

50 ÉVES TÁVHOSZOLGÁLTATÓ

A távhőszolgáltatás napján, április
12-én, pénteken nyílt napot tart a
Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási igaz-
gatósága. Az idei rendezvény külön-
legessége, hogy a győri távhőszolgál-
tatás ebben az évben ünnepli 50
éves jubileumát.

Nyílt napot tart az idén Szerző: Győr-Szol Zrt.

´́
Idén is csatlakozik a Győr-Szol Zrt.
a távhőszolgáltatás napjához, me-
lyet a Magyar Távhőszolgáltatók
Szakmai Szövetségének kezdemé-
nyezésére 2014 óta minden évben
megrendeznek. A távhőszolgálta-
tók ezen a napon közösségi progra-
mokon ismertetik meg a környezet-
barát, biztonságos és kényelmes
távhőszolgáltatást a lakossággal.

A szervezők a távhő környezetba-
rát jellemzőit is szeretnék bemutatni
a látogatóknak, ezért a program a
Rozgonyi utcai telephelyen a geoter-
mikus hő fogadására létesített állo-
más megtekintésével kezdődik.

Ezt követően a résztvevők szak -
avatott kollégák kíséretében bejár-
hatják a győri távhőellátás „szívét”, a
Rozgonyi utcai fűtőerőművet. Közel-
ről láthatják, hogy hol termelik meg
azt a hőt, ami a távhőhálózaton és a
hőközpontokon keresztül eljut a vá-
ros 24 ezer lakásába. Megnézhetik a
kazánokat, a hővezénylő központot,
a gázmotoros erőművet, sétálhatnak
a 80 és 101 méteres kémények tövé-
ben. Megismerhetik, hogy miért kör-
nyezetbarát, biztonságos a távhőellá-

tás, miért lehet fontos eszköz a meg-
újuló energia hasznosításában.

Az április 12-i nyílt napon 16.30-
kor kezdődik a telephely bejárása.
Gyülekezés a Győr-Szol Zrt. Távhő-
szolgáltatási igazgatóságának Rozgo-
nyi utcai telephelyén (9028 Győr,
Rozgonyi u. 44.), a porta előtt, a ke-
rékpártárolónál lesz. 

A részvétel ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött. A nyílt napra április 9-
én, kedden 12 óráig a media@gyor-
szol.hu e-mail címen, illetve munka-
napokon a 96/505-000 telefonszá-
mon lehet jelentkezni. 

A távhőszolgáltatás napjának
programja nyilvános, azon bárki részt
vehet. A nyílt napról bővebben is ol-
vashatnak a gyorszol.hu weboldalon.

Most már beszámolhatunk a két
örömhírünkről: március 3-án Lajos
nevű lajhárunk – aki persze nőstény,
de ez egy másik történet – ismét
egészséges és nagyon cuki kölyöknek
adott életet. Úgy tűnik, a lajhároknál
dúl a szerelem, mivel ez már a har-
madik évünk lesz sorban, amikor kis
utóddal ajándékoznak meg bennün-
ket. A család a Dél-Amerika házban
melegedik, ezért csak a nagyon türel-
mes és szemfüles látogatóink pillant-

hatják meg a kicsi apró lábacskáit
vagy kicsi orrát, mivel anyukája öle-
lésében, a hasánál pihen.

A makiknál is megérkezett az el-
ső újszülött. Apró manóként csim-
paszkodik az anyja hasánál. Töré-
keny kezei, pipaszár lábai és vékony-
ka csíkos farka elragadóvá teszik. Őt
könnyű észrevenni a napsütést élve-
ző mama kitárt karjai között, csak
óvatosan be kell menni a gyűrűsfar-
kú makik kifutójába. Természetesen

nem szabad hozzáérni, ahogy a tár-
saihoz sem, de kicsit leülve megfi-
gyelni ragyogó szemeit, mindenki-
nek szívből ajánljuk.

A kis fehér tigrisek is gyorsan cse-
perednek. Igazi cicák ők is! A tavasz
őket is „megbolondítja”, a napozás
és a hasuk süttetése az egyik legked-
vesebb elfoglaltságuk.

Tavasszal is érdemes ellátogatni
hozzánk, és egy kellemes délutánt el-
tölteni az állataink társaságában! (x)

Ahogyan a szomorkás téli színek lassacskán
napsütötte zöldre változnak, felpezsdül a
Xantus János Állatkert élete is.

NAPOZIK 
az állatkert

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert



piát, Ceragem ágyat vásáro-
lok! 06-20/529-9861

Kéziszerszámokat: kulcso-
kat, kalapácsokat, krovákat,
satukat, kisgépeket, kerti
szerszámokat, fejszéket vá-
sárolnék. 06-20/415-3873

Anyagi gondjai vannak? Se-
gítünk önnek! Finance Capi-
tal Zrt., Győr, 06-70/884-
7918

Régi bútorokat, festménye-
ket, faliórát, herendi, Zsol-
nay porcelánokat, könyve-
ket, ezüsttárgyakat, ékszere-
ket, hagyatékokat vásáro-
lok! Németh Csaba, 06-
20/937-9671. 

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

ELADÓ

Győrben, a Hédervári út vé-
gén garázs tulajdonostól el-
adó. Ár: 3,2 M. 06-70/409-
7930

Ingatlant eladna vagy ven-
ne? Bízza szakértőkre! OTP
Ingatlanpont, Rákóczi Ferenc

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint.
06-70/675-0654

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06-
70/882-6590

Vállalom limlomjának elszál-
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalom-
mal, ár megegyezés szerint.
Érdeklődés telefonon: 06-
70/514-6990

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges holmi-
ját. 06-20/996-7268

Lomtalanítást vállalok in-
gyenes elszállítással a pad-
lástól a pincéig. Hívjon biza-
lommal! 06-70/707-5812

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, fotótapéták felra-
gasztását, laminált padlók
lerakását vállaljuk. Tel.: 06-
70/245-8931

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

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingyenes
felmérés–szállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítá-
sa, áthúzása. Érdeklődni le-
het telefonon: 06-70/884-
6838

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, He-
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve-
ket, dísztárgyakat, hagyaté-
kot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! 06-70/640-5101
Díjtalan értékbecslés!

Simsont vásárolnék. 06-
30/971-4284

Bioptron lámpát, színterápi-
át, állványt, dobozt, légterá-

Győr-adyvárosi dohánybolt-
ba (Földes Gábor u. 14.)
gyakorlattal rendelkező el-
adót felveszünk. Érdeklődni
az üzletben lehet önélet-
rajzzal.

Illemhely felügyeletére le-
hetőleg, de nem kizárólago-
san nyugdíjas vagy rokkant-
nyugdíjas személyt kere-
sünk. Jelentkezni: 06-
20/965-6995-ös telefonszá-
mon lehet.

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelést és villany-
bojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.:
06-70/384-6557

Fűnyírás, kaszálás, sövény-

vágás, fakivágás, gyökérki-
vétel, fametszés, faültetés,
bozótirtás! 06-30/403-
6810; 96/826-322

Bontás és ablakcsere nélkül
is feljavíthatja régi fa ab la -
kai nak szigetelő képességét,
ha dupla falú hőszigetelő
üvegeket építtet be. Fele
költség. További infó: 06-
20/924-5185

Növényvédelem, kert- és
parkgondozás szakember-
től. Telefonszám: 06-
70/384-8217

Villanyszerelés+tanácsadás,
Győr és környékén. Rövid
határidővel. Telefonszám:
06-20/402-6657

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, tel-
kek gondozását, fakivágást,
tuják nyírását vállalom. 06-
20/517-2701

ÁLLÁS

Győri telephelyre keresünk
frissnyugdíjas, részmunka-
idős fizikai kisegítő mun-
kást. Elérhetőségünk: +36-
96/412-100, hétköznapo-
kon 8–16 óráig hívható. Vár-
juk jelentkezését!

Pénzkereset! Otthoni cso-
magolással, stb. 06-90/603-
607 (audiopress.iwk.hu 635
Ft/min, 06-20/910-4517)

Cégünk keres győri munka-
helyre villanyszerelőket és
CNC-gépkezelőket. Kiemelt
kereseti lehetőség (nettó
2000-2100 Ft/óra). Utazás
biztosított. Érdeklődni: 06-
70/206-2621-es és 06-
20/265-2969-es telefonon.

Kertészethez értő urat alkal-
maznék. Sövényvágás, faki-
vágás, fűvágás. 06-20/517-
2201

32 2019. március 29.

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

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

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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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

• Horganyzott, festett,
famintás és kőmintás
trapézlemezek

• Hidegen, melegen
hengerelt festett
horganyzott táblalemez

• Szendvicspanelek

Gyôr, Serfôzô utca 11.
+36-20 231 3004

VASTELEP!
MEGNYÍLT A 

• Z/C szelemenek
• Zártszelvény, szögvas,

köracél, laposvas
• IPE, HEA, HEB 

gerendák
• Betonacél, betonacél

háló
@gymskik #gymskik

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

www.gymskik.hu

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

Időpont: 2019. április 3. (szerda), 15 óra 
Helyszín: Kamarai székház,

9021 Győr, Szent István út 10/A
Előadó:   Jung-Simon Eszter

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kereskedelmi szakmai osztálya a ke-
reskedelmi vállalkozások hiteles tájékoztatása ér-
dekében szervezi a Kereskedők Napja elnevezé-
sű szakmai rendezvénysorozatot. 

A következő rendezvényen a szervezők az alábbi
témákkal várják az érdeklődőket:

Munkavédelmi kötelezettségek
Jogszabályi háttér • Munkáltató általános kötele-
zettségei • Munkavédelmi szakember foglalkozta-
tása • Munkavédelmi feladatok, kötelezettségek •
Engedélyhez kötött tevékenységek • Kockázatér-
tékelés • Egyéni védőeszközök • Munkavédelmi
szabályzat • Kötelező munkavédelmi oktatások •
Munkabaleset esetén megfelelő teendők

Tűzvédelmi kötelezettségek
A tűzvédelem jogszabályi rendszere • A tűzvéde-
lem és a munkavédelem kapcsolata • Hatályos
törvény és szabályzatok, irányelvek • A munkál-
tató legfontosabb tűzvédelmi kötelezettségei •
Tűzvédelmi szakvizsga • Tűzvédelmi szabályzat,
terv • Tűzjelző, tűzoltó eszközök • Érintésvédel-
mi, villámvédelmi felülvizsgálatok • Követelmé-
nyek, teendők

Környezetvédelmi termékdíj
A termékdíj alapja, mértéke • Képviselet • A spe-
ciális szabályok • Adminisztráció és fizetési köte-
lezettségek • A termékdíj visszaigénylése

A részvétel térítésmentes.
Előzetes online regisztráció szükséges
a www.gymskik.hu/rendezvenyek oldalon.

Mi foglalkoztatja Önt?
Kereskedok Napja kezdo 
és muködo vállalkozásoknak

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet,  hogy

KÖZJEGYZÔI IRODÁMAT
MEGNYITOTTAM.

Cím: 9022 Gyôr, Bisinger sétány 20. fszt. 1.
Telefon: 96/325-087, 96/314-570 

Nyitvatartás:
hétfô–csütörtök 8–16
péntek 8–14

Dr. Albert Erika Orsolya
Gyôr 2. sz. közjegyzô 

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

15.000 Ft feletti
ételrendelés 

esetén egy üveg
egri bort adunk

ajándékba!

Kedves Vendégeink!
Húsvéti hidegtál- és Marcal-tál-előrendelést 

április 21-re, vasárnapra felveszünk!

Szombati extra menüajánlatunk 2 fő részére:
Tyúkhúsleves vagy májgombócleves 2 főre, 2 személyes Marcal-tál,

saláta, desszert 2 főre. Ára: 5800 Ft/2 fő helyett 4800 Ft/2 fő

Hidegtál ára: 
1900 Ft/fő helyett
1600 Ft/fő
A 2 személyes 
Marcal-tál 4400 Ft 
helyett 3500 Ft!

utca 35. Telefon: 06-
70/708-2435

LAKÁSCSERE

Győrszentiván-Kertváros-
ban lévő házamat győri gar-
zonra cserélném. Tel.: 06-
30/589-4741

Budapesti önkormányzati
garzonom (28 nm) győri ön-
kormányzati, 1,5-2 szobásra
cserélném. Értékegyezte-
téssel. Tel.: 06-20/463-
2162

96/505-050

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-
es, összkomfortos, határo-
zott, bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50–70 nm-es,
3-4 szobás, nádorvárosi,
adyvárosi, szabadhegyi,
marcalváros I–II-n lévő, ha-
tározott-határozatlan idejű
bérleményre. (Hirdetés -
szám: 681)

Nádorvárosi, 1 szoba+háló-
fülkés, 32 nm-es, összkom-
fortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne

3-4 szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 682)

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-
es, összkomfortos, határo-
zott, bérleti szerződéses la-
kást cserélne 44–66 nm-es,
2-3 szobás, belvárosi, ná-
dorvárosi, téglaépítésű, ha-
tározott-határozatlan idejű
bérleményre. (Hirdetés -
szám: 683) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 43
nm-es, összkomfortos, ha-

tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 50–65 nm-
es, 3 vagy 1+2 fél szobás,
határozatlan-határozott ide-
jű bérleményre. Belváros,
Nádorváros előnyben. (Hir-
detésszám: 588) 

Belvárosi, 1 szobás, 33
nm-es, komfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 50-60 nm-
es, 2-3 szobás, határozat-
lan idejű bérleményre.
Belváros, Nádorváros,
Gyárváros előnyben. (Hir-
detésszám: 589)

Sárási, 2 szobás, 49,4 nm-es,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–60 nm-es, 2-3
szobás, határozatlan-határo-
zott idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 590) 

Szigeti, 2 szobás, 48 nm-es,
komfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cse-
rélne 2-3 szobás, 48–68
nm-es, határozatlan-határo-
zott idejű bérleményre. Bán
A. utca kizárva. (Hirdetés -
szám: 591)

´́ ´́
´́ ´́
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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.
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1. Hány oldalon jelent meg összesen a Győr+ Hetilap
2018‐ban?

A 1632
B 1880
C 2040

2. Milyen betűtípussal készül a hetilap anyagainak
szövege?

A Calibri light
B Antenna light
C Fakt pro bln

3. Milyen cégek hirdetései jelentek meg a hetilap
címlapján tavaly?

A Kulturális
B Biztonsági
C Edzőtermek

4. Mi az online hírportál legfontosabb tulajdonsága?
A Bulvárhírek preferálása
B Hosszú terjedelmű anyagok megjelentetése
C Gyorsaság

5. Mit kapott a Győr+ Média Facebook‐oldalának
harmincezredik lájkolója? 

A Nagy Eszter Kreatívan magyarosan – 
Ahogy én szeretem című szakácskönyvét

B Újság-előfizetést
C Két személyre szóló mozibelépőt

6. Melyik a gyorplusz.hu weboldal legolvasottabb rovata?
A Győr+ Konyha
B Színes
C Győr

7. Milyen hosszú volt összesen 2018‐ban
a Győr+ Televízió Híradója?

A 4630 perc
B 2530 perc
C 2510 perc

8. Hányszor ismételjük a Híradót egy nap
keddtől péntekig a Győr+ Televízióban?

A 7-szer
B 6-szor
C 8-szor

9. Ki volt a Győr+ Televízió Konkrét című
műsorának vendége január 24‐én?

A Révi Zsolt, Győr főépítésze 
B Nem jelentkezett aznap friss műsorral a Konkrét
C Csengeri Mária, a Győri Szolgáltatási SzC Móra

Ferenc Sportiskolai Általános Iskolájának 
és Szakgimnáziumának tagintézmény-vezetője

10. Mi a Győr+ Rádió szlogenje?
A Valódi slágerek, változatosan
B Helyi hírek, csak slágerek
C A város hangja

11. Mi a címe a Győr+ Rádió komolyzenei műsorának?
A Onair
B Divertimento
C Andante

12. Milyen magasan található a Győr+ Rádió adóvevője?
A 52,6 méter
B 44,47 méter
C 38 méter

13. Miket lehet vásárolni a Baross úti Győr+ 
Pavilonban?

A Újságot és buszjegyeket
B Dohánytermékeket
C Apróhirdetéseket, belépőjegyeket hazai 

és külföldi rendezvényekre, könyveket

13+1. Ki volt a Győr+ Mancsok első kutyája?
A Bogi
B Merci
C Berci

Összeállította: Zoljánszky Alexandra Az Arrabona évszázadai című műveltségi játék
ötödik fordulójához érkeztünk. A vetélkedőt
a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és
a Győr+ Média szervezi. Élesben a regisztrált
csapatok játszanak, de mindenki velünk tart-
hat, hogy még jobban megismerhessék váro-
sunkat.

CSAPATNÉV:

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

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

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

ISKOLA:

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

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

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

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

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

A március 15-én megjelent 4. forduló megoldókulcsa: 1. x; 2. 1; 3. 2; 4. 2; 5. 1; 6. 1; 7. x; 8. x; 9. 2; 10. x; 11. 1; 12. 2; 13. 2; 13+1. x Leadási határidő: április 9.

A Gyor+ Média
izgalmas világa

´́
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FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhí-
vást tesz közzé „Szent László-érem” elismerések 2019. évi adományozására. 

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a közgyűlésben mandátum-
mal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb
szerv döntése alapján, párt győri szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkor-
mányzat, valamint Győrben működő: települési nemzetiségi önkormányzat, kamara,
a gazdasági és szakmai érdekképviselet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyész-
ség, rendőrség, továbbá az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő
intézmény.

„Szent László-érem” adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki
vagy amely tudományos, művészeti, kulturális, sport vagy egyéb területen elért
eredményével, teljesítményével a város érdekeit szolgálta és jó hírnevét öreg-
bítette. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (9021
Győr, Városház tér 1.) 2019. április 23-án 15 óráig beérkezőleg kell benyújtani. 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információk és a személyes adatok kezelésével
kapcsolatos tájékoztató megtalálhatók a www.gyor.hu honlapon.

KÖZLEMÉNY

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

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

1) Teljes eljárás előzetes
TSZTM, SZTM 2016-005 Győr-Ménfőcsanak, volt malomterület 01203 sz. övezet

módosítása
TSZTM, SZTM 2018-048 Győr-Szabadhegy, Serfőződombi-dűlő Gipe és Gksz

övezeti paraméterek, közlekedési hálózat módosítása
TSZTM, SZTM 2019-018 Győr-Ménfőcsanak, 03876 és 01949 sz. övezetek terület-

felhasználás-módosítása
TSZTM, SZTM 2019-022 Győr, Banai út menti (AUTO-HOF) 04231 sz. övezet Kkö 

övezetbe sorolása 
TSZTM, SZTM 2019-035 Győr-Kismegyer, Búzakalász u. mögötti terület Má-ból Lf

átsorolása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település-
rendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti teljes eljárások
előzetes tájékoztató anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. március 29-től 2019. április 18-ig 

2) Teljes eljárás véleményezés
TSZTM, SZTM 2019-001 Győr-Révfalu, Bálványosi-csatorna környezetének 

szabályozási tervmódosítás
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település-
rendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 38.§ szerinti teljes eljárások
véleményezési szakasz anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. március 29-től 2019. április 18-ig 

3) Egyszerűsített eljárás véleményezés
SZTM 2018-042 Győr-Révfalu, Hattyú u. és régi Bácsai út tervezett összekötés

menti 01848 és 01911 menti övezetek beültetési kötelezés jelölése
SZTM 2018-044 Győr-Szabadhegy, Máté Mária utca 00155 sz. és 00156 sz.

övezet övezethatár-korrekció
SZTM 2019-025 GYÉSZ-korrekció (102. §, 67. §, és 41. §)
SZTM 2019-026 1.3.7 önálló szabályozási tervlap módosítása
SZTM 2019-032 Győr-Pinnyéd, Tákó u. (10001 hrsz.) javasolt telekosztás jelölése
SZTM 2019-033 Győr-Ménfőcsanak, 02639 sz. övezet építési jogot adó vonal törlése
SZTM 2019-036 Újváros, Tűz u. környezet területhasználás korrekció

és átszabályozás 
SZTM 2019-037 Győr-Révfalu 01925 sz. övezet normatív előírás módosítása
SZTM 2019-038 Győr-Révfalu 04595 sz. övezet területfelhasználás módosítása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település-
rendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41. § szerinti egyszerűsített eljárás
véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. március 29-től 2019. április 18-ig

4) Állami főépítészi eljárás partnerségi egyeztetés
SZTM 2019-020 Győr-Révfalu építési hely, kijelölés (11974/1, 11974/2 és 11969 hrsz.) 
SZTM 2019-021 Győr-Belváros, Prohászka-óvoda, építési hely kijelölés 6763 hrsz.
SZTM 2019-023 Győr, Sarkantyú köz Capitulum szálló bővítése, felüljáró 

és építési hely jelölése
SZTM 2019-024 Győr, Régi Veszprémi út 14–16. 2371/13 hrsz. építési hely korrekció
SZTM 2019-027 Vásárcsarnok közterület-szabályozási vonal korrekció
SZTM 2019-028 Győr, Bakonyi út, Kálvária út, szabályozás vonal korrekció
SZTM 2019-029 Győr, Lajta u. autóbuszöböl, szabályozási vonal korrekció
SZTM 2019-030 Győr, Kálvária u., Bakonyi u. turbó kör szabályozási vonal korrekció
SZTM 2019-031 Győr-Újváros, Kossuth Lajos utca szabályozási vonal korrekció
SZTM 2019-034 Győr-Újváros, Hungária utca kikötése a Radnóti (Szalay Imre) u.-ra

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település-
rendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A. § szerinti
Állami főépítészi eljárási partnerségi egyeztetési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: állami főépítészi eljárásban: 
2019. március 29-től 2019. április 18-ig.

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

*     *     *

LAKOSSÁGI FÓRUM

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi egyeztetés és ren-
dezési terv módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a település-
rendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a hon-
lapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

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

A lakossági fórum időpontja: 2019. április 9. de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, díszterem
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 partnerségi
egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös
tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2019. március 29-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 eljuttatásá-
val: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1.
E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu



37

A csoportkör utolsó fordulójának
legfontosabb kérdése, hogy a tatabá-
nyaiak első helyen lépnek-e tovább a
negyeddöntőbe vagy másodikként.
Matics Vladan vezetőedző csapata a
továbbjutást már korábban, a horvát
Nexe elleni idegenbeli győzelemmel
bebiztosította. A vasárnapi győri si-

Reméljük, ezúttal is sokan kijönnek a
meccsre, nemcsak a tatabányaiak,
hanem a győri kézilabda-szurkolók
közül is. Az aréna szinte már a máso-
dik otthonunk, hiszen két éve is ját-
szottunk itt nemzetközi kupameccse-
ket, illetve idén sem ez az első alka-
lom, hogy itt fogadjuk ellenfelünket.
Természetesen a győzelem a cél” –
mondta ifj. Rosta Miklós, a Tatabá-
nya beállója, akinek pályafutása
Győrből indult.

A kék-fehérek vasárnapi ellenfele
Bitola város együttese, az Eurofarm
Rabotnik. Az észak-macedónok hazá-
juk bajnokságában, a Super League-
ben az elmúlt szezonban bronzérmet
szereztek, így indulhattak az EHF-ku-
pában. Edzőjük, Djordje Csirkovics
hat idegenlégióssal dolgozhat együtt,
a keretet két bosnyák és szerb játé-
kos mellett egy-egy montenegrói, va-
lamint ukrán kézilabdázó erősíti. A
Tatabánya szintén bajnoki harmadik-
ként vívta ki a nemzetközi szereplés
jogát. A kék-fehérek történetük so-
rán négyszer nyertek magyar bajnok-
ságot, kétszer kupát, és a Kupagyőz-
tesek Európa Kupájában is eljutottak
már az elődöntőig.

ker biztos csoportelsőséget jelent,
sőt a vereség is belefér, ha a csoport
másik meccsén a Nexe nem nyer a
Hannover otthonában.

„Mindig jó érzés visszatérni Győr-
be játékosként, még ha a helyszín
nem is ugyanaz, ahol én edzettem,
játszottam korábban az ETO színeiben.

A férfi kézilabda EHF-ku-
pa B-csoportjának záró
fordulójában a Grundfos
Tatabánya KC az észak-
macedón Eurofarm Ra-
botnik együttesét fogadja
a győri Audi Arénában. A
mérkőzés vasárnap 15
órakor kezdődik.

A csoportelsoségért játszik ´́
a Tatabánya Gyorben´́

Kecskeméten rendezték meg a 111. Mezei Futó Országos
Bajnokságot. A GYAC sportolói egyéniben két bronzérmet sze-
reztek. Jó Alíz a serdülők, Lendvai Luca a juniorok között álha-
tott fel a dobogóra. A GYAC különböző korosztályokban csapa-
tokat is rajthoz tudott állítani. A serdülő lány együttes, Jó Alíz,
Gyimóthy Réka, Holubecz Hanna összeállításban megszerezte
a bajnoki címet. Az ifjúsági fiú csapat Marx Balázzsal, Marx Bá-
linttal és Biros Benedekkel második helyen végzett, a junior
lány csapat Lendvai Luca, Erdélyi Katinka, Balassa Adél összeál-
lításban szintén ezüstéremet szerzett. 

Öt ország – Horvátország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Ma-
gyarország – 14 klubcsapatának 127 birkózója lépett szőnyegre a
„Ladislav Mlynek” Nemzetközi Szabadfogású Versenyen Söding-
ben, Ausztriában. A Győri AC birkózói közül, saját korosztályában
és súlycsoportjában Pusztai Kata, Kocsis Boglárka, Győri Borisz,
Baradics Attila, Almási Márton aranyérmes lett. Puska Zoltán, Né-
meth Bonifác második, Tánczos Eszter, Varga Márton és Tichi At-
tila pedig harmadik helyen végzett. Az összesített pontversenyben
a Győri AC csapata az első helyen végzett.

ÉRMEK
egyéniben és csapatban is
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NAGY NYÁRI SHOW
A VIDRA ÚSZÓISKOLÁBAN

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

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

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

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

játékos vetélkedők.

ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!
Márciusi, április, májusi befizetés esetén kedvezmény!

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

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

uszodában, illetve szabad hely
esetén táborkezdésnél.

Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási
Kft., mely Európa egyik leggyorsabban nö-
vekvô, világviszonylatban 106 telephellyel
rendelkezô vállalata, gyôri  telephelyére több
mûszakos munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT
(középfokú végzettség szükséges)

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
(új tipusú jogosítány szükséges)

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

Ami a munkakörök  betöltéséhez szükséges:
•  megfelelô iskolai végzettség
•  több mûszakos munkarend vállalása
•  erkölcsi bizonyítvány
•  üzemorvosi alkalmasság

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

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

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

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

Lovrencsics Balázs olyan gyereknek szeretett
volna segíteni, aki győri kötődésű, ígéretes tehet-
ség, és nem biztos, hogy családja finanszírozni
tudná a tábor költségeit. 

„A megkérdezett utánpótlásedzők egymástól
függetlenül, kivétel nélkül Marcit ajánlották, aki

AZ ETO JÁTÉKOSA
példamutató hozzáállásával és edzésmunkájával
kiérdemelte a lehetőséget” – mondta az ETO fel-
nőttcsapatának játékosa.

Szép Mártonnak meglepetés volt az ajándék.
„Természetesen nagyon örültem, amikor megtud-
tam, hogy mehetek a focitáborba, várom már, so-
kat fogok rá készülni, biztos nagyon jó hét lesz. Ba-
lázsnak nagyon szépen köszönöm, hogy engem vá-
lasztott, örülök, hogy élhetek ezzel a lehetőség-
gel!” – mondta Marci a táborral kapcsolatban.

„Egyik mérkőzés előtt kávéztunk a srácokkal a
büfében, és megláttam a posztert a táborról, egy-
ből felkeltette a figyelmem. Minket a testvéreim-
mel együtt úgy neveltek, hogy a jótékonykodás
fontos, és ahol tudunk, segítünk. Remélem, Marci
nagyon jól fogja majd érezni magát a táborban!”
– tette hozzá Lovrencsics Balázs.

Különleges ajándékkal lepte meg
a klub egyik fiatal focistáját az ETO
FC NB II-es csapatának csatára,
Lovrencsics Balázs. A klubhoz té-
len igazolt játékos úgy döntött, be-
fizeti a nyári Audi Schanzer Fuss-
ballschule győri táborába a zöld-
fehérek U13-as csapatának tehet-
ségét, Szép Mártont.

Élményt ajándékozott

A Magyar Kupa-győzelmet kö-
vetően az NB I-ben és a Bajnokok
Ligájában is az aranyérem megszer-
zése a Győri Audi ETO KC női kézi-
labdacsapatának célja. A lányok
mindkét sorozat finiséhez értek, hi-
szen a BL-ben április 7-én idegen-
ben, majd 13-án hazai pályán ne-
gyeddöntős párharcot vívnak a

dán Odensével, a bajnokságban
pedig mindössze hat mérkőzés vár
még rájuk az idény végéig. A 18.
fordulóban a Vác otthonában lép-
tek pályára Görbiczék, és 35–27-re
nyertek, így továbbra is százszáza-
lékos teljesítménnyel – 20 mecs-
csen 20 győzelem – vezetik a tabel-
lát. Következő bajnoki mérkőzését

az Audi Arénában játssza az ETO
szombaton 18 órakor a Siófok ellen.
A klub ehhez a meccshez kapcsoló-
dóan folytatja az év elején elindí-
tott „Jó cselekedet a gyermeke -
kért” jótékonysági akcióját, ame-
lyen ezúttal könyveket gyűjt a csa-
pat a szurkolók segítségével. A ké-
zis lányok arra kérik a nézőket,
hogy a Siófok elleni meccsre vigye-
nek magukkal egy vagy több jó ál-
lapotban lévő mesekönyvet, gyer-
mekkönyvet, vagy akár könyvesbol-
tokban beváltható könyvutalványt.

„Ezúttal a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház gyermekosztályán
fekvő kis betegek mihamarabbi
gyógyulását szeretnénk segíteni
azzal, hogy közelebb hozzuk, elér-
hetővé tesszük számukra a mesék
világát19” – nyilatkozta dr. Bartha
Csaba, a klub elnöke, aki hozzátet-
te, olyan szurkolók jelentkezését is
várják, akik önkéntesként meseol-
vasással segítenék a gyermekosz-
tály lakóinak gyógyulását.

Mesekönyveket gyujtenek´́
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„Magyarországon kiemelt szerepet
játszik a sport, számos nagy világver-
senynek lehettünk házigazdái, Győr
pedig különösen élen jár ebben. Az ál-
talam tizenkét éve vezetett városban
az elmúlt években több mint tizenöt
nagy európai vagy világverseny rende-
zési jogát nyertük el. 2017-ben az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak
(EYOF) köszönhetően az egész olim-
piai családot vendégül láthattuk váro-
sunkban. Ennek a rendezvénynek is
köszönhető, hogy az elmúlt években
olyan infrastrukturális fejlesztések tör-

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 29—április 4.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Hagyományosan füstölt
kötözöttt lapocka

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász

1099 Ft/kg

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

219 Ft/db

Friss magyar tojás M-es, 10 db, 
25,9 Ft/db, 259 Ft/cs

259 Ft/cs

Steffl dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

1199 Ft/kg

BEVEZETÔ ÁRON

téntek Győrben, amelyek már lehető-
vé teszik a junior torna-világbajnok-
ság sikeres megrendezését is” – olvas-
hatók a honlapon Borkai Zsolt polgár-
mester szavai.

A világbajnokság június 27-én kez-
dődik és 30-áig tart az Audi Aréná-
ban. A vb-n nemcsak a jövő, de a je-
len klasszisait is láthatja a közönség.

Ezen a világversenyen a lányoknál és
a fiúknál is az utolsó két utánpótlás
korosztály képviselői indulnak, így el-
képzelhető, hogy tokiói olimpikonok
is ott lesznek az Arénában. A hivata-
los jegyértékesítés áprilisban kezdő-
dik. A vb-t a sportág történetében –
magyar kezdeményezésre – először
rendezik meg.

Nyáron Győr rendezi az I. Ju-
nior Torna Világbajnokságot,
az esemény internetes hon-
lapja pedig már most elérhe-
tő. A jwchgyor2019.hu olda-
lon minden aktuális informá-
ciót megtalálhatnak az ér-
deklődők a vb-vel kapcsolat-
ban, és a honlap bemutatja
vendéglátóként Magyaror-
szágot és Győrt is. Junior torna-vb 2019

Elindult a 
világverseny 
hivatalos 
honlapja

Története egyik leggyengébb sze-
zonját teljesíti, de inkább szenvedi
végig a CMB Cargo-UNI Győr női ko-
sárlabdacsapata. Az idényt még az
olasz Sandro Orlando vezetésével
kezdő együttesnél időközben edző-
váltás volt, de a szerb Milos Pavlovic

sem tudott csodát tenni, a nemzet-
közi kupaszereplés gyorsan véget ért
a Győr számára, ahogy a Magyar Ku-
pa-nyolcasdöntő is. A zöld-fehérek
az alapszakasz 21., utolsó előtti for-
dulójában idegenben kaptak ki az
NKE-Csata fiataljaitól 84–62-re, ez-

zel összeszedték idei tizedik veresé-
güket tizenegy győzelem mellett. Ez
a listavezető Sopron, a DVTK, a Szek-
szárd, a Zalaegerszeg és a PEAC mö-
gött a 6. helyhez elég jelenleg. Nagy
az esély arra, hogy ebben a pozíció-
ban is zárja az alapszakaszt a csapat,
amely így a harmadik helyen álló
Szekszárddal, esetleg a második Di-
ósgyőrrel meccselhetne a négybe ju-
tásért, úgyhogy elbukta a pályaelőny
lehetőségét. 

A negyeddöntő és az elődöntő,
valamint a harmadik, az ötödik és
hetedik helyért zajló párharc az
egyik fél második, a döntő az egyik
fél harmadik győzelméig tart. A baj-
noki rájátszás az április 1-jével indu-
ló héten kezdődik, a bajnoki finálé
utolsó lehetséges játéknapja május
4. vagy 5. 

A Győr utolsó alapszakaszbeli
meccsét szombaton a PINKK ellen
idegenben vívja, míg a győrieket
megelőző PEAC a zöld-fehérek mö-
gött a 7. helyen álló Csata együttesé-
vel találkozik az utolsó körben. A
CMB Cargo számára különösen fon-
tos lenne, hogy nemzetközi kupában
való indulást érő helyen zárja az
idényt, hiszen minőségi külföldi játé-
kost így tudna a klub könnyebben
igazolni a következő szezonra.

NEHÉZ HELYZETBOL VÁRJÁK

A RÁJÁTSZÁST
´́

Fotó: O. Jakócs Péter
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