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A szakember azt tanácsolja, ne
hagyjuk fent indokolatlanul sokáig a
téli abroncsot, mert annak más a ta-
padása, mint a nyárinak. Gumicseré-
nél érdemes a futóművet is beállíttat-
ni, a fáradt, kopott futómű könnyen
balesethez vezethet. „Évek óta jellem-
ző, hogy sok autós az utolsó pillanatra
hagyja a cserét, de most nem panasz-
kodhatunk, nagyjából két hete bein-
dult a forgalom, azóta alig győzzük,
annyian jönnek a szervizbe” – mondta
Hatvani Bálint és hozzátette, már csak
azok várnak ki, akik Ausztriába járnak
át, mert ott április 15-ig kötelező a téli
szett használata. „Nemcsak a gumicse-
re fontos, de a futóművet is érdemes
beállíttatni, különösen akkor, ha kopo-
gó hangot hallunk, az abroncsok szé-
lén rendellenes kopást látunk vagy bi-

A 15 éves Anna and the Barbies is fellép az április végi RómerKvel-
lén. A zenekar frontasszonya, Pásztor Anna a koncertről és a jubile-
umról is beszélt a Győr+ Rádióban. 

Most már tényleg nem érdemes tovább húzni, itt az idő feltetetni a
nyári autógumikat, ezt javasolja a Győr+ TV Híradójának állandó szak-
értője. Hatvani Bálint szerint a korán jött jó idő kicsit felborította a
szokásos menetrendet, már március 15-e után felpörögtek az esemé-
nyek a szervizekben.

zonytalan az autónk úttartása” – emel-
te ki, mert a fáradt, kopott, esetleg ko-
pogó futómű veszélyes üzem lehet,
ugyanis csökkenhet a gépkocsi stabili-
tása, ami rendellenes kopást okozhat,
ezek együttesen pedig balesethez is
vezethetnek. „Korán jött a jó idő, alkal-
manként akár már a klímát is bekap-
csoljuk az autóban, de tisztítás nélkül
ne tegyük” – hívta fel a figyelmet a
szakember. De a legfontosabb teen-
dő az autótulajdonosok számára a té-
li gumi nyárira cserélése. Aki most
kap észbe, arra számítson, hogy hiá-
ba foglal időpontot valamelyik szak-
szervizben, valószínűleg néhány órát
rá kell szánnia az abroncscserére.
Ennyit azonban feltétlenül megér,
hogy aztán őszig nyugodtan és biz-
tonságban ülhessünk autóba.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Gyorben is 
maxra tolják 
a kakaót!„Művészetileg nyughatatlan lélek a

zenekar, az elmúlt 15 évben mindig
maxra toltuk a kakaót, szóval születés-
nap ide vagy oda, mi mindig valami na-
gyot szerettünk volna nyújtani a közön-
ségnek” –  kezdte Anna beszélgetésün-
ket, és persze azonnal hozzátette, hogy

a különleges évfordulón felfegyverzett
technikusgárdával, az eddigi hét meg-
jelent albumuk arzenáljával és legjobb
tudásukkal vágtak neki a 2019-es esz-
tendőnek. A formáció sikerének egyik
titka abban rejlik, hogy a zenekar tagjai
sokoldalúak, teljesen más személyiség-
gel bírnak, van, aki ösztönös, van, aki
tudatos, és ezen szellemiségek találko-

zása érik össze az Anna and the Barbies
csapatában. „Ha bólogató kiskutyákkal
lennék körülvéve, akkor mi már sehol
sem lennénk. Az ellenállás számomra
hasznos, hiszen inspirál, és ha ez a ze-
nekar tagjaitól, vagy adott esetben a
testvéremtől jön, akkor hatványozot-
tan figyelembe veszem a véleményt,

az észrevételt. Zseniális emberekkel,
művészekkel vagyok körülvéve,

hálás vagyok nekik” – mesélte
az énekesnő műsorvezetőnk-
nek, Kaszás Kornélnak.

A jelenről elmondta, techni-
kailag fürdőznek a lehetőségek-

ben. „Harapjuk a másodperceket
a színpadon, úgy érezzük, egyre szilár-
dabb a talaj a lábunk alatt, és egyre na-
gyobb metálterpeszben tudunk meg-
állni, hogy azt csináljuk, amiről mindig
is álmodtunk” – árulta el Anna.

A zenekar országszerte koncertezik.
Győrben a RómerKvellén, április 26-án
bulizhatunk egy őrületeset a nyughatat-
lan bandával. Vagyis a győri rajongók is
maxra tolhatják a hangerőt, metálter-
peszben, vagy éppen álmodozva.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Sehol sem lennénk
bólogató kiskutyákkal

Gumicsere:
nem érdemes tovább húzni
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Fotó: annaandthebarbies.hu
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Összességében jó eredmény,
hogy az elmúlt esztendő közbizton-
sága szélsőséges esetektől mentes
volt. A város területén regisztrált
bűncselekmények száma nőtt
2017-hez képest, hiszen a szám
2.896-ról 3.782-re változott, a nyo-
mozások eredményességi mutatója
pedig 49 százalék volt. Az első he-
lyen a lopások állnak, szinte a bűn-
cselekmények felét teszik ki. Csök-
kenés volt tapasztalható viszont a
rablások (13-ról 8-ra), a kifosztások
(18-ról 14-re), a testi sértések (195-
ről 128-ra), a garázdaságok (102-
ről 69-re), a gépjárműfeltörések
(56-ról 51-re) és a rongálások (128-
ról 113-ra) számában is, ami min-
denképp előremutató. A közterüle-
ti szolgálati óraszám a 2017. évihez
képest emelkedett, ahogy az előál-
lítások és az elfogások száma is
nőtt. A nagy tömegeket vonzó ren-
dezvényeken megnövelt létszám-
ban adtak szolgálatot az egyenru-
hások, és tavaly is kiemelt figyel-
met fordítottak az időskorúak sérel-
mére elkövetett bűncselekmények
megelőzésére.

A migrációs előszűrő rendvédelmi
tevékenység eredményességét mu-
tatja, hogy tavaly 35 illegális határsér-
tőt fogtak el, ezek közül a legtöbben
afgánok voltak, és vonattal próbáltak
továbbjutni.

A közlekedéssel kapcsolatos ada-
tokra térve az alezredes elmondta: a
személyi sérüléssel járó közúti közle-
kedési balesetek száma sajnos emel-
kedett, 329-ről 393-ra. Pozitív válto-
zásról egyedül a halálos balesetek
esetében lehet beszélni: 13-ról 7-re
csökkent. Várható volt, hogy a
győri balesetek közül a
legtöbb a Szent Ist-
ván úton, a Fe-
hérvári úton, a
Baross úton,
illetve a Szi-
gethy Attila
úton történt.
A balesetek
okai között
továbbra is
vezet a gyors-
hajtás. A leg-
több baleset az au-
tósokat érintette,
őket követték a kerékpáro-
sok, majd a teherautósok következ-
tek, a sort pedig a motorosok zárták.

„A személyi sérüléssel járó közúti
közlekedési balesetek kapcsán 44

esetben a biztonsági öv, 6 esetben
bukósisak és további 2 esetben a
gyermekbiztonsági rendszer hiánya

járult hozzá a személyi sérü-
léshez” – emelte ki az

alezredes.
S z o m o r ú

adat, hogy az
ittasan oko-
zott balese-
tek száma
25-ről 39-re
emelkedett.
Idén is ki -

emelten el-
lenőrzik a köz-

lekedőket, hi-
szen tavaly közel

35 ezer mérésből
287 mérés pozitív ered-

ményt mutatott. A passzív bizton-
sági eszközök használatának mellő-
zése miatt 1654 esetben eljárást
kezdeményeztek.

Az önkormányzati, kimagasló tá-
mogatásnak köszönhetően a kerék-
párjelölési program és a Bűnmegelő-
zési Centrum igazi sikertörténet, de
ide sorolhatjuk a személy-vagyonvé-
delmi és biztonságtechnikai bemuta-
tót is. A kapitányság munkatársai
nagy hangsúlyt helyeznek a fiatalko-
rúak alkoholfogyasztásának vissza-
szorítására, 24 alkalommal tartottak
– több hatósággal kiegészülve – ellen-
őrzéseket, s gyakran találkozhattak
például drogprevenciós előadást tar-
tó rendőrökkel az iskolások is.

„Az iskola rendőre elnevezésű
programban jelenleg 63 iskolával van
együttműködési megállapodásunk,
az iskolarendőrök létszáma 29 fő” –
szólt a részletekről Váczi alezredes,
majd összegezte az önkormányzattól
kapott kiemelkedő erkölcsi és anyagi
segítséget is: 2018-ban 14 millió fo-
rint támogatás jutott a közterületi je-
lenlét megerősítésére. Ingatlanfej-

lesztésre pedig 24 millió forintot ka-
pott a kapitányság. A kerékpárjelölő
program tavaly 2 millió forintos tá-
mogatásból gazdálkodhatott. Ennek
eredményeként eddig már 1899 ke-
rékpár található az adatbázisban. 

Az évre vonatkozóan a célok ha-
sonlóak, mint 2018-ban: sikeres
bűn- és baleset-megelőzés, az ittas
vezetők kiszűrése, a lakosok bizton-
ságérzetének erősítése, az illegális
migrációval szembeni eredményes
fellépés, a társszervekkel történő
hatékony együttműködés és a 2019.
évi európai parlamenti és önkor-
mányzati képviselőválasztásokkal
összefüggő rendőrségi feladatok
maximális ellátása. A kapitányságve-
zető elmondta: bízik a statisztikák ja-
vulásában, s ezért mindent meg is
tesznek kollégáival.

A Győri Rendőrkapitányság 2018-
as évi beszámolóját a közgyűlés el-
lenvetés nélkül elfogadta.

A győri közgyűlés múlt pénteki ülésnapján a Győri Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója is na-
pirenden szerepelt. Számos részlet elhangzott, s Váczi Attila rendőr alezredes, kapitányságvezető ja-
vuló tendenciákról is beszélt. 

Csökkent 
a halálos 
balesetek

száma

MÉG MINDIG SOKAN VEZETNEK
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor ITTASAN 



Az elmúlt tizenhárom évben, 2006 óta több mint száz kilométer utcát, mintegy 21 kilométer járdát és
pontot újított fel vagy épített át a győri Útkezelő Szervezet, amelyre az önkormányzat eddig több mint 17
is milliárdos nagyságrendben folytatódik a munka, köztük egy kuriózumnak számító híd építésével.
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Magyarországon is egyedülálló 

ÚT, ÚTSZAKASZ VÁROSRÉSZ

Áldozat, Mező, Zólyom utcák csapadékvíz-elvezetésének
kiépítése, teljes útfelújítással, járdafelújítással Révfalu

Ivóvízvezeték kiépítése a Körtöltés utca és a Hédervári út között Révfalu

Szent Vendel utca csapadékvíz-elvezetésének kiépítése, teljes járda-
és útfelújítással, légkábelek földkábeles cseréjével, közvilágítás-
korszerűsítéssel a Fő utca és Jávor Pál utca közötti szakaszon

Pinnyéd

Tatai út mellett új kerékpárút építése (TOP pályázati forrás) Sashegy

Önkormányzati beruházások

HÍD ÉPÜL GYORBEN

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

83-as főút városi szakaszának közvilágítás-korszerűsítése Marcalváros I–II.

Szigethy Attila út közvilágítás-korszerűsítése 
a Fehérvári út és Bartók Béla út között Adyváros

Rába utca melletti töltés közvilágításának kiépítése Újváros

Burcsellás köz, Beér köz, Transzportház köz 
közvilágításának kiépítése Újváros

Újkapu utca közvilágításának korszerűsítése Belváros

Gyalogátkelőhelyek emelt szintű közvilágítása több helyszínen Több városrész

Közvilágítás-korszerűsítések 

„Az önkormányzat minden évben
– így az idén is – kiemelt feladatának
tekinti az úthálózat bővítését és javí-
tását. Ha szigorúan csak a kivitele-
zést nézzük, akkor is több mint 2,3
milliárd forintot fordít útépítésre a
város 2019-ben, amiből 1,5 milliárd
forintnyi a győri Útkezelő Szervezet,
míg 850 millió forintnyi beruházás az
önkormányzat kezelésében valósul
meg saját és pályázati források segít-
ségével” – nyilatkozta Borkai Zsolt
polgármester az idei évre tervezett
útfejlesztések kapcsán.

A polgármester az útkezelő koor-
dinálásában megvalósuló fejleszté-
sek közül kiemelte az új gyalogos-
kerékpáros híd építését Győrszent -
ivánon, a Kálmán Imre út vonalá-
ban az M19-es autóút felett. Ez a
műtárgy ugyanis egy komoly prob-
lémát orvosol, hiszen az M19-es út
tulajdonképpen kettévágta a város-
részt. Az itt élő, kerékpárral közleke-
dő lakosok emiatt vagy hatalmas ke-
rülővel, vagy szabálytalanul és ve-
szélyesen, az úton át közlekedtek.
„A problémára egy olyan megoldást
kerestünk, amely megfelelő para-
méterekkel újra megteremti a dina-
mikus, egyszerű és biztonságos gya-
logos és kerékpáros átkelés lehető-
ségét, ráadásul az újszerű megol-
dással mindez nagyon költséghaté-
kony módon történhet meg” – tet-
te hozzá Borkai Zsolt, és kiemelte,
mintegy háromszázmillió forintból
kap új hidat a város. 

A műtárgy egyébként országos vi-
szonylatban is egyedülálló, mert
mindössze egy átlós főtartó épül, és
erre lesz felfüggesztve a pályaszerke-
zet. Az ívtartós, kábelfüggesztéses
híd a 3D-nyomtatóval készült makett
tanúsága szerint ráadásul nemcsak
praktikus, de esztétikus is. A kivitele-
zés áprilisban kezdődik a közműveze-
tékek áthelyezésével és a pillérek ala-
pozásával.

évben egy sürgősségi rangsort ál-
lítanak fel, és a szakmai értékelést
a lakossági igényekkel is egyezte-
tik. Régi problémát orvosolnak

Prédl Antal, a győri Útkezelő
Szervezet vezetője kifejtette, az
önkormányzat tulajdonában és
üzemeltetésében 758 kilométer

hosszú úthálózat van, melynek
üzemeltetését, fenntartását szer-
vezetük végzi. „A felújításra, be -
avatkozásra vonatkozóan minden
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kerékpárutat, valamint 37 csomó-
milliárd forintot biztosított. Az idén
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„A több mint kétszázmillió forint ér-
tékű beruházás egy újabb jelentős,
belvároson kívüli fejlesztés, amely
minden korosztálynak kínál kikapcso-
lódási lehetőséget” – fogalmazott
Radnóti Ákos alpolgármester a jó idő
beköszöntével megtartott hivatalos
parkátadón. Hozzátette, a rengeteg
újonnan kihelyezett eszköz mellett a
faültetési programhoz kapcsolódva új
fákat is ültettek, és a város automata
öntözőhálózata is tovább bővült,
ahogy azt az idén is több helyütt ter-
vezik. Az alpolgármester bejelen-
tette, az idén egy automata il-
lemhelyet is kihelyeznek a
Malom ligetbe, amely a vá-
ros több pontján is jól be-
vált már.

Dr. Dézsi Csaba András
önkormányzati képviselő a la-
kók nevében mondott köszönetet
a fejlesztésért. Kiemelte, a körzetben
három nagy park is található, a Ma-
lom liget mellett a Kálvária úti és a
Bem tér is, s az elmúlt időszakban
mindhárom jelentős megújuláson
ment keresztül. Ezek a parkok egy-
szerre nyújtanak esztétikai élményt,
pihenést és sportolási lehetőséget az
itt élőknek, míg növényzetük révén a
város tüdejeként is funkcionálnak.

Ackermann István, a Strabag terü-
leti igazgatója a fejlesztés részletei

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

kapcsán megemlítette, megújult a
park úthálózata, a sportpálya is jelen-
tős átalakuláson ment át. A területet
kerítés fogja közre, a pályán gumibur-
kolat található, az esti világításnak kö-
szönhetően pedig sötétedés után is
használhatók az eszközök. Bővült a
sportolási lehetőségek köre, hiszen
nemcsak teqballpályát, de négy kosár-
palánkot is elhelyeztek ide. A pálya
mellé ülőfal és pingpongasztal került.

A játszótér is új eszközökkel bő-
vült, a terület nyugati részén pedig
az idősebb korosztály számára ala-
kították ki a pihenésre szolgáló
kertrészt padokkal, asztalokkal. A
járda mellett homokburkolatú pé-
tanque-pálya kapott helyet. A négy-
lábúaknak kutyafuttató épült agi-
lity eszközökkel. 

A Malom liget a Zöld város kialakí-
tása Győrben című európai uniós pá-
lyázat keretében újult meg.

Minden korosztályt vár
a Malom liget

Máris népszerű a megújult Malom liget, a tavasz beköszöntével
sokan élvezik a sportpályát, játszóteret és a pihenőszigeteket.

Béla út közötti felújítása is befeje-
ződik. Tavasz végére az Újkapu ut-
ca felújítása is elkészül, ahol teljes
közvilágítási rekonstrukció is meg-
valósul. 

Az önkormányzat idén összessé-
gében több mint 4,3 milliárd forin-
tot biztosít saját forrásból az Útke-
zelő Szervezet számára a győri ön-
kormányzati utak üzemeltetésére
és felújítására, vagyis a közel 1,5
milliárd forintos útfelújítási keret
csak egy része a szervezet büdzsé-
jének. A költségvetés másik felét te-
szi ki az utak üzemeltetése, kisebb
felületű út- és járdaszakaszok felújí-
tása, javítása, az úthálózat kátyúzá-
sa, a jelzőlámpák, beléptető rend-
szerek, hidak üzemeltetése, vala-
mint ebből a költségvetési rovatból
finanszírozzák a város közvilágítási
áramdíját és rendszerhasználati dí-
ját, továbbá a közel 28 ezer négyzet-
méter felületű útburkolati jelek fel-
újító festését, jelzőtáblák karbantar-
tását, cseréjét, újak elhelyezését.
Az elmúlt évek szemlélete alapján
egybefüggő járdaszakaszok felújítá-
sa, vízelvezetés-javítása során a tel-
jes körű megoldásokra törekszik a
szolgáltató. 

A költségvetési keretből mintegy
600 millió forint jut a közvilágítási,
díszvilágítási hálózat korszerűsítésére. 

Borkai Zsolt és Prédl Antal végeze-
tül megerősítették, az idei évre ter-
vezett felújítások és útépítések jól
előkészítettek, szinte minden város-
részben megvalósulhat egy-egy ko-
molyabb beavatkozás, és jelentős ré-
szük már a szeptemberi iskolakezdés-
re elkészülhet.

Az idén megújuló utcák, csomópontok:

ÚT, ÚTSZAKASZ VÁROSRÉSZ

Kör tér–Egressy utca körforgalom bővítése Győrszentiván

Nagyhegy utca felújítása, befejező ütem Győrszentiván

Pusztaszeri út felújítása teljes hosszon Jancsifalu

Szigethy Attila út felújítása, átépítése a Tihanyi Árpád út 
és a Bartók Béla út között – befejező munkarész Adyváros

Új Élet utca–Ormos utca kettős körforgalom építése Ménfőcsanak

Újkapu utca felújítása Belváros

Mécs László út burkolatfelújítása Marcalváros II.

Corvin u. 36–44. mögötti szervizút felújítása Nádorváros

Szent László út burkolatfelújítása 200 méter hosszon 
és forgalomcsillapítás Gyirmót

Tihanyi Árpád úti kerékpárút felújítása az Ifjúság körút
csomópont környezetében Adyváros

Körkemence utca parkolóbővítése Adyváros

például a Pusztaszeri út teljes fel-
újításával, a megújuló vásárcsar-
nok kapcsán pedig elkészül a Szi-
gethy Attila úti új csomópont. Az
utca Tihanyi Árpád út és Bartók

A játszótér is 
új eszközökkel

bôvült



A magyar szakképzés színvonalá-
nak emelése, a szakképzés eredmé-
nyeinek bemutatása a célja a Szakma
Kiváló Tanulója, illetve az Országos
Szakmai Tanulmányi Versenynek.
Megyénk tanulói mindkét megmé-
rettetésen kiválóan szerepeltek.

Idén tizenkettedik alkalommal hir-
dette meg az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyt a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara. A döntőket március
12. és 14. között rendezték Budapes-
ten, a Szakma Sztár Fesztiválon, ahol
megyénk diákjai kiválóan szerepeltek.
A főváros mögött a második legjobb
eredményt érték el Győr-Moson-Sop-
ron megye tehetségei, hiszen 32 fiatal
végzett előkelő helyen: kilencen a do-
bogó harmadik fokára állhattak fel,
hatan másodikak lettek, míg szintén
kilenc tanuló első helyezést ért el. A
fesztiválon 43 szakképesítésben mér-
hették össze tudásukat a fiatalok. 

A megyénk legjobbjait, felkészítő ta-
náraikat és gyakorlati oktatóikat kö-
szöntő rendezvényen Pintér-Péntek

Imre, a megyei iparkamara elnöke el-
mondta, állandó probléma a kiváló
szakemberek hiánya Magyarországon.
„Példát akarunk mutatni a fiataloknak,
akik szakiskolába vagy általános iskolá-
ba járnak, hogy minél többen válasz-
szák ezt az utat, hiszen már diákként
nagyon komoly sikereket tudnak elérni.

Biztosak vagyunk abban, hogyha valaki
tanulóként sikeres, később az életben
is nagyszerűen meg fogja állni a helyét”
– zárta szavait az elnök.

Kara Ákos államtitkár, országgyű-
lési képviselő is a szakképzés fontos-
ságát emelte ki és megköszönte a ta-
nároknak és oktatóknak a sikeres fel-
készítést, sőt egy jó hírt is bejelen-
tett: újabb fejlesztést helyezett kilá-
tásba, két győri intézményt szeretné-
nek felújítani és ezzel is tovább javí-
tani a szakképzést a városban.

Az egész szakképzés megítélésében
nagy szerepe van az ilyen fesztiválok-
nak, hiszen ténylegesen az ilyen verse-
nyeken lehet a legkönnyebben köze-
lebb kerülni a szülőkhöz és az általános
iskolásokhoz. „Fontosak ezek a megmé-
rettetések, hiszen itt megmutatja ma-
gát az egész szakképzés. Büszkék va-
gyunk a tehetséges diákjainkra és a fel-
készítő tanáraikra, hiszen több hónapos
munka van a sikerek mögött” – muta-
tott rá Gede Eszter, a Győri Műszaki
Szakképzési Centrum kancellárja. (x)

A szakmák sztárjait, felkészítő tanáraikat és gyakorlati oktatóikat kö-
szöntötték múlt héten a Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamarában. 

A SZAKKÉPZÉS SIKEREI
A szakmák sztárjait köszöntötte a kamara
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az Innovációs Kiállításon

A X. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásáron negyvenkét kiállító
és változatos szakmai programok sora várja az érdeklődőket a Széchenyi István Egyetemen,
április 10-én. A fókuszban az elektromobilitás, a 3D technológia, a segítő innovációk, a min-
dennapok egyedi megoldásai, az egyetemi projektek és a hallgatói csapatok lesznek.

Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, valamint a
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ. 

Bemutatkoznak a nemzetközi verse-
nyeken kimagasló eredményeket elért
hallgatói csapatok. Az egyetemi inno-
váció területén pedig a látogatók meg-
ismerkedhetnek a KKV-k felé nyitó Fel-
sőoktatási és Ipari Együttműködési
Központtal, a Maxwhere motorra épü-
lő 3D VR terekkel, és a mosonmagyar -
óvári élelmiszer-tudományi karon kifej-
lesztett CandyFitt koffein- és antioxi-
dáns-tartalmú cukorkával.

Április 10-én 9–16 óráig várják a
látogatókat a Széchenyi István Egye-
tem aulájában. A rendezvény az
EFOP-3.4.4-16-2017-00011 projekt
támogatásával valósul meg. (x)

Szórakoztatás, gasztronómia, ver-
senysport, virtuális terek, tudományos
vívmányok és digitális technológiai új-
donságok. Olyan izgalmas területek,
amelyekben egyaránt elmélyedhetnek
az áprilisi Innovációs Kiállítás látogatói.

Megtudhatják például, milyen is egy 3
dimenziós minimozi, hogyan lehet töl-
teni menet közben is az elektromos jár-
műveket, milyenek a gépi látás techno-
lógiáját használó okoseszközök, ho-
gyan készülnek a legfinomabb kézmű-

ves csokoládék, milyen egy holografi-
kus IOT felügyeleti rendszer és mennyi
meglepetés várhat ránk egy videó-ké-
peslapon. 

Negyvenkét kiállító standját keres-
hetik fel a látogatók a kreativitás bör-
zéjén. 

A kísérő, „Ötletből üzlet” elnevezé-
sű szakmai programból pedig kiderül,
hogyan is épül fel egy innovátor DNS-e.
Kerekasztal-beszélgetésre várják azo-
kat, akik már innoválnak, és azokat is,
akik innoválni szeretnének. Lesz „De-
sign Thinking” workshop, és átadják a
kiállítás szakmai és közönségdíját.  

Az egyetem, az Universitas-Győr
Alapítvány és az Universitas-Győr
Nonprofit Kft. immáron tíz éve bizto-
sít ideális helyszínt az Innovációs Ki-
állításnak. A szervezésben partner a

DIGITÁLIS TECHNOLÓGIAI ÚJDONSÁGOK
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A tavaszi nagytakarítás mellett érdemes saját testi-
lelki megtisztulásunkra is idôt szánni, pénzt költeni.
A lehetôségekrôl Varga László, a Megoldások Fiókja
Kft. ügyvezetôje beszélt a Gyôr+ Rádióban.

A Megoldások Fiókja Kft. nagy
hangsúlyt fektet a megelôzésre.
Hivatalos partnerük, a Generali
tavaly két szûrôbuszt vásárolt.
Varga László elmondta, a bizto-
sítók készülnek arra, hogy az egész-
ségfinanszírozás támogatott lesz, bár
úgy látja, jelenleg ez inkább háttérbe szorult.

„A vállalatok, cégek által finanszírozott egészségbiztosítási
csomag adókötelessé vált, ezért nagyon sok embernek
meg fog szûnni az a védettsége, amit addig élvezett” —
hozta fel példának az elmúlt idôszakban történt egyik adó-
változást az ügyvezetô. „Magánfinanszírozási egészség-
csomagot tudunk kínálni, ahol vagy finanszírozzuk a költ-
ségeket, vagy olyan betegutat biztosítunk — orvost, szak-
embert —, amire felkér bennünket az ügyfél” — beszélt a le-
hetôségekrôl. A Generali Biztosító megbízottja tehát meg-
szervezi az utat akár külföldi magánklinikákra is, és a
gyógykezeléseket évente egymilliárd forintig finanszírozza.
Ahogy Varga László fogalmaz: „A vágyaknak és a biztosí-
tási csomagnak csak a pénztárca szabhat határt.”

A Megoldások Fiókja Kft. folyama-
tosan várja az új kollégák jelent-
kezését, akik rugalmas munka -
idôben, Szendi Orsolya vezetô
mentor segítségével bontogat-

hatják szárnyaikat.

Itt a tavasz, költsünk
AZ EGÉSZSÉGRE!

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

www.vlaci61-generalibiztosito.com
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga Lászó ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957
Próbálja ki magát nálunk és legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zs. út 44.

A Google tavaly nyár elején
készített fotókat a Street View,
vagyis az Utcakép funkcióinak
frissítése érdekében Magyaror-

A 23 város jegyzője évente kétszer ülésezik, ami-
kor a városokat érintő aktualitásokat vitatják meg. Az
első napon dr. Fekete Dávid alpolgármester Győr fej-
lődési útjáról, a legfontosabb mérföldkövekről tar-
tott előadást, érintve a költségvetést, a város gazda-
ságát – melynek kapcsán elmondta, hogy az idei év-
re mintegy 26 milliárd forintos adóbevétellel tervez-
nek –, idegenforgalmát, kultúráját és sportját. 

A második napon Borkai Zsolt polgármester köszön-
tötte a konferencia résztvevőit. „Nagy öröm számomra,
hogy Győrben fogadhatjuk a jegyzői kollégiumot, hi-
szen egy olyan szakmai grémiumról van szó, akik mun-
kájukkal, hozzáértésükkel sokat tesznek a megyei jogú
városok megfelelő működéséért.” A polgármester ki -
emelte, a Megyei Jogú Városok Szövetsége is egy fon-
tos terepe az együttműködésnek, hiszen ezek a váro-
sok a magyar lakosság közel egynegyedét képviselik.

A kétnapos ülés zárásaként dr. Szekeres Antal, Deb-
recen jegyzője, a jegyzői kollégium elnöke, valamint dr.
Lipovits Szilárd, Győr jegyzője foglalta össze a tapasz-
talatokat. Dr. Szekeres Antal elmondta, az első napon
az európai parlamenti választások lebonyolítása szem-
pontjából fontos aktuális teendőket tekintették át, a
városok részéről felmerült kérdésekre pedig dr. Pálffy

Ismét városunkban fotóz

szágon, így városunkban is. A
szolgáltatás használatakor már
az új képeket láthatjuk, ám a
frissítés az idén is folytatódik.
Ennek keretében április 3. után
érkezik Győrbe a cég egy mun-
katársa, aki a belvárosról, járdás
útvonalakról elérhető felvétele-
ket fogja bővíteni vagy frissíteni
egy hátizsákra szerelt kamerá-

val. Az új felvételek a Google Ut-
caképen néhány hónap múlva
lesznek elérhetőek.

A cég a munka során a sze-
mélyes adatok védelmére ki -
emelt figyelmet fordít: a képek
közzététele előtt az összes fel-
ismerhető arcot és rendszá-
mot automatikusan elhomá-
lyosítják.

a Google Street View
Tavaly májusban la-
punkban is beszámol-
tunk az utcakép funkció
frissítéséről. Akkor a
Google autóival talál-
kozhattunk a városban,
most pedig a járdás út-
vonalakról készítenek
felvételeket.

Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke adta meg a vá-
laszokat. A fórumig egyébként az értesítők 53 százalé-
kát postázták ki, de a héten valamennyinek meg kell
érkeznie a választókhoz. Aki nem kapja meg, a jegyző-
nél (a Helyi Választási Iroda vezetőjénél) tehet bejelen-
tést. Mint megtudtuk, mintegy két tucat jelölő szerve-
zet nyilvántartásba vétele történt meg, nekik húszezer
aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz. 

Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke az Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek legfőbb tapasztalatai-
ról számolt be, különös tekintettel az önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaságok ellenőrzésére.
A kollégium elnöke kiemelte, a tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy az önkormányzatok jó gazdái ezeknek a
társaságoknak.

A második nap az elektronikus közigazgatásban a
városok előtt álló feladatok megvitatásáról szólt. Dr. Li-
povits Szilárd győri jegyző elmondta, jelenleg az ASP-
hez, vagyis az Állami Szoftverszolgáltatási Központhoz
való csatlakozás folyamata zajlik. Kiemelte, Győr pilot
projektet hajt végre az adórendszer és az iktatási rend-
szer tekintetében, így a győriek az elsők között talál-
kozhatnak majd olyan elektronikus szolgáltatásokkal,
amelyek kényelmesebbé teszik az ügyintézést.

A közelgő európai parlamenti választások lebonyolításáról, az Állami Számvevőszék el-
lenőrzéseinek tapasztalatairól, valamint az elektronikus közigazgatás fejlesztéséről, köz-
tük az adózással összefüggő győri mintaprojektről is tárgyaltak a Megyei Jogú Városok
Szövetsége Jegyzői Kollégiumának tagjai a héten.  

Fókuszban
a választás és az elektronikus közigazgatás Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter
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Milyen érzés díszpolgárnak lenni?
Szekeres István: Felemelő. Nem

számítottam rá, teljesen váratlanul
ért. A várossal régóta működünk
együtt, ezért számos köszönetet kap-
tunk. De ilyen fokú elismerést elkép-
zelni sem tudtam. A meglepődés
után öröm és elégedettség lett úrrá
rajtam. 

Csitkovics Tibor: Lehet ezt még fo-
kozni? Csak a meghatottság hangján
tudok szólni. Megtisztelő a cím, jól -
esik, hogy elismerték, amit eddig a
városért tettünk. Azt gondolom, a
díszpolgári cím azon túl, hogy óriási
megbecsülést fejez ki, kötelezi is a tu-
lajdonosát, hogy még az eddigieknél
is többet tegyen a közösségért.

2001-re nyúlik vissza az Agro -
feed története, amikor egy állami
cégnél dolgoztak, az azonban vég-
napjait élte. Kényszerből lettek vál-
lalkozók?

Sz. I.: Ha kényszervállalkozók nem
is voltunk, a helyzet kikényszerítette,
hogy valami újba kezdjünk. Az állami
vállalat, ahol dolgoztunk, olyan hely-
zetbe került, hogy nem volt reális
esélye a folytatásnak. Vállalkozásba
kezdtünk, négy munkatárssal.

Hová jutott el az egykori mikro-
vállalkozás?

Cs. T.: A cégcsoport éves konszoli-
dált árbevétele közel 40 milliárd fo-
rint, ötszáz főt foglalkoztatunk. Ma-
gyarországon és a környező országok-
ban építettünk üzemeket. Bács-Kis-
kun megyében és Oroszországban
gyártunk premixet és takarmányki-
egészítőket. Emellett sertésintegráci-
ót működtetünk.

Sz. I.: Amire büszkék vagyunk,
hogy egy mikrovállalkozásból építet-
tünk fel egy nemzetközileg is jegyzett
nagyvállalatot. Mindez nemcsak szá-
munkra, hanem a környezet számára
is fontos. Példát mutatunk a magyar
vállalkozóknak, akik most kezdik a te-
vékenységüket, hogy saját erőből,
kellő szorgalommal, nyitottsággal a
külpiacok felé fel lehet építeni egy si-
keres nagyvállalatot. 

Ilyen egyszerű a siker titka?
Sz. I.: A siker titka mindig a csapat.

Mi azt valljuk Tiborral együtt, hogy ez
az elismerés is a csapatnak szól. A vál-
lalat vezetőinek az a feladata, hogy
megfelelő célt tűzzenek ki, s a straté-
giához jó csapatot válogassanak ösz-
sze. Életemben azok az emberek vol-

tak meghatározók, akik meglátták
bennem a tehetséget és lehetőséget
adtak. És azok, akikben én láttam meg
a lehetőséget és a tehetséget.

A díszpolgári cím odaítélésénél
bizonyára döntő súllyal esett latba,
hogy nagyon sok rendezvényt, kö-
zösséget támogatnak anyagilag a
városban. Mikor fordult meg elő-

ször az ügyvezetők fejében a közös-
ségi célok felkarolása?

Cs. T.: Amikor nem volt ilyen anya-
gi lehetőségünk, akkor is próbáltunk
segíteni. Feleségemmel egy ado-
mányvonalat hívtunk fel vagy egy
csekken a Gyermekétkeztetési Alapít-
ványt támogattuk. Szerencsére a kör-
nyezetünkben sok ilyen embert is-
merünk, akik önzetlenül adakoznak

a közösségnek fontos célokért. A cég
sikerei a lehetőségeket is növelték.
Olyan célokat próbáltunk felkarolni,
amikben láttunk fantáziát.

Sz. I.: Amikor már nem csak azzal
voltunk elfoglalva, hogy beruházni és
növekedni kell, akkor kezdtünk jó cé-
lokat támogatni. Tíz éve tart ez a fo-
lyamat. Az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiváltól kezdve az egészségügyet,

Mikrovállalkozásból építettek fel nemzetközileg   

Díszpolgári címet  

Március 15-én Győr díszpolgára ki-
tüntetést vehetett át Csitkovics Ti-
bor és Szekeres István, az Agrofeed
Kft. két ügyvezető-tulajdonosa. A
premixet és takarmánykiegészítő-
ket gyártó és forgalmazó vállalkozás
több mint egy évtizede kiemelkedő-
en támogatja a város kulturális és
sportéletét. Párhuzamos interjú a
díjazottakkal.
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az oktatást, a kultúrát szívesen felka-
roljuk és támogatjuk.

Nevesítsük ezeket. Férfikézilabda…
Cs. T.: Férfikosárlabda, ETO fo-

cicsapat, Győri Filharmonikus Zene-
kar, Vaskakas Bábszínház, a Baross
Gábor és a Nagymama köztéri szo-
bor, győrújbaráti gyermektábor fel-
újítása.

Sok megkeresést kapnak?
Cs. T.: Sokat, igen. A mérlegelésnél

fontos, hogy a támogatás kötődjön a
vállalkozásaink helyszínéhez. Győr eb-
ben kiemelkedő helyen szerepel. 

Sz. I.: Mindent nem tudunk támo-
gatni. Irreális megkeresések szeren-
csére nem jönnek. Tudják, hogy kö-
rülbelül mit és milyen volumenben
tudunk felkarolni.

Térjünk vissza a cégcsoporthoz.
Utoljára talán akkor jártam önök-
nél, amikor az orosz üzemet beindí-
tották. Hol tart a projekt?

Sz. I.: Az orosz üzem sikertörténet.
A növekedésünk egyik kulcsa a bátor
külpiaci terjeszkedés. Az üzem na-
gyon jól működik, több mint száz al-
kalmazottal. Piaci részesedésünk erő-
södik, két műszakban stabilan terme-
lünk. A növekedésünk motorja to-
vábbra is Oroszország, ahol példamu-
tatóan dinamikusan fejlődik az állat-
tenyésztés.

Cs. T.: Sokáig problémát okozott,
hogy csak egy üzemmel rendelkez-
tünk. Hét napon át, három műszak-
ban megfeszített termeléssel. Az
orosz üzem megnyitásával új piacok-
ra is ki tudtunk lépni, a környező or-
szágok mellett Lengyelország, a Bal-
kán, Észak-Afrika és a Közel-Kelet is
fontos piac lett.

Terveznek esetleg újabb üzemet
valahol?

Cs. T.: Ebben óvatosak vagyunk,
az üzletpolitikánk mindig konzervatív
volt. Amíg az orosz üzem nem éri el
azt a szintet, amit elképzeltünk, nem
tervezünk egy újabb üzemet. Nem
zárjuk ki, de konkrétumot egyelőre
nem tudok mondani.

Sz. I.: Oroszországban akkor
kezdtünk üzemet építeni, amikor a
piaci részesedésünk a Magyaror-
szágról kiszállított áruval elérte a tíz
százalékot.

A díszpolgári cím alkalmából író-
dott portréhoz a magánember is
hozzá tartozik. Mit árulnának el ma-
gukról? Mi az, amivel szívesen fog-
lalkoznak, ha éppen a számok és az
üzleti élet világából egy kicsit elvá-
gyódnak?

Sz. I.: Szabadidőmet a családom-
mal töltöm, ők számomra a legfonto-
sabbak. Feleségem a polgármesteri hi-
vatalban dolgozik. Három fiam van,
unokákkal is megajándékoztak. Pé-
csett születtem, harminchét éve élek
Győrben, ezért elsősorban győrinek
tekintem magam. Első győri idősza-
komban tisztként a légvédelmi rakéta-
ezred kötelékében teljesítettem szol-
gálatot, majd nyolc évig Bábolnán dol-
goztam, egészen 2001-ig, amikor meg-
alakítottuk az Agrofeedet. 59 éves va-
gyok, kellő tapasztalattal, jó egészség-
gel és rengeteg tervvel, energiával a
jövő vonatkozásában. Amikor az em-
ber korosodik és talán bölcsebb is lesz,
nagyobb felelősséget érez a környeze-
te iránt. Igyekszem majd úgy végezni
a dolgaimat, hogy ebből Győr is kama-
tozhasson. 

Cs. T.: Gyerekkoromat Zsirán töltöt-
tem. A feleségemmel együtt kerül-
tünk Győrbe, éppen a bábolnai mun-
ka kapcsán. Két gyermekem van, a fi-
am 17 éves, a lányom 15. 1997 óta
élünk Győrben. A munka mellett a
hobbira nagyon kevés idő jut. Azt a ke-
veset a családdal és barátaimmal töl-
töm, emellett tagja vagyok az Európai
Borlovagrendnek, mellyel szintén ne-
mes célokat támogatunk. Szívesen ol-
vasok, kerékpározok és túrázok.

Sz. I.: A korral felértékelődik a
sport jelentősége. A mozgás egyre
nagyobb szerepet tölt be az életem-
ben. Ha időm engedi, úszom, futok,
teniszezek.

Ketten tulajdonosok a cégben,
mindketten ügyvezetők. Barátok is
lettek?

Sz. I.: Igen, természetesen. Nem
vagyunk együtt sülve-főve, de ha az
elmúlt 18 évben az alvást leszámít-
juk, több időt töltöttünk együtt, mint
a feleségünkkel. Ez szoros kapcsola-
tot, jó együttműködést alakított ki,
aminek nem is feltétlenül a barátság,
hanem a bizalom a legfontosabb ele-
me. Együttműködésünk tizennyolc
éve tart, problémák, kudarcok és ösz-
szecsapások nélkül.

Cs. T.: Ehhez nehezen tudnék bár-
mit is hozzátenni. Teljesen más habi-
tusú emberek vagyunk, ennek elle-
nére ez a kapcsolat nagyon jól műkö-
dik, enélkül nem tudtunk volna eljut-
ni oda, ahol most tart a cégcsoport. 

Az Agrofeed tulajdonosai a cím-
mel járó anyagi elismerést jótékony
célra fordították.

A
növekedésünk 
egyik kulcsa

a bátor külpiaci
terjeszkedés

 is jegyzett nagyvállalatot

kaptak Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor
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A közelmúltban Ravazdon
tartotta éves tavaszi csapat-
építő táborát a Városi Diák
Fórum (VDF), amelynek el-
nökségében személyi válto-
zások is történtek.

Az önkormányzat által támoga-
tott kompetenciafejlesztő tábor-
ban tizenegy középiskola diákjai
vettek részt. Projektmenedzsmen-
tet, a csapatmunka fejlesztését, és
a feladatdelegálás képességének
eszközeit is megismerhették a diá-
kok. A tanulás mellett a fiatalok kü-
lönböző vetélkedőkön vettek részt,
este pedig a tábortűz mellett be-
szélgethettek.

A tábor kiváló alkalom volt arra,
hogy a VDF tagjai elő tudják készíteni
az áprilisi jótékonysági hetet, illetve
felkészüljenek a májusi Aludj más-
kor! 24 órás vetélkedőre is. 

Előbbi az első hasonló kezdemé-
nyezés lesz a szervezet életében. Az
egy hetet felölelő jótékonysági prog-
ramot a diákok önszervező módon
alakították ki. A programok között
szerepel többek között adomány-
gyűjtés gyermekek és a Győri Állat-

menhely részére, valamint jelen lesz-
nek a VDF képviselői az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény-
ben (EESZI) is. Mindemellett feltöltik
a város több pontján megtalálható
ételdobozokat is. 

Amennyiben valaki adományával
hozzájárulna a hét sikeréhez, felajánlá-
sát megteheti a győri városháza portá-
ján április első hetétől az adott ese-
mény előtti nap 16.30-ig.  A legutóbbi
diákfórum-gyűléseken személyi változá-

sok történtek az elnökségben. Az általá-
nos alelnök Prikler Bernadett és Kajos
Alexandra helyett új általános alelnök-
nek Kiss Kingát, a Pálffy Miklós Kereske-
delmi és Logisztikai Szakgimnázium és
Szakközépiskola 10. évfolyamos tanuló-
ját választották meg. A további szavaza-
tok alapján az új belső kommunikációs
alelnök Győre Luca, a Kossuth Lajos Kö-
zépiskola és Kollégium 9. évfolyamos di-
ákja lett. A további elnökségi tagok vál-
tozatlanul látják el munkájukat.

A jótékonysági hét 
programja: 

Április 9. Ételdobozok
– tartós élelmiszer

Április 11. 
Győri Állatmenhely – 
kutyaeledel

Április 12. Gyermekotthon –
ruhák, játékok

Kérdését, észrevételét 
a vdfgyor@gmail.com címen
teheti fel, vagy jelezheti.

Jótékonykodik a VDF
Balról jobbra: Horváth Szabina ifjúsági referens, Kristófi Virág külső
kommunikációs alelnök, Boncsarovszky Péter jegyző, Kamrás István
elnök és Győre Luca belső kommunikációs alelnök

Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzata április 12-én minden érdeklődőt vár az
örmény Genocídium 104. évfordulója alkalmából
megrendezendő megemlékezésére. A program 19
órakor kezdődik egy fotókiállítással a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum Király utca 17. szám
alatti épületében (Esterházy-palota), mely során be-

MEGEMLÉKEZÉS az Örmény Genocídium évfordulóján

mutatja az 1915–1917 közötti időszak szomorú ese-
ményeit, az örmény lakosságot ért szörnyű támadá-
sokat. A tárlat megtekintése közben Adam Sarkisyan
hegedűművész előadását élvezhetik a vendégek,
majd a program zárásaként a szervezők az örmény
gasztronómiából adnak ízelítőt. A rendezvény ingye-
nes, mindenkit szeretettel várnak!

A MI  UTCÁNK
Szerző: Czvikovszky Tamás

Pesti út
Nevét 1985-ben onnan kapta, hogy az 1-es fő-

út az új nyomvonal megépítéséig itt vezetett. 

Római út
Az út neve emlékeztet a Római Birodalom ko-

rára, amikor is ezen a vidéken vezetett át a Sava-
ria–Arrabona–Brigetio–Aquincum (Szom-
bathely–Győr–Szőny–Buda) út, Győrtől a Duna
partján. Több más likócsi utcával együtt ez a köz-
terület is 1957-ben kapta nevét.

Likócs (9027) – 2. rész

Szélső utca
Likócs északi részén, a városrész Mosoni-Duna

felé eső szélének rövid utcája.

Szentvid utca
Szent Vitus (Vid, Vida) a III. században élt

ifjú ókeresztény vértanú. Diocletianus császár
fiának meggyógyítása mellett más csodák is
fűződnek nevéhez. A tizennégy segítő szent
egyike, úgymint a gyógyszerészek, vendéglő-
sök, sörfőzők, vincellérek, rézművesek, tánco-
sok és színészek, fiatalok, háziállatok, a cse-
hek, Prága, Fiume, Szászország és Szicília vé-
dőszentje.

Városunkban a valamikori Szentvid község, an-
nak a Mosoni-Duna bácsai oldalán található ká-
polna alapja, és a Szentvid utca őrzi a történetét,
emlékét.
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„A sikernek nem ára,

Sokak nagy kedvence, Horváth Tamás énekes is fellép az idei Szentiváni Fesztiválon. Természetesen
addig sem pihen, hiszen a tavasz érkeztével a könnyűzenei szezon is dübörögni kezdett. 

TITKA VAN!” 
Ráadásul Tominak egy kicsit koráb-

ban, már januárban elindult a pörgés.
Hétről hétre egyre több helyre hívják
fellépni, a naptárjában alig maradt
szabad időpont. Hiába, a legkereset-
tebb énekesek közé tartozik a nem
mellesleg jóképű srác, aki minden
erejével igyekszik a földön maradni.

„Tudni kell megállni, s élvezni a
pillanatokat, különben csak úgy el-
rohan mellettünk az egész” – kezd-
te az énekes. „Úgy érzem, mindig
képes vagyok hálás lenni azért,
amit elérek. Például, hogy minél
több emberhez eljuthat a zeném.
Fontos, hogy gyakoroljuk a hálát,
mert az még több sikert hoz el ne-
künk. A sikernek szerintem nem
ára, hanem titka van: ha okosan
élünk a lehetőségekkel, akkor meg-
élhetjük a pillanatokat!”

Kell is a józanság, hiszen a kö-
zönségnek úgy tűnik, semmi nem
elég Tomiékból! A Budapest Park-
ban tartott koncertje telt házzal
zajlott, a videómegosztókon a né-
zettsége rendszeresen gyorsan az
egekbe szökik.

„Minél nagyobb a siker, annál tu-
datosabban készülök, hogy ne gör-
csöljek rá – folytatta Tomi. – Az első
Budapest Park-os koncertünk nyolc -
ezer feletti nézőt vonzott. Nekem
meg kellett pár nap, hogy ezt feldol-
gozzam. Emlékszem, az első dal fe-
lénél mindig megáll a zenekar egy
kicsit, de akkor és ott nem tudtam
folytatni a megszokott módon, mert
elbőgtem magam. Éreztem és lát-
tam azt a fantasztikus szeretetet,
ami a közönségtől áradt felénk.
Örökre megjegyeztem azt a pillana-

tot! – merengett Horváth Tamás,
akivel májusban a Szentiváni Feszti-
válon találkozhat a közönség.

„Minden egyes koncertre pró-
bálok valami egyedivel érkezni.
Valami mást hozok, mondjuk egy
másik dalt, ami az előzőn nem
hangzott el. Fontos, hogy aki el-
jön, mindig kapjon valami pluszt.
Ez minket is feldob, s ha a zenekar
jól érzi magát a színpadon, az a
nézőknek is átjön! Szórakozva sze-
retünk szórakoztatni! Ez a leg-
jobb: szeretetet adunk és vissza is
kapjuk! Mindig azt mondom a ze-
nészeimnek: nincs más feladato-
tok, csak játszani, játszani, játsza-
ni!” – zárta a népszerű énekes, aki
mindenkit szeretettel vár a Szent -
iváni Fesztivál első napján, május
10-én! (x)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet te-
rületi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellá-
tási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés
alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben megtekinthetŐ a
gyor.hu és az eeszi.hu honlapokon.

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján
értékesíti 2019. április 29-én:

• Győr, Malomsok sétány; beépítetlen terület; Hrsz.: 10325/1;
Teleknagyság: 850 m2; Kikiáltási ár: 19.900.000 Ft+27% áfa,
• Győr, Gyepszél utca; beépítetlen terület; Hrsz.: 8963/7; Te-
leknagyság: 2543 m2; Kikiáltási ár: 42.360.000 Ft+27% áfa,
• Győr, zártkert; zártkerti művelés alól kivett terület; Hrsz.:
43239; Teleknagyság: 2435 m2; Kikiáltási ár: 2.100.000 Ft,
• Győr, Csutora u. és Kosztolányi utca között; beépítetlen
területek; Hrsz.: 12871/2, 12871/3, 12872; Teleknagyság:
1100 m2, 610 m2, 1835 m2; Kikiáltási ár: 12.760.000 Ft+
27% áfa, 8.000.000 Ft+27% áfa, 14.800.000 Ft+27% áfa,
• Győr, Szitásdomb utca; beépítetlen terület; Hrsz.: 12894,
12895; Teleknagyság: 909 m2, 961 m2; Kikiáltási ár:
14.200.000 Ft+27% áfa, 14.940.000 Ft+27% áfa.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási FŐosztály
Vagyonhasznosítási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1., telefon:
96/500-239, ügyintézŐ: Tóthné Szabó Noémi), valamint az interne-
ten (www.gyor.hu Önkormányzat/ Vagyonhasznosítási felhívás) te-
kinthetŐ meg.

A zenekar énekese, Függ Ger-
gely több győri zenekarban is
megfordult, szívügye a rockzene
és a jótékonykodás. „Kicsivel
több, mint egy éve alakultunk,
egyre jobb visszajelzéseket ka-
punk” – mondta a frontember,
aki egyébként a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred főtörzs -
őrmestere. A basszusgitáros is
viselte az egyenruhát, ma már
civil, a Németh gyermekek édes-

A Németh testvérek megsegítésére a Várakozni Tilos! győri rockzenekar jótékonysági kon-
certet adott szerda este. A jó zene és a segíteni akarás sokakat összehozott.

apja pedig nyugdíjas katonaként
hunyt el évekkel ezelőtt. „Sajnos
nemrég az édesanya is elment,
így a gyermekek egyedül marad-
tak” – folytatta Gergő. „A legna-
gyobb, már felnőtt fiú vállalta,
hogy testvérei gyámja lesz. Ez
nem kevés anyagi teherrel is jár,
ezért úgy gondoltuk, hogy köz-
vetve, a zenénkkel próbálunk se-
gíteni nekik.” Helyszínnek a Béri
Balogh Ádám Katonai Középisko-

la és Kollégium épületét válasz-
tották. Ebben segítségükre volt
a rakétaezred is.  

„Köszönjük annak, aki csatla-
kozott a kezdeményezéshez. Re-
mek buli volt, beleadtunk min-
dent! Nem szabtuk meg, hogy
mennyi pénzzel támogassák a
testvéreket, ezért egy dobozt he-
lyeztünk ki, amit a buli végén le-
zártunk, s így adtuk oda a nagy -
fiúnak” – zárta Gergő.

Katonaárvákon segített a zenekar

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Várakozni Tilos! 
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Mehr als 300 Katzen gibt es auf der Internationalen
Katzenaustellung zu sehen, dies am ersten Aprilwo-
chenende im Győrer Dunacenter.Alle Katzenliebha-
ber sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonn-
tag von 10 bis 17 Uhr herzlich willkommen. 

„Kauf Lokales, kauf Kisalfölder” – Erzeugermarkt auf dem Du-
nakapu-Platz am 7. April von 9–15 Uhr. Um 10 Uhr tritt die
Gruppe Sziporka, um 13:30 die Gruppe Hoppáré auf die Bühne.

Konzert des Győrer Philhar-
monieorchesters am 12. April ab

19 Uhr in der Nagyboldogasszony-
Kirche (Káptalandomb). Auf dem

Programm: Johann Sebastian Bach: die
Johannes-Passion, dirigiert von Erwin
Ortner. Das Festivalorchester Barock En-
semble des Budapester Festivalorchesters
gibt am 12. April um 19 Uhr ein Konzert in
der Pannonhalmer Basilika. Auf dem
Programm: J. S. Bach: Psalm 52 „Tilge,

Höchster, meine Sünden” und „Mein
Gott, wie lang, ach lange”.

Frühlingsbegrüssender Ostermarkt für alle Inte -
ressierten von 12–20. April, täglich von 10–18 Uhr
in der Arany János Strasse. Es besteht eine grosse

Auswahl an Kunsthandwerkserzeugnissen,
Geschenkideen und diversen Köstlich-

keiten.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

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

Legendás győri sportorvosokkal, dr. Balogh
Péterrel, dr. Jancsó Józseffel és dr. Szálasy
Lászlóval beszélget Nagy Roland, a Győr+
Média újságírója április 12-én 16 órakor a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
klubhelyiségében (Herman O. u. 22.).

Tavaszköszöntő húsvéti vásár várja
az érdeklődőket április 12–20-ig, na-
ponta 10–18 óráig az Arany János ut-
cában. Kézműves termékek, ajándék -
ötletek, különféle finomságok közül
válogathatnak a vásárlók. 

Az Egészség-Piac egészségmegőrző programjaira
április 12-én 15 órától 18.30-ig a szabadhegyi Jó-
zsef Attila Művelődési Házba, 13-án 9–13 óráig az
Újvárosi Művelődési Házba várják az érdeklődőket.

Encián című lemezét mutatja be a Ma-
kám együttes április 10-én 17 órától a
Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross G.
út 4.). Sík Sándor verseit Krulik Zoltán ze-
nésítette meg.

„Fák hegyén” címmel tartanak Kányádi
Sándor-emlékműsort Olgyay Gábor ze -
snéi vel április 12-én 18 órától a Bezerédj-
kastélyban (Győri út 90.). 

A létezés öröme címmel nyílik Szalkai Károly győri
festőművész kiállítása április 11-én 18 órától az Es-
terházy-palotában (Király u. 17.). A tárlat május 19-
ig látogatható hétfő kivételével mindennap 10 és
18 óra között.

Versek & Képek címmel a Győri Fotóklub alkotói
és az Író Alkotók Klubja tagjai mutatkoznak be áp-
rilis 10-én 18 órakor a VOKE Arany János Művelő-
dési Házban (Révai u. 5.). A tárlatot Kerecsényi Éva
költő és Virág Lajos fotóművész nyitja meg.

„Álmaink a valóságunk” címmel
Kovács Apollónia festménykiállítása
nyílik április 8-án, hétfőn 17 órakor
a József Attila Művelődési Házban
(Móra F. tér 1.).

Ady-emlékestet tartanak április 11-én
18 órakor az Audi Hungaria Általános
Művelődési Központban (Bácsai út 55.),
melyen Ágoston Zoltán kritikus, Frank Il-
dikó Eszter színművész és Rozs Tamás
énekes, csellista közreműködik.

„Írás-kép Képírás” cím-
mel nyílik tárlat április
12-én 17 órakor a Gyár-
városi Közösségi Ház-
ban (Külső Árpád u. 6–
8.). V. Bognár Imre és
Virág Lajos fotóihoz az
Író Alkotók Klubjának
tagjai, Gősi Vali, Kere-
csényi Éva, Zsubrits
Zsolt írtak verseket.

A szív kápolnája címmel Balla Ede
Zsolt tart előadást és könyvbemutatót
április 11-én 18 órától a SZE Apáczai
Csere János Karán (Liszt Ferenc u. 42.). 
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A Gyermekvállalás és karrier
összeegyeztetése – munkahelyi
bölcsődék jelentősége címmel
tart munkáltatói rendezvényt
április 11-én 13 órától a Magyar-
országi Családi Bölcsődék Köz-
hasznú Egyesülete a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarában.

A rendezvényen olyan témá-
kat járnak körbe, mint a fiatal
munkavállalók elvárásai, a mun-
kavállalói értékajánlat jelentősé-
ge, valamint az érdeklődők elő-
adást hallhatnak a fiatal munka-
vállalók sajátosságaihoz igazodó
kiválasztásról és motivációs esz-
közökről. Bemutatják a munka-
helyi bölcsődében rejlő lehető-
ségeket, kezdve a működés ke-

retszabályaitól, a létrehozás és
működtetés lehetőségeitől egé-
szen a már működő munkahelyi
bölcsődék tapasztalatainak
megismeréséig.

2018 őszén jelentősen módo-
sult a munkahelyi bölcsődék lét-
rehozásának és működtetésének
keretrendszere, a jogalkotó sok-
kal rugalmasabb és a foglalkozta-
tókra kevesebb terhet hárító sza-
bályrendszert fogadott el.

A munkáltatói rendezvényre
cégvezetőket és humánerőfor-
rás-vezetőket, valamint a terü-
lettel foglalkozó munkatársakat
várnak. A részvétel ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött.
Érdeklődni és jelentkezni az in-
fo@macske.hu címen lehet. (x)

A munkahelyi bölcsodék
JELENTOSÉGE

´́
´́

Tavasszal megélénkül a kerékpáros közleke-
dés: egyre többen ülnek biciklire akkor is, ha is-
kolába kell eljutni. A balesetek elkerülése érde-
kében azonban elengedhetetlen, hogy mindenki

Bringázni menő – erre hívja fel a fiatalok figyelmét az a középiskolákat érintő program, ame-
lyet a Diadém Rendezvényiroda a „Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szol-
gáltatás fejlesztés Győrben” című projekt keretében valósít meg április 1-je és 16-a között
a győri önkormányzat megbízásából. 

tek valamit
bolygónk védel-
me érdekében.

A rendhagyó élményórákon a diákok elsajátít-
hatják a biztonságos kerékpározásra vonatkozó is-
mereteket, de a környezettudatosságra fókuszálva
az alternatív közlekedési lehetőségek adta elő-
nyökről is hallhatnak. Interaktív játék keretein be-
lül tanulhatnak Győr kerékpárútvonalainak jelen-
legi hálózatáról, és a fejlesztési tervekbe is bepil-
lantást nyerhetnek.

A programban részt vevő diákok természete-
sen nem távoznak üres kézzel: saját maguk készít-
hetnek csomózott karkötőt paracord kötélből,
amely kibontható, rögzíthetik vele csomagjukat a
kerékpárra, majd újra praktikus, trendi ékszert va-
rázsolhatnak belőle a tanult technikával.

Eddig tíz középiskola jelentkezett az Élmény -
óra projekt (elmenyora@gmail.com) felhívásá-
ra, ami több mint ezerháromszáz diák részvéte-
lét jelenti. (x)

tisztában legyen a biztonságos közlekedés sza-
bályaival. Emellett fontos, hogy a fiatalok minél
előbb megértsék, ha felnőttkorukban is a kerék-
pár, és nem az autó mellett döntenek, ők is tet-

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

BRINGÁZNI MENO
Megmutatják, hogy

´́



„Az encopresis (székletürítés nem
megfelelő helyre vagy székletvisszatar-
tás) nagyobb részben a fiúkat érinti. A
diagnosztizálás kritériuma a betöltött
4. életév, de persze hamarabb is fog-
lalkozni kell a problémával” – mondja
Komáromi Melitta pszichológus. 

Egy korábbi témánál (Miért nem
eszik a gyerek?) már beszélt arról a
szakember, hogy a gyerekek az evés, az
alvás és az ürítés területén, azok meg-
tagadásával tudják erejüket kifejezni. 

A székletvisszatartásnak két fajtája
van: az egyik, amikor a gyerek ide-oda
– nadrágba, szőnyegre – végzi a dolgát,
a másik a csíkozás, amikor a kicsi pró-
bálja visszatartani az ingert, így székre-
kedés alakul ki, ami aztán túlfolyáshoz
vezet. Ha régóta fennáll a probléma, a
terápia kiegészítéseként fontos, hogy
valamilyen lazítót kapjon a gyermek,
hogy megszabadulhasson az úgyneve-
zett székletdugótól. „Ezzel párhuzamo-
san foglalkozni kell a háttérben álló
okokkal, azok ugyanis mindig nagyon
összetettek” – figyelmeztet az integra-
tív szemlélettel dolgozó szakember. 

„A gyerek úgy érzi, a kaki az ő része,
testének tartozéka, amit akkor ad oda,
ha szeret” – hangsúlyozza a sok ilyen
esettel találkozó pszichológus. A kiala-
kult helyzet mögött állhat indulat, el-
fojtott agresszió is abban az esetben,
ha a szülő túlszabályozó, aki minden
apróságért rászól a gyerekre. Ez fruszt-
rálja a kicsit, dühös lesz. Ilyenkor
a kaki tartása egyfajta szélső-
séges autonómiai harc a
gyerek részéről. Ugyan-
úgy gond, ha a szülő
túl engedékeny, és
nincsenek szabályok
a családban. Ilyenkor
a gyermek elbizonytala-
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Szerkeszti: Szigethy Teodóra

nodik, a kaki tartásával kontrollt élhet
meg, amit ő szabályoz, tőle függ. 

A probléma hátterében állhat a túl
szigorú szobatisztaságra nevelés is, a
pszichológus példaként említi, ha eset-

leg kicsúfolták, megszégyenítették a
gyermeket ezzel kapcsolatban valahol. 

Előfordul olyan is, amikor több napig
nem kakil a gyerek, így szorulása lesz, fáj-
dalommal jár az erőlködés, ami a széklet
visszatartásához vezet. Ezután túl sok fi-
gyelmet kap a szülők részéről az ügy:
ajándékokkal, taktikázással, fenyegeté-
sekkel próbálják kicsikarni a kakit, amivel
pedig elindul egy körforgás. A gyermek
azt éli meg, hogy a viselkedésével sokkal
több figyelmet kap a szüleitől.

„A probléma hátterében az úgyne-
vezett anális fázisos elakadás áll,
amit a terápián úgy oldunk, hogy

megéli a gyermek ezt a szakaszt. Jó
játék a pancsolás, sarazás, gyurmá-
zás, tésztagyúrás, kézzel festés, a
slime, valamint az indulatot kiadó
csintalankodások, például a párna-
csata, nagyobbaknál a boxzsák” – so-
rolja Komáromi Melitta. Hozzáteszi,
a szülőkkel fontos átbeszélni az ott-
honi szabályokat, kereteket. Emellett
az étrendre is kell figyelni, segíti a
megoldást a kiegyensúlyozott étke-
zés, a könnyítő, lazító ételek. 

„A probléma legtöbb esetben 16
éves kor után teljesen megszűnik” –
említi még a szakember.

„Jaj a kakim! Mi lesz vele?” – ki-
ált sírva Milán, aki már egy ide-
je szobatiszta, de először poty-
tyantott a vécébe. Az ijedtség
után a kisfiú nem is akar kakil-
ni, napokig képes tartogatni,
míg küzdelmek árán valahogy
sikerül. Az eset megvisel gyer-
meket és szülőt egyaránt.

A NAGYDOLOGHA GOND 

Fontos átbeszélni
a szabályokat,

kereteket

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter



Markó-Valentyik Annát, a győri
Vaskakas Bábszínház művészét is
egy borúsabb jövő képe ösztönözte
a változtatásra, úgy gondolta, ha
nem számol le a rengeteg szemetet
termelő életmóddal, kilátástalan le-
het a jövőnk. Anna lépett és úgy
döntött, folyamatosan átáll egy új
életre, és létrehozta a Zölden Győr-
ben oldalt, ahol megosztja tapasz-
talatait, kísérleteit, sikereit, vala-
mint a blog közösségi felületén
kommunikációt indít el. 

A művésszel arról beszélgettünk,
hogyan jutottak el odáig férjével,
hogy mindössze háromhavonta telik
meg a kommunális szemetesük. Azt
csak azért teszik ki gyakrabban, hogy

Anna beletegye az utca szemetét, na-
ponta jár ugyanis szemetet szedni
szerte a városban – de erről már ko-
rábbi számunkban szót ejtettünk.

Markó-Valentyik Anna szerint a
legnehezebb az elindulás volt. Úgy
kezdte, hogy rengeteget olvasott a
témában, tapasztalt blogolókat kez-
dett követni. Aztán helyzetfelmérést
tartott otthonában és a Győrben el-
érhető lehetőségekről, majd recep-
teket, praktikákat keresett. Szép las-
san elkezdte ezeket kipróbálni, ami
bevált, azokat megtartotta, a többi-
vel tovább kísérletezik. 

Annával együtt összegeztük, mi-
lyen praktikákat alkalmaz a minden-
napokban.
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Vásárlás
Mivel nincs még Győrben csoma-

golásmentes bolt, Anna hetente jár
a vásárcsarnokba, ahol sok árus kiad-
ja saját tárolóba a terméket. Azt
mondja, a legtöbben örülnek, ha sa-
ját textilzsákba kéri például a gyü-
mölcsöt. (Ebben az ügyben már több
áruház is lépett, vásárolhatunk textil-
zsákokat a csomagoláshoz.) „Nyers
húsokat dobozba kérek” – kezdi An-
na, majd hozzáteszi, úgy tudja, Auszt-
riában néhány hentes tálcán adja ki
a húst a vásárlónak, aki ezután bár-
hogy csomagolhatja. A tojást saját
tartóba rakatja, a tejet automatából
tölti üvegbe, máshol vajat, felvágot-
tat, májast vagy éppen aszalt gyü-

mölcsöket, magvakat kér dobozba.
Bizonyos termékek esetében más

csomagolásút választ, például
üveges mustárt, majo-

nézt, savanyúságot,
joghurtot, csoko-

ládéból pedig
papírral borí-
tottat. Ha ki-
kerülhetet-
len a mű-
anyag, ak-
kor a legna-

gyobb kisze-
relés mellett

dönt.
N e h ézs é ge t

okozott a pékáru tá-
rolása, ezért Anna igyek-

szik annyit vásárolni, amit el is fo-
gyasztanak. Amúgy a férje süti ott-
hon a kenyeret, ennek frissen tartá-
sára most próbálkozik élelmiszerbiz-
tos PUL-lal bélelt zsákokkal. 

Palackos víz helyett szódát isznak,
amit gép készít, így nincs felesleges
műanyag palack. Ha útra visz magá-
val vizet, azt üvegkulacsba tölti.

Amikor az ember saját vagy csa-
ládja a jövőjére gondol, úgy lát-
ja, hogy a jelenlegi életmódon
változtatni kell. Változtatni azért,
hogy valamit adni tudjunk a
gyermekeinknek, a következő
generációnak. Például egy ke-
vésbé szemetes bolygót.

Kis lépésekkel egy hulladékmentes(ebb) élet felé

ÖKOCSALÁD? Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Marcali Gábor

Hogyan legyünk 

Háromhavonta
telik meg 

a kommunális
szemetesük
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Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!

A mosható pelenkák használata
nem azt jelenti, mint régen: a mai da-
rabok kényelmesebbek és nagyobb
nedvszívásúak. Mivel óriási belőlük a
választék, kielégítik a legkülönfélébb
igényeket, kaphatók mindenféle alakú,
méretű, színű darabok – olvasható az
egyik mosható pelenkákat forgalmazó
cég honlapján. Hozzáteszik, emellett
hosszú távon költségkímélő megoldás
is. Ugyan első beruházásra kicsit borsos,
de egy jól összeválogatott készlet akár
egy következő babát is kiszolgálhat.

Vér Anita anyuka környezetvédel-
mi okok miatt döntött a mosható pe-
lusok mellett, úgy olvasta, hogy ezek
még a tisztítással is jobbak a környe-
zetünknek. Mosógépben moshatók,
nem kell őket kifőzni, vasalni. Ha
megfelelően kezelik őket, éveken ke-
resztül jó minőségűek maradnak, to-
vábbadhatók más gyerekeknek.

Hogy is néz ki egy ilyen pelenka? A
mosható pelenka belső, nedvszívó
anyaga általában pamut, bambusz,
mikroszálas vagy kender. Ezek puhák
és kényelmesek. A külső rész célja,
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MEGÉRI 
Ha egy család ökotudatosan gondolkodik, felmerül a mos-
ható pelenka kérdése, hiszen az eldobhatóval rengeteg sze-
mét termelődik. Anyák matekoznak, mérnek, gondolkoz-
nak, át tudnak-e térni erre a formára. Nem könnyű a dön-
tés, de nagyon sokak szerint megéri.

hogy bent tartsa a nedvességet, meg-
akadályozza a szivárgást és közben
hagyja a bőrt szellőzni. Emiatt és mert
kicsit gyakrabban cserélni kell, nem kell
mellette krémet használni. Ezt Anita is
megerősíti, mint mondja, a pelenkaki-
ütést is csak hírből ismerik. Az anyuka
hozzáteszi, mivel gyakrabban mos, tu-
datosabban választ mosószert is.

Vér Anita szerint kislánya ugyan-
olyan jól érzi magát a mosható válto-
zatban, mint az eldobhatóban. Má-
sok azt mondják, a mosható pelen-
kás gyerekek átlagosan fél évvel
előbb érik el a szobatisztaságot, ami
abból fakadhat, hogy ők jobban érzik
a nedvességet.

Ha le szeretnénk cserélni a hagyo-
mányos, eldobható pelenkát környezet-
barátabbra, a mosható pelenka mellett
jó alternatíva lehet a természetes anya-
gokból készülő, gyorsan lebomló biope-
lenka. Emellé választhatunk szintén bio
popsitörlőt. Egyes drogériákban kapha-
tók, de webáruházakban akad nagyobb
választék. Azért az áruk jóval magasabb
a sima eldobhatókéhoz képest.

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

Tisztálkodás, szépségápolás
• Fogkefe – Bambuszból készült, cso-

magolása újrahasznosított papír, amit
szelektíven gyűjt. Internetről rendelhe-
tő, de nagy drogériák is forgalmazzák.

• Fogkrém – Szódabikarbónás há-
zi fogkrémet készített, aztán rendelt
pálcikás szilárd fogkrémet. A csoma-
golása megy a szelektívbe, a fapálci-
ka komposztálható.

• Arcápolás – Tisztítás puha ruha-
anyagból varrt korongokkal, ezek tisz-
títása papírcsomagolású mosószódá-
val, nátrium-perkarbonáttal áztatva,
ecettel öblítve. Sminklemosáshoz
szőlőmagolajat csepegtet a korongra.
Krémből olyan natúrkozmetikai ter-
mékeket használ, amiket nem cso-
magolnak műanyagba.

• Fülpucoló – Drogériában kapha-
tó lebomló. 

• Fürdés – A tusfürdőt szappanra cse-
rélték, figyel, hogy pálmaolajmentes és
műanyagmentes terméket vásároljon.

• Sampon – Sok kísérletezés után
olyan készítmény vált be, aminek
alapja a mosódió. Recept a blogján
olvasható.

• Hajvégek – Rozmaringolaj, ar-
gánolaj üvegcsomagolásban, a ku-
pak műanyag.

• Lebomló hajkefe – fa alap, disz-
nósörtés

• Zsebkendő – Textilből készült,
összesen körülbelül 20 darab elég. 

• Dezodor – Interneten rendelhe-
tő üveges.

• Kézkrém – Internetről elérhető
pálmaolaj- és műanyagmentes. Mini
dunsztosüvegbe csomagolják.

Takarítás, mosás
• Mosás – Először mosódiót vásá-

rolt, de aztán kiváltotta hazai vad-
gesztenyével. Megfelelően tárolva,
majd elkészítve jól használható, meg-
felelően tisztít. Anna kipróbálta a bo-
rostyánlevéllel történő mosást, az is
eredményes.

• Öblítés – Ecettel és illóolajokkal öb-
lít, néha a megmaradt narancshéjat is
berakja kis textilzsákba a ruhák mellé.

• Tisztítószer – Egy könyvből szár-
mazik a recept, amit a blogon is köz-
zétett. A készítményt korábban hasz-
nált, spriccelős flakonban tárolja.

• Takarítókendő – Régi törölköző-
ből készültek, ezeket beáztatja a
könyvből származó recept alapján ké-
szült szerbe, csatos üvegben tárolja.
Ha gyorsan kell, kivesz egyet, hasz-
nálja, aztán kiöblíti és kimossa őket.

• Konyhai törlő – A papírt váltja ki,
bambuszból készült.

• Szemeteszsák – Mivel már nem
termelnek olyat, ami nyomot hagyna,
moshatóra cserélte Anna a zsákot.

Anna hangsúlyozta, a váltás nem
történik meg azonnal, a korábbi szo-
kásoknak, termékeknek először ki
kell kopniuk, hogy helyük legyen az
újaknak. Az is fontos szerinte, hogy
ezt az életmódot nem szabad rá -
erőltetni senkire, a jó dolgok egy
idő után amúgy is beépülnek, ré-
szünkké válnak.

mosható pelusra váltani?
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Rádiós ajánló

Áprilisban kiköltözünk az udvarra, a
Pöttyös Klub erdőből, mezőről jelentke-
zik! Végre kitárhatjuk az ablakokat, friss,
új témákkal jövünk a 100.1-en!

Sík Frida és Adorján Andi játszótérre
megy három gyerekkel, viszik a bicikliket,
a rollert, a kismotort! Majd az okosórák
is górcső alá kerülnek, mikor adjunk gyer-
mekünknek ilyen szerkezetet? Mire jó a
gyereknek és mire jó a felnőttnek? 

Nyakunkon a húsvét, izgatottan várjuk
a nyuszit, beszélgetünk a szokásokról, a
lelki útról, a húsvét mai jelentéséről, s a
boldog gyermekekről, akik az udvaron
egy fonott kosárral a kezükben keresik a
kis csokitojásokat. Mit találnak keresés
közben a csokin kívül? Boldog, szerető
családot, nevető apukát, örömkönnyek-
ben kitörő anyukát. Jól hangzik, de sok
esetben nem ez a valóság. Hol rontjuk el
az ünnepeket? Elrontjuk egyáltalán? 

Kertészkedünk a gyerekekkel, egy
anyukával beszélgetünk, aki az erkélyen
ültet kis palántákat, valamint illatos fű-
szerkertet varázsol. Szerinte fontos, hogy
a panellakásban élő gyerek is átérezze,
milyen jó érzés a lágy, puha földet túrni,
beleszórni a magokat, ültetni és várni a
csodát. Mert a csoda mindig előbukkan!

A Pöttyös Klub őszintén beszél a csa-
ládok életéről a 100.1-en!

a szabadba!

Kinyílt a Pöttyös Klub, 
KIKÖLTÖZÜNK



@napolytoldelre

Ritkán fordul elő, hogy egy mű-
vész szülőháza pont olyan romanti-
kus, az épület története pedig pont
olyan kalandos, mint az adott mű-
vész életútja vagy művei. Shakes -
peare esetében azonban ez minden-
képp elmondható. A szemet gyö-
nyörködtető, 15-16. századi épület
akkor is komoly érdeklődésre tartana
számot, ha történetesen nem abban
születik a valaha élt legnagyobb drá-
maíró. A Henley Street-i ház ugyanis
tökéletes példája az angol rene-
szánsz lakóépületnek: mesébe illő,
fabetétes homlokzat, korhűen beren-
dezett lakószobák, nyikorgó deszka-
padlók, és meglepően alacsony, fage-
rendás mennyezetek.

A költő apja halála után örökölte
meg a lakóházat, addigra azonban
már a Chapel Streeten saját otthona
volt (ez utóbbi sajnos nem maradt
fenn). A korábbi családi lakot tehát
kiadták, és abban sok éven keresztül
a „Hattyúhoz és a szüzességhez” cím-
zett fogadó működött. A 19. század
első felében aztán az ingatlan állapo-
ta jelentősen leromlott, 1846-ban

pedig jelentkezett egy üzletember,
aki lebontotta, majd Amerikában új-
ra felépítette volna az épületet. Ek-
kor önálló bizottság létesült az ingat-
lan megmentésére, és sikerült is ösz-
szegyűjteni a ház megvásárlásához,
majd későbbi felújításához szükséges
anyagiakat.

Az épület azóta is egy alapítvány
kezelésében működik, a megtekinté-
se pedig nem olcsó: körülbelül 6.500
forintnak megfelelő angol font. Ha
időnk és pénztárcánk engedi, akkor
jobban megéri megvásárolni a cirka
kétezer forinttal drágább kombinált
jegyet, amellyel mind az öt, a dráma-
író életéhez kapcsolódó stratfordi
helyszín meglátogatható.

Cotswolds
A közép-angliai Cotswolds a hiva-

talos besorolás szerint „kiemelkedő
természeti szépségű terület”. Ami
nem is túlzó kifejezés. A környék fal-
vai és kisvárosai a vidéki Anglia legja-
vát tárják az utazó elé: girbegurba
utcákat, ezeréves kőépületeket, vi-
rággal futtatott házfalakat, körbeke-

rített templomkerteket. A települé-
seket járva az ember minduntalan
azt érzi, hogy a következő sarkon
Miss Marple jön majd szembe, vagy
éppenséggel Brown atya... Ami nem

is véletlen, hiszen a csavaros észjárá-
sú pap történeteinek nagy részét egy
cotswoldsi faluban, Blockleyban for-
gatták, ami Stratfordtól mindössze

félórányi autóútra van. Ha pedig
időnk engedi, nézzünk be Broadway
és Chipping Campden városkákba is
– garantáltan nem fogjuk megbánni.

Warwick
Gótikus templomával és vörös tég-

lás házaival Warwick eleve izgalmas úti
cél lehet, a városka igazi vonzerejét
azonban az a hatalmas középkori vár
adja, amely az Avon folyó partján ma-
gasodik. Az erőd megtekintésére érde-
mes rászánnunk az időt, az épület-
együttes ugyanis valóban komoly mé-
retű, a várudvaron pedig különféle
programok várják a látogatót (íjász- és
solymászbemutató, működő középkori
katapult, stb.). Jegyünket mindenképp
vegyük meg előre az interneten, így
ugyanis jó harminc százalékkal olcsób-
ban megússzuk a látogatást.

SHAKESPEARE, 
vagy amit akartok

Szerző: Kisté

A vidéki Anglia
legjavát tárja 
az utazó elé...

Stratfordtól nyugatra talál-
juk Worcester városát, a
népszerű barna mártás ott-
honát. A szósz magyar elne-
vezése azonban egy tévedé-
sen alapul, az étel megalko-
tói ugyanis nem a telepü-
lésről, hanem a környező
megyéről, Worcestershire-
ről nevezték el a termékü-
ket. Ráadásul a földrajzi
név helyes ejtése sem az,
amit elsőre gondolnánk. Az
ételízesítő valódi neve
nagyjából úgy hangzik:
„vusztörsör-szósz”.

A világszerte népszerű
drámaíró előszeretettel
helyezte történeteit távoli,
az angol fül számára egzo-
tikusan csengő helyszínek-
re. A Rómeó és Júlia pél-
dául Veronában játszódik,
a Vízkereszt, vagy amit
akartok pedig az Adriai-
tenger partjainál. A ma-
gyar utazó számára vi-
szont pont olyan izgalmas
és egzotikus úti cél lehet a
híres drámaíró szülőváro-
sa és szűkebb hazája,
Stratford-upon-Avon és
Közép-Anglia.

(Fotók: Wikimedia Commons; pexels.com)
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A kesudiót és a parmezánt kutterba
(aprítógépbe) tesszük és szárazon alapo-
san összeturmixoljuk. A borsó 3/4-ét 1-2
percig főzzük, majd miután lehűlt, a med-
vehagymával, az olívaolajjal és a mentá-
val alaposan összeturmixoljuk. A csirke-

mellet kockákra vágjuk és enyhén sóz-
va meggrillezzük. A tésztát al dentére
(„fogkeményre”) főzzük, majd szűrés
után a pestóval, a maradék borsóval és
a grillezett csirkemellel összekeverjük. A
kész spagettit feltekerve tálaljuk.
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OLASZOSAN

KÖNNYU
ebéd

´́

Mentás-zöldborsópestós 
spagetti grillezett
csirkemellkockákkal

Megérkezett a tavasz, egyre
több zöldségből, fűszerből le-
het pestót készíteni. A desz-
szertünk pedig a világ talán
leg egyszerűbben elkészíthető
finomsága.

Hozzávalók 4 személyre:
400 g zöldborsó, 250 g kesudió (sós, pörkölt) 250 ml olívaolaj, 
egy csokor medvehagyma, egy marék menta,
100 g parmezánsajt, 200 g csirkemell, 400 g spagetti

Kókusztejes 
panna cotta friss 
gyümölcsökkel

Hozzávalók 4 személyre: 
800 ml kókusztej, 80 g cukor, fél lime leve 
és héja, 6 db lapzselatin, friss gyümölcs

Fotó: Marcali Gábor

A lapzselatinokat hideg vízbe áztatjuk, majd
kicsavarva a cukorral felforralt kókusztejszínhez
adjuk. Amikor kihűlt, hozzáadjuk a citrom reszelt
héját és levét, poharakba töltve dermedésig hű-
tőbe tesszük. Friss gyümölccsel dekoráljuk.

Nyerj
szakács-
könyvet!

Készítsd el a spagettit vagy 
a panna cottát, fotózd le és küldd el a 

jatek@gyorplusz.hu-ra! 
Április 10-én délben SORSOLUNK!

creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

212019. április 5.

Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a tulajdonában lévő nem lakás
célú helyiségeit bérleti díjra történő
nyílt pályáztatással hirdetmények út-
ján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri
Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alat-
ti épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a
Győr-Szol Zrt. központjában (9024 Győr,
Orgona u. 10.), valamint a www.gyor.hu
honlapon a Vagyonhasznosítási felhívás
menüpontban tekinthetők meg 2019. áp-
rilis 1–23-ig, ahonnan a pályázati nyomtat-
ványok is letölthetők.

ÉrdeklŐdni és jelentkezni lehet: Polgármes-
teri Hivatal (9021 GyŐr, Városház tér 1. )
Vagyongazdálkodási FŐosztály Vagyon-
hasznosítási Osztályán ügyfélfogadási idŐ-
ben, vagy telefonon a 96/500-236-os és a
96/500-277-es számon.

Részletes ismertetés a pályázati hirdetmé-
nyeken található!

A pályázati ajánlatok beérkezésének
határideje: 2019. április 23. (kedd) 12 óra

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

Időpontja: 2019. április 30.

13. BÁBOLNAI 

Április 13–14.

Bábolna
lovaspálya melletti 

bemutatóterem

Április 14. vasárnap
8 óra vásárnyitás

Délelőtt: sonkabírálat, népzene

Délután: lovagrendek felvonulása,
koncertek, sonkaverseny 
eredményhirdetése

A rendezvény INGYENES! •   Házigazda: Magyar Sonkalovagrend   •    sonkalovagrend.hu

Április 13. szombat:
8:30 Fesztiválnyitás,

sonkavásár, vásári forgatag

14 óra Kubai zene

15:15 Boogie-woogie-show 
Dániel Balázs Trió

SONKAFESZTIVÁL 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet győri öntevékeny művészeti cso-
portok tevékenységének támogatására 

A támogatásra fordítható keretösszeg: 
12.000.000 Ft

A pályázat célja: A városban magas színvonalon műkö-
dő öntevékeny művészeti csoportok szakmai fejleszté-
sének támogatása, működési költségeikhez kiegészítő
hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a különböző művé-
szeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő
alkotásainak és produkcióinak létrehozásával, azok be-
mutatásával a város kulturális életének gazdagítását.

Támogatás igényelhető:
• az öntevékeny művészeti csoport szakmai tevékeny-
ségének dologi kiadásaira,
• 2019-ben megvalósuló/megvalósítandó programok
és rendezvények költségeire (anyagköltség, fellépések
csoportos utazási költsége, terem, hang- és fénytech-
nikai eszközök bérleti díjai, szállítási költség, stb.)
• működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesz-
tésére.

Benyújtási határidő: 2019. április 15., 15 óra

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ
a kultura.gyor.hu oldalról vagy személyesen átvehetŐ
a Kulturális Osztályon (9021 GyŐr, Városház tér 1.,
fszt. 56-os iroda). Információ: GyŐr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, Kulturális Osztály (tel.:
96/500-198, e-mail: kultur@gyor-ph.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályáza-
tot hirdet a győri általános és középiskolák szakmai programjainak
támogatására.

A támogatásra fordítható keretösszeg: 15.000.000 Ft

A pályázat célja: A Győrben működő általános és középiskolák szakmai prog-
ramjainak, rendezvényeinek támogatása.

Támogatás igényelhető: 2019-ben megvalósított/megvalósítandó, a
köznevelési intézmény tevékenységi köréhez kapcsolódó program, ren-
dezvény költségére.

Pályázók köre: Győr közigazgatási területén működő általános és középis-
kolák. Egy pályázó legfeljebb egy támogatási kérelemmel élhet.

Pályázni legfeljebb bruttó 500.000 Ft összegű támogatásra lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26. (péntek)

A pályázatok benyújtása: Pályázni a pályázat kiírója által kibocsátott adat-
lap teljes körű kitöltésével lehet, mely egy eredeti példányban az előírt
mellékletekkel együtt:

• személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Titkárságán
(9021 Győr, Városház tér 1., fsz. 51-es szoba) adható le hivatali időben, vagy
• postai úton tértivevényes küldeményként juttatható el Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntar-
tói Osztály, 9021 Győr, Városház tér 1. címre. A feladás dátumbélyegzője leg-
később a benyújtási határidő utolsó napja lehet!

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ és a személyes adatok ke-
zelésével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a www.gyor.hu honlapon.
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A szemmagasságban kialakított já-
ratban, libasorban elhaladó kis tenge-
rimalacokból álló „vonat” mindig vi-
dám látványt nyújt, ahogy a rengeteg
színes, borzas, mókás állatka egymás
után igyekszik a kifutója felé, hogy a

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

reggelijét élvezhesse. Hangos füttyö-
géssel sorban ügetnek a céljuk felé.

A vágányok mellett kérjük, vigyáz-
zanak! Mivel a szerelvény ijedős, a
házirendet érdemes betartani: a vo-
nat elhaladása idején ne hangoskod-

junk, ne próbáljuk megfogni az álla -
tokat, ne tegyünk hirtelen mozdula-
tokat. Ha ezt megfogadjuk, nagyon
kedves élményben lesz részünk.

Érdekesség, hogy a tengerimala-
cok hangos „füttyögése”, amikor en-

nivalót kérnek, csak nekünk, embe -
reknek szól, kizárólag számunkra fej-
lesztették ki a kommunikáció e mód-
ját. Hangskálájuk elég széles, egy-
mással igen halkan, gyakran ultra-
hangokkal kommunikálnak. A jól szo-
cializált, gazdiban bízó tengerimalac
jellemzője, hogy hangosan jelzi, ha
elérkezett a vacsora ideje.

A kis tigrisek tréningje is folytató-
dik a szabad ég alatt, ahol gondozó-
jukkal játékos formában erősítik
meg a kötődést, és tanulják meg az
emberekkel való helyes viselkedést.
A tréning még a nyitás előtt kezdő-
dik el, és természetesen ilyenkor
csak a kölykök és a gondozójuk tar-
tózkodhatnak a kifutóban. Új rágni
való eszközöket és labdát is kaptak
a kölykök, ezzel is gazdagítjuk a kör-
nyezetüket, és izgalmas szórakozást
nyújtunk a mindig játékos kedvű tig-
riseinknek. Erejük és ügyességük a
játék közben is fejlődik, és az sem el-
hanyagolható szempont, hogy így
hamarabb elfáradnak, és szüleiket
sem nyúzzák annyit, megmaradhat
a családi béke.

A tavasz beköszöntével szeretettel
várjuk kedves látogatóinkat! (x)

A Xantus János Állatkertben
mindennap aranyos látványos-
sággal szolgálunk a látogatóink-
nak. A tengerimalac-vonat na-
ponta 10.20-kor és 17.30-kor
menetrend szerint közlekedik.

A tengerimalac-vonat 
menetrend szerint indul
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Radnóti Ákos alpolgármes-
ter, a körzet önkormányzati
képviselője felhívta a figyelmet:
akik nem használják megfele-
lően a kutya-wc-t, és eltulajdo-
nítják a zacskókat, sok bosszú-
ságot okoznak a többi kutyatar-
tónak. Elmondta azt is, sok be-
jelentés érkezik, hogy a kutya-
tartók nem megfelelően, a la-
kosságot veszélyeztetően sétál-
tatják a kutyákat, nem szedik
össze a piszkukat vagy nem tar-
tanak maguknál olyan eszközt,
amivel a piszkot össze lehetne
szedni. Ezért öt helyszínre fi-
gyelemfelkeltő kutyás táblát

helyeztek ki, amiken leírják, hogy bírságolható, aki
nem tartja be a kutyatartás szabályait és a közterüle-
ten nem megfelelően sétáltat. Ezen túl a tábla figyel-
meztet: a jogszabály szerint a kutyasétáltatók kötele-
sek felszólításra bemutatni olyan zacskót vagy eszközt,
amivel a piszkot össze tudják szedni. A cél a kutyások
és nem kutyások kulturált egymás mellett élése a
megszépített adyvárosi zöldterületeken is.

TAVASZI FELVÁSÁRLÁS:
készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Rába Hotel • Győr, Árpád út 34. • Április 15., május 6., május 20. hétfő 9–12 óráig

Táblával is figyelmeztetik 

Az utca seprése, vizes és gépi tisztítása minden-
napos, a téli rendezvények miatti nagy igénybevé-
tel miatt azonban szükségessé vált a díszkő alapo-
sabb takarítása.

A munka során a szakemberek elsőként a rágógu-
mikat távolítják el a burkolatról. Ehhez speciális gé-
pet használnak, amelynek segítségével 120 fokos szá-
razgőz és vegyszer keverékével lazítják fel és távolít-
ják el a kövezetről a rágógumikat és azok foltjait.

Ezt követően a zsír-, gumi- és koromszennyező-
déseket speciális, forgókefés takarítógépekkel és
magasnyomású vízsugárral, illetve a nehezen elér-
hető helyeken kézi erővel távolítják el a díszburko-

latról. A takarítás során olyan vegyszereket hasz-
nálnak, amelyek környezetkímélőek, közterületen
használhatóak és nem károsítják a térkövet.

A Baross út nagy felülete miatt a takarítást szaka-
szolva végzik. A beavatkozás a sétálóutca Rába Hotel
felőli végén kezdődött, a szakemberek a Király utca
irányába haladnak. A tisztítás vízigényes munka, a
járókelők védelmében azonban fröcsögésmentes
technológiával dolgoznak a szakemberek.

A Baross úton a rágógumik eltávolítása és a
burkolat tisztítása mintegy három hétig tart. A
nyári fesztiválszezon kezdetére tehát újra tiszta
lesz a forgalmas utca díszburkolata.

Elkezdodött a Baross út 
díszburkolatának tisztítása

Az önkormányzat meg-
bízásából a Győr-Szol
Zrt. koordinálásában
hétfőn megkezdődött
a város legforgalma-
sabb sétálóutcájában,
a Baross úton a dísz-
burkolat tisztítása.

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: O. Jakócs Péter

´́

a renitens kutyásokat

Adyvárosban már nyolc helyen található ku-
tya-wc, amelyekből zacskót lehet kihúzni,
majd beledobni a kutyapiszkot. Sajnos gyako-
ri, hogy tömegesen ellopják a zacskókat, a
szolgáltató pedig nem győzi pótolni azokat. 

Szöveg és fotó: 
Győr-Szol Zrt.
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Álláshirdetés

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a követke-
zŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt., Munka-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

´́

´́ ´́
´́´́

50 ÉVES TÁVHOSZOLGÁLTATÓ

A távhőszolgáltatás napján, április
12-én, pénteken nyílt napot tart a
Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási igaz-
gatósága. Az idei rendezvény különle-
gessége, hogy a győri távhőszolgálta-
tás ebben az évben ünnepli 50 éves
jubileumát, így a program az elmúlt
öt évtized rövid áttekintésével kezdő-

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.

dik majd, várhatóan sok érdekességet
tartogatva az érdeklődők számára.
Emellett a távhő környezetbarát jel-
lemzőit is szeretnék bemutatni a szer-
vezők a látogatóknak, ezért a nyílt nap
a Rozgonyi utcai telephelyen a geoter-
mikus hő fogadására létesített állo-
más megtekintésével folytatódik. 

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.

KIADÓ

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját
tulajdonában lévő, Győr, Liszt Ferenc ut-
ca 11. szám alatti, emeleti, 318 m2-es he-
lyiségcsoportját iroda céljára. A helyiségek
16,8 m2–34,2 m2 alapterületűek, vala-
mennyi helyiség együttesen vagy külön-
külön is bérbe vehető.

A bérbeadással kapcsolatos további felvi-
lágosítás személyesen (időpont-egyezte-
tést követően) vagy telefonon kérhető:

GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág
Telefonszám: 96/505-053 
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

KIADÓ

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tu-
lajdonában lévő, Győr, Kálvária utca 4–10.
szám alatti, 118 m2-es helyiségcsoportját
sport- és szabadidős tevékenység céljából.

A bérbeadással kapcsolatos további felvi-
lágosítás személyesen (időpont-egyezte-
tést követően) vagy telefonon kérhető:

GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág
Tel.: 96/505-053
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Ivóvíz-főnyomóvezetéket cserélnek
Győrben, a Mártírok u.–Ipar út csomó-
pontban. A közel ötvenéves főnyomó-
cső cseréjére az új forgalmi csomópont
építése miatt van szükség. A beépítésre
váró, hatalmas, kék színű csőszálak már
a helyszínen vannak. A szakemberek át-
terhelték a vízfogyasztást másik vezeté-
kekre, így az átépítés alatt az ivóvíz-szol-
gáltatás változatlan marad.

Külön érdekessége a munkának,
hogy a régi főnyomóvezeték ezen a sza-
kaszon megerősített (védőcsöves) kivi-
telben épült. Annak idején a Mártírok út
kivezető szakaszát ugyanis kétszer két sá-
vos autópálya-kivezető szakasznak szán-
ták. A mérnökök erre számítva a kétszer
két sávnak megfelelő hosszúságú meg-
erősítést terveztek. A fokozott védelem
egy része feleslegesnek bizonyult.

Füstöléses csatornavizsgálatot vé-
geznek a pannon-vizes szakemberek
Szabadhegy térségében. Az ellenőr-
zésre azért van szükség, hogy kiszűr-
jék a szennyvízelvezető rendszerbe il-
legálisan belevezetett csapadékvize-
ket. Ezek a szabálytalan bekötések
okozták tavaly augusztusban egy fel-
hőszakadás során a Pannónia utca
mélyebb fekvésű szakaszának elönté-
sét. Aki a felszólítás ellenére sem
szüntette meg szabálytalan csapa-
dékvíz-rákötését, annak leszámláz-
zuk a jogellenesen a rendszerbe bo-
csátott csapadékvizet. Nem az a cé-
lunk, hogy minél nagyobb összegű
számlákat állítsunk ki, hanem hogy a
háztulajdonosok álljanak vissza a sza-
bályos csatornahasználatra. A sza-
badhegyi kerületben a telken belül
képződő csapadékvizet telken belül
kell elhelyezni. Kitűnő és környezet-
barát megoldás lehet az esővíz öntö-
zésre való összegyűjtése.

Kérjük, ön se vezessen be az elvá-
lasztó rendszerű szennyvízcsatorná-
ba illegálisan csapadékvizet, mert zá-
por esetén elöntések keletkezhetnek
a mélyebb területeken. Ha nem biz-
tos benne, hogy az ön körzetében
szabályos-e a bevezetés, érdeklőd-
jön a 96/522-630-as telefonos
ügyfélszolgálatunkon, vagy az iktato@
pannon-viz.hu címen.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

Füstöléses
csatornavizsgálatot

végeznek



más építési telek eladó.
1.990.000 Ft. 06-20/276-1706

Gyárvárosban 1. emeleti, fel-
újított téglalakás eladó.
16.800.000 Ft. 06-30/667-
8860

Győrben, a Hédervári út végén
garázs tulajdonostól eladó. Ár:
3,2 M Ft, telefonszám:
06-70/409-7930

30–50 M Ft között keresek tár-
sasházi lakásokat azonnali
készpénzfizetéssel.
Takács László, +36-30/455-
8044

Győr környéki, jó állapotú
családi házakat keresek 40–
70 M Ft között! Minden meg-
oldás érdekel! 06-30/455-
8044

LAKÁSCSERE

Győr-nádorvárosi, 1 szoba-ét-
kezős, önkormányzati lakást ér-
tékegyeztetéssel nagyobb ön-
kormányzati vagy tulajdon la-

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

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

Redőny, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, szalagfüggöny rö-
vid határidővel. Ingyenes fel-
mérés! 06-70/233-9213

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz-
tással. Ingyenes felmérés–szál-
lítás. Autók, robogók kárpitjai-
nak javítása, áthúzása. Érdek-
lődni lehet telefonon: 06-
70/884-6838

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, Herendi por-
celánt, Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá-
kat, könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon biza-

lommal! 06-70/640-5101 Díjta-
lan értékbecslés!

Simsont vásárolnék. 06-
30/971-4284

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

Kéziszerszámokat: kulcsokat,
kalapácsokat, krovákat, satu-
kat, kisgépeket, kerti szerszá-
mokat, fejszéket vásárolnék.
06-20/415-3873

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás. Ná-
dorvárosban garázst vennék.
Telefonszám: 06-70/564-
2280.

ELADÓ

Győrságon 682 nm-es, panorá-

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

Víz-szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csaptelek
cseréje. Kül-, beltéri burkola-
tok javítása, tisztasági festés.
06-70/363-6633

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

Bontás és ablakcsere nélkül is
feljavíthatja régi faablakainak
szigetelő képességét, ha dupla
falú hőszigetelő üvegeket épít-
tet be. Fele költség. További in-
fó: 06-20/924-5185

Növényvédelem, kert- és park-
gondozás szakembertől. Tele-
fonszám: 06-70/384-8217
Villanyszerelés+tanácsadás,

Győr és környékén. Rövid ha-
táridővel. Telefonszám: 06-
20/402-6657

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. 06-20/517-2701

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

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

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

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

ÁLLÁS

Győri telephelyre keresünk
frissnyugdíjas, részmunka-
idős fizikai kisegítő munkást.
Elérhetőségünk: +36-96/412-
100, hétköznapokon 8–16
óráig hívható. Várjuk jelent-
kezését!

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 telefonszá-
mon.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

26 2019. április 5.

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!

POLIFARBE VAKOLATAKCIÓ!

TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2. Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Ny.: h—p. 8—17 h, szo. 8—12

KÜLTÉRI HÔSZIGETELÔ RENDSZER!

Az akció a raktárkészlet erejéig tart! • Az árakról érdeklôdjön személyesen!

• 1,1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell 1.800 Ft/m2

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!
gipszkarton lapok, gipszkartonprofilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre • vakolatok, vakolatrendszerek, kiegészítôk • hôszigetelô

anyagok • padlókiegyenlítôk • profilok, élvédôk, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit-, márványkönyöklôk

HOMLOKZATI hungarocell EPS 80
• 5 cm.............. 925 Ft/m2

• 7 cm.......... 1.295 Ft/m2

• 10 cm........ 1.850 Ft/m2

SZUPER
AKCIÓ!

Beltéri inntaler, 15 l
és elfogadóhely

kártya-



kásra, családi házra cserél-
nénk. Tel.: 06-70/208-3623

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

Budapesti önkormányzati gar-
zonom (28 nm) győri önkor-
mányzati, 1,5-2 szobásra cse-
rélném. Értékegyeztetéssel.
Tel.: 06-20/463-2162

96/505-050

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 50-70 nm-es, 2-3 szobás,
nádorvárosi, adyvárosi, határo-
zott-határozatlan idejű, lift nél-
küli házban csak földszinti bér-
leményre. Bán Aladár u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 684) 

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófül-
kés, 43 nm-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 45–60 nm-es,
2-3 szobás, határozott-határo-
zatlan idejű, nádorvárosi, sza-
badhegyi, adyvárosi bérle-
ményre. Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 685)

Belvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, eredeti állapo-
tú, határozatlan bérleti szerző-
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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

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 

déses lakást cserélne 54–70
nm-es, 3-4 szobás, határozat-
lan idejű, belvárosi bérlemény-
re. (Hirdetésszám 686) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, franciaerké-
lyes, felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 55–70 nm-es, 2+fél vagy
3 szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Adyváros, Mar-
cal I-II városrész és Bán Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám: 687) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm-
es, komfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 1 szobás, 40-45 nm-es, ha-
tározatlan-határozott idejű
bérleményre. Maximum az 1.
emeletig. Újváros kizárva. (Hir-
detésszám: 688) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 52 nm-
es, komfortos, határozott, bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 55-100 nm-es, 3-4 szobás,
határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 592)

Szigeti, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 -3 szobás, 36–45 nm-
es, határozatlan-határozott
idejű, földszinti bérleményre,
lehet udvaros is. (Hirdetés -
szám: 593) 

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1–5 év futamidô
• Törvényes ÁFA-

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

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

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

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

Terjeszti: a Libri Könyváruház

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

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

A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A.
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye két személyre szóló mozibelépő.
Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Az országos bajnokság egyik leg-
nagyobb meglepetését Szabó Sze-
basztián szolgáltatta azzal, hogy 50
méter pillangón a világranglista élére
került, és úgy nyerte meg a szám fi-
náléját, hogy Cseh Lászlót, és klubtár-
sát, Takács Krisztiánt előzte meg.

„Nem számítottam egyáltalán ilyen
időre, nagyon meglepődtem, és ami-
kor a beérkezés után az eredményjel-
zőre néztem, nem akartam hinni a sze-
memnek. Nagyon jó volt Lacival úszni
és csatázni” – nyilatkozta a döntő után
a szerb-magyar kettős állampolgár
Szabó, aki 100 méter pillangón még
előző sikerét is felülmúlta. Ezen a tá-
von az egyik legnagyobb magyar re-
ménységet, Milák Kristófot és Cseh
Lászlót utasította maga mögé. 

„Tudtam az ötven után, hogy van
esélyem megnyerni a százat is, de ezt az
időt tényleg nem vártam. Nagyon örü-
lök, az volt a cél, hogy Tokióra a szintet

Repültek a vízen: Szerző: Nagy Roland

megússzam, és hogy ezzel a számmal
szépen lezárjam ezt az ob-t” – nyilatkoz-
ta az újdonsült világranglista-vezető.

A válogatási elvek szerint a 23
éves Szabó Szebasztián mindkét
számban világbajnoki induló lehetne,
de a délvidéki fiú jelenleg nem verse-
nyezhet magyar színekben, így Milák
és Cseh indulhat a dél-koreai vb-n.  

„Szebasztián tavaly költözött Győr-
be, Zentán született, de magyar állam-
polgár is. Sok jót hallott rólunk, és ő ke-
resett meg minket, kíváncsi volt, hogy
milyenek a lehetőségek és a szakmai
munka Győrben. Eljött a családjával,
beszélgettünk egy órát, mindent meg-
mutattam neki, ő pedig hozzánk iga-
zolt. Szép eredményei voltak, de na-
gyon komoly a fejlődése az utóbbi egy
évben. Tavaly rövid pályán úszott any-
nyit, mint most nagy medencében. A
tehetsége nem kérdés, ahogy az sem,
hogy olimpián is éremért küzdhetne.
Nem gondolom, hogy az ő magyarsá-
ga születési hely kérdése. Ezekre az

eredményekre pedig minden váloga-
tottnak szüksége van” – mondta Szabó
Szebasztiánról edzője, Petrov Iván. 

Lobanovszkij Maxim 50 méter gyor-
son a világ idei második legjobb idő-
eredményét úszta. „Csak úgy repültem
a vízen, hihetetlenül jól ment az úszás.
Ez az egyéni legjobb időm, ami olim-
piai A-szint, nagyon örülök” – nyilatkoz-
ta aranyérmes úszása után a Győri
Úszó SE sprintere, akinek pályafutása
hasonlít Szabóéhoz. Az orosz-magyar
kettős állampolgár 23 éves sportoló
2015-ben levelet írt a legnagyobb ma-
gyar kluboknak, mert úgy érezte,
Oroszországban nem megfelelőek a le-
hetőségek ahhoz, hogy fejlődjön. 

„Maximnak senki sem válaszolt, ki-
véve engem, örömmel láttuk a csapat-
ban. Akkoriban 23,71-et tudott 50
gyorson, a mostani ideje pedig 21,79
mp volt, ami ezen a távon 5 méter
előnyt jelent. Ő bekerült a szövetségi
kapitány világbajnokságra kijelölt kere-
tébe, és olimpián akár éremre is esé-

lyes lehet, magyar színekben” – mond-
ta Petrov Iván, és hozzátette, az orszá-
gos bajnokságon a Győri Úszó SE klasz-
szisai közül öten is a világranglista top
10-ben vannak a saját számaikban. Sza-
bó és Lobanovszkij mellett Jakabos
Zsuzsanna, Szentes Bence és Balog Gá-
bor úszott olimpiai vagy világbajnoki A-
szintet, és Takács Krisztián, valamint Se-
bestyén Dalma sincs távol ettől. 

„Óriási öröm számunkra, hogy a
még ifjúsági korú Albert Soma 200
háton döntőbe jutott. Hat éve kezd-
tük el a közös munkát vele, ő az első
saját nevelésű úszónk, aki ob-finálé-
ba jutott” – mondta a klub vezető-
edzője, majd a 2020-as olimpiára
esélyes úszókról is beszélt. „Szép
eredmény volt, hogy Rióban öt olim-
pikonunk szerepelt, de Jakabos Zsu
kivételével egyikük sem került dön-
tőbe. Ezt most máshogy tervezzük,
sőt Szebasztián és Maxim a legfris-
sebb időeredményeivel éremközel-
be is kerülhetne.” 

A győri úszók közül Szabó Sze-
basztián két számban is a világ
idei legjobb eredményével
nyert, Lobanovszkij Maxim pe-
dig az év második legjobb vi-
lágranglistás idejével lett
aranyérmes 50 méter gyorson
a debreceni országos bajnok-
ságon. Rajtuk kívül Jakabos
Zsuzsanna is kiharcolta a világ-
bajnoki részvételt.

gyori úszók a világ legjobbjai között´́
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A pályára lépő játékosok nemcsak a június 29-i Eb-talál-
kozó helyszínét tesztelik, hanem felmérhetik ellenfelük tu-
dását is, az Európa-bajnokság nyitómérkőzése ugyanis a
Magyarország–Ausztria vegyes divíziójú csoportmeccs lesz.

A vasárnap 10 órakor kezdődő barátságos derbire
azért is érdemes kilátogatni, mert hat győri játékos is le-
hetőséget kap a magyar válogatottban. A szervezők ez-
zel az eseménnyel kezdik a torna kampányát. Az érdek-
lődők már regisztrálhatnak a nyitómérkőzésre. A 18 év
alatti szurkolók egy Európa-bajnoki logóval ellátott szab-
vány versenyfrizbit kapnak ajándékba a június 29-i Ma-
gyarország–Ausztria mérkőzésen.

A győri Eb-t június 29. és július 6. között rendezik, har-
minc ország mintegy 2500 versenyzőjének részvételével.

Európa-bajnoki fopróba Gyirmóton
Április 7-én 10 órától Eb-főpróbának beillő mérkő-
zést rendez a Magyar Repülő Korong Szövetség a
gyirmóti Alcufer Stadionban. A nyári Ultimate frizbi
Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott ed-
zőmérkőzésen fogadja az osztrák csapatot.

Nagy Rita vezetésével egy hónapja indul-
tak el a GYAC Futóklub edzései. Már az első al-
kalommal összejött egy tízfős társaság, amelynek
tagjai azóta is kitartóak, és haladnak a céljaik felé.

„Ezek a célok természetesen személyenként vál-
tozóak, vannak, akik kezdőként vágtak bele a futás-
ba, és van közöttünk olyan is, aki már az első félma-
ratonjára készül. Én túl vagyok már néhány nagy ver-
senyen, most éppen a New York maratonra készü-
lök. Van látássérült futónk, aki a vakvezető kutyájá-
val látogatja az edzéseket, illetve velünk tart egy
szervátültetésen átesett, és egy izomsorvadásból
felépülőben lévő társunk is. Felkészültségi szinthez
alakítva, mindenkinek tudunk segíteni. Az sem mel-
lékes, hogy nagyon jó közösség lettünk, ahova vár-
juk az új tagokat szeretettel, nekik üzenem: gyertek

Gyertek futni, mert futni jó!

futni, mert futni jó! Az Olimpiai Sportparkban
tartjuk a pályaedzéseket, játékos bemelegítés-

sel, de sokszor megyünk a töltésekre, a Püspöker-
dőbe is” – mondta Nagy Rita, aki minden hétfőn,
kedden és csütörtökön 17 és 18 óra között várja azo-
kat, akik csatlakoznának a GYAC Futóklubhoz.

„Nagyon sokan sportolnak a GYAC különböző
szakosztályainál, így a gyerekek edzései alatt a szü-
lőknek is van lehetőségük, hogy mozgással töltsék
az időt. Természetesen nem csak őket várja a Fu-
tóklub, ide bárki jöhet, kezdőktől a gyakorlottabb
futókig. A klub atlétikaedzői is sokszor ott vannak
Ritáék találkozóin, és a futók rendelkezésére áll-
nak, mindenben tudnak segíteni, ami a futással
kapcsolatos” – mondta Petrahn Barbara, a GYAC
klubmenedzsere.

´́
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„Városunk az utóbbi években több
nívós sporteseménynek adott otthont,
és ez a sor most folytatódik. Az előt-
tünk álló junior torna-vb különösen kö-
zel áll hozzám. Nagyon örülök, hogy a
fiataloknak lehetőségük lesz világver-
senyen bizonyítani” – mondta a sport-
ágban az 1988-as olimpián aranyér-
mes Borkai Zsolt. A polgármester hu-
morosan azt is megjegyezte, sajnálja,
hogy kiöregedett ebből a korosztály-
ból, hiszen most is nagy örömmel sze-
repelne a magyar fiatalok csapatában. 

A Nemzetközi Torna Szövetség
(FIG) delegációja elégedett az első ju-
nior világbajnokság előkészületeivel.
A küldöttség az elmúlt napokban
megtekintette a vb-nek otthont adó
Audi Arénát, a szállásokat és az Olim-
piai Sportparkot is. 

„Látszik a városon, hogy komoly
sportmúlttal rendelkezik, valamint
érzékelhető az is, hogy a magyarok-
nak nagyon fontos ez a vb. Elégedet-
tek vagyunk az előkészületekkel” –
nyilatkozott Celine Cachemaille, a
FIG sportmenedzsere.

Az első junior torna világbajnok-
ságnak június 27. és 30. között az Au-
di Aréna ad otthont, szerdán a város-
házán a vb sorsolását is megtartot-
ták. Ez elsősorban a csapatok verse-
nyét érintette. A magyarok az első
csoportba kerültek, a fiú válogatot-
tunk korláton Oroszországgal, míg a
lányok talajon Ukrajnával kezdenek. 

az elso junior világbajnokságot
„Fantasztikus, hogy a juniorok világ-

bajnokságon mutathatják be a gyakor-
lataikat. Fontos számunkra a fiatalok
versenyeztetése, hiszen ők jelentik a
sportág jövőjét. Jó látni, hogy mind a
Magyar Torna Szövetség munkatársai,
mind pedig a győri kollégák kiemelt
projektként kezelik a világbajnokságot”
– nyilatkozta Arturs Mickevics, a FIG fér-
fi torna technikai bizottsági elnöke.

A vb-n alkalmazzák azt az új szoft-
vert, amely segít majd a pontszámok
kialakításában. „A szerekre telepített
eszköz felismeri a gyakorlatokat, a
mozdulatokat, azok nehézségi fokát,
értékeli is azokat. Mire a versenyző
végez, addigra pontozza is a gyakor-
latot a szoftver, és pontszámot java-
sol a bíróknak. A pontozóbírók szere-
pe természetesen megmarad, ez
csak egyfajta támpont, ami inkább a
nézőknek szól, hiszen telefonos app-

likáció is tartozik a rendszerhez. A né-
ző ennek segítségével könnyedén
megértheti, hogy például egy gyűrű -
gyakorlatnál miért jár levonás, miért
ér többet vagy kevesebbet egy lát-
szólag ugyanúgy végrehajtott elem”
– mondta a Magyar Torna Szövetség
főtitkára, Altorjai Sándor.

A világbajnokságon a magyar válo-
gatott maximális létszámmal, 3-3 fiú
és lány tornásszal vehet részt. A höl-
gyek csapatában nagyon fiatal tehet-
ségek kapnak lehetőséget, míg a fiúk-
nál rutinosabb tornászok alkothatják
a csapatot, köztük lesz például az ifi -
olimpián érmes Balázs Krisztián is. A
vb-n 68 ország nagyjából háromszáz
versenyzője vesz részt. A tornasport-
ban a junioroké a felnőtt előtti utolsó
korosztály, a lányoknál így 15, a fiúk-
nál pedig 16-17 éves fiatalok alkotják
a mezőny nagy részét.

Eddig az Eb volt a legrangosabb nemzetközi verseny, amelyen a
legjobb junior tornászok megmutathatták tudásukat. Idén vi-
szont történelmi változás következik: magyar kezdeményezésre
vb-t rendeznek a korosztálynak, az első házigazda Győr lesz. Az
eseményt magyar kezdeményezésre rendezik meg.

GYOR TORNATÖRTÉNELMET ÍR,´́

A VÁROS RENDEZI 
´́

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: április 5—11.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Füstölt hátsó csülök

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

1099 Ft/kg
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