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A településrész csodálatos termé-
szeti környezetben fekszik, a Holt-Rá-
ba mente egészen különleges hely,
ahol számos madárfaj él. Ezt kihasz-
nálva rendeznek évek óta környezet-
barát programokat Gyirmóton, mely-
nek leglátványosabb része a tavaszi
madárgyűrűzés. Idén két nap alatt
900 óvodást láttak vendégül, akik
előbb előadás keretében, majd szak-
ember segítségével, gyakorlatban is
megismerkedhettek a madárfajokkal.
„Több helyen speciális madárbefogó
hálókat állítottunk fel, az ezekbe bele-
repült madarakat megmutattam a
gyerekeknek, és amelyiknek nem volt,
gyűrűt is raktam rá, hogy később be
tudjuk őket azonosítani” – mondta el
Győrig Előd, a Magyar Madártani
Egyesület Kisalföldi Csoportjának el-
nökségi tagja és hozzátette, tavasszal,
költőidőszakban a lehető legkevesebb
ideig fogják csak be a madarakat,
hogy ne zavarják őket a költésben.

A különleges Meditittimó kalandjait a
Győr+ Rádió Könyvjelző című magazinjá-
ban dr. Horváth Sándor Domonkos aján-
lotta a hallgatók figyelmébe. A Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója
elmondta, a könyvben két világ él egy-
más mellett: az egyik Meditittimó herceg
autizmusából eredő különlegességeit ter-
mészetesnek veszi, a másik a hiányossá-
gaira fókuszál. Az előbbi a gyerekek és a
mesék világa, ahol lovas kocsik, sárká-
nyok és beszélő állatok fordulnak elő, az
utóbbi a mai világunk, ahol többnyire
házhoz szállító autók, GPS-ek és telefo-
nok jelentik a valóságot.

Az erdélyi származású író izgalmasan
mutatja be ezt a kettősséget: él a ma-
gyar népmesei hagyományokkal, ugyan-
akkor nem fél modern eszközökhöz nyúl-
ni. A kérdés, hogy Meditittimónak és a
hozzá hasonló társainak azzal kell to-
vábbra is szembesülniük, hogy tőlük vár-
juk a távolság legyőzését, vagy hajlandó-
ak vagyunk olyan világot teremteni,
amelyben mi is elindulunk feléjük? Az író
a mese segítségével erre a közös útra in-
vitálja az olvasót. A különleges Meditit-
timó kalandjai minden 8 és 12 év közötti
gyermeknek szól, ugyanakkor segítő gye-
rekkönyvként a felnőtteket is az elfoga-
dásra ösztönzi. Egy különleges királyfi
történetét mutatja be tehát a kötet,
amelyet akár a győri könyvtár kínálatá-
ban is megtalálnak az olvasók.

Madárgyuruzésre 

Idén igazán nagy szerencséje volt a győri és Győr környéki óvodások-
nak, akik a hét elején madármegfigyelésre és gyűrűzésre érkeztek a
gyirmóti óvoda udvarára, hiszen rengeteg állatkával találkozhattak.

Gyirmóton a 2000-es évek eleje
óta kiemelten kezelik a környezet-
és természetvédelmet, a helyi óvo-
dások egészen kis korban sokat tud-
hatnak meg a növényekről, az álla -
tokról és azok védelméről. „Előbb
csak a saját ovisainknak, 2005-től
már a győri és Győr környéki óvodá-
soknak is szervezzük programjain-
kat, fontosnak tartjuk a „zöld” szem-
léletet, nem véletlen, hogy a megyé-
ben egyedüliként a gyirmóti óvoda
az örökös zöld óvoda cím büszke tu-
lajdonosa” – hangsúlyozta a progra-
mok megvalósítását segítő Gyirmóti
Művelődési Központ igazgatója, Zi-
lahi Tímea és hozzátette, jó látni,
hogy az évek során több tízezer
gyermek előtt sikerült kinyitni a vilá-
got azzal, hogy jobban megismerte-
tik őket a Holt-Rába madárvilágával,
többek között a fakopáncsokkal, a
nyaktekercsekkel, a kormos légyka-
póval és a barátkával.

´́ ´́
érkeztek az ovisok

MESÉVEL 

Valahogy úgy alakult, hogy a társadalmunk amennyire vágyja a különleges és egyedi karaktere-
ket, annyira tiltakozik is ellene. Legyen szó bármilyen másságról, fogyatékosságról vagy eltérésről,
aki kicsit is távolabb áll az „átlagos” jelzőtől, már megbélyegezzük. Az autizmus nem válogat, a
stádiumok azonban merően eltérőek lehetnek, ezért is nagyon fontos az elfogadás és a megértés.
Ezekre is sarkall Csender Levente József Attila-díjas novellista első mesekönyve, amely segítsé-
gével egy nem mindennapi világba pillanthatunk be.

az elfogadásért
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Hittünk benne, hogy két hónap
alatt sikerül összegyűjtenünk kétmil-
lió forintot, amivel egy újabb álmot
tudunk valóra váltani. A jócskán le-
harcolt, több mint 18 éves járművét
szerette volna lecserélni az alapít-
vány egy fiatalabb, modernebb kis-
buszra, amivel kirándulni és orvosi
vizsgálatokra szállítják a bentlakó fia-
talokat. Az álom kevesebb mint öt
hét alatt teljesült, összegyűlt a kitű-
zött összeg, sőt 200 ezer forinttal
több is. „Álmunkban sem gondol-
tunk arra, hogy ennyi ember támo-
gatni fog bennünket, ilyen rövid idő
alatt. A kétmillió forint mellett a Győ-
ri Lions Alapítványtól kaptunk továb-
bi egymillió forintot, így jött össze a
kisbusz ára” – mesélte dr. Zakár And-
rásné, az autistaotthon igazgatója
kedden, az ünnepélyes átadón. 

„A jó ügy megtalálja az embereket.
Kis csapatként kezdtük és szép szám-
mal fejeztük be a kampányt, mutatja
mindez, hogy milyen sokan össze-
gyűltünk. Mindannyian ezt a napot
vártuk, hogy végre átadhassuk a kis-
buszt az otthonnak” – mondta el
Endrődi Péter, a Győr+ Média vezér-
igazgatója. 

Az összefogás erejét mutatja,
hogy kampányunk mellé győri vállal-
kozók és cégek is csatlakoztak. Fő

partnerünk, a Carmen Rent felkutat-
ta a tökéletes járművet és a honosí-
tásban segített. Szabó Gábor tulaj-
donos elárulta, már az elején hittek
benne, hogy sikeres lesz a kampány,
ami most is bizonyítja, hogy jobb ad-
ni, mint kapni. „Ha valaki egy jó ügy
mellé áll, az hozza magával a többi-
eket is, így sikerült most is ez az ösz-
szefogás” – mondta el1

Vitéz Zoltán, a Carmen Rent má-
sik tulajdonosa. A gyűjtés ideje alatt
a felajánlott összegek mellett
egymás után jelentkez-
tek a cégek, volt, aki
sze r v i ze l é s s e l ,
más üzem-
anyaggal és ta-
karítással se-
gített. 

„Az első hívó szóra jöttünk és segí-
tettünk. A jármű első szervizelését,
olaj- és szűrők cseréjét és egy teljes át-
vizsgálást vállaltunk” – árulta el Kántor
Sándor, a Béli és Béli Szerviz vezetője.
Az autó műszaki felkészítésével, ki-
sebb javítások elvégzésével és egy új
akkumulátor beszerelésével támogat-
ta a Csokibusz-kampányt a For-Top
Kft., míg Bencze Béla, a Nádor Kút üze-
meltetője egy teli tank üzemanyaggal
és mosókártyával állt a jó ügy mellé. 

Az első kirándulás az új kisbusszal
székházunkba vezetett, ahol közelről
is megismerkedhettek a fiatalok
munkánkkal, bepillantást kaptak a rá-
dió, televízió és az újság szerkesztő-
ségébe. 

Felsorolni is nehéz mindazokat,
akik pár ezer forinttal vagy egy-egy
nagyobb összeggel támogatták az
alapítványt. Jó volt látni, ahogy min-
den órában egy kicsit nagyobb össze-
get mutatott a goood.hu oldalon a
gyűjtés számlálója. A kampány zárá-
sánál 481 embert mutatott a felirat,
de tisztában vagyunk vele, hogy en-
nél jóval többen segítettek, hiszen
sportegyesületek, baráti társaságok
vagy munkahelyi közösségek fogtak
össze, hogy segítsenek. Nem győz-
zük megköszönni mindenkinek, akik

mellénk álltak és gurítottak pár
százast a kisbuszba. Kö-

szönjük a lakóott-
honban élők és

dolgozók nevé-
ben is az ön-
zetlen segít-
séget!

Együtt sikerült! Birtokba vehették az autistaotthon fiataljai az új kisbuszukat.
Február elején indult el a Győr+ Média Csokibusz-kampánya, arra kértük önö-
ket, hogy egy csokoládé árával támogassák a Mit tehetnék érted? Autistaotthon
Alapítvány mindszentpusztai lakóotthonát.

A jó ügy 
megtalálja 

az embereket

Átadtuk az új kisbuszt az autistaotthonnak

VALÓRA VÁLT álom
Szerző: Rozmán László  /   Fotó: Marcali Gábor
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„Elhatároztuk 2006 után, hogy
visszaadjuk az egykor patinás város-
rész régi fényét. Ezért indítottuk el az
újvárosi rehabilitációt, amelyek mára
számos eleme valósult meg, s most
egy újabb nagy múltú épület újulha-
tott meg mintegy 62 millió forintból
az önkormányzat beruházásában” –
fogalmazott Borkai Zsolt polgármes-
ter. Hozzátette, a város, az egyház-
megye és a lokálpatrióta vállalkozá-
sok szoros együttműködése eddig is
sok szép eredményt hozott, utalva

A Nepomuki Szent János-kápolnának és az Öt Temp-
lom Fesztiválközpontnak is otthont adó Ráth Mátyás
téri műemléki épületet két ütemben újította fel az ön-
kormányzat.

többek között a közelmúltban át-
adott belvárosi keresztútra.

„Közép-Európában szinte nincs
olyan település, ahol ne állna egy-
egy szobor vagy kápolna Nepomuki
Szent János tiszteletére, akinek élete
ma is példaértékű számunkra” –
hangsúlyozta dr. Veres András győri
megyés püspök, aki köszönetet mon-
dott, hogy az önkormányzat a világi
célú épületrész mellett az egyházi
tárgyú kápolnát is felújította, mind-
kettőt egyformán fontosnak tartotta.

Az ünnepségen dr. Veres András ál-
dotta meg a felújított kápolnát.

„A zsinagóga előtt elkészült Beth-
len István térhez hasonlóan ez az
épület is Újváros egyik kapuja, hiszen
aki a Bécsi kapu tér felől érkezik, a ká-
polnát pillantja meg először” –
mondta dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester, a terület önkormányzati kép-
viselője. Hozzáfűzte, az elmúlt idő-
szakban állami támogatásból, önkor-
mányzati forrásból és a pályázati le-
hetőségek kihasználásával is több

egyházi épületet sikerült felújítani a
közelben, ilyen az Evangélikus Sziget,
a Szent József-templom, a zsinagóga
korábbi felújítása, vagy a mostani ká-
polnafelújítás is.

A Karzat Színház részéről Borsa Ka-
ta, az Öt Templom Fesztivál program-
igazgatója mondott köszönetet a fel-
újításért. Nepomuki Szent János a hi-
dak védőszentje, ahogy az Öt Temp-
lom Fesztivál is a hidak építéséről
szól. „Nagy öröm számunkra, hogy

ebben az épületben működhetünk,
és hogy ilyen csodálatosan megújult
környezetben várhatjuk a fesztivál jö-
vő csütörtöki kezdetét.” 

Az 1840-es években épült kápol-
na és lakás (napjainkban fesztiválköz-
pont) felújítása 2018-ban és 2019-
ben, két ütemben valósult meg. Első
körben az önkormányzati tulajdon-
ban álló épület külső homlokzata,
külső nyílászárói, tetőszerkezete újult
meg közel 32 millió forintból. A má-
sodik körben, idén tavasszal az épü-
let belső helyiségei következtek, köz-
tük a kápolna az előterével és a hoz-
zá kapcsolódó kripta, a lakóépület-
rész két szobája, konyhája, mosdója.
A szintén önkormányzati beruházás-
ban megvalósult munkálatok értéke
meghaladta a 30 millió forintot.

Nem működik a jelzőlámpa
Hétfőn a reggeli órákban nekiütköz-

tek az Ipar út–Puskás Tivadar út cso-
mópontban lévő jelzőlámpa vezérlőbe-
rendezésének, emiatt nem működött
a héten a jelzőlámpa. Egy vétlen moto-
ros sérült meg egy autóval ütközve. 

Az összetört vezérlőegységet szak-
emberek elbontották és áramtalaní-
tották a bekötővezetéket, a kár több
millió forint. Lapzártánk napján, csü-
törtökön is tesztelték az összetört ve-
zérlő paneleit. „Amennyiben javítha-
tó az egység, a hét végére helyreáll-
hat a rend, de ha teljes cserére lenne

szükség, akkor akár 2-3 hétig eltart-
hat az üzemszünet” – közölte Máthé-
Tóth Péter, a győri Útkezelő Szerve-
zet szóvivője.

A közlekedőktől kérik, hogy óvato-
san haladjanak át a csomóponton. A
reggeli és a délutáni csúcsidőszakok-
ban a szokásosnál nagyobb torlódás-
ra és menetidőre kell felkészülni.

Indul a Pusztaszeri út felújítása
Május 6-án, hétfőn kezdődik a Pusz-

taszeri út felújítása. A több mint 600 mé-
ter hosszú út felújítása előreláthatóan
három hónapig tart: a győri Útkezelő
Szervezet teljesen kicseréli az út menti
szegélyköveket, felújítja a járdákat, és a
régi útpályaszerkezet teljes elbontásával,
majd új réteggel útburkolatot épít.

„A felújítás a szegélyek bontásával
kezdődik, ezért az utcába csak a célfor-
galom hajthat be. A Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézmény és Gyer-
mekotthon dolgozóit és a szülőket arra
kérjük, hogy hétfőtől az Ipar út–Richter
János út–Bárczi Gusztáv utca útvona-
lon közelítsék meg az intézményt” –
hívta fel a figyelmet Máthé-Tóth Péter,
a győri Útkezelő Szervezet szóvivője.

A munkavégzés és a munkagépek
mellett időszakos akadályoztatás is elő-
fordulhat. Kérik a közlekedőket, hogy fi-
gyeljék a tiltó táblákat, és lehetőség sze-
rint saját ingatlanukon parkoljanak.

AZ ÚTKEZELO
H Í R E I

´́

Egy újabb 
nagy múltú épület 

újulhatott meg 

ÚJ FÉNYBEN 
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

a vallás és a kultúra háza
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„A húsvétot családi körben töltöt-
tem, a feleségemmel és a gyerekek-
kel, és a család hölgy tagjait meg is
locsoltam” – válaszolt a műsorveze-
tői kérdésre Borkai Zsolt a Győr+ Rá-
dió hétfői „Mi, Győriek” című maga-
zinműsorában. Mint mondta, a hús-
vét a kereszténység legnagyobb ün-
nepe, ezért is örömteli, hogy még
előtte átadhatták az új belvárosi ke-
resztutat, amely az önkormányzat, az
egyházmegye, önzetlen győri vállal-
kozások és tehetséges alkotók
együttműködésével valósulhatott
meg. A polgármester utalt dr. Veres
András megyés püspök szavaira,
amelyek szerint a keresztút felállítása
egy üzenet a világnak keresztény hi-
tünkről és kultúránkról. A keresztút
felavatásáról részletesen április 19-i
lapszámunkban számoltunk be.

A rádióműsorban egy
rendhagyó program-
ról is szó esett, hi-
szen a közel-
múltban szafa-
rira hívta
F a c e  b o o k-
oldalán a
győrieket a
városvezető.
Az apropót az
új főbejárat,
valamint az orr-
szarvúház átadása

adta. Ahogy azt mi is megírtuk, a Mo-
dern Városok Program keretein belül
mintegy kétmilliárdos fejlesztés való-
sul meg az állatkertben, és ennek el-
ső elemei készültek el a közelmúlt-
ban. A jelentkezőket Borkai Zsolt sze-
mélyesen kalauzolta végig az állatker-
ten, akik egy szafaribuszból is meg-
csodálhatták a parkot. A Facebookon
megtalálható videó tanúsága szerint
még arra is fény derült, hogy a zebra
vajon fehér alapon fekete, vagy feke-
te alapon fehér csíkos-e.

A vidám téma után egy ko-
molyabb következett, hi-

szen a hétfői műsort
követő napon át-

adták a munka-
területet a ki-
vitelezőnek,
így – ugyan-
csak a Mo-
dern Váro-
sok Program

keretében –
kezdődhet a

Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kór-

ház melletti parkolólemez építése.
Ahogy arról múlt heti számunkban
hírt adtunk, elsőként a több mint 220
autót befogadni képes ideiglenes par-
koló kialakítása kezdődik el az egykori
Vadász-laktanyánál. Ez várhatóan má-
jus 20-ig elkészül, megnyitásáig ter-
mészetesen tovább használható a
kórház melletti parkoló. A Szent Imre
útról, kis ívben kanyarodva közelíthe-
tő majd meg az ideiglenes parkoló,
amelyet ingyenesen lehet igénybe
venni. Innen egyébként gyalogosan a
Győr Plaza melletti út járdáin lehet
biztonságosan eljutni a kórházhoz.
Fontos információ, hogy a mozgás-
korlátozott-igazolvánnyal rendelke-
zők a beruházás teljes időtartama
alatt használhatják a rendelőintézet
melletti parkolórészt, amely csak a
Szent Imre út felől közelíthető meg,
és természetesen aki beteget hoz, az
is leteheti őt a bejáratnál, de parkolni
ott nem tud. A beruházás, amelynek
során a jelenlegihez képest mintegy
180 új parkolóhely létesül, várhatóan
2020 tavaszán készül el, vagyis alig
egy éven belül jelentősen nő a parko-

lási kapacitás a kórház környezeté-
ben. Jövő heti lapunkban további fon-
tos tudnivalókat olvashat a parkoló-
használatról.

A műsorvezetők végezetül egy
másik parkolóházat, az Árpád úti
épületet is megemlítették, hiszen a
múlt héten itt adták át a Győri Balett
új próbatermét, amely az önkor-
mányzat beruházásában valósult
meg (erről május 26-i számunkban
közöltünk beszámolót). „A társulat
idén 40 éves, és mi rendkívül büsz-
kék vagyunk rájuk. Az új próbaterem
méltó helyszíne a felkészülésüknek”
– fogalmazott a polgármester, aki
utalt a közelgő színházfelújításra is,
amely huszonegyedik századi környe-
zetet teremt majd a Győri Nemzeti
Színház és a balett társulatának is.
Bár külön témaként nem szerepelt,
Borkai Zsolt nem mulasztott el gratu-
lálni a Győri Audi ETO KC kézilabdá-
zóinak, akik a Magyar Kupa után a
hétvégén a Magyar Bajnokságot is
megnyerték. Már csak a Bajnokok Li-
gája négyes döntője van hátra, ami a
május 11-i hétvégén következik.

A húsvétról, egy különleges győri sza-
fariról, a kórházi parkolólemez kezdő-
dő építkezéséről és az Árpád parkoló-
házban megnyílt balett-teremről is be-
szélt Borkai Zsolt a Győr+ Rádióban
hétfőn. A polgármester a kézis lányok-
nak is gratulált.

Jelentôsen nô
a parkolási

kapacitás a kórház
környezetében

Locsolkodás után 
PARKOLÓÉPÍTÉS Szerző: Papp Zsolt

Fotó: Marcali Gábor



6 2019. május 3.

Hazánkban az önkéntes kato-
naság megújítása szorosan ösz-
szefügg a kormány Zrínyi2026
Honvédelmi és Haderőfejleszté-
si Programjával, s országszerte
már számos nő is férfi döntött
úgy, hogy önként vállalja a szol-
gálatot. Az MH 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezredhez tarto-
zó MH 19. Szalontai Ferenc Te-
rületvédelmi Zászlóalj katonái
folyamatosan haladnak az alap-
felkészítéssel; sőt többen
már végeztek is vele.

A legutóbbi behívó-
parancs sokaknak szólt,
így a csütörtök reggeli
sorakozón szép szám-
mal jelentek meg. Útjuk
a kiképző század által kiala-
kított, az MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred területén
található 5-ös bázishoz vezetett.
Az eső rendületlenül szakadt a me-
netelés és a sátorépítés alatt, ám
a csapaterőt csak kovácsolta a
mostoha időjárás. A pihenőkörlet
kialakítása nem csupán feladat, ha-
nem jó gyakorlat volt, hogy az ide-
jük nagy részét civilben töltő ön-
kéntes katonák gyorsan megtanul-
ják, egyenruhába bújva más érték-
rendek az uralkodók: egymás segí-
tése, közös érdek és bajtársiasság.

A kiképzésre előírt feladat is-
mertetése a pihenőkörleti sora-
kozón derült ki: pénteken már
élesben kell megmutatni, mit si-
került elsajátítaniuk az elméleti

és gyakorlati modulok során. A
katonáknak a pihenőkörlet őrzé-
se, egy több gépjárműből álló
NATO-menetoszlop irányítása,
ellenőrzése, átvizsgálása, majd
a kijelölt parkolóba irányítása
volt a feladata, forgalomszabá-
lyozók segítségével.

A körletnél található fix ellen-
őrző-áteresztő pont (EÁP) mű-

ködtetése még csak az első moz-
zanat volt, hiszen az elgondolás
szerint 20 kilométerrel távolabb
egy szőlőbirtokot foglaltak el el-
lenséges erők. A rendvédelmi
szervek rajtaütéséhez a katonák
segítségét kérték, akik így mobil
EÁP-ot építettek, ezzel biztosítva
a rajtaütő csapatot. A birtokot
megrohamozva sikerült kiiktatni
a felkelőket, az egyik életben ma-
radt személyt elfogni, lefegyve-
rezni és elszállítani a helyszínről. 

Az izgalmak fokozódtak, ami-
kor az EÁP-ot támadás érte: to-
vábbi felkelők tűz alá vonták a ka-
tonákat, akik derekasan harcol-
tak, ám szükségük volt a gyors -

reagálású egység (QRF) támoga-
tására is. Végül az ellenséges
erők elmenekültek a helyszínről. 

Zárásként – a már biztosított
területen áthaladva – a rendvé-
delmi szervek üldözőbe vették
az ellenséges gépjárművet,
majd az egészségügyi szolgálat
is megérkezett a sérültekhez, il-
letve kimenekítette őket a ve-
szélyzónából.

Az önkéntesek részéről a fel-
adat mentális és fizikai erőt,

valamint nagy koncentrá-
ciót igényelt. Különösen,
hogy most először dolgoz-
tak kiképzőik közvetlen je-

lenléte nélkül; a parancsno-
kok kizárólag rádió segítségé-

vel kommunikálhattak egymás-
sal és a műveleti központtal.

A gyakorlatot meghívott ven-
dégek is megtekintették, köztük
Sipos Antal ezredes, a területvé-
delmi ezred parancsnoka, Kön -
czöl Ferenc ezredes, a rakétaez-
red parancsnoka és több terület-
védelmi zászlóaljparancsnok is. A
résztvevőket a közvetlen elöljárók
megdicsérték, és elismerően szól-
tak a hozzáállásukról s arról, hogy
az akadályokat – ha néha kisebb
zökkenőkkel is – sikeresen vették.
Tették ezt úgy, hogy a két nap so-
rán sokat tanultak az egymásra
utaltságról, a honvédelemről és
olyan értékekről, amelyek lehet,
hogy már nem népszerűek, de
örök érvényűek. 

Elôször dolgoztak
kiképzôik jelenléte

nélkül

Az MH 19. Szalontai Ferenc Területvédelmi Zászlóalj önkéntes területvédel-
mi tartalékos katonáinak vélhetően a legutóbbi behívás volt eddigi katonai
szolgálatuk során a legkülönlegesebb. Az összetett harcászati feladatot jól
oldották meg, s igazi egységgé kovácsolódott a század.

Szerző és fotó: Havassy Anna Katalin

kovácsolódott a század
EGYSÉGGÉ
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Az ünnepélyes átadót a Belügyminisztériumban
tartották, ahol Fekete Szabolcs zászlós méltatásában
többek között elhangzott, hogy a győri tűzoltóság ál-
lományába 2002 elején került, őrmesteri rendfoko-
zattal. Szakmai tudása, szorgalma, igyekezete átlagon
felüli, emellett a sokoldalúság is jellemző rá, mivel
különlegesszer-kezelő beosztása mellett magas szín-
vonalon látta el a híradó-ügyeleti tevékenységet is.
Ennek bizonyítéka, hogy kétszer egymás után meg-
nyerte a megyében rendezett híradó-ügyeletesek
versenyét. Szakmai és számítógépes ismereteit folya-
matosan bővíti, a megszerzett tudást továbbképzé-
seken, bemutatókon adja át munkatársainak. Az el-
múlt években a tűzoltóságra érkező új kollégák kikép-
zésében és betanításában is aktívan részt vesz, a fia-
talok bátran támaszkodhatnak közel húszéves tapasz-
talatára, gyakorlatára, segítségére.

A zászlóst 2018-ban kinevezték a Győr-Moson-
Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

az „Év tuzoltója”
Főügyeleti Osztálya műveletirányító referensi be-
osztásába, így jelenleg a vonulós tűzoltók háttér-
támogatója. Tűzoltói hivatásának szeretete és mű-
velése nem ér véget munkahelyén, hiszen a me-
gyében elsőként önállóan beavatkozóvá vált Győr-
szemerei Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, ve-
zéregyénisége, egyben szakmai mentora is. 

Fekete Szabolcs az ifjúságnevelésből is aktívan
kiveszi részét. Az egyesület legifjabb tagjai 2003
óta szerepelnek kimagaslóan katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyeken, általános és középiskolai csa-
pataikkal. A tűzoltó zászlós a Győr-Moson-Sopron
Megyei Tűzoltó Szövetség alelnökeként is szív-
ügyének tekinti az önkéntes tűzoltó egyesületek
szakmai fejlődését, erősítését. Fekete Szabolcs
négy gyermek édesapjaként győrszemerei ottho-
nukban sem tétlen, az önkéntes tűzoltó egyesület
gyermekcsapatában a legnagyobb, 10 éves kislá-
nya már tagként szerepel. 

Megtisztelő elismerésben részesült a győri
Fekete Szabolcs tűzoltó zászlós, aki a rend-
őrség és tűzoltóság napja alkalmából Pin-
tér Sándor belügyminisztertől kapta meg
az „Év tűzoltója” címet. Fekete zászlósnak
hivatása mellett legfontosabb a család:
négy gyermek édesapja.

Szerző és fotó: Győr+

´́
GYORI LETT ´́

A KRESZ mindenhol ugyanaz
Szerző: Havassy Anna Katalin

A közösségi oldalakat járta be az a grafika, amely egy győrszentiváni keresztező-
déssel kapcsolatban teszi fel a nagy kérdést az autósoknak: vajon kinek van el-
sőbbsége? A válaszadók nagy része bizony megbukott volna a KRESZ-vizsgán. 

Tegyük hozzá, a szituáció nem egyszerű!
Szentivánon a Váci út, a Déryné út és a Kert -
alja utca kereszteződéséről van szó, ahol ta-
lálkozhatunk elsőbbségadás kötelező és stop-
táblával is. A közlekedési szituáció pedig a
mellékelt ábrán látható. Hogy szakértő vá-
laszt kapjunk a felmerült kérdésekre, megke-
restük Bölcsföldi István gépjármű-szakokta-
tót, aki részletesen elemezte a helyzetet. 

„A képen egy olyan útkereszteződést lá-
tunk, ahol táblákkal szabályozzák a helyes

ben a megállást jelző vonal előtt. Nézzük
most a másik táblát, az elsőbbségadás kö-
telezőt. Ennél a táblánál nem kötelező
megállítani a járművünket, de fokozott
óvatossággal lassítani kell, s csak szükség
esetén kell megállnunk. Akkor, ha nem tu-
dunk továbbhaladni a keresztirányból, illet-
ve a szemből érkező járművektől.”

A képen látható közlekedési szituációban
annak a járműnek van elsőbbsége, amelyik a
stoptábla irányából érkezik. Mégpedig azért,

áthaladási sorrendet. Egy stoptábla és egy
elsőbbségadás tábla látható. Ebben az
esetben még nagyon fontos a kanyarodási
szabály ismerete és alkalmazása is – kezdte
a szakember. – Nézzük először a stoptáb-
lát: mindenképpen meg kell állnunk, hi-
szen a nevében is benne van: Állj! Elsőbb-
ségadás kötelező! Ha van stopvonal felfest-
ve, akkor a vonal előtt kell megállítani a jár-
művünket. Ha nincs, akkor pedig az útke-
reszteződésbe való behaladás előtt kell
megállnunk. Jelen forgalmi szituáció eseté-

mert – ahogy az elején említette a szakoktató
– ebben az esetben fontos a kanyarodási sza-
bály alkalmazása is. Ez mondja ki, hogy annak
a járműnek van elsőbbsége, amelyik egyene-
sen vagy jobbra kis ívben halad tovább. A táb-
lák között ugyanis nincsen erősorrend, csak
az egyiknél meg kell állnunk, míg a másiknál
nem. „Itt, ebben a szituációban tehát a kanya-
rodási szabály az elsődleges! Egyébként
ugyanez a helyzet Győrben, a Szabolcska és
Mester utca kereszteződésében is” – hangsú-
lyozta végül Bölcsföldi István.
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„Ahogy a plakátautó is hirdeti: napi kétmil-
liárd forint érkezik Magyarországra az Euró-
pai Unióból, s ezt felesleges dolgokra költjük
el”  – kezdte Hegedűs Ákos, a Momentum
győri elnöke. A győri utcafórumra ellátoga-
tott a Momentum Mozgalom alelnöke, Do-
náth Anna Júlia is, aki összefoglalta a törek-
véseiket. „Az európai parlamenti választás
kampányának keretében plakátautóval me-
gyünk körbe Magyarországon és megállunk,
ahol az emberek megszólítanak minket. Az
üzenetünk egyszerű: szerintünk azt a pénzt,
amit az EU-tól kaptunk,  hasznosabban is fel

lehetett volna használni, s akkor felzárkózhat-
tunk volna az európai színvonalhoz. Mi azért
fogunk az Európai Parlamentben dolgozni,
hogy az EU-s forrásokat a jövőben csak isko-
lákra, kórházakra és munkahelyekre lehes-
sen elkölteni” – fogalmazott az alelnök.

Hegedűs Ákos arra is kitért, hogy Győr
is sok EU-s pénzt kap, ám meglátásuk sze-
rint ezek túlárazott beruházásokra mennek
el, ahelyett, hogy az említett hármasra for-
dítanák. Ígéretet tett, hogy májusban ösz-
szegyűjtik a beruházásokat, amelyekre sze-
rintük elfolytak az uniós pénzek.

„Rossz irányba változott Európa az elmúlt
öt évben, amit az emberek többsége is érez”
– mondta Kiszelly Zoltán politológus egy nyúli
lakossági fórumon a hétfőn. A szakember
szerint a május végi EP-választások komoly
változásokat hoznak Brüsszelben. Úgy véli, a
nyugat-európai fiatalok kiábrándultak a mos-
tani politikai elitből, így megerősödhetnek a
szélsőbal- vagy szélsőjobboldali pártok. „Ti-
zenkettő, tizennégy mandátumot is szerez-
het a huszonegyből a Fidesz, ugyanis az el-
lenzék leginkább egymással van elfoglalva és
nem kínálnak vonzó alternatívát.”

Kara Ákos infokommunikációért és fo-
gyasztóvédelemért felelős államtitkár, győ-
ri országgyűlési képviselő rámutatott, még

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS

„Május elseje a baloldal ünnepe, hoz-
zánk kötődik, hogy 129. esztendeje meg-
emlékezünk azokról, akik a kezük és az
agyuk munkájával, tisztességükkel teremtik
meg az ország és saját értékeiket” – fogal-
mazott dr. Gurmai Zita, az MSZP országos
elnökségének tagja Győrben, a majálison.

Hozzátette, az édesanyákat, az emanci-
pációt is ünneplik, valamint azt, hogy tizen-
öt éve lépett be Magyarország az Európai
Unióba. Hangsúlyozta, ez volt a legjobb do-
log, ami a rendszerváltás után megtörtént
velünk. „Ezt a közös álmot akarta Antall Jó-
zsef, Horn Gyula, de még a ,,ma szabadság-
harcosként pózoló" Orbán Viktor is.” Szerin-
te az európai közösséget sokáig csodafegy-
vernek hittük, ami megvéd attól, hogy vis sza -

süllyedjünk az egypártrendszer mocsarába.
„Nem készítettük fel az embereket a csatla-
kozásra, az új lehetőségekre, ebből adódó-
an sokan csalódtak benne” – fűzte hozzá és
kijelentette, itthon még kevesen látják,
hogy a magyar miniszterelnök szélsőséges
barátai, szövetségesei, Salvini vagy Le Pen
a migránsok után éppen a kelet-európaiak-
tól akarják megtisztítani saját országukat.
Úgy vélte, a májusi választás politikai, de
egyben erkölcsi kérdés is. „Nem mindegy,
hogy mi, állampolgárok hozzásegítjük-e Or-
bán populista jobboldalát a nagy arányú
győzelemhez, mert akkor egy kultúrája és
más értékei miatt korábban rendkívül tisz-
telt ország nem az európaiság része lesz, ha-
nem Putyin legvidámabb barakkja.”

sok munka vár rájuk a következő hetekben,
újabb fórumokon igyekeznek minél több
emberrel megértetni, miről szól valójában
az EP-választás. „Csak a Fidesz garancia ar-
ra, hogy Magyarország ne legyen beván-
dorlóország” – nyilatkozta az államtitkár, és
kifejtette, rengeteg emberrel beszélgetett
az elmúlt időszakban, akiknek többsége
megértette: fontos, hogy ne kelljen féle-
lemben élni idehaza. „Új vezetésre van
szüksége Brüsszelnek, akik tudják, hogy az
európai emberek mit szeretnének.”

A fórumon elhangzott, fontos, hogy május
26-án minél többen elmenjenek szavazni,
mert az európai parlamenti választásnak még
soha nem volt akkora tétje, mint most.

A FIDESZ SZERINT 

Megérkezett Győrbe is a Momentum utcafóruma, a helyi szervezet elnöke és az
országos alelnök pedig sajtótájékoztatót tartott múlt csütörtökön a Baross úton.

AZ MSZP SZERINT

A MOMENTUM az EU-s pénzek jobb elosztását ígéri

Fotó: MekliZ Fotóstúdió

az unió a legjobb, ami megtörtént velünk
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komoly változás lesz Brüsszelben



Aztán szembesülünk vele, hogy egy,
jobb esetben két év a garancia. Mégis ki
vesz egy-két évre hűtőt, mosogatógépet,
porszívót, vagy bármilyen tartós (!) fo-
gyasztási cikket? Érzik ezt az ellentmon-
dást a kereskedők is. Persze ettől még
nem lesznek jobb áruk a polcon, de van
egy megoldás, amivel kicselezhetjük a
tékozló rendszer fogyatékosságát: a „ki-
terjesztett garancia”. A trükk persze fel-
áras, de megnyugtató abban a tudatban

kiadni a súlyos tízezreket, hogy egy év
helyett legalább négy-öt évig nem lesz
gondunk a masinára. Csakhogy ez a pén-
zen vett nyugalom nem pontosan az,
aminek elsőre látszik. Már a név is hazu-
dós, mert a „kiterjesztett garancia” a leg-
több esetben valójában biztosítást takar.
Márpedig a garancia és a biztosítás kö-
zött nagy a különbség. Például abban,
hogy a garancia kötelezettje a termék
for galmazója, ő köteles hiba esetén javí-
tani, cserélni, vagy akár a vételárat is visz-

szafizetni. Ehhez képest a biztosításnál
(kiterjesztett garancia) nem a forgalma-
zó, hanem egy harmadik fél a kötelezett,
és többnyire nem is azokat a jogokat ga-
rantálja a fogyasztónak, amelyek a ga-
rancia alapján megilletik. Az esetek több-
ségében maximum egy levásárolható
utalványt kap a fogyasztó. Problémák
forrása lehet az is, hogy a forgalmazó és
a biztosító között érdekellentét lehet – ki
vigye el a balhét, ha a készülék meghi-

básodott? Több ügyfelünk számolt
be arról, hogy a forgalmazó és a biz-
tosító ide-oda dobálta az ügyét, ő pe-
dig úgy érezte magát, mintha egy
pingpongmeccs nézője lenne.

Tisztázzuk, hogy ezeket a biztosításo-
kat a jogviszony tartalma miatt félreve-
zető „kiterjesztett garanciának” nevezni.
Nem árt még a vásárlást megelőzően
megbizonyosodni, hogy milyen hibák
esetén várhatunk segítséget a pluszban
kifizetett súlyos ezrekért. (x)
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Az egyetem campusának épületei -
ben, laborjaiban szervezett egyhetes,
élményekkel teli „nyári tábor” során
a gyerekek betekintést kaphatnak az
intézmény életébe. Különleges sze-
mináriumokon és előadásokon is
részt vehetnek, igazi nagy előadóter-
mekben hallgathatják az egyetem ok-

városok működéséről, megtudhat-
juk, hogy járt-e tényleg ember a Hol-
don, de lesz interaktív kincskeresés
és sportos programok kifulladásig. A
gyerekek megismerkedhetnek az Au-
di laborjában a legújabb fejlesztések-
kel, közelről láthatják, hogy milyen le-
het egy igazi bírósági tárgyaláson
részt venni, de belecsöppenhetnek
egy valódi rendőrségi nyomozásba is. 

Idén újdonság, hogy az egyetem
mosonmagyaróvári kara is bekapcso-
lódik a programokba: lesz gazdász-
bajnokság, izgalmas biológiai méré-
sek és interaktív foglalkozások is.

Az egyhetes élménytáborra májusban
még várjuk a jelentkezéseket a Gyerek-
egyetem weblapján: mobilis-gyor.hu/gyo-
ri-gyerekegyetem vagy a facebook.com/
gyorigyerekegyetem oldalon. (x)

tatóit, de kutathatnak, kísérletezhet-
nek, alkothatnak és laborokat is láto-
gathatnak.

Az előadásokon és a foglalkozáso-
kon az egyetem szinte mindegyik ka-
ra bemutatkozik a kis tudóspalánták
előtt: szó lesz a légi katasztrófákról,
a fotózás technikai titkairól, az okos-

A nagy sikerű Győri Gyerekegyetem június utolsó he-
tében ismét elstartol: a Széchenyi István Egyetem idén
harmadszorra nyitja ki kapuit a gyerekek előtt. A Mo-
bilis és az egyetem által közösen szervezett különleges
rendezvényen egy hétig igazi egyetemistának érezhe-
tik magukat a résztvevő diákok.

Elérhetőségek: Cím: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208‐as iroda (az ITC‐székház), telefon: 06‐30/923‐4942 (ügyfélfogadási időben), e‐mail: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto • Ügyfélfogadás: HÉTFŐ: 8–14 óráig // SZERDA: 8–14 óráig // CSÜTÖRTÖK: 11–17 óráig

A műszaki cikkek élettartama ma már meg sem közelíti a „béke-
beli” készülékekét. Csak szép emlék a Szaratov hűtők nyűhetet-
lensége, a német licenc alapján gyártott magyar automata mo-
sógépek olcsó javíthatósága. Hol van már a nyolc évig tartó kö-
telező alkatrész-utánpótlás? Hol vannak a James Bond IQ-ját
megszégyenítő szakik, akik bármit megjavítanak vagy újrahasz-
nosítanak? Azokban még volt anyag – sóhajtunk, majd beletö-
rődően megvesszük a legújabb intelligens, energiatakarékos,
szuper dizájnos csodamasinát.

KI VIGYE EL A BALHÉT, 
ha a készülék meghibásodott?

A Pénzügyi
Navigátor Tanácsadó

Irodahálózat győri irodájában
a pénzügyi szolgáltatások
teljes spektrumát érintő 

kérdés vagy panasz 
esetén ingyenes

segítséget kérhet.

SZErezz 
élményeket a Gyerekegyetemen!
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„Nagy öröm számomra, hogy a VDF
ilyen aktív, tagjai nemcsak érdeklődnek
a közügyek iránt, de tesznek azért,
hogy kortársaik számára is egyre több
lehetőség legyen Győrben. A célunk kö-
zös, hogy Győr hosszú távon nyújtson
perspektívát a fiatalok számára” – fogal-
mazott Borkai Zsolt polgármester a
VDF ülésén, amelyre a fiatalok az ifjú-
ságpolitikáért és esélyteremtésért fele-
lős helyettes államtitkárt is meghívták. 

„Az ifjúság legnagyobb problémája
a bizonytalanság, ezért a mi feladatunk
a biztonság megteremtése” – vázolta
dr. Illés Boglárka, aki a biztonság három
dimenzióját emelte ki. Az első a közbiz-
tonság, amelyben Magyarország jól áll,
hiszen míg 2010-ben 420 ezer bűncse-
lekmény történt, addig 2018-ban 200
ezer, s hazánk a világ 15 legbiztonságo-
sabb országa közé tartozik. A második
az egzisztenciális biztonság, amelyben
kiemelt kérdés az ifjúsági munkanélkü-
liség, és amelyben Magyarország 11
százalékos aránnyal az európai átlag

Negyvennyolc csapat mérte össze tájékozottsá-
gát és kreativitását a hatodik alkalommal megren-
dezett Arrabona Évszázadai című műveltségi ve-
télkedő elődöntéjében múlt pénteken. A diákok
három-négy fős csapatokban a Győr+ Pavilonhoz
is ellátogattak, ahol egy hír megírása volt a felada-
tuk a felsorolt tíz szó történetbe foglalásával.

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a
Győr+ Média szervezésében megvalósuló vetélkedő
diákok százait mozgatta meg az elmúlt években,
idén pedig rekordszámú diák jelentkezett: 11 iskola
220 tanulója játszott velünk 55 csapatban. Az elő-
döntőbe azok kerültek, akik a Győr+ Hetilapban két-
hetente megjelent, összesen öt 13+1 kérdéses totót
a legjobban töltötték ki, az elődöntőn legügyeseb-
bek pedig döntőn mérik össze tudásukat. A múlt
pénteki eseményen a csapatok a gyakorlatban is
megmutathatták a totók kitöltése során szerzett tu-
dásukat, a város több nevezetes pontján kellett já-
tékos formában számot adniuk ismereteikről. A já-
ték ugyanis azért indult, hogy 6–7. osztályos diákok
szórakoztató formában, iskolai kereteken kívül sok
információt kapjanak lakóhelyünkről, hogy megis-
merjék, szeressék és becsüljék városunkat.AZ ELODÖNTOSÖK´́ ´́

A pavilonunknál is jártak

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió

alatt van. A helyettes államtitkár ezzel
kapcsolatban megemlítette az ifjúsági
garancia programot, illetve a nemzeti
tehetség programot, amelyre az idén
már 3,3 milliárd forint áll rendelkezésre.
Ugyancsak az egzisztenciális biztonság-
hoz tartozik a lakhatás kérdése, illetve
a családok támogatása, amellyel kap-
csolatban a hétpontos családvédelmi
akcióterv elemeire hívta fel a figyelmet. 

A biztonság harmadik elemeként
a virtuális térben való biztonságot
említette. Míg a 2000-es évek elején

A virtuális tér veszélyeiről, de
a digitalizáció előnyeiről, va-
lamint a fiatalok bevonásá-
nak fontosságáról is beszélt
dr. Illés Boglárka, ifjúságpoli-
tikáért és esélyteremtésért
felelős helyettes államtitkár a
Városi Diák Fórum (VDF) tag-
jainak múlt csütörtökön.

tíz fiatalból mindössze csak egy fért
hozzá otthonában az internethez,
addig 2016-ban már tízből kilenc. A
család és az iskola mellett a média is
egy szocializációs térré fejlődött, s
egyes kutatások szerint a fiatalok
több időt töltenek el a virtuális tér-
ben, mint amennyi időt alvásra for-
dítanak. A digitalizációnak számos
előnye van, ám a virtuális világ sok
veszélyt is rejt magában. Ezért fon-
tos, hogy a fiatalok tisztában legye-
nek ezekkel a veszélyekkel és képe-

sek legyenek kivédeni azokat. Ez a
felkészítés a célja a digitális immun-
erősítő programnak, amelynek road
show-ja a közeljövőben Győrbe is el-
látogat majd.  

A helyettes államtitkár a beszélge-
tést azzal zárta, hogy fontos az ifjú-
ság bevonása, aktív részvétele, mert
az új problémákra csak a segítségük-
kel adhatók adekvát válaszok.
„Ahogy Einstein tartotta: Az új prob-
lémák régi gondolkodásmóddal nem
megoldhatók.”

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali GáborFIATALOKKAL

az új problémák megoldásáért
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A hivatalos rendezvények az isko-
la hagyományaira épülnek, de leg-
több esetben osztályfőnöki órával
kezdődik a ballagás. Ezután a végző-
sök tarisznyával, virággal, énekszóval
végigvonulnak az épületen az ünnep-
ség helyszínére, az udvarra, az aulá-
ba vagy a tornacsarnokba. Az igazga-
tó búcsúbeszéde mellett maguk a

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

ballagók is elköszönnek a sulitól, a
megható pillanatokat követően pe-
dig a rokonok, barátok köszöntik a fi-
atalokat és elkezdődik az ünneplés.

Hidi Kata, az Audi Hungaria ÁMK
végzőse azt mesélte, hogy az iskolá-
ban pénteken 17 órától rendezik a
ballagási ünnepséget, két osztályban
összesen több mint negyvenen bú-

csúznak el a gimnáziumi diákéveiktől.
Kata elmondta, Németországban
nincs ballagás, ott az érettségi bizo-
nyítvány megszerzése után ünneplik
meg, hogy a fiatal elvégezte a közép-
iskolát. Az osztályban változó, ho-
gyan ünnepelnek a családok, van,
ahol a háznál a szűk család lesz jelen
a ballagási vacsorán, többen mennek
étterembe a bővebb, 20-30 fős ro-
konsággal, és olyan osztálytársak is
vannak, akiknél szombati ebédre
gyűlnek össze a vendégek.

A ballagási ajándék divatja kapcsán
végzett gyorsfelmérésünkből kiderült,

hogy a fiatalok elsősorban a készpénz-
nek örülnek és az ajándékozók is úgy
gondolják, azzal biztosan nem lőnek
mellé. Egy jól megválasztott, idézetes
képeslapos borítékban, egy csokor vi-
rág kíséretében menő átadni. Aki ódz-
kodik a készpénztől és nem szeretné,
hogy a gyerek esetleg bulira költse, az
válasszon valamilyen utalványt – elekt-
ronikai cikkeket, bútort, könyvet árusí-
tó boltokban beválthatót –, jó eséllyel
ezekkel sem lő mellé.

Albert Erika, egy végzős kislány
édesanyja olyan ajándékot szánt a
gyermekének, amire biztosan egész
életében emlékezni fog. Lánya barát-
nőjének szüleivel összebeszélve re-
pülős, szállodás, spanyolországi nya-
ralással lepik meg a csajokat. Erika
úgy tudja, az évfolyamtársak közül
vannak, akik a Sziget Fesztiválra kap-
nak egyhetes belépőt, költőpénzzel
a szülőktől. Ádám, az egyik osztály-
társ pedig laptopot kért, a család ösz-
sze is adta a rá valót, így egy igazán
szuper géppel vághat majd neki az
egyetemi éveknek a fiú. 

A rokonok között persze mindig
akad, aki a klasszikus ajándékokra es-
küszik: ilyen például az óra és az ék-
szer. Ha már klasszikus, akkor viszont
tényleg legyen klasszikus, „időtálló”
óra és egyedi ékszer – vélik a diákok.

A Győri Tankerületi Központhoz
tartozó intézményekben összesen
több mint félezer, a Szakképzési Cent-
rumokhoz tartozó intézményekben,
illetve az egyházi és alapítványi isko-
lákban is több száz diák ballag idén
május elején. 

ERRE VÁGYNAK A BALLAGÓK

Ismét eljött a május, a ballagások ideje, a győri intézmé-
nyekben pénteken és szombaton búcsúztatják a végzős di-
ákokat. Annak jártunk utána, hogy 2019-ben miként ün-
neplik a ballagó diákokat Győrben.

Pénzt és élményt 
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Kedden reggel csupán néhány,
sorsára váró szemeteszsák jelezte,
hogy nagy bulit csaptak a hétvégén
a Nefelejcs közben. A RómerKvelle
fesztivál a Rómer Ház egyik szimboli-
kus eseménye, a kétnapos belvárosi
rendezvényt hetedjére tartották
meg a kis téren. Nagyjából ezer-ezer
fiatal és kevésbé fiatal látogatott el a
műemléki környezetbe, hogy olyan
nagyszínpados előadókkal találkoz-
zon, mint például az Anna and the
Barbies, a Cloud 9+ és a Bëlga. Sejte-
ni lehet, hogy a zenekarok is szívesen
jönnek, nem a profit hatja őket egy
ilyen, kisebb volumenű rendezvény-
re. Ahogy a Rómer Házban egész év-
ben tartott kétszázötven fős koncer-
tekre sem, inkább a klubhangulat, és
a szervezőkkel kialakított csaknem
baráti viszony. Utóbbit már Takács
Krisztián, a Rómer-múzeum csoport-

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

Eleve megvan a különleges bája, ha az ember egy olyan feszti-
válra készülődik, amit a Nefelejcs elnevezésű közben tartanak.
De hogy az intim kis téren nagyszínpados együttesekkel buliz-
hatunk, már-már családias hangulatban, az valószínűleg egye-
dülálló országszerte. A RómerKvelle fesztivált egy kis csapat
szervezi, melynek egyik oszlopos tagja Takács Krisztián, a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kommunikációs és
marketing csoportvezetője. Hozzá látogattunk el a hétvégi ese-
ményt követően, hogy mesélje el, mégis mi történik – nem csak
éjszaka – a múzeumban.

vezetője teszi hozzá, aki négy éve
kapcsolódott be az intézmény és az
önkormányzat által felkarolt Rómer
Ház újraszervezésébe. „Heti négy-öt
programmal indult, most pedig már
teljes kapacitással működünk, min-
den napra jut valami. Elkezdtük közö-
sen szélesíteni a skálát, és többen
megkerestek jó ötletekkel” – emléke-
zett a kezdetekre, majd sorolta a kí-
nálatot: hétfőnként QuizNight, ked-
denként bárzene és mozi, vagy Im-
port Impro nyitott műhely, szerdán
elektronikus zenei estek vagy jazz-
klub és futóklub, csütörtökön könyv-
klub, mozi, pénteken és szombaton
koncertek, vasárnap ismét filmek és
színház, havonta pedig design work -
shoppal és pop up vásárral, kétha-
vonta lemezbörzével várják a látoga-
tókat. „Azt gondolhatnánk, hogy egy
design workshopost nem érdekel

egy metálkoncert vagy egy futóklu-
bost az irodalmi est, de tévedünk. A
különböző érdeklődésűek elkezdtek
eljárni egymás rendezvényeire, nyi-
tottabbá váltak más művészeti ágak,
más gondolkodások iránt. Sőt, ami-
kor idejöttem, a múzeum kiállításait
főként idősek látogatták, most vi-
szont a megnyitókon nagyon sok a fi-
atal. Ez egyrészt érdeme az izgalmas
kiállítási anyagoknak, de érdeme a
Rómer Háznak is, hiszen az ide
járó fiatalok közül sokan
nyitottabbá váltak a
modern képző-
művészetre is.
Erre nagyon
büszke va-
gyok” – mu-
tatott rá Ta-
kács Kriszti-
án, hogy el-
kezdett beér-
ni, amit elter-
veztek: megfizet-
hető áron szeret-
nének kulturális prog-
ramokat, minőségi kikap-
csolódást biztosítani a városban,
amit az önkormányzat is támogat.

Már országszerte, díjakkal is elis-
merik, hogy a múzeum munkatársai
nem csupán kiállításokat rendeznek,
őrzik és kezelik a nagy értékű mű-

tárgyállományt, hanem sikeres kö-
zösségteremtő programokat is szer-
veznek. Ennek egyik kiemelkedő pél-
dája a Rómer Ház, melyet öt év alatt
a város közösségi életének központ-
jává tettek. „Sok küzdelem után az el-
múlt egy-két évben Magyarországon
is kezd elfogadottá válni, hogy egy
múzeumnak túl kell lépnie a hagyo-
mányos szerepén, nyitni kell más mű-
vészeti ágak felé. Közösségeket kell

támogatnia, teremtenie, erő-
sítenie, hiszen egy vá-

rosnak, országnak
abban ismerszik

meg az ereje,
hogy milye-
nek a közös-
ségei, hogy
az emberek
m e n n y i r e
tudnak ösz-

szefogni kö-
zös célokért.

És ahol erős a
társadalom, ott

sokkal boldogabbak
az emberek. Ezt helyben, a

saját közegünkben kell először meg-
teremtenünk” – vélekedett Takács
Krisztián, aki egyébként filozófia és
történelem szakon végzett, és erő-
sen érdeklődik a pszichológia, illetve
a szociológia iránt is. A Rómer előtt
az országgyűlésben dolgozott, ahol
határon túli és ifjúsági ügyekkel fog-
lalkozott. Győrben független képvise-
lőként tagja az önkormányzat közgyű-
lésének, az Oktatási, Kulturális, Sport
és Turisztikai Bizottság alelnökeként
pedig a többi helyi intézmény mun-
káját is segíti. „Hiszek abban, hogy
nem versenytársak vagyunk, hanem
együtt kell működnünk, tiszteletben
tartva egymás területeit. A művésze-
tet, a kreatív embereket pedig nem
lehet ostorral hajtani, mert akkor
nem lesz őszinte a produktum. Mi
minden egyes programba beletesz-
szük a lelkünket” – hangsúlyozta vé-
gül a csoportvezető és hozzátette, a
kreatív szakmákban óriási szükség
van a csendre, a befelé fordulásra,
hogy töltekezni tudjanak, hiszen a
nagyobb rendezvények után sincs
megállás. A napi programok mellett
készülnek a május 30–június 2-ig tartó
Art Piknikre, és a június 20–23-ig ren-
dezendő Múzeumok Éjszakája Feszti-
válra, közben pedig azt tervezgetik, mi-
ként tudnák a Rómer Ház kapacitását
növelni úgy, hogy közben a családias
miliő is megmaradhasson.

Egy múzeumnak
túl kell lépnie

a hagyományos
szerepén

Kultúrán innen és túl
Egy város ereje 
a közösségeiben rejlik
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Az Öt Templom Fesztiválról az európai fesztivál-
szakma is elismerően beszél, hiszen két éve, Ma-
gyarországon egyedülálló módon nyerte el az Eu-
rópai Fesztiválminősítési program, az EFFE Laure-
ate kitüntető elismerését.

Május 9. és 13. között koncertek, színházi
és bábszínházi produkciók, vallás- és helytör-
téneti előadások, vezetett tematikus séták,
képzőművészeti kiállítások, szakrális progra-
mok követik egymást. A program a hitről és az
elfogadásról szól, párbeszédről kultúrák és val-
lások között. 

A hivatalos fesztivál lineup május 9-én tárlatve-
zetéssel indul. 14 órakor a Győri Zsidó Hitközség
Vallás- és Helytörténeti kiállítását tekinthetik meg
az érdeklődők a Menházban. Ezen a napon nyílik
majd Jahoda Maja Ferenczy Noémi-díjas belsőépí-
tész tárlata is a zsinagóga téli templomának karza-
tán. Az első napot Kollár Klemencz László és ka-
marazenekarának koncertje zárja a Kossuth utcai
református templomban.

Természetesen idén sem maradnak ki a túrák
és a séták a városrészben, Öt Templom Túrára
és Újvárosi sétára több alkalommal is várják az
érdeklődőket. Május 10-én 18 órakor Borbély
Sándor különleges előadása, a Petőfi Sándor: az
apostol 1848–2019 címmel hívja időutazásra a

Május 9–13-ig 14. alka-
lommal rendezik meg
Győrben az Öt Templom
Fesztivált. A programra
nemcsak a régióból, ha-
nem határainkon túlról
is várnak fellépő művé-
szeket és érdeklődőket a
szervezők.

nézőket a Menház kamaraszínpadán. Szintén
ezen a napon a görögkatolikus templomban egy
cseh hegedűművész és egy breton hárfaművész
alkotta páros, a Delioù formáció koncertje várja
az érdeklődőket. 

Több kuriózum is helyet kapott az idei fesztivál-
programban. Ilyen például a május 11-i Katanari
(SK): Island Home című darab, amely ötvözi a me-
semondást, az objektumszínházat, a bábokat és a
pop-up építészetet. Ismét eljön Győrbe az ENEM-
VÉ produkció, vagyis a Nagy Magyar Versek soro-
zat. A Várkert Bazár irodalmi programja magyar
költők művein keresztül jár körbe egy-egy témát,
ezen az estén a magyar irodalom istenes költésze-
téből válogatnak majd.

Május 12-én Barabás Lőrinc Live Act: Algorhythms
lemezbemutató koncertje várja majd az érdeklődő-
ket a Kossuth utcai katolikus templomban, az utolsó
napon, május 13-án pedig Háy János: Apa Lánya című
darabját is láthatja a győri közönség.

Természetesen az idei Öt Templom Fesztiválból
sem maradnak ki az istentiszteletek és a rendha-
gyó vallási együttlétek, ezekről is olvashatnak rész-
letes információkat és ajánlókat az ottemplom.hu
weboldalon. (x)

Jegyértékesítés: tixa.hu, Látogatóközpont
(Baross Gábor út 21.), 

Fesztiváliroda (Rát Mátyás tér 4.)

a világ leghosszabb utcája

Ismét kinyitja

öt templomának kapuit



A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

1616 2019. május 3.

Am 9. Mai ab 19 Uhr gibt es
im gemeinsamen Konzert des
Győrer Philharmonieorches-
ters mit dem Gemischten En-
samble der Stadt Veszprém ei-
ne Auswahl aus den Schätzen
vokaler Musik in der Nagybol-
dogasszony-Kirche zu hören.

Von 9–13. Mai findet in diesem Jahr zum 14. Mal das Fünf-Kir-
chen-Festival in Győr statt. Konzerte, Theater- und Puppenthea-
teraufführungen, glaubensbezogene und lokalgeschichtliche Vort-
räge, geführte thematische Spaziergänge, Kunstausstellungen,
sakrale Veranstaltungen folgen einander in den Kirchen der Kos-
suth-Strasse. Detailiertes Programm: www.ottemplom.hu 

Von 10–12. Mai findet das Szentiváner Festival
statt. Die Besucher erwarten Sport- und Kinder-
programm mit Aufgaben für die ganze Familie,
Konzerten, Kabriovorführung, Vergnügungspark
und Extreminsel. Stargast des Festivals: Thomas
Anders (Modern Talking).

Zum „Frühlingssport- und Gesundheitstag“ wird
am 11. Mai ab 10 Uhr für jedes Alter ausgiebige sport-

liche und gesundheitsfokussierte Erholung im Ba-
rátság Sportpark geboten.

Internationales Festival für
Akustische Gitarrenmusik am 9.
Mai ab 19 Uhr im Zichy-Palast
(Liszt F. u. 20.). Es treten auf:
Giovanni Seneca, Gionni di Cle-
mente, Steve Boughman, und
Sándor Szabó.

Am Sonntag, den 12.
Mai besteht erneut die Möglichkeit
aus dem Angebot der Kisalfölder Er-
zeuger zu kaufen – dies von 9–15 Uhr
auf dem Győrer Dunakapu-Platz auf
dem „Kauf Lokales, Kauf Kisalföl-

der” Erzeugermarkt.



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

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  
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A Fotel Projekt országos program-
sorozat keretében Győrben is kipró-
bálhatják az érdeklődők a professzi-
onális segítő beszélgetés elfogadó
terét. Nem kell mást tenni, mint el-
sétálni a helyszínre, a Pálffy Étterem
teraszára (Széchenyi tér), beülni a
piros fotelbe és mesélni, bármiről.
A segítők május 9–11-ig naponta
16 és 19 óra között lesznek a téren.
A részvétel ingyenes. További infor-
máció: Kajdi Zsuzsanna: +36-
30/370-7652, facebook.com/
fotelprojekt1

A RASQ ad koncertet május 8-án
19 órától a Rómer Házban (Teleki
László utca 21.) a Rómer JazzKlub-
ban. A vendég: Barabás Tamás
basszusgitáros (Djabe) lesz.

Május 9. és 13. között idén 14. alkalommal lesz Öt Templom Fesztivál
Győrben. Koncertek, színházi és bábszínházi produkciók, vallás- és hely-
történeti előadások, vezetett tematikus séták, képzőművészeti kiállítá-
sok, szakrális programok követik egymást a Kossuth utca templomaiban.
Részletek: www.ottemplom.hu. (x)

Nemzetközi Akusztikus Gitárzenei Fesztivált
rendeznek május 9-én 19 órától a Zichy-palo-
tában (Liszt F. u. 20.). Fellép: Giovanni Seneca,
Gionni Di Clemente, Steve Boughman és Sza-
bó Sándor.

Az idei Egészség-Piac programso-
rozat május 11-én a Pinnyédi Mű-
velődési Házban (Napfény u. 1.)
fejeződik be. 10–13 óráig ingye-
nes egészségmegőrző programo-
kon, szűrővizsgálatokon és tanács -
adásokon vehetnek részt az érdek-
lődők.

A Makám zenekar mutatja be új lemezét, amelyen Sík Sándor da-
lait szólaltatják meg május 8-án 17 órakor a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross út 4.).

A 13. Győri Lemezbörzét rende-
zik meg május 5-én 10–16 óráig a
Rómer Házban (Teleki u. 21.).
Több ezer LP, CD, DVD kerül az
asztalokra ismét.

Dr. Raffay Ernő Ady Endre kultúr-
harcai, A kereszténység megtáma-
dása Európában és a Magyar Király-
ságban címmel tart előadást a Ma-
gyar Évezredek sorozatban május 9-
én 18 órától a SZE Apáczai Karán
(Liszt Ferenc u. 42.).

Anyák napját tartanak a győri Család
és KarrierPONTban (Gárdonyi Géza u.
3.) május 11-én 9.30-tól. A program-
ban felnőtt- és gyermekruha-cserebe-
re, kézműves és kreatív programok
szerepelnek, valamint beszélgetés
lesz Csókási Lilla stylisttal.
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Vásárolni vagy fodrászhoz
menne, de nincs kire bízni a
gyermeket? Esetleg szeretné,
ha gyereke szót értene az idő-
sekkel? Akkor vegye igénybe az
Önkéntes Nagyi Szolgálat szol-
gáltatását!

A rendhagyó kezdeménye-
zést a Győriek Egészségéért Köz-
hasznú Egyesület indította,
amely a győri önkormányzat
Egészséges Városok projektjé-
nek civil hátterét biztosítja. Az
egyesület az EFOP program ke-
retében elnyert pályázati támo-
gatásból valósítja meg a „Légy
ott!” projektet, amelynek egyik
fő célja az önkéntesség és közös-
ségépítés a fiatalok és az idősek
körében. A „Légy ott!” egyik ele-
me az Önkéntes Nagyi Szolgálat
is, amely 2017 nyarán kezdte
meg működését városunkban. 

A program nemcsak a gyer-
mekes családoknak nyújt segít-
séget, de hozzájárul az idősebb
generáció nyitottságának, krea-

tivitásának megőrzéséhez, kö-
zösségi kapcsolataik erősítésé-
hez, és elősegíti a generációk
közötti együttműködést is.

Jelenleg tizenegy önkéntes
vesz részt a programban, akik az
előzetes felkészítés után álltak
„szolgálatba”. Eddig két al-
kalommal rendeztek
húszórás képzést a
jelentkezőknek,
akiknek rendsze-
res esetmegbeszé-
léseket is tartanak.

A program kereté-
ben minden csütörtö-
kön 15–18 óráig két nagyi várja
az óvodás és kisiskolás gyereke-
ket változatos foglalkoztatási le-
hetőségekkel, mesével, játékkal,
az életkornak megfelelő kreatív
foglalkozásokkal. Az ingyenes
szolgáltatás helyszíne a Család-
és Gyermekjóléti Központ Szi-
get-kék Közösségi Tere a Szi-
gethy Attila út 109. szám alatt.
A csoportnak már vannak rend-

szeres látogatói, és vannak
olyan családok is, akik a csütör-
töki nagyiszolgálattal tervezés
szintjén már számolnak, ám to-
vábbra is várják a szülők jelent-

kezését, akik szívesen igénybe
vennék a szolgáltatást.

A lehetőségről csütörtökön-
ként személyesen is tájékozód-
hatnak a helyszínen, de érdek-
lődhetnek a Győriek Egészségé-
ért Közhasznú Egyesület elérhe-
tőségein is: tel.: 30/622-1449,
facebook.com/legyott; e-mail:
legyottgyor@gmail.com.

ÖNKÉNTES NAGYIK
szolgálatban

Itt a jó idô, egyre többször hódítjuk meg az or-
szág, világ különbözô pontjait. Nem árt azon-
ban, ha az esetleges balesetekkel is számo-
lunk, és utasbiztosítást kötünk — erre hívta fel a
figyelmet Varga László, a Megoldások Fiókja
Kft. ügyvezetôje a Gyôr+ Rádióban.

Az utazási irodák általában nagy
hangsúlyt fektetnek a biztosí-
tásra, ám ha egyénileg
utazunk, sokszor meg -
feledkezünk ennek fontos-
ságáról. Az iskolai kirándulá-
sok szervezôi sem minden eset-
ben érzik úgy, hogy szükséges
utasbiztosítást kötniük, pedig Varga László elárulta,
akár napi 250-300 forinttól tudják biztosítani a diá-
kokat, ezzel garantálva a nyugodt kiruccanást. Az
ügyvezetô elmesélte, ô maga is tapasztalta a szolgál-
tatás elônyeit: amikor Marokkóban jártak, egyik kol-
légáját érte baleset, de tökéletes ellátásban részesült,
az utasbiztosítása még a szakadt farmernadrágját is
fedezte. Az ügyvezetô arra is kitért, az utazás nép -
szerû ajándéknak számít, de adjunk mellé biztosí-
tást is, hiszen így magát a nyugalmat ajándékozzuk.

Az ügyvezetô arról is beszámolt, szeretnének egy ren-
dezvényt szervezni, akár a rendôrséggel közösen,
amelynek középpontjában a kulturáltabb gyôri
kerékpáros közlekedés állna, ugyanis szerinte a
biciklisek gyakran felülírják a szabályokat, ezzel ve-
szélyeztetve saját és mások testi épségét. A kezdemé-
nyezéshez támogatókat várnak.

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 szakadt farmert is fedezi 
AZ UTASBIZTOSÍTÁS

Gyurmánczi Diána, a Győri Balett magántáncosa
kapta az évad legjobb női táncművésze díjat, a tánc-
oktatásért díjat pedig Eva Hotova balettművész, ba-
lettmester, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általá-
nos Iskola, Szakgimnázium és Kollégium Táncművé-
szeti Tagozatának vezetője vehette át hétfőn, a tánc

világnapján a Müpa Fesztivál Színházában szervezett
gálaesten. A világnapot, amely a klasszikus balett óri-
ásának tartott Jean-Georges Noverre (1727–1810)
születésnapjához kötődik, 1983 óta minden évben
április 29-én ünneplik. A gálaesten az előző év díja-
zottai léptek fel, többek mellett a Győri Balett is. 

BALERINÁKAT díjaztak

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Győrben már tizen-
egy önkéntes kapcso-
lódott be az Önkén-
tes Nagyi Szolgálat el-
nevezésű programba,
akik óvodás és kisis-
kolás gyerekekkel fog-
lalkoznak. Kapacitás
tehát van, várják a
szülők jelentkezését. 

Elôsegíti 
a generációk közötti 

együttmûködést
is



192019. május 3.



20 2019. május 3.



212019. május 3.



22 2019. május 3.



232019. május 3.

Szerkeszti: Szigethy Teodóra

A krízis nem feltétlenül olyan rossz
dolog, amiből rossz is fog következni,
hanem egy megváltozott élethelyzet
előtt állunk, amit még nem tapasztal-
tunk. Ebből következik, hogy nincsenek
kész megoldási eszközeink a felmerülő
feladatokra. Nyilvánvalóan fogunk ne-
hézségekkel szembenézni, de ez egy
természetes jelenség. Ha már tisztában
vagyunk ezzel, már előbbre járunk a
probléma megoldásában – mondta Re-
gős Judit, a Szülők Háza Alapítvány el-
nöke, aki még tavasz elején Napimami
családi tanácsadó minőségében tartott
előadást a családdá válásról Győrben.

Regős Judit szociálpolitikus, szoci-
ális munkás, aktív analitikus tanács -
adó, szupervizor és négy gyermek
anyukája. Tizenkét éve hozta létre a
fővárosban a Szülők Háza Konzultáci-
ós Központot, ami aztán hálózattá
nőtte ki magát. Ennek első tagja volt
a győri, ami hat éve a családsegítővel

együttműködve végzi tevékenységét.
Itt tartotta előadását Regős Judit.

A szakember kifejtette, amikor egy
párkapcsolatban a felek elköteleződ-
nek a gyermekvállalás irányába, fel kell
venni egy új élet ritmusát. Ehhez idő
kell. A nőknek segítenek a hormonok,
és hogy 40 hétig testük óvja, védi, táp-
lálja a gyermeket, ami egy apának
nem adatik meg. Vannak segítő té-
nyezők, hogy a férfi is könnyebben
ráhangolódjon a helyzetre. Ilyen
például, hogy a baba illata sokszor
hasonlít az apáéra, valamint maguk
a babák is legtöbbször az apjukra ha-
sonlítanak – sorolta Regős Judit.

A tanácsadó kifejtette, az első hat
hétben nagyobb a teher. Meg kell ta-
nulni elfogadni, hogy ebben az idő-
szakban anya elsősorban a gyermek-
kel van elfoglalva, apa pedig támoga-
tó segítség, egy lelki segély az anya-
gyerek egymásra hangolódásában.

Regős Judit szerint ilyenkor köny-
nyen elcsúszhat a kapcsolat. Beszélge-
tés nélkül férj és feleség súlyosan fél-
reértheti egymást. A kapcsolat elindul-

hat egy lejtőn, s mire a gyermek kicsit
nagyobb lesz, a házasság már sok eset-
ben menthetetlen. Regős Judit megje-
gyezte, tény, hogy a válások száma a
gyermek első három évében a legma-
gasabb, aminek oka, hogy nem szüle-
tett meg a család. Na de mi segíthet?

Regős Judit szerint a sok beszélgetés
előremozdíthatja, hogy mindenki
megtalálja a maga szerepét. Azt is tu-
datosítani kell, hogy a helyzet csupán
átmeneti.

A helyzetet nehezítheti a megfele-
lési kényszer is. Megfelelni a férj-

nek, a szülőknek, az anyósnak,
az apósnak, a szomszédnak,
a játszótéri anyukáknak, a ki-
alakított ideálnak, s önma-
gunknak.

Regős Judit hangsúlyozta,
olyan nincs, hogy valaki mindig

mindent jól csinál, nem lehet a várat-
lanra felkészülni, s el is lehet fáradni. Fel
kell tenni a kérdést: mindig a kicsi az el-
ső? Nem, mert ha anya és apa nincs jól,
nem tud a gyerekén sem segíteni, ak-
kor az egész családi rendszer nehezen
működik. Töltekezni kell, a magunk örö-
mére is kell dolgoznunk, s akkor min-
den gördülékenyebben megy.

A család nem úgy készül, hogy
adok hozzá egy anyát, egy
apát, gyereket, egy kevés
nagyszülőt és kész. Ennek ne-
hézségei vannak, ha már ezt
tudjuk, előbbre vagyunk. Csa-
láddá születni egy pozitív érte-
lemben vett krízis, olyan hely-
zetbe kerülünk, amivel addig
nem találkoztunk.

A CSALÁD MEGSZÜLETÉSÉNEK 
nincs receptje

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Lopolo/Shutterstock.com 

Beszélgetés nélkül férj
és feleség súlyosan
félreértheti egymást



A régi életét senki nem kapja vissza –
mondta Regős Judit még márciusban egy szü-
lőknek tartott fórumon, ahol arról volt szó, ho-
gyan eszi be magát a bőrünk alá az anyasze-
rep a többi más mellé. Valaki már azelőtt anya,
hogy megfogan benne a gyermek, valakinek
ehhez több idő kell. Keressük, várjuk az alkal-
mas időt, pedig a picik úgy vannak összerakva,
hogy minden porcikájuk szeretetet hordoz,
bármikor is érkezzenek. Igyekszünk megte-
remteni minden körülményt, hogy jó helyre
szülessen a gyermek.

És egyszer csak megérkezik.
Kisfiamat hosszú, alvás nélkül töltött vára-

kozás után láthattam először. Máig emlék-
szem rá, amikor először mellém fektették és
csak néztük egymást, mint két ismerkedés
előtt álló, akik éppen elindulnak egy közös
úton. Neki én voltam a biztonság, csak egy do-
logra volt szüksége, anyára.

Nekem lassabban ment a folyamat, de
nem szégyellem. Ismeretlen érzések jártak át,
tudtam, hogy szeretni fogom, de elképzelni
nem tudtam, hogy valakit lehet ennyire.

Járjuk az utunkat, én formálom őt – most
már testvérével együtt –, ők formálnak en-
gem. Tudom, sosem leszek tökéletes anya, de
jó lehetek.

A régi életet pedig egyetlen elszakadt ideg-
szálamért sem cserélném vissza.

Szigethy Teodóra

Én a gyermekvállalásba újra belevágtam, de
sokaknál előfordulhat olyan körülmény, ami miatt
nem jön a második baba. És nem csak az élmény
az egyetlen, ami megváltoztathatja az elképzelést,
hogy a vágyott gyermekből csak egy születik meg,
vagy még annyi sem.

Letícia nyáron lesz 24 éves, s 30 évesen már a
második gyermekét szeretné várni, összesen hár-
mat tervez kis korkülönbséggel. A fiatal nő célja
28 éves koráig a PhD-fokozat megszerzése, és ha
minden egybevág, akkor a tanulmányai utolsó két
évében valamikor jöhet a baba. Maga is belátja,
hogy ez szépen hangzik, de máris rátér arra, mik
lehetnek az akadályok. Első helyen az anyagiakat
említi, s mint mondja, a gyermeknevelést jó lenne
saját lakásban kezdeni. Második nehézségként a
párválasztást említi. Ő szerencsésnek mondhatja
magát, hiszen mellette van választottja, de sokan
nem találják meg a társukat, vagy nem a megfele-
lőt. Majd egy olyan tényezőt sorol, amit gyakorta
lát saját korosztályában: az élet része a folyamatos
és gyors változás. Letícia határozottnak tartja ma-
gát, mégis azt mondja, a bizonytalanság mindenki
körül ott lebeg.

Sára is három gyermeket szeretne. Ahogy vi-
szont merülünk a részletekbe, a valóság már sze-
rényebb képet fest. Párjával anyagiak miatt halo-
gatnak, ők is szeretnének még baba előtt házat
venni, de ez nagyon nehéz. Sára szerint a gyer-
mekek számába gyakran egészségügyi tényezők
szólnak bele, „nem várt kockázat esetén egy ba-
báért is hálás lennék.” 

Ezen akadályok könnyebb átvészelésére hívta
életre tíz éve dr. Kopp Mária orvos, pszichológus, kli-
nikai szakpszichológus a Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalmat. A szakember egy ku-
tatás után írta le, hogy ma Ma-
gyarországon a fiatalok sok-
kal több gyermeket sze-
retnének, mint
amennyi megszüle-
tik. Kopp Mária
megpróbálta felde-
ríteni a háttérben
álló okokat, arra ju-
tott, hogy a már emlí-
tettek csak egy szeletét adják
a problémáknak. Ezért támogató hátteret épített ki
a vágyott gyermekek megszületéséért. „Az anyagi
támogatásokkal a kormány, egészségügyi kérdések-
kel az orvostudomány foglalkozik, mi a társadalmi
szemléletformálás területén igyekszünk a tőlünk tel-
hetőt megtenni” – ezt már Tevesz-Fejes Zsófia, a
mozgalom Győrben működő szervezetének vezető-

Nem sokkal múltam 29 éves, amikor az első gyermekemet vártam, de már mindenki
azzal traktált, mikor jön a második. Csak annyit válaszoltam, hadd várjam meg, milyen
egyáltalán egy gyermeket a világra hozni, mert lehet olyan élmény lesz, amit nem sze-
retnék megismételni. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom helyi vezetőjével
beszélgettem, miért nem születnek meg a tervezett gyermekek.
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napjára
ANYÁK

je említette. Kifejtette, a felmérések alapján a támo-
gató közösségek hiánya, a munka-magánélet össze-
egyeztethetőségének nehézségei és a megfelelő
társ megtalálása akadályozzák leginkább a kívánt
gyermekek megszületését, ezért a mozgalom alap-
vetően ezeken a területeken kíván segíteni.

Zsófia részletezte, sokan áldozatvállalásként
élik meg a gyermekvállalást. Azt szeretnék tuda-

A gyermek megtanít
szülônek lenni

Azért dolgoznak, hogy  

BÜSZKE

szülonek  
gyermeket n

Szerző: Szigethy Teodóra  /  Fotó: Pixabay
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény egész sor
testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet 30 országban több mint 300 Atlasprof-

specialista alkalmazza. Az Atlas a fej, nyak, ge-
rinc, és csípő egyensúlyát meghatározó első
nyaki csigolya. Az eredmény tartós, mert az
Atlas az anatómiailag korrekt helyére kerül. A
technika egyedülálló, természetes, nem or-
vostudományi módszer, nem gyakorol hatást
a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem

csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs
masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és
szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmu-
sának köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 8 At-
lasprof®-specialista van, aki alkalmazza a metódust. Dr. Varga
Imre az egyikőjük, akinek több mint öt  éve  az AtlasProfilax®

vibrációs masszázs után, az addig évek óta fennálló panaszai,
mint derékfájás, nyaki és vállfájdalom, szédülés és  fejfájás
rövidebb-hosszabb idő alatt megszűntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást
tart  Győrben május 11-én (szombaton)

17 órakor a Kereskedelmi és Iparkamarában
az IBIS Hotel mellett. Cím: Szent István út 10/A.

Mindenkit szeretettel vár. 
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tosítani, hogy szülőnek lenni minden nehézsége
ellenére hatalmas boldogság. A május 11-i Emel-
jünk magasba minél több gyermeket! program is
ezt a célt szolgálja. „Most megmutathatjuk, hogy
büszkeség gyermeket nevelni, szülőnek lenni!” –
hangsúlyozta.

A győri vezető fontosnak nevezte a támogató
közösségek meglétét. Míg a többgenerációs csa-
ládokban könnyebben tudtak a szülők támaszt ta-
lálni, most az anya gyakran marad egyedül gyer-
mekével. Ezzel a modellel sincs gond, ha van hova
fordulni, legyen ez akár a szomszéd vagy egy anyu-
kás közösség.

Zsófia egy közelmúltbeli, egyetemisták körében
végzett felmérésből kirajzolódó okot is felvázolt,
amiért a fiatalok félnek a gyermekvállalástól. A
nem reprezentatív kutatásból kiderült, hogy a fia-

talok felnőtt családi életre való alkalmasságérzete
is fontos szempont. Az emberek önmagukba ve-
tett hite alacsonyabb, ezen is szeretne érzékenyítő
beszélgetésekkel segíteni a mozgalom. Zsófia sze-
rint az alkalmasság kérdése amúgy is bonyolult, hi-
szen egy olyan változás következik a család életé -
ben, ami semmivel sem összehasonlítható. Olvas-
ni lehet róla, de akkor sem tudjuk igazán, hogy mi-
lyen lesz. Megnyugtat mindenkit, a feladatokkal
anya és apa belerázódik a helyzetbe, a gyermek
megtanít szülőnek lenni.

Abban is segítséget nyújtanak szemléletformá-
ló munkájukkal, hogy a várandósokat ne érje hát-
rányos megkülönböztetés a munkahelyükön, csa-
ládbarát munkahelyek kialakításában adnak taná-
csot, illetve évente díjazzák a családbarát vállalati
jó gyakorlatokat.

Az Emeljünk magasba minél több gyere-
ket! egy rekordkísérlet, amivel a tavaly
felállított egyszerre felemelt gyerekek
világrekordját szeretnék megdönteni. A
május 11-i 10 órakor kezdődő program
győri helyszíne az Árkád bevásárlóköz-
pont, médiapartnere pedig a Győr+ Mé-
dia. A nap műsorvezetője Adorján And-
rea, a Győr+ Rádió műsorvezetője, a
Pöttyös Klub rádiós szerkesztője lesz.

 a vágyott gyermekek megszülessenek

SÉG

lenni
evelni,



creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter
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A sokak által nem kedvelt karalábé nyers
fogyasztása kiemelkedően magas B- és C-
vitamin-tartalma és immunerősítő hatá-
sa miatt ajánlatos. Az alternatív gyógyá-
szat hívei méregtelenítő hatásúnak tart-
ják. Rengeteg rostot tartalmaz, aminek
köszönhetően felgyorsítja az anyagcse-
rét. Jó hír ez azoknak, akik emésztési
gondokkal küzdenek, esetleg fogyókúráz-
nak. Sokféleképpen elkészíthető, kiváló
levesnek, főzeléknek, és az egészséges
életmódot követőknek is kedvencévé
válthatnak a töltött változatai is. Nagy
Eszter creative chef gyorsan, néhány hoz-
závalóból készített egészséges, tavaszi
ételeket az alacsony kalóriatartalmú, zsír-
és koleszterinmentes karalábéból. 

KARALÁBÉ sütve-fozve´́

Hozzávalók: 
300 g vöröshagyma • 1200 g karalábé
80 g vaj • 100 g tejföl • só • bors
petrezselyem • 2 szál nyers véres hurka
liszt, tojás, zsemlemorzsa a panírozáshoz

A karalábét meghámozzuk, kockákra vágjuk. A
hagymát lepirítjuk és a karalábé harmadával

együtt, kevés vízzel felöntve puhára főz-
zük. Amikor megpuhult, a vajjal, sóval,

borssal összeturmixoljuk és a maradék
kockázott karalábét is belefőzzük. A
petrezselymet és a tejfölt a végén te-
gyük csak bele. A hurkát kifejtjük a bél-

ből. Kézzel apró gombócokat formá-
zunk belőle és a panírozás után olajban

ropogósra kisütjük. Bármilyen főzelékhez kí-
nálhatjuk feltétként. 

Töltött karalábé húsmentesen

Karalábéfozelék véreshurka-ropogóssal´́

A karalábét megpucoljuk, sós vízben, egészben
puhára főzzük. Amikor megfőtt, a belsejét kika-
parjuk. Ezt villával összetörjük, majd a sajttal
és a tojással elkeverve finoman visszatölt-
jük a megfőtt karalábéba. 160 fokos sütő-
ben addig sütjük, amíg a belseje meg
nem szilárdul. Metélőhagymával meg-
szórva forrón tálaljuk.

Nyerj
szakács-
könyvet!

Készítsd el a főzeléket vagy
a töltött karalábét, fotózd le és küldd el 

a jatek@gyorplusz.hu-ra! 
Május 8-án délben SORSOLUNK!

Hozzávalók: 
4 db nagy karalábé • 2 db tojás
15 dkg reszelt sajt • metélőhagyma • só
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Idén 24 csapat nevezett a
„megmérettetésre”. A halászléfő-
zés mellett gyermek-, kulturális
és szórakoztató programok is vár-
ták a kilátogatókat. Tárogató- és
harmonikamuzsika, magyar nóta
és néptánc is szerepelt a prog-
ramban. Fellépett többek között
a Hot Jazz Band, Krasznai Tamás
és Hajnal Nikolett is.

Az eseményen részt vett
Borkai Zsolt polgármester, vala-
mint szervezőként a terület ön-
kormányzati képviselője, Szabó
Jenő.

A szervezők fő célja minden
évben, hogy a kilátogatók új is-
meretségeket köthessenek, a ré-
gebbieket elmélyíthessék, vala-
mint hogy a kulináris élvezete-
ket és kulturális élményeket is
nyújtó rendezvényen kikapcso-
lódhassanak.

Kilencedik alkalommal
rendezték meg május 1-
jén a halászléfőző versenyt
Gyirmóton, az Aranyhal
Szabadidőközpontban, a
horgásztavaknál.

Fotó: O. Jakócs Péter

Halászléfozéssel
töltötték a szabadnapot

´́



A SKÓT GULYA
zadban, mások szerint a XV. század-
ban jelentek meg. A kezdetek kezde-
tén is genetikailag szarvatlan volt, szá-
mos színváltozata létezett. Ekkor a gal-
loway fajtával még nem váltak külön.
Aberdeen Skócia északkeleti részén

SZERZO, FOTÓ: NAGY FERENC 

m a g a z i n

´́

Régóta terveztem, hogy különféle szarvasmarhákat mutassak be a Zooo+ Magazin olvasóinak és nézőinek.
Magyar szürke marha, indiai zebu, amerikai hosszúszarvú – számos honos és egzotikus bivalyfajta szerepelt
a terveimben. Néhány hete alkalmam nyílt rá, hogy meglátogassak egy szép fekete gulyát Bakonysárkány-
ban. Így most kiváló lehetőségem adódott arra, hogy egy roppant mutatós fajjal, az Angus Aber-
deennel kezdhessük a sort. Kicsit azért szorongtam, amikor a nagy fekete bikával néztünk far-
kasszemet a legelőn, kezemben a kamerával, néhány méteres távolságban. Eleinte a fekete
autómat is gyanakodva vizsgálgatta, de végül ép bőrrel úsztam meg a találkozást.

A brit húsmarhafajták közül a here-
ford után a legnépszerűbb, széles kör-
ben használt fajta. Az angus szarvas-
marha a Skócia területén található
Aberdeen és Angus megyéből szár-
mazik. Az eredeti földrajzi elhelyezke-
déséről kapta tehát a nevét. Feljegy-
zések szerint a fajta ősei már a XII. szá-

ABERDEEN ANGUS
negyede a fekete változat, és csak
egynegyed a red vagy vörös változat.
Ez azt is jelenti, hogy a feketének sok-
kal nagyobb a genetikai bázisa. A két
változat között tulajdonságaikat te-

kintve nincs lényeges különbség.
Magyarországon az állomány

körülbelül 50-50 százalék-
ban fekete, illetve vörös,
ez azonban nem genetikai
és fenotípusos különbség,

hanem átmeneti piaci
szempont. A fajta újbóli meg-

honosítása a vörös színváltozat-
tal a '80-as évek elejére tehető, né-
hány kiválasztott tenyészbázis részé-
re több száz adag red angus-spermát
importáltak Amerikából. Elkezdődött
egy állomány kialakítása fajtaátalakí-
tó keresztezéssel, amelyet aztán egy
60 egyedes fekete angus állomány
importálásával koronáztak meg,
Nagy-Britanniából. Ezt számos emb-
rió- és szaporítóanyag-import követte
Amerikából, Kanadából, Németország-
ból, Ausztriából és Ausztráliából. Nap-
jainkban már Közép-Európa legjelen-
tősebb állományai is megtalálhatók a
fajta mindkét színváltozatából Magyar-
országon. Európai Angus Fórum né-
ven létezik szervezete, melynek Ma-
gyarország 2003 óta tagja.
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található, tengerparttal körülvett he-
gyes, dombos, mérsékelt éghajlatú te-
rület, ahol jelentős mennyiségű a csa-
padék és rendkívül zöldek a gyepterü-

letek. Angus pedig az egyik legtermé-
kenyebb mezőgazdasági terület Skó -
ciá ban. Hazánkban először az 1960-as
években tanulmányozták a gyakorlat-
ban a fajta fekete színváltozatát, majd
a '70-es évek elején importáltak a vö-
rös változatából.

Küllemi jellegzetességei az egysé-
ges fedett fekete vagy vörös szín, fol-
tok nem megengedettek. A feje ne-
mes, finom, a nyaka izmos, a háta
egyenes, izmolt, a far széles, izmolt,
a mellkasa mély, a hasa hengeres, a
lábállása szabályos, a szügye izmolt,
a csontozata finom. A világ angusál-
lományát tekintve körülbelül három-

A kezdetek
kezdetén is
genetikailag

szarvatlan volt
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18530021-1-08

Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!

Állatkertünkben az idei szezonban is különleges és izgalmas
programokkal várjuk látogatóinkat. A közismert és az idén új ar-
cot öltött „Zoo Show” állatbemutatónkkal kedveskedünk önök-
nek. Két új trénerünk kalauzolása mellett, a látványos show
alatt érdekes történeteket hallhatnak a fellépő állatokról. A be-
mutató végén meg is simogathatják a sztárjainkat, persze csak
az állatiakat. A programon májusban minden hétvégén részt
vehetnek.

Megújult formában élvezhetik KalandoZoo programunkat is.
A mindennap ingyenesen látogatható, izgalmas látványossá-
gunk szintén érdekes időtöltést nyújt a plusz élményre vágyók-
nak. Az aktuális látványetetések időpontját a bejáratnál lévő
táblán láthatják, ennek segítségével megtervezhetik állatkerti
sétájukat. Kollégánkhoz csatlakozva megismerhetik állatkerti la-
kóinkat, megtudhatják, mi történik a kifutókban, és segíthetnek
kedvenceik takarmányozásában. Jöjjenek el, ha többre kíván-
csiak, vagy szeretnének egy kicsit a kulisszák mögé látni, és sok
érdekes információt megtudni az állatainkról.

Tengerimalac-vonatunk is menetrend szerint jár: 10.20 és
17.30 órakor közlekedik.

Az idei baby-boom miatt a cukiságmérőt is sikerül kiakasz-
tanunk, kis lajhárunkat már gyakrabban lehet látni, anyukája
szívesen viszi ki a szabadba. A gyűrűsfarkú makiknál is két
apróságot csodálhatunk a kifutóban. Mana és Wanda, a két
orrszarvúhölgy is egyre bátrabban mutatja meg magát a kö-
zönségének. (x)

Jöjjenek és kalandozzunk együtt!
További részletes információ: zoogyor.com

Az idei tavasz rengeteg újdon-
ságot hozott a Xantus János
Állatkert életébe. Az új főbe-
járat, az orrszarvúház és a
megújult zsiráfházunk mel-
lett teljesen átalakult két nép-
szerű programunk is.

Tavaszi
újdonságok

az állatkertben
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert



ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet 

MARKETING-ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére. A pályázattal
kapcsolatban további információ az
onkormanyzat.gyor.hu honlapon, a
Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Ekkor bementem a gyógyszertár-
ba, és megkérdeztem, hogy a patikus
szerint melyik az a főként természe-
tes hatóanyagokat tartalmazó májvé-
dő szer, amit jó szívvel ajánlani tudna
számomra. Ugyanis gyógyszert már
nem akartam szedni. 

Milyen készítményeket javasolt
a gyógyszerész?

Letette elém a Dr. Dézsi Natur He-
par Mix tablettát és azt mondta,
hogy ezt próbáljam meg, mert ren-
getegen dicsérik a hatékonyságát.

„A Dr. Dézsi Natur Hepar Mix 
rendbe hozta a májfunkciómat”
Izabella legalább hatféle gyógyszert szedett a vérnyomására és az ízületi
panaszait is gyakran kellett gyulladáscsökkentőkkel enyhíteni. Egyszer az-
tán egy vérvételt követően kiderült, hogy feltehetően ennek következté-
ben „elszálltak” a májfunkciós értékei. Ijesztő volt, hiszen egy éve a GPT
141 U/l, a GOT 57 U/L, a gamma-GT pedig 98 U/l volt, ami magasan meg-
haladta a normális értékeket. Természetesen kivizsgálás következett, de a
ultrahanggal kimutatott „zsírmájon” kívül semmi egyéb nem derült ki. Et-
től meg is nyugodott, meg nem is, hiszen azzal tisztában volt, hogy a máj-
működésével a leletek alapján gondok vannak.

Elég szkeptikus vagyok a tablettákkal
kapcsolatban, de azt tanácsolta,
hogy szedjem három hónapon ke-
resztül és utána nézessem meg is-
mét a májfunkciós értékeimet. 

Gondolom így is tett. Mit tapasztalt?
Azt, hogy szépen lassan, fokozato-

san kezdtek javulni a leleteim, min-
den egyes vérvétel jobb eredménye-
ket mutatott. 

Jelenleg hol tartanak ezek a számok?
Idén márciusi vérvételem a legutol-

só. Ebben a GPT: 40 U/l, ami már csak

Izabella laborleletei folyamatosan javultak

picit emelkedett, a GOT pedig 21 U/L,
ami messze alatta van a normál érték
felső határának. A gamma-GT is több
mint felére, 49 U/l-re csökkent. Szinte
hihetetlen, mert egy éve még sokkol-
tak az akkori magas értékek, nem gon-
doltam volna, hogy ilyen egyszerű lesz
a dolgom, hogy rendeződjenek. Vigyáz-
ni kell, mert volt olyan patika, ahol azt
mondták, hogy tudnak ajánlani egy job-
bat és olcsóbbat, de megnéztem az
összetételét és közel sem volt annyira
komplex, mint a Dr. Dézsi-féle Natur He-
par Mix, ami a szilimarin, vagyis mária-
tövis mellett kolint, rezveratrolt, articsó-
ka-kivonatot és C-vitamint tartalmaz.
Ennél hatékonyabbat én még nem ta-
láltam.

Ez nagyon meggyőző. De miért
kezdte el szedni a Dr. Dézsi Magne
Q10 tablettát is?

Egyrészt azért, mert bevált a Dé-
zsi professzor által összeállított máj-

védő tabletta. A MagneQ10 tablettát
pedig a szív védelmére ajánlották, s
nekem korábban elég sok úgyneve-
zett extraszisztolém volt. Tudja, az
olyan, amikor az ember úgy érzi,
hogy a szíve nagyokat dobban, az-
után pedig kihagy. Elég ijesztő tud
lenni, bár a kardiológusom azt mond-
ta, hogy nem kell tőle megijedni, et-
től nem lehet meghalni. Na persze,
azért sokkal jobban érzem magam
most már, hogy nem érzek ilyen kel-
lemetlen bedobbanásokat. (x)

Izabella saját magán 
tapasztalta meg
a Dr. Dézsi tabletták 
előnyös hatásait
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A GYHG Nonprofit Kft. Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő kérésére és támogatásával
a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű hul-
ladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet
egyszeri alkalommal Marcalvárosban.

Az esemény május 11-én, szombaton 8 és 16
óra között lesz Győrben, az Arany János Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola udvarán (Örkény Ist-
ván út 6., bejárat a kiserdő felől).

A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhe-
lyen van lehetőség. Elhelyezhető itt többek között
elektronikai, fém, műanyag hulladék, nyesedék,
építési törmelék, csomagolóanyagok, bútorok, be-

rendezési tárgyak. Veszélyes hulladékot a kihelye-
zett gyűjtőponton nem lehet leadni.

A hulladék lerakására a győri lakosok, a
Győrben szemétszállítási díjat fizetők jogosul-
tak. Jogosultságukat igazolhatják a hulladék-
szállítási díj befizetéséről szóló számlával, akik-
nek pedig ilyen nincs – mert a társasház közö-
sen fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyával
vagy lakcímkártyával, illetve személyi igazol-
vánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés a rend-
őrség és a közterület-felügyelet kiemelt biztosítá-
sa mellett zajlik.

FOGADÓÓRA

BÁRÁNY ISTVÁN, Kelet-Révfalu, Kisbácsa, Bá-
csa, Sárás önkormányzati képviselője május 6-án
az Audi Hungaria Iskolában (Körtöltés utca felől
megközelíthetően), 7-én a bácsai nyugdíjasklub
helyiségében (Vámosi u. 2.), 8-án a Tulipános Is-
kola Kisbácsai Tagiskolájában (Sövény u. 15.) 18
órától fogadóórára várja az érdeklődőket.

LAKOSSÁGI FÓRUM
A Fidesz május 7-én, kedden 18 órakor lakossági
fórumot tart, amelynek előadója dr. Tuzson Ben-
ce közszolgálatért felelős államtitkár lesz. A fó-
rum témája az európai parlamenti választások.
A rendezvény helyszíne a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházának
Baross terme lesz (Szent István út 10/A.). A fó-
rum házi gazdája: Simon Róbert Balázs ország-
gyűlési képviselő.

FOLYTATÓDIK
a kihelyezett szelektív hulladékgyujtés´́

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor
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Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

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

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

Álláshirdetés

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

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

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

´́

´́ ´́
´́´́

festo
Feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemelteté-
si és Kivitelezési igazgatósága fel-
vételt hirdet az alábbi munkakör
betöltésére: 

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány
• legalább 3 év tehergépjármű-vezetői
tapasztalat • GKI kártya

Előnyt jelent: • E kategóriás jogosít-
vány • darukezelői képesítés • veszé-
lyes áru szállítását igazoló  képesítés

Jelentkezési határidő: 
2019. május 15.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály,
9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munka-
ugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
„GépjárművezetŐ” jeligét.

gépjármuvezeto´́ ´́

A Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet 
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek portáljainak cseréjére.

A Győr-Szol Zrt. 10 millió forintos keretösszeget különített el a győri önkormányzat tu-
lajdonában álló üzlethelyiségek portáljainak (kirakatainak, bejárati ajtóinak és ablakai-
nak) cseréjéhez való hozzájárulás céljából. A támogatás 50 százalékos intenzitású, me-
lyet az üzlethelyiséget bérlők pályázat útján nyerhetnek el az alábbi feltételek szerint.
A pályázat csak a győri önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek portáljá-
nak cseréjére vehető igénybe. A pályázatot a Győr-Szol Zrt. központi ügyfélszol-
gálatán (9024 Győr, Orgona utca 10.) beszerezhető, illetve a gyorszol.hu honlap-
ról letölthető formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. A már elvégzett
munka esetén nem lehet pályázni! 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 12 óra

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás a GyŐr-Szol Zrt. központi
ügyfélszolgálatán (9024 GyŐr, Orgona u. 10.) kérhetŐ. A részletes pályázati
felhívás megtekinthetŐ a gyorszol.hu internetes oldalon.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet építéshatósági
ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban további információ
az onkormanyzat.gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Pályázati felhívás

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az ecet természetes vízkőoldó,
forró vízzel kombinálva tovább növel-
hető a hatása. Megvédi a mosógép
fűtőszálait a vízkőlerakódásoktól, ha
az öblítőtartályba időnként egy kis
ecetet töltünk. Ellentétben a szinte-
tikus anyagokkal, a szennyvízbe jutva
lebomlik. És nem utolsó sorban ol-
csóbb, mint más bolti csodaszerek.

Nemrég a Gazdasági Versenyhiva-
tal 15 millió forintos bírság megfizeté-
sére kötelezte az egyik vezető vízkő-
mentesítő szer forgalmazóját azért,
mert a fogyasztókkal szembeni tisztes-
ségtelen kereskedelmi gyakorlatot ta-
núsított. A hirdetésekben ugyanis va-
lótlan állítások hangzottak el az ecet
mosógépben való használatát illető-
en. Ezáltal saját termékének adott cél-
ra való alkalmasságát, annak előnyeit
a fogyasztók megtévesztésére alkal-
mas módon jelenítette meg.

A vízforralót és a kávéfőzőt is víz-
kőmentesíthetjük vele, és csempét,
mosdókagylót, zuhanyrózsát, csapte-
lepeket is tisztíthatunk ecettel.

A konyhában a zsír, az olaj, az étel-
maradékok, vagy éppen a kávézacc, a
fürdőszobában a szappandarabkák, a
tusfürdő, a sampon és a vízkő okozta
lerakódások felelősek a lefolyó eldugu-
lásáért. Az ecetes-szódabikarbónás ke-
verék talán a leghatékonyabb a dugu-

lás elhárítására, ráadásul még a lefolyó-
ból áradó kellemetlen szagok is meg-
szüntethetők vele – arról nem is be-
szélve, hogy a pénztárcánk mellett e
szerek használatával a csővezetéket és
a környezetet is megkíméljük. A mos-
dókagylók és a kádak dugulásának
megelőzése vagy megszüntetése érde-
kében öntsünk a lefolyóba egy fél po-

hár szódabikarbónát és egy pohár ece-
tet. Amikor a habzás alábbhagy, alapo-
san öblítsük át forró vízzel a lefolyót.
Ezután várjunk öt percet, majd öblítsük
le az egészet bőségesen hideg vízzel.

Az ablaktisztításhoz egy csésze vi-
zet és ecetet keverjünk össze egy szó-
rófejes palackban és azt spricceljük
az ablakra.

Ne felejtsük el, hogy takarítani nemcsak környezetkárosító
vegyszerekkel, hanem természetes, környezetbarát háztartási
szerekkel is lehet. Az egyik ilyen az ecet, amely diadalmasko-
dott a sokat reklámozott „csoda-vízlágyítószer” felett.

Szöveg: Pannon-Víz Zrt.
Fotó: Pixabay

TIPPEK
a környezetbarát takarításhoz



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

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

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

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges holmi-
ját. 06-20/996-72-68

Lomtalanítást vállalok in-
gyenes elszállítással a pad-
lástól a pincéig. 06-70/265-
7643

Lomtalanítást vállalok te-
herautóval. Hívjon bizalom-
mal. Kőszegi Tibor, tel.: 06-
20/551-3865

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

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

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron

antik bútort, festményt,
Herendi porcelánt, Zsol-
nayt, kristályokat, ezüst-
tárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásáro-
lunk. Hívjon bizalommal!
06-30/885-6001. Díjtalan
értékbecslés! 

Hagyaték, régiség felvásár-
lása! Díjtalan kiszállás! Ré-
gi pénzgyűjtemény, arany
ékszerek, festmények,
ezüsttárgyak, karórák (fel-
húzós, automata!). Tele-
fonszám: 06-70/381-6345,
Budapest

Bioptron lámpát, színterápi-
át, állványt, dobozt, légterá-
piát, Ceragem ágyat vásáro-
lok! Érdeklődni lehet: 06-
20/529-9861

Kéziszerszámokat: kulcso-
kat, kalapácsokat, krovákat,
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, tisztasági festést,
laminált padlók lerakását
vállaljuk. Telefonszám: 06-
70/245-8931

Vízvezeték-szerelést, radiá-
torok cseréjét, társasházak-
ban alapvezeték, strangok
teljes körű felújítását válla-
lom Győrben és környékén.
Tel.: 06-30/520-8875

Győr–Kisbér és vonzáskör-
zetében vállalok kedvező

áron szobafestést 3 fős
csapatommal. Ingyenes
helyszíni felmérés után
korrekt áron, precíz mun-
kát nyújtunk. 16 éves ta-
pasztalattal, számlaképe-
sen. Hívjon bizalommal!
Érdeklődni: 06-30/464-
3259  

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is.
Nagy szövetválasztékkal.
Tel.: 06-20/239-9198

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

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

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!

A hetilapba feladott hirdetése már 
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 

ÁLLÁS

NYUGDÍJASOK jelentkezé-
sét várjuk részmunkaidős
és folyamatos munkavég-
zésre: könyvelő, minőség -
ellenőr, műszakvezető,
porciózó, targoncás, áru-
átvevő, gondnok, sza-
kács, konyhai kisegítő,
női és férfi takarító, be-
tanított könnyű fizikai
feladatok. Jelentkezni a
06-20/335-7312 és
96/822-514 telefonszá-
mokon vagy személye-
sen: Győr, Bartók B. út 8.
Északi Szomszédok Nyug-
díjas Szövetkezet

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

www.pgcolor.hu
P.G. Color Festékáruház • 9023. Gyôr, Mester 11.
Telefon: 06-96/317-486, 06-30/450-2861 

Lazúrokra 
AKCIÓ!

kedvezmény15% 
05. 03-tól 05. 31-ig a hirdetés felmutatójának. 
Más akcióval nem vonható össze.



satukat, kisgépeket, kerti
szerszámokat, fejszéket vá-
sárolnék. Telefonszám: 06-
20/415-3873

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

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

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

ELADÓ

Ikrényben 145 nm-es, ame-
rikai konyha-nappali+3 há-
lószobás családi ház eladó.
23.990.000 Ft. +36-70/633-
5250

KIADÓ

Fodrász részére kiadó egy
hely – vendégkörrel, elköl-
tözés miatt –  belváros kö-
zeli, 5-féle szolgáltatású
szépségszalonban. (Győr-

Sziget folyamatosan fejlődő
városrészében, bejáratott,
igényesen kialakított, utca-
fronton, földszinten, ingye-
nes parkolással,  alacsony
rezsivel.) 06-30/298-1525

LAKÁSCSERE

96/505-050

Szabadhegyi, 2 szobás, 55
nm-es, összkomfortos, erké-
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lyes, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 50-
55 nm-es, 2 vagy 1+2 fél
szobás, határozott-határo-
zatlan idejű bérleményre.
Lift nélküli házban maxi-
mum 1. emeletig. Sziget vá-
rosrész és Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 690)

Szigeti, 1 szobás, 30 nm-es,
összkomfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1,5-2 szobás,
35–55 nm-es, határozatlan

bérleményre. Bán A. utca
és Gyárváros kizárva. (Hir-
detésszám: 601) 

Belvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
komfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 80 nm-nél nagyobb, 3
vagy több szobás, határozat-
lan idejű belvárosi bérle-
ményre. (Hirdetés szám: 602) 

Nádorvárosi, 1 szoba+háló-
fülkés, 43 nm-es, összkom-
fortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
52–75 nm-es, 3 szobás, bel-
városi, nádorvárosi, határo-
zott idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 603) 

Belvárosi, 1 szobás, 28 nm-
es, felújított fürdőszobás,
komfortos, határozatlan bér-

leti szerződéses lakást cserél-
ne 55–68 nm-es, 2-3 szobás,
határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár és Erfurti u. kizárva.
(Hirdetésszám: 605) 

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1–5 év futamidô
• Törvényes ÁFA-

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ



A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye egy a városhoz kötődő ajándékcsomag. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve 
postán értesítjük.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Modern, új építésû lakások Gyôr-
Szabadhegy kedvelt zöldövezeti lakó-
parkjában 42—100 nm közötti alapte-
rülettel eladók. A liftes ház 2. emele-
tén található lakás nappali+1 szo-
bás+erkélyes, 42 nm alapterületû. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén
54 nm-es, nappali+1 szobás, föld-
szinti, teraszos téglalakás eladó. A
társasház 2007-ben épült. Beépített
szekrények, udvari közös tároló a ke-
rékpároknak. 

Horváth Edina: 
70/587-4020

Gyôr-Szigetben, uszodához, belvá-
roshoz, egyetemhez, termálfürdôhöz
közel 79,6 nm-es (nettó: 71,8 nm),
nappali+2 szobás, erkélyes, 2. eme-
leti lakás eladó. A házban 40,5—80
nm-es lakások közül választhat.

Horváth Edina: 
70/587-4020

Nagyszentpál új építésû részén el-
adó 94 nm-es családi ház, 840 nm-
es telken. Amerikai konyhás nappa-
li+3 szoba. Az alaprajz változtatható.
Fûtéskész ár. Átadás: az építési en-
gedélytôl számított 8 hónap.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

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

Horváth Edina: 
70/587-4020

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a 91 nm-es iker-
ház, a telek mérete: 667 nm. Elosz-
tása: 3 szoba+nappali. Az ingatlan-
hoz 13 nm terasz is tartozik. Várható
átadás: 2019. november.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyôr-Révfaluban új építésû, minô-
ségi lakások eladók! A 38 lakásos
társasházban 35—71 nm közötti la-
kások közül választhat. Ez a 41 nm-
es lakás a 2. emeleten található.
Nappali+1 szoba. Fûtéskész ár. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 19,5 M Ft Ár: 31,9 M Ft 

Nyúlon, csendes zsákutcában örök-
panorámás, 1500 nm-es telkek el-
adók. Villany, víz telken belül, gáz az
utcában (folyamatban a bevezetése).
Beépíthetôség 30%-os, utcafront 18
m. Ikerház, családi ház építhetô rá.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Sziget csendes utcájában el-
adó ez az 50 nm-es, földszinti lakás.
Elosztása: nappali+2 szoba. A nap-
palihoz 12 nm terasz kapcsolódik. A
lakáshoz garázs vásárolható, mely-
nek vételára 4 M Ft. 

Budai Mónika: 
30/640-8794Ár: 9,9 M Ft Ár: 25,9 M Ft 

Ár: 25,99 M Ft 

Ár: 33,45 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó bruttó
90 nm-es (nettó 70 nm), 2007-ben
épült sorházi lakás. 50 nm-es kert. A
hatalmas nappaliból egy 20 nm-es
teraszra léphetünk ki. Elosztása:
amerikai konyhás nappali+3 szoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Ár: 18,79 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen eladó ez az
53 nm-es téglalakás. A lakás egy
2006-ban épült, 5 lakásos társasház
elsô emeletén található. Elosztása:
nappali+1 szoba. Ablakai mû anya -
gok, szúnyoghálóval szereltek. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 29,99 M Ft Ár: 29,8 M Ft Ár: 17,9 M Ft 

Gyôrzámoly új építésû részén minô-
ségi ikerházak eladók. A 70 nm-es
házhoz tartozó telekrész 400 nm. El-
osztása: amerikai konyhás nappa-
li+3 szoba. Az ingatlan 30-as téglá-
ból épül, 12 cm szigetelést kap. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 33,3 M Ft 

Ár: 28 M Ft 

MI GARANTÁLTAN

ELADJUK
1 HÓNAP ALATT 
INGATLANÁT!

Részletekért érdeklôdjön
irodánkban!

Gyôr, Kálvária utca 27/a. 
70/587-4020  
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Az ETO 115 éves fennállásá-
nak alkalmából a labdarúgó-
klub Jubileumi Családi Napot
rendez május 19-én, amire a
győriek egyik nagy kedven-
cét, Fehérvári Gábor Alfré-
dot, Freddie-t is elhívták.  

FREDDIE IS OTT LESZ
Az esemény sajtótájékoztatóján

Soós Imre ügyvezető jelképesen átad-
ta Freddie-nek a „Fehérvári Alfréd VIP-
páholy” kulcsát és az ehhez tartozó
bérletet, a szervezők pedig egy névre
szóló ETO-mezzel köszönték meg az
énekesnek, hogy jelenlétével támogat-
ja majd a rendezvényt. A győri klub
2019-et a Gyerekek Évének nyilvání-
totta, Freddie pedig boldogan elvállal-
ta a rendezvényen a Gyerekek Védnö-
ke tisztséget. Az énekes-műsorvezető

részt vesz az iskolás rajzpályázat díj -
átadó ünnepségén, a mérkőzés előtt
pedig a pályán énekli majd el az ere-
deti, klasszikus ETO-himnuszt, 15 kivá-
lasztott kisdiákkal együtt. 

Freddie egyébként nemcsak szülő-
városa miatt kötődik a zöld-fehér klub-
hoz, hanem mert nagyapja, Fehérvári
Alfréd a klub játékosa, később szakosz-
tályvezetője volt, gyermekként pedig ő
maga is játszott az ETO utánpótláscsa-
pataiban. A családi nappal kapcsolat-

ban elmondta, nagyon örül, hogy ha-
zajöhet, és megtiszteltetés számára az
ETO meghívása.

A szervezők egy 13+1-es klasszikus to-
tójátékkal készülnek az iskolás gyerekek-
nek, amit hamarosan eljuttatnak a győri
iskolákba. A totót helyesen kitöltő diákok
közül 15 főt sorsolnak majd ki, akik Fred-
die-vel közösen nézhetik a mérkőzést a
Fehérvári Alfréd VIP-páholyból. A Jubile-
umi Családi Nap teljes, részletes prog-
ramját is később teszi közzé az ETO FC.

az ETO Családi Napon

A Győri Audi ETO KC megszerezte
története 15. bajnoki címét azzal,
hogy szombaton 33–29-re győzött a
Ferencváros otthonában a női kézi-
labda NB I-ben. Az ETO továbbra is
százszázalékos teljesítménnyel vezeti
a május 18-án záruló idény tabelláját,
és népligeti sikerével behozhatatlan
az előnye a második helyen álló fővá-
rosiakkal szemben. Az ETO a bajnoki
örökrangsorban utolérte a Vasast, hi-
szen a piros-kékek szintén tizenöt-
ször nyertek magyar bajnoki címet.

„Nagyon boldog vagyok, hogy egy
ilyen sikerrel, két fordulóval a vége

előtt aranyérmesek lettünk. Úgy gon-
dolom, az idei szezonban nyújtott tel-
jesítményünknek köszönhetően
megérdemeltük ezt. Ma nem játszot-
tunk jól, de amikor kellett, tudtunk
újítani, küzdöttünk és tettük a dol-
gunkat” – nyilatkozta Danyi Gábor
győri vezetőedző, aki korábban hat-
szor nyert bajnokságot az ETO másod -
edzőjeként. „Természetesen még na-
gyon fontos dolgok vannak hátra az
idei szezonban, most azokra fogunk
koncentrálni” – mondta a Bajnokok
Ligájában címvédőként elődöntős
Győr edzője. 

a vége, a lányok egész éves munkájuk-
kal kiérdemelték, hogy együtt köszönt-
sük őket, és köszönetet mondjunk a
nagyszerű pillanatokért” – mondta el
Borkai Zsolt polgármester. Az ünnep-
lést tavalyhoz hasonlóan nem vasár-
nap késő este, a budapesti döntő után
közvetlenül, hanem május 13-án, hét-
főn 18 órakor tartják a Dunakapu té-
ren, így a fiatalabbaknak, munkába ké-
szülőknek sem kell kihagyniuk azt a ké-
sői időpont miatt. 

Az ETO jövő évi játékoskerete a hé-
ten vált véglegessé, egy visszatérővel.
Öt év után újra a csapat tagja lesz Ka-
tarina Bulatovic, a Buducnost Podgori-
cától érkező, 34 éves montenegrói át-
lövő egyéves szerződést írt alá. „Nem
sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e
a győri hívást, hiszen a világ legjobb
klubjáról van szó. Eredményes szezont
zártam anno, amikor itt játszottam, hi-
szen a magyar bajnokság és a Magyar
Kupa mellett a Bajnokok Ligájában is
nyerni tudtunk. Danyi Gábort jól isme-
rem, örömmel dolgozom vele. Termé-
szetesen mindent megteszek majd a
csapat sikeréért, hogy ismét az összes
fronton az élen végezzünk” – nyilatkoz-
ta a négyszeres Bajnokok Ligája-győz-
tes Bulatovic, aki a 2013/14-es idény-
ben erősítette a magyar csapatot. 

A Bajnokok Ligája 
Final4 programja
Május 11., szombat, elődöntők:
Vipers Kristiansand (norvég) –
Győri Audi ETO KC 15.15,  Metz
Handball (francia) – Rosztov Don
(orosz) 18 óra. Május 12., vasár-
nap, helyosztók: a 3. helyért 15.15-
kor játszanak, döntő 18 órakor.

Az ETO-s kézis lányok évről évre
szereplői a női Final4-nak, idén sincs
ez másként. A győri önkormányzat
ezúttal is közös szurkolásra vár min-
denkit a Dunakapu térre, ahol óriás-
kivetítő épül a szombati és vasárnapi
mérkőzésekre.

„A lányok már eddig is sok szép él-
ménnyel ajándékoztak meg minket az
idényben, megnyerték a Magyar Ku-
pát és a magyar bajnokságot is, és cso-
dálatos győzelmeket arattak a nemzet-
közi porondon. Szorítunk értük a né-
gyes döntőben, hogy minél szebb
eredményt érjenek el, de bármi is lesz

Bajnoki címet ünnepeltek, jöhet a BL-elodönto´́ ´́

BULATOVIC visszatér az ETO-ba
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www.vidrauszoiskola.hu

NAGY NYÁRI SHOW
A VIDRA ÚSZÓISKOLÁBAN

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

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

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

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

játékos vetélkedők.

ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!
Májusi befizetés esetén kedvezmény!

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

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

uszodában, illetve szabad hely
esetén táborkezdésnél.

Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő

A csarnokban igazi olimpiai
hangulat volt, a bemelegítés és a
versenyek előtt az óvodások be-
vonultak a játéktérre, majd Bor-
kai Zsolt polgármester köszöntő-

Győzelemmel tért vissza három és fél éves ki-
hagyása után a győri Kelemen Balázs, a WBO ko-
rábbi nagyközépsúlyú nemzetközi profi ökölvívó
bajnoka. Kelemen Duka Krisztiánt győzte le négy
menetben, egyhangú pontozással, a Felix Promo-
tion által szervezett székesfehérvári gálán.

„Fura érzés volt meccsen a ringben lenni, úgy érez-
tem magam, mint aki elölről kezdte az egészet. Hosszú
ideig az edzőterem közelébe se mentem, aztán rájöt-
tem, hogy hiányzik az életemből a bunyó. Rögös volt
az út idáig, hiszen rengeteg sérülés jött közbe, eltört

Háromszáz óvodás versenyzett a jubileumi 25. Győri Oviolim-
pia döntőjében. A helyszín hosszú idő után változott, hiszen
a rendezvény a Magvassy Mihály Sportcsarnokból az Olim-
piai Sportpark multicsarnokába költözött. A szervezési felada-
tok egy része pedig átkerült a GYAC atlétika szakosztályához.

jével és megnyitójával elkezdő-
dött a csapatverseny fináléja. 

A nagy hagyományokkal ren-
delkező oviolimpián csapatban
és egyéniben összesen hét baj-

noki címet osztottak ki. A döntő-
be jutott ovisok egész évben ké-
szültek a látványos és izgalmas
sporteseményre.

A döntőben 24 óvoda vett
részt, a csapatokat öt csoportba
osztották, a váltóversenyek so-
rán három, már ismert és be-
gyakorolt feladatot kellett végre-
hajtani a kicsiknek. Ezek után
minden csoportból a legjobb ju-
tott a Szuperdöntőbe, ahol há-
rom ügyességi feladatban mér-
ték össze tudásukat a fiúk és a
lányok. Itt végül a ménfőcsanaki
óvoda végzett a harmadik he-
lyen, a Brunszvik-ovisok állhat-
tak a dobogó második fokára, a
bajnok pedig 2019-ben a Sün
Balázs Óvoda csapata lett. 

Három fiú és három lány ver-
senyszámban egyéni győztest is
hirdettek. A lányoknál a kislab-
dahajítást Dózsa Liza, a fiúknál
Hegyi Csombor nyerte. A 30 mé-
teres futásban Rácz Júlia és Far-
kas-Pohárnok Olivér volt a leg-
jobb, míg távolugrásban a máso-
dik aranyérmét szerző Rácz Júlia
és Nagy Benedek állhatott a do-
bogó tetejére.

TÖBB SZÁZ OVIS 
versenyzett az érmekért

az orrom, térdműtétem volt, szétment a vállam, de
mégis itt vagyok. Teljesen elégedett nem lehetek, de
simán hoztam ezt a meccset négy menetben” – mond-
ta Kelemen Balázs, majd hozzátette, edzőivel, Őri Jó-
zseffel és Domonkos Tamással beszélik majd meg, ho-
gyan tovább, folytatódik-e a pályafutása. „Rácz Félix-
szel, a menedzseremmel is egyeztetnem kell, hogy a
nyári nagy gálán számít-e rám. Most úgy érzem, lendü-
letből menne egy erősebb ellenféllel szemben is a
boksz, ám a nagy céltól, egy tízmenetes magyar bajno-
ki címmeccstől még kicsit messze vagyok.”

tért vissza
GYOZELEMMEL´́

Fotó: Rózsa Tamás

Fotó: Marcali Gábor



392019. május 3.

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: május 3—9.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Sertészsír,
vödrös
1 kg

Helyben készített, 
juhbélbe töltött 

grillkolbász

1099 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 
663,64 Ft/l 219 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

Sertésmáj

250 Ft/kg

450 Ft/kg

kartonos ár

179 Ft/db

120 Ft/db

1199 Ft/cs

Eldőlt, hogy a lányok mezőnyében
kik képviselhetik a magyar színeket a
júniusi győri junior torna-világbajnok-
ságon. Draskóczy Imre szövetségi ka-
pitány a Matolay Elek Emlékverseny
és a Portóban rendezett nemzetközi
verseny eredményei alapján hirdetett
csapatot. A magyar válogatottba Ma-
kovits Mirtill, Szujó Hanna és Szilágyi
Nikolett került be, míg tartalékként
Szmirnov Anna lehet ott a vb-n. 

Az első junior torna-világbajnok-
ság helyszínén, az Audi Arénában a
teljes mezőny új szereken mutathat-

Budapesten, a Gerevich Aladár Nemzeti
Sportcsarnokban rendezték a 2018/2019-es tan-
év „A” kategóriás torna Diákolimpia Országos
Döntőjét. A tanulók négy korcsoportban, egyé-
niben és csapatban mérték össze tudásukat, a
győztesek pedig megszerezték a „Magyarország
diákolimpiai bajnoka” címet. A győri Móra-iskola
fiúcsapata a III–IV. korosztályban lett aranyér-
mes. A győztes együttesben Cserpes Ruben,
Horváth Milán, Szűcs Erik, Novák Márton Gábor,
Deli Ádám és Nyikos Bernát tornázott, mindany-
nyian a GYAC színeiben versenyeznek klubszin-
ten. A fiatalokat Sörös János és Fazekas Péter ed-
zők készítették fel a Diákolimpiára.

Diákolimpiát
nyertek a mórások

DÖNTÖTT a szövetségi kapitány

ja be a gyakorlatait. A vb után a hazai
klubok is profitálhatnak ebből,
ugyanis a tornaszereket a világver-
senyre megvásárolja a Magyar Torna
Szövetség, később pedig kiadja azo-
kat a fővárosi, illetve vidéki egyesüle-
teknek használatra. 

A világbajnokság kabalafigurája Hu-
goo lesz, akit a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) kabalájaként
ismerhetett meg a világ. Hugoo azóta
minden győri sporteseményen jelen
van, és a junior torna-világbajnokság-
nak is a kakas lesz a kabalaállata.

A világbajnokság sporttörténelmi
lesz, hiszen a junior korosztálynak
még soha nem rendeztek vb-t.  A jú-
nius utolsó hetében megrendezen-
dő világbajnokságon nemcsak a jö-
vő, de a jelen klasszisait is láthatja a
közönség, hiszen ezen a világverse-
nyen a lányoknál és a fiúknál is az
utolsó két utánpótlás korosztályúak
indulnak, így elképzelhető, hogy to-
kiói olimpikonok is megfordulnak a
győri Audi Arénában. Az I. Junior Tor-
na Világbajnokság június 27-én kez-
dődik és 30-ig tart.
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