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Múlt héten mi is hírt adtunk róla: május 6-án országszerte bringás
reggelivel indult a közel egy hónapon át zajló Bringázz a munká-
ba! kampány. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menje-
nek két keréken dolgozni.

Sopronban és Győrben a rossz idő
miatt múlt hétfő helyett pénteken, a
Dunakapu téren várták finom falatok-
kal és frissítővel a kerekezőket. „Négy
éve szervezem a bringás reggelit, az -
óta folyamatosan nő a tekerők száma,
tavaly például fél kilencre elfogyott az
500 adag reggeli, ezért most előrelátó
módon 600 adaggal készültünk a bicik-
liseknek” – mondta a Győr+ Televízió
Híradójának Tömböly Tamás, a Ma-
gyar Kerékpáros Klub Győri Szerveze-
tének vezetője. Hozzátette, a kereke-
zők többsége szívesen fogadja a finom
falatokat és az üdítőt, még akkor is
megállnak egy pillanatra, ha éppen ké-
sésben vannak munkába vagy iskolá-
ba menet. „Mindenféle korosztály reg-
gelizett együtt velünk, nagy örömünk-
re még néhány ausztrál kerékpáros tu-
ristát is meg tudtunk lepni, akik éppen
Győrön át Bécsbe tartottak két keré-
ken” – árulta el a főszervező.

A kerékpáros reggelin a Gézengúz
Alapítvány munkatársai is segédkez-
tek. Néhány éve kiváló a kapcsolat a
„gézengúzok” és a kerékpáros klub kö-
zött, egymást segítik ki a különböző
rendezvényeken. „A május elsejei csa-
ládi napon a biciklisek segítettek ne-
künk azzal, hogy egy túrát szerveztek
a támogatásunkra, most pedig mi egé-
szítettük ki a reggeli kínálatot a saját fi-
nomságainkkal” – mondta Kovácsné
Lengyel Mónika, a Gézengúz Alapít-
vány győri igazgatója. Idén is nagy si-
ker volt a bringás reggeli Győrben, né-
hány óra alatt elfogyott a 600 adag
reggeli. A kezdeményezésnek pedig jö-
vőre is lesz folytatása. „A folyamatos
kerékpárút-fejlesztéseknek hála, van
hol biciklizni Győrben, így nem megle-
pő, hogy egyre többen tekernek a vá-
rosban, nekik érdemes legközelebb is
megszervezni a bringás reggelit” – fog-
lalta össze Tömböly Tamás.

Adódhat a kérdés azonban, hogy
kié. Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés
szakember szerint nagy felelőssége
van ez ügyben a cégvezetőknek, hi-
szen az ő érdekük és egyben köteles-
ségük is, hogy kiegyensúlyozott lég-
kört teremtsenek munkavállalóik szá-
mára. Sokszor azonban az első látás-
ra-hallásra jópofának tűnő zrikálás bi-
zony visszafordíthatatlan károkat tud
okozni bennünk.

A mobbing fogalma nem ismeret-
len ma már a szakemberek körében,
nagyon gyakran tapasztalható, hogy
a dolgozók depressziója, demotivált-
sága innen eredeztethető.

Mint minden esetben, a mobbing-
nál is a legjobb a megelőzés. Ezt a cég-
vezetőktől várhatjuk leginkább, hiszen
megfelelő felkészítéssel és vállalati kul-
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AUSZTRÁLOK IS KAPTAK a bringás reggeliből

túrával ez kiküszöbölhető, vagy ha
meg is jelenik, rögtön kezelhető. Ha
azonban ez a mi munkahelyünkön
még nem elérhető, akkor muszáj a sa-
ját kezünkbe venni a dolgot – mondta
el a Győr+ Estében szakember.

Jó hír, hogy van megoldás. Néha
az segít, ha az ember otthagyja a
bántalmazó közeget és továbbáll. Fi-
gyelni kell azonban arra, hogy a má-
sok által rólunk formált képet, sérte-
getéseket ne higgyük el, ne vigyük

magunkkal, mert akkor ennek az ör-
dögi körnek sosem lesz vége. Ha va-
laki észreveszi, hogy mobbing áldo-
zata, inkább törekedjen távolságtar-
tásra, és ne hagyja magát bevonni a
konfliktusba. 

Mobbing, avagy 

Már fiatal korunk óta arra törekszünk, hogy megtaláljuk a
hozzánk leginkább passzoló foglalkozást. Ha összejön, ter-
mészetesen mindenki élvezni szeretné, learatni a gyümöl-
csét, és kihozni magából a maximumot. Megesik azonban –
sajnos egyre gyakrabban –, hogy a munkahelyi légkör, és az
ott tapasztalt támadások miatt az addig motivált és céltu-
datos alkalmazottból hamar kiégett, depressziós személyi-
ség válik. A munkahelyi zaklatás és pszichoterror létező je-
lenség, a megelőzés mellett a felismerés is komoly feladat.
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pszichoterror a munkahelyen
Fotó: Shutterstock.com
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1820. május 12-én született Flo-
rence Nightingale brit ápolónő, aki a
krími háborúban önkéntes ápolónő-
ket toborzott, mentett, ápolta a se-
besülteket, majd később ápolónő-
képző iskolát alapított. Az ő születés-
napján ünnepli a világ az ápolónőket.
A győri kórház is az időpont közelé-
ben rendezte meg ápolásszakmai tu-
dományos napját. 

„Az volt a célunk, hogy megosszuk
egymással az új ismereteket, a házon
belüli ápolási tapasztalatokat, a fel-
mérések eredményeit. Az idén elő-
ször két coach is csatlakozott hoz-
zánk, ők próbáltak meg segítséget
adni ahhoz, hogy a túlterhelt szaksze-
mélyzet miként dolgozza fel a konflik-
tusokat, honnan tudnak erőt meríte-
ni, mivel erősíthetőek motivációik” –
ismertette Csordás Adrienn és hang-
súlyozta: Győrben összetartó csapat
dolgozik, ha valamelyik osztály ápo-
lói közül például sokan betegek lesz-
nek, azonnal ajánlkoznak más osztá-
lyon dolgozó kolléganők átmeneti
pótlásukra. Egy tömegbaleset esetén
is rögtön jelentkeznek, hogy bejön-
nek, szabadidejükben is felveszik a
munkát. 

Sokféle témában hangzott el elő-
adás. Külön hangsúlyt kapott, hogy a
szakszemélyzetnek milyen szerepe
van a kórházi fertőzések kialakulásá-
nak megakadályozásában. Nem elég
csak nekik szigorúan betartani a kéz-

higiéniát, de figyelmeztetni kell erre
mindenkit, aki a beteggel kapcsolat-
ba kerül, bemegy a kórterembe. A
fertőzések egy része – főleg influen-
zás időszakban – kívülről kerül be a
kórházba, de jelentős az olyan ese-
tek száma, amikor egyik betegről a
másikra a kórházban viszik át a kór -
okozókat. Ezek jelentős részét na-
gyobb odafigyeléssel, higiéniával
meg lehet előzni. 

A konferencián szó esett a rehabi-
litációról, a betegek vissza-
vezetéséről a család-
ba, esetleg a mun-
kahelyre, ha már
annyira fel-
épült. A kór-
ház rehabili-
tációs udva-
rán megta-
nulják, gyako-
rolhatják a be-
tegek, hogyan
tudnak feljárni a
rámpára a toló-
székkel, miként közle-
kedhetnek emelkedőn,
különböző talajfelszíneken. Elő-
adások hangzottak el az életmódról,
a táplálkozásról, a mozgásról, s a ma-
gunkra fordítható „énidő” felhaszná-
lásáról is.

„Az a tapasztalat – avatott be
Csordás Aderienn –, hogy a mai fia-
talok egészségtudatosabbak, sokuk-

nál divat, trendi az egészség. Ez min-
denképpen jó jel, megelőlegezi an-
nak reményét, hogy kevesebb lesz a
beteg, s tovább élnek jó életminő-
ségben az emberek.”

Megkérdeztük az igazgató asz-
szonyt, hogy a győri kórházban kik al-
kotják az ágy melletti ápolók derék-
hadát. A negyven-negyvenöt éven fe-
lüliek, válaszolta. Túlterheltek, előfor-
dul, hogy betegebbek, mint az ápolt-
jaik. Ha ez a nemzedék nyugdíjba

megy, akkor kritikus hely-
zetbe kerülhet az

egészségügy, s
furcsa módon

nemcsak Ma-
g y a r o r s z á -
gon, hanem
az egész vi-
lágon.

A győri
kó r h á z b a n

generációk is
dolgoznak, apa,

anya, gyerek,
nagynéni... Ugyan-

akkor az intézményben
dolgozó szakszemélyzet száz

ember munkaidejének megfelelő
mértékű túlmunkát vállal, ezt a kór-
ház igyekszik jól megfizetni. Jelenleg
az intézményben 2200 ember dolgo-
zik, közülük kilencszázan betegágy
melletti ápolók. Az igazgató asszony
szerint az volna a szakmailag indo-

kolt arány, hogy négyötödük ápolói
végzettséggel, egyötödük diplomá-
val is rendelkezzen. Magyarországon
azonban évente összesen 300 diplo-
más ápolót képeznek, közülük sem
mindenki kórházban helyezkedik el. 

Csordás Adrienn szerint a munka-
erőgondot csak helyben, önállóan
megoldani nem lehet. Szükség volna
a bérek emelésére, az oktatás átszer-
vezésére, további ösztöndíjakra.
Győr sok mindennel próbálkozik. A
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és
Szociális Szakképző Iskolában tanu-
lók és a Széchenyi István Egyetem
hallgatói havi ösztöndíjakat pályáz-
hatnak meg. Aki kedvet érez hozzá,
az a tanulás mellett segédápolóként
is dolgozhat a kórházban, ezzel mé-
lyíti tudását, s pénzhez is jut, ami az
ösztöndíjjal együtt már vonzó összeg
lehet egy fiatal számára. 

A kórház ápolói végzettség nélkül
is vár fiatalokat, ők segédápolónak
helyezkedhetnek el, de a kórház se-
gíti szakmai végzettségük megszerzé-
sét is. Kevés a műtőssegéd, a műtős-
nő is. A győri intézmény nyári mun-
kára is vár egyetemi hallgatókat,
nemcsak olyanokat, akik orvosegye-
temre járnak. A műtőben ma már
olyan korszerű, nagy értékű berende-
zések működnek, amelyek informati-
kusok, műszaki szakos hallgatók szá-
mára is izgalmas kihívást jelenthet-
nek, hangoztatta Csordás Adrienn.

Nyári 
munkára
is várnak 
egyetemi 

hallgatókat

Az egészségügyi dolgozók lelki stabilitásá-
nak megőrzését, a motivációk fenntartá-
sát is szolgálta a kórház múlt heti XIV. Ápo-
lásszakmai Tudományos Napja – mondta
el Csordás Adrienn, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház ápolási igazgatója.

Csordás Adrienn ápolási igazgató szerint összetartó a csapat

Szakértelem
ÉS JÓ SZÓ 

a betegágynál

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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A városi kamerarendszer 2009 ősze
óta működik, és azóta évről évre fej-
leszti a város. Jelenleg Győr 127 pont-
ján 190 kamera működik. A városba
bevezető utakat figyelő kamerák éjjel-
látóval is felszereltek, és 13 helyszínen
„virtuális kaput” is kialakítottak, ame-
lyek képesek felismerni és rögzíteni az
áthaladó autók rendszámát.

„Nem véletlenül állunk most a Bisin-
ger sétány Faun és nimfák szökőkútjá-
nál, hiszen ezt a területet is kamera vi-
gyázza. Az önkormányzat felújította a
város csobogóit, köztéri alkotásait, úja-
kat hozott létre, és ezekre a helyekre is
kiterjesztette, vagy kiterjeszti a rend-
szert, a rongálások elkerülése érdeké-
ben” – fogalmazott Radnóti Ákos alpol-
gármester. Hozzátette, az önkormány-
zat számos módon támogatja a rendőr-
ség munkáját, a győriek közbiztonságá-
nak továbbnövelése érdekében.

„Számos lakossági megkeresést ka-
punk, hogy egy-egy területre helyez-
zünk el térfigyelő kamerákat, amely so-
kat segít az adott helyszín biztonságán”
– tette hozzá dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester, a terület önkormányzati képvi-
selője. Kiemelte, a közelmúltban a Bisin-
ger sétány mellett a Káptalandombon és
az újvárosi Bethlen téren is megtörtént
a fejlesztés, de több helyütt, például a
Petőfi hídnál a régit cserélték új kamerá-
ra. Az önkormányzat minden évben a

költségvetésében különít el több tízmil-
liós forrást a rendszer fejlesztésére.

Tavaly egyébként 16 helyszínen 33
új kamerát helyeztek ki, amelyből ki-
lenc mozgatható, nyolc fix, 16 rend-
számfelismerő. A város több – közbiz-
tonsági szempontból kiemelt – pont-
ján az elavult kamerák minőségi cseré-
je is megtörtént. A térfigyelő kamera-
rendszer folyamatos bővítése termé-
szetesen a rendszer hálózati fejleszté-
sét is igényli, ezért az elmúlt évben há-
rom csomóponti gerincfejlesztésre is
sor került. Nagy Miklós rendőr alezre-
des, a Győri Rendőrkapitányság bűn-

ügyi osztályvezetője elmondta, a ka-
merarendszer több területen is segíti
a rendőri feladatok végrehajtását, köz-
tük a város veszélyeztetett területei-
nek folyamatos megfigyelésében, a
közterületen elkövetett jogsértések fel-
derítésében, a közúti közlekedés ellen-
őrzésében, balesetek rekonstruálásá-
ban, vagy épp a rendszámfelismerő
rendszer alkalmazásával a körözött
gépjárművek kiszűrésében.

„Büszkék lehetünk arra, hogy az or-
szágban elsőként Győr építette ki a tér-
figyelő hálózatot, amely azonban folya-
matos karbantartást és fejlesztést igé-

nyel” – fejtette ki a kivitelező Patent Se-
curity Kft. ügyvezető igazgatója, Bauer
László. Hozzáfűzte, a statisztikák azt mu-
tatják, hogy azokról a területekről, ahol
térfigyelő rendszer kezd működni, kivo-
nulnak a bűnözők, és ennek megfelelő-
en nő az ott élők biztonságérzete is.

A győri kamerák már számos eset-
ben segítették felgöngyölíteni a jogsér-
téseket, köztük gépjárműfeltörések, tes-
ti sértések elkövetőit azonosították be,
és a rendszámfelismerő segítségével
közlekedési baleset helyszínéről elhajtó
vagy felelősséget el nem ismerő gépjár-
műveket is több esetben szűrtek ki. 

Kétszáz év tapasztalata egyesül – fo-
galmazott Pintér István, a Rába Jármű-
ipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgató-
ja az aláíráson, történelmi pillanatnak
nevezve a felvásárlást, amely komoly pi-
aci lehetőségekhez juttatja a Rábát.

Az akvizíciós program szerint a Rába
az idén megvásárolja a Rekard-csoport-
hoz tartozó Diagonal Valor Kft.-t, vala-
mint a Rekard Hajtómű- és Gépgyártó
Kft. 24,9 százalékos részesedését. A Re-
kard Kft. fennmaradó 75,1 százalékos
részesedését pedig 2021-ben szerzi
meg. A győri Rekardot 1950-ben alapí-
tották, s a Rábához hasonló kompeten-
ciákkal és üzleti partnerekkel rendelke-
ző, hajtástechnikai részegységeket és al-
katrészeket gyárt. Termékeinek kilenc-
ven százalékát exportálja, 180 alkalma-
zottal rendelkezik. Éves árbevétele
több, mint hárommilliárd forint. Legna-
gyobb üzleti partnere a Claas, de gyárt
a Fliegl, a Krone, a Redexim, a Pottinger,

a John Deere, a Cat és a Grimme szá-
mára is. A Rekard 2002 óta magyar tu-
lajdonban van, az adásvétel keretében
négy magánszemély osztozik a hétszáz-
millió forintos vételáron. 

A Rába és a Rekard nemcsak ab-
ban közös, hogy mindkettő tősgyöke-
res győri cég, hanem abban is, hogy
döntően exportorientált vállalatok.
Miként közös az is, hogy a rendszer-
váltás után a KGST (Kölcsönös Gazda-
sági Segítség Tanácsa) összeomlásá-
val mindkét cég komoly válságot élt
meg piacaik elvesztése után.

Az innovációnak köszönhetően
azonban mindkét cég talpon maradt,
megerősödött, újrapozicionálták ma-
gukat, s a nemzetközi járműipar elis-
mert beszállítói lettek – hangsúlyoz-
ta Pintér István, aki újságírói kérdés-
re nem zárta ki annak lehetőségét,
hogy a jövőben a Rába újabb akvizí-
cióval erősíti pozícióit.

HÉTSZÁZMILLIÓT fizet a Rába a Rekard-csoportért
A közel százharminc éves Rába megszerezte a közel
hetven éves Rekard-csoportot, a tranzakció hétszázmillió
forintba került. A rekardosok rábások lesznek.

Az országban elsőként Győrben épült
ki a kamerarendszer, a fejlesztése pe-
dig tíz éve folyamatos: nemcsak új ka-
merákat helyeznek el, hanem az elavul-
takat és a gerinchálózatot is cserélik. 190 kamera 

VIGYÁZZA
a biztonságot

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Ismét bővítették a rendszert

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Borkai Zsolt polgármester a múlt
héten Facebook-oldalán közölte a
hírt, hogy június 14-én 21 órától a
Járai Márk révén részben győri Ha-
lott Pénz érkezik hozzánk, hogy a
nyár megnyitása mellett fennállásá-
nak 15. évfordulóját is megünnepel-
je győri rajongóival az együttes. A
bejelentést ezen a héten újabb kö-
vette, miszerint az idei nyárnyitó – a
tavalyihoz hasonlóan – kétnapos
lesz. Június 15-én 21 órakor Rúzsa
Magdi, szintén sokak kedvence lép
fel a Dunakapu téren. A vajdasági
születésű énekes 2006-ban meg-
nyerte a Megasztárt, majd ő képvi-
selte hazánkat az Eurovíziós Dalfesz-
tiválon az emlékezetes Aprócska

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Rózsa Tamás

Pénteken a Halott Pénz, szombaton
Rúzsa Magdi lép fel Győrben, a Duna-
kapu téren a június 14–15-i hétvégén,
a második napot tűzijáték zárja.

blues-zal. Olyan slágerek előadója,
mint például a Gábriel, a Szerelem,
az Április és az Aduász.

Mint megtudtuk, a már hagyomá-
nyossá vált nyárnyitó tűzijátékot a
második, vagyis a szombati koncert
után láthatjuk, amelyet követően in-
gyenes éjszakai járatokkal segíti az
önkormányzat a győriek hazajutását.

Ha a pénteki vagy a szombati kon-
certet rossz idő miatt halasztani kel-
lene, mindkettő esőnapja a vasár-
nap. A Halott Pénz-koncertet ebben
az esetben június 16-án 19 órától,
Rúzsa Magdi fellépését pedig ugyan-
aznap 21 órától pótolnák. Persze bíz-
zunk a jó időben, mégiscsak a nyár
nyitányáról van szó!

RÚZSA MAGDI
érkezik a nyárnyitó szombatján

A Telenor Magyarország ötödik gene-
rációs (5G) mobil teszthálózatot indított
Győrben, az egyetemen és a belvárosban.
A telekommunikációs vállalat saját teszt-
jei mellett – Magyarországon elsőként –
az egyetem mérnökhallgatói számára is
rendelkezésére bocsátja a legújabb mo-
bilhálózati technológiát, amely révén
nagy lendületet kaphat a magyarországi
5G-re épülő kutatás-fejlesztés. A teszthá-
lózat a régió üzleti vállalkozásai számára
is közelebb hozza a jövő technológiáját.

Az 5G mobiltechnológia előnyei – a
lényegesen nagyobb letöltési sávszéles-
ség, a rendkívül alacsony válaszidő és a
korábbiaknál nagyságrendekkel na-
gyobb számú eszköz egyidejű kiszolgálá-
sa – már egyre ismertebbek, azonban a
hálózati képességeire épülő termékek
és szolgáltatások kidolgozása még a pia-
ci szereplőkre vár.

E folyamat felgyorsítására írt alá
együttműködési megállapodást a Telenor
a győri egyetemmel, hogy a jövő mérnök-
generációja a legmodernebb mobiltech-
nológián folytathassa kutatásait, az intéz-
mény ipari kapcsolatai révén pedig az
eredményeik gyorsan eljuthatnak az üzle-
ti szereplőkhöz.

A teszthálózat átadásának mobiltörté-
nelmi eseményeként Kara Ákos infokom-
munikációért és fogyasztóvédelemért fe-
lelős államtitkár és Jan Hanus, a Telenor
Magyarország vezérigazgatója az 5G teszt-
hálózaton mutatta be a nyilvánosság szá-

mára Magyarország első, 5G-s okostelefo-
non zajló, 5G alapú videóhívását, vala-
mint a teszthálózat képességeinek érzé-
keltetésére egy sikeres 1,7 Gbps letöltési
sebességet elérő tesztet hajtottak végre.

„Az 5G lakossági használata néhány év
múlva már mindennapi lesz. Ezért a mai
esemény azt bizonyítja, hogy Magyaror-
szág felkészült a jövő kihívásaira. Az em-
berek egyre több okoskészüléket használ-
nak, ezek működéséhez elengedhetetlen
lesz egy jó minőségű stabil magyarországi
5G hálózat. A 4G magyarországi hálózata
jelenleg a világ legjobbjai között van. Az a
célunk, hogy a hazai 5G hálózat is a világ
legjobb hálózatai között legyen. Ez azt
eredményezné, hogy az ország versenyké-
pessége még tovább erősödhetne” –
mondta el Kara Ákos infokommunikáció-
ért és fogyasztóvédelemért felelős állam-
titkár, győri országgyűlési képviselő.

„Sokat tudunk az 5G hálózat potenciális
képességeiről, például a majdani önvezető
autókról, a távorvoslás előtt álló új lehető-
ségekről, de ezekhez hosszú út vezet. A va-
lós környezetben zajló tesztek és az egye-
temmel való együttműködésünk célja,
hogy az ipar szereplői és a lakosság számá-
ra is mielőbb kézzelfogható, valódi előnnyé
formáljuk az 5G nyújtotta lehetőségeket” –
mondta el Koller György, a Telenor Magyar-
ország műszaki vezérigazgató-helyettese.

Európában egyébként az elsők között
Magyarországon lehetett kipróbálni mo-
biltelefonokon az 5G-élményt.

A vállalat Magyarországon először mutatott be a
nyilvánosság számára okostelefonon 5G-s videó-
hívást szerdán, a Széchenyi István Egyetemen.

teszthálózatot
indított Győrben 
A TELENOR
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„Az elmúlt időszakban tízmilliárdos
nagyságrendben valósultak meg útépí-
tések, útfelújítások, parkolóépítések,
zöldterület-rendezések, vagyis a város
élhetőségét tovább erősítő fejleszté-
sek” – fogalmazott Borkai Zsolt polgár-
mester. Hozzátette, a Zechmeister úti

„Tíz évvel ezelőtt kezdtük el a programot, amely
a Wel Hops projekt segítségével elkészült, idős em-
berek lakhatási körülményeinek európai összeha-
sonlítására épülve, az idősek számára biztonságot
nyújtó lakáson belüli akadálymentesítést segíti elő.
A mindennapi tevékenységek önálló elvégzését
könnyítő műszaki átalakításokat tesz lehetővé a pá-
lyázat a bejárattól a fürdőszobáig” – mondta el kér-
désünkre dr. Somogyi Tivadar alpolgármester. Hoz-
zátette, az ilyen, idősek életét pozitívan befolyásoló
kezdeményezésekért kapta meg Győr tavaly már
másodízben az idősbarát önkormányzat díjat.

Az elmúlt tíz évben egyébként összesen 50,6
millió forintot biztosított az önkormányzat az át-
alakításokra, amiből 132 idős életfeltételét javító
lakás-korszerűsítés valósult meg. Az idén a győri
közgyűlés az eddigi évekhez képest kétmillióval
többet, nyolcmillió forintot különített el a pályá-
zatra, amelynek gyakorlati lebonyolításával ezúttal
is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Nyugat-dunántúli Régióját bízta meg.

Egy évtizedes az idősek 
lakhatását támogató program

Még lehet pályázni!
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az az
idős személy, aki igénybe vesz valamely szociális
szolgáltatást. Egy pályázó által pályázható összeg:
minimum 100 ezer forint, maximum 600 ezer fo-
rint. A pályázati dokumentumok letölthetők az on-
kormanyzat.gyor.hu pályázatok menüpontjából.

A pályázat benyújtásának módja: egy eredeti és
egy másolati példányban, elektronikusan kitöltve,
postai úton, vagy személyesen a következő címre:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 9021
Győr, Amadé L. u. 1. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: május 23.

Azért, hogy az idősek minél tovább maradhassanak saját, meg-
szokott környezetükben, 2009-ben a lakások átalakítását támo-
gató pályázatot indított az önkormányzat. Idén nyolcmilliós ke-
ret áll rendelkezésre, és május 23-ig még lehet pályázni.

járda Virágpiac és Bajcsy-Zsilinszky út
közötti szakasza esetében az volt a cél,
hogy egy a belvároshoz méltó, környe-
zetbe illeszkedő térköves kialakítás va-
lósuljon meg. 

„A több mint tíz esztendeje indult
belvárosi rehabilitáció keretében

megújultak a központi tereink, a sé-
tálóutcák, épületek homlokzatai, de
emellett fontosnak tartjuk a lakóut-
cák felújítását, az itt élők mindennap-
jainak könnyebbé tételét is. Az Árpád
úti és a Bajcsy-Zsilinszky úti felújítá-
sok után ezúttal a Zechmeister úti

járda felújítása következett, ami a Vi-
rágpiachoz csatlakozó szakasz koráb-
bi elkészültével immár teljes hossz-
ban megújult” – fűzte hozzá dr. Feke-
te Dávid alpolgármester, a terület ön-
kormányzati képviselője.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője kifejtette, az egyik ká-
beltelevíziós szolgáltató tavaly háló-
zatbővítés miatt tervezte több he-
lyütt a belvárosi út- és járdahálózat
bontását. A bővítés sok felújításra
szoruló járdát, járdaszakaszt is érin-
tett, ezért a tervezésbe a Győri Útke-
zelő Szervezet is bekapcsolódott,
hogy a járdák helyreállítása szakmai-
lag is biztosított legyen. A szolgáltató
a felbontott járdát visszaaszfaltozta
volna, de a város az igényesebb tér-
kő-kialakítás mellett döntött. Az út-
kezelő koordinálásában a járda kör-
nyezeti rendezése során a Leier tér-
kőburkolat-családját választották, át-
építették a kapubejárókat, akadály-
mentesítették a csomópontokat, új
fahelyeket alakítottak ki, a parkolók
mellé pedig kiszállóburkolatot építet-
tek a zöldsávban. A mintegy 1200
négyzetméter felületű, megújult jár-
daburkolat kivitelezője a Strabag Kft.,
a munkálatok értéke mintegy 40 mil-
lió forint volt. A felújítás során új fá-
kat is telepítettek, nyáron a favermek
műgyanta borítást kapnak.

a Zechmeister úti járda
MEGÚJULT 

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor

  A Zechmeister úti járda térköves felújítása a Bajcsy-
 Zsilinszky út és a Virágpiac közötti szakaszon készült el.
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A politikus szerint a hazai buszgyártás le -
épült, az állami közlekedési cégek járműállomá-
nya tragikus állapotú. A szolgáltatás színvonalá-
nak emelése érdekében az LMP stratégiát dol-
gozott ki, melynek lényege, hogy regionalizálni
kell a közösségi közlekedést, egységesíteni kell
a tarifákat és a menetrendeket.

Demeter Márta, az LMP társelnöke arról beszélt,
hogy hatalmas a munkaerőhiány, óriási az elvándor-
lás a közlekedési ágazatokban is. A munkaerő meg-
tartására bérrendezésre van szükség. Az LMP szerint
véget kell vetni az olcsó munkaerőre alapuló kor-
mánypárti gazdaságpolitikának, uniós szinten pedig
be kell vezetni a tagállami nemzetgazdaságok telje-
sítőképességéhez mért közös európai minimálbért.

Továbbá visszaállítanák a korengedményes, a
korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét,
valamint 60 ezer forintra emelnék a köztisztviselői
illetményalapot.

Hohn Krisztina, az Új Kezdet Párt alelnöke, az
LMP-frakció tagja többek között arról beszélt,
hogy égetően szükséges a vízhálózat felújítása, a
pártja eltörölné a közműadót.

A sajtótájékoztatót Apáti István, a Mi Hazánk
Mozgalom tagja, országgyűlési képviselő tartotta,
aki elmondta, az EP-választások kapcsán 30-40
százalékos részvételre számít, s reményeik szerint
pártjuk legalább egy mandátumot szerezni fog.

„Óriásplakátunkon az áll, Magyarország a ma-
gyaroké!” – fogalmazott Apáti István. Majd azzal
folytatta: „Itt, a nyugati határszélen talán kevésbé
találkozni még vele, de információim szerint a bel-
ső migráció már errefelé is felütötte a fejét. Felhí-
vom a figyelmét mindenkinek, hogy a kormány-
pártokon kívül a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen
bevándorlásellenes párt. S egyedül mi mondhat-
juk el, hogy a pártelnökünk fejéből pattant ki a ke-
rítésépítés gondolata. Egyébként mi azt a sunyi,
kormányzati betelepítési programot is szeretnénk
megállítani, amely az ország minden megyéjében
zajlik. A munkaerőhiány pótlására egyre több mig-
ránst kívánnak betelepíteni.”

Apáti elismerte, kézzelfogható bizonyítékuk
jelenleg nincs, de nem tartja kizártnak, hogy
előbb-utóbb a Győrben található multik is ezek-
hez az eszközökhöz folyamodnak. „A mi progra-
munk tehát nemcsak a kerítésen át történő be-
hatolást, hanem a kormányzati beutaztatást sze-
retné megakadályozni. Nem a migránsok bete-
lepítésében, hanem a nyugatra kivándorolt mun-
kaerő mielőbbi hazacsábításában látjuk a meg-
oldást” – zárta a politikus.

LMP:
Összeomlóban 
a legfontosabb 
közszolgáltatások

A Mi Hazánk is
kampányolt 

Az európai parlamenti választásokhoz
kapcsolódóan hazánk legfiatalabb pártja,
a Mi Hazánk Mozgalom is ellátogatott
Győrbe, hogy ismertesse törekvéseit. 

„A nyugat-európai országok nagy részében a 10-
20 százalékot is eléri a bevándorlók aránya, más
tehát a probléma, mint a kelet-közép-európai or-
szágokban. Ott nem a kitelepítés a fő kérdés, ha-
nem hogy miként lehet együtt élni. Ennek súlyos
nehézségei vannak. Mi szeretnénk megőrizni a
szuverenitásunkat, hagyományainkat, hitünket,
kultúránkat, és szeretnénk, ha nem jönnének be
a migránsok. Inkább ott segítsünk, ahol a problé-
ma van” – hangsúlyozta Bakondi György.

A fórum házigazdája, Kara Ákos államtitkár el-
mondta, Győrben és környékén több mint 30 ez-
ren írták alá az Orbán Viktor miniszterelnök által
meghirdetett 7 pontot.    

A rendezvény előadói külön hangsúlyozták,
hogy május 26-án mindenkinek el kell mennie sza-
vazni. A Fidesz közvélemény-kutatások szerint mi-
nimum 12, de inkább 14 mandátumra számíthat
Brüsszelben, amivel komoly tényező lehet az újon-
nan megalakuló Európai Parlamentben.

Bakondi:
A migráció 
állandó veszély

„A baloldal híreszteléseivel ellentétben az
illegális migráció nem szűnt meg, sőt ál-
landó és folyamatos veszélyt jelent Ma-
gyarországra és Európára is” – erről be-
szélt a miniszterelnök belbiztonsági főta-
nácsadója, Bakondi György egy múlt csü-
törtöki fórumon. Azt mondta, a menekül-
tek tengeren és szárazföldön is tízezrével
igyekeznek Európába jutni, igaz, fő útvo-
naluk már nem Magyarországon át vezet.

„A legfontosabb közszolgáltatások az
összeomlás szélére kerültek. A kormány
koncepció nélkül készül például a közle-
kedési reformra” – mondta Keresztes
László Lóránt, az LMP társelnöke egy
pénteki győri sajtótájékoztatón.
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Elsőként Molnár Csaba, a lista második helyén
álló politikus beszélt. Feltette a kérdést: mit sze-
retnének az európai magyarok? Szerinte nyugodt,
jó életet egy olyan országban, ahol a fizetésből és
a nyugdíjból tisztességesen meg lehet élni. Orbán
Viktort kemény jelzőkkel illette, többek között Pu-
tyin pincsijeként emlegette, aki „nem közülünk va-
ló”, hanem a kiváltságos milliárdos elit része. Úgy
vélte, Orbánnak érdeke mélyszegénységben tar-
tani a társadalom egy részét, hiszen őket lehet ap-
ró választási ajándékokkal befolyásolni, vagy azzal
fenyegetni, hogy a közmunkát is elveszik tőlük. Be-
szélt a tisztességes tájékoztatás hiányáról is.

Dobrev Klára azzal kezdte: van egy álma, még-
pedig az, hogy olyan Európában él, melyben nin-
csenek másodrendű állampolgárok. Minden tag-
ország állampolgárának jár az európai minimálbér,
a minimálnyugdíj és a minimális európai egész-
ségügy is.

„A magyar egészségügy teljesen összeomlott”
– állította, s hozzátette: évente 24 ezer olyan em-
ber hal meg Magyarországon, aki megmenthető
volna, ha időben megkapja a szükséges szakorvosi
ellátást.

Füzi Judit kifejtette, lakókörnyezetében sokszor
szembesül a szegénységgel, ez érinti a gyermekét
egyedül nevelő anyát, a kisnyugdíjast, de azokat a
családokat is, ahol mindkét fél dolgozik. A szegény-
ség enyhítésére az MSZP programja azt javasolja,
hogy legyen 240 ezer forint a minimálbér, 95 ezer
forint a minimálnyugdíj, s gyermekenként emeljék
45 ezer forintra a családi pótlékot. 

Tüttő Kata kifejtette: nem a brüsszeli bürokra-
ták ellen kell harcolni az Európai Unióban, hanem
például az elvándorlás ellen, amely ma Magyaror-
szág igazi tragédiája. Mivel a fizetésekből nem le-
het megélni, sok a Skype-nagymama.

Kitért a nők helyzetére is: a gyereknevelés, az
idősek ellátása a nem fizetett munkák közé tarto-
zik. Az Európai Unióban több mint harminc száza-
lék a különbség a nők és férfiak nyugdíja között a
nők kárára – fogalmazott. Szeretnék, ha a lánya-
inknak már smás típusú Európában lenne lehető-
ségük élni, ahol olyan szakmát tudnak elsajátítani,
amelyet rugalmas munkaidőben végezhetnek és
amelyből meg tudnak élni.

Dobrev Klára:
ne legyenek
másodrendű 
állampolgárok

Az Európai Egyesült Államok a magyar ál-
lampolgároknak európai egészségügyi mi-
nimumot, minimumbéreket és nyugdíjat
jelentene – fogalmazott Dobrev Klára, a
Demokratikus Koalíció (DK) uniós listájá-
nak vezetője Győrben, múlt pénteken.

MSZP: 
a nők Európája

„Május 9. Európa napja, a békét ünnepel-
jük, amit csak akkor értékelünk, ha elve-
szik. Európa azonban több mint béke és
gazdasági szövetség, ma a polgárok szö-
vetsége is, ami szolidaritáson és egymás
megértésén alapul” – fogalmazott Győr-
ben Tüttő Kata. Az MSZP és a Párbeszéd
európai parlamenti képviselőjelöltje Fü-
zi Judittal, az MSZP Győr és Környéke
Szervezetének elnökségi tagjával tartott
sajtótájékoztatót múlt csütörtökön.
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A pannonhalmi borvidéki pincé-
szetek szűkebb körének szakmai ala-
pú és marketingkommunikációs ösz-
szefogása tavaly indult: a gyakorlat-
ban szeretnék megvalósítani az
együttműködést és közösen igyekez-
nek megfogalmazni a dinamikusan
fejlődő, fiatalos borvidék identitását.

A résztvevők – Cseri Pincészet, Han-
gyál Pincészet, Herold Pince, Pécsin-
ger Szőlőbirtok, Tar Pincészet, vala-
mint a borvidék zászlóshajójaként te-
kintett Apátsági Pincészet – mind
megújult műhelyek, megújított ültet-
vényekkel, high-tech feldolgozókkal
és az új borászgeneráció képviselői-

vel, akik felismerték, hogy a jó bor-
nak is kell cégér. Számos győri ren-
dezvényen találkozhattunk velünk ta-
valy, hiszen úgy gondolják, hogy a
bort és kultúrát össze kell kapcsolni.

Az összefogásból közösségi bor is
született: egy kódex alapján – mely
az összetevőket tartalmazza – min-

den borász elkészítette a saját PH-Ér-
tékét rajnai és olaszrizling alappal,
aromatikus fajtákkal díszítve. Így tör-
tént ez idén is, a cuvée elkészült, ezt
is megkóstolhatják tehát a Radó-szi-
getre látogatók a Stílusos ART Pikni-
ken. Illusztris társaságban, közvetle-
nül a RedY, a Villányi borvidék leg -
újabb márkája mellett, ami szintén
egy borászatok összefogásából ké-
szült bor.

A PH-Érték kezdeményezés zászla-
ján a Pannonhalmi borvidék újrapozi-
cionálása áll. A marketingközösség be-
lekezdett egy másik munkába is, ami-
től hosszú távon várnak eredményt:
szeretnénk a borvidéket a rajnai riz-
linggel pozicionálni, hiszen ez az itt jel-
lemző szőlőfajta más borvidékeken
nincs ennyire karakteresen jelen.

A PH-couvée-t belépő kategória-
ként szánják a borászatok, a prémi-
um minőséget pedig a rajnai rizling
fajtabor képviselné a jövőben.

A kezdeményezéssel május 21-én,
Budapesten is bemutatkoznak egy
sajtótájékoztatón, a BalatonBorral és
a RedY-vel közösen, ahol egy év mun-
kájának eredményét is megmutat-
hatják országnak, világnak.

A június 1–2-ig tartó Stílusos ART Pikniken bemutatkozik
a PH-Érték idei évjárata: hat pannonhalmi borász ismét
elkészítette a rajnai és olaszrizling alapú, aromatikus faj-
tákkal díszített cuvée-ját.

Az idei PH-Érték is 
stílusosan mutatkozik be

Fotó: Marcali Gábor
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A természettel együtt dolgozó
emberek, így a szőlészek és borászok
életében is mindenkor különösen
fontos szerepet hordoztak az időjá-
rás és a termés minőségének befo-
lyásolására vonatkozó szokások. A ke-
reszténység számos szőlővédő szen-
tet ismer, akikhez fohászkodunk egy
gyönyörű évjárat reményében. Az
egyik legismertebb borünnepünk kö-
tődik május 25-hez, Szent Orbán
napjához. A hagyomány szerint Or-
bán az utolsó fagyosszentek egyike,
s mint ilyen, kultuszát többek között
annak is köszönheti, hogy ez az idő-
szak a szőlővirágzás ideje, és a fagyok
ekkor súlyos károkat okozhatnak a
későbbi termés szempontjából.

Szent Orbán korai keresztény pápa
volt a 3. században, 222-ben I. Callix-
tus halála után választották a római
gyülekezet püspökévé és tisztségét
nyolc évig viselte. Orbánt a szőlőmű-
vesek és a kádárok is védőszentjük-
nek tartották, így sok szobor őrzi em-
lékét szőlőhegyeinken, illetve dűlők
és hegyoldalak is viselik a nevét, vala-
mint templomot és kápolnát is szen-
teltek tiszteletére. A szőlőhegyeken
gyakran rendeztek körmenetet ezen
a napon, ilyenkor a szent szobrait friss
szőlőhajtásokkal díszítet-
ték és elsősorban a
fagyok s az idő-
járás pusztítá-
sa ellen kér-
ték a segít-
ségét. 

Tisztelegve a szent és hagyomá-
nya előtt, a Pannonhalmi Főapátság
borászata május 25-én, szombaton
egész napos nyitott pinceünnepet, il-
letve kedvezményes borvásárt tart
az apátsági pincészetben és szabad-
téri kóstolóteraszán.

A 10 és 17 óra között zajló nyílt nap
során a regisztrált látogatók kóstolópo-
hárral a kézben, szabad sétálókóstoló

formájában juthatnak el a fő -
apátság modern termelő-

egységének tetejétől
az aljáig. A különbö-

ző állomásokon a
borászat kollégái
nyújtanak ízelí-
tőt és persze in-
formációt az
egyes borokról.
Az épületegyüt-

tes alsó szintjén a
főbejárat mellett

található borbolt, il-
letve az alsó és felső

végpont között elhelyezke-
dő szabadtéri kóstolóterasz fogadja

a kóstolni és vásárolni vágyó közönsé-
get, ahol kizárólag a nyílt napon egysé-
gesen 15 százalék kedvezménnyel (ki-
véve Infusio)  kaphatók a pincészet bo-
rai fogyasztásra és elvitelre egyaránt.

A borünnep izgalmas és egyedi kí-
sérőelemei közé tartozik a Megasztár
második szériájának nagy kedvence, a
Marót Viki & Nova Kultúr Zenekar gi-
tárosaként is ismert Gál Csaba Boogie
szereplése, aki szembetűnő gitárjával
kezében hol a vendégek érkezésénél,
hol a présházban vagy a pinceágak ál-
lomásainál, esetleg épp a borteraszon
szolgáltat kellemes dallamokat. 

A zene nemcsak végigkíséri, de le
is zárja az egész napos menetrendet.
A kötetlen sétálókóstoló zárása után
egészen 19 óráig a Kollmann Gábor
Trió ad az olasz zene, a jazz és a latin
örökzöld alkotásait megszólaltató
jazzkoncertet a borteraszon. 

Pop-up előadás – 
megszokott minőség
új köntösben
Tavaly novemberben kezdődött, s

várhatóan egy év alatt megy végbe a
folyamat, amelynek keretében a pin-
cészet borkínálatának szélessége op-
timális méretűre szűkül, kialakítják a
termékcsoportokat, ezzel párhuza-
mosan pedig a teljes arculatváltás is
megtörténik. Mindez tökéletes apro-
pót szolgáltat ahhoz, hogy a folyamat
közepén az érdeklődők számára egy
pop-up előadás keretében betekin-

tést nyújtsunk a tervezési és kivitele-
zési folyamat hátterébe, feltárjuk a
megbízott designcég kiválasztásának
kritériumait, valamint taglaljuk a ter-
mékek csoportosításának, illetve új
vizuális megjelenésének sajátossága-
it. A 14 órakor kezdődő és izgalmas
borkóstolóval tarkított prezentáció a
megismerésen túl a visszacsatolás és
diskurzus lehetőségét is tartogatja. 

Árak
A nyílt napon és a felsorolt progra-

mokon történő részvétel díjmentes,
de előzetes regisztrációhoz kötött. A
visszaigazolt jelentkezés jogosít a kö-
tetlen pincesétára és a kóstolóállomá-
soknál történő borpróbákra egyaránt. 

Kóstoltatás és kiszolgálás kizárólag a
rendezvény helyszínén 1.000 forint be-
tétdíj ellenében kapható, visszaváltható
kóstolópohár segítségével történik. (x)

Információ, regisztráció: TriCollis Foglalási Központ
Cím: 9090 Pannonhalma, Kosaras-domb

Tel.: +36-96/570-191. E-mail: info@osb.hu
Web: www.pannonhalmifoapatsag.hu

Fontos!
Bár kellemes kora

nyári idôjárásra számítunk, 
a pinceágakban állandó
14–16 °C hômérséklet
uralkodik, ezért kérjük,

hogy vendégeink gondos-
kodjanak megfelelô

öltözékrôl!

Szent Orbán-nap

és BORVÁSÁR
Nyitott pinceünnep

Pannonhalmán
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„Egykor úgy jártam a vidéket,
hogy minden szót ellessek, ami
a közelemben hangzik. Tudni
akartam, mi történik körülöt-
tem; megosztottam ezeket az
olvasóval. A történetek mögött
a megörökített, feljegyzett idő,
tapasztalás sorakozik. Most újra
kézbe vettem azokat az írásokat
– tizenhatot –, amelyek szerep-
lői közel álltak hozzám, tudo-
mányt, képesítést adtak. Hivat-
kozom rájuk, és nem maradok
magamra. Ismerősök arca egy
távoli, elfeledett életemből.
Mérceként szolgálnak. A kérdés,
amelyre válaszolni kellene, de
nem tudok: miért alakult egyi-
kük sorsa így, a másiké amúgy?
Alighanem mindegyiküket elbo-
londította már a halál, kicsalta a
temetőbe. A saját történetüket
mondták, élményekkel, felisme-
résekkel gazdagodtam. Nem fe-
ledem őket, csak azért, mert

emlékezni akarok az árokcsá-
szárra, a prédikátorra, a hagyo-
mányőrző együttes táncosára, a
naplóíróra, a timsós-faggyús fe-
hértímárra, a festőművészre, a
pézsmavadászra. Hogy az én
történetem is egy kicsit jobb le-
gyen. Ma másmilyen értelem fa-
kad, másfajta beszéd. Emléke-
zés ez emberekre, fölöttem szál-
ló madarakra, meg azokra az év-

tizedekre, amikor laptudósító
koromban a tiszta levegőjű tája-
kon barangoltam. Száz dűlőn
gyalog. Kiadásra várnak, rendez-
getem két verseskötetem
(Lombból vetett ágy, Ahol a ten-
ger) kéziratát, aztán forgatom a
fejemben egy karikatúrakönyv
ötletét, az olimpiára készülne,
munkacíme már van: Tokijoó” –
válaszolta a szerző.

Írások útonjáróknak és otthonülőknek

SZÁZ DŰLŐN

Hetvenévesen harmincadik könyve, az Adjis-
ten, Olgyay! című jut el az érdeklődőkhöz a
Győrött élő újságírónak, Joó Józsefnek, akit a
Palatia Nyomdában készült új prózakötetéről
és további terveiről kérdeztünk.

GYALOG

Először lépett fel Magyarországon
a francia–cseh duó, a Deliou és a friss
amerikai szakmai díjjal a zsebében ér-
kező szlovák Katanari produkció. Kol-
lár-Klemencz László itt, Győrben adta
első templomi koncertjét. A Rengeteg
című album dallamait a református
templom falai visszhangozták a feszti-
vál nyitónapján, Jahoda Maja belső-
építész első tűfestéseiből nyílt kiállítá-
sának megnyitója után.

A klasszikus zene kedvelőit a Divi-
ne Lodi musicali istenes zenés dicsé-
reteivel és J. P. Sweelinck műveivel
várták a szervezők. A katolikus temp-
lomban tartotta rendhagyó lemezbe-
mutató koncertjét a fesztiválon elő-
ször fellépő Barabás Lőrinc.

Az idén is erős színházi vonalat az
istenes versektől a felolvasószínhá-
zon át a zenés színházig olyan nevek
képviselték, mint Csákányi Eszter, Há-
mori Gabriella, Balla Eszter, Kamarás
Iván, Vecsei H. Miklós, Trill Zsolt, a
Gólem Színház Nagy Marival és a prá-
gai Studio Damuza, valamint a szlo-
vén Teatro Matita. 

A fesztivál zárónapján, a zsinagó-
gában nem kis technikai bravúrt haj-
tott végre közösen a fesztivál stábja
és a Budapest Bábszínház műszaki

Technikai bravúrral 

csapata, hogy estére megépülhessen
Háy János: Apa lánya című előadásá-
nak díszlete. A rendhagyó helyszín
megismételhetetlen élménnyé emel-
te a lengyel holokauszt témáját fel-
dolgozó előadást.

2019-ben az Öt Templom Feszti-
vál ismét a kultúráé és a párbeszé-
dé volt, lélekemelő pillanatokkal,
kivételes diskurzusokkal, és külö-
nös produkciókkal a szakrális terek-
ben. Öt nap, ami nemcsak a magas

művészi minőségre, de az együtt
eltöltött minőségi időre is fókuszál,
és minden tavasszal újra megmu-
tatja az újvárosi templomok össze-
fogásának erejét. 

(x)

Újváros templomai tizenne-
gyedik alkalommal nyitot-
ták meg ajtajaikat az Öt
Templom Fesztivál kivételes
programjai előtt. A május 9–
13-ig tartó fesztivál idén is
tartogatott számos művészi
újdonságot és technikai ku-
riózumot az érdeklődőknek.

FESZTIVÁLJA
zárult a párbeszéd

Fotó: Tolnay Imre
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Az elismeréssel a legrátermettebb, ma-
radandó tartalmat és művészi értéket te-
remtő, egyéni stílust képviselő koreográ-
fust illetik. A díjjal járó relikvia egy Seregi
László munkásságát jelképező szobor,
Krasznai János alkotása, s jár hozzá egy fel-
kérés az Operaház részéről: egy koreográ-
fia megalkotására a következő évadra.

A rangos szakmai díj megalapítását a legen-
dás koreográfus, Seregi László születésnapján,
2012. december 12-én jelentették be, mely ki-
tüntetéssel a Magyar Állami Operaház a hazai
balett-történet egyik legmeghatározóbb, kül-
földön is elismert alakjának, a Kossuth-díjas ko-
reográfusnak, Seregi Lászlónak állít emléket,
életművének és munkásságának megőrzése és
továbbhagyományozása céljából. Hattagú ku-
ratórium dönt minden évben arról, hogy ki kap-
ja a szakmai elismerést: elnöke az Operaház
mindenkori főigazgatója, tagja az Operaház
mindenkori balettigazgatója, az Operaház ba-
lettművészeti főtanácsadója, Kollár Eszter, Bán
Teodóra, valamint a Magyar Táncművészek
Szövetségének elnöke vagy delegáltja.

„Minden művésznek fontos a visszajel-
zés, hiszen a művészetünk szubjektív. Néha
megállunk és visszanézünk, hol tartunk. Na-
gyon szerencsés vagyok, hogy én kaphat-
tam meg a Seregi-díjat, de az alkotótársa-
im, a táncosaim, a közönségem nélkül nem
érnék semmit” – nyilatkozta a Seregi-díj
kapcsán Velekei László.

Pályafutását a Magyar Fesztivál Balett-
nél kezdte, 1997-ben lett a Győri Balett tag-
ja, magántáncosként, koreográfusként és
2015 óta művészeti vezetőként. Emlékeze-
tes koreográfiája a Forgószél, avagy a kép-
zelet csodája, a Kodály, a Belső hangok, a
Romance – Kodály Zoltán műveire, A skar-
lát betű, és a tavaly bemutatott PianoPlays
– etűdök Liszt és Wagner műveire. 

A 15. Magyar Táncfesztivál június 17-i
ünnepélyes megnyitóján pedig a Passage
című előadást viszi színpadra Velekei a Győ-
ri Balett előadásában, a Győri Filharmoni-
kus Zenekar közreműködésével. Utóbbit a
Nemzeti Táncszínház megnyitójára készítet-
te a koreográfus.

Velekei László, a Győri Balett művészeti vezetője Seregi-díjban részesült,
amelyet az Erkel Színházban, múlt csütörtökön vehetett át. 

Rangos díjat kapott 
a művészeti vezető Szerző: 

Földvári Gabriella
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotProgramm

„Die Musik vereint uns” – Präsentationskonzert russischer Ta-
lente am 20. Mai um 16.30 Uhr in der Liszt Ferenc Musikschule
(Liszt Ferenc u. 6.). Es treten auf: Jekatyerina Fedoszova (Pi ano),
Irina Kuznyecova (Flöte), Anzsela Baturkina (Domra), Szvetlana
Butuzova (Gusli).

Tag der offenen Tür beim
MH 12. Arrabona Luftschutz-Ra-

ketenbatallion für alle Interessier-
ten am 25. Mai von 9–13 Uhr

(Laktanya u. 1.).

Am letzten Sonntag im Mai verwandelt sich das Aranypart 2
wieder in einen riesigen Kinderpicknick-Schauplatz, wo die Fa-
milien von 11–19 Uhr Konzerte, Handwerksbeschäftigungen
und Spielhäuser vorfinden.

Tag der Nächstenliebe zu Gunsten der
unter der Fürsorge der Dévaer Sankt
Franziskus Stiftung Stehenden am 25.
Mai ab 11.30 Uhr im Garten der Győ-
rer Bischofsburg mit einem Gespräch
mit Pater Böjte Csaba. Die Familien
werden erwartet von Handarbeits-
und Gastroständen und Spielecken.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind je-
doch herzlich willkommen.

„Umwandlung” – Ausstellung ,,Über die Eucharistie, in der Spra-
che der Wunder und der Kunst”, Vernissage am 23. Mai um 19
Uhr in der Triangulum Galerie (Gutenberg tér 2.). Nach der Eröff-
nung gibt Bertalan Ablonczy, Student der Wiener Universität für
Musikwissenschaften, ein Orgelkonzert in der Basilika. 
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

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

Mutassuk meg közösségünket! címmel
gyermekhetet rendeznek a győri Gézen-
gúz Házban (Liget utca 1.) május 20. és
24. között. Bejelentkezés: 06-70/419-
0326 (SMS-ben), vagy a nagy.edina@ge-
zenguz.hu-n.

A DuoCorde: Szűcs Renáta és Szeghy Eszter, a Széchenyi István Egyetem gitár
szakos hallgatói adnak koncertet május 22-én 18 órától a zsinagógában (Kos-
suth L. utca 5.). A reneszánsztól a kortárs zenéig eredeti gitárduóra írt műveket
és saját átiratokat is megszólaltatnak.

A Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet Bib-
liai Családi Park elnevezéssel tart Gyerek-
napot május 26-án 10–18 óráig a Bisin-
ger Parkban, ahol ugrálóvárak, népi játé-
kok várják a gyerekeket. 

A negyvenfős Rutgers University Cho-
rus (Newark, USA) magyarországi körútja
során Győrben május 24-én 18 órakor a
zsinagógában és május 25-én 18 órakor
a bazilikában ad koncertet.

Uzsalyné Pécsi Rita nevelésku-
tató tart előadást a győri Bren-
ner János Hittudományi Főis-
kolán (Káptalandomb 7.) má-
jus 20-án 18 órakor A szív, a lé-
lek intelligenciája – Tanulható
a talpraesettség? címmel.Tizenegyedik alkalommal rende-

zik meg Győrszentivánon, a Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pontban (Váci M. u. 3.) a Cserók
Néptáncfesztivált, május 25-én
16 órától. Fellépők: Aranymálinkó
Néptáncegyüttes, Cserók Nép-
táncegyüttes, Etalon AMI Művé-
szeti Iskola néptáncegyüttesei.

Az Egy lángot adok, ápold, add tovább
című, Reményik Sándor verseiből össze-
állított irodalmi esten Baksa Kálmánné
művészeti vezető vendége Németh Pé-
terné Erdélyi Gizella tanár lesz május 22-
én 18 órakor a győri Hotel Rába Baross
Termében, a Rímes Kávé sorozatban.

Irodalmi nyelvi sétát szervez a
TIT Pannon Egyesülete május 24-
én 15 órától. A séta során dr. Kő-
rös Erzsébet a Kisfaludy testvé-
rek győri kötődéséről beszél. Ta-
lálkozó a Látogatóközpont előtt
(Baross út 21.).

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred idén is kinyitja a lak-
tanya kapuit a nagyközönség
előtt. Május 25-én 9–13 óráig vár-
ják az érdeklődőket a Laktanya u.
1. szám alatt.

„A zene egyesít minket” címmel orosz tehetségek lépnek fel május 20-án 16.30-
tól a Liszt Ferenc Zeneiskolában (Liszt Ferenc u. 6.). Zenél: Jekatyerina Fedoszova
(zongora), Irina Kuznyecova (fuvola), Anzsela Baturkina (domra), Szvetlana Butu-
zova (guszli).

Bácsai majális lesz május 25-én az orvosi rendelő és Templom közötti téren.
A programok 14.30-tól kezdődnek, a gyerekeket légvár, körhinta, kisvasút, elő-
adás várja, fellép többek között Jolly & Suzy, Kiss Claudia, valamint Fekete Dávid
& Old-Gold együttes. 

Délkelet-ázsiai álmok címmel Lá-
nyi Béla verbita szerzetes tart elő-
adást május 24-én 17 órától a SZE
Apáczai Karán (Liszt F. u. 42.) a
KÉSZ szervezésében. 

Sík Frida, a Győri Nemzeti Színház
színésze irodalmi estet tart május
22-én, szerdán 18 órától az Abraka-
dabra kávézóban. Előzetes regisztrá-
ció: abracadabrablend@gmail.com. 

Örkény István író a mai magyar iroda-
lomban címmel dr. Balázs Géza nyelvész,
tanszékvezető egyetemi tanár tart elő-
adást május 20-án 11 órától a TIT Szék-
házában (Munkácsy u. 6.).

Fogyókúrás tanácsadást tartanak
csoportfoglalkozás keretében túl-
súllyal küzdőknek május 22-én 14
órától a kórházban. A részvétel díj-
talan, regisztráció szükséges: efi-
program.gyor@gmail.com, tel.:
96/507-900/8575. 

Régiségvásár várja az ér-
deklődőket május 19-én 7–
14 óráig a Tarcsay úti piac-
téren. Régiségek és műtár-
gyak, gyűjtemények adása,
vétele és cseréje. 
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A rendszerváltás óta mintegy egy-
negyedére esett a csecsemőhalandó-
ság – olvasható a KSH közelmúltban
megjelent elemzésében. 2014 és
2017 között folyamatos volt a mér-
séklődés, ennek eredményeként tör-
ténelmi minimumra, 3,6 ezrelékre
esett a mutató.

Egy újszülött esélyei több tényező-
től függnek, óriási különbségek van-
nak abban, hogy a gyermek az ország
melyik felén születik. Közel hétszeresé-
re emelkedett a legkedvezőbb Veszp-
rém és a legrosszabb statisztikai ada-
tot mutató Bács-Kiskun megye közötti
különbség, ami korábban soha nem
fordult elő. Megyénkben míg 1990-
ben ezer élve születésre 11,5 csecse-
mőhalálozás jutott, addig 2017-re ez
a szám 4,5-re mérséklődött.

Kiderült, 2017-ben a csecsemők
87 százaléka valamilyen szülés alatti
szövődmény vagy fejlődési rendelle-
nesség miatt hunyt el. A korábbi
évekhez viszonyítva az ilyen típusú
halálozások száma csökkent, ezzel

szemben a fertőző betegségek okoz-
ta halálozások száma 2010-hez ké-
pest emelkedett.

Az újszülött kilátásait alapvetően be-
folyásolja a születési súly. Hazánkban
magas a koraszülöttek aránya, 2017-
ben a gyermekek 1,4 százaléka jött vi-
lágra 1500 gramm alatti súllyal, ezen be-
lül 0,6 százalékuk az 1000 gramm szüle-

tési súlyt sem érte el. Mára az ő esé-
lyeik javultak, s ebben óriási sze-
repe van az orvostudománynak.
Megyénkben a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház (PAMOK) Pe-
rinatális Intenzív Centruma (PIC)

fogadja a túl korán érkezett piciket.
Itt a legkorszerűbb eszközökkel végzik

az újszülöttek ellátását. A műszerparkot
öt évvel ezelőtt újították fel, többek kö-
zött inkubátorokat, légzéstámogató, be-
tegmelegítő berendezéseket, visszajel-
ző monitorokat helyeztek üzembe. 

A KSH vizsgálta a csecsemőhalandó-
ság alakulását az anya életkora szerint
is. 2000 előtt a 35 év feletti gyermek-
vállalás esetében volt a legmagasabb a
csecsemőhalandóság, ezzel szemben
2017-ben a 35–39 éves nőknél volt a
legalacsonyabb. Ez azzal is összefüggés-
be hozható, hogy a magasabb iskolai
végzettséggel rendelkező, valószínűleg
magasabb jövedelmű háztartásban élő
anyáknál (akiknél alacsonyabb a csecse-
mőhalandóság) kitolódik a szülés idő-
pontja, míg a hátrányos helyzetben
élők (magasabb a csecsemőhalandó-
ság) esetében gyakoribb a korai gyer-
mekvállalás.

A kérdés ennél azonban jóval ösz-
szetettebb. Dr. Nagy Sándor, a PA-
MOK szülészetének osztályvezető fő-

orvosa leszögezte, hogy magas anyai
életkor esetén a szülészeti és a gene-
tikai szövődmények gyakorisága
megnő. Míg hazánkban 2000-ben
7500 volt az anyák száma, akik 35 év
fölött vállaltak gyermeket, addig
2016-ban ez a szám meghaladta a 20
ezret. Hozzátette, hogy az érintett
anyák magasabb arányban vesznek
részt a korábbi évtizedekhez képest
fejlettebb szűrővizsgálatokon, a fejlő-
dési rendellenességgel diagnosztizált
babák gyakorta meg sem születnek.

A főorvos kitért az osztály teljesítmé-
nyére is, elmondta, hogy a szülészeti
eredményeket legjobban a perinatális
halandóság arányszáma jellemzi,
amelyben a győri szülészet mindig az
országos átlagnál jobban teljesített.

Hazánkban magas
a koraszülöttek 

aránya

Csecsemőesélyek:
nem mindegy, hova születünk

Szerző: Szigethy Teodóra  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Az elmúlt tíz évben jelentősen csökkent
Magyarországon a csecsemőhalálozás
mértéke. Ez egy természetes jelenség, hi-
szen az orvostudomány fejlődik, azoknak
is megadja a lehetőséget az életben ma-
radásra, akiknek harminc évvel ezelőtt ha-
sonló körülmények között születve esé-
lyük sem lett volna. 
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Oláh László nyolcgyermekes csa-
ládban nőtt fel, édesapja a Győrben
jól ismert idősebb Oláh Imre órás-
mester volt, akitől nemcsak az órás-
mesterség, hanem a versmondás
iránti szeretetét is örökölte. 

„Édesapám a háború előtt Zentán
élt. Akkoriban a kisebbségi léttel szinte
együtt járt a színjátszás. Az ötvenes
évek elején Győrbe költöztek. Apám
autodidakta módon szervezte és vezet-
te a Radnóti Miklós amatőr irodalmi
színpadot. Legjelentősebb előadásuk
az Anna Frank naplója volt, de halvá-
nyan emlékszem a Bíbormadár című
mesejátékra is, ahol hatéves kisfiúként
játszottam a törpévé varázsolt királyt.
A testvéreim is szerepeltek a darabban,
édesanyám pedig a súgó volt” – kezdi
a beszélgetést a lelkész családja bemu-
tatásával.

Érettségi után az ismert győri szí-
nész, Perédy László, majd később
Popper Ferenc által vezetett Győri
Theátrum színpadra járt. Feleségével
is versmondó versenyen ismerkedett
meg. Később zongoraművész Margit
nővére koncertjein is gyakran mon-
dott verset. 1977-ben megkapta az
amatőr versmondóknak alapított
Radnóti-díjat. A nyolcvanas években
Dsida Jenő verseiből állított össze ön-
álló estet. „Villamosmérnöknek ké-

szültem, de hiába voltam kitűnő ta-
nuló, maximális pontszámom ellené-
re nem vettek fel az egyetemre. Ak-
kor más világot éltünk” – adja meg a
választ arra a kérdésre, miért válasz-
totta édesapja mesterségét. 

A családban bekövetkező halálese-
tek és saját egészségi állapotának rom-
lása fordította először az egészséges
életmód, majd a Biblia világa felé. Ami-
kor jobban megismerte Jézus értünk,
emberekért vállalt áldozatát, az sok
erőt adott, hogy korábbi, egészségrom-
boló életvitelén változtasson.

1996 óta lelkipásztor, jelenleg a
Hetednapi Adventista Egyház nyugdí-
jasaként szolgálja az embereket. Itt,
Győrben több mint tíz éve, a Szár-
nyaskerékben péntek esténként ta-
nulmányozzák együtt az érdeklő-
dőkkel a Bibliát, szerdán-
ként pedig ugyanott
Bibliai Szabad-
egyetem elő-
adásokat tart
kollégáival, és
lelkipásztori
munkát vé-
gez Szom-
bathe lyen ,
Sop ronban és
M o  s o n  m a  -
gyar  óváron is. 

Gyülekezetük havonta egyszer Li-
kócson, a hajléktalanoknál végez
szolgálatot, elesett, magányos és le-
csúszott embereknek énekelnek, ver-
set mondanak, rövid bibliai előadást
tartanak, beszélgetnek velük és a fog-
lalkozások végén megvendégelik
őket egy kis finomsággal. „Igény van
erre a lelki törődésre, sokukban meg-
indul valami, jó látni, amikor bekövet-
kezik a pozitív változás az életükben
– mondja Oláh lelkész. – Amikor vala-
mi jó, szép dolgot tapasztalok a kör-
nyezetemben vagy a nagyvilágban,
mindig Istennek adok hálát. Fájda-
lommal tölt el azonban, hogy sokszor
még a keresztény családokban is fe-
szültségek vannak, egyre több a vá-
lás és lelkészként nehéz megélni,

hogy nem mindenki engedi ma-
gát átformálni a Biblia

gondolatai által.”
Oláh László szí-

vesen emlékezik
vissza erdélyi
szolgálataira,
az ott tartott
előadás-so-
rozatok ad-
tak lehetősé-

get jobban
megismerni a

Székelyföldön

élő hívőket. „Apró csodák ezek, ame-
lyeket olyan jó megtapasztalni – vall a
hétköznapok szépségéről a lelkész. –
Ahhoz, hogy megéljük a mindenna-
pok kis csodáit, le kell küzdenünk leg-
nagyobb ellenségünket, az emberi ön-
zést. És ezzel egyben legnagyobb küz-
delmünket saját magunkban vívjuk.” 

Oláh László két fia már felnőtt,
mindketten megnősültek, egyik fia
Győrben él, a másik fiú Svédországban
dolgozik. Az órásmesterből lett nyug-
díjas lelkész néha még barátai óráit
megjavítja, de továbbra is a gyülekeze-
tért dolgozik. Most a győri Sop roni úti
gyülekezetükben beindítják az Új kez-
det Életmódklubot. „Van bőven ten-
nivaló az emberi lelkek gondozásá-
ban is. Azt vallom, hogy a szívből fa-
kadó jó cselekedetnek van egyedül
értéke az életben, és a világon a leg-
fontosabb, hogy tudjunk megbocsá-
tani embertársainknak – összegez a
lelkész. – Csak az önszeretet rontja
meg békénket. Amíg önző énünk él,
mindig készek vagyunk minden bán-
talom és sérelem ellen védekezni. Ha
azonban önző lényünk már halott, és
életünk Krisztusban elrejtett élet, ak-
kor a velünk szemben éreztetett leki-
csinylés nem fáj többé. Süketek és
vakok leszünk a gúnnyal, bántalom-
mal szemben."  

Édesapjától örökölte az órásmesterség és az irodalom
iránti rajongását Oláh László, aki ma már a Hetednapi
Adventista Egyház nyugdíjas lelkésze. Egy súlyos beteg-
ség miatt fordult az egészséges életmód és a Biblia felé.
Úgy érzi és azt tanítja, hogy a szívből fakadó jónak, jó
cselekedetnek van egyedül értéke, és a világon a legfon-
tosabb, hogy tudjunk megbocsátani embertársainknak. 

A legfontosabb, 
hogy tudjunk
megbocsátani

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

A legnagyobb küzdelmünk 
saját magunkban zajlik

MEGÉLNI 
az apró csodákat
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MEGNYITÓ:
2019. május 23. 
19 óra

Triangulum Galéria
(Gyôr, Gutenberg tér 2.)   

ÁTLÉNYEGÜLÉS 
Az Eucharisztiáról a csodák és a művészet nyelvén

Beszélgetés egy finom tea mellett, zenével és irodalmi idézetekkel színesítve a vonzásról,
egységrôl, kétségrôl, nôi és férfi szerepekrôl, valódi rendeltetésünkrôl, kiteljesedésrôl, sze-
retetrôl és annak magasabb oktávjáról. Te mit gondolsz errôl a témáról? Mit tapasztaltál?
Keressünk együtt válaszokat! A téma közös feldolgozása segítheti a férfi-nôi együtt mû kö -

dés megértését, a belsô fejlôdést, az önismeret gyarapodását. Szeretettel várunk!

A belépés regisztrációhoz kötött és díjtalan • gyor@lectorium.hu9021 Gyôr, Sarkantyú köz 7.

Párkapcsolat és Spiritualitás
2019. május 25., szombat 15 órától 16.30-ig
Mandala Teaház, különterem 

A programok a szegények meg-
segítése iránt elkötelezett Boldog
Apor Vilmos vértanú püspök gon-
dolatára épülnek: „Fel a szíveket az
ég felé!”

A Szeretetnap ünnepi szentmisé-
vel kezdődik a győri Nagyboldogasz-
szony-székesegyházban Veres And-
rás megyés püspök főcelebrálásával.
A szentmisét követően, 11.30-kor

megnyílnak a Püspökvár kertjének
kapui a látogatók előtt.

Délben a nagyszalontai Szent Antal
Gyermekvédelmi Központ fiataljainak
előadására, majd a győri Liszt Ferenc
Zeneiskola Fúvószenekarának koncert-
jére kerül sor. A gyerekek Vitéz László
történetét ismerhetik meg 13.30-tól,
Pályi János bábjátékán keresztül. A Sza-
bóky Adolf Szakiskola tanulói 14.30-kor

mutatkoznak be a színpadon. Ezt köve-
tően Böjte Csaba ferences atyával, a dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával
beszélget Kálmán Imre, a Brenner Já-
nos Hittudományi Főiskola prefektusa
és Várkonyi Borbála, a Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus Titkárságának
munkatársa. A programok zárásaként
az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont
diákjai mutatják be a Két Lotti című mu-

sicalt. A Szeretetnap 17.30-kor főpász-
tori áldással zárul. 

A rendezvényen kézműves és
gasztronómiai standokkal, játszósa-
rokkal is várják a családokat. Ezúttal
is lesz misebor- és süteményvásár, és
az ebéd megvásárlásával is jótékony-
kodhatunk. A belépés ingyenes, ado-
mányokat szívesen fogadnak a dévai
Szent Ferenc Alapítvány javára.

Az idei Szeretetnapot május 25-én, szombaton rendezik a Káptalan-
dombon, ahol ezúttal is a dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozott
gyermekeinek gyűjtenek.

„Fel a szíveket az ég felé!” Fotó: O. Jakócs Péter
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A gimnazista lányok tavaly
augusztusban érkeztek az AFS
Győr cserediákprogram kereté-
ben, és júliusig tanulnak nálunk.

A diákok szeretnek itt lenni, de
nem minden magyar szokást fo-
gadtak könnyen. Margherita fur-
csának találta például, hogy le kell
venni a cipőt a házban. A sonkás-
kukoricás pizza is meglepte, Észak-
Olaszországban – ahonnan ő jött
– ilyennel nem találkozott. Finnyás-
kodva tekint az édes levesre és a
grízes tésztára is. Ami a magyaro-
kat illeti, úgy látja, igaz barátok. Ez-
zel Isabella is egyetért, aki Rutigli-
anóból érkezett. Számára legin-
kább az volt szokatlan, hogy itt
nem zárnak be az üzletek a sziesz-
ta idejére. „Az emberek eleinte hi-
degek és távolságtartóak, de ami-
kor megnyílnak, akkor mindent
megtesznek a másikért” – jelle-
mezte természetünket Abigail,
magyarról angolra váltva. Számára
a magyar konyha volt idegen. „Ha
piros a színe, akkor tudhatjuk,
hogy magyar fogás” – illusztrálta
viccesen az ételeinket. Persze a lá-
nyok azóta már hozzászoktak a
magyar ízekhez. Margherita meg-
szerette a töltött káposztát, Isabel-
la kedvence a pörkölt, Abigail pe-
dig a lángost imádja. Jó sok tejföl-
lel, amiért a többiek is rajonganak,
haza is vinnék – Olaszországban
ugyanis nincsen tejföl. Az igazi
olasz pizzát viszont hiányolják.

Győr szépsége mindhármu-
kat lenyűgözte, a folyók és a vá-

ros éjszakai bája volt rájuk a leg-
nagyobb hatással. Bár Abigail
Mosonmagyaróváron lakik,
azért Győrt is volt alkalma meg-
kedvelni, ide járnak például szó-
rakozni. Törzshelyük a Lapos,
ahol a többi cserediákkal is talál-
kozhatnak. Tetszik neki a város,
szeret a folyóparton sétálni.
Margherita a Péterfybe jár isko-
lába és szintén imádja Győrt,
kedvencei a folyók és a hidak. A
Bologna melletti városban,
ahonnan ő jött, nincsenek fo-
lyók, talán ezért is szeret annyi-
ra esténként a parton. Isabella
szívébe főleg sötétedés után,
kivilágítva lopta be magát váro-
sunk. Szerinte szuper, hogy
ennyi hely közül válo-
gathatnak, ha szeret-
nének beülni valaho-
va – neki ez azért
szokatlan, mert egy
kisvárosból érkezett.

Ha cserediákok ma-
gyar beszédkészsége alapján
következtetnék arra, mióta él-
nek itt, biztosan többre tippelnék.
Margherita családjával karácsony
óta csak magyarul beszél. Azóta
könnyen megy számára a nyelv,
bár az első hónapban voltak ne-
hézségei. Szeretné folytatni a ta-
nulást, szívesen néz majd otthon
is filmeket magyarul.

„Nagyon érdekes nyelv, mert
csak Magyarországon beszélik” –
vélekedik Isabella, aki szerint min-
dennapi gyakorlással könnyeb-

ben mehet. Ebben a fogadó csa-
ládja, a barátok is sokat segítenek
neki. Az első hónap volt nagy küz-
delem, de már boldog, hogy
ilyen jól beszél. Abigail azt olvasta,
hogy a magyar ott van a világ
négy legnehezebben tanulható
nyelve között. „Menő lesz, hogy
egy ilyen bonyolult nyelvet be-
szélve térek haza. Ráadásul ott-
hon van egy magyar barátom is.”

Margherita és Isabella nem
igazán szeretik a futballt. Abigail
az egyetlen, aki kedveli, és hob-
bi szinten űzi is. Úgy látják, hogy
az olaszok jobbak a fociban,

mint a magyarok, de szerintük
nem baj, hiszen mi másban va-
gyunk ügyesek: vízilabdában és
kézilabdában. 

Ahogy a jövőről beszélget-
tünk, abban mindannyian egyet -
értettek, szeretnének visszatér-
ni Magyarországra. Margherita
egy dologban biztos: „Vissza fo-
gok jönni, találkozni a barátaim-
mal, a családommal, mert tet-
szik Győr és ez az ország.”

Szeretnének
visszatérni

Magyarországra

Olasz cserediákokkal beszélgettünk: a lá-
nyok többnyire magyarul meséltek a két
ország közötti különbségekről, a fociról,
a pizzáról, és a szép győri élmények mel-
lett a nehézségek is előkerültek.

AZ OLASZ DIÁKOK

TARGONCÁS
• Targoncás feladatok ellátása, áru-összekészítés

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐ
• Áru-összekészítés, ellenőrzés, csomagolás

RAKTÁRI KISEGÍTŐ:
• Dobozok és csomagolóanyagok összegyűjtése
• MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK

JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

ELVÁRÁSOK:
• Önálló, precíz munkavégzés
• Megbízhatóság, pontosság
• Megfelelő fizikai állapot
• Targoncavezetői jogosítvány előnyt jelent!

AMIT NYÚJTUNK:
• Versenyképes bér- és cafeteria-rendszer
• 100%-os túlórapótlék 
• 1 műszakos munkarend hétfőtől péntekig
• Targoncavezetői engedély megszerzése
• Kulturált munkakörülmények

A több mint 35 éves Somogyi Elektronic Kft.
győri központjába keres munkatársat

az alábbi pozíciókra:

Kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát
2019. 05. 27-ig az allas@somogyi.hu e-mail címre!

Pályázati anyagával kapcsolatos Adatvédelmi
tájékoztatónkat megtalálja a www.somogyi.hu oldalon

a „Letölthető tartalmak” menüpont alatt.

csodálják a győri folyókat és hidakat Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: O. Jakócs Péter
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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

Nagyszentpál új építésû részén el-
adó ez a 91 nm-es ikerház. A házhoz
tartozó telekrész 470 nm. Elosztása:
3 szoba+nappali+háztartási helyi-
ség+terasz, ezért nagyobb család ré-
szére is ideális.

Budai Mónika:
30/640-8794

Csend, nyugalom, madárcsicser-
gés! Nagyszentpál új építésû ré-
szén eladó ez a 81 nm-es ikerház.
A házhoz tartozó telekrész 360
nm. Elosztása: 3 szoba+nappali
+terasz.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén,
54 nm-es, nappali+1 szobás, föld-
szinti, teraszos téglalakás eladó. A
társasház 2007-ben épült. Az abla-
kok mûanyagból készültek, redônyö-
sek. A nagy terasz fedett. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Szigetben, új építésû társas-
házban 62,3 nm-es, nappali+2 szo-
bás, erkélyes, második emeleti lakás
eladó. A fûtés házközponti, egyedi
méréssel, mûanyag nyílászárók
háromrétegû üvegezéssel.

Horváth Edina:
70/587-4020

Különleges otthonra vágyik renge-
teg extrával? Révfalu klasszikus ré-
szén eladó ez az örökpanorámás,
nagy erkélyes, 118 nm-es lakás. El-
osztása: amerikai konyhás nappali+
3 szoba, két fürdô.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Sziget csendes utcájában
eladó ez az 50 nm-es, földszinti
lakás. Elosztása: nappali+2 szo-
ba+terasz. A mûanyag ablakokat
redônnyel és szúnyoghálóval lát-
ták el. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 26,8 M Ft 

Pár lépésre a belvárostól, a fürdô
szomszédságában 35 nm-es, nap-
pali+1 szobás, 3. emeleti tégla -
lakás eladó. Fûtése saját cirkóka-
zánnal történik. A tárolást beépített
bútorok segítik. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 17,49 M Ft 

Új építésû lakás Szabadhegyen,
kis lakóközösségben, 42—100 nm
között! A liftes ház elsô emeletén
található lakás nappali+2 szobás,
62 nm-es, 9 nm-es erkéllyel ren-
delkezik. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 26,5 M Ft Ár: 52 M Ft 

Adyvárosban, a Kodály Z. úton park-
ra nézô, 44 nm-es, kétszobás, erké-
lyes, negyedik emeleti lakás eladó lif-
tes házban. A lakás felújítandó.
Fûtése távhôs, a nyílászárók fából ké-
szültek. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Rábapatonán új építésû, 92,62
nm-es, nappali+3 szobás ikerház el-
adó 18 nm terasszal, 400 nm telek-
résszel. Nincs közös fal a szomszéd-
dal! A ház 15 cm homlokzati hôszi-
geteléssel épül. 

Horváth Edina:
70/587-4020Ár: 16,49 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban, a vásárcsar-
noknál eladó 53 nm-es, kétszoba+
hallos panellakás. Az ingatlan 4 eme-
letes épület 2. emeletén található,
panelprogramon átesett, a felújítási
költséget már kifizették. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 17,9 M Ft 

Új építésû lakás Szabadhegyen,
kis lakóközösségben, 42—100 nm
között! A liftes ház második emele-
ten található, nappali+1 szobás la-
kás 42 nm-es, 7 nm-es erkéllyel ren-
delkezik. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 19,5 M Ft Ár: 27,61 M Ft 

Gyôr-Marcalváros I-en, liftes ház-
ban eladó 68 nm-es, 3 szoba-hallos,
erkélyes panellakás. Az ingatlan 9.
emeleti, de nem zárószinti. A lakás-
ban több felújítás is történt az elmúlt
években. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 21,9 M Ft 

Gyôrújfalun minôségi családi ház el-
adó. A 103 nm-es ház 650 nm tel-
ken kerül felépítésre. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali+4 szoba+15
nm terasz. Garázst is szeretne? Az is
megoldható!

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 46,9 M Ft Ár: 24,5 M Ft Ár: 32,9 M Ft 

Gyárvárosban, a Mátyás tér közelé-
ben 51 nm-es, amerikai konyhás
nappali+1 szoba+gardrób elosztású,
1. emeleti, nagy erkélyes, felújított
téglalakás eladó. A spaletták árnyékol-
nak, az 50 cm-es falak szigetelnek.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 25,49 M Ft Ár: 25,99 M Ft Ár: 24,99 M Ft 

Gyôrújbaráton, a Százszorszép la-
kóparkban eladó ez a 80 nm-es
ikerház. Elosztása: 3 szoba+nap-
pali. 30-as téglából, 15 cm szige-
teléssel és 3 rétegû nyílászárókkal
épül. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 28,9 M Ft 
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Fontos út, az Árpád út folyóhoz
közelebbi ikertestvére. A város szer-
kezetében ráosztott szerepe nélkü-
lözhetetlenné teszi az áruszállítók,
a helyben lakók, a belvárosba érke-
zők, az út szélén parkolók, s a gya-
logosok számára egyaránt. 

Ha elindulunk a tűzoltóságtól,
nem jutunk messzire, a sarkon
megállít Lengyel József cukrászdá-
ja. Pazar süteményeket kínálnak, a
csalódása csak annyi az ide beté-
rőnek, hogy nem lehet helyben,
beszélgetés, udvarlás, telefon -
nyomkodás közben fogyasztani.
Szép tortásdobozban ugyan, de
haza kell vinni az édes ízélményt.

Az utca két oldalán napközben
ma már van néhány üres parkoló,
amióta az Árpád parkolóház meg-
épült. A régi polgári lakásokban job-
bára ma is tősgyökeres győri polgá-
rok laknak, de vannak, akik azért vet-
tek itt megüresedő lakásokat, hogy
irodának kiadják őket. Az ingatlan -
árak és a bérleti díjak is magasak, ám
belvárosban élni sehol sem olcsó.

A centrumhoz közelebbi útsza-
kaszon álló Márka a belvárosban
dolgozó emberek gyorsétterme,
jobbára tömegízlést szolgál ki, de
azt igényesen. A Bajcsy-Zsilinszky
és az Aradi vértanúk útjának talál-
kozásánál most egy pénzváltó üze-
mel, hajdanán a Magyar Távirati
Iroda (MTI) szerkesztősége volt az
épületben. Itt dolgozott Matusz
Károly kollégánk is, az évezred
utolsó évtizedeinek képi króniká-
sa. Képeinek archívumát halála
után az egyetemnek adományoz-
ta a család, a gyűjtemény sok ezer

filmkockája őrzi a város fejlődés-
történetét, a gyárak alapkőletéte-
létől egészen exportképes terme-
lésének megindulásáig. Rögzítette
egykoron nagy hatalmú politiku-
sok, külföldi vendégek városláto-
gatásait, s pontos képet adott a
hagyományos, állami tulajdonú
győri cégek átevezéséről – a bi-

zonytalan, tétova gazdaságpolitika
hullámain át – a piacgazdaság
még ismeretlen partjára.

Sétálok végig az úton, megállok
a lemezbolt kirakatánál. Egykoron
ide járt a fél Dunántúl a nyugati ze-
nekarok lemezeiért. A bolttal szem-
ben a hajdani képcsarnok található,
amit a kalapos győri festő előtt tisz-
telegve Tóvári Tóth Istvánról nevez-
tek el új tulajdonosai. A képcsarnok
mindig a kortárs festők árban elér-
hető munkáit kínálta, nem is akárki-
két: volt Borsos-tusrajz, Barcsay Je-
nő-festmény vagy Deim Pál-szobor-
terv. Az alkotóknak soha nem a leg-
jobb, ám vállalható művei. A Tóvári -
galéria is kínál mindent: grafikát,
kisplasztikát, festményt, érthető
módon nem elsősorban a kísérleti
munkák szerepelnek itt, az izgalma-
sabb kortárs alkotók képeinek nem
ez a fő bemutatkozási fóruma, de a
galéria fontos intézmény a város
művészeti életében. 

Száz méterrel odébb, a posta
épületével szemben alakul a Győri
Nemzeti Színház tere. Megújul a
teátrum és a balett társulatának
otthona, ez áldozatokat kíván a
2020–2021-es évadtól a művésze-
ti társulatoktól ugyanúgy, mint a
közönségétől. A következő évad-
ban tehát még nem, hanem majd
utána átmenetileg az Olimpiai
Sportpark fogadja be őket, remél-
jük, a közönsége is követi előadá-
saira a társulatot. 

Átalakul az egész tér, a színház
környezete, s természetesen ma-
ga az épület is, melynek sísáncán
nő majd egy hatalmas jégkocka, ki-
cserélik a székeket, a technikát, a
hangosítást, külsejében is rangot
kap a két művészeti ág, melynek
egyikéről, a színjátszásról Petőfi
Sándortól tudjuk, hogy „minden
művészetek fején a korona”.

Az utcát a fogyasztói társadal-
mak nagy közösségi tere, a bevásár-
lóközpont zárja le. Önálló élete van,
csábít és marasztal, foglyul ejt, föl-
ébreszti az igényt a vásárlásra. Hogy
külső kellékeiben otthonosan éljünk,
vegyük körbe magunkat a divattal,
érezzük, hogy részesei vagyunk a
vágtató új kornak, nem maradunk le
róla. Nincs megállás, hajszol ben-
nünket a kínálat, hogy aztán már mi
hajszoljuk a kínálatot.  

Kellenek a helyek, ahol azt érez-
zük, be tudjuk vásárolni magunkat
a modern világba.

A tûzoltóságnál ered, 
s kifut az Árkádig

Nem utca, hanem út, mely merészen átszeli még a Baross utcát is. A tűz-
oltóságnál ered a körforgalomból, s kifut egészen az Árkádig. Közben föl-
fűz lakóépületeket, bankokat, üzleteket, irodákat, cukrászdát, ligetet, ét-
termet, postát, képgalériát. Bajcsy-Zsilinszky Endréről nevezték el.
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Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

a belvároson át
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Cégünk, az Erbslöh

Hungária Kft. — 2018-

ban Az év nagyvállalko-

zása Presztízs-díj nyer-

tese — a gyôri szék -

helyû, 100%-os német

tulajdonban lévô autó-

ipari beszállító, a WKW

Automotive cégcsoport

tagja. Alumíniumprofi-

lok mechanikai meg-

munkálásával, mû anyag -

fröccsöntéssel foglal-

kozunk, illetve dugaty-

tyúszerelést végzünk,

elsôsorban prémium

autómárkák részére. 

Örömmel várjuk
jelentkezését

az alábbi e-mail címre:
palyazat@wkw-hungaria.com

Munkatársunkkal 
a +36 96/510 441-es

telefonszámon tudja felvenni
a kapcsolatot. 

Az alábbi pozíciókra keresünk kollégákat:

Fröccsöntôgép-beállító
Feladatok: 
• 13 gépes fröccsöntô-

üzemben gépek szakszerû
kezelése,

• szerszámok cseréje,
termékek indítása

Operátor (Mechanikai megmunkáló üzembe)

Az álláshoz tartozó elvárások: 
• szakmunkás végzettség
• fröccsöntôgépek ismerete
• 3 mûszakos munkarend vállalása
• 1-2 év szakmai tapasztalat

(fröccsöntési gyakorlat)

Feladatok: 
• szakszerû gépkezelés
• gyártandó terméken kijelölt munka-
   mûvelet elôírás szerinti elvégzése
• termelési dokumentációk

pontos kitöltése
• darabellenôrzések elvégzése

Az álláshoz tartozó elvárások: 
• szakmunkás végzettség
• 3 mûszakos munkarend 

vállalása

Üdvözli a

WKW.group!

Amit kínálunk: (mindkét pozíció esetében)
• családias légkör
• 13. havi fizetés
• cafeteria-juttatás (havi+éves)
• 100%-os bérlettámogatás

Az egyik utolsó szakaszához ért az Újkapu utca felújítása: ugyan a Győri Útke-
zelő Szervezet munkaterületként kezelte teljes hosszon az utcát, a forgalom egy
részét beengedték a felújítás bizonyos részeire, illetve a Bástya utcai keresztirá-
nyú forgalom is haladhatott. Eddig – tudtuk meg Máthé-Tóth Pétertől, az útke-
zelő sajtószóvivőjétől. Pénteken 8 órától ugyanis az utolsó szakasz is építés alá
kerül az Újkapu utcában a Bástya utca és Móricz Zsigmond rakpart között, ahol
már nem tudják az autósforgalom számára biztosítani a helyet.

„A forgalmat eltereljük a Móricz Zsigmond rakparton egyenesen a Duna-
kapu tér irányába, ahol a terelés idejére a gyalogos zóna beléptetőit leen-
gedjük. A forgalom továbbhaladhat a Vörösmarty utcáig, amibe bekanyarod-
va az autósok visszatérhetnek a Bástya utcába. Ezen az útvonalon lesz elér-
hető a Dunakapu mélygarázs is” – tájékoztatott a szóvivő és hozzátette, a
terelés várhatóan két hetet vesz igénybe.

az Újkapu utca felújítása
FINISBEN

A MI

UTCÁNK
MARCALVÁROS – 3. rész

Katód utca
A katód fizikai fogalom, az elektromos-

ságot gerjesztő készülék negatív pólusa.
Az elnevezés kapcsolódik a közeli Winter
Ernőről elnevezett utcához. 

Kormos István utca
Kormos István (1923–1977) költő, író,

műfordító. Mosonszolnokon született,
elemi iskoláit Győrben végezte. Első fe-
leségével, Rab Zsuzsa költőnővel több
orosz népmesét fordítottak le. Kormos
István elsősorban verseiről ismert, de
fordításai is szép számmal jelentek meg
(Burns, Puskin, Molière). 1987-ben ne-
vezték el az utcát.

Kovács Margit utca
Kovács Margit (1902–1977) Kossuth-dí-

jas keramikus, szobrászművész, Győr dísz-
polgára. Városunkban született, tanulmá-
nyai egy részét is itt folytatta. Alkotásaival
a modern magyarországi kerámia alapító-
ja, európai szintű vezéregyénisége lett.
Győrhöz kötődése haláláig megmaradt.
Állandó kiállítása 1973-ban Szentendrén,
majd Győrben 1974-ben nyílt, a Kreszta-
házban. Utolsó műve a 700 éves Győr tör-
ténetét ábrázolja, ami a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola és Gimnáziumot díszíti. Ne-
vét az utcán kívül a Győri Kovács Margit
Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általá-
nos Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola,
Iparművészeti Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola is viseli.

Czvikovszky Tamás



Hozzávalók
1 csomag fehérspárga • 1 cso‐

mag zöldspárga • 10 dkg krémsajt
• 1 citrom leve (fele a levesbe, fele a

tatárra) • só, bors • 1 gerezd fokhagy‐
ma • fél ek. reszelt torma (lehet ecetes) •

10 dkg serrano sonka • 8 dkg vaj

creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

Nyerj
szakács-
könyvet!

Készítsd el a spárgakrémlevest
vagy a spárgasípokat, fotózd le és küldd el 

a jatek@gyorplusz.hu-ra! 
Május 22-én délben SORSOLUNK!
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A spárgákat eltörjük, az alsó felüket zöld-
séghámozóval megtisztítjuk, hogy ne legyen
fás. A fehér spárgákat kevés olajon lepirít-
juk, majd annyi vízzel felengedjük, hogy el-
lepje azokat, sózzuk, borsozzuk, egy gerezd
zúzott fokhagymát és az ecetes tormát hoz-
záadjuk, majd az egészet puhára főzzük.
Amikor kész, vajjal krémesre turmixoljuk. A
végén citromlével és sóval pikánsabbá tesz-

A régen csak az arisztokrata
családok asztalára tálalt spárga
megvastagodott, zsenge hajtá-
saiból ma már bárki ízletes fo-
gásokat készíthet, használjon
akár fehér, lila vagy zöld színűt
e nemes zöldségből. A rendkí-
vül alacsony kalória- és magas
vitamintartalmú, jellegzetes,
de nem tolakodó ízű spárga fo-
gyasztása mindenkinek aján-
lott. Nagy Eszter creatív chef kí-
nálatában vitaminbombából
gyorsan elkészíthető, mégis ra-
finált fogások szerepelnek.

Spárga:
a királyi zöldség 

Sonkás spárgasípok hollandival 
(tévénézős-nassolós fogás)

Hozzávalók
1 csomag zöld spárga 
10 dkg serrano sonka
2 db tojássárgája • 20 dkg vaj
só • citromlé

A spárgákat a fent említett módon megtisztítjuk, majd son-
kával körbetekerve sütőben addig sütjük (170 fok), amíg a son-
ka rajta ropogós nem lesz. Ez idő alatt a vajat felforraljuk, majd
folyamatos kevergetés mellett (a majonézhez hasonló módon)
a tojássárgájákhoz csorgatjuk. Sóval, citromlével ízesítjük. A
spárgasípok mellé ezt kínáljuk mártogatósnak.

szük. A zöld
spárgát felkarikáz-
zuk, blansírozzuk, majd a sajt-
krémmel, a citrom levével, valamint borssal,
sóval elkeverjük. A sonkát serpenyőben
vagy két tepsi között alacsony hőfokon kiszá-
rítjuk. A zöld spárgából készült tatárt a tá-
nyér közepére halmozzuk, a chipset bele-
szúrjuk, majd a krémlevessel felöntjük.

Spárgakrémleves sajtos 
spárgatatárral, sonkachipsszel
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ságban tartott állatok hízása sok egész-
ségügyi problémát vethet fel, szaporo-
dási, emésztési és egyéb zavarokkal. Az
vagy, amit megeszel, mondjuk, és ez vo-
natkozik az ő táplálásukra is. Egy állan-
dó lisztkukac, vagy egyéb rovar táplálék
folyamatos etetése esetén készüljünk
fel egészségügyi krízishelyzetre.

Az optimális tartási körülmények
biztosítása alapvető: megfelelő mére-
tű terrárium, fajtaspecifikusan beren-
dezve, ideális hőmérséklet és megvilá-
gítás. Ha ezekre megfelelően felkészül-

tünk, és szakirodalomból tájéko-
zódtunk, csak utána vegyük

meg a kiszemelt hobbiálla-
tot, hogy ember és állat szá-
mára is kiegyensúlyozott,
boldog együttélést biztosít-

hassunk!

A kaméleonok kisebb madarakat és
egyéb gyíkfajokat is megragadnak raga-
csos nyelvükkel és egyben nyelik le azo-
kat, és így nem csak rovar táplálékon él-
nek, a közhiedelemmel ellentétben.
Táplálkozásuk során rendkívül sokféle
nyomelem, ásványi anyag, kalcium és
vitamin is jut a szervezetükbe. Jellem-
zően a természetben is van hullámzása
a táplálék állatokhoz jutásnak. Vannak
időszakok, mikor nagy a táplálékbőség,
és vannak szűk esztendők. Ezért a fog-

faj ismeretes, így ők a legnépsze-
rűbb kétéltűek, de táplálásuk ala-
pos felkészültséget igényel. Sokuk
roppant színpompás: öröm ránézni
a nyílméreg- és makibékák, apró kis
varangyok színes kavalkádjára.

A legin-
kább megosztó a kígyók cso-

portja. Van, aki szereti, és van, aki
idegenkedik tőlük. Hosszú életű fa-
jok is vannak köztük.

A felsorolt állatok is érző lények,
ezért vásárlás esetén vegyék figyelem-
be, hogy ne csak pillanatnyi fellángo-
lásból vigyenek haza egyet a gyerek-
nek vagy maguknak! Alaposan fontol-
ják meg, hogy milyen szükségletei
vannak az állatkának, és hogy ki tud-
ják-e elégíteni azokat. Ezek a kis lé-
nyek rendkívül változatos táplálékon
élnek. A természetben mindent meg-
esznek, ami befér a szájukon.

Kezdetnek itt vannak az egyre
gyakrabban tartott apró egzotikus ál-
latok. Manapság kiállítások és állat-
börzék szereplői a terráriumban tart-
ható hüllők és kétéltűek. Nagyon sok
rajongója van a témának és sokan ide-

genkednek is tőle.

A kaméleonok ál-
talában ünnepelt sztárok,

azonban többségük rövid életű.
Van olyan ritka faj, ami mindössze
egyéves életciklusú, javarészt azon-
ban öt évig élnek. Egyes fajok nehe-
zen tarthatók fogságban. Az agá-
mák és a gekkók szintén népszerű-
ek. Sok közülük könnyen tartható és
szaporítható. Legismertebbek a leo -
párdgekkók és a vitorlásgekkók. Az
agámák többsége a száraz klímájú
területek lakója. Nagyon sok béka-
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A hüllők különleges világa

SZERZŐ, FOTÓ: NAGY FERENC 

m a g a z i n

Régi jó kapcsolataimat felelevenítve felhívtam néhány barátomat, hogy segítsenek abban, miként tudnám
még sokoldalúbban bemutatni állat- és növényfajok egyedeit. Megmutatni a nagyközönségnek filmen és
írásban társállataink nagyszerűségét, szeretetét és a kulturált állattartás módozatait.
Számos jó ötletet kaptam tőlük, és akár fizikai segítséget is azzal, hogy felaján-
lották a lehetőséget házi kedvenceik megörökítésére. Jelentős extra infor-
mációmennyiséggel láttak el, amit egyébként az ember nem tud elsa-
játítani szakkönyvekből, csak a napi gyakorlat során.

Egzotikus csodák

Az optimális tartási 
körülmények biztosítása

alapvetô
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Show-time, zootime!
Ezen a napon is Zoo Show: 11 és

15 órakor várjuk látogatóinkat az Aré-
nába, ahol a különleges állatbemuta-
tónk ideje alatt közvetlen közelről is
találkozhatnak „sztárjainkkal”.

Állati séta
A látogatók között sétálva, közel-

ről ismerkedhetnek meg néhány la-
kónkkal. Ha szelfi készül, az sem baj!

A védelmezőink
Tűzoltó vagy rendőr, a gyereknapon

bármelyik lehetsz! Nálunk ezt is kipró-
bálhatod! A rendőrség és a tűzoltóság
járműveikkel várják a gyerekeket.

A Győri Motorosok is képviseltetik
magukat, „dübörgő” felvonulásukkal
színesítve a rendezvényünket.

Kalandozoo
A Kalandozoo programunk kereté-

ben látványetetések is gazdagítják a
programot, ahol élő szóval kísérve,
sok izgalmas kulisszatitkot is megtud-
hatnak látogatóink az állatainkról. Kü-
lönleges látványnak ígérkezik az
oroszlánok etetése.

18530021-1-08

Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!

Malacjáratunk, a tengerimalac-vo-
nat 10.20 és 17.30 órakor menet-
rendszerűen közlekedik. Továbbra is
tart a tavaszi zsongás, avagy bemutat-
koznak az állatkert legújabb és legfia-

talabb lakói, a majomapróságok: az
apró gyűrűsfarkú makik, a négy fehér
tigriskölyök, valamint a ritka kétujjú
kis lajhár is látható lesz. Ezen a napon
hagyományainkhoz híven a gyereke-

ket édességgel, az apukákat hideg
sörrel ajándékozzuk meg. A rendez-
vény az állatkert jelenleg érvényes
jegyáraival látogatható. A műsorvál-
toztatás jogát fenntartjuk. (x)

Május 26-án, vasárnap a Xantus János Állatkertben is
a gyermekeké lesz a főszerep: a parkban egész napos
vidám, ünnepi programokkal készülnek kicsiknek és na-
gyoknak. Lesznek állati állomások, ahol a gyerkőcök
egész nap ügyességi játékokon vehetnek részt. Az állo-
mások teljesítése után, pecsét fejében természetesen
az apró ehető ajándékok sem maradnak el.

GYEREK-
NAPON IS
várnak az állatok
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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A kiültetett virágok nagy mennyi-
ségének megtartása mellett fejlesz-
tések is történtek. Többek között a
Városház téren és a Honvéd ligetben
kőszegélyt építettek a virágágyak kö-
ré, így az ágyások jobban elkülönül-
nek a füves területektől. A növények
fenntartását teszi gazdaságosabbá
például a Szent István út forgalomel-
választó sávjába és az állatkertnél lé-
vő körforgalomba telepített automa-
ta öntözőrendszer. A Bécsi kapu tér
növénydekorációjában is megújul.

Az előkészítő munkák részeként a
szakemberek a virágágyak földjét fel-
lazították, fertőtlenítették és táp-
anyagot juttattak a talajba. A virágül-
tetés hétfőn kezdődött és tervezet-
ten két hétig tart, de a munkát nehe-
zíti az időjárás.

A telepítésnél figyelembe veszik a
növények tulajdonságait, előnyben
részesülnek a magyar nemesítésű faj-
ták, melyek jobban alkalmazkodnak
a hazai időjárási körülményekhez. A
Győr-Szol Zrt. szakemberei igyekez-
tek tág tűrésű, megbízható fajtákat
összeválogatni. A korábbi évekhez
hasonlóan nagy számban ültetnek
klasszikus begónia, kánna, zsálya, il-
letve a magyar nemesítésű kakasta-
réj, kúpvirág és büdöske fajtákat. Ma-
gas darabszámban alkalmazzák a le-
velükkel díszítő édesburgonyák több

Városunk közgyűlésének a környe-
zetvédelemről szóló rendelete értel-
mében az avar és kerti hulladék – fa-
lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb nö-
vényi maradványok – égetése a szer-
vezett háztartási hulladékszállításba
bekapcsolt területeken tilos, kivéve
április és november hónapokban.
Aki megszegi a rendeletet, akár több
százezer forintos büntetést is kaphat.

A szakemberek felhívják a figyel-
met, hogy lehetőség van a zöldhulla-
dék elszállítására, ezt mindenki a la-
kóhelye szerint kijelölt hulladékud-
varban teheti meg.

A lakossági hulladék több mint 30
százalékát teszi ki biohulladék, amit
minden kiskert- és telektulajdonos egy-
szerűen komposztálhat. Nincs más dol-
ga, mint egy halomba gyűjteni a kony-

hai zöldhulladékot, gyümölcs- és zöld-
ségmaradékokat, de a kertben lehulló
falevél, nyesedékek, fűkaszálék is töké-
letesen lebomlik. Kisebb gallyak is ap-
rítva elhelyezhetőek a komposzton, hi-
szen idővel ezek is lebomlanak, és fel-
használhatóak a konyha- és virágos-
kertben egyaránt.

A zavaró, bűzzel terhelő hulladék -
égetési tevékenységgel kapcsolatos
ügyekben a területileg illetékes járási hi-
vatalhoz fordulhatnak. Győrben munka-
időben a Győri Járási Hivatal Agrárügyi
és Környezetvédelmi Főosztály Környe-
zetvédelmi Osztály telefonszámán
(96/524-003), munkaidőn kívül a Kör-
nyezetvédelmi Osztály ügyeleti telefon-
ján (20/946-3772) vagy a kornyezetve-
delem@ gyor.gov.hu e-mail címen te-
hetnek közérdekű bejelentést a győriek.

Továbbra is súlyos büntetés jár

AZ ÉGETÉSÉRT
Májustól tilos az égetés
Győr egész területén. Aki
megszegi a rendeletet,
akár több százezer forin-
tos büntetést is kaphat.

fajtáját, valamint egy, a már bevált
vörös levelű tollborzfű fajtát is. A ta-
valy kipróbált és bevált fajták – pél-
dául az angelonia, a sárga virágú
cseppecskevirág és a Kleopátra tűje
– idén már nagyobb mennyiségben
jelennek meg virágágyakban. 

A már március végén beültetett,
így mostanra teljes pompájukban

díszlő, hordozható ládákat oda helye-
zik ki, ahol a beépítettség és a burko-
latok miatt nem lehet állandó nö-
vényzetet telepíteni. A Győr-Szol Zrt.
saját fejlesztései a virágoszlopok,
amelyekből 40 darabot láthatunk a
belvárosban. A virágoszlopokba má-
sok mellett begóniát, futómuskátlit,
futópetúniát és díszburgonyát ültettek.

Az említett fajták az előző években
jól beváltak és jól tűrik a városi élet
sajátosságait. A virágpiramisokból
összesen 8 darabot szállítanak ki a
belvárosba, az egyes városrészek köz-
pontjaiba, illetve forgalmas főútvo-
nalak mellé.

A nem télálló növények, azaz a le-
anderek, a babérok, a pálmák és bo-
rókák – összesen 46 darab – nagy vi-
rágládákban lesznek láthatóak töb-
bek között a Széchenyi téren, a Káp-
talandombon, a Szent István út mel-
letti járdákon és a Megyeháza téren.
A belvárost díszíti 25 darab ugyan-
csak nagyméretű dézsás növény, a
dézsákban jázmin, papírvirág és lean-
der díszlik. A szolgáltató nagy figyel-
met fordít a sétálóutcák megszépíté-
sére, növényesítésére, ezért a Baross
utcába kerül 68 darab kő virágtartó
láda, nagy begóniával beültetve.

A növények jól előkészített, meg-
felelően kezelt, trágyázott földbe ke-
rültek. Az ültetést követően nagy fi-
gyelmet kell fordítani a virágok gon-
dozására. A Győr-Szol munkatársai
szükség szerint locsolják a virágágyá-
sokat. A vízen kívül tápanyagokra is
szükségük van a növényeknek, a
speciális oldatot hetente kapják a vi-
rágok. Emellett rendszeres kapálás-
sal és kézi gyomlálással védik a gaz-
tól a virágokat.

Több mint 92 ezer palántát ültetnek el a Győr-Szol Zrt. kertészei
a mintegy 60 virágágyásba a virágosítási akció keretében. 40 vi-
rágoszlop, 8 virágpiramis és több száz ültetőkonténer, virágláda
is díszíti a közterületeket. Ezekbe   17 ezer növény került, így ösz-
szesen közel 110 ezer darab egynyári virág díszíti a várost őszig.

Szerző: Győr-Szol Zrt.  /  Fotó: Marcali Gábor

Fotó: O. Jakócs Péter

Több mint 
SZÁZEZER 
egynyári virág
a köztereken
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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 következŐ
címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt., Munka-bérügyi
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

´́ ´́

LAKOSSÁGI FÓRUM

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Az Újvárosi Művelődési Ház a kezelésében lévő 9025 Győr, Pinnyéd, Napfény u. 1.
sz. alatti művelődési ház melletti egyéb épület megnevezésű, 46,3 nm hasznos alap-
területű ingatlant 5 év időtartamra, árverés útján bérbe adja. Az árverési hirdet-
mény részletei a gyor.hu oldalon találhatók.

Szigethy Attila út 
Sávlezárásra és útszűkületre számít-

sanak a Szigethy Attila úton, a Csoko-
nai utcai csomóponttól a Bakonyi út
irányába haladva. Az itt lévő társasház
egyik csatornabekötő vezetéke sza-
kadt le, ezt teljes hosszban kicserélik
a szakemberek. A környéken csúcsidő-
ben torlódásra számítsanak, aki teheti,
válasszon más útvonalat. 

Külső Bácsai út 
A Külső Bácsai úton, a Boglárka és

a Benedek Elek utca között megkez-
dődött az ivóvíz-gerincvezeték és a
vízbekötések cseréje. Az építkezés
ideje alatt a környéken megváltozott
a forgalmi rend. Már készül a 120 fm
hosszú új ivóvíz-gerincvezeték, majd
nyomáspróba és fertőtlenítés után,
előre egyeztetett időpontban történ-
nek az átkötések. 

Malom út 
Ménfőcsanakon, a Malom utcában

várhatóan júniusban kezdődik az ivóvíz-
vezeték és a vízbekötések cseréje. Je-
lenleg a tervezés és a közműegyeztetés

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Non-
profit Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy
közös, Orgona utcai ügyfélszolgálati
irodájuk május 26-án, vasárnap sza-
vazóhelyiségként működik. Ezért az
Orgona utcai ügyfélszolgálat május
24-én, pénteken 8 és 12 óra között,
május 27-én, hétfőn pedig 9 és 16
óra között tart nyitva. A pénztár fél
órával előbb bezár. 

A szolgáltatók ezúton is köszönik
ügyfeleik megértését és türelmét. 

zajlik. Az építkezés ideje alatt a környé-
ken megváltozik a forgalmi rend. Első
ütemben megépül az új ivóvíz-gerinc-
vezeték, majd nyomáspróba és fertőt-
lenítés után, előre egyeztetett időpont-
ban történnek az átkötések. 

Pusztaszeri út 
A Pusztaszeri úton az Ipar úttól a

Bárczy Gusztáv utcáig, 265 méter
hosszban cseréltünk víz- és csatornave-
zetékeket. Az útépítés megkezdődött. 

Hűtőházi út 
Befejeztük a csatornafelújítást a

Hűtőházi út–Kandó Kálmán utca tér-
ségében. 90 méter hosszban cserél-
tük ki az itt húzódó vezetéket kő -
agyag csatornacsövekre. Az új busz-
megálló is rövidesen elkészül. 

Áldozat, Mező és Horgony utca 
A csapadékvíz-elvezetési munkák-

hoz kapcsolódva a térségben kicse-
réltük az ivóvíz-gerincvezetékeket és
a vízbekötéseket. Fogyasztóink már
az új vezetékről kapják a vizet, az út-
építés elkezdődött. 

Lehel utca
Az új vásárcsarnok környékén, a Le-

hel utcában, a Tihanyi Árpád úttól a
Lehel utcai csomópontig befejeztük a
vízvezetékcseréket, fogyasztóink már
az új vezetékről kapják a vizet.

Árpád út–Baross út csomópont
A nyilvános WC csatornabekötésé-

nek cseréje miatt némi korlátozásra szá-
mítsanak a gyalogosok és több figyel-
met szeretnénk kérni az itt kerékpáro-
zóktól is. Kérjük az erre járókat, szíves-
kedjenek kikerülni a lezárt területet. 

A felújításokkal párhuzamosan foly-
tatódik az elhasználódott csatornafede-
lek cseréje is, fotónkon a Munkácsy úti
csatornafedlapot cserélik a szakembe-
rek. A közelmúltban pályázatot nyújtot-
tunk be a Somos utca, Urbantsok utca
és a Dózsa György rakpart víziközmű-
vezetékeinek cseréire. Kedvező elbírá-
lás esetén még idén nyáron megkez-
dődhetnek a felújítások. 

Kérdésük, észrevételük van? Kérjük,
küldjék el az iktato@pannon‐viz.hu cím‐
re, ígérjük, rövid időn belül válaszolunk.

A Pannon-Víz Zrt. összeállítása

KÖRKÉPVIZES Szerző: Pannon-Víz
Fotó: Marcali Gábor

ügyfélfogadási idő
az Orgona utcában

Módosított 
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési
Főosztály lakossági fórum keretében bemutatja az Integrált Településfej-
lesztési Stratégia 2014–2020 módosításának anyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2019. 05. 27., hétfő 9 óra. A lakossági fórum hely-
színe: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Zechmeister terem. A lakossági fórum tárgya:
Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014–2020 módosítása.

A módosítási anyag megtekinthetŐ a város internetes oldalán, a www.gyor.hu-n.



férfi takarító, konyhai kise-
gítő, szobaasszony, árufel-
töltő, targoncás, minőség -
ellenőr, áruátvevő, logisz-
tikus, recepciós, portás és
többféle betanított köny-
nyű fizikai feladatok. Je-
lentkezni a 06-20/335-
7312-es, 96/822-514-es
telefonszámon, személye-
sen a Győr, Bartók B. út 8.
Északi Szomszédok Nyug-
díjas Szövetkezet irodájá-
ban lehet.

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

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

laminált padlók lerakását
vállaljuk. 06-70/245-8931

Villanyszerelés, javítás. Csil-
lár, redőny, vízcsap, ajtózár,
stb. HÉTVÉGÉN IS! Tel.:
30/9940-808

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

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. Érdeklődés telefonon:
06-20/996-7268

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

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

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

Szobafestés, tapétázás, pad-
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyug-
díjasoknak kedvezmény!
Tel.: 06-30/912-2266

Víz-szennyvízvezeték javítá-
sa, bővítése, szaniterek,
csaptelek cseréje. Kül-, bel-
téri burkolatok javítása, tisz-
tasági festés. 06-70/363-
6633

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, tisztasági festést,

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, He-
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve-
ket, dísztárgyakat, hagyaté-
kot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! 06-30/885-6001.
Díjtalan értékbecslés! 

Kozmetikai helyiséget bérel-
nék bejáratott szépségszalon-
ban, elsősorban Győr belvá-
rosában. 06-20/335-7415

Kézi intarziás antik szek-
rénysor (Fatime) ágynemű-
tartóval együtt eladó. Irány -
ár: 70.000 Ft. Érdeklődni:
06-30/513-7817

Régiséget, hagyatékot, régi
hanglemezeket vásárolok.
Tel.: 06-70/325-9908

Simsont vásárolnék. Tele-
fon: 06-30/971-4284

ÁLLÁS

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

A Péterfy Sándor Evangéli-
kus Gimnázium állást hirdet
1 fő magyar nyelv és iroda-
lom és 1 fő testnevelés sza-
kos pedagógus felvételére.
Részletes tájékoztatás:
96/510-172-es telefonszá-
mon vagy a peterfy.hu web-
oldalon.

Nyugdíjasok jelentkezését
várjuk rész–folyamatos
munkavégzésre a követke-
ző feladatokra: állatkerti
felügyelet, alkatrészek por-
ciózása, szakács, női és
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm között

igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.
A telkeket teljes közmû ellá tás sal,

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-30/948-4701 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

POLIFARBE VAKOLATAKCIÓ!

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

KÜLTÉRI HÔSZIGETELÔ RENDSZER!

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

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

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!

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

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

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

• 7 cm.......... 1.295 Ft/m2

• 10 cm........ 1.850 Ft/m2

SZUPER
AKCIÓ!

Beltéri inntaler, 15 l
és elfogadóhely

kártya-



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

Kéziszerszámokat: kulcso-
kat, kalapácsokat, krová-
kat, satukat, kisgépeket,
kerti szerszámokat, fejszé-
ket vásárolnék. Érdeklődni
lehet telefonon: 06-
20/415-3873

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

KIADÓ

Fodrász részére kiadó egy
hely – vendégkörrel, elköl-
tözés miatt – belváros kö-
zeli, 5-féle szolgáltatású
szépségszalonban. (Győr-
Sziget folyamatosan fejlő-
dő városrészében, bejára-
tott, igényesen kialakított,
utcafronton, földszinten,
ingyenes parkolással, ala-
csony rezsivel.) 06-30/298-
1525

LAKÁSCSERE

96/505-050

Szigeti, 1 szobás, 26 nm-es,
összkomfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás,
határozatlan idejű bérle-
ményre. Sárás, Gyárváros,
Kismegyer kizárva. (Hirde-
tésszám: 692) 

Belvárosi, 1 szobás, 30 nm-
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 55 nm-es, 2 szo-
bás, határozott-határozat-
lan idejű, Nádorváros, Mar-
cal I-II. városrészben levő
bérleményre. (Hirdeté s -
szám: 606)

Belvárosi, 2 szobás, 51
nm-es, komfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 80 nm-es,
2-3 szobás, tárolóval ren-
delkező, határozott-hatá-

rozatlan idejű belvárosi
bérleményre. (Hirdeté s -
szám: 607)

Belvárosi, 2 szobás, 61 nm-
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 55 nm-es, 1-2 szo-
bás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Új-
város városrész és Bán Ala-
dár utca kizárva. (Hirdeté s -
szám: 608)

Adyvárosi, 2 szobás, 36
nm-es, összkomfortos, ha-
tározott, bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1+2 fél

szobás, 53–68 nm-es, első-
sorban ady- és marcalváro-
si, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Bán
Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 609) 

Adyvárosi, 2 szobás, 53
nm-es, összkomfortos,
határozatlan, bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2-
3 félszobás, 53-80 nm-es,
határozatlan, megvásárol-
ható, erkélyes bérlemény-
re. Gyárváros, Bán Aladár
és Kossuth Lajos utca ki-
zárva. (Hirdetésszám:
610)
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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Kövessétek Gerzson és Panka életét a „Gerzson és Panka kalandjai” Facebook-oldalon!

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

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

Terjeszti: a Libri Könyváruház

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

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

A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A.
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye két személyre szóló mozibelépő.
Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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A lengyelországi Plovdiv adott otthont az idei első evezős világ-
kupának, amelyen a GYAC-ot Szabó Bence és Alföldi Zoltán veze-
tőedző képviselte. Papp Gergely Márton is utazott volna, hogy a
férfi kormányos nélküli kettesben induljon Szabó Mártonnal, de
Gergő az utolsó pillanatban sérülés miatt visszamondta a részvé-
telt. Egy másik egységben Szabó Bence a Tisza Evezős Egylet ver-
senyzőjével, Furkó Kálmánnal egy hajóban indult és a B döntő har-
madik helyén végzett, amely a viadal kilencedik helyét jelenti. A
világkupán 24 ország több mint 300 sportolója indult, a legtöbben
Kínából, Romániából és Lengyelországból érkeztek.

Hétvégén a GYAC három nyolcas egysége utazott Bécsbe a
Wienerachter evezősversenyre, ahol a 2x2500 méteres távot kel-
lett teljesíteniük. A feladat nem volt egyszerű, hiszen a kialakított
pályán a folyó rendkívül nagy sodrású és keskeny, a kanyarok be-
vétele és az előzés megnehezítette az indulók dolgát. Ezzel a ver-
sennyel zárult a Capital Cup sorozat, amelynek Bécs mellett Zág-
rábban, Prágában és Budapesten is volt egy-egy állomása. Bécs-
ben a GYAC ifjúsági férficsapata aranyérmet szerzett. A második
helyen óriási hajrával a győri férfi masters egysége ért célba, a
kupa összesítésében is ez lett a sorrend az első két helyen. Auszt-
riában harmadik helyen zárt a klub női serdülő- és ifjúsági csa-
pata, amely ezzel a sikerrel összesítésben is a Capital Cup női
győztese lett. Különdíjjal jutalmazták Sándor Zsófiát, aki 15 éve-
sen a verseny legfiatalabb versenyzője volt. A csapatokat Alföldi
Zoltán, Lakó Szandra és Vaczula István készítette fel.

Rangos
versenyeken
eveztek

Fotó: Czucz Bálint
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A finálé hajrája hasonlóan izgal-
masra sikerült, mint a legutóbbi há-
rom alkalommal. A Győr sokáig több
góllal vezetett, viszont az utolsó per-
cekben képtelen volt kapuba találni,
így 37 másodperccel a vége előtt Ab-
bingh büntetőjével a Rosztov már
csak egy gólra volt a címvédőtől, vé-
gül az egyenlítésért is támadhatott,
de nem járt sikerrel. Tavaly Kiss Éva,
most Kari Grimsbö védett ziccert az
utolsó pillanatban. A négyes döntő
legértékesebb játékosának a győri ka-
pust választották. Görbicz Anita és
Eduarda Amorim az első női kézilab-
dázók, akik ugyanazzal a csapattal öt
alkalommal is BL-t nyertek. Bojana
Popovic és Ausra Fridrikas egyaránt
hat sikert ünnepelhetett, de a mon-
tenegrói balátlövő három, az osztrák
balátlövő pedig két klub színeiben ér-
te el a remek eredményeket. Görbicz
a meccs után azt mondta, nagyon
akarták a sikert, és úgy léptek pályára,
hogy csak ők jöhetnek le győztesen,
és a sorozatban megnyert harmadik
BL-trófea megszerzésében nagy segít-
séget nyújtott a közönség. „Ilyen fan-
tasztikus hangulatban nem lehet
nem nyerni. Elképesztő érzés volt ez
a győzelem, ugyanolyan jó, mint az el-
ső volt, de azért az ötödik BL-serleget
megszerezni, nem semmi! Az volt a
lényeg, hogy újra Bajnokok Ligáját
nyerjünk, hogy Ambrossal vagy Amb-
ros nélkül... Most már ez is, az is meg-
volt” – nyiltakozta a Győr+ Médiának
a csapatkapitány, aki 986 góllal vezeti
a BL örökranglistáját. A finálé egyik
legjobbja Eduarda Amorim volt, aki-
nek az arca is megsérült a kemény
csatában. „Ez semmi, benne van a já-
tékban, vérzik egy kicsit az orrom, de
azt hiszem, nem tört el, egyébként
ennek az orrnak mindegy” – mondta
nevetve a brazil átlövő.

A lányok tartották magukat ahhoz,
ami Danyi Gábor vezetőedző egyik
kedvenc mondása: Minden siker any-
nyit ér, amennyire meg tudjuk ünne-

A Győri Audi ETO KC ötödik alkalommal nyerte meg a női kézilabda Bajno-
kok Ligáját, miután a vasárnapi fináléban 25–24-re legyőzte az orosz Rosz-
tov-Don csapatát a Papp László Budapest Sportarénában rendezett négyes
döntő második játéknapján. A Győri ETO nyolcadik alkalommal játszott BL-
döntőt, és sorozatban harmadszor végzett az első helyen. A zöld-fehérek
idén veretlenül lettek Bajnokok Ligája-győztesek.
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pelni. A csapat már a győzelem éjsza-
káján Budapesten megtette ezt,
majd másnap Győrben az Audi Aré-
nában folytatta, a szurkolókkal közö-
sen. A lányok, a szakmai stáb tagjai
egyenként vonultak fel a színpadra, a
sort a születésnapos Görbicz Anita,
majd Danyi Gábor, valamint az elnök,
dr. Bartha Csaba zárta, akik egy-egy
trófeával, a Bajnokok Ligája-, a Ma-
gyar Kupa- és a magyar bajnoki ser-
leggel léptek a közönség elé. 

„Magamnak még nem mondtam
ki, hogy Bajnokok Ligája-győztes ed-
ző vagyok. Eljátszottam a gondolat-
tal, hogy milyen lehet, de amíg nem
történik meg, semmi értelme. Ami-
kor az eredményhirdetésnél hallot-
tam ezt, akkor vált az én fejemben is
valósággá. Egyelőre nem nagyon tu-
dok mit kezdeni ezzel az érzéssel, de
nagyon jó, az biztos. Boldog vagyok
a siker miatt, azért, mert ilyen játéko-
saim, kollégáim vannak. Fáradt va-
gyok, de élveztem a Final4 minden
pillanatát” – nyilatkozta az ETO edző-
je. Danyi Gábor hozzátette, rendkívül
furcsa érzés volt számára, hogy az el-
lenfelet Ambros Martín irányította,
akit becsül és tisztel, hiszen hat évig
a segítőjeként dolgozott.

Borkai Zsolt polgármester köszöntő
szavai után egy meglepetést is beje-
lentett, Kollányi Zsuzsi érkezett a szín-
padra, aki elénekelte a játékosok egyik
kedvencét, a Valahonnan című dalt.

„Büszkék vagyunk a csapatra, na-
gyon nehéz ilyen elvárásoknak meg-
felelni, ekkora teherrel a vállon ját-
szani. Ezek a lányok az előző években
is mindent megnyertek, most pedig
veretlenül ünnepelhetnek három
aranyérmet is, ilyen még nem volt” –
mondta Borkai Zsolt.

A szurkolók ebben az idényben
még találkozhatnak a csapattal, hiszen
egy bajnoki meccse még hátravan az
ETO-nak, pénteken este a Mosonma-
gyaróvár ellen. Több játékos is ekkor
búcsúzik el a pályán a klubtól.

Szerző: Nagy Roland /  Fotó: O. Jakócs Péter, MekliZ Fotóstúdió

A BL-TRÓFEA

ÖTÖDSZÖR IS 
GYŐRBE KERÜLT 
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Az időjárás kegyeibe fogadta azo-
kat, akik szombaton kilátogattak a X.
Tavaszi Családi Sport- és Egészség-
napra a Barátság Sportparkba.

A VÁROS
A sportági bemutatókra már kora

reggel megérkeztek a különböző klu-
bok edzői, versenyzői, előkészítették
a helyszínt. A pörgés gyorsan bein-

dult, és késő délutánig kitartott. Ez-
úttal is több győri egyesület mutatta
be sportágait, ott voltak az előző
évekhez hasonlóan a GYAC tenisze-

zői, evezősei, atlétái, cselgáncsozói
és birkózói is.

„A Play and Stay programot nép-
szerűsítjük, ami a Nemzetközi Tenisz
Szövetség kezdeményezése, és a tíz
éven aluli gyerekeknek szól, ovisok-
nak, kisiskolásoknak. A GYAC-nál ez
elérhető, több csoportunk van, az
edzésidőpontok pedig választhatók,
a gyermek adott heti programjától
függően. Játékosan tanulunk, a kicsik
élvezik ezt” – mondta Szombati-Ser-
főző Eszter, a GYAC teniszedzője.

Bemutatót tartottak az Angels SE
vívói, a Gladiátor ökölvívói, a Győri
VSE kajakosai és vízilabdázói, a Free
Fighters karatésai, és a győri tollas-
labdázók. Népszerű volt a sakk és az
asztalitenisz is a parkon belül, vala-
mint az ABS-bemutató is vonzotta az
érdeklődőket, ebben a Yakuza Fit-
ness edzői segítettek. A mozgás mel-
lett rengeteg egyéb program várt
mindenkit a X. Családi Sport- és
Egészségnapon, a lézerlövészettől az
ügyességi játékokig, és különböző
egészségügyi és állapotfelméréseken
is sokan részt vettek. A gyerekek
játszhattak a Győr+ Média által élet-
re hívott, környezettudatosságra ne-
velő manóval, Kuka Bercivel is.

Tizedik alkalommal rendezték meg a
Tavaszi Családi Sport- és Egészségna-
pot Győrben, a Barátság Sportpark-
ban, ahol az atlétikától a karatéig több
sportágat kipróbálhattak az érdeklő-
dők, akik egészségügyi állapotfelméré-
seken is részt vehettek.

Együtt sportolt

Fotó: Marcali Gábor
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Sérülése után egyre jobb formá-
ban van a győri I. Junior Torna Világ-
bajnokság egyik magyar éremesélye-
se, Balázs Krisztián, aki az ifjúsági
olimpián már dobogóra állhatott. A
Ferencváros tornászának lába foko-
zatosan javul, és edzéseken már a ta-
lajon és ugrásban is egyre bátrabb.
A junior torna-világbajnokságra ké-
szülő kerettag esetében azonban
nem akarják elhamarkodni a verse-
nyeztetést. „A szerekről keményre is
leugrott már, és itt nem láttam prob-
lémákat. Jó hír, hogy a leugrásokban
már nem félti a lábát, és nagyon bí-
zunk a gyógyulásában. Természete-

sen a két lábszeren sok volt a kiha-
gyás és az egyéni összetett verseny-
ben nincsenek nagy elvárásaink, de
a két kiemelt szerén, a korláton és a
nyújtón jó úton van” – mondta Pus-
kás Jenő szakmai igazgató.

Az I. Junior Torna Világbajnokság
június 27-én kezdődik és 30-áig tart
az Olimpiai Sportparkban. A vb előt-
ti pódiumedzések június 25-én és
26-án ingyenesen látogathatóak, a
27-i és 28-i férfi és női egyéni össze-
tett döntőkre, valamint a szerenkén-
ti finálék selejtezőire 500-1000, a
29-i és 30-i szerenkénti döntőkre pe-
dig 2000 forintért kaphatók jegyek.  

Egyre jobb formában 

az éremesélyes

Ismét egy sportág, amelyben or-
szágos versenynek ad otthont váro-
sunk: május 30. és június 2. között
Győr rendezi a fallabda OB-t. Bár a
legtöbb mérkőzést a Teniszcentrum
pályáin játsszák, a legfontosabb
meccsek a Széchenyi téren felállított
üvegpályán zajlanak majd esténként.
Ezek a mérkőzések tehát izgalmas-
nak és látványosnak is ígérkeznek.
„Az üvegpályás rendezést tavaly kezd-
tük, és népszerűsége miatt folytatni
szeretnénk” – mondta el Krajcsák
Márk, a Magyar Fallabda Szövetség
elnöke, aki elárulta, a Győrben folyó
szakmai munka elismertsége miatt
hozták a programot a városba, ahol
országosan is egyedülálló dinamiz-
mussal fejlődik a sportág.” Hozzátet-
te, elnökként színvonalas és sikeres
rendezéssel, versenyzőként a bajnoki

A mezőny egyébként nagyon erős,
a több mint száz résztvevő profi játé-
kos közül többen is képesek világszintű
teljesítményre. Az izgalmas összecsa-
pások mellett pedig látványos kiegészí-
tő programokkal is készülnek a szerve-
zők. Csütörtöktől vasárnapig – iskolák
bevonásával – számos sporteszközt le-
het majd kipróbálni, megismerkedhe-
tünk többek között a tenisz, asztalite-
nisz, darts alapjaival, lesz fittségi pró-
ba, ügyességi akadálypálya, bemutató
edzések és nyereményjátékok is. 

Az esemény sajtótájékoztatóján
több sportoló is részt vett, a hölgyek
közül Chukwu Hannah, aki 16 évesen
első a magyar felnőttranglistán és
harmadik a 17 évesek világranglistá-
ján. A versenyző elmondta, tavaly ne-
gyedik lett, de idén a döntőbe akar
kerülni. „Bizakodó vagyok, hiszen az
utóbbi időben többször is legyőztem
az elmúlt év bajnokát.” A szintén vá-
logatott és ranglista-hatodik Boros
Dávid is nyilatkozott lapunknak, ő a
harmadik helyezést tűzte ki célul. „A
legnagyobb riválisokkal csak a négy
között kerülhetek össze, így megvan
az esélyem a célom eléréséhez.”

cím – amelyet már tizennégyszer el-
hódított, de legutóbb nem sikerült –
visszaszerzésével lenne elégedett. 

„Győr törekszik arra, hogy minél
több mozgási lehetősége legyen az
itt élőknek, a rangos sportesemé-

nyek rendezése pedig a sportágak
népszerűsítésében fontos” – fejtette
ki Radnóti Ákos alpolgármester, aki
reményét fejezte ki, hogy az OB
meccsei után még az eddigieknél is
többen ragadnak ütőt.  

Izgalmas mérkőzéseket és rengeteg kísé-
rőprogramot ígér az Éltex 31. Országos
Egyéni Squash Bajnokság, amelynek leg-
látványosabb mérkőzéseit a Széchenyi té-
ren felállított üvegpályán rendezik.

ÜVEGPÁLYA ÉPÜL
a Széchenyi téren Szerző: Papp Zsolt

Fotó: nvesz.hu

Országos squashbajnokság Győrben
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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

Kim Rasmussen, a magyar
női kézilabda-válogatott szö-
vetségi kapitánya kihirdette
keretét az Ausztria elleni, júni-
us eleji világbajnoki selejtező-
mérkőzésre. A magyar együt-
tes jövő keddtől Győrben ké-
szül, majd június 2-án, a pár-
harc első felvonásán 18 órától
Grazban, három nappal ké-
sőbb pedig a visszavágón
ugyanabban az időpontban
Zalaegerszegen lép pályára.

Az ETO FC csapata nyerte meg a „Danone Foci-
kupa a Gyermekekért” torna győri regionális elő-
döntőjét. A fiatalok a fináléban a Gyirmót SE csa-
patát győzték le 4–1-re, így ők vehetnek részt a
kupa budapesti országos döntőjében. A Fair Play
csapat különdíjat a Nebuló FSE kapta.

A győri klub már büszkélkedhet kupagyőzelem-
mel, hiszen 2017-ben az ETO akkori U12-es csapa-
ta győzött a „Danone Focikupa a Gyermekekért”

„Elvárom a játékosoktól,
hogy átérezzék a világbajnoki
selejtező súlyát, hiszen csak
Ausztria ellen és csak most jut-
hatunk ki a világbajnokságra. Ar-
ra a vb-re, amely nagymérték-
ben befolyásolja olimpiai kvalifi-
kációs esélyeinket” – nyilatkozta
Kim Rasmussen. A dán szakem-
ber kiemelte: az ellenfelet nem
intézhetik el egy kézlegyintéssel,
mert játékosai soha nem adnak
fel mérkőzést, nekik viszont csak

a továbbjutás lehet a céljuk. A
vb-selejtezős párharc győztese
kijut az év végi, Japánban sorra
kerülő olimpiai kvalifikációs vi-
lágbajnokságra. A felkészülés el-
ső négy napjában a legjobbak-
kal edz a B válogatott is. A válo-
gatottban az Audi ETO csapatát
a kapus Kiss Éva és a jobbátlövő
Tomori Zsuzsanna képviseli, de
ott van a keretben a Ferencvá-
rostól Győrbe szerződő szélső,
Faluvégi Dorottya is.

a regionális elődöntőtAZ ETO NYERTE 
hazai fináléjában, így ők utazhattak az Amerikai
Egyesült Államokba, és New Jersey-ben több mint
30 ország csapatai között képviselhették hazánkat
a Danone Nations Cup nemzetközi döntőjében. A
tornán áprilisban és májusban összesen 96 csapat
mintegy 1200 gyermek labdarúgója versenyez
egymással azért, hogy Magyarországot képvisel-
hesse a torna nemzetközi döntőjén, Spanyolor-
szágban, Barcelonában.

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: május 17—23.

Sertéslapocka

1099 Ft/kg

Pick kemping
csomag

Kristálycukor

199 Ft/kg

Mizo trappista
sajt 

Sertésmáj

250 Ft/kg

3090 Ft/kg

3790 Ft helyett

1599 Ft/kg

1750 Ft helyett

120 Ft/db

1199 Ft/cs

Hatvan adott otthont a XVII. Nemzetek Kupája Nemzetközi
Gyerek, Serdülő és Ifjúsági ITF Taekwon-do versenynek, ahol
9 ország 250 versenyzője mérte össze tudását formagyakorlat
és szabadküzdelem versenyszámokban. A Győri Sárkányok
Hwa-Rang Taekwon-do SE versenyzője, Lendvai Patrik Zénó az
áprilisi két csapatvilágbajnoki bronzérme után újra a dobogó
harmadik fokára állhatott, most az ifi fiú egyéni –70 kg küzde-
lem kategóriában.

bronzérem
ÚJABB

Gereben Lívia betegség miatt
nem kezdte el a felkészülést, center-
poszton pedig Horti Dóra segíti a vá-
logatottat, míg a honosított játékos
ezúttal a Sopront erősítő Turner
Yvonne lesz.

Székely Norbert szövetségi kapitány
azt mondta, kemény edzések várnak a
csapatra, amely mára egységes, össze-
tartó közösséggé alakult, és képes jó és
eredményes kosárlabdát játszani. Meg-
jegyezte, hogy a csoportból való to-
vábbjutás sem egyszerű feladat, de
nem tartja elérhetetlennek a legjobb
nyolc közé, illetve az olimpiai kvalifiká-
ciós tornára jutást sem, ami a legjobb
hatot jelentené. A felkészülés során a
válogatott részt vesz egy spanyolorszá-
gi tornán, ahol az Eb-csoportellenfelek
közül a törökökkel is megmérkőznek,
majd Csehországban a csehekkel és a
bosnyákokkal játszanak. A felkészü-
lést június 21–22-én a fehéroro-
szok ellen zárják.

Raksányi Krisztina, a
CMB-Cargo UNI Győr, és a
válogatott csapatkapitá-
nya elmondta, hogy az
alapozás közben is jó

kedvvel végzik a munkát, pedig ke-
mény edzéseken kell bizonyítaniuk,
hogy helyük van a válogatottban. A
rutinos játékos reméli, hogy a hathe-
tes felkészülés után szép eredménye-
ket érnek el a tornán.

A 16 csapatos kontinensbajnok-
ságot – amely június 27-én kezdő-
dik és július 7-ig tart – Szerbia és
Lettország rendezi. A magyar válo-
gatott a C csoportban Törökország,
Olaszország és Szlovénia ellen lép
pályára a szerbiai Nisben. A cso-
portból az első három jut a leg-
jobb 12 közé, a helyosztókat Belg-
rádban vívják.

A csoportból való továbbjutás a célja a magyar női kosárlabda-
válogatottnak, amely Székesfehérváron kezdte meg a felkészü-
lést az Európa-bajnokágra. A bő keretben három győri játékos,
Varga Zsófia, Raksányi Krisztina és Török Ágnes kapott helyet.

A csoportból való
TOVÁBBJUTÁS

a cél Szerbiában

Fo
tó

: f
ib

ae
ur

op
e.

co
m



40 2019. május 17.


