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Február 14. hivatalosan ugyan Bálint napja, de ma
már egyre többen csak Valentin-napként ismerik. Ez
a nap a szerelmesekről szól, ebből az apropóból ad-
ták át Adyváros legújabb köztéri alkotását, a Szív-fát
a Földes Gábor és a Tihanyi Árpád út sarkán, hogy a
szerelmesek elhelyezhessék rajta a kapcsolatuk örök-
kévalóságát szimbolizáló lakatokat. Az alkotás Sándor
József Péter keze munkáját dicséri, az ötlet a körzet
képviselőjétől származik. A napokban átadott Szív-
fát Németh Benjámin és barátnője fedezték fel elő-
ször, ők helyezték el az első lakatot az alkotáson. „Jú-
lius 26. óta vagyunk együtt, nagyon szeretjük egy-
mást, fontosnak tartjuk, hogy a Valentin-napot is
együtt töltsük. Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk
a szerelmet szimbolizáló alkotás felállítását” – mond-
ta a fiatalember. „Sokan helyeznek el lakatokat a Ra-
dó-szigeten, az Aradi vértanúk útján, viszont nincs
olyan alkotás a városban, ami kifejezetten azért szü-
letett, hogy a párok kinyilváníthassák kapcsolatuk
örökkévalóságát” – fogalmazott dr. Gancz Tamás.

Sándor József Péter több tervet is készített, eb-
ből választották ki a Szív-fát. „Két hónapig dolgoz-
tam ezen az alkotáson, szerettem volna valami
olyasmit készíteni, amilyen még nem létezik a Va-
lentin-nappal kapcsolatban” – hangsúlyozta Sándor
József Péter alkotász.

A szerelmesek győri szimbóluma forgalmas helyre
került, naponta ezrek csodálhatják meg a Szív-fát,
szelfizhetnek vele vagy tehetnek rá kisebb-nagyobb
szerelemlakatokat. A tervek szerint gyalogút is épül
az alkotáshoz, sőt lehet, hogy később meg is világít-
ják. Így nemcsak fényes nappal, de akár egy derült,
csillagos éjszakán is lehet gyönyörködni a nem min-
dennapi szerelmes szimbólumban.

Az ünnepi díszbe öltözött Olimpiai Sportparkban
élőben közvetítette a Győr+ Rádió a II. Győri Sport-
bál eseményeit. A város világhírű sportolói adásunk
alatt beszámoltak eredményeikről, a rádió munka-
társai elsőként gratulálhattak az év győri sportolói-
nak, köztük az Audi ETO női kézilabdacsapatának.
Bartha Csaba, a klub elnöke a 100.1-en elmondta,
büszke a díjra, örömmel jöttek a bálra, s tudja, érzi,
hogy a városban a csapatot nagyon szeretik. Ezért
is dolgoznak azon, hogy hasonló eredményeket ér-
jenek el, valamint üzeni, a következő idény csapata
már kialakult, továbbra is világklasszisok alkotják az
ETO keretét. Borkai Zsolt polgármester a bál fővéd-
nökeként a rádióban elmondta, egy csodálatos
álom vált valóra a sportbállal, ahol együtt ünnepel-
hetünk a sportolókkal.

A növénytenger igazi dzsungelhangulatot vará-
zsolt a sportparkból, a műsorvezetők pedig Till At-
tilával is beszélgettek a sportról, filmről, a győri
bálról. Attilát a sportbál hangulata teljesen lenyű-
gözte, a tehetséges győri sportolók között jól érez-
te magát.

További beszámolónkat a 36–37. oldalon ol-
vashatják.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Sportcsillagokkal randevúzott

a Gyor+ Rádió´́

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Szerelemlakatokat
vár az adyvárosi Szív-fa
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Ahogy arról két hete beszámol-
tunk, a 2019-es városi büdzsé terve-
zete mintegy egymilliárd forintot tar-
talmaz városüzemeltetési feladatok-
ra, de ezen felül még több százmillió
forintot zöldterületekre, szökőkutak
felújítására, öntözőrendszerek telepí-
tésére, utcabútorok kihelyezésére. A
részletekbe való betekintéshez Rad-
nóti Ákost, a területért felelős alpol-
gármestert kérdeztük.

„Elsőként említem azt a faültetési
programot, amelynek során Borkai
Zsolt polgármester kezdeményezésé-
re évente több mint ezer új fát ülte-
tünk el városszerte. Tavaly például
nagy arányú telepítés történt az Új Bá-
csai úton, a Bakonyi út mentén, az
Aranypart II-n és a Szauter utca mel-
lett is, de minden városrészbe jutott
a csemetékből. A fásítást idén is foly-
tatjuk, ahogy több más, sikeres prog-
ramot is.” Az alpolgármester ezek kö-
zül megemlítette a körforgalmak meg-
újítását, amelyek közül tavaly a leglát-
ványosabb talán az EYOF-körforgalom
volt, de az új, címeres utcatáblák kihe-
lyezése sem ért véget. Ugyancsak foly-
tatódó program az automata öntöző-
rendszerek telepítése is, amelyek biz-
tosítják a zöldterületek megfelelő ál-

lapotának fenntartását. A belvárosi
megújult vízparti sétányok nagyon
népszerűek, ezért szélesítést is kellett
végezni rajtuk, s az új utcabútorok
még vonzóbbá tették a partszakaszo-
kat. Tavaly elkészült a Kossuth és Jed-
lik hidak közti szakasz öntözőrendsze-
re is. Az automata nyilvános WC-k jól
vizsgáztak tavaly, hiszen több mint tíz -
ezren használták őket két belvárosi és
egy adyvárosi helyszínen. Az idén
újabb városrészben helyeznek el ilyen
berendezést. Az alpolgármester az il-
lemhelyekkel és az öntözőrendszerrel
kapcsolatban is hangsúlyozta, azok
automata működése a költséghaté-
kony üzemeltetést szolgálja.

A folytatódó progra-
mok közül fontos
megemlíteni a szö-
kőkút-felújítást
is, amely 2015-
ben kezdődött,
és amely az
idén – egy-két
kisebb közté-
ri alkotás kivé-
telével – be is
fejeződik. Há-
rom évvel ezelőtt
sok volt az üzemen

kívüli, leromlott állapotú csobogó,
de mostanra nagy részük megújult,
környezetük rendezésével pihenő-
hellyé vált.

Januárban lapunk is beszámolt ar-
ról az eszközparkbővítésről, amely a
Győr-Szol Zrt. állományát gyarapítja.
A közel 200 millió forintos beruházás
több eleme megérkezett már és a té-
li síkosságmentesítésben hadrendbe
is álltak, és hamarosan további há-
rom nagygép érkezik, amelyek már a
tavaszi-nyári munkákban lesznek a
városüzemeltetési cég segítségére.

A város tisztasága kapcsán továbbra
is a legnagyobb probléma az illegális

szemételhelyezés, amelyet a hul-
ladékkommandó 2019-

ben az eddigieknél is
szigorúbban ellen-

őriz. Munkáju-
kat jellemzi,
hogy 2014-
ben még
csak 63 sza-
bálysértést
regisztráltak,

tavaly ez a
szám 900 fölé

emelkedett, kö-
szönhetően a közte-

rület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat
létszámbővítésének, valamint a társ-
szervekkel való összefogásnak. Az al-
polgármester hangsúlyozta, cél a még
tisztább város megteremtése, de eh-
hez a lakosság segítsége elengedhetet-
len, ezért bizonyos esetekben szemlé-
letváltásra is szükség van. „A szemete-
lőkkel szemben zéró toleranciát alkal-
mazunk, és mindent elkövetünk, hogy
láthatóan csökkenjen az illegális leraká-
sok száma” – ígérte Radnóti Ákos.

Végezetül az alpolgármester egy
másik területét is megemlítve el-
mondta, a civil szervezetek működé-
sét idén is segíti az önkormányzat,
akik továbbra is 25 millió forintos ke-
retre pályázhatnak majd. Az Idősügyi
Tanács tavalyi aktív tevékenysége
után az idén is folytatja munkáját, és
számos programot, köztük egy meg-
lepetéskoncertet is kínálnak majd a
szépkorúaknak. Az idősek mellett a
győri fiatalok véleményére is számít
az önkormányzat, ezért készül a vá-
ros ifjúsági koncepciója, és ezért mű-
ködik egyre nagyobb fordulatszámon
a Városi Diák Fórum is.

Az 56 milliárd forintos főösszegű
városi költségvetést február 25-én fo-
gadhatja el a városi közgyűlés.

Több 
százmillió

forintot költenek
zöldterületekre,
szökôkutakra, 

öntözôrendszerekre, 
utcabútorokra

A költségvetés fő számai és fejlesztései, valamint a szociális
tételei után a város üzemeltetésével és közterületeinkkel kap-
csolatos tervekre, feladatokra voltunk kíváncsiak. A területre
összességében közel kétmilliárd forintot fordít a város.

KÖLTSÉGVETÉS 
a rendezett és tiszta városért Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter
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Hétfőn reggel második adásához
érkezett a Mi, Győriek című rádiós
magazinműsor, amelyben a műsor-
vezetők ismét Borkai Zsolt polgár-
mestert kérdezték a város aktuális
ügyeiről. A műsorban kiemelt téma-
ként szerepelt a 2019-es költségve-
tés (a büdzsé tervezetének fő számai-
ról és a tervezett fejlesztésekről feb-
ruár 8-i számunkban olvashattak ösz-
szeállítást). A Modern Városok Prog-
ramot (MVP) érintve Borkai Zsolt el-
mondta, a közbeszerzési eljárás már
lezajlott, pár héten belül indulhat a
kórház melletti parkolólemez építé-
se, amely egy régi problémára nyújt-
hat megoldást a megyei kórházba ér-
kezőknek. A témában megkérdeztük
Páternoszter Piroska polgármesteri
biztost, aki lapunknak kifejtette, a ta-
vasz valóban a parkolólemez építésé-
ről szólhat, ahol a kivitelező első fel-

adata az ideiglenes parkoló kialakítá-
sa lesz, hiszen az önkormányzat a
munkálatok idejére alternatív megál-
lási lehetőséget biztosít az egészség-
ügyi intézménybe érkezők számára.

Ugyancsak az MVP aktualitása,
hogy a kormány nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű ügy-
gyé nyilvánította a győri vízi élmény-
park kialakítását a jelenlegi strandfür-
dő területén. A témában dr. Sipos
Gertrúdot, a győri polgármesteri hiva-
tal vagyongazdálkodási főosztályveze-
tőjét kérdeztük. Mint mondta, az
MVP-projektek megvalósulását gya-
korlati szinten is támogatja a kormány,
a kiemelt beruházássá nyilvánítás is
egy ilyen lépés. Erre azért volt szükség,
mert a strand területe egy rendkívül
heterogén terület, összesen 25 telek-
ből áll, amelyek a magyar állam, a
Győr-Szol Zrt., illetve a Pannon-Víz Zrt.
tulajdonában állnak. „A hatályos épí-
tésügyi szabályok szerint építési enge-
dély egy telekre az egy időben megva-
lósuló építési tevékenység egészére
adható, ám ebben az esetben teljes
összevonás nem lehetséges, hiszen a

A Modern Városok Prog-
ram aktualitásairól – köz-
tük a kórház melletti par-
kolólemezről – is beszélt
Borkai Zsolt polgármester
a Győr+ Rádióban. A na-
pokban kiemelt beruhá-
zássá nyilvánította a kor-
mány a vízi élménypark
megvalósítását.

Kiemelt beruházás lett 

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
Látványterv: A1 Építésziroda Kft.

A STRANDFEJLESZ

Heteken belül indulhat a kórházi parkolólemez  
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A Szent Imre út mögötti terüle-
ten számos vállalkozás működik,
ám a Bagoly utca rossz állapota –
különösen esőzések idején – jelen-
tősen megnehezítette a közleke-
dést. „Az önkormányzat több mó-
don is igyekszik támogatni a gazda-
sági élet helyi szereplőit, akár az
iparűzési adó csökkentésével, akár
az ipari park fejlesztésével. Az inf-
rastruktúra-fejlesztés azonban
nem csak az ipari parkban működő
vállalkozások esetében fontos,
ezért is kezdeményeztem a polgár-
mesteri keretből az utca megújítá-
sát” – hangsúlyozta Borkai Zsolt
polgármester.

területen példá-
ul elsőrendű
árvízvédelmi
mű is húzó-
dik, amely ki-
zárólag álla-
mi tulajdon-
ban állhat,
vagyis külön
helyrajzi számra
kell kerülnie. A ki -
emelt üggyé nyilvání-
tás azonban lehetővé teszi,
hogy a telkeken megkezdődjön az épít-
kezés” – indokolta a döntés fontossá-
gát a főosztályvezető.

A kiemelt üggyé nyilvánítás azon-
ban nemcsak ezért nagy segítség,
hanem a beruházás gördülékenysé-
gét is nagymértékben szolgálja, hi-
szen a közigazgatási hatósági ügyek
ügyintézési határideje 15, míg a
szakhatósági ügyeké 8 napra rövi-
dül. „Fontos hangsúlyozni, hogy
mindez nem azt jelenti, hogy a ha-
tóságnak hirtelen kell rábólintania
mindenre, hiszen már hónapok óta
tart a részletekbe menő egyeztetés

a kormányhivatal illetékes szerveivel
annak érdekében, hogy a jogszabá-
lyoknak megfelelő módon a legjobb
megoldás valósuljon meg” – szögez-
te le a főosztályvezető.

Páternoszter Piroska a további
menetrenddel kapcsolatban kifejtet-
te, jelenleg a kiviteli tervezés zajlik
(lapunk 2018. június 29-i számában
a fejlesztés koncepcióterveit bemu-
tattuk), ami tavasszal készül el. Ez-
után következhet a feltételes kivite-
lezői közbeszerzés eljárása, amely-
nek eredménye újra a kormány elé
kerül a forrás biztosítása miatt. Ha
minden optimálisan alakul, akkor
idén ősszel meglesz a kivitelező, és
még 2019-ben megtörténhet a mun-
katerület átadása is. A jelenlegi ter-
vek szerint tehát a jövő év elején
már a tényleges kivitelezés zajlik a te-
rületen, ahol a sátras uszodát az
úszásoktatás miatt igyekeznek a lehe-
tő legtovább nyitva tartani.

A strand vízi élményparkká fejlesz-
tése komoly térségi vonzerőt jelent-
het majd, ami annak tükrében sem
elhanyagolható kérdés, hogy váro-
sunkat a legfrissebb turisztikai rang-
listán Budapest kivételével kizárólag
tradicionális fürdővárosok előzik

meg a leglátogatottabb tíz ma-
gyarországi város toplis-

táján (elemzésünk a
február 15-i lap-

számban jelent
meg.)

A Győr+
Rádió műso-
rában Borkai
Zsolt egy
másik „vizes”

beruházás je-
lentőségéről is

beszélt, ez pe-
dig a gönyűi mű-

tárgy építése, amely
állandó vízállást teremt

majd a Mosoni-Dunán. „A 2021-ben
elkészülő fejlesztés Győr számára
nagy lehetőség a vízi turizmus terén,
amely a kishajóforgalomnak teret
adva nyithat új utat a város idegen-
forgalmában” – hangsúlyozta a pol-
gármester.

A rádióbeszélgetésben természe-
tesen szó esett a hétvégén megren-
dezett II. Győri Sportbálról is, ame-
lyen 2018 legjobb sportolóit díjazták,
és amelyről a 36–37. oldalon olvashat-
ják beszámolónkat. A Mi, Győriek kö-
vetkező adása március 11-én, reggel
7 órától hallható a Győr+ Rádióban.

Diligens Tibor, a városrész önkor-
mányzati képviselője hozzáfűzte, az
elkészült fejlesztés nagyban segíti az
itt működő vállalkozások mindennap-
jait, nemcsak a munkatársak, de a
szállítást végzők számára is könnyeb-
bé vált a közlekedés.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szerve-
zet vezetője a beruházás tartalmával
kapcsolatban elmondta, mintegy 260
köbméter aszfalt bedolgozásával közel
300 méter hosszon újult meg a Bagoly
utca útburkolata. A negyvenmillió forint
értékű fejlesztés a Strabag Általános Épí-
tő Kft. kivitelezésében valósult meg, és
a burkolat mellett a vízelvezetést is ren-
dezték az árkok kialakításával.

A Szabadhegyen működő, kisebb ipari parknak tekinthető te-
rületen megújult a Bagoly utca, megkönnyítve az ott működő
vállalkozások mindennapjait.

MEGÚJULT
a Bagoly utca

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A tavasz 
a parkolólemez 

építésérôl
szólhat

TÉS

 építése
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„Révfalu nagy átalakuláson ment keresztül, az
egyetem fejlődése, az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált (EYOF) megelőző beruházások egyaránt
hozzájárultak a városkép formálásához. Most egy
újabb jelentős beruházáshoz érkeztünk, amely ré-
gi problémát orvosol a térségben” – fogalmazott
dr. Fekete Dávid alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője. Hozzátette, az itt élők már
nagyon várták ezt az összességében közel félmilli-
árd forintos fejlesztést, ami várhatóan idén nyáron
el is készül.

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály ve-
zetője a műszaki tartalommal kapcsolatban kifej-
tette, a már zajló beruházás keretében javítják
Révfalu csapadékvizeinek elvezetését. Ennek ke-
retében megépül a befogadó, vagyis a Mosoni-Du-
na-holtág előtt egy ülepítő, tározótó a csapadék-
vizek előtisztítására, valamint a Zólyom utca, Áldo-
zat utca és Mező utca csapadékvíz-csatornázása,
és azoknak bekötése a megépülő tóba. A beruhá-
zás során a három lakóutca teljes útpálya-szerke-

@gymskik #gymskik

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

www.gymskik.hu

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

„A következő öt évben több változás lesz
a (termelés) területén, mint az elmúlt 
ötven évben volt.” – Nielsen

MEGHÍVÓ 
A LEAN UTAZÁS 
című tájékoztató előadásra

Dátum: Február 28. (csütörtök) 15 óra
Helyszín: GYMSM KIK székház

(9021 Győr, Szent István út 10/A.)

Az előadás célja világosan, szakszavaktól
mentesen bemutatni a Lean-módszert.
Alapelv az emberközpontúság.

Miért érdemes eljönni az eseményre?
Végigrepülünk a Lean utazás alatt a törté-
nelem sikeres vállalatain a középkortól
napjainkig. A Lean nem bonyolult, viszont
nagyon jelentős megtakarítási, megtérü-
lési potenciállal kecsegtet. 

Egy egyszerű logikára épülő módszer,
amit minden vállalkozás
könnyedén elsajátíthat.

Az előadáson a részvétel díjmentes, 
azonban regisztrációhoz kötött.
Regisztráljon eseményünkre
a www.gymskik.hu/rendezvenyek
címen!

Adyvárosban már három helyen
jelzi tábla, hogy Győr melyik városré-
szében járunk: a Kuopio Parkban és
a Barátság Sportparknál, valamint a
tóparton. Utóbbi helyszínen Radnóti
Ákos alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselőjének kezdemé-
nyezésére már korábban kikerült két
nagyméretű zászlótartó rúd a nem-
zeti zászlóval és Győr címeres zászla-
jával. A napokban bővült ezek száma:
kettő a Barátság Sportparkhoz, kettő
pedig a Jancsifalu városrészt jelző
tábla mellé, az Ipar út–Fehérvári út
körforgalom sarkához került.

ADYVÁROSTTovábbi zászlók színesítik

zetcseréje is megtörténik, a Zólyom utcában pedig
a közvilágítási hálózatot is fejlesztik. Az útépítési
munkákkal egyidejűleg a szükséges közműkiváltá-
sok is megtörténnek.

A fejlesztés lényege, hogy a csapadékvizeket er-
ről a területről a jövőben nem a pataházi átemelő-
höz vezetik, hanem az új tóban ülepítve rögtön a
Mosoni-Dunába kerül, jelentősen könnyítve a csa-
padékvizek lefolyását. Egy korábbi fejlesztésnek kö-
szönhetően a Duna utcát is erre a rendszerre fordít-
ják át, amelyet úgy építenek ki, hogy a későbbiek-
ben a Hédervári úton túli területekkel is bővíthető
lesz, egészen akár a Báthory utca vonaláig.

A kiviteli terveket a Hidro-Plan Kft. és a Különút
Mérnöki Iroda Kft. készítette, a csapadékvíz-elve-
zetés kivitelezője a Kultúrmérnök Kft. Az útépítési
és közvilágítási munkák kivitelezője jelenleg köz-
beszereztetés alatt áll, ez a munka várhatóan már-
cius elején indul. A beruházás teljes egészében ön-
kormányzati forrásból valósul meg, és 2019 nya-
rán készül el.

Megújul a Zólyom, a Mező és az Áldozat
utca. A teljes útpályacsere mellett komp-
lex vízrendezés történik csapadékvíz-elve-
zető rendszer és tározótó kiépítésével.

RÉVFALUBAN
Vízelvezetés és utcafelújítások 

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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A kálváriát egy kilométeres
kerületű körre tervezik, amely
a Nagyboldogasszony-székes-
egyháztól indulva érinti a Du-
nakapu, a Széchenyi és a Bécsi
kapu teret, majd visszaér a szé-
kesegyházhoz. A tizennégy stá-
ció hét domborműből, két gra-
fikából és öt festményből áll.

Az alkotásokat üvegbeton borí-
tású, kétszer egyméteres tartó-
szerkezetben függesztik fel az
épületeken, vagy lábakra állít-
va. A stációk éjszakai kivilágí-
tást is kapnak.

„Egy éve dolgozunk a kereszt -
út megvalósításán. Korábban a
Káptalandombra álmodtam
meg a stációkat, ám a körülöt-
tem lévők azt mondták, ne le-
gyek kishitű, így a város és a vál-
lalkozók támogatásával elkészül-

Vélhetôen egyedülálló kezdeményezésbe fogott a Megol-
dások Fiókja Kft., amelynek munkatársai minden csü-
törtökön nyílt napra várják az érdeklôdôket. A biztosítások-
ról tabuk nélkül egy kötetlen beszélgetés érdeklôdôkkel,
és nem elvárás a generalis kapcsolat.
A Megoldások Fiókja Kft. képzett
szakemberei és akár a konku-
renciától érkezô vendégek min-
denben a segítségére lesznek a
látogatóknak. 
A Praxis program keretében
egyedülálló megbecsülést nyújt a
Generali a kiválóságainak, s az általuk felépített értékek
megôrzésének. Például Papp Berci és unokahúga, Papp
Viki családi kötelékben segítik egymást az ügyfelek kiszol-
gálásában. Demjén Karcsi a gyermekei vel — Judittal és
Karesszel — 25 éves, az apa által elindított, mára már óri-
ási, elégedett ügyfélkört lát el. A nyílt napokon velük is
megismerkedhetnek a látogatók. Simon Endre — saját
képviseleti irodájában — Dani fiával együtt fogadja az
ügyfeleket!

Fontos témája a közelgô nyílt napoknak, hogy a tavasz kö-
zeledtével a motorosok ismét elôveszik a vasakat, ami ko-
moly veszélyforrás lehet. Egy jó biztosítás viszont sokat
tehet hozzá a nyugalmasabb kirándulásokhoz.
Vigyázzunk magunkra és egymásra is! 

Az egymásra figyelés egyébként is hitvallása a cégnek. Ezért is
csatlakoztak elsô szóra a Gyôr+Média Csokibusz nevezetû
kampányához, amely szintén a kitartásról és a céltudatosságról
szól, csak éppen jótékony köntösben. A Megoldások Fiókja Kft.-
nél is vallják tehát: segíteni jó, s figyeljünk embertársainkra!

Csütörtöki beszélgetések,
nem csak BIZTOSÍTÁSRÓL

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

www.vlaci61-generalibiztosito.com
Keresse a Megoldások Fiókját

a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga Lászó ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957

Próbálja ki magát nálunk és
legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zs. út 44.

het a belvárosi kálvária. Ez az
összefogás is azt jelzi, hogy a jö-
vőben gondolkodunk, a jövőnek
akarunk építeni, a jövőnek üze-
nünk” – mondta dr. Veres And-
rás győri megyés püspök.

Dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester emlékeztetett, a nagy
katolikus ünnepek számára a
győri belváros adja a csodálatos
hátteret, ilyen a Szent László-
körmenet, vagy az utóbbi idő-
ben már az Úrmenet, és a nagy-
pénteki körmenet is. Az új pro-
jekttel pedig növekedhet a bel-
város turisztikai vonzereje és a
győri polgárok, közösségek lokál-
patriotizmusát is erősítheti a ke-
resztút felállítása. 

Bogisich Ferenc üzletember
felelevenítette: 2016-ban egy
nagyszabású összefogás eredmé-
nyeként megújultak a Széchenyi

téri bencés templom harangjai,
majd tavaly felállították a Minden-
ki Krisztusa elnevezésű köztéri al-
kotást a Püspökvár előtt. A vállal-
kozó hangsúlyozta, országosan is
példaértékű az összefogás a bel-
városi keresztútért, amely révén
művészi, szakrális alkotások való-
sulnak meg az utókor számára.   

Az alkotók: Lebó Ferenc, Lip-
csey György, Lipovics János és
Szabó Márton szobrászművé-
szek, Kurcsis László és Horváth

Ákos grafikusművészek, Babos
Éva, Babos Ágnes, Borbély Ká-
roly, Csizmadia István és Csurák
Erzsébet festőművészek, Kis Pé-
ter grafikus-festőművész. 

A keresztút 50 millió forintba
kerül, melyet a három résztvevő
egyenlő arányban biztosít. A kál-
vária megáldására nagyhétfőn
17 órakor kerül sor, a hívek pe-
dig a nagypénteki keresztutat
18 órától már a felállított stáci-
ók előtt járhatják Veres András
megyés püspök vezetésével.

Dr. Cseh Sándor, a Szent Lász-
ló Látogatóközpont igazgatója ar-
ról számolt be, hogy a Guten-
berg tér 2. szám alatti épületben
található kiállítóteret március el-
sejétől Triangulum galériának
hívják, ahol elsőként március 6-
án a keresztút alkotásait mutat-
ják be egy tárlat keretében. A tár-

lat április 14-ig mindennap 10 és
18 óra között lesz látogatható.

Dr. Veres András megyés püs-
pök bejelentette: március 21-től
megnyitják a püspöki palota egy
részét a látogatók előtt. Csopor-
tos vezetéssel látogatható lesz a
püspöki kápolna, a könyvtár, az
ebédlő, valamint a várkert. A lá-
togatáshoz előzetes regisztráció
szükséges a Szent László Látoga-
tóközpont kaptalandomb.hu cí-
men található honlapján.

A belvárosi szabadtéri ke-
resztút a Győri Egyház-
megye, az önkormány-
zat, valamint elkötelezett
helyi vállalkozók összefo-
gásából, kortárs alkotók
közreműködésével ké-
szül. Az Európában egye-
dülálló projekt részletei-
ről kedden számoltak be
a szervezők.

Nagyhétre elkészül a belvárosi 

KERESZTÚT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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A kétszáz férőhelyes garázs igazán jó szolgálatot tett
advent idején, hiszen jelentősen enyhítette az ilyenkor
hagyományos zsúfoltságot, ebben az időszakban na-
ponta akár ezer jármű is megfordult a létesítményben. 

Az év eleje ugyan csendes periódusnak számít a
városi közlekedésben, ennek ellenére az újdonság-

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

nak számító Árpád parkolóház forgalma vetekszik
a már bejáratott belvárosi garázsokéval. Bizonyos
időszakokban kihasználtsága meghaladta a Jókai ut-
cai parkolóházét és megközelítette a Dunakapu
mélygarázsét. Megnyitása óta február 20-ig több
mint 20 ezer jármű vette igénybe az Árpád parko-

lóházat. A statisztikák alapján januárban 11.322 au-
tós használta a létesítményt, február első két heté-
ben már 5.793 autós forgalmat regisztráltak, ami
időarányosan 13 százalékos bővülést jelent. 

Az eddigi adatok tanúsága szerint az Árpád parko-
lóház elhelyezkedése kiváló, szívesen veszik igénybe
az autósok, biztos parkolási lehetőséget kínál a belvá-
rosban, legyen szó ügyintézésről vagy színházlátoga-
tásról. Várhatóan a jó idő és a tavaszi rendezvények
még több látogatót vonzanak a belvárosba, ami a lé-
tesítmény forgalmának további növekedését hozhatja. 

Jól vizsgáztak a ház be- és kiléptetőrendszerei,
a fizetőautomaták is, jelentősebb fennakadás nél-
kül működtek az elmúlt hónapokban.

Az Árpád parkolóház a „Kerékpáros és parkolá-
si infrastruktúrafejlesztés Győrben” című TOP-
6.4.1-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú pro-
jekt keretében valósult
meg.  (x)

Népszerű az autósok körében a decemberben átadott
Árpád parkolóház. A létesítményben 205 gépjármű-
parkolóhely várja az autósokat, ezen belül öt beálló
mozgáskorlátozottak számára fenntartott. A parkolást
integrált informatikai rendszer segíti.

ÁRPÁD PARKOLÓHÁZ
JÓL TELJESÍT AZ 

Az Esély Kft. több mint száz meg-
változott munkaképességűt és fogya-
tékossággal élőt foglalkoztat. Az el-
múlt 22 hónapban több partnerin-
tézménnyel együttműködve közösen
dolgoztak a projektben kitűzött prog-
ramok lebonyolításában. 

Borkai Zsolt polgármester a záró-
rendezvényen kiemelte, hogy a vá-
ros 36 éve tekint partnerként az
Esély Kft.-re, amely az önkormányzat
számára fontos irányelveket tudja
megvalósítani azzal, hogy a hátrá-
nyos helyzetben élőknek és a meg-
változott munkaképességű emberek-
nek munkalehetőséget biztosít. A 40
millió forintos támogatást pedig
olyan kulturális és szabadidős tevé-
kenységek rendezésére fordították,
amellyel az Esély Kft.-nél dolgozók
családi összetartozását erősítették. 

Farkasné dr. Lukácsy Zita, az Esély
Kft. ügyvezető igazgatója az elmúlt
két évet értékelve elmondta, hármas

célt tűztek ki maguk elé. A családok
szerepének erősítésében 12 work -
shopot tartottak olyan témákban,
amelyekben az érintettek megtanul-
hatták, hogyan gazdálkodhatnak. Hu-
szonöt rendezvényen alkalmanként
100-200 fő vett részt a családi közös-
ségépítő programokon. A sajátos és
nehéz helyzetben lévő családokat se-
gítve a fogyatékos gyermeket nevelő
vagy megváltozott munkaképességű
családtagok munkahelyi beilleszke-
dést és motivációt is segítő tréninge-
ken vehettek részt, és sikeresek vol-
tak a mentálhigiénés tanácsadások,
valamint a nekik biztosított ellátások-
ról szóló jogszabályok értelmezésé-
hez tartott előadások is. Az igazgató
örömmel sorolta az elmúlt két év kul-
turális és szabadidős tevékenységeit,
színház-, mozi- és állatkerti látogatá-
sokkal a náluk dolgozó megváltozott
képességűek vagy fogyatékkal élők
családjának szereztek felejthetetlen

pillanatokat. „A projektben bizonyí-
tottuk, hogy egy munkáltató milyen
sokat tehet a munkatársi közösségért
és a családjaikért. Minőségi időt töl-
töttek együtt a családok és dolgozó-
ink, pénzben nem mérhető a jó mun-
kahelyi kapcsolat és rendezvények
közösségépítő hatása. Bízunk abban,

hogy az elmúlt két évben megvalósí-
tott rendezvényeken bizonyítottuk,
hogy mindig tudunk tenni a nálunk
foglalkoztatottakért és családjaikért,
hogy a lehető legsikeresebben egyez-
tessék össze a munkát a családi éle -
tükkel” – zárta a projekt értékelését
Farkasné dr. Lukácsy Zita.

A család mint összetartó erő című kétéves projekt zárórendezvényét tartotta a Lajta ut-
cában működő Esély Kft. Az elnyert 40 millió forintból a megváltozott munkaképessé-
gűeknek és a fogyatékossággal élőknek, valamint a családjaiknak tartottak kulturális és
szabadidős rendezvényeket, workshopokat az elmúlt 22 hónapban.

EROSÍTETTÉK
A család szerepét és összetartozását 

´́

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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A Győr+ Média a jó ügy mellé
állt, hiszen olvasóink, hallgató-
ink és nézőink segítségével sze-
retnénk összegyűjteni kétmillió
forintot, hogy segíthessünk az
alapítványnak megvásárolni a
járművet. Jó hír, hogy ez már
majdnem sikerült: az otthon
buszra összegyűjtött egymillió
forintja mellé csütörtök délig
1.583.079 forint jött össze az
önzetlen felajánlók segítségével.

Az otthon lakói pedig már ki
is próbálták a leendő járművü-
ket: a kiszemelt – több mint há-
rommillió forintba kerülő – kis-
busz a napokban megérkezett a

Nagykorú autóját szeretné egy fiatalabbra és moder-
nebbre cserélni a Mit tehetnék érted? Autista Ott-
hon Alapítvány mindszentpusztai lakóotthona. A ki-
lencszemélyes Ford Transit nagy segítséget jelente-
ne az otthon lakóinak, akiket kirándulni és orvosi
vizsgálatokra szállíthatnának a kisbusszal.

A sok kicsi tényleg sokra megy 

CarMen Renthez, akik szintén
akciónk mellé álltak. Az ő segít-
ségükkel és támogatásukkal egy
műszakilag jó állapotú, szép kis-
buszt tud vásárolni az alapít-
vány, aminek honosítási és for-
galomba helyezési költségét át-
vállalta magára a cég.

Vitéz Zoltán, a CarMen Rent
egyik tulajdonosa a Győr+ Tele-
víziónak elmondta, örülnek,
hogy egy jó ügy mellé tudnak
állni és szívesen segítenek: az
autó egy részét kifizetik a forga-
lomba helyezés mellett. „Fon-
tosnak tartjuk, hogy ahol tu-
dunk, mi is segítsünk. Ahogy Ar-

nold Schwarzenegger mondta:
akkor lehet teljes az életed, ha
nemcsak elveszel, hanem vissza
is adsz a környezetednek” – tet-
te hozzá a CarMen Rent másik
tulajdonosa, Szabó Gábor.

Múlt pénteken az otthon lakói
kíváncsian járták körbe a kisbuszt,
amivel a jövőben kényelmesen
utazhatnak rendezvényekre,
programokra és orvoshoz.

Egy tábla csokoládé árá-
val már ön is segíthet! A
gyorplusz.hu oldalon a me-
nüpontok között keresse a
CsokiBusz feliratot, ahol
egyszerűen, gyorsan és biz-
tonságosan tud segíteni az
alapítványnak. Gurítson
pár százast a kisbuszba, hi-
szünk benne, hogy a sok ki-
csi valóban sokra megy!

A KISBUSZ
Megérkezett 

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor
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Mindenki kerül nehéz helyzetbe élete során. Le-
het ez egy baleset, betegség vagy gazdasági csőd.
A prevenciós konferencia témái nem véletlenül kel-
tették fel a vállalkozók érdeklődését. Még a regiszt-
rációt is le kellett állítani, mert megtelt a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

nagy előadóterme. A rendezvény házigazdája, a ka-
mara elnöke, Pintér-Péntek Imre köszöntőjében ki-
emelte: egészség nélkül nincs vállalkozás, és igenis
időt kell szentelnünk a megelőzésre.

Az egészség csak egy szelete volt a komplex prog-
ramsorozatnak. Soóky Andrea főszervező szerint a

mostani konferencia a mélyen rejlő problémákra ke-
reste a választ. Ez sokszor fájdalmas, de muszáj tabuk
nélkül felszínre hozni a sokszor évtizedeken át ma-
gunkban hordozott sérüléseket. Merjünk, és ne fél-
jünk segítséget kérni, illetve vegyük észre azt is, ha
valaki bajban van és támogatnunk kell. Vannak olyan
szakmák, ahol az ebben dolgozók szinte mindennap

nehéz szituációkba
kerülnek, és

ilyenkor kell
meghozni-
uk felelős-
ségteljes
döntései-

ket. Például
a vagyonvéde-

lem ide sorolható,
itt a mentális felkészí-

tés elengedhetetlen, emelte ki Bauer László. A Patent
csoport ügyvezetője fontosnak tartja, hogy a cégük
segítő szakembereket foglalkoztat, és nemcsak a ki-
választásnál, hanem később a hétköznapokban is nyo-
mon követik a munkatársaik életét.

A konferencia arról is szólt, hogy a résztvevők-
nek megmutassák, hogyan lehet kilábalni a gödör-
ből, kire számíthatnak és mit jelent egy nehéz
helyzetben lévő ember számára a segítség. Ebben
sok-sok elméleti és gyakorlati tanácsot adtak az
egész napos rendezvény előadásain ismert pszi-
chológusok, üzleti trénerek, mediátorok és a rend-
őrség munkatársai. (x)

Hatalmas érdeklődés kísérte a II. Kamarai Prevenciós Konferenciát
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában.
Az egész napos rendezvényen különféle területek szakemberei
előadásaikban a nehéz élethelyzetek, magánéleti és üzleti válsá-
gok, tragédiák hatásait vizsgálták, amik jelentősen befolyásolják
a privát szférát és a vállalkozói szektort. 

TABUTÉMÁKAT
feszegettek

Egészség nélkül 
nincs vállalkozás

Az építési munkálatok idén
augusztusban kezdődnek, a ter-
vek szerint 2020 januárjától in-
dulhat a zöldenergia termelése.

„Az Audi Hungaria energiael-
látásának közel 70 százalékát
már most megújuló, geotermi-
kus energiából fedezi. Célunk,
hogy az Audi szén-dioxid-semle-
ges vállalat legyen. A megvaló-
suló naperőműparkkal immár
az áramellátás terén is újabb lé-

pést teszünk célunk elérése fe-
lé” – mondta Achim Heinfling,
az Audi Hungaria igazgatóságá-
nak elnöke.

Az együttműködés értelmé-
ben az Audi biztosítja két,
egyenként mintegy 80 ezer
négyzetméteres logisztikai köz-
pontjának tetőfelületét a nap-
erőműpark kiépítéséhez. A ter-
vek szerint ez lesz Európa legna-
gyobb tetőre szerelt naperőmű-

beruházása. Az E.ON helyezi
üzembe és működteti a 35 ezer
napelemből álló parkot, amely
évente több mint 9,5 GWh
energiát fog termelni. Ez az
energiamennyiség ötezer ház-
tartás éves energiaszükségleté-
nek felel meg. A megújuló for-
rásból megtermelt zöldáramnak
köszönhetően mintegy hatezer
tonnával kevesebb szén-dioxid
jut a levegőbe.

Az Audi Hungaria két logisztikai központjának tetején, mintegy 160 ezer négyzetméteren
épít az E.ON egy 12 megawatt beépített csúcsteljesítményű naperőműparkot. A projekt
megvalósításával az Audi Hungaria Zrt. gyárterületén fog működni Európa legnagyobb
épületen kialakított fotovoltaikus rendszere.

GYORBEN ÉPÜL MEG´́
Európa legnagyobb teto-naperomuparkja´́ ´́´́



A Bartók Béla út 8. szám alatti iroda
jelmondata: A boldog otthonokért!
Hűen tükrözi a cég filozófiáját: segítsé-
gükkel megtalálhatjuk azt az otthont,
ahol boldogan élhetünk. Jéger-Tóth
Nóra irodavezető szerint a Home For
Life csapata Magyarországon elsőként
arra vállalkozott, hogy gyökeresen
megváltoztassa az ingatlanértékesítés
metódusát és olyan szolgáltatást nyújt-
son ügyfeleinek, mely magasan túl-
szárnyalja elképzeléseiket. Friss cég-
ként, az elavult módszerek elhagyásá-
val a leghatékonyabb stratégiát alkal-
mazzák. Elhivatott szakembereik ki -
emelt figyelmet fordítanak minden
egyes megbízójukra, így a nekik bizal-
mat szavazók tapasztalják, hogy nem
csupán egyek a sok ingatlaniroda kö-
zül. Leveszik az eladó és a vevő válláról
az intézkedés terhét, az ingatlanérté-
kesítés során felmerülő kérdésekben,
ügyintézésben teljes körű ügyvédi hát-
térrel és banki együttműködésekkel
teszik gördülékennyé az értékesítés
minden egyes folyamatát. 

Miért egyedülálló az ingatlanpia-
con a Home For Life iroda? Mert
olyan szolgáltatást nyújt a hirdetések
között, ami az ingatlanközvetítés új
dimenziójának számít ma Magyaror-
szágon. A vizualitásra fektetve a
hangsúlyt, professzionális fotókat és
magas színvonalú videót készítenek
hangulatos aláfestő zenével az el-
adásra kínált ingatlanokról. A videón
művészi élmény párosul a szakmai-

sággal, korrektséggel és hitelesség-
gel, őszinte, látványos és átfogó ké-
pet ad az ingatlanról, az érdeklődő
virtuális betekintést nyer az ingatlan
valódi adottságaiba, hangulatába, at-
moszférájába. A videós hirdetések az
ingatlan valódi arcát mutatják meg,
így a vásárló személyesen is ugyan-
azt az élményt fogja megtapasztalni,
amit a kisfilmek megtekintésekor. 

Az ingatlanról készült képek és vi-
deó a Facebookon és You Tube-csa-
tornán is elérhető, és a különböző in-
gatlanhirdetési portálokon is megte-
kinthető. A Home For Life ingatlaniro-
da fizetett Facebook-hirdetésekkel és

az ingatlanhirdetési portálokon exklu-
zív, prémium kiemelésekkel biztosítja,
hogy az eladásra kínált ingatlan a leg-
több potenciális vevőhöz eljusson. 

Home For Life iroda díj-
mentes szolgáltatás-
ként nyújtja a zenés
videó készítését,
amelyet megte-
kintve minősé-
gi felvétele-
ken lépésről
lépésre be-
járhatjuk az
i n g a t l a n
egész terüle-
tét. A videó
megtekintése ön-
magában nem képes
eladni az ingatlant, de
ahhoz elég, hogy a vevő köny-
nyebben döntsön. Mindez jó az eladó-
nak is, mert a hirdetési idő jelentősen
lerövidül, gyorsabb értékesítést tesz le-
hetővé és akár magasabb vételi aján-
latot is el tudnak érni, az ingatlaniroda
pedig a felmérések szerint 90 százalé-
kos hatékonysággal tudja növelni az in-
gatlan eladhatóságát. 

Az iroda kiemelten figyel ügyfeleire,
az összes szakmai hirdetési portálra
felteszik az eladásra kínált ingatlant, és
külön szolgáltatásként háromhetente

statisztikát küldenek az eladónak az in-
gatlana iránti megkeresésekről. Az új-
fajta értékesítési stratégiának – a kis-
filmes hirdetésnek – köszönhetően ál-

talános megbízásaik 89 szá-
zalékát adja el a Home

For Life csapata a
konkurenciával

szemben, kizá-
rólagos meg-
bízásaik ese-
tében ez a
szám 100
százalék!

A Home
For Life ingat-

laniroda a meg-
bízói igényeit

megismerve azt tart-
ja szem előtt, hogy min-

denki számára létezik valahol
egy tökéletes otthon – vagy egy meg-
felelő vevő –, aminek a megtalálásá-
hoz nem hiányozhat egy fontos lánc-
szem: mégpedig az, hogy jól ismerik a
régiót, tisztában vannak a kereslettel
és kínálattal. A külföldi érdeklődők ré-
szére idegen nyelvű hirdetéseiket a
legnépszerűbb online csatornákon
közvetítik. Emberközeli látásmóddal és
szakmai hozzáértéssel arra töreked-
nek, hogy az eladó és a vevő elképze-
lése is mihamarabb valóra váljon. (x)

Három éve családi vállalkozásként lépett
be az ingatlanközvetítők piacára a Home
For Life ingatlaniroda. Ma Magyarországon
egyedülállóként olyan világszínvonalú szol-
gáltatást nyújt az ingatlanok eladásához,
amely méltán nevezhető az ingatlanközve-
títés új dimenziójának.

Lépjen be az ingatlanközvetítés új dimenziójába!

9023 Gyôr, Bartók B. út 8. 
+36-20/521-4703

gyor@hflingatlan.hu

A boldog otthonokért!

112019. február 22.

Home For Life
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Kereskedelmi és Iparkamara
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www.gymskik.hu

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
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Februári programunk előadója Klobusitzky
György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
mestertanára, nyugalmazott adjunktusa lesz,
aki egy diszkóhangulatot létrehozva közvet-
lenül, a fiatalok nyelvén olyan előadásban ré-
szesíti a hallgatókat, hogy az valóban felejt-
hetetlen marad a számukra.

A rendezvény dátuma:
2019. február 27. (szerda) 17 óra
Helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara székháza 
(9021 Győr, Szent István út 10/A.)
A rendezvény térítésmentes, 
de regisztrációhoz kötött.

„Az előadás témája a legális (alkohol, koffein,
nikotin, gyógyszerek) és az illegális drogok és
hatásuk ismertetése, valamint konkrétan a fi‐
atalok és a kábítószerek kapcsolata.

Társas hatás modellel célszerű a fiatalokat a
droghasználat ellen szóló üzenetekkel „beoltani”,
immunizálni, mielőtt még a drogozást bátorító
kortárs üzenetével találkoznának. Hogy akkor és
ott jusson is eszükbe mindaz, amit az előadá-
son hallottak! Akkor és ott a „csábítási helyzet-
ben mondjanak nemet”. És mondjanak nemet
akkor is, ha ital és/vagy „anyag” befolyása alatt
álló vezető vinné haza őket a diszkóból. A pre-
zentáció során fontos a tartalom, a látvány, az ak-
tualitás, és ezzel a diákok, a szülők, a pedagógu-
sok figyelmének felkeltése és lekötése, valamint
fantáziájuk, gondolkodásuk beindítása.”
Jöjjön el, éljen a lehetőséggel, mert akkor és
ott biztosan eszébe jut! 

Az előadásra várjuk családjuk és ismerőseik kö-
réből a fiatalokat akár már 12 éves kortól is!

A gyermekek, fiatalok első sorokból, a felnőtt
szülők, hozzátartozók a fiatalok mögötti so-
rokból tekinthetik meg az előadást.

Bővebb információ a kamara honlapján
olvasható: www.gymskik.hu

Kamarai Szalon  

DROGPREVENCIÓ 
„Akkor és ott jusson eszedbe...”

A kibocsátó ünnepséget a li-
kócsi laktanyában tartották. A
kontingens katonái az alakulóté-
ren várták elöljáróikat és család-
tagjaikat. Könczöl Ferenc ezre-
des, a 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred parancsnoka kö-
szöntőjében többek között azt is
hangsúlyozta, hogy a missziós
feladatok előtt álló katonák sike-
resen és lelkiismeretesen telje-
sítették a felkészülési feladato-
kat, így alkalmasak arra, hogy
Magyarország és a magyar hon-
védek hírnevét öregbítsék.
„Bosznia-Hercegovinában jó ide-
je nemzetközi erők óvják a kiala-
kult törékeny békét és ma már
viszonylagos nyugalom honol.
Azonban nem dőlhetünk hátra,
mert – ahogy mondani szokták
– a felszín alatt izzik a parázs.

Misszióba indulnak 

A Balkán stabilitása hazánknak
is elemi érdeke. A Magyar Hon-
védség több mint 160 katonával
a harmadik legnagyobb hozzá -
járuló az EUFOR kötelékéhez” –
mondta az ezredes.

A MH EUFOR Kontingens 23.
váltása alapvetően az MH 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaez-
red állományára épül, és a kon-
tingens felkészítéséért is a győri
alakulat felelt, már hatodszorra.
S ahogy eddig mindig, most is
mindenki sikerrel vette a felké-
szülés során felmerülő akadályo-
kat, s igazi csapattá kovácsolód-
va oldották meg a feladatokat.

A katonák két fázisból álló ki-
képzése novemberben kezdődött.
Ekkor a hangsúly az egyéni és köz-
ponti szakfelkészítésen volt. A
honvédek a konkrét beosztásaik-

hoz kapcsolódó tudásanyagot sa-
játították el, illetve frissítették fel.
Ezt követően pedig kötelék kikép-
zésen vettek részt a külszolgálatra
készülők, ami főként összeková-
csolási gyakorlatokat és éleslövé-
szetekkel egybekötött harcászati
gyakorlatokat jelentett. E több hó-
napos, intenzív időszak végére
tett pontot a január 22–24. között
megrendezett háromnapos záró-
gyakorlat. Itt valósághű komplex
szituációkban kellett számot adni
műveleti képességeiről.

Az EUFOR ALTHEA misszió fel-
adatrendszerének megfelelően a
kontingens 2019 márciusában
kezdi egyéves szolgálatát. A közel
150 fős állomány – a 30 fős „Foga-
dást Biztosító Részleg" tagjaitól el-
tekintve – viszont csak szeptem-
berben utazik Szarajevóba. A ma-
gyar kontingens márciustól a mű-
veletek tartalék ereje lesz, úgyne-
vezett „Köztes Tartalék Század" fel-
adatot lát el hat hónapon át, majd
szeptemberben települ a művele-
ti területre egy újabb fél évre.

Ünnepélyes keretek között búcsúztatták el a közel-
múltban az MH EUFOR Kontingens 23. váltását az MH
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred laktanyájában
Győrött. Katonáink misszióba indulnak, ahol összetett
feladatok várnak rájuk.

KATONÁINK

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Cseszreginé Csekei Judit százados, MekliZ Fotóstúdió
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„Hogy tetszik lenni?” – kérdezte a
szobába belépve Borkai Zsolt polgár-
mester Erzsi nénit, ő is eljött ugyanis
köszönteni a város negyedik legidő-
sebb lakóját. „105 évesen” – felelte
derűsen a születésnapos, aki lányai-
val fogadta a köszöntőket a nádorvá-
rosi lakásában. Erzsi néni néhány éve
rosszul lát, nagyothall és az ízületei

sem a legjobbak már, de sokat moso-
lyog, és a memóriája is jól működik.

A polgármester Orbán Viktor mi-
niszterelnök köszöntő oklevelét hoz-
ta el Erzsi néninek, aki egy nagy aján-
dékcsomagot is kapott. Ebben töb-
bek között kávé volt, hiszen Erzsi né-
ni nagyon szereti, mindennap elfo-
gyaszt belőle két csészével.

A család vasárnap ünnepelte az idős
asszonyt, eljött a két unoka és a hat déd-
unoka is. A lassan egy hónapos ükuno-
kát csak ezután ismeri majd meg Erzsi
néni, de a fényképe már odakerült a
többieké mellé a komódra. Karácsonyra
egy kerekesszéket kapott a családtól, így
továbbra is tud levegőzni a ház előtt. A
néhány lépcsőfokot maga teszi meg.

A 105 éves asszony abban az év-
ben született Wunder Erzsébet né-
ven (a wunder németül csodát je-
lent), melyet a történelemkönyvek-

ből szerte a világban megjegyez-
nek, s abban az időben nőtt fel,
amikor még országunkat Magyar Ki-
rályságnak nevezték. Tisztes sze-
génységben nevelkedett nyolc test-
vérével együtt Vasváron. Mindig
rengeteget dolgozott, a munka sze-
retetét szüleitől kapta – ez lehet
szerinte a „titok”, az ő hosszú éle -
tének titka. Mielőtt lányait iskolába
vitte, már kint volt a mezőn, utána
újra munkába állt, éjjel főzött és
mosott, de arra mindig volt ideje,
hogy a gyerekek elé menjen az isko-
lába, hogy együtt lehessenek. Győr-
be '61-ben került a család, Erzsi né-
ni a keksz- és a Richards-gyárban
dolgozott, nyugdíj után pedig a
kesztyűgyárban tevékenykedett
még több mint öt évig.

Szeretett férje 45 éve nincs már ve-
le, egy súlyos betegség vitte el mellőle.
A családtól rengeteg szeretetet kap,
amikor csak ott járunk nála, mindig el-
mondja: „olyan jók a gyerekek!”

TORTÁVAL ÉS PEZSGOVEL ÜNNEPELT

Arra
mindig volt ideje,
hogy a gyerekek

elé menjen 
az iskolába

Született csoda – mondják Iván Jánosné Erzsi néniről, aki
kedden ünnepelte a 105. születésnapját. Ahogy az elmúlt
években, a szép évfordulóra mi is hivatalosak voltunk.

a  105 éves Erzsi néni
´́

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter
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Múlt pénteken avatták fel hivatalo-
san, szombat este pedig már birtokba
is vehette a nagyérdemű a táncművé-
szet új otthonát Budapesten. Óriási
megtiszteltetés mindannyiunk számá-
ra, hogy az első premier előadásra a
Győri Balettet kérték fel, a produkció-
val indult el az évad legnagyobb ren-
dezvénysorozata, a Budapest Tánc-
fesztivál. Nemcsak egy új kulturális in-
tézmény létrejöttét ünnepelhette a
közönség, hanem egy bravúros elő-
adás megszületését is. Nos, erre so-
kan voltak kíváncsiak, több győri isme-
rős arcra bukkanhattunk a Nemzeti
Táncszínház impozáns fogadóteré-
ben. „Ez egy történelmi pillanat,
hiszen a magyar nemzetnek
lett egy táncszínháza, ami Eu-
rópában is egyedülálló. Ez
nem más, mint a hazai táncmű-
vészet megbecsülése” – mondta
el az előadás előtt Kiss János, a győri
társulat igazgatója.

Mint ismeretes, a Nemzeti Tánc-
színháznak a 2001-es alapításától
kezdve a 2014-es kiköltözéséig a Bu-
dai Várban álló, egykori karmelita ko-
lostor adott otthont. Amikor elindult
a várbeli épület miniszterelnöki iro-
dává való átalakítása, új hely után
kellett nézniük. Négy év után lelt
most otthonra a hazai táncszakma és
a közönség is. A cél az volt, hogy az
épület minden szempontból kiszol-

gálja a táncosok és a közönség igé-
nyeit. Az új táncszínház befogadó in-
tézményként közel negyven hazai tár-
sulattal kooperál, kitétel volt, hogy a
tereket rugalmasan és kreatívan tud-
ják variálni és használni. Repertoár-
jukban megtaláljuk a néptáncot, a
klasszikus balettet, a társastáncokat
és a kortárs előadásokat, valamint az
interaktív gyermekbemutatókat is.

A Győri Balett előadása a 368 fős
nagyteremben zajlott. Velekei László

koreográfiája egy mestermű, Beetho-
ven VII. szimfóniájára készült el, amit
a Liszt Ferenc Egyetem Zenekara
adott elő, Ménesi Gergely vezényle-
tében. A Harangozó-díjas koreográ-
fus, a Győri Balett művészeti vezető-
jének alkotásaiban mindig az egyéni
tettek és a társadalmi megítélés kö-
zött feszülő ellentétek jelennek meg.
A tavaly bemutatott PianoPlays-ben
az örök emberi témát, a szerelmet

választotta, Liszt és Wagner zongora-
műveire. A Budapest Táncfesztivál
közönségét lenyűgözte Balázs János
Liszt Ferenc-díjas zongoraművész kí-
sérete, a zene és a tánc harmóniája,
finomsága, már ahogy felhangzottak
az első taktusok, mindenkit elvará-
zsolt ez a tökéletesség.

A szünetet követte az új darab, a
Passage bemutatója. A kifejezés maga
átkelést, átmenetet és folyamatot je-
lent. Velekei koreográfiája nem más,
mint az uniformizálódás kritikája, kö-
zéppontba állítva egy lányt, aki bár

nem akar részt venni a társadalmi
képmutatásban, még sincs elég
ereje, hogy önmagáért kiálljon.
A művet Beethoven VII. szimfó-
niája ihlette, a balett mély érzel-
meket és fontos gondolatot köz-

vetít. A leheletfinomságú történet
egy meghökkentő csavarral is szolgál.

A Harangozó-díjas Gyurmánczi Diána,
Luigi Iannone és Jekli Zoltán szólótán-
cai mindenkit lenyűgöztek és ámulat-
ba ejtettek. A Győri Balett ezennel le-
tette névjegyét az új Nemzeti Táncszín-
házban. A premiert óriási taps és ová-
ció fogadta, és az a többlet, az a meg-
ható pillanat, amit csakis egy győri
érezhetett a zsúfolásig telt nézőtéren.

Az itthoni közönség a társulat új da-
rabját júniusban a 15. Magyar Tánc-
fesztivál nyitónapján láthatja, a Győri
Filharmonikus Zenekar kíséretében.

„Semmi más feladatunk nincs, mint a
legjobbaknak lenni” – fogalmazott Kiss
János, az idén 40 éves Győri Balett igaz-
gatója a szombati budapesti premier
előtt. A szó valósággá lett, a társulat be-
mutatója célba ért, telt ház és kitörő
taps fogadta a Nemzeti Táncszínház el-
ső premierjét, Velekei László új koreog-
ráfiáját, a Passage-t.

A Gyori Balettel

AVATTÁK FEL
a Nemzeti Táncszínházat

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Ambrus László

´́

A történet 
az uniformizálódás

kritikája
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„Bátor múzeum a győri Rómer Fló-
ris Művészeti és Történeti Múzeum” –
hangsúlyozta dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester az eseményt köszöntve. Kifej-
tette: a múzeum munkatársai nem csu-
pán remek kiállításokat rendeznek, őr-
zik és kezelik a nagy értékű műtárgyál-
lományt, hanem sikeres közösségte-
remtő programokat is szerveznek. En-
nek egyik kiemelkedő példája a Rómer
Ház, melyet öt év alatt a város közös-
ségi életének központjává tettek.

Grászli Bernadett, az intézmény
igazgatónője előadásban hangsúlyozta,
olyan közösségi teret és programokat
kívántak megvalósítani a Rómer Ház-
ban, amely hiánypótló volt a városban.
„Mi ott vagyunk, ahol ti vagytok, és mi
azt csináljuk, amit ti” – a ház munka-
társai e szerint tevékenykednek, ezt a
mentalitást sugallják a fiataloknak.
Évente 400 programja és 35 ezer láto-
gatója van a háznak, és a múzeum töb-
bi egységének is ugyanennyi összesen.
Öt évvel ezelőtt elsőként az Import
Impró társulat és a Rév Színház költö-
zött a házba, majd különböző zenei klu-
bok szerveződtek, elindult a filmklub,
a könyvklub, mától pedig a tudomány
és művészet kapcsolatát bemutató elő-
adás-sorozat kezdődik – tájékoztatott
Grászli Bernadett. Az intézmény által
szervezett fesztiválok közül az Art Pik-
niket, a Győri Filmnapokat, valamint az
immár négynapossá bővült Múzeu-
mok éjszakája programsorozatot emel-
te ki az igazgatónő.  

Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum főigazgatója tájékoztatójá-
ban hangsúlyozta: a múzeumi közössé-
gek erősen kapcsolódnak a múzeum te-
vékenységéhez, részt vesznek a múze-
um életében, és a múzeum is részt vesz
a közösség életében, mert egyik sincs
meg a másik nélkül. „Az az intézmény,

amelynek komoly társadalmi bázisa van,
minden körülmények között fenntartha-
tó. A közösségnek, az embernek pedig
szüksége van olyan intézményre, olyan
helyre, ahol kulturálisan rekreálódhat”
– fogalmazott a szakember.  

Az országos szakmai műhelysorozat
és a bemutatott projekt célja, hogy a kö-

zösségfejlesztés eszközeivel növelje a
társadalmi aktivitást, a közösségi szerep-
vállalást, segítse az intézmények nyitot-
tabbá válását és hozzájáruljon az esély-
egyenlőség növeléséhez. A munka 36
hónapja zajlik és összesen hárommilli-
árd forintos vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatással valósul meg.

Múzeumok együtt a közösségekkel címmel a muzeá -
lis intézmények első regionális szakmai találkozóját
tartották szerdán Győrben, a Rómer Házban.

Szerző: Foldvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

BÁTOR MÚZEUM a gyori´́
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A közösségfejlesztési szemléletű projekt tizenegy
célterületre terjed ki, amelyek Győr városrészeinek túl-
nyomó többségét lefedik. A közel négyéves futamidejű
pályázat első időszakában közösségi interjúk, beszélge-
tések és felmérések zajlanak, ezek alapján készülnek
el azok a cselekvési tervek és rendezvénynaptárak,
amelyek zsinórmértékül szolgálnak a közösségfejlesztő
tevékenység szervezéséhez. A program lehetőséget
biztosít a városrészek lakosságának igényei alapján új
kulturális, közösségi szolgáltatások elindítására. Célja,
hogy inspirálja a helyi közösségek erősödését, fejlődé-
sét, lehetőségei szerint teret biztosítson a lakókörnye-
zet történetének, hagyományainak, értékeinek feltárá-
sára, valamint ezek bemutatására, szomszédolás kere-
tében más városrészek közösségeivel való megismer-
kedésre, együttműködésre, a hagyományok feleleve-
nítésére, megünneplésére.

A szakmai megvalósításért felelős Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér a város más kulturális intéz-
ményeivel, civil szervezeteivel együttműködésben szá-
mít a városban működő közösségek aktív szerepválla-
lására a tervezés és a megvalósítás szakaszában, és
örömmel fogadja a közös gondolkodás, cselekvés lehe-
tőségének felajánlását vagy további információk kéré-
sét az info@gyorikonyvtar.hu e-mail címen. (x)

közösségeiért

A váro
srészek

A győri önkormányzat 2018 decemberétől a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Térrel konzorciumi partnerségben
elindította „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr vá-
rosában” elnevezésű TOP-pályázat megvalósítását, amely-
re 540 millió forint támogatást kapott.

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján haszonbérbe adja 
az alábbi ingatlanát:

2019. március 18-án:

• Győr, belterület; szántó/38,45 AK; Hrsz.: 42730/3; Nagyság: 1 ha 9179 nm; 
Kikiáltási ár: 1.000 Ft/AK/év+áfa

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket és
az Adózókat, hogy a Polgármesteri Hivatal Adó-
ügyi Osztályán (9021 Győr, Honvéd liget 1., III.
emelet)  február 18-án (hétfő), február 20-án
(szerda) és február 27-én (szerda) mind a telefo-
nos, mind pedig a személyes ügyfélfogadás a dol-
gozók továbbképzése miatt szünetel. 

FOGADÓÓRA

Laczkovits-Takács Tímea
önkormányzati képviselő feb-
ruár 28-án, csütörtökön 18–
19 óráig fogadóórát tart Győr
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala ménfőcsanaki la-
kossági információs irodájá-
ban (Szertári utca 4.).



„In erster Linie Seiden” – selbstän-
dige Ausstellung der Győrer Malerin Csurák Erzsébet in der
Magyar Ispita (Nefelejcs köz 3.) noch bis zum 3. März, täglich

ausser montags, von 10 bis 18 Uhr.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

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

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Családi Hitvége lesz a Salamon teremben (Tihanyi Árpád út 23.)
március 3-án, vasárnap 10 és 14 óra között. A programban töb-
bek mellett a Csemete Bábszínház előadása, családi fotózás, arc-
festés, bűvészkedés, krav-maga és balettbemutató, lufitaposás
és gyerekkórus fellépése szerepel.  

„Ich bin dann mal weg” – Hape Kerkelings Spielfilm zum El-Camino-
Weg wird am 27. Februar ab 17:30 Uhr im Audi Hungaria Allgemeinen
Bildungszentrum (Bácsai u. 55.) gezeigt. Der Film wird auf Deutsch mit
ungarischen Untertiteln vorgeführt. Nach dem Film gibt es ab etwa
19:15 Uhr den Vortrag des Ehepaares Szécsi über ihre Pilgerreise auf
Pfad des Heiligen Jakobs. Der Vortrag wird auf Ungarisch gehalten, bei
Bedarf wird ein deutscher Übersetzer zu Verfügung gestellt.

Das Dés László Quar-
tett gibt am Mitt-
woch, den 27. Febru-
ar ab 19 Uhr ein Kon-
zert im Romer Jazz-
Klub (Rómer Ház, Te-
leki László utca 21.).

Erdal Şalikoğlu – der türkische
Barde – wird der nächste Gast
im Hangraforgó Klub sein, wo
diesmal gesungene türkische
und ungarische Lyrik die Haupt -
rolle spielen, dies am 1. Marz
um 17 Uhr im Klubraum der
Dr. Kovács Pál Komitatsbiblio -
thek mit Gemeinschaftsraum
(Herman O. u. 22.). 

„Ungarndeutscher Sa-
lon” – Deutschnationa-
le Fachtage am Sitz der
Győrer Deutschen Sel-
bstverwaltung in der Ka-
zinczy u. 4. am 26. Feb-
ruar ab 17.30 Uhr, zum
Thema: Europäisches
Rundbild II. – Das christ-
liche Ungarn.

Hogyan találtam rá a boldogságra az El Caminón című német vígjátékot vetítik az Audi Hun-
garia Általános Művelődési Központban (Bácsai út 55.) február 27-én 17.30-tól. A filmet né-
met nyelven, magyar felirattal vetítik. A filmvetítés után 19.15-től a Szécsi házaspár előadását
hallgathatják meg az érdeklődők a Szent Jakab-zarándokútjukról. 

Marcali Gábor, a Győr+
Média fotóriportere lesz a
vendége az Import Impro
Társulat Figura című estjé-
nek február 24-én 18 órá-
tól a Rómer Házban (Tele-
ki L. u. 21.).

Szerelmes Te címmel Váray László és Kárász Eszter ad
közös koncertet február 27-én 17 órakor a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyv-
tára rendezvénytermében (Baross út 4., II. emelet).

A Hangraforgó Klub következő vendége Erdal Şalikoğlu török
énekmondó lesz március 1-jén 17 órától a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségében (Herman O. u. 22.). 

„Ungarndeutscher Salon” német nem-
zetiségi szakmai napot rendez a Győri
Német Önkormányzat a Kazinczy u. 4.
szám alatti székházában február 26-án
17.30-tól. Téma: Európai körkép II. – Ke-
resztény Magyarország.

A Rómer Jazz Klubban a Dés László
Quartet ad koncertet február 27-én
19 órától (Teleki László utca 21.).

Élelmiszer-pazarlás – mit tehetsz?
címmel tart ökobeszélgetést a Muszáj
Természetvédelmi Koordinációs Egye-
sület február 28-án 18 órától a Limá-
ban (Arany J. u. 13.).
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv viktornagy.net
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

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

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

A VW legendás transzporterét, a farmotoros T2 típust el-
készítették LEGO-kockákból. Két építőmester hat hét alatt
építette meg a nyitható Westfalia-tetős lakóautót. Egy 3D ter-
vezőprogrammal kezdték a munkát, ám így is 20 ezer (!) da-
rabbal „elszámolták” magukat, így az utolsó pillanatban ve-
szélybe került a projekt. Az összesen több mint 400 ezer da-
rab kockából álló Volkswagen a müncheni f.re.e szabadidő-
kiállításon elnyerte méltó helyét. A 700 kg-os busz teteje és
még a tolóajtaja is nyitható, amit komoly kihívás volt megva-
lósítani. Az építmény 5 méter hosszú, 1,9 méter széles és nyi-
tott tetővel 3 méter magas.

A Nissan első a villanyautók tömeg-
gyártásában, hiszen a Nissan–Renault–
Mitsubishi konszern adta el a legtöbb
tisztán elektromos kocsit a múlt év-
ben. Ezért fontos, hogy az akkumulá-
torok mint tömegtermékek és veszé-
lyes hulladékok újrahasznosítását ko-
molyan vegyék. Az ötlet szerint kem-
pingezéshez ideális energiaellátó „köz-
pontot” készítenek a jövőben a Lea-
fekben használt, kiszerelt akkukból.
Ezt a koncepciót az Opus, az utánfutó-
sátrak szakértője is felkarolta. A meg-
lepően lakályos, utánfutóból kihajtha-

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

Egy kisvállalkozás, a Manifattura Automo-
bili Torino a tavaly bemutatott, legendás Lan-
cia Stratos új változatát márciusban kezdi szál-
lítani a szerencséseknek. A '70-es években le-
gendássá vált olasz sportautó utánérzése egy
Ferrari F430 Scuderia alapjaira épül, benne a

HÍREK

LEGO

BULLI

4,3 literes, 530 lóerős V8-as motorral. A 25
darabos széria első két példányát a márciusi
genfi autószalonon adják át. A tulajoknak az
átalakításért 182 millió forintnak megfelelő
összeget kell kifizetnie, ráadásul az 56 milliós
donorautót is meg kell venniük.

Új Stratos
REKORDÁRON

tó, önmagát 90 másodperc alatt felfú-
jó Air Opus könnyen vontatható hat fé-
rőhelyes lakó alkalmatosság. Az ottho-
nosságot fokozó wifi hotspot, projek-
tor, hűtőszekrény, mikrohullámú sü-
tő, valamint LED fedélzeti világítás
energiaellátásához a vízálló házban
700 Wh kapacitású, 1 kW teljesítmé-
nyű lítium-ion akkumulátorcsoma-
got készített a japán gyártó. A ROAM
néven érkező áramdoboz 220 voltos
hálózatról és napelemről is tölthető,
220 voltos és 12 voltos fogyasztókat
egyaránt ellát villannyal.

Használt akkuból

ENERGIAKOCKA
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For-Top Kft. FordStore Prémium Márkakereskedés
Tel.: +36-96/513-200 • E-mail: auto@fortop.hu

Web: www.fortop.hu • Facebook: www.facebook.com/fortopkft

Fókuszban a stílus
Az új Focus szép autó, mert légies,

mégis tágas. A kombi verzióra ez foko-
zottan igaz, hiszen kívül-belül nagyobb,
mégis könnyed íveket használtak a ter-
vezők, ezért nem tűnik monstrumnak.
Menetfénye vagány, az orra nagyon
„harapós”, és a lendületesség végigvo-
nul az övvonalon. Az elkeskenyedő ol-
dalablakok becsapósan ku-
pésnak mutatják, mi-
közben a csomag-
tér magas, szé-
les… óriási!
608 liter a
rolóig, és kö-
zel 1,7 köb-
méter, ha a
hátsó üléseket
a csomagtér felől a
karokkal előrebuktatjuk. Persze van
hely a közel 4,7 méteres hosszon, de ha
a hátsó ülésre benézünk, már jobban
kikerekedik a szemünk. A második sor-
ban akkora hely van, hogy egy 175 cm-
es sofőr mögött akár egy kosárlabdázó
is megbújhat. Elöl pedig szokásosan
korrekt a helykínálat. Ha szeretünk fe-
küdni, sportosan elhelyezkedni, le tu-
dunk ülni a földre, ha a kilátást preferál-
juk, fel tudjuk emelni az ülést – mert
annyira nem alacsony autó.

A tökéletes hajtás
Végre megkaparintottuk – az auto-

mata ötajtós dízel után – a nagyobbik
benzines Focust. Volt már nálunk Kuga

egyötös négyhengeres turbómotorral,
ami tisztességesen ment. Most pedig
itt a háromhengeres, másfél literes erő-
forrás. Kevés a henger? Próbálják ki! Ez
a motor dolgozik a Fiesta ST-ben, ahol
200 lóerőt ad le. A Focus ST-line soro-
zatban 182-t, a Titanium tesztkocsink-
ban pedig 150-et. Utóbbiaknál egysé-
gesen 240 Nm, ami rendelkezésre áll.

A számok szépen
hangzanak, de

mi a tapasz-
talat? Elő-
ször is a
kevés hen-
ger okoz-

ta egyenet-
len járást na-

gyon jól kiegyen-
lítették. Kicsi gáz-

fröccsre finoman megszólal a hátsó ki-
pufogódob. Elindulás után pedig mint-
ha a gondolatunkra reagálna a motor
és a hatfokozatú kéziváltó egysége.
Csak egy pöcc és megindul. A „nyoma-
tékszegény” fordulatszám-tartomány
annyira szűk – körülbelül a 1000-1200
ford/perc környékén van csak –, hogy
kihívás a Focusszal nem rohanni. És ül-
het benne négy ember is, akkor sem fá-
rad. Leírom: ez az 1,5 literes EcoBoost
benzines turbómotor megközelítően
azt hozza, amit egy 2 literes turbódízel

erőforrás! Persze mindehhez partner a
közvetlen kormányzás és a multilink
hátsó felfüggesztés is. Miután szemé-
lyesen átéltem az első „nyaktörő” per-
ceket, lenéztem az amúgy könnyen, és
90 százalékban pontosan a helyére ug-
ró váltókarra és megpillantottam mel-
lette a vezetési üzemmódváltó gombot.

Lehengerlő
Ha a normál módban utazunk, ug-

rik a kocsi és kellemes a harmónia a
kormánnyal. Ha az ECO-ba tesszük, ak-
kor kicsit ellustul, de hozza a 6 literes
fogyasztást. Egyenletes tempónál akár
egy henger le is áll, így néhány decit
még fog a rendszer. Ha sportba tesz-
szük, megtáltosodik. Nem tudom,
hogy családi autóban tapasztaltam-e
ilyen gázreakciót… Ha eddig pöccre in-
dult meg, akkor most már a lehelet ha-

tására is kilő az egyébként üresen 1,4
tonnás Ford kombi. Nehéz betelni ve-
le. Főleg, hogy a beltérben minden a
helyén van, minőségi szemre és tapin-
tásra is, a szálcsiszolt betétek igénye-
sek. A klíma jól működik és a 120 eze-
rért rendelhető téli csomag fűthető
ülés-kormány-ablakmosó fúvóka kom-
binációja kötelező és hasznos tétel.
Van még vészfékasszisztens, rendelhe-
tő parkolássegéd és táblafelismerő
rendszer is. Mindezt, ezzel a jó motor-
ral listaáron 7,5 millióért, és akár 800
ezer forint kedvezménnyel adják. Ha
csak a motor a lényeg – meg hogy kom-
bi legyen –, akkor egy Business szint
kedvezményesen akár 6,2 millióért el-
hozható. Egy dolgot viszont „hibának”
vélek: sport-állásban nem lehet hagyni
az üzemmód-választót, indításnál min-
dig a normál módba ugrik vissza...

Kétféle ember van. Aki szereti a kombikat, és
aki azért veszi, mert kell a hely a csomagok-
nak és a családnak. Most mindenkit szeretnék
megszólítani. Eljött hozzánk az eddigi leg-
szebb, legnagyobb és legsportosabb kompakt
puttonyos: a Ford Focus Kombi.

Teszt: Ford Focus Kombi Titanium 1,5 EcoBoost

Villám-kombi

Az 1,5 literes
EcoBoost benzines

turbómotor majdnem felér
egy 2 literes turbódízel

erôforrással

Kép és szöveg: Nagy Viktor
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Honnan jött az ötlet a kisgyere-
kek utánpótlás-nevelésére? Ilyen
korán elkezdhetik a gokartozást?

Én magam már 2000–2002 között,
18 évesen az elektromos világkupán
indultam öcsémmel – mi az autósport-
ba nőttünk bele. Aztán minden másra
koncentráltunk, családot alapítottunk,
és Győrújbaráton megnyitottuk Ma-
gyarország első fedett elektromos go-
kartpályáját. A bérgokart pályán a sze-
münk láttára 5-6 éves gyerekek tanul-
nak meg vezetni, autóversenyezni. A
kisfiam is indult benzines gokartverse-
nyeken az utóbbi években. Ráadásul
„öreg fejjel” a Master kategóriában, a
GTC-n három év alatt (2016–2018) vé-
gigjártam a dobogót.

Ezek szerint testközelből ismeri
a gokartozást, a technikai spor -
tokat. Hogyan képzeljük el ponto-
san az új kategóriát?

Interjú Willisits Vilmossal, az E-Bambini gokart kategória mentorával

A Bambini sorozatban induló go-
kartok az olasz Birel ART vázait fogják
használni. Már megépítettünk 14 da-
rab kartot, amiket egyébként 50 köb-
centis benzinmotorral szerelnek, de
mi átalakítottuk elektromossá. Ezek
a vázak szerepelnek a 6 év felettiek
versenyein is. Mi kitoljuk lefelé a kor-
határt és tiszta üzemű, villamos haj-
tást használunk. Illetve korlátozzuk a
végsebességet 50 km/h-ban.

Mit tud a villamos hajtáslánc
pontosan?

A 48 voltos, törpefeszültségű rend-
szer – ami nem okozhat áramütést – 20
Ah-s LiFePo4 (vasfoszfátos lítium) akku-
mulátorokkal kombinálva 2 kW-os tel-
jesítményt tud. Ráadásul sikerült annyi-
ra „hozzátervezni” az új hajtáselemeket
a benzines vázhoz, hogy tíz perc alatt
egy belső égésű motorosból elektro-
mos gokartot tudunk varázsolni.

A hatótávolság nem okoz problé-
mát? Mennyit kell menniük a verse-
nyen az E-Bambini kartoknak?

Már a tervezésnél figyeltünk arra,
hogy nagy biztonsággal teljesíteni tud-
ják a 6 körös futamokat, ami 6-8 perces
versenyt jelent. A tesztjeink azt mutat-
ják, hogy akár 40 percig bírják az akksik
a versenykörülményeket, tehát forszí-
rozott tempó mellett is üzembiztosak.
Egyéként a futamok és edzések között
töltésre van idő és lehetőség. Saját,
napelemes töltőállomásunk fogja ellát-
ni a versenygokartokat töltőárammal.

Ez nagyon profin felépített rend-
szernek tűnik. Hogyan és kik vehet-
nek részt a versenyen?

Először csapatként indítjuk a kategó-
riát, így ha bármilyen technikai hiba
csúszik a gépezetbe, azt azonnal tudjuk
javítani. Tehát elsősorban versenyzőket
várunk, akik „csak” beülnek a gokartba.

Teljes technikai hátteret és 100 százalé-
kos támogatást nyújtunk. Ez alatt azt ér-
tem, hogy a felkészített karton kívül gu-
mikat, alkatrészt, szerszámokat, és akár
szerelőt is tudunk biztosítani. Természe-
tesen szívesen látjuk a szponzorokat is
a 2019-es szezonra.

Korhatárról beszéltünk, de fon-
tos tényező a súly is, hiszen azon
dől el, mennyire gyors egy jármű.

Való igaz, a teljesítmény-tömeg
arány a meghatározó. A súlyhatár 85
kg, mely a gokart és a versenyző
együttes súlyát jelenti. Az 5–9 éves
korú ifjú pilóták 15–25 kg közötti
testsúllyal neveznek, viszont ezeket
a különbségeket ballasztsúlyokkal
kompenzáljuk. Így minden gokart
azonos össztömeggel indul a futamo-
kon. Így kiegyenlített a verseny.

További információ az info@willi-
sits.com e-mail címen kérhető.

A Gokart Talent Cup (GTC) magyarországi gokartverseny-sorozat részeként indul útjára 2019-ben az
új Bambini kategória. Mostantól akár ötéves gyerekek is indulhatnak hivatalos gokartversenyen, rá-
adásul elektromos gokartok kormánya mögé beülve. A GTC Hungary szabadtéri rendezvények célja
a tehetségkutatás és -gondozás: megtalálni a tehetséges fiatalokat, versenyeztetésüket biztosítani
színvonalas körülmények között, és ezáltal felkészíteni őket a magasabb szintű megmérettetésre.

ötéveseknekGOKARTVERSENY
Fotó: Mórocz Kata, Josef Kalis
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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.

Döntsön az egészsége mellett! Elhatározását
támogatjuk, átsegítjük a nehéz időszakokon!
Tegye le a cigarettát és jelentkezzen dohány‐
zásról való leszokást támogató csoportunk‐
ba! A program két hónapig tart, heti egyszer
1,5 óráig, délutáni kezdési időponttal.

Helyszín: Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

EGYÜTT KÖNNYEBB! 
Jelentkezését március 6‐ig e‐mailben várjuk:

efiprogram.gyor@gmail.com
Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda

és Lelki Egészségközpont

Győr-Moson-Sopronban a
február 11-ig tartó héten csök-
kent a betegek száma. A február
11-től 17-ig terjedő időszakban
viszont nőtt. Országosan azon-
ban 100 ezer lakos közül már
csak 536 beteg kereste fel orvo-
sát influenzás panaszok miatt,
ez pedig 23 százalékos csökke-
nést jelent a Nemzeti és Nép-
egészségügyi Központ járvány-
ügyi osztályának hivatalos sta-
tisztikai jelentése szerint.

Ha a nyilvánosságra hozott
adatokat részletezzük, azt látjuk:
a fővárosban és 16 megyében
csökkent, Fejér megyében nem
változott, Győr-Moson-Sopron

M-értékünk
az egészségünk! és Zala megyében viszont nőtt a

betegek száma. A mi megyénk-
ben 100 ezer ember közül 816
beteg ment el a háziorvosi ren-
delőbe influenzaszerű panaszai
orvoslása érdekében.

A betegek (ez országos adat)
31,6 százaléka gyermek, 34,1
százaléka pedig 15 és 34 év kö-
zötti fiatal felnőtt. A 35–59 éve-
sek korcsoportjába tartozott a
betegek 25,8 százaléka, 8,5 szá-
zalékuk pedig a 60 éven felüliek
közül kerül ki. 

A 7. naptári héten a Nemzeti
Népegészségügyi Központ viro-
lógiai laboratóriumába 160 inf-
luenzagyanús betegtől érkezett

vizsgálati anyag, ahol összesen
82 esetben mutatták ki az influ-
enza „A” vírus és 10 esetben a
légúti óriássejtes vírus (RSV) je-
lenlétét. Influenzaszerű megbe-
tegedések halmozódásáról a 7.
héten Veszprém megyéből ket-
tő és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéből egy jelentés érkezett.
A járványok mindhárom eset-
ben óvodai közösséget érintet-
tek.

Győr-Moson-Sopronban
több kórházban is érvényben
van a látogatási tilalom, a győri
Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
házban viszont lapzártánkkor
már nem volt.

A múlt héten az előzőhöz képest országosan 23
százalékkal kevesebb beteg fordult orvoshoz inf-
luenzaszerű megbetegedésekkel. A mi megyénk-
ben fordított volt a helyzet.

a megyében

Többen fordultak

ORVOSHOZ
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Alexander Raths/Shutterstock.com



+ 1 tipp dr. Fengtől: 
Kerülendők a hideg ételek és
italok, a túl alacsony hőmér-
sékletű klimatizálás, a köldö-
köt szabadon hagyó topok, és
a vékony téli ruházat viselése.

zott káro-
kat. A ciga-
rettákban
található ni-
kotin többek
között sziszté-
más érbetegsé-
geket okozhat,
amelyben a méh vér-
edényei is érintettek. A
hosszú távú dohányzás káro-
sítja az egész szervezet hormon-
rendszerét, befolyásolja a petefészek
működését, ami endokrin-rendelle-
nességet okoz. 

A túlzott stressz is nagyon káros.
A problémák többek mellett menst-
ruációs zavarok, vérzési rendellenes-
ségek, hormonális zavarok formájá-
ban jelentkezhetnek, amelyek szin-
tén meddőséget okozhatnak. A hosz-
szú ideig fennálló negatív stresszha-
tások testi-lelki szövődményei lehe-
tetlenné tehetik a teherbe esést, a
méh „hideg” hatása miatt. A teherbe
esés ugyanis egyik feltétele a hideg
(jin) hatás megszüntetése, a méh fel-
melegítése és befogadóvá tétele,
hogy a meleg (jang) hatására a pete-
sejt megtapadjon és képes legyen
fejlődésnek indulni.

A moxaterápia az ősi kínai orvos-
lásban a nőgyógyászati megbetege-
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Gyôr, Bartók B. út 5.
+36-30/ 391-8648

Dr. Feng Xiao Ping akupunktúrás
szakorvos a női meddőség lehetsé-
ges okairól szólva elmondta, gyakran
olyanok játszhatnak szerepet, amire
nem is gondolnánk.

Miközben a modern emberek életszínvonala javul, az or-
vostudomány pedig egyre csak fejlődik, egyre több nő
képtelen teherbe esni. A Harmónia Akupunktúra Cent-
rumba is sokan látogatnak el emiatt, hogy igénybe ve-
gyék a hagyományos kínai orvoslás segítségét.

désekben régóta bizonyított, hatá-
sos kezelés. A moxázás egy melegí-
téses, égetéses gyógymód, amely
még a mintegy kétezer éves aku-
punktúránál is ősibb eljárás. A gyó-
gyítás során az akupunktúrás pontok
fölött gyógynövényes rudakat éget-
nek. A gyúlékony anyag, amit a terá-
piára használnak, legtöbbször a feke-
te üröm. A kezelendő terület felme-
legítésével stimulálják a vérkerin-
gést, élénkítik a sejtműködést, így fo-
kozzák a salakanyagok kiürítését. A
moxa alapvetően töltő hatású, a ha-
gyományos elmélet szerint az izzó
moxa hője elősegíti a vér áramlását,
oldja a pangásokat. (x)

A legtöbb nő álma, hogy karcsú
alakja legyen, ezért szeretnének a sa-
ját ideáljaiknak megfelelni, és ezért
szinte minden fellelhető fogyókúrás
terméket kipróbálnak, kemény diétá-
nak teszik ki szervezetüket. Pedig a
zsír fontos a női termékenység szem-
pontjából. Ugyanis a női testzsír a
férfihormonokat női hormonokká
alakítja és biztosítja a termelődő
ösztrogén–progeszteron egyensúlyá-
nak állapotát. Dr. Feng elmondta, a
vékony, sovány testalkatú nőknél a
testzsír hiánya miatt nagyobb az
esély meddőségre. Ezt az abortuszok
is növelik: általánosságban elmond-
ható, hogy az abortuszok száma ará-
nyos a meddőség előfordulási gyako-
riságával. Sok fiatal nő nem veszi fi-
gyelembe a fogamzásgátlás fontossá-
gát. A mesterséges abortuszok pedig
rejtett gyulladásokat okozhatnak, vé-
konyítják a méh falát. Ezek a későb-
biekben kismedencei gyulladásos be-
tegséghez, petefészek-gyulladáshoz
vezethetnek, elzáródást okozhatnak
a petevezetékekben és kialakulhat a
meddőség. 

A hosszú távú dohányzás a termé-
kenység szempontjából is rendkívül
káros lehet. Dr. Feng szerint sok fiatal
nő a dohányzást divatnak tekinti, és
figyelmen kívül hagyja az általa oko-

EGYRE NAGYOBB PROBLÉMA A MEDDOSÉG

megbetegedésekben

A moxaterápia
a nogyógyászati ´́

is bizonyított

´́

Fotó: Stock-Asso/Shutterstock.com
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Nyul Balázs Kapuváron látta meg a
napvilágot, de ízig-vérig győrinek vallja
magát, hiszen hároméves volt, amikor
családjával a megyeszékhelyre költöz-
tek. Révfaluban telepedtek le, ahon-
nan a Hédervári Úti Óvoda és a Tulipá-
nos Általános Iskola is karnyújtásnyira
voltak. Az érettségit a Révai Miklós
Gimnáziumban tette le, majd az akkor
még Széchenyi István Főiskolára nyert
felvételt. „Úgy gondolom, hogy az éle -
temben minden okkal történt. Ha nem
végeztem volna el a gazdálkodási sza-
kot, akkor ma nem taníthatnék a
Krúdy-iskolában” – hangsúlyozza Nyul
Balázs, aki jövőre közgazdásztanári
mesterszakon veheti át újabb, szám
szerint harmadik diplomáját. 

A tanítás szeretete és a pedagógusi
véna vélhetően szintén a zenéből fa-
kad, aminek rengeteg élményt, baráto-
kat, és felejthetetlen pillanatokat kö-
szönhet. Kamaszkorában a heavy me-
tal és a rockzene iránt rajongott, és ba-
rátaival epedve nézték a hangszerbolt

www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük

kirakatát, amelyben akkor számukra el-
érhetetlen hangszerek csalogatták
őket. Persze Nyul Balázs életében sem-
mi sem történik ok nélkül, hiszen a
bátyjától, aki szintén játszott hangsze-
ren, megörökölt egy basszusgitárt. „Ez-
zel eldőlt, hogy basszusgitáros leszek.
A nyolcvanas évek végén pedig kitalál-
tuk, hogy zenekart alapítunk. Hane-
kám Norberttel, Koch Barnabással, Ko-
vács Andrással és Czeglédi Tamással
közösen életre hívtuk az Exonerál nevű
együttest. Elsősorban saját dalokkal
léptünk a közönség elé, de feldolgozá-
sokat is játszottunk” – mondja Nyul Ba-
lázs, aki tizenhárom és huszonegy éves
kora között autodidakta módon tanult
basszusgitározni.

Az életében akkor következett újabb
nagy lépés, amikor az első diploma
megszerzése után ráébredt, hogy még
több tudással szeretne gyarapodni.
Műszaki menedzser szakra iratkozott
be Győrben, de miután felvették első
munkahelyére, felfüggesztette a tanul-

mányait. Négy éven át dolgozott üzlet-
kötőként, de 2001-ben újabb lehető-
ség kínálkozott, ő pedig Budapestre,
egy vasutas szakszervezethez került.
„Szinte ezzel párhuzamosan úgy gon-
doltam, hogy a zenében is
jobban el kellene mé-
lyednem, mert
mindig is ér-
dekelt a dol-
gok hátte-
re. Tanul-
tam Kerék-
gyártó „Fü-
les” Istvánnál,
Csuhaj Barna Ti-
bornál és Szappanos Györgynél. Szá-
mos zeneelmélettel foglalkozó könyvet
olvastam, és beiratkoztam a United
együttesből is jól ismert, Mits Gergő ve-
zette Dr. Lauschmann Gyula Jazz Szak-
középiskolába” – meséli Nyul Balázs,
aki 2005-ben végzett a jó nevű intéz-
ményben. A szakközépiskolában olyan
osztálytársai voltak, akik ma is jól ismert

énekesek vagy zenészek. „Ott ismer-
kedtem meg Gájer Bálinttal is, aki így
került be a HelloKids nevű zenekarunk-
ba” – magyarázza Nyul Balázs, aki 2011-
ben jazz tanszakon szerzett diplomát. 

A győri zenész-ta-
nár életében a

2 0 0 0 - e s
évek eleje
termékeny
időszaknak
bizonyult,

hiszen a
H e l l o K i d s

együttest 2001-
ben, nyolc társával ala-

pította meg. „A zenekar a Gerencsér
Tamás, Horváth Ákos, Hanekám Nor-
bert, Gruber Péter, Nyul Jenő, Tóth
Balázs, Cserpes Zsolt, Balogh Tibor
és Nyul Balázs felállással indult. Az -
óta a tagok kicserélődtek, és ma már
mellettem Vágó Péter, Vallus Ádám
és Matula Csaba adják a keményma-
got” – mesél a hamarosan felnőtt-
korba lépő zenekarról.  

A tanítás már korábban megjelent
az életében, hiszen éveken át okította
zeneiskolában a tanulókat, aminek a
Krúdyban is hasznát veszi. „2015-ben
oktatástechnikusként kezdtem az intéz-
ményben, majd egy évvel később meg-
üresedett egy hely, és azzal keresett
meg az iskola igazgatója, hogy lennék-e
óraadó” – idézi fel pedagógusi pályája
kezdetét Nyul Balázs, aki vendéglátó
gazdálkodás elméletet és gyakorlatot
tanít középiskolásoknak. 

Bár korábban számos területen
szerzett tapasztalatot, a tanítás újabb
kérdéseket vetett fel benne. „Kezdet-
ben sokat gondolkodtam, hogy milyen
legyek a tanórákon. Aztán arra jutot-
tam, hogy a legjobb, ha magamat
adom. Szerintem a legfontosabb,
hogy a másik ember iránti tisztelet ad-
juk meg” – hangsúlyozza Nyul Balázs,
aki saját bevallása szerint sokat tanult
magáról a tanterem falai között. „A ze-
nekarban is említették, hogy jó irány-
ba változott a hozzáállásom. Ennek pe-
dig örülök, mert felelősséggel tarto-
zom a diákokért, és szeretném a lehe-
tő legjobban csinálni.”

Arra jutott:
a legjobb, 

ha magát adja

is élvezem”

„A tanulást

Mindenkinek más az útja, éppen ezért
a hosszát és a kanyarok számát sem
tudhatjuk előre. Nyul Balázs hosszú
utat járt be, mire megérkezett a Krúdy
Gyula-középiskolába. A zene pedig vé-
gig elkísérte, hiszen nélküle nem tudja
elképzelni a mindennapjait. 

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter

és a tanítást
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A tojásokat a liszttel és az
olajjal csomómentesre kever-
jük, majd apránként hígítjuk a
tejjel. A kész masszához köz-
vetlenül sütés előtt adjuk a
szódát. Az első palacsinta süté-
se előtt kell csak kiolajozni a ser-
penyőt. A Nutellát a mascarponé-
val alaposan kikeverjük és hozzáad-
juk a kockázott banánt. Ezzel töltjük
meg a palacsintát.

Hozzávalók: 2 db tojás, 
20 dkg liszt, 0,5 dl olaj, 

3 dl tej, 2 dl szóda, fél tk. só

Töltelék: 20 dkg Nutella, 
25 dkg mascarpone, 1 db banán
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HÚS NÉLKÜL, 
nem csak vegáknak

A kelbimbókat megmossuk,
negyedét félbevágva félre-
tesszük. A hagymák felét ka-
rikázva „megmentjük” a ré-
pákkal együtt. A maradék
hagymát és kelbimbót dur-
vára vágjuk, fazékban lepi-
rítjuk, majd kevés vízzel pu-

hára pároljuk. A kész zöldsé-
geket vajjal összeturmixoljuk.

A félretett kelbimbót blansíroz-

Hozzávalók: 
80 dkg kelbimbó

30 dkg vöröshagyma
20 dkg sárgarépa

20 dkg vaj
só, bors

4 db tojás

Nagy Eszter creative chef egy hétköznapi főzelékhez különleges
köretet kínál, hús nélküli ajánlata a vegetáriánusok kedvence
lehet. A vitamindús zöldségek mellé desszertként egy igazi ked-
venc, a nutellás palacsinta került. Tökéletes választás lehet egy
hétköznapi ebédre, ha kevés időnk van és valami gyors, egész-
séges és finom ételt szeretnénk tálalni a családunknak.

zuk, majd a többi zöldséggel
serpenyőben átpirítjuk és a fő-
zelékhez adjuk.

Ötperces tojás: a tojást lan-
gyos vízben tesszük fel főni és
forrástól számított öt percig
főzzük. A kész tojást félbevág-
va a főzelékre tesszük.

Kelbimbófozelék 
pirított zöldségekkel, 
ötperces tojással

creativechef.hu   #creativechefeszter   @creativechefeszter

Tökéletes
palacsinta

TIPP: 
A tojást érdemes 

hűvös helyen tárolni,
így tovább fogyasztható.

Hűtőben is tarthatjuk, 
de ne az ajtóba tegyük, 

hanem a hűtő 
belsejébe.

´́
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harmóniában a városban
Ember és állat

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Ondrej Prosicky/Shutterstock.com

Tehetünk azért, hogy városias kör-
nyezetünk állatbarát legyen! A szár-
nyasok számára például mi magunk
is biztosíthatunk fészkelőhelyeket a
kertünkben. „Február végétől, márci-
us elejétől, a madáretetés végeztével
felhelyezhetjük a költőodúkat. Ezeket
körülbelül egy–nyolc méter magasra,
macskáktól és kis ragadozóktól vé-
dett helyre kell tenni, huszonöt mé-
ter távolságra egymástól” – javasolja
dr. Bagó Bálint, a győri Xantus János
Állatkert állatorvosa. Az odúkat nem-
csak fára, hanem akár falra, kerítésre
vagy oszlopra is rögzíthetjük, sőt ha
az odú fala maga az ablaküveg, akkor
a fészeklakók élete is kiválóan megfi-
gyelhető. Megkönnyítjük a dolgunkat,
ha az odú teteje nyitható, hiszen na-
gyon fontos a takarítás – ezt ősszel és
tél végén érdemes elvégezni. A régi
fészekanyagot a fiókák kirepülése
után, de a nyári költési időszak végez-

tével mindenképpen el kell távolítani!
Akkor sem szabad csüggedni, ha a
madarak nem költöznek be azonnal
az odúba, hiszen ennek oka vélhető-
en az, hogy nem találtak még rá. Ter-
mészetesen van megoldás: segít az
útba igazításban, ha itatót vagy ete-
tőt helyezünk ki.

Tavasszal, az ellési szezon közeled-
tével találkozhatunk a városba té-
vedt vadak kicsinyeivel. „Ezeket lehe-
tőség szerint ne közelítsük meg, ne
érjünk hozzájuk! Ha mégis úgy érez-
zük, hogy az állat sérült vagy veszély-
ben van, értesítsük a területileg ille-
tékes vadásztársaságot!” – figyel-
meztet az állatorvos. Ez azzal magya-
rázható, hogy az őzgidát például a
suta akkor hagyja egyedül – fekteti
el –, ha veszélyt érez vagy táplálko-
zik. A gida ilyenkor ösztönösen meg-
lapul, próbál beleolvadni környeze-
tébe. Mivel nem menekül, sokan

gondolhatják, hogy az állat beteg,
vagy a házi kedvenceknél megszo-
kott módon megsimogatják. Ilyen-
kor azonban a gidán és környezetén
rajta marad az ember szaga, ezért az
anyja már nem fogja elfogadni, szop-
tatni, tulajdonképp éhhalálra ítéljük.
Fokozott veszélyt jelenthet az újszü-
lött vadakra – főleg a tavaszi, nyár
eleji időszakban –, ha kutyánkat la-
kott területen kívül szabadon enged-
jük. Az ebek póráz nélküli sétáltatá-
sa természeti, védett természeti és
vadászterületen szabálysértésnek
minősül.

A tavaszi kerttakarításkor ügyel-
nünk kell az ősz során felgyülemlett
avarkupacokra, mert ezekben még
téli álmot alvó sünöket találhatunk.
„A sün védett állat, ezért ha
esetleg sérült vagy legyen-
gült példánnyal találkoz-
nak, ezeket nyugodtan
elhozhatják ide az ál-
latkertbe, mi gondju-
kat viseljük és ellát-
juk őket” – taná-
csolja dr. Bagó Bá-
lint. A sünök éj-

szakai állatok, napközben alszanak,
így ha nappal találnánk egyet, az va-
lószínűleg segítségre szorul. A sünök
nagyon éles hangot hallatnak, ha
szenvednek, erre nehéz lenne nem
felfigyelni. Ha egy fészeknyi kölyköt
találnánk, tartsuk szemmel őket, s
csak akkor vigyük őket állatorvoshoz
vagy az állatkertbe, ha a mama nem
tér vissza. 

A házi macskák is hatalmas pusztí-
tást tudnak végezni tavasszal a madár-
fiókák, kis rágcsálók, sünök vadászatá-
val. Ilyenkor a gazdik tegyenek csen-
gőt a cica nyakába, ezzel megnehezít-
ve a dolgát!

Ahogy a város terjeszkedik, egyes állatfajok természetes élő-
helye emberekkel népesül be vagy eltűnik. Megszűnnek a
madarak fészkelési lehetőségei, és a városba tévedő vada-
kat, avar alatt megbúvó sünöket is veszély fenyegeti, ha
nem figyelünk oda rájuk. Ezért is fontos, hogy tisztában le-
gyünk azzal, hogyan élhetünk együtt harmóniában az urba-
nizálódott állatvilággal.

A Zöld város kialakítása Győrben cí-
mű projekt keretében öt cikkből álló
sorozatot indítottunk, amelyből olva-

sóink eddig városi környezetben is
hasznos növényápolási tanácsokat
kaphattak havonta egyszer. Harma-

dik cikkünkben a városiasodott állat-
világról olvashatnak. 



Néhány típusa: a reining, a wor-
king cow horse és a cutting. Ezek
az elnevezések a borjúval való
munkára utalnak, amelyek manap-
ság különböző versenyszámokat ta-
karnak. Ezeken többnyire alacsony
stock típusú lovak indulnak. A hal-
ter egy száron bemutatott lószép-
ségverseny, rendkívül jól izmolt lo-
vakkal. Sok egyéb típus ismert még,
ilyenek például a pleasure, hunter,
és a galoppversenyek sztárjai. Ők
magasabb, vékonyabb, inkább fi-
nom mozgásra kialakított típusok.
Leginkább a nemzetközi lovasszö-
vetség által elismert sportágban, a
reiningben vált ismertté a mi konti-
nensünkön.

Tartása nagymértékben nem kü-
lönbözik a megszokott fajtákétól, de
a versenyre felkészítendő példányok
kezelése jelentősen eltér a megszo-
kottól. Speciális táplálás és foglalko-

zás dukál nekik. Jó szívvel ajánl-
juk minden igényes lótartónak!

Különleges lovas felszere-
lés jár hozzájuk. A hob-

bisták a vadnyugat ko-
rát idéző ruházatot,
míg a versenyzők spe-

ciális versenyruházatot
viselnek, ahol a valódi

ezüsttel kivert kézműves
munkák a legkedveltebbek.

Alacsony
marmagasságú 
és jól izmolt

working cow horse

Az american quarter horse-t Ame-
rikában tenyésztették ki, a világ leg-
nagyobb létszámában törzskönyve-
zett lófajtája, közel nyolcmillió re-
gisztrált példánnyal. A fajtát főként a
spanyol hódítók által az amerikai
kontinensre bevitt lovak és azok le-
származottai alkotják, valamint töb-
bek között angol telivérek. Később az
angol bevándorlók által meghonosí-
tott lóversenyek alapvetően befolyá-

kult meg az American Quarter Horse
Association Amarillóban. Ettől kezd-
ve beszélhetünk a quarter horse faj-
tatiszta tenyésztéséről. Sokoldalú,
könnyű lovaglású ló, amit Európában
főleg a western lovassportban hasz-
nálnak, Amerikában fogatsportban,
valamint a farmok munkalovaként és

hobbilóként is. Ez
utóbbira rendkívül
szelíd és nyugodt
természete, köny-

nyű kezelhető-
sége teszi ide-

álissá.

solták a fajta kialakulását. A verse-
nyek két ló között, rövid távon, ne-
gyed mérföldön folytak, innen az el-
nevezése (quarter mile). Az amerikai
quarter horse-t importált angol teli-
vérekkel keresztezték a versenytelje-
sítmény javítása érdekében. Az ilyen
módon kialakult fajta nyilvántartásá-
ra és a tenyésztés összefogására ala-

SZERZO, FOTÓ: NAGY FERENC 

m a g a z i n
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A LOVAK BULDOGJA
QUARTER HORSE,

Lassan két évtizedes múltra tekint vissza rajongásom eme gyö-
nyörűséges ló iránt. Eleinte hobbi-, majd később jelentős sikere-
ket elérő lótenyésztőként máig megdobogtatja a szívemet, ha
egy szép QH-t látok. A nagyközönség általában az alacsony mar-
magasságú és jól izmolt working cow horse változatát ismeri. Az
alábbi képeken is ilyen példányokat láthatunk.

´́
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Légyszi,
add nekünk az 
1%-odat!

A kistigriseink már láthatóak a kifu-
tóban! A jó időt kihasználva szemfüles
látogatóink már a hét végén tanúi le-
hettek az első kinti játszadozásnak. Ezt
megelőzően a színfalak mögött egy
ideje elkezdődött a tigriscsalád össze-
ismertetése. Az első találkozás termé-
szetesen még elválasztva, gondozói
felügyelet mellett történt, folyamato-
san figyelve az állatok reakcióját. Nagy
örömünkre Raul, a már idősnek számí-
tó apuka érdeklődve és kedvesen fo-
gadta a kölykeit.

A kicsik február 13-án lettek négy
hónaposak, így már biztonsággal fe-
dezhetik fel a külső világot, szaladgál-
hatnak a szabad ég alatt, anyjuk féltő
tekintetétől kísérve.

A 15 éves apa Angliában született,
majd 2012 augusztusában a találko-
zások városában, Győrben talált új
otthonra. Az anyuka, Jázmin 2012
májusában látta meg a napvilágot
egy görögországi állatkertben. Győr-
be 2014 elején került, ahol egy rövi-
debb összeszoktatási folyamat után
boldogan telnek a közös napjaik.

Az már most látható, hogy a tesók
mennyire különböző személyiségek.

Természetesen nevüket a gondozóiktól
kapták. Nyafi, az egyik hím kicsit kisebb
volt a többinél, és nagyon szereti hallat-
ni a hangját, ezért kapta a nevét. Gyula
harcos alkat, nevét az egyik legrégebbi
kollégánkról kapta, aki nemsokára
nyugdíjba vonul, így „tigrisként” is kö-
szönthetjük. Nárcisz, a különc nőstény
már most önálló jellem, nem szereti, ha
zargatják, kissé narcisztikus személyi-
ség. Rózsa, a másik nőstény kicsit „tüs-

kés” természet, már most igazi kis mé-
regzsák tud lenni, ha nem figyel az em-
ber, hamar kaphat tőle egy tigrispofont.

Látogatóink most már a saját sze-
mükkel is láthatják a négy különböző
„egyéniséget”. A kifutót betölti vidám
és hangos játékuk. Főleg egymást nyúz-
zák, de sokszor gondoskodó anyjukat
sem kímélik. Ha túl sok a jóból, a szülők
morgással, kis legyintéssel figyelmezte-
tik a szemtelenkedőket. Apjuk türelme

fogy el hamarabb, a kicsik ezt jól tudják,
tiszteletben tartják. Tekintélye megkér-
dőjelezhetetlen a kölykök számára.

Ha szeretnék látni, milyen, ha
négy bolondos kis ragadozó egymás-
sal játszik, jöjjenek el és hagyják ma-
gukat elvarázsolni, ez a négy rossz-
csont biztosan elrabolja a szívüket.

Rossz idő esetén természetesen
nem engedjük ki a kölyköket, nagyon
vigyázunk az egészségükre.

KIKÖLTÖZÖTT 
a tigriscsalád a kifutóba Szerző, fotó: Xantus-állatkert
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A Győr-Szol Zrt. koordinálásában kaszálják a nádat
a szabadhegyi II-es és III-as számú, majd az adyvárosi
I-es számú tavon. A munka javát nagy teljesítményű,
speciális géppel végzik el. A nehezen megközelíthető
részeken, ahol az önjáró nádvágó gép nem tud közle-
kedni, kézi motoros kaszákkal vágják le a növényt, így
a tavak felületének nagy részéről lekaszálják a nádat,
ugyanakkor az élőlények biztonsága és a tavak bioló-
giai egyensúlyának fenntartása érdekében marad né-
hány kisebb-nagyobb nádsziget élőhelyként. A leka-
szált nádat a likócsi komposztálóba szállítják, ahol
alapanyagként hasznosítják.

A beavatkozásnak köszönhetően a környezet
szebb, átláthatóbb és könnyebben tisztán tartható,
ugyanakkor a tavak eliszaposodása is lassul.

Győr, Lehel utca
Rövidesen elkezdjük az idei

első vízvezeték-felújításunkat
Nádorvárosban, a Lehel utcá-
ban. A Corvin és a Tihanyi Árpád
út közti szakaszon, az épülő vá-
sárcsarnok mellett fogunk dol-
gozni. A környéken megváltozik
a közlekedés és a parkolás rend-
je, a közlekedési táblákat most
szerelik fel. A felújítás során az
ivóvízvezetéket és a vízbeköté-
seket cseréljük ki. Előbb meg-
épül az új ivóvízvezeték, majd
nyomáspróba és fertőtlenítés
után, előre értesített időpont-
ban egyenként kötjük át fo-
gyasztóinkat az új vezetékre.

LEKASZÁLJÁK
a nádat a tavakon

A Pannon-Víz Zrt. víz világnapi pályázatai:
Rajzpályázat: „Vizet mindenkinek” címmel óvo-

dások, alsó és felső tagozatos iskolások rajzait várjuk.
Kedvenc víztornyom: Válassz ki egy pannon-vi-

zes víztornyot, készíts róla tetszőleges formájú al-
kotást: rajzot, festményt, fényképet, tűzzománcot,
fa- vagy gyurmaszobrot!

Víz világnapi séta: Látogassatok meg egy közeli
vízműtelepet, fényképezzetek, rajzoljatok! A prog-

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek!

ramhoz előzetes egyeztetés szükséges a 96/522-
600/160-as telefonszámon, de kérhetitek bárme-
lyik kollégánk segítségét is.

Nyeremények: csoportos és családi állatkerti
belépők, értékes ajándékok.

Leadási határidő: március 19., kedd 12 óra.
Részletes pályázati kiírás a pannon-viz.hu oldalon. 
Kérdése van? Tegye fel és válaszolunk:
kviz@pannon-viz.hu.

Folytatódnak a vizes munkák
Hűtőházi út

Csatornacsere zajlik a Hűtőhá-
zi út–Kandó Kálmán utcánál. Az
építkezés miatt a kenyérgyárral
szembeni buszmegállót le kellett
zárnunk. Kilencven méter hossz-
ban cseréljük ki a csatornát, kor-
szerű kőagyag csöveket építünk
be. A vezeték ipari fogyasztókat
szolgál ki, a képződött szennyvizet
dízelszivattyúval továbbítjuk.

Pusztaszeri út
A Pusztaszeri úton az Ipar úttól

a Bárczy Gusztáv utcáig, 265 mé-
ter hosszban tavaly befejeztük a
vízvezeték és a csatorna cseréjét.
Egyelőre zúzottkő burkolat ké-

szült az utcában, őrölt aszfalt
megerősítéssel. Rövidesen kezdő-
dik az útépítés. 

Likócs, Reptéri út
A Reptéri úti felújítás idején Li-

kócson más irányból jutnak ivóvíz-
hez a lakók, ezért nyomásingado-
zásra és vízelszíneződésre számít-
hatnak. Apró légbuborékok is
megjelenhetnek a vízben, melyek-
től enyhén fehéres színe lehet a
csapvíznek. A légbuborékok 1-2
perc alatt távoznak a vízből. Az új
forgalmi csomópont környékén
tavaly elkezdődött a munka, most
200 méter ivóvíz-főnyomó vezeté-
ket cserélünk a Reptéri út mellett.

Szöveg: Pannon-Víz Zrt.

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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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

´́

´́ ´́
´́´́

Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök 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 munka-
ugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó

gépkocsivezeto

´́ ´́

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia • Tel.: 96/413-071
9024 Győr, Szauter u. 12. 
(nádorvárosi köztemető)

Pál Istvánné, Marika • Tel.: 96/348-418
9011 Győrszentiván, Búzavirág u. 34.

Előtakarékosság • Öngondoskodás

Jószív Temetkezési 
Önsegélyező Pénztár 

Talán már Ön is gondolt arra, hogy takarékos-
kodjon a temetkezési költségekre. A Jószív
Pénztár egy olyan temetkezési előtakarékos-
sági forma, amely azt a lehetőséget nyújtja,
hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül
előre, még életünkben gondoskodjunk saját
vagy hozzátartozónk temetéséről.

Az 1995-ben alakult Jószív Önsegélyező
Pénztár vagyona már meghaladja a 600 millió
forintot, mely kizárólag biztonságos állampa-
pírokban (államkötvényben) kamatozik.

Az előtakarékossági forma előnyei:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet fi-

zethet sárga csekken, készpénzben vagy
utalással

• tagdíjon felüli egyszeri vagy rendszeres
egyéb befizetésre is van lehetőség

• 20%-os adókedvezmény-jóváírás az egyé -
ni számlán a befizetett tagdíj után

• akár 20%-os kedvezmény a temetkezési
szolgáltatásból (pl. koporsó vagy urna,
kereszt, sírásás, visszahantolás, szállítá-
sok stb.), melyet a Jószív Temetkezési Kft.
nyújt a tagoknak saját vagy megjelölt kö-
zeli hozzátartozóik halála esetén.

A Pénztár és a törvényi előírások betartása
garantálja, hogy a tagok befizetéseit a hoz-
zátartozók csak a temetés igazolt költségeire
fordíthatják.

Újabb terület kapcsolódik be
a győri vásárcsarnok és környeze-
tének komplex felújítási program-
jába. A csarnokhoz tartozó parko-
lólemez építése és magának az
épületnek a rekonstrukció ja meg-
felelően halad, s most a koráb-
ban ismertetett ütemterv szerint
megkezdődik a Tesco áruház előt-
ti tér átalakítása is. Ez azt jelenti,
hogy az eddig a téren árusító ke-
reskedők innen elköltöznek, és a
kivitelező megkezdi az előkészü-
leteket, majd munkaterületként
lezárja a teret.

A közel harminc kereskedő az
ideiglenes piacsátor és a könyvtár-
épület között kap helyet, február
26-án, kedden a vásárlóknak már
itt kell keresniük portékáikat. A pi-
acsátornak a déli, könyvtár felőli
oldalán futó kerítését ezekben a
napokban helyezik át, egészen a
Herman Ottó utca könyvtár előtt
elhaladó szakaszának széléig. Az
árusok tehát elkerített, a sátor és
a közút közötti területen, két sor-
ban helyezkednek majd el, a két
sor között a vásárlók számára sé-
tautat alakítanak ki.

Az eddig a Tesco előtti téren
árusító kereskedők mindegyike
megtalálható lesz az ideiglenes
sátor mellett, a vásárlók tovább-
ra is a megszokott választékot
találják meg az új helyen is.

A változás miatt a Herman
Ottó utca könyvtár előtti szaka-
szán, a piacsátor felé eső olda-
lon lévő parkolóhelyek átmene-
tileg megszűnnek – hiszen ide
kerül a kereskedői árusítóhelyek
egy része –, egyéb változás a
közúti közlekedésben egyelőre
nem várható.

költöznek az árusok a térrol
A piacsátor mellé

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
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munkák készítése. 06-30/355-
6991

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

Víz-szennyvízvezeték javítása, bő-
vítése, szaniterek, csaptelek cse-
réje. Kül-, beltéri burkolatok javí-
tása, tisztasági festés. 06-
70/363-6633

Kertásás, fametszés, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel, bo-
zótirtás, kaszálás, fűnyírás! 06-
30/403-6810; 96/826-322

Bontás és ablakcsere nélkül is fel-
javíthatja régi faablakainak szige-
telő képességét, ha dupla falú
hőszigetelő üvegeket építtet be.
Fele költség. További infó: 06-
20/924-5185

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

Vállalom limlomjának elszállítá-
sát, megbízható csapat vagyunk.

Hívjon bizalommal, ár megegye-
zés szerint.  06-70/514-6990

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé-
ig. 06-70/265-7643

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, meg-
egyezés szerint. 06-70/675-0654

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

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé-
ig. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

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

Redőny, gurtnicsere, szúnyoghá-
ló, reluxa, szalagfüggöny rövid
határidővel. Ingyenes felmérés!
06-70/233-9213

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz-

tással. Ingyenes felmérés – szállí-
tás. Autók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdeklődni le-
het telefonon: 06-70/884-6838.

EGYÉB

Készpénzért, magas áron antik
bútort, festményt, herendi porce-
lánt, eozinos Zsolnayt, kristályo-
kat, ezüsttárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-
zalommal! Érdeklődés az alábbi
telefonon: 06-70/640-5101. Ké-
résre díjtalanul házhoz megyünk!

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

Szülinapra, farsangra hívja Gézu
bohócot.
1gezubohoc@gmail.com. 06-
20/576-6976

Bioptron lámpát, színterápiát, áll-
ványt, dobozt, légterápiát, Cera-
gem ágyat vásárolok! 06-20/529-
9861

Régi bútorokat, festményeket, fa-
liórát, herendi, Zsolnay porcelá-

ÁLLÁS

Rofé Naturale Egészségközpont
HKO szakorvos, fülakupunktúrás
addiktológus munkatársat keres
megbízási szerződéses jogviszony-
nyal. Jelentkezési határidő: 2019.
03. 12. Részletek: www.rofe.hu

Energetikai tanúsítói jogosultság-
gal rendelkező, vagy azt a közel-
jövőben megszerezni kívánó gép-
kocsival rendelkező kollégát kere-
sek állandó munkakapcsolatra.
Horváth Imre épületenergetikai
szakértő. 06-70/608-5696

Fodrászkelléküzletbe eladót fel-
veszek, lehetőleg fodrász vagy el-
adó végzettséggel rendelkezzen.
Érdeklődni: 06-30/936-6652

Belvárosi könyvelőirodába önál-
lóan dolgozni tudó, gyakorlott
bérszámfejtőt keresünk. Teljes
vagy részmunkaidőben. Fényké-
pes önéletrajzokat az adoalap@
gmail.com címre várjuk.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádo-
gos és lapostetők, szigetelési
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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! 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

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
42—100 nm-es PRÉMIUM kategóriás la-
kások már leköthetôk a beruházónál!

• csendes zöldövezet
• 3 rétegû üvegezés
• padlófûtés
• panorámás kilátás

Várható kezdés: 2019. I. negyedév
Várható befejezés: 2020. I. negyedév

Értékesítés a beruházónál:
20/269 3234 • 20/966 1750 

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

nokat, könyveket, ezüsttárgyakat,
ékszereket, hagyatékokat vásáro-
lok! Németh Csaba, 06-20/937-
9671. 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány
elfogadása, beváltás. Nádorvá-
rosban garázst vennék. Tel.: 06-
70/564-2280.

ELADÓ

Nádorvárosban nappali+3 szo-
bás, új építésű sorházi ingatlan
eladó. 42,9 M Ft. 06-70/626-
5309

Azonnali készpénzfizetéssel kere-
sek újszerű családi házakat 40–
80 M Ft között. 06-70/626-5309

KIADÓ

Fodrász vagy manikűrös részére
belváros közeli szépségszalonban
kiadó egy hely. (Győr-Sziget fo-
lyamatosan fejlődő városrészé-
ben, bejáratott, igényesen kiala-
kított, utcafronton, földszinten,
ingyenes parkolással, 5 fős szép-
ségszalonban, alacsony rezsivel.)
06-30/298-1525

2 db önálló, társasházi garázs ki -
adó Győr-Szigetben, a Lakatos ut-
cában február 1-jétől és május 1-
jétől hosszabb távra. 06-30/298-
1525

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, határozott idejű la-
kásomat nagyobbra cserélném.
Legalább 3 szoba, elsősorban

téglaépület, határozatlan idejű
szerződés. Érdeklődni 16 óra
után: 06-20/584-5154.

Győr-belvárosi, határozatlan idős
önkormányzati lakás saját tulaj-
donú lakásra vagy házra cserél-
hető értékegyeztetéssel. 06-
70/282-7678

96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
53–65 nm-es, 3 szobás, határo-
zatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Újváros, Sziget, Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám: 675) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 42 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, 45–55 nm-es, határozat-
lan-határozott idejű bérlemény-
re. Sziget, Újváros, Adyváros ki-
zárva. (Hirdetésszám: 676) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szobás,
határozott-határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 677)

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 73–120
nm-es, 2-3 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Marcalváros I–II. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 581)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
55–68 nm-es, 3 szobás, nádorvá-
rosi, adyvárosi, szabadhegyi,
marcalváros I–II-n lévő, határo-
zott-határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 582)

Nádorvárosi, egybenyíló nappa-
li+hálós, 44 nm-es, összkomfor-
tos, felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 25–
36 nm-es, 1 szobás, földszinti
vagy 1. emeleti, erkélyes, csak ha-
tározatlan-határozott idejű, nem
műemlék jellegű, bérleti szerző-
déses bérleményre Sziget város-
részben. Gázkonvektoros lakás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 583)
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Rábapatonán új építésû, 92,62
nm-es, nappali+3 szobás ikerház el-
adó 18 nm terasszal, 400 nm telek-
résszel. A ház téglafalazattal, 15 cm
homlokzati hôszigeteléssel épül, 3
rétegû üvegezésû nyílászárókkal.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 26,8 M Ft

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez az elsô emeleti,
73 nm-es, nappali+3 szobás, 10
nm erkéllyel rendelkezô lakás. A liftes
társasház rendkívül magas mûszaki
tartalommal rendelkezik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 31,3 M Ft 

Töltéstaván új építésû, 94,28 nm-
es, nappali+4 szobás ikerház eladó
15,2 nm terasszal, 700 nm telek-
résszel. Nincs közös fal a szomszéd-
dal! Az ár emelt szintû fûtéskész ár,
átadás 2019-ben várható.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 28,7 M Ft 

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

Nádorvárosban, szigetelt, liftes ház-
ban eladó 49 nm-es, kétszobás, fel-
újított, 10. emeleti panellakás. A
mûanyag ablakok újak, a konyha új,
fûtése egyedi mérôs távhô. A kilátás
panorámás.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Révfalu kedvelt részén, 38 la-
kásos társasházban 35—71 nm-ig új
építésû lakások eladók. Ez a lakás az
emeleten található, méretét tekintve
55 nm, melyhez 6 nm-es erkély tar-
tozik. Elosztása: nappali+2 szoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez az elsô emeleti,
42 nm-es, nappali+1 szobás, 7 nm
erkéllyel rendelkezô lakás. A liftes tár-
sasház rendkívül magas mûszaki tar-
talommal rendelkezik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a 91 nm-es ikerház.
Elosztása: 3 szoba+nappali, ezért na-
gyobb család részére is ideális válasz-
tás. Az ingatlanhoz 13 nm terasz is tar-
tozik. Kulcsrakész ára 35,9 M Ft.

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújbarát
határán zöldövezeti lakóparkban el-
adó új építésû, földszinti, 61 nm-es,
nappali+2 szobás lakás. Az ingatlan
10 nm terasszal és 127 nm kertkap-
csolattal rendelkezik.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Adyvárosban, a Földes Gábor
utcában eladó ez a felújított, erkélyes
panellakás. Az ingatlan 10 emeletes
társasház 2. emeletén található. Az
55 nm-es, felújított lakás elosztása:
1,5 szoba-hallos. 

Horváth Edina:
70/587-4020

A Pacsirta lakóparkban (Szitás-
domb) 2017-es, 6 lakásos társas-
házban 32 nm-es, erkélyes, elsô
emeleti tégla garzonlakás eladó.
Padlófûtéses, saját kazánnal. A pad-
lástér tárolóként funkcionál. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrszentiván csendes  utcájában
eladó ez a 102 nm-es hasznos alap -
területû, amerikai konyhás, nappa-
li+3 szobás ikerház 22 nm-es garázs-
zsal, megbízható kivitelezôtôl. A ház-
hoz tartozó telekrész: 650-700 nm.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Különleges otthonra vágyik renge-
teg extrával? Révfalu klasszikus ré-
szén, a belvárostól egy karnyújtásnyira
eladó ez az örökpanorámás, nagy er-
kélyes, 118 nm-es lakás. Elosztása:
amerikai konyhás nappali+3 szoba.

Budai Mónika:
30/640-8794 

Ár: 19,5 M Ft 

Ár: 49,9 M Ft Ár: 37,5 M Ft 

Ár: 31,9 M Ft 

Ár: 19,5 M Ft

Ár: 24,3 M Ft 

Ár: 21,9 M Ft 

Ár: 18,99 M Ft Ár: 18,5 M Ft 

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

(Ha mi értékesítjük ingatlanát) 

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

•  www.edesotthongyor.hu  •  30/640-8794 •  70/321-7759  •

Gyôr-Szigetben 112,66 nm-es, új
építésû, nappali+3 szobás, garázsos
ikerház eladó, 450 nm telekrésszel. A
ház a szomszédtól jól elkülönülten he-
lyezkedik el. Az ár fû tés kész ár, kulcs-
rakész kivitelezés megoldható.

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 47,9 M Ft 

Gyôr-Sziget kedvelt, csendes utcájá-
ban eladó ez az 50 nm-es, földszinti
lakás. A lakás elosztása: nappali+2
szoba. A nappalihoz 12 nm terasz
kapcsolódik. A mûanyag ablakokat re-
dônnyel és szúnyoghálóval látták el.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 24,99 M Ft 



A stabil, folyamatosan növekvô, már több mint 1000 fôs IMPERIAL LOGISTICS KFT.
az IMPERIAL Holdings tagjaként, Gyôr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy

állóvezérelt vontatóra
(3324, 3313, 3312)

• Pontos, precíz és megbízható
munkavégzés

• Több mûszakos munkarend vállalása
• Jó stressztûrô és problémamegoldó

képesség
• Felelôsségteljes munkavégzés
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk:
• Piacképes bérek, kedvezôbb juttatási rendszer 
• Határozatlan idejû munkajogviszony
• Teljesítmény utáni prémium
• 4-féle elembôl választható Cafeteria-juttatási csomag

a próbaidôt követôen
• Bónuszrendszer (6 hónapra egyszeri br. 100 e Ft-os

juttatással )
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak
• Hosszú  távú munkalehetôség

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámon: +36-80/900-210,
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot.
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye egy a városhoz kötődő ajándékcsomag. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve 
postán értesítjük.



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

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

Ami a  munkakör betöltéséhez szükséges:
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör betöltéséhez szükséges:
• OKJ-s bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány
• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

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

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

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

Érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
96/661-213 vagy 30/864-0897
hr.gyor@syncreon.com
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Sipőcz Richárd ezüstérmet szerzett az oroszor-
szági Szentpétervárott rendezett junior judo Euró-
pa-kupa viadalon. A rangos tornán tizenkilenc ma-
gyar korosztályos válogatott versenyző lépett ta-
tamira, közülük a kétszeres ifjúsági Európa-bajnok
Sipőcz Richárd szerepelt a legjobban. A Széchenyi
István Egyetem SE nehézsúlyú versenyzője három
orosz judóssal harcolt, kettőt közülük ipponnal le-
győzött, a harmadikkal hosszabbításos döntőt ví-
vott, amely végül a hetedik percben egy vazarival

dőlt el David Babajan javára. Gyimes Nikolett ta-
nítványa pályafutásának harmadik junior Európa-
kupa érmét szerezte meg egy arany és egy bronz
után, ezúttal egy ezüstérmet.

Az oroszországi tornán tizennégy ország 242
sportolója indult. A verseny orosz fölényt ho-
zott, a házigazdák válogatottja 10 arany-, 9
ezüst-, 22 bronzéremmel végzett az éremtáblá-
zat élén, Magyarország egy ezüsttel és egy
bronzzal a negyedik lett.

Sipocz ezüstöt hozott

SZENTPÉTERVÁRRÓL
´́

Budapesten, a BOK Csar-
nokban rendezték a tenisze-
zők felnőtt országos bajnoksá-
gát. A fedett pályás megmé-
rettetésen a GYAC-ot hét ver-
senyző képviselte. Jánosi Luca,
Kovács Zita és Nagy-Békési Bí-
borka a hölgyek rendkívül
erős mezőnyében bizonyította
tehetségét, míg Marozsán Fá-
bián, Fajta Péter, Kisantal Do-
minik és Makk Péter a férfiak
között egyesben és párosban
is szállította az érmeket a győ-
ri klubnak.

A női egyes döntőjében a
harmadik helyen kiemelt Arn
Gréta és a győri Kovács Zita
küzdött az aranyéremért. A
GYAC 18 éves játékosa 6–4, 6–
0-ra kikapott a nála több mint
két évtizeddel idősebb ellenfe-
létől, így a második helyet sze-
rezte meg. Kovács Zita páros-
ban is a dobogó második foká-
ra állhatott, miután Zádori Ré-
ka partnereként kikapott a Dra-

GYORIEK URALTÁK 

hota-Szabó Dorka–Nagy Adri-
enn kettőstől.

„Az első helyen kiemelt Ma-
rozsán Fábián nem hibázott,
klubtársa, a 17 éves Makk Péter
ellen győzött a fináléban és első
bajnoki címét ünnepelhette,
nem sokkal később pedig a kö-
vetkezőt is. A GYAC fiatalja pá-
rosban ugyanis Makk Péter ol-
dalán is nyerni tudott, ez a duó
a döntőben 6–3, 6–4-re verte a
„félig GYAC-os” Cseresznyés Má-
té–Kisantal Dominik kettőst. A
klub fiatal tehetségei a felnőt-
tek között szerepeltek kiemelke-
dően, egy olyan versenyen, ami
a szabadtéri OB után a második
legrangosabb viadal a magyar
játékosoknak itthon. A követke-
ző időszak is sűrű lesz számukra,
hiszen nagyon sok nemzetközi
verseny lesz az évben, ahol vi-
lágranglista-pontok gyűjtése az
első számú cél” – mondta Soós
Szabolcs, a GYAC tenisz szak-
oszályának vezetője.

az országos bajnokságot

´́
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A városvezetés hagyományteremtő
szándékkal rendezte meg először 2018-
ban a Győri Sportbált. A cél az volt, hogy
legyen egy színvonalas esemény, ahol a
sikeres, hazai és nemzetközi szinten is
elismert sportolók, sportvezetők együtt
ünnepelhetnek a többi bálozóval. Idén
is az Olimpiai Sportpark adott otthont a
különleges hangulatú rendezvénynek.
Az  önkormányzat és a Sportcsillagok
Emlékeit Gyűjtő Alapítvány a második
Győri Sportbálon huszonnegyedik alka-
lommal díjazta az év kiemelkedő sikere-
ket elért versenyzőit, edzőit. A kitünte-
tettek névsoráról ezúttal is egy szakmai
stáb és az alapítvány kilencfős kuratóri-
umának tagjai döntöttek.

„Ez a díjátadás tiszteletünk kifejezését
is szolgálja, azt, hogy megköszönjük
sportolóinknak a rengeteg befektetett
munkát és energiát, amivel nagyszerű
eredményeket érnek el és városunk hír-
nevét is öregbítik. Az elismerésekkel pél-
daképeket tudunk állítani fiataljaink elé.
A kitartó munka mindig meghozza a gyü-
mölcsét” – mondta nyitóbeszédében
Borkai Zsolt polgármester, Szöul olimpiai
bajnoka, aki hozzátette, idén sem lesz hi-
ány nemzetközi sporteseményekből, hi-
szen városunk rendezi meg többek kö-
zött a junior női kézilabda Európa-baj-
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nokságot, illetve a sporttörténelem első
junior tornász világbajnokságát.

Az év legjobb női sportolójának Balla
Virágot, a Győri Vízisport SE háromszo-
ros Európa-bajnok, világbajnoki ezüstér-
mes kenusát választották, őt követte a
második helyen klubtársa, Devecseriné
Takács Kincső, akivel komoly esélyük
van arra, hogy kijussanak a tokiói olim-
piára. A harmadik helyen Csay Renáta,
a Vízisport SE maratoni kajakosa vég-
zett. A férfiaknál a képzeletbeli dobogó

harmadik fokára Szigeti Roland, a Győri
Atlétikai Club (GYAC) evezőse léphetett
fel, második helyen Kardos Botondot, a
GYAC tornászát köszöntötték, míg eb-
ben a kategóriában Boros László, a Győ-
ri Lövész Klub sportlövője érdemelte ki
a legjobbnak járó kitüntetést. 

A csapatok között a Győri Audi ETO
kézilabdázói nyertek, második helyen
a CMB Cargo UNI Győr női kosárlab-
dacsapata végzett, míg a kategória har-
madik helyezettje a Győri Atlétikai Club

országos bajnok férfi evezős nyolcasa
lett. Az év edzőjének járó elismerést a
Győri Vízisport SE kenusainak mestere,
Szabados Krisztián vehette át, a GYAC
evezőseit felkészítő Alföldi Zoltán má-
sodik, Laczik Zsolt, a Győri Lövész Klub
edzője pedig harmadik lett.

A sportbálon kihirdették az év felfe-
dezettjét is. Ezt a díjat Mészáros Kriszto-
fer, a GYAC 17 esztendős tornászcsillaga
kapta. Idén először a Fair Play-díj is be-
került az elismerések közé. A különdíjat

Gasztonyi Péter László, a GYAC ifjú eve-
zőse kapta. Győr Város Ezüst Emlékér-
mét Németh Gyöngyi, a GYAC dobóat-
létáinak edzője, a Révai Miklós Gimná-
zium masters világbajnok súly emelője
vehette át. A Győr Sportjáért Életműdíj-
jal a korábban a Győri Elektromos Asz-
talitenisz Szakosztályát vezető Horváth
Tibor munkáját ismerték el.

Az est két műsorvezetője Liptai Claudia és Till
Attila voltak. A jó hangulatról a Star Jam Band
és Bebe gondoskodtak, és felléptek a Marina
TSE táncosai, valamint a The Copacabana latin
show is nagy sikert aratott. A bál sztárfellépője
ezúttal Emilia volt, aki nem először lépett fel
magyar zenészekkel, 2009-ben duettet éne-
kelt Dobrády Ákossal. Éjfél után DJ Metzker Vi-
ki zenélt a bálozóknak.



ÚSZÁS: erő, egészség, edzettség

A Vidra Úszóiskola és a 
Győri Úszó Sportegyesület 

szervezésében

SZENZÁCIÓS LEHETŐSÉG 
a nyári biztonságos úszáshoz!

www.vidrauszoiskola.hu

A győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízitorna),

kezdőknek és haladóknak
Az úszófoglalkozások a győri Aqua, Magyar
Vilmos-, Móra- és Sátras Uszodában zajlanak.

Időpontok: hétfőtől péntekig 16–20 óra között, 
uszodánként különböző beosztásban, illetve 
szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra. Részletek a honlapon: 

www.vidrauszoiskola.hu

Kezdés: 2019. március 4., március 5.

Jelentkezés folyamatosan.
Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc: 06-30/272-2064,

Kovács Aliz: 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!
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A győri viadal a nemzetközi szövetség által kijelölt
négy pontszerző verseny egyike, ennek is köszönhe-
tő, hogy a sportág nagyhatalmai is jelezték váloga-
tottjuk részvételét, többek között iráni, török, geor-
giai és japán birkózók is indulnak. A hazai válogatott-
ból az októberi, budapesti világbajnokságon győztes
Bácsi Péter, illetve az ezüstérmes Lőrincz Tamás és
Korpási Bálint, valamint az ötödikként végzett Kiss
Balázs hiányzik majd ezúttal. A világbajnok Bácsi Pé-

A tavalyi sikeres rendezés után ismét Győr ad otthont a komoly hagyo-
mányokkal rendelkező kötöttfogású birkózó Magyar Nagydíj–Polyák Im-
re emlékversenynek. A rangos mezőny tagjai az Olimpiai Sportparkban
küzdenek majd a helyezésekért szombaton és vasárnap.

ter a nagydíjon a szakmai stáb munkáját segíti. Sike
András szövetségi kapitány úgy látja, kiemelkedő
eredményre leginkább a két 87 kilósnak, Lőrincz Vik-
tornak és Szilvássy Eriknek, valamint a 72 kilóban ér-
dekelt Fritsch Róbertnek van esélye.

Az Olimpiai Sportparkban szombaton és vasár-
nap 10 órakor kezdődnek a selejtezők. A helyosz-
tókat az első nap 18, a második napon pedig 16
órakor rendezik.

VILÁGKLASSZISOK
négy kontinensrol

Elkerülte egymást a címvédő Győri Audi ETO KC
és a Ferencváros csapata a női kézilabda Magyar
Kupa elődöntőjének sorsolásán. A legjobb négy
között az FTC a Dunaújvárost kapta, a Győr pedig
az Érd együttesével találkozik, így utóbbi meccsen
megismétlődik a tavalyi, budapesti finálé párosí-

tása. A négyes döntőt március 16-án és 17-én a
debreceni Főnix Csarnokban rendezik.

A nyitónapon 13 órakor kezdődik a Fradi Duna-
újváros elleni meccse, majd 15.15-kor az ETO az
Érddel csap össze. Vasárnap a bronzmérkőzés
15.45-kor, a döntő pedig 18 órakor lesz.

ÖSSZEJÖHET
az álomdöntó́

´́

Fotó: O. Jakócs Péter
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A Szolnoki Olaj KK megvédte címét a férfi kosárlabda Magyar Kupában, miután a szombati, győri döntőben kilenc
ponttal, 92–83-ra legyőzte a szombathelyi Falco KC-t. A fantasztikus hangulatú finálét 2500 néző előtt játszották a
csapatok az Audi Arénában. A nyolcasdöntő első meccseit csütörtökön, az elődöntőket pénteken játszották, míg a
bronzmérkőzés és a kupa sorsáról döntő találkozó szombaton volt. A harmadik helyet a DEAC szerezte meg, a deb-
receniek a helyosztón a Jászberényt győzték le. A győri torna legjobb játékosának a szolnoki Benke Szilárdot válasz-
tották, a legeredményesebb pedig a Jászberény amerikai irányítója, Damier Pitts lett.

A magyar férfi vízilabda-vá-
logatott 10–8-as győzelmet
aratott kedden Győrben az
orosz csapat felett, ezzel bizto-
sította csoportelsőségét a Vi-
lágliga selejtezőjének A cso-
portjában. Kedden, az 5. fordu-
ló mérkőzésén telt ház fogadta
a csapatokat az Aqua Sportköz-
pontban, a találkozó legjobb
magyar góllövője Sedlmayer
Tamás lett három találattal.

Märcz Tamás szövetségi ka-
pitány csapata március 12-én
Málta vendégeként zárja a cso-
portkört. A Világliga európai se-
lejtezőjében négy csoportban
zajlanak a küzdelmek, minden-
honnan az első kettő jut az Eu-
rópa Kupa nyolcas döntőjébe,
ahonnan az első három mehet
majd a Világligára. Az Európa
Kupa nyolcasdöntőjét április 5–
7-én rendezik Zágrábban.

GYORBEN GYOZTÉK LE 
az oroszokat

´́ ´́

címét a Szolnok
MEGVÉDTE

Fotó: O. Jakócs Péter

Fotó: O. Jakócs Péter

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: február 22—28.

899 Ft/kg

Sertéslapocka

Pecsenyekacsa

750 Ft/kg

Mesés túró
450 g, 864,44 Ft/kg

389 Ft/db

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

219 Ft/db

Baba tusfürdô
400 ml, 1322,50 Ft/l

Friss magyar tojás
M-es 10 db-os,

31,90 Ft/db

319 Ft/db

Magyar piros alma

139 Ft/kg

529 Ft/db
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