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HIRDETÉS MOZAIK

A jelentkezés feltételei: • betöltött 21. életév • érvényes „D” kategóriás vezetôi en-
gedély • GKI kártya • alapfokú iskolai végzettség (8 ált.) • PÁV II. alkalmasság

Bátran jelentkezzen akkor is, ha Önnek még nincs „C” és „D” jármûkategóriás
vezetôi engedélye vagy GKI kártyája, ebben az esetben a társaság által indított
tanfolyamon megszerezheti.

Munkavégzés helye: • Gyôr helyi és helyközi járat • Gyôrasszonyfa • Bôny •
Gönyû • Nagybajcs • Dunaszeg • Gic • Tatabánya • Kisbér

Amit kínálunk: • a teljesítményarányos bérezés • cafeteriajuttatás • ingyenes
szállás vagy albérleti hozzájárulás (lakhelytôl függôen) • tanfolyam idôtartama
alatt is napi 8 órás foglalkoztatás

Bôvebb információ és jelentkezés:
06-30/442-4021 • munkaugy@enykk.hu

Várjuk jelentkezését!

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

BIZTOS
munkahely!

Jelentkezzen
AUTÓBUSZ-
VEZETÔNEK!

Legyen
a munka-
társunk!

Október elején indítottuk útjára a Mi-
csoda ősz! elnevezésű felhívásunkat.
Arra kértük olvasóinkat, hogy örökít-
sék és mutassák meg, nekik milyen az
év legszínesebb időszaka. Másfél hó-
nap alatt 115 győri és Győr környéki
fotót kaptunk, 41 olvasónktól. „Győr
szép természeti környezettel rendelke-
zik, mutatják ezt a beérkező képek is.
Látszik a lelkesedés az olvasókon, hi-
szen olyan pillanatokat is megörökítet-
tek, amik egyediek és nem átlagos
szemszögből mutatják be városunkat”
– mondta el Marcali Gábor, a Győr+
Média fotóriportere.

Megmutatták, milyen a gyôri ôsz!
Sok fényképen az látszik, mintha a

természetben, vagy egy nemzeti park-
ban készült volna, holott a szemfüles
győriek felismerik benne, hogy a vá-
ros melyik pontján készült a felvétel.
Minden pályázónknak köszönjük a ké-
peket!

Szerkesztőségünk az itt szereplő
fotókat találta a legjobbnak, köztük a
címlapon látható „Őszi reggel” című
képet, melyet Molnár Dávid készített.

Az ősznek lassan vége, s mi már az
adventi időszakra készülünk: további
játékok, felhívások várhatóak, figyelje-
nek minket!

FOGADÓÓRÁK. Kara Ákos, győri országgyűlési képviselő fogadóórát
tart november 22-én 15 órától a marcalvárosi PÁGISZ-ban (Ikva utca 70.),
17 órától pedig a Gyirmóti Művelődési Házban (Szent László út 35–37.).
Takács Tímea önkormányzati képviselő november 23-án 16:30–17:30-ig
fogadóórát tart, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
ménfőcsanaki lakossági információs irodájában. (Szertári utca 4.)

BALETT. A Győri Balett legújabb előadása, A skarlát betű című hétvégi
bemutatóját követően adták át a már hagyományosnak számító művészeti
díjakat. A 2003-ban alapított Kardirex – Győri Balett művészeti díjat Tetia-
na Baranovska magántáncos vehette át, az Audi Hungaria – a Minőségi
Táncművészetért Díjat pedig Jekli Zoltán kapta idén. Utóbbi elismerést
negyedik alkalommal adta át a vállalat képviselője.

ARANY-BUSZ. Győrbe érkezett az „Arany-busz”, a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum mozgó tárlata, amely a kétszáz évvel ezelőtt született Arany János
életművét mutatja be szövegekkel, képekkel, relikvia-másolatokkal, hang-
és filmfelvételekkel, valamint digitális eszközök és egyedi installációs ele-
mek segítségével. A mozgókiállítás péntektől vasárnap estig a Győri Nem-
zeti Színház előtt, a Győri Könyvszalon nyitvatartási idején látogatható,
majd a busz a Győr+ Média székháza előtt áll meg, a Kodály Zoltán utca
32/a. szám alatt. Itt hétfőn 8.30-tól 16.30-ig, és kedden 8-tól 15.30-ig te-
kinthető meg a kiállítás.

Fotó:  Nagy Alex

Fotó:  Laukó Tünde

Fotó:  Mango Fotó Studió

Fotó:  Beledi Márta
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nyekben sokszor telt ház fogadta a részt-
vevőket, az esemény népszerűségét tük-
rözi a 80 ezres látogatói szám. Az EYOF
hivatalos mobil applikációjának több
mint 3.500 letöltése volt iOS, és több
mint 5.400 androidos eszközre. 169
perc élő televíziós adást tekinthettek
meg az érdeklődők, összesen pedig

358 órában volt látható a verseny web -
streamen keresztül. 149 hazai és 77 kül-
földi, összesen 226 médiamunkás akk-
reditált az eseményre 22 országból. A
szervezőbizottság 11 fős fotós stábja
mintegy 40.000 képéből 10.500 fotó ke-

rült be a rendezvény hivatalos fényképei
közé. A gyor2017.hu oldalra 248 hír ke-
rült a verseny napjaiban, az EYOF napi-
lapja, a Hugoo Post pedig napi 5.000
példányban készült, és jutott el a részt-
vevőkhöz minden reggel. Az EYOF Face-
book-oldala a rendezvény végére közel
17.500 kedvelővel, a versenyek hetében

320.000 látogatóval és közel 2.250.000
eléréssel büszkélkedhetett.

A résztvevők szállításáról 140 sofőr
gondoskodott, ehhez 75 személyautó,
30 kisteherautó, 15 mikrobusz, 5 robo-
gó, 8 távolsági busz, 7 helyi járatként
közlekedő busz állt rendelkezésre. Érde-
kes számokat olvashatunk ki az orvosi
ellátás területéről is. A versenyen 24

órás orvosi felügyelet működött az Olim-
piai Faluban és a megyei kórházban. Az
egészségügyi biztosításban összesen
45 orvos, 66 nővér és asszisztens vállalt
szolgálatot. A verseny- és edzéshelyszí-
neken 168-an teljesítettek sürgősségi
szolgálatot, feladatukat 7 megyéből be-
szerzett felszereléssel, összesen 19
mentőautóval oldották meg. A központ-
ban 97, a versenyhelyszíneken összes-
ségében 88 főt kellett ellátni.

Az eseményre összesen 11.538 akk-
reditációs kártyát bocsátottak ki, a
sportolók és kísérőik mellett többek kö-
zött a VIP-vendégek, a média, a szerve-
zők és az önkéntesek számára. A bizton-
sági ellenőrzések során 114.740 cso-
mag röntgenes vizsgálatát és 161.274
beléptetéses ellenőrzést hajtottak vég-
re a biztonsági őrök. Az EYOF ezen te-
rületén közel 1.000 biztonsági őr és 120
önkéntes dolgozott, 47 detektoros ka-
put, 7 csomagröntgent, és több mint

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

80 ezer látogató, több mint 11 ezer
akkreditált, 1 millió palack ás-
ványvíz, napi 8.000 szelet pizza,
160 ezer beléptetés, 40 ezer fotó –
csak néhány szám, ami a győri Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
(EYOF) jellemzi. Csokorba szedtük
a legérdekesebb adatokat.

Az EYOF-ról már sokszor, sokfélekép-
pen beszámoltunk, ezúttal azonban
egy rendhagyó összegzést teszünk
közzé, amelyben a számadatok be-
szélnek magukért.

10 sportágban 50 ország 2503
sportolója mérette meg magát 8 ver-
senyhelyszínen, 770 fős edzői és orvosi,
valamint 222 fős vezetői stáb kíséreté-
ben. A játékokat 99 bíró vezényelte le.
Az EYOF-on 130 versenyszámban 798
érmet (256 arany, 256 ezüst, 286 bronz)
kaptak a dobogós helyezett versenyzők.
Az Olimpiai Falu I. a Széchenyi István
Egyetem régi és új kollégiuma volt
(amely az EYOF-ra épült meg, de ma
már a hallgatók szállása), ahol 34 or-
szág összesen 2.501 főből álló csapata
lakott 1.010 két- és háromfős szobában.
Az Olimpiai Falu II. a külső beruházás-
ban elkészült, 201 lakásos, 13 féle la-
kástípusból álló lakóparkban kapott he-
lyet. Itt a további 16 ország 1.193 képvi-
selője lakott. Az esemény ideje alatt két
étkezősátorban napi háromszor étkez-
hettek a résztvevők. Az egyes sátorban
egyszerre 1.200-an, a kettesben 500-
an tudtak fogyasztani. A két sátor össze-
sen 6.000 négyzetméteren várta a spor-
tolókat. A rendezvény ideje alatt napon-
ta ebédre és vacsorára 8.000-8.500
adag, reggelire 4.500-5.000 adag ke-
rült a melegítőpultokba. A szakácsok
naponta 3.500-4.000
kg húst és halat,
1.200-1.500 kg zöld-
séget, 450-500 kg
tésztát, 300-350 kg
rizst használtak fel. Ba-
nánból 1.500-2.000
kg fogyott, és emellett
további 1.000 kg
egyéb gyümölcs is. A résztvevők napon-
ta 6-8.000 szelet pizzát, 2-300 kg sajtot,
ugyanennyi felvágottat és hasonló
mennyiségű virslit fogyasztottak el.
Nem kevés a 8.000 darab tojás és az
500 liter joghurt sem. Az esemény ideje
alatt megközelítőleg 1 millió palack fél-
literes ásványvíz fogyott el.

5.000 méter mobil kerítést telepítettek.
Városunkban a statisztikák szerint 2017
júliusában a vendégéjszakák száma
44.174 éj, míg a vendégszám 18.448 fő
volt. A feladatokat összesen 1.580 ön-
kéntes segítette munkájával, ebből 830-
an voltak győriek, 104-en pedig külföld-
ről érkeztek segédkezni. 

Borkai Zsolt polgármester lapunk-

nak elmondta, a legnagyobb dicséret,
amit kaphattunk, hogy az Európai Olim-
piai Bizottság vezető tisztviselői szerint
a győri volt az eddigi EYOF-ok legjobbi-
ka. „Hazánk első olimpiai eseménye va-
lóban egy sikertörténet, és ha mindeh-
hez hozzáveszem, hogy az állami támo-
gatással megépült új sportlétesítmé-
nyek, valamint az önkormányzat finan-
szírozásában megvalósult infrastruktu-
rális fejlesztések itt maradtak nekünk, a
résztvevők pedig jó hírét vitték Győrnek,
elmondható, hogy a város hosszú távon
profitál a rendezésből. Az új létesítmé-
nyek kihasználtságára sem lehet pa-
nasz, számos nagy győri klub új otthon-
ra lelt a csarnokokban, a győriek birtok-
ba vették a létesítményeket, és a jövő-
ben újabb komoly, nemzetközi esemé-
nyek otthona lehet városunk.”

Az EYOF-ról egyébként november
22-én kerül beszámoló a városi köz-
gyűlés elé.

Ilyen népszerû volt a gyôri esemény: 
EYOF a számok tükrében

SZÁMVETÉS EYOF

Városunk rendezte
az eddigi
legjobb EYOF-ot

A szakácsok naponta 1.200-1.500 kg
zöldséget használtak fel
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Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

Mészáros Róbert 

Albert Kata lábápoló oktató, Mahbuobi 
Freha Viktória és Pipcsák Kata lábápoló
mesterek közremûködésével segíti 
a pedikûrösök szakmai fejlôdését 
• eszközismerettel, 
• kezelési módszerek áttekintésével
• gyakorlati próbákkal, élô modellen.

A részvétel térítésmentes, 
elôzetes regisztrációhoz kötött.
Idôpont: 2017. november 25., 10.00 órától
Helyszín: kamarai székház, 
Szent István út 10/A.

Bôvebb információ: +36-20/430-9024 és
www.gymskik.hu/kezmuipari-tagozat 

MEGHÍVÓ
PEDIKÛRÖS
SZAKMAI NAPRA

Jelentkezzen már most!
Programjaink helyszíne a kamarai székház
9021 Gyôr, Szent István út 10/A.
Bôvebb információ:
www.gymskik.hu/rendezvenyek 

TOVÁBBI
PROGRAMOK

• Adventi fórum, november 20., 14.00 óra
• Kommunikációs klub — vendég 

a Borsodi Mûhely Kft.,
november 20., 17.00 óra

• Innovációs klub,
november 23., 15.00 óra

• Munkavédelmi képviselô képzés, 
november 24., 8.00 óra

• Szakmai út a Magyarországi Újbor-
és Sajtfesztiválra, Budapestre (térítéses),
november 25.

• Turisztikai fórum,
november 27., 15.00 óra

• Kamarai Szalon a hála jegyében 
és Kövi Szabolcs-koncert (belépôdíjas),
november 29., 17.00 óra

• Munkaügyek világa klub,
november 30., 9.00 óra

A részvétel a nem jelölt esetekben térítés-
mentes, elôzetes regisztrációhoz kötött.

Bôvebb információ: +36-96/520-222

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Szerdán délelőtt angyalok lepték el a Baross úti
Csónakos-szobrot, ugyanis Angyalok a Belváros-
ban elnevezéssel indult kampány, melynek célja,
hogy a belvárosi kereskedők megmutassák, szerin-
tük Győr élénk, izgalmas kereskedelmi helyszín,
ahol a jelenlévő üzletek élen járnak a társadalmi fe-
lelősségvállalásban. 

A belvárosi kereskedők angyalszárnyakkal de-
monstráltak, hogy csatlakoztak az akcióhoz. Kocsis
Tibor, a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány alelnöke a
tíz éve működő szervezetről szólva kiemelte, legfon-
tosabb céljuk a belvárosi kereskedők és szolgáltatók
érdekeinek a képviselete. A kampány is az érdekkép-
viselet egyik formája, melynek lényege, hogy novem-
ber 24. és december 24. között adománygyűjtő „per-
selyeket” helyeznek el az üzletekben. Az adományo-
zót egy kedves angyalka figurával ajándékozza meg
az üzlet, ezzel köszönve meg segítségét. A kampány-
hoz eddig 30 bolt csatlakozott.

Az alapítvány pályázatot írt ki olyan megyei kö-
zépiskolák számára, akik hátrányos helyzetű gyere-
kekkel foglalkoznak. A pályázók közül a kuratórium
a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium
és Szakközépiskola Pattantyús Alapítványát válasz-
totta, akik így egy tehetséges, rászoruló tanulójuk-
nak és családjának tudnak anyagi segítséget nyúj-
tani az ünnepekben.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a városrész
önkormányzati képviselője örömét fejezte ki a kez-
deményezés kapcsán és emlékeztetett, az Európai
Ifjúsági Olimpia Fesztivál (EYOF) ideje alatt is nagy-
sikerű akciót szervezett az alapítvány, amikor a
résztvevő belvárosi üzletek képviselői egyenpóló-
ban várták a vásárlókat és vállalták, hogy extra ked-

A Fiatal Vállalkozók Orszá-
gos Szövetsége (FIVOSZ)
november 13–17. között a vi-
lág 156 országához hason-
lóan, Magyarországon már
tizedik alkalommal rendez-
te meg a Fiatal Vállalkozók
Hetét. A kamara győri szék-
házában tartott rendezvé-
nyen számos prezentáció
hangzott el.

Az eseménysorozatra a Global
Entrepreneurship Week (GEW)
nemzetközi mozgalom kereté-
ben került sor, mely a világ leg-
nagyobb vállalkozásösztönző
rendezvénysorozata. A GEW
küldetése a világot előremozdí-
tani és kivezetni a válságból, a
vállalkozók és az innováció ins-

Angyalok járnak
a Belvárosban

vezményeket adnak a szintén EYOF pólóban betérő
vásárlóiknak.

Pintér-Péntek Imre, a megyei kamara elnöke fel-
hívta a figyelmet arra, hogy egy igazi, európai bel-
város megteremtése a cél, ahol pezsgő életet, jól
működő üzleteket, vállalkozásokat, éttermeket talál
a látogató. Ennek eléréséhez összefogásra van
szükség. Az elnök reméli, hogy a várossal még job-
ban karöltve tudnak együttdolgozni, hiszen a belvá-
rosi üzletek többsége önkormányzati tulajdonban
van, így mindenkinek közös érdeke a Belváros fej-
lesztése.

A kamara és az alapítvány az Angyalok a Belváros-
ban kampányával is szeretne Győr adventi hangula-
tához hozzájárulni – hangsúlyozták a szervezők.

Fiatal vállalkozók tanácskoztak
pirálása révén. A Fiatal Vállalko-
zók Országos Szövetsége vidé-
ki programjainak társszervező-
je a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége volt. A
rendezvényen a város nevében
Szeles Szabolcs, az önkor-
mányzat pénzügyi bizottságá-
nak elnöke köszöntötte a fiatal
vállalkozókat.

„Győr fejlett iparváros, a ha-
zai járműipar egyik fellegvára, a
város azonban nem csak ipari,
hanem kulturális és sportköz-
pont is” – fogalmazott köszön-
tőjében Szeles Szabolcs, aki
hangsúlyozta azt is, a győri ön-
kormányzat mindent megtesz
azért, hogy a vállalkozások szá-
mára versenyképes feltételeket
teremtsen. Ennek jegyében jö-

vőre ismét csökken a városban
az iparűzési adó mértéke. Be-
szélt arról is, hogy bővítik az
ipari parkot, mivel megtelt. 

„Jó dolog, hogy a fiatal vállal-
kozók összefognak, Győr sikere
is abban rejlik, hogy a város, az
egyetem és a vállalkozások tud-
nak együtt gondolkodni” – fo-
galmazott a pénzügyi bizottság
elnöke.

A fiatal vállalkozók több
szekcióban tanácskoztak. Gon-
doltak azokra, akik most törik a
fejüket vállalkozásalapításon, s
azokra is, akiknek már működő
cége van, de szeretnének növe-
kedni és külpiacokra jutni.
Mindkét réteg hasznos infor-
mációkhoz juthatott a rendez-
vényen.
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ELISMERÉS GAZDASÁG

szerző: koloszár tamás
illusztráció: marcali gábor

Az új, Európai Uniós adatvédel-
mi rendelet 2018-as bevezetése
kihívás elé állítja a vállalkozás-
vezetőket. Dr. Erős László adat-
biztonsági és adatvédelmi szak-
jogászt kérdeztük a témáról.

Miért fontos a személyes adataink
védelme, és kire vonatkozik a jelen-
legi adatvédelmi szabályozás?

A személyes adatok védelméről
szóló törvényi szabályozás biztosítja,
hogy minden állampolgár információ-
val rendelkezhessen a személyével
kapcsolatos adatok nyilvántartásáról,
ezen adatok felhasználásáról vagy to-
vábbításáról. Ez a magánjellegű – ott-
honi – adatkezelésen kívül minden vál-
lalkozásra kötelező érvényű. Ezen ada-
tok felhasználásáról a munkaadónak
a munkavállalók részére tájékoztatási
kötelezettsége van, mely az adatok fel-
használását és típusát figyelembe vé-
ve, lehet egy beleegyező nyilatkozat
igénylése vagy egy írásos, a jogorvos-
lati lehetőség szabályait is tartalmazó
tájékoztató. Lényeges, hogy egy vállal-
kozásnál az adatkezelés, feldolgozás,
illetve továbbítás összes fázisáról tájé-
koztatást kapjon a munkavállaló. 

Mit vegyen figyelembe egy vállal-
kozásvezető, ha meg szeretne felelni
a jelenlegi jogszabályi előírásoknak?

A vállalkozás adatvédelmi szabály-
zatának felépítése összetett folyamat,
melyhez szükséges a vállalat adatkeze-
lési protokolljának szakember által tör-

Szigorúbb lesz az adatvédelmi szabályozás 2018-tól
ténő részletes felmérése. Ez tartalmaz-
za a munkaügyi adatkezelés, a vállalati
kamera és beléptető rendszerek, az in-
formatikai rendszerek, valamint a kül-
földre történő adattovábbítás gyakorla-
tának vizsgálatát is. Nagyon fontos a
cég honlapjának, hírlevél-adatbázisá-
nak vagy karrier oldalának az előírás
szerinti üzemeltetése, hisz bármely sze-
mélyes adat igénylésével és tárolásával
együtt jár a tájékoztatási, és igény ese-
tén, a törlési kötelezettség betartása is,
melyet jelenleg még nagyon kevesen

vesznek figyelembe. Ezen vizsgálat le-
folytatása után kezdődhet meg a törvé-
nyi előírásoknak megfelelő adatbizton-
sági és adatvédelmi szabályzat felépí-
tése, ami a vállalkozásvezetők részéről
sokszor nagymértékű kompromisz-
szumkészséget igényel, hisz sokan a
felmérés során szembesülnek azzal,
hogy jelentős változtatást kell végrehaj-

tani a jelenleg alkalmazott adatkezelési
gyakorlaton. Mivel sok esetben az adat-
kezelés csak a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság nyilván-
tartásba vételi eljárása után kezdhető
csak meg. Sajnos ki kell jelenteni, hogy
a vállalkozások jelentős száma nem
tartja be a törvényi előírásokat. 

2018. május 25-én vezetik be az
EU-s adatvédelmi rendeletet. Mi-
lyen változás várható, az előzőekben
ismertetett, szigorú jogszabályi kör-
nyezethez képest?  

A rendelet egységes adatkezelési
szabályokat tartalmaz, mely az összes
EU-s tagállamra vonatkozni fog. Új fo-
galmakat, így új kötelezettségeket vezet
be az adatkezelés terén. Bevezetik az
adathordozhatósághoz való jog fogal-
mát, mely lehetővé teszi az érintett szá-
mára, hogy az adatkezelőtől a rendelke-
zésére bocsátott személyes adatait

géppel olvasható formátumban igény
esetén megkapja. Kötelezettség lesz az
„elfeledtetéshez való jog” biztosítása,
mely a nyilvánosságra hozott adatok tör-
lési szabályait határozza meg. Ez jelen-
tős többletmunkát okozhat a webolda-
lak üzemeltetőinek, hisz törlési kérelem
benyújtása esetén nemcsak az elektro-
nikus adatok másodpéldányai, de az ar-
ra mutató linkek is törlésre kell hogy ke-
rüljenek. Új fogalomként jelenik meg a
személyes adatok anonimmá tételének
módszere „álnevesítés” útján. Így sze-
mélyes adatainkhoz csak további infor-
máció – legtöbb esetben egy azonosí-
táshoz szükséges szoftver vagy jelszó –
felhasználásával férhetnek hozzá az ille-
tékesek. Sok esetben szükségessé vá-
lik az adatvédelmi tisztségviselő szemé-
lyének meghatározása, aki független
személyként fogja irányítani a vállalat
adatkezelési folyamatait, és jelentős
mennyiségű, vagy szenzitív adatok ke-
zelése esetén bevezetésre kerül az adat-
védelmi hatásvizsgálat kötelezettsége,
mely a vállalkozás adatkezelési mecha-
nizmusának a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósággal tör-
ténő egyeztetését írja elő. Változni fog
az adatvédelmi incidens nyilvántartása,
és jelentési kötelezettségének szabályo-
zása. Ennek jelentésére jogkövetkez-
mény nélkül az új szabályozás szerint
maximum 72 óráig lesz lehetősége az
adatkezelőknek. Az új adatvédelmi ren-
delet jelentősen növeli a kiszabható
adatvédelmi bírság mértékét is, melyet
akár húszmillió euró, vagy az előző év-
ben generált teljes pénzügyi forgalom 4
százalékát kitevő büntetéssel is járhat.

Megyei Prima-díjakat adott át múlt pénteken a Vállal-
kozók Országos Szövetségének Megyei Szervezete.
A gálának a zsinagóga adott otthont, ahol magyar tu-
domány kategóriában dr. Földesi Pétert, a Széchenyi
István Egyetem rektorát díjazták, magyar zeneművé-
szet kategóriában Berkes Kálmánt, a Győri Filharmo-
nikus Zenekar művészeti vezetőjét, míg oktatás és
köznevelés kategóriában Szabó Szilviát, a csornai
Starlight Dance SE alapítóját ismerték el.

Dr. Földesi Péter nemcsak a maga, hanem a győri
egyetem nevében is megköszönte az elismerést. „A
rektor dolga, hogy képviselje, artikulálja, megerősítse
az egyetem dolgait a világ felé, és kicsit saját maguk
felé is, így ez a díj nem csak az enyém, hanem az egye-
temé, a diákoké és a tanároké is egyben” – mondta el.

Berkes Kálmán – aki 2009 óta a Győri Filharmoni-
kus Zenekar művészeti vezetője – kiemelte, a zenekar
fejlődése mellett a közönség ízlése is változott az évek
során. „Nagyon szívesen játszottunk Japánban, Kíná-
ban, vagy bárhol a világon, de az igazi otthonunk itt
van Győrben” – hangsúlyozta a művészeti vezető. 

Országjáró roadshow-t indított
útjára az Exim Bank azzal a céllal,
hogy megismertessék az állami
exportösztönzés eszközeit, s ez-
által egyre több hazai vállalkozás
külpiacra jutását segítsék.

A roadshow első állomása
Győr volt, elsimerve ezzel a város
kitüntetett helyét és szerepét,
amelyet a magyar iparban betölt.

Fekete Dávid alpolgármester
köszöntőjében kiemelte, az ex-
port tudja húzni a nemzet gazda-
ságát, s ebben Győr élen jár, kö-
szönhetően az Audinak, amely a
világ legnagyobb motorgyárát
működteti a városban. 

„Az önkormányzat kiemelt fel-
adatának tekinti, hogy olyan gaz-
dasági környezetet teremtsen,
amelyben a vállalkozások – a leg-

A „primákat” díjazták Az export húzni tudja a nemzet gazdaságát
nagyobbaktól a legkisebbekig –
jól érzik magukat és fokozni tud-
ják versenyképességüket” – fo-
galmazott Fekete Dávid.

Urbán Zoltán, az Exim Bank ve-
zérigazgatója felidézte, hogy
2015-höz képest 2017-re meg-
duplázták azon kkv-k számát,
amelyeket kedvezményes hitellel
segítettek külpiacra jutni. Az Exim
főleg azokra a vállalkozásokra fó-
kuszál, amelyeknek az exporthá-
nyada legalább 10 százalék.

A rendezvényen prezentációt
tartott Lőre Péter, az Audi Hunga-
ria kommunikációs igazgatója, aki
elmondta, mind az Audi, mind pe-
dig a Volkswagen konszern sze-
retné bővíteni magyar cégekkel a
beszállítói hálózatát. A győri Audi-
nak jelenleg 85 magyar szériabe-

szállítója van, a Volkswagennek
pedig 163. A VW tavaly 3 milliárd
euró, azaz körülbelül 900 milliárd
forint értékben vásárolt magyar
alkatrészeket.
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A Borháló győri csapata igyekszik min-
denki számára közelebb hozni a külön-
leges magyar borkultúrát és minél több
borkedvelőnek megmutatni az ország
legjobb borait. Borkóstolókat, borsuli-
kat, kisebb-nagyobb boros rendezvénye-
ket, borhajót eddig is szerveztünk már. 

Örömmel jelenthetjük, ismét
kinőttük magunkat!

Az üzletünk közvetlen közelében, a Saru
közben megnyílik az új rendezvényter-
münk, amelyben 40 főig tudjuk biztosí-
tani a kulturált borkóstolók lebonyolítá-
sát. A baráti társaságoknak, céges rendez-
vényeknek ideális, komfortos helyszínen
a borok és az igényes előadások mellé
igény szerint pogácsát, borhoz illő falat-
kákat tudunk biztosítani.

Ha szívesen használnád
legújabb rendezvénytermünket, 

akkor jelentkezz
elérhetőségeinken!

Koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartottak a
múlt héten Adyvárosban, a
Török Istvánról elnevezett
utcában található emlék-
műnél. A mártírhalált halt
egykori nemzetőr sorsa a
ma élők előtt is méltó példa.

Török István nyugállományú hon-
véd őrnagyról, a nemzetőrség
egykori vezetőjéről Radnóti Ákos
alpolgármester, Adyváros önkor-
mányzati képviselője is megemlé-
kezett. „Nem csak Török Istvánra
emlékezünk most, hanem az
1956. október 23-i hősies forra-

Mártírhalálát napjainkban sem feledjük
dalomra, az azt követő megtorlás-
ra és a többi mártírhalált halt győ-
rire: Tihanyi Árpádra, Földes Gá-
borra és Szigethy Attilára is” –
kezdte. „Török István 26 évesen
kapcsolódott be a forradalmi ese-
ményekbe, lelkesen, példamuta-
tó hozzáállással. A forradalom le-
verése után emigrálni kényszerült,
de hazáját soha nem felejtette el.
Hamis ígérettel 1958-ban hívták
haza, letartóztatták és 28 évesen
halálra ítélték, majd kivégezték. A
halála előtti napokban született
soraival emlékezzünk Török Ist-
vánra: „Ne járjatok lehajtott fejjel
miattam, eljön az idő, amikor

emelt fejjel járhattok majd az ut-
cán” – zárta az alpolgármester.

A Történelmi Igazságtétel Bi-
zottságának elnöke, Büki Lajos
felelevenítette Török István életét
és tragikus sorsát, hogyan is ke-
rült egy 28 éves fiatalember a tel-
jes ismeretlenségből a legna-
gyobbak közé. A Móra-iskola di-
ákjai műsorral készültek, verssel
hajtottak fejet a győri hős előtt. A
tisztelet koszorúit az önkormány-
zat, a 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred és a megyei és a vá-
rosi rendőrkapitányság képvise-
lői is elhelyezték, több más szer-
vezettel együtt.

Idén több mint két kilométer hosz-
szon újultak meg a már meglévő
kerékpárutak Győrben. Csütörtö-
kön egy újabb szakasz felújításáról
számolt be Radnóti Ákos alpolgár-
mester: a Tihanyi Árpád út, Ifjúság

Középszigetes gyalogátkelő, megújult közvilágítás
és figyelmeztető sárga fény is került a Győri út és
Kisdobos utca kereszteződésébe. Egy ideje már bi-
zonyította hasznosságát, hiszen már hetek óta bir-
tokukba vehették az autósok a közel 50 millió forint-
ból megépült ménfőcsanaki kereszteződést, ami az
átépítést követően, elsősorban a gyalogosok biz-
tonságát szolgálja. A keddi átadáson Borkai Zsolt
polgármester elmondta, fontosnak tartja, hogy fo-
lyamatosan fejlesszék a város úthálózatát. Kiemel-
ten figyelnek a forgalmasabb csomópontokra, mu-
tatja ezt a most átadott szakasz is.

„A környéken több oktatási intézmény is műkö-
dik, a biztonságos közlekedést szolgálja a most

Újabb bringaút újult meg Adyvárosban
krt. és Földes Gábor utca közé eső
szakaszon közel negyvenéves bur-
kolatot cseréltek le.

Prédl Antal kiemelte, város-
szerte folyamatosak a kerékpár -
út-felújítások 2013 óta. Koráb-

ban megújult már a Szigethy At-
tila út, Tihanyi Árpád út, a Kálvá-
ria út, a Mártírok útja és a Hecsei
úti felüljáró bringaútja is.

„Minden évben igyekszünk a
költségvetésből elegendő össze-
get fordítani a kerékpárutak kor-
szerűsítésére, bővítésére, hiszen
Győrben rengetegen bicikliznek”
– emelte ki Radnóti Ákos alpol-
gármester. Elmondta, a most át-
adott szakaszon nagy a kerékpár-
forgalom nap mint nap, emiatt is
fontos volt a felújítás, aminek kö-
szönhetően a járda is teljesen új
burkolatot kapott. 

Gancz Tamás a folyamatosan
bővülő Győr Bike rendszer hasz-
nosságát méltatta. Kiemelte a
nemrég átadott új állomás létre-
jöttét Adyvárosban, ami a város-
lakók mindennapos közlekedé-
sét teszi egyszerűbbé.

A beruházás közel 40 millió fo-
rintból valósult meg.

Biztonságosabb lett a keresztezôdés
megépített kereszteződés” – mondta el Szabó Je-
nő, a városrész önkormányzati képviselője.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője hoz-
zátette, hogy a városrész vérkeringésének egy fontos
ütőere a Győri út, ennek biztonságosabbá tétele fontos
feladat volt. A középszigetes megoldás a forgalmat is
lassítja. Fontos, hogy jól belátható legyen a kereszte-
ződés az autósoknak, ezért egy jól megvilágított sza-
kaszon haladhatnak át. A szegélyek, útpadkák is spe-
ciálisak, hiszen részben kiemelkednek, rücskös burko-
latuknak köszönhetően, így a gyengén látók és a vakok
közlekedését is segíti. 

A beruházás keretében a kereszteződésnél talál-
ható két buszmegálló is teljesen megújult.



Az Aegon nyugdíj felkészültségi kutatása a hosz-
szú távú pénzügyi tervezés és az időskorra való
felkészülés témáiban érdekes eredményeket ho-
zott. A válaszadók gyakran beszámoltak a
jövőjükkel kapcsolatos kétségeikről, fé-
lelmeikről. A negatív jövőképhez sű-
rűn társult passzivitás is. Pénz-
ügyileg nehéz, sőt válságos-
nak festették le, és nem
volt kielégítő megoldá-
suk nyugdíjas éveikre
sem.  

A tétlenség és a halogatások mö-
gött az önmagukkal kapcsolatos bi-
zonytalanság húzódik meg. Ez a vissza-
tartó erő két forrásból táplálkozik. Egyrészt úgy
ítélték meg, hogy nincs megfelelő tudásuk és ele-
gendő információjuk a témával kapcsolatban.
Nem tudják például, hogyan kell „csinálni” a pénz-
ügyeiket, milyen szempontokra érdemes odafi-
gyelni az egyes esetekben. Másrészt a bizonyta-
lanságukat visszavezették belső, lelki tényezőkre
is. A pénzhez való viszonyuk, a tanult családi min-
ták és az általános szemléletük a világgal kapcso-
latban sokszor gátolta őket.  
Az Aegon küldetésének tartja, hogy segítse
ügyfeleit a pénzügyi jövőjük és anyagi biztonsá-
guk megtervezésében, ezért életre hívta az Ae-
gon Pénzügyi Akadémiát, amit 2018-tól rendsze-
resen megrendeznek majd Győrött. Az ügyfeleik
számára pedig létrehozták a képzés online válto-
zatát. A folytatásban Zsidi Máriával, az Aegon Biz-
tosító megyei igazgatójával pontokba szedtük,
miért is fontos az ügyfeleknek ez a képzés. 1. Ké-
pesek lesznek önálló pénzügyi döntések megho-
zatalára, és ezekért felelősséget tudnak majd vál-
lalni. 2. Nem érzik kiszolgáltatottnak magukat a
pénzügyi tanácsadókkal szemben, így bátran és
könnyedén tudnak kérdezni olyan esetekben is,
amikor pénzügyi döntést kell hozniuk. 3. Elsajátít-
hatják azt a tudást, aminek köszönhetően képe-
sek lesznek hosszú távon tervezni pénzügyeiket. 
Az Aegon az online képzést kilenc „leckére” osz-
totta. A fejezetek végén mindegyikhez kapcsoló-
dik egy önismereti, pszichológiai háttéranyag.
„Magam nagyon fontosnak tartom az okok feltá-
rását is, szenvedélyemmé vált a pénzügyi tuda-
tosság” – vallja Zsidi Mária, aki a Pénzügyi Aka-
démiával kapcsolatban szívesen válaszol az Önök
kérdéseire (zsidi.maria@aegonpartner.com). 
Témánkat jövő héten folytatjuk. (x)

Aegon Pénzügyi
Akadémia
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OKTATÁS PR-CIKK

szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Kevés leendő iskolaigazga-
tót bíznak meg olyan visz-
szautasíthatatlan feladat-
tal, mint idén augusztusban
dr. Ruppertné Hutás Kingát.
Azt mondta neki Földesi Pé-
ter, a Széchenyi István
Egyetem rektora: az a kéré-
sem, hogy az Öveges Kál-
mán Gyakorló Általános Is-
kolában valósítsa meg pe-
dagógusi álmait. 

Négyszáz gyerek – két-két párhu-
zamos osztály – jár a Széchenyi Ist-
ván Egyetem gyakorlóiskolájába.
Beiskolázási körzetük nincs, bár-
honnan jelentkezhetnek hozzájuk a
gyerekek. Közismert specialitásuk,
hogy az intézmény az egyetem
Apáczai Kara tanító szakos hallga-
tóinak a gyakorlati képzőhelye is.

„Az iskola pedagógiai munká-
ja minden nap a kirakatban van,
szakvezetőinknek nemcsak a
gyerekek, hanem a hallgatók
előtt is folyamatosan bizonyítani
kell naprakész tudásukat, peda-
gógiai felkészültségüket, hiszen
munkájukkal példát, mintát ad-
nak a leendő tanítóknak” –

A „Győr-Újvárosi Gyerekekért” Alapítvány felhívást
tesz közzé valamennyi Győrben tevékenykedő intéz-
ménynek, szervezetnek, hogy közösségéből válassza
ki azt a személyt, aki a legtöbbet tesz önkéntes mun-
kájával a hátrányos helyzetű gyerekekért, emberekért!

Szeretnénk szárnyakat adni ezeknek a földi an-
gyaloknak, munkájukat, nevüket, arcukat megis-
mertetni másokkal is, így köszönve meg eddigi fá-
radságos munkájukat, új erőt adva a továbbiakhoz.

Kérjük önöket, hogy a titkar@kossuthisk-gyor.suli-
net.hu e-mail címre küldjék el jelöltjük nevét és elérhe-
tőségét december 4-ig, hogy személyesen is felvehes-
sük velük a kapcsolatot!  A jelölteket, és az önök intéz-

Az egyetem általános iskolája
mondja dr. Ruppertné Hutás Kin-
ga igazgató. Az első éves tanító
szakos hallgatók még csak jelen
vannak, figyelnek, másodéves
korukban már segítenek is a ta-
nároknak, hogy aztán alapos elő-
készítés után, képzésük végén el-
jussanak az önálló tanításig.

Az igazgató asszony jól ismeri
iskoláját, hiszen gyerekként is ide
járt, aztán tanító hallgatóként eb-
ben az intézményben szerezte
meg a gyakorlatát, majd kezdte el
a pályát. Olyan iskolát akar terem-
teni, mely a jó nevű intézmény ko-

rábbi hagyományaira épül, s ahol
minél többféle specialitás színezi
az oktatási palettát. Pedagógusi
hitvallása pedig az: egy-egy osz-
tály, az oda járó gyerekek szülei-
nek a közösségével és a tantestü-
lettel együtt csodákra képes. Ha
valamilyen konfliktus adódik, ak-
kor az igazgatói irodában az adott
nevelő, az igazgató és a szülő
megbeszélik a történteket, s közö-
sen találják ki a megoldást.

A szülőknek érezniük, tapasz-
talniuk kell, hogy a pedagógus
ugyanazt akarja a gyereknek,
mint ők: élményt, tudást, a ké-
pességek kibontakoztatását,
megértést a gondjaik iránt. Azt,

hogy miközben olyan korszerű
tudást kapnak, amely megala-
pozza a jövőjüket, jól is érezzék
magukat az iskolában – magya-
rázza az igazgató.

Az intézményben első osztá-
lyos koruktól németet vagy an-
golt tanulnak a gyerekek. A hete-
dik, nyolcadik osztályban választ-
ják a másik nyelvet, nem szakkör
formájában, hanem a tanrendbe
illeszkedően. E mellett a harma-
dikosok az első félévben szintfel-
mérőt írnak. A legjobbak a máso-
dik félévtől már heti öt órában ta-
nulhatják az angol nyelvet emelt-
szintű oktatás keretei között. 

Az iskola specialitása a nívó
csoportos matematikaoktatás is.
Szintfelmérés alapján hozzák lét-
re a csoportokat, a kiemelkedő
képességűek számára a tanórán
már tehetséggondozás is folyik. 

Az iskolai képzés keretében ok-
tatnak néptáncot, sakkot, délutá-
nonként szakköröket szerveznek
a gyerekeknek. Az informatikai
szakkör vezetője az egyetemről
érkezik, és az oktatás más színte-
rein is részt vesznek az egyetem
vezetői, előadói. A tanulmányi ver-
senyek győzteseit a rektor kö-
szönti és ajándékozza meg. Az
egyetem különös figyelmet fordít
az iskolára, segíti az oktatás szín-
vonalát, annak feltételeit.

Pedagógushiány nincs az
Öveges-iskolában. Az egyetem
egyetért azzal, hogy a szakveze-
tők feladatait, terheit csökkent-
sék, ennek érdekében már az
idén új tanerőt vettek fel. Egy
helyre húszan pályáztak. 

A gyakorlóiskolába a győrieken
kívül a környező településekről is
járnak be gyerekek. A városból a
Győrhöz közeli településekre kiköl-
tözők közül sokan visszahozzák ta-
nulni gyerekeiket a gyakorlóba.

Angyalok szárnyak nélkül
ményének, szervezetének képviselőit, szeretettel várjuk
integrációs karácsonyi ünnepélyünkre, melyet a Győri
Kossuth Lajos Általános Iskolával közösen rendezünk
meg december 15-én 10 órakor az iskola belső udva-
rán, a Kossuth Lajos út 13-ban. Az ünnepély keretén
belül szeretnénk megismertetni a helyi közösség és saj-
tó közreműködésével, a hátrányos helyzetű gyerekekért
és emberekért oly sokat tevő földi angyalokat.

Integrációs karácsonyfánkat nevükkel megírt an-
gyalszárnyakkal szeretnénk feldíszíteni, hogy mindenki
láthassa, milyen sok angyal él közöttünk itt a Földön! (x)

Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítvány
Papp Gyöngyi Kuratórium elnök



TEMETKEZÉS KORMÁNYRENDELET

A haláleset utáni intézkedések
terhei rázuhannak a gyásztól
meggyötört hozzátartozókra. Az
új kormányrendelet nem csupán
a részletes számlaadást követeli
meg a temetkezési vállalatoktól,
mint arról két hete már írtunk, de
lehetőséget ad arra is, hogy a
hozzátartozók megbízást adhas-
sanak neki a halotti ügyek inté-
zésére. Erről beszélgettünk dr.
Ladocsy Gézával, a Jószív Te-
metkezési Kft. vezetőjével, aki
egyben az Országos Temetkezé-
si Egyesület alelnöke is. 

Az új rendelet részben mentesíti az
egészségügyet, a kórházat, s megbí-
zás alapján egyben a hozzátartozókat
is az eddigi adminisztratív kötelezett-
ségeitől. Eddig az volt a gyakorlat,
hogy a kórházban elhunyt hozzátarto-
zója bement az osztályra, ott leltár sze-
rint átvette a halott ruháit, a nála lévő
értékeit, s a halotti bizonyítványt. Ezt
követően kereste meg a patológiát,
oda bevitte azt a ruhát, amibe a bonc-
mesterek felöltöztetik a halottat. A sta-
tisztikai lap alapján az egészségügy
feladata volt az anyakönyveztetés is.

A hozzátartozó most megbízást
adhat a temetkezési vállalatnak, töb-
bek között az itt felsorolt feladatok el-
végzésére. Dr. Ladocsy Géza szerint

azonban a hozzátartozók általában
szeretnének beszélni a nővérekkel,
orvosokkal, kérdéseik vannak a be-
teg halálával kapcsolatban, szen-
vedett-e, mik voltak az utolsó
szavai, hogyan búcsúzott el a
földi világtól. Aki viszont nem
érzi eléggé erősnek magát,
hogy a gyász közvetlen idő-
szakában szembenézzen a
tragédiával, s önmaga járja
végig a hivatalos utat, az él
az új lehetőséggel, s meg-
bízást ad a temetkezési
vállalkozásnak. 

Dr. Ladocsy Géza hangsúlyozta: ar-
ra nem kaphatnak felhatalmazást,
megbízást, hogy ők kérjék a kórház-
ban a boncolás mellőzését. A hatá-
lyos egészségügyi törvény szerint a
kórházban elhunytakat boncolni kell.
A család viszont kérheti, hogy szeret-
teit ne boncolják fel, s ezt a kórház en-
gedélyezheti is abban az esetben, ha
úgy ítéli meg: a halál oka egyértelmű,
nincsenek olyan tisztázatlan szakmai,
esetleg hatósági kérdések, melyek
szükségessé teszik a boncolást. 

A Jószív vezetője arról is beszélt,
mi történik akkor, ha háznál hal meg a
beteg. Ilyenkor a háziorvos nem enge-
délyezheti a hamvasztást, ehhez a ha-
tóság hozzájárulása szükséges. A te-
metkezési vállalat – ha megbízzák ve-
le – ennek az intézését is átvállalja a
családtól. 

Minden részletre kiterjedően nem
tudjuk felsorolni, milyen feladatokkal
lehet még megbízni a temetkezési
vállalatot, de dr. Ladocsy Géza ki -
emelte, még a sírnyitás engedélyezé-
sének az ügyintézését. Hamvasztá-
sos temetés esetén erre nincs szük-
ség. Ha azonban hagyományos te-
metés keretében olyan sírba helyez-
nek el halottat, ahol vannak már nem
elhamvasztott elhunytak, akkor
egyeztetni kell a temetőgondnokkal
és a hatóságokkal is.

Az igazgató felhívta a figyelmünket
arra, hogy számláikon részletesen
szerepelnek a megbízás alapján el-
végzett tevékenységek. A költségek
jelentős része csak átfut a temetkezé-
si vállalat könyvelésén, azt utalják to-
vább. Ilyen például a kórházi halottöl-
töztetés, a halott hűtésének költsége,
a ravatalozási díj, mely a temető tulaj-
donosát illeti meg, a koszorúk, virá gok
s a gyászhirdetések ára. Ha ezeket le-
vonjuk az összegből, kiderül, hogy nem
önmagában a temetés kerül sokba, ha-
nem a halottak előkészítéséhez, s a
szertartáshoz kapcsolódó költségek.

Dr. Ladocsy Gézával beszéltünk az
urnás temetésekről is. Magyarorszá-
gon a katolikus püspöki kar elfogadja
a hamvasztás tényét, de csak a ham-
vasztás előtti búcsúztatással. Ez azt
jelenti, hogy fölravatalozzák a halottat,
szertartás keretében elbúcsúznak tő-
le, s csak utána hamvasztják el. Ham-
vait már szűkebb családi körben he-
lyezik el a végső nyughelyre. Győrött
is van erre kulturált lehetőség, de igen
ritkán élnek vele, a hozzátartozók álta-

lában a hamvasztás után, már a teme-
téskor búcsúznak el halottaiktól. 

Továbbra is vannak olyan jelensé-
gek, melyek kétségbe vonják a min-
denkit megillető kegyeleti jogot,
mondta el a Jószív vezetője. Ebben az
új rendelet sem hozott változást. A
hozzátartozók mintegy tíz százaléka
hazaviszi az urnát. Ehhez elegendő,
ha két tanú jelenlétében nyilatkozik,
hogy a hamvakat otthon szeretné el-
helyezni. Szándékukat többségében
azzal indokolják, hogy szeretnék, ha
szeretett halottjaik mindig a közelük-
ben maradnának. Ez sok esetben így
is van, sajnos azonban gyakran előfor-
dul, hogy másnap, harmadnap egy
nejlonzacskóban kiviszik az urnát a te-
metőbe, s ott a családi sírban jelölés
nélkül elhelyezik. Ennek a megoldás-
nak az egyik szépséghibája, hogy er-
ről az elhelyezésről nem tudnak a ro-
konok, ismerősök és a temetői nyil-
vántartásban sem tudják nyomon kö-
vetni az urna sorsát. Ezzel a kegyeleti
jogot sértő megoldással próbálnak
spórolni. Márpedig a kegyelethez való
jog nem évül el, az minden embert
megillet az idő végezetéig, hangsú-
lyozta dr. Ladocsy Géza. A kegyeleti

jog azzal is sérül, hogy a hozzátar-
tozók, barátok, távolabbi családta-
gok gyakorlatilag nem tudják leró-
ni kegyeletüket, hiszen azt sem
tudják, hol nyugszik a halott. Az
sem életszerű, hogy aki a saját la-
kásában tartja a hamvakat, az ott
fogadja, mondjuk, halottak nap-
ján az elhunytra emlékezni akaró
barátokat, családtagokat, akik ott

szeretnék elhelyezni a megemléke-
zés virágait, leróni kegyeletüket.

Megemlítette még, hogy azok-
nak, akik költségkímélés címén vá-

lasztják a fenti megoldást, kegyelet-
teljesebb lenne, ha az urnát

ott hagynák a temetkezési
vállalkozásnál, akik az

új szabályozás szerint
90 nap tárolás után

kötelesek kérni a
területileg illeté-

kes jegyzőtől a
hamvak közkölt-
ségen történő
eltemetését. 

A Jószív Te-
metkezési Kft.
vezetőjével leg-
közelebb az
önsegélyező
pénztárról be-
szélgetünk.

Mindenkit megillet a kegyeleti jog

Mivel bízható meg a temetkezési vállalat?

Nem önmagában a temetés kerül
sokba, hanem a halottak
elôkészítéséhez, s a szertartáshoz
kapcsolódó költségek.
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HIRDETÉS KULTÚRA

Több mint száz program – könyv-
bemutató, koncert, színházi elő-
adás, játszóház, konferencia –
várja a hétvégén a kultúra szerel-
meseit a Győri Könyvszalonban.

Eljönnek Győrbe a kortárs irodalom ki-
emelkedő alakjai: a szalon vendége
lesz többek mellett Boldizsár Ildikó,
Gerlóczy Márton, Háy János, Karafi-
áth Orsolya, Kukorelly Endre, Nyáry
Krisztián, V. Kulcsár Ildikó és Zalán Ti-
bor. Az őszi könyvünnepen mutatják
be legújabb munkáikat a helyi irodalmi
és tudományos alkotóközösségek is.

Az esemény keddi sajtótájékoztató-
ján dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy tizenhete-
dik alkalommal sikerül megszervezni
a Könyvszalont. A könyv nem nélkülöz-
hető – hangsúlyozta, habár szerinte az
internet leszoktatja az embert az olva-
sásról. Reméli azonban, hogy a Könyv-
szalon is hozzájárul ahhoz, hogy visz-
szatérjünk a könyvekhez, hogy a fiata-
lokat rászoktassuk az olvasásra. Sán-
dor Györgyről, az idei alkotódíjasról el-

A könyveké a fôszerep
mondta, sokra tartja a humoralistát,
előadóművészt, és meggyőződése, ő
a magyar stand up megteremtője.

Dr. Horváth Sándor Domonkos is-
mertetőjében kiemelte: a Győri Könyv-
szalon a kultúra, az információ és a ze-
ne találkozása. Az író-olvasó találkozók
mellett a látogatók figyelmébe ajánlja
Orosz Zoltán nyitó-, valamint Szörényi
Levente és a Vujicsics együttes záró
koncertjét. A helyi szerzők közül az igaz-
gató Horváth József munkáját emelte
ki, aki a 17. századi győri polgárok éle -
tét mutatja be könyvében. Több évtize-
des kutatómunkája során 880 darab
17. századi győri végrendeletet dolgo-
zott fel, ezek alapján bontakozott ki, mi-
lyen volt a mindennapi élet Győrben.

Kokas Éva, a Generációk Háza ve-
zetője ezúttal is hívja a Győri Nemzeti
Színház aulájába, a Mesekuckóba a
gyerekeket, mindhárom napon 10-től
18 óráig várják a kicsiket foglalkozá-
sokkal, kamaraprodukciókkal.

Természetesen a standokon is érde-
mes lesz böngészni, több mint harminc
kiadó kínálja portékáit kedvezményesen.

A Győri Nemzeti Színház idén harmadik
alkalommal rendezi meg drámaíró ver-
senyét a XVII. Győri Könyvszalon kerete-
in belül. A Kortársasjáték meghívott
szerzői alig egy nap leforgása alatt írják
meg színpadi műveiket. Ezeket 18 szí-
nész, három csoportba osztva, három
rendezővel, közel nyolc óra alatt viszik
színpadra szombaton a Nagyszínház-
ban. Az idei meghívott szerzők: Pozsgai
Zsolt, Szálinger Balázs és Zalán Tibor,
akik a témákat a Könyvszalon hivatalos
megnyitóján ismerik majd meg, melyet
a megyei napilap aznapi szalagcímei kö-
zül húznak ki. A 18 színészt Gábor Sylvie,
Háda János és Kszel Attila rendezi. Visz-
szatér Zalán Tibor író és Pozsgai Zsolt is,
akik mindketten elnyerték már Győrben
a Legjobb drámaírónak járó díjat.

Kortársas improvizáció
Hagyományosan idén is a szakmai

zsűri dönt a legjobb drámaíróról, míg
a közönség a legjobb előadásról. A né-
zők a harmadik előadás után színház-
jegyük megfelelő urnába dobásával
szavazzák ezt meg. A háromtagú zsű-
ri: Forgács Péter, a Győri Nemzeti
Színház igazgatója, a Kortársasjáték
ötletgazdája, Horváth Sándor Domon-
kos, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér igazgatója és Kocsis
Rozi, a Vaskakas Bábszínház vezetője.

Az újdonságokról Forgács Péter el-
mondta, új írót és új rendezőt is hívtak
az idei eseményre: Szálinger Balázs
József Attila-díjas író-költő, drámaírót
és  Gábor Sylvie-t, a Magyar Állami
Operaház játékmesterét, aki életében
először rendez prózai darabot.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A magyar zeneoktatás egyik
legpatinásabb oktatási intéz-
ménye, a magyar zenekultúra
ápolója, művelője és továbba-
dója a győri Liszt Ferenc Zeneis-
kola – Alapfokú Művészeti Isko-
la. Az intézmény fennállásának
155. évfordulójáról koncerttel
emlékeztek meg az utódok hét-
főn, a Richter Teremben.

Az intézmény hazai és nemzetközi hí-
rű muzsikusokat adott a világnak, töb-
bek mellett Varga Tibor karmestert,
Metzker Károly hegedűművészt, Bu-
dai Ilona népdalénekest, Reményi At-
tila és Burkali Theodor zeneszerzőt,
Verebics Ibolya, Lukács Gyöngyi és
Bakonyi Marcell operaénekeseket, va-
lamint Jávorkai Sándor és Jávorkai
Ádám, akikről alább olvashatnak. Sok
kisgyermek itt alapozta meg szolfézs-
tudását, ismerkedett meg a számára
kedves hangszerrel. Szinte minden
győri családnak van valamilyen emlé-
ke, élménye a zeneiskoláról.

A hétfői ünnepségen Szakács Eri-
ka, a zeneiskolát tizenhét éve vezető
igazgatónő Széchenyi István gondola-
tát idézte: „Tiszteld a múltat, hogy ért-
hesd a jelent, és munkálkodhass a jö-
vőn” – ez a hitvallás egyben az iskola
szellemiségének mozgatórugója is.

Az igazgatónő felelevenítette az in-
tézmény történelmét, többek között ar-
ról beszélt, hogy az 1862-ben megala-

Két győri születésű virtuóz, Jávorkai Sándor
és Jávorkai Ádám ad koncertet november 25-
én 18 órakor, a zsinagógában. Hegedűn és
gordonkán felcsendülnek Wieniawski, Paga-
nini, Ernst, Cassado, Händel és Bartók művei.

A világszerte koncertező hegedű- és csellóművész
testvérpár híres győri családban születtek, a Járóka
nevet az egész városban ismerik. A két fiú pedig már
Jávorkai néven vonul be a zenetörténelembe, virtuóz,
könnyed játékukat Európán túl Egyiptomtól Japánig
elismerik. „Egyértelmű volt, hogy zenészek leszünk,
négyévesen már szimfonikus zenekart rajzoltam,
melyben én voltam a hegedűművész” – emlékszik
vissza Jávorkai Sándor, mit válaszolt, amikor gyer-
mekként az álmairól kérdezték. Ma már elmondhatja,
hogy játszott például a japán császárnak, a Dél-afrikai
Köztársaságban élő magyarok pedig néhány óra alatt
gyűltek össze a koncertjére. Felhívták ugyanis az ot-

Szinte minden gyôri családnak van emléke 
a születésnapos énekképezdébôl

kult Győri Ének- és Zeneegylet fogal-
mazta meg az „énekképezde és zeneis-
kola” alapításának szándékát, melynek
elnöke dr. Kovács Pál volt. Az iskola 128
diákkal kezdte meg rendszeres ének- és
hangszeres oktatását. A II. világháború
alatt az iskola állami zenei konzervatóri-
ummá nőtt, majd 1952-ben, a zeneok-
tatás országos reformjának eredménye-
ként, alapfokú zeneoktatási intézmény-

nyé önállósult. A Liszt Ferenc Állami Ze-
neiskola nevet az 1955–56-os tanév-
ben vette fel. A következő években kris-
tályosodott ki az iskola mai szerkezete.

A zenei kultúra közvetítésén túl az in-
tézmény hangsúlyt fektet a hagyomá-
nyok ápolására, 51 éve rendezik meg az
Ifjú Muzsikusok Fesztiválját, 19 éve a nö-
vendékek és tanárok jótékonysági
hangversenyeit. 1994-ben indult útjára
a Maros Gábor nevét viselő Országos
Ütőhangszeres verseny, 2001 óta éven-

te rendezik meg a Tóth Éva Emlékhang-
versenyt, 2007 óta a Lengyel Zenei
Fesztivált és több mint tíz éve résztvevői
az Öt Templom Fesztiválnak.

A zeneiskolák országos szakmai mi-
nősítése során 2007-ben kiváló minősí-
tést kaptak, 2017-ben elnyerték az Ok-
tatási Hivatal Bázisintézménye címet.

A 155 éves jubileum azt bizonyítja,
hogy az elődök alapozó munkája kiállja

az idő próbáját a folyamatos változások
közepette is. „Bízom abban, hogy a ze-
netanulás iránti vágy, a művészeti neve-
lés iránti igény mindig megmarad az if-
júságban, az elköteleződés a zeneokta-
tás területén pedig a pedagógusokban”
– hangsúlyozta Szakács Erika.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
köszöntőjében sikertörténetről beszélt,
melynek kézzelfogható eredménye a
sok nemzetközi hírű zenész, muzsikus,
akik a zeneiskola padjaiból indultak a

nagy koncerttermek felé. „Győr hagyo-
mányosan iskolaváros, ebbe a sorba
tartozik a Liszt-zeneiskola is, amely nem
csak oktatja a zeneművészetet, de hoz-
zájárul a fiatal generációk szemléletfor-
málásához, az igényes zenekultúra
megszerettetéséhez is” – mutatott rá az
alpolgármester. Ráadásul a hangszerek
nem csak a falakon belül szólalnak meg,
hanem az iskola aktív közreműködője
Győr kulturális éltének is. Az intézmény
számos szakmai elismerés mellett,
Győr Szent László-díját is magáénak
tudhatja. Ezúttal a Győr Városháza
ezüst emlékérmet kapta meg az iskola.

Dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi
Központ igazgatási vezetője úgy fogal-
mazott, az ünnep nem valósulhatna
meg a lelkiismeretes intézményveze-
tők elhivatottsága, a pedagógusok
hozzáértése nélkül, akik a rájuk bízott
gyerekek tehetségének kibontakozá-
sát a legjobb tudásuk szerint támogat-
ták. Arról is beszélt, hogy az iskola re-
gionális szakmai központtá válhat.

Ember Csaba, a Magyar Zeneisko-
lák és Művészeti Iskolák Szövetségé-
nek elnöke örömmel mesélte el, bár-
hol jár a világban, tudják, hogy Győr-
ben van egy zeneiskola, ahol olyan ze-
nei nevelés folyik, amelynek jelenlegi
„szenvedői”, élvezői egyben méltó őr-
zői a 155 éves hírnévnek. Kiemelte, ha
valaki tud zenélni, énekelni, azt a világ-
ban bárhol megértik, Győrben pedig
ezt a zenei nyelvet különösen jól értik. 

A beszédeket követően a növendé-
kek hangversenyét hallgathatták meg
az ünneplők.

Vonós párbaj a zsinagógában
tani fellépését követően, játsszon a magyar klubban
is aznap este. „De hát ki fog eljönni, hiszen meg sem
hirdettük a koncertet?” – tette fel a kérdést Jávorkai.
Azért ne aggódjon, válaszolták a rögtönzött szerve-
zők, s valóban, több mint százötvenen összegyűltek,
hogy a klasszikus muzsikán túl magyar népdalokat
hallgathassanak. „A magyar virtusnak nincs párja” –
vallja a hegedűművész, és hozzáteszi, az egyik legna-
gyobb élmény, amikor Magyarországon, azon belül is
szülővárosukban játszhatnak. „Mindenhol tudják,
hogy honnan származunk, Győrt képviseljük szerte a
világon” – hangsúlyozza és elárulja, testvére, Ádám
éppen Dél-Koreában tanít és szólóesteket ad.

Mindketten a győri Liszt Ferenc Zeneiskolába jártak,
majd a Zeneakadémiára. Budapest után Bécsbe kerül-
tek, ahol 2009-ben elnyerték az év művészei címet.

A győri műsor repertoárján szerepel Henry Wieni-
awski, Nicolo Paganini, Heinrich Wilhelm Ernst, Gas-
par Cassado, Händel–Halvorsen és Bartók Béla.

Jávorkai Sándor 
és Jávorkai Ádám

világszerte játszanak
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Éppen idôben!

„17:18” — az új hangversenybérlet a Gyôri
Filharmonikus Zenekar bérletkínálatában
A már megszokott hangversenybér-
letek mellett egy új, izgalmas hang-
versenysorozatot indít a Győri Filhar-
monikus Zenekar a 2017/2018-as
évadában. A „17:18”-ra keresztelt
sorozatot kifejezetten a Győr vonzás-
körzetében élőknek találta ki és
ajánlja az együttes. A négy hangver-
senyből álló koncertsorozat a zene-
kar aktuális évadának műsorából kí-
nál hangversenyeket, alkalmanként

MŰSOR
2017. december 6. 
szerda, 17:18
VIRTUÓZ
A. Vivaldi: A négy évszak – A tél (f-
moll hegedűverseny), op. 8 RV297
J. Brahms: Variációk egy Haydn-té-
mára, op. 56a • Sz. Prokofjev: Klasz-
szikus szimfónia, op. 25 • Vezényel:
Berkes Kálmán

2018. január 11.
csütörtök, 17:18
VIENNA
J. Haydn: D-dúr Divertimento op. 1
No.3 Hob. III:3 • W. A. Mozart: C-dúr
zongoraverseny, No.25 KV503 • Köz-
reműködik: Nagy Ervin – Zongora
Vezényel: Bényi Tibor

2018. február 22.
csütörtök, 17:18
RÓMEÓ ÉS JÚLIA
P. Dukas: Bűvészinas • Sz. Prokofjev:
Rómeó és Júlia – válogatás az I. és II.
szvitből • Vezényel: Alastair Willis

2018. április 11. 
szerda, 17:18
KORSTEN
F. Mendelssohn-Bartholdy: „Die
schöne Melusine” nyitány, op. 32 • R.
Schumann: II. (C-dúr) szimfónia, op.
61 • Vezényel: Gérard Korsten

mintegy 60-70 percben. Ahogy a
bérlet elnevezése is jelzi, az előadá-
sok kezdési időpontja eltér a meg-
szokottól, és mindig hétköznapokon,
17:18 órától csendülnek fel a klasszi-
kus zene dallamai a Richter Terem
színpadán. Természetesen a gyer-
mekes családokra is gondol az
együttes. A koncertek alkalmával
gyermekmegőrző üzemel a Richter
Teremben, ahol képzett óvónők,

gyermekfelügyelők gondos odafi-
gyeléssel vigyáznak a kicsikre. És az
öltözet miatt sem kell aggódni! A
munkában viselt ruházatban is nagy
szeretettel várjuk Önöket!

Bérletek már vásárolhatók a Rich-
ter Terem jegypénztárában és a Jegy-
mester hálózatában!

Töltsön velünk egy kellemes dél-
utánt, legyen a vendégünk a 17:18-as
koncerteken is! (x)
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GEDENKABEND AN KODÁLY ZOLTÁN
– HALMOS LÁSZLÓ am 18. November um
18 Uhr in der Synagoge (Kossuth L. u. 5.). Un-
ter Mitwirkung der „Kis Duna Vegyeskar”, der
„Rába Dal” und der „Társaskör Vegyeskar”.

VERNISSAGE DER
SELBSTÄNDIGEN
AUSSTELLUNG des
Győrer Malers Rado-
sza Attila am 23. No-
vember um 17 Uhr im
Esterházy-Palast (Ki-
rály u. 17.) Das Gruss-
wort spricht Muse-
umsdirektorin Grászli
Bernadett, eröffnet
wird die Ausstellung
von dem Kunstautor
Tolnay Ottó. Die Aus -
stellung ist bis 14. Ja-
nuar 2018 zu sehen. 

DAS XI. FESTIVAL DER POLNI SCHEN
MUSIK findet am 18. November in Organi-
sation durch die Liszt Ferenc Musik-Grunds-
tufenschule der Künste in der Synagoge
statt (Kossuth Lajos utca 5.). Ab 10 Uhr: Kon-
zert der Talente der Musikschule, um 14 Uhr:
das Festkonzert der polnischen Gäste.

„ES IST SCHON KÄLTER”– Zigeunermu-
sik-Gesangsnachmittag am 19. November
um 15 Uhr im PÁGISZ Zentrum für Allgeme-
inbildung (Ikva u. 70.). Auf dem Programm ste-
hen die Sänger des Vereins „Nóta” aus dem
Komitat Győr-Moson-Sopron unter Beglei-
tung von Farkas Antal und Zigeunerband.

STREICHERDUELL IN DER SYNAGO-
GE (Kossuth Lajos utca 5.). Am 25. Novem-
ber um 18 Uhr geben zwei in Győri gebore-
ne Virtuosen, Jávorkai Sándor und Jávor-
kai Ádám ein Konzert. Auf Geige und Gor-
don erklingen Werke von Henry Wieniaws-
ki, Nicolo Paganini, Heinrich Wilhelm Ernst,
Gaspar Cassado, Händel Halvorsen und
Bartók Béla.  
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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

PROGRAMajánló  
ERDÉLY VÉDETT BARLANGJAI címmel
tart előadást Pintye Tamás tanár, a Győri Erdé-
lyi Kör vezetője november 20-án 17 órakor, a
TIT Székházban (Munkácsy út 6.).

A MŰHELY FOLYÓ-
IRAT ÖRÖM című
tematikus számának
bemutatóját tartják
november 18-án 16
órakor, a Kisfaludy
Könyvtárban (Baross
Gábor u. 4.).

RADOSZA ATTILA GYŐRI FESTŐMŰ-
VÉSZ ÖNÁLLÓ TÁRLATA nyílik az Ester-
házy-palotában (Király u. 17.) november 23-án
17 órakor. Köszöntőt mond Grászli Bernadett
múzeumigazgató, a kiállítást Tolnay Ottó kép-
zőművész, művészeti író nyitja meg. A kiállítás
2018. január 14-ig látogatható.

AZ ÖT TEMPLOM AD-
VENT családi koncertje-
inek sorát idén Szabó At-
tila, a Csík zenekar Kos-
suth-díjas prímása és
családja folytatja novem-
ber 26-án 19 órakor, a
Kossuth utcai reformá-
tus templomban.  Az ad-
venti koncerten közremű-
ködik a Csík zenekarból
Makó Péter, a Kerekes
Band-ből Kónya Csaba.

RÉGISÉGVÁSÁRT rendeznek november 19-én 7–14 óráig
a Tarcsay úti piactéren. Már akár a karácsonyi ajándékok is
beszerezhetőek itt, például festmények, ékszerek, ét- és po-
hárkészletek, játékok, lakásdíszek.

A XI. LENGYEL ZENEI FESZ-
TIVÁLT rendezi november 18-án
a győri Liszt Ferenc Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola a zsinagógában
(Kossuth Lajos utca 5.). 10 órától a
zeneiskolai tehetségek koncertjé-
re, 14 órakor a lengyel vendégek
ünnepi koncertjére kerül sor.

KODÁLY ZOLTÁN–HALMOS
LÁSZLÓ EMLÉKEST lesz no-
vember 18-án 18 órakor, a zsinagó-
gában (Kossuth L. u. 5.). Közremű-
ködik a Kis Duna Vegyes Kar és a
Rába Dal és Társaskör Vegyes Kar.

NEVETŐ XX. SZÁZAD címmel
a Szabad Ötletek Színháza vidám,
zenés kabaréját láthatják az ér-
deklődők november 22-én 17
órakor, a Kisfaludy Károly Könyv-
tárban. (Baross Gábor u. 4.) 

A GYŐRI FILHARMONI-
KUS ZENEKAR új, „17:18” el-
nevezésű bérletsorozatának el-
ső hangversenye december 6-
án 17:18-kor kezdődik a Richter
Teremben (Aradi vértanúk útja
16.). Műsor: A. Vivaldi: A négy
évszak – A tél (f-moll hegedű-
verseny), J. Brahms: Variációk
egy Haydn-témára, Sz. Prokof-
jev: Klasszikus szimfónia. Zenél
a Győri Filharmonikus Zenekar,
vezényel Berkes Kálmán.

HŰVÖSEBB VAN MÁR... cím-
mel rendeznek cigányzenés nóta-
délutánt november 19-én 15 óra-
kor, a PÁGISZ Általános Művelő-
dési Központban (Ikva u. 70.). A
műsorban fellépnek a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Nóta Egye-
sület énekesei, kísér Farkas Antal
és cigányzenekara.

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA HA-
TÁRAI címmel lesz kerekasztal-beszélgetés
Ruff Tibor filozófus, teológussal és Gesztesi Má-
té filmíróval november 20-án 18 órakor, a Szé-
chenyi István Egyetem ÚT 114-es termében.

„NE SZÉGYELLD, HOGY VAN LELKED!”
címmel Németh Nyiba Sándor olimpikon, költő,
zenész önálló estjét nézhetik meg az érdeklő-
dők november 23-án 17 órakor, a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyv-
tára klubjában (Herman Ottó u. 22.). 
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Nálunk van ido Önre.´́

Azonnali ügyintézéssel várjuk kedves Ügyfeleinket
újonnan nyílt irodánkban, személyre szabott finanszírozási 
és megtakarítási megoldásokkal.

• Egyedi kamatkedvezmények
• Ingatlancélú állami támogatások
• Lakástakarék – folyamatos számlanyitási akciók
• Gyorsított ügyintézés várakozási ido nélkül
• Szombaton is nyitva

9022 Gyor, Aradi vértanúk útja 12. Ny.: h–p.: 9–17, szo.: 9–13. Tel.: +36-30/986-2416

´́
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Hét orsolyita nővér tevékenyke-
dik Győrben, őrizve a rend ha-
gyományait, gondoskodnak a
fiatalokról és az idősekről, mi-
közben aktív hitéletet élnek. Az
Apáca utcai rendházukat és
templomukat Emerica nővér
mutatta meg.

Matkovics Mária Emerica elöljáró, kol-
légiumi nevelő beszélt rendjük törté-
netéről, arról, hogy Merici Szent Angé-
la 1535-ben alapította a Szent Orso-
lya Társaságot azzal a céllal, hogy a fi-
atal lányok Jézusnak szentelik éle -
tüket, szüzességet fogadnak. Ez egy
pozitív valakihez való tartozást jelent,
és nem áldozatot vagy lemondást –
hangsúlyozta Emerica nővér. A rend
győri megtelepedésére 1726-ban ke-
rült sor. Kezdetben húsz nővér élde-
gélt a Káptalandombon, a püspök fo-
gadta be őket. Az Apáca utcában
épült zárdát 1729-ben adták át, a
templomot 1762-ben kezdték építeni,
Richter Ádám győri kereskedő jóvoltá-
ból. A mecénásoknak köszönhetően,
elemi és polgári iskolát, líceumot, ta-
nítónőképzőt, kereskedelmi és köz-
gazdasági, valamint női ipariskolát
működtettek. 

Egészen 1948-ig, amikor az isko-
lákat államosították, a rendházban
élő nővérekre nehéz idők jöttek,
1950-ben internálták őket, elvették
épületeiket is. Győrben Jézus szíve
ünnepének éjszakáján jelentek meg
az ávósok, és váci, máriapócsi tábo-
rokba vitték az apácákat. Három hó-
nap után hagyhatták el a számukra
kijelölt helyet, de továbbra sem élhet-
tek a közösségükben, nem taníthat-
tak hittant sem. Mehetett mindenki,

Emerica ötvenévesen tett örök fogadalmat

Az orsolyiták ma is köztünk élnek
amerre látott – mesélte a nővér. A
munkára képes apácák beálltak szö-
vőnőnek, varrónőnek vagy kántornak,
sekrestyésnek egy-egy plébánián,
családoknál házvezetőnőnek, az idő-
seket szociális otthonokban helyez-
ték el. 45 évnyi hallgatás után, a rend-
szerváltást követően alakíthatták újjá
a szerzetesrendeket. Az orsolyiták
számára ez volt a második elszánt el-

köteleződés, öregen, betegen vissza-
térhettek a rendbe. 

A győri épületüket 1993-ban kap-
ták vissza, a kor igényeinek megfele-
lően létrehoztak egy 50 fős Szent Or-
solya-leánykollégiumot, valamint egy
szintén 50 fős Szent Angéla idősek
otthonát. Ma hét nővér él a rendház-
ban, egyikük ágyhoz kötött beteg, a
többiek pedig idősek. Akinek egész-
ségi állapota engedi, az a kollégium-
ban vagy a Szent Angéla Otthonban
tevékenykedik, vagy intézi a rendház
ügyeit. A szerzetesek számára alapve-
tően fontos az imádság: naponta kö-
zösen vesznek részt a szentmisén, kö-

zösen imádkozzák a zsolozsmát,
egyénileg pedig napi egy órát elmél-
kednek, általában szentírási témában.
Az utánpótlás sajnos csekély, csak jöt-
tek-mentek a jelentkezők, kivéve Sára
nővért, ő most hittant tanít magyar is-
kolában, magyar
nyelven Pozsony-
ban, de visszatér
majd Győrbe.

Emerica nővért kértem, avasson
be, ő miért csatlakozott a rendhez. Ar-
ról mesélt, édesanyja is orsolyita isko-
lába járt, majd tanított is náluk. A kis
Máriára nagy hatással volt Mater An-
gelika, a szent életű apáca, aki titok-
ban hittanra tanította, később pedig
Mater Jolánta, akinek a titkos összejö-
veteleire járt. Fogadalom nélkül is az
orsolyitákhoz tartozónak érezte ma-
gát. Matkovics Mária Emerica nővér
azt mondja, folyamatosan tanult, elő-
ször kertészmérnök lett, majd kémia–
biológia szakos középiskolai tanár és
hittanár. Tanított Sopronban és Buda-
pesten, amikor felkérték, az induló

sop roni katolikus iskolában kötelezte
el magát, és hivatalosan is belépett a
Szent Orsolya-rendbe. Először Eger-
ben volt jelölt, majd Franciaországba
küldték, a Loire-völgyi Beaugency ko-
lostorában tanult két évig, miután Pá-

rizsban fél évig a francia nyelvet sajá-
títhatta el. 51 évesen tett örök fogadal-
mat, majd néhány év múlva még egy
évet Rómában tölthetett rendi tanul-
mányokkal – ez volt a „probatio”.
2004-ben kollégiumvezetőként került
Győrbe. A nővér azt tartja fontosnak,
hogy az evangéliumi értékekre vezes-
se rá az embereket, de tudja jól: „a
gyertya lángja csak kis kört világít be.” 

A zárdához tartozó, felújított temp-
lom kapcsán az apáca megemlíti, ked-
vence az egyik mennyezeti freskó.
Schaller István győri festő a rendala-
pító Szent Angéla látomását örökítet-
te meg rajta. Angéla szülőhelye, Des-
cenzano közelében, a Brudazzo me-
zőn egy látomásban részesült, egy
égig érő létrát látott, ezen angyalok és
leányok járkáltak. Angéla sokat imád-
kozott, míg világossá vált előtte, hogy
neki olyan közvetítő tevékenységet
kell folytatnia, ami ehhez a létrához ha-
sonlít: hithű, erkölcsös nevelés révén
elősegíteni a rábízottak üdvözülését,
mennybe jutását. A nővér azt mondja,
ahányszor ránéz a freskóra, mindig
Weöres Sándor sorai jutnak eszébe:
„Fölötted az ég, alattad a föld, és ben-
ned a létra.”

A nôvér az evangéliumi
értékekre szeretné 
rávezetni az embereket



RÖVIDEN

Magyar egyetemisták, Fülöp
Ádám és Klinkó Krisztián talál-
mánya a vakoknak adja vissza
az olvasás élményét azzal,
hogy egy okoskesztyűvel önál-

lóan is tudnak olvasni. A kesztyű
és a hozzá kapcsolódó okostelefonos

alkalmazás lehetővé teszi bármely nyomta-
tott szöveg elolvasását, úgy, mintha az
Braille-írás lenne. Az ötlet egy buszon jutott
eszébe Klinkó Krisztián hardverfejlesztőnek,
amikor látta, ahogy egy látássérült ember
a normál írást felolvasó alkalmazást hasz-
nálta, és közben nehezen kapaszkodott. A
fejlesztés idén februárban indult, a koncep-
ciót már májusban bemutatták egy tudo-
mányos konferencián. Fülöp Ádám szerint
jövő nyár elejére kerülhet kereskedelmi for-
galomba a termék, a prototípus fejlesztése
több százezer forintba került.

A régióban elsőként
Magyarországon el-
érhetővé vált a jóin-
dulatú emlődagana-
tok egyik leggyako-
ribb típusának műtét
nélküli eltávolítása fa-
gyasztásos eljárással, krioablációval,
közölte az eljárást végző Premier Med
Egészségközpont. Jelentős előrelépés-
nek számít a fagyasztásos eljárás meg-
jelenése, amellyel a jóindulatú emlő-
daganatok közül a fibroadenomák el-
távolításakor elkerülhető a műtét és
az ezzel járó szövődmények, pszichés
terhek is. A módszerrel nagyon ala-
csony hőmérsékleten, célzottan pusz-
títják el a kóros elváltozást, nem érint-
ve az egészséges szöveteket. A fa-
gyasztást követően a daganatok mint -
egy fél év alatt felszívódnak. Az eljá-
rást az Egyesült Államokban és Nyu-
gat-Európában több mint tíz éve ha-
tékonyan alkalmazzák a prosztata,
máj, vese és egyéb szervek jóindulatú
és rákos daganatainak kezelésére.

Az e-receptrôl – érthetôen

jobb, ha a jövőben is magával viszi min-
denhová, mert nem hivatkozhat arra,
hogy „úgyis benn van a gépben”.

Gyerekek esetében szükség van a
személyes ügyfélkapu-azonosítóra, ame-
lyet a kormányablakoknál lehet kérni. A
szülőnek igazolnia kell, hogy ő a törvé-
nyes képviselője a gyermeknek, ezt kö-
vetően a kiskorú ügyfélkapujának segít-
ségével rendelkezhet egészségügyi ada-
tainak a kezeléséről. Ha nincs a kiskorú-
nak ügyfélkapus azonosítója, a szülő
nem fér hozzá gyermeke EESZT-ben tá-
rolt egészségügyi adataihoz. Például a
gyógyszerét is csak papíralapú vénnyel,
későbbiekben pedig felírási igazolással
tudja majd kiváltani.

Vészhelyzetben is hasznos lehet
Vannak olyan esetek, amikor az

egészségügyi személyzet akkor is belete-
kinthet a beteg valamennyi adatába, ha
ő arra nem adott felhatalmazást. Ilyen
helyzetek egyebek mellett az életet ve-
szélyeztető vérzések, az átmeneti kerin-
gés- és/vagy légzésleállás, fulladás, életet
veszélyeztető szívritmuszavarok, klinikai
halál állapota, az eszméletvesztéssel járó
állapotok, görcsrohamok, a hirtelen fel-
lépő látászavar, balesetek stb.

Akiket érint
Novembertől egyelőre csak a házi-

orvosok, a szakrendelők, a kórházak
és a patikák csatlakoznak a rendszer-
hez. Az alapellátó fogorvosok, a ma-
gánorvosok, a magánintézmények, és
az Országos Mentőszolgálat csak egy
évvel később lépnek majd be. A men-
tők addig csak látják a beteg e-profil-
ját, amely mindenkiről a lehető leg-
részletesebb adatokat – egyes beteg-
ségek, kezelések, műtétek – tárolja.

Mi változik november elsejétől? 
A háziorvos valamennyi nála kelet-

kező adatot rögzíti az elektronikus tér-
ben. Hozzáfér a felírt és kiváltott
gyógyszerek listájához, láthatja példá-
ul azt is, hogy betege milyen orvoso-
kat keresett fel, ott milyen terápiákat
kapott. Ez az információ segíti őt a to-
vábbi vizsgálatok megtervezésében, a
diagnózis felállításában. Bármely orvos
írhat úgynevezett e-beutalót. Ez ab-
ban különbözik a megszokottól, hogy
nem szükséges hozzá papír kitöltése.
Az így készített beutalót a beteg saját
otthonából – ha van ügyfélkapus hoz-
záférése – megtekintheti, annak ada-
tait kinyomtathatja. A betegnek arra
is lehetősége van, hogy mint eddig, az
orvosától papíralapú beutalót kérjen.

Meddig lesz még
papíralapú recept is?
A gyógyszereket tehát már e-recept -

re írják: az orvosnak az e-térben kell rög-
zítenie, hogy kinek, milyen gyógyszert
rendelt, a patikusok pedig innen olvas-
hatják ki, milyen orvosságot kell kiadni-
uk. Az orvosoknak jövő év végéig azon-

ban még a hagyományos papírrecepte-
ket is oda kell adniuk a betegeknek. Ez-
zel, mint eddig is, a megszokott módon
lehet kiváltani a gyógyszereket. 2019-től
már csak felírási igazolást kap a beteg,
és ezt is csak azok, akik kérik. Ha valaki
nem kéri a gyógyszer felírását papíron is,
annak a patikaszer kiváltása hasonlít
majd egy banki tranzakcióra: a páciens-
nek igazolnia kell magát TAJ-számával,
és a hagyományos személyi igazolvány-
nyal. Ha van chipes e-személyije, akkor
elég ez az egyetlen okmány is ahhoz,
hogy megkapja a gyógyszereit. Érdemes
tudni, hogy a 65 évesnél idősebbek ab-
ban az esetben, ha chip nélküli személyit
kérnek, mely 60 évre szól, azt TAJ-kártya
nélkül az orvosi ellátások során és a
gyógyszertárakban sem tudják használni.
Nem árt tudni, hogy a nem saját, például
a szomszéd, a gyerek, a nagymama
gyógyszerét a patikából csak papírvény-
nyel lehet elhozni, illetve, ha azt csak e-
vényre írta az orvos, úgy a kiváltásához
meghatalmazásra lesz szükség.

Milyen információk
kerülnek be a rendszerbe?
Hatféle nyilvántartást vezetnek az ál-

lampolgárokról. Ezek a következők: beu-
talók, orvosi receptek, orvos–beteg talál-
kozások összefoglaló adatai (események),
dokumentumok (zárójelentések, leletek),
személyes egészségügyi profil, illetve a
konzílium. A beutalók, a vények, az ese-
mények és a dokumentumok esetében
a beteg maga dönthet: engedélyezi vagy
tiltja a megtekintésüket. Aki kihasználja,
hogy széles körben letilthatja, hogy ki fér-
het hozzá és mikor az adataihoz, az ké-
szüljön fel arra is, hogy az orvosi leleteit

A magyar e-recept egy elektronikus vénykezelő és nyilvántartó rendszer, az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér (EESZT) egyik fontos szolgáltatása. A vonatkozó jogszabály szerint 2017. november
1. után minden gyógyszertárnak képesnek kell lennie az e-vényen rendelt gyógyszerek kiadására.

Okoskesztyû olvasáshoz,
vakoknak

Emlôdaganat-eltávolítás
mûtét nélkül
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A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

A síelés igazi kikapcsolódást
nyújt, közelebb hoz a természet-
hez, és sohasem késő megtanul-
ni. Pár jótanácsot azonban érde-
mes megfogadni.

Legfontosabb a biztonság
Mielőtt elindulunk síelni, legfonto-

sabb a biztonság megteremtése. Első
lépés a megfelelő ruházat, felszerelés,
védőfelszerelés és a kiegészítők beszer-
zése. Egy kezdőnek is az alapfelszerelé-
sei közé kell, hogy tartozzon egy bukó-
sisak, esetleg egy gerincprotektor. A sí-
szemüvegek a zárt rendszerüknek kö-
szönhetően nem párásodnak, így biz-
tosítják a jó látási körülményeket.

Fontos felkészülni előtte
A balesetek elkerülése érdekében

nagy hangsúlyt kell fektetni a felkészü-
lésre. Mindenki más-más életmódot
folytat, ezt figyelembe kell venni a fel-
készülés megtervezésében. Ha ülő
munkát végzünk és nem járunk rend-
szeresen sportolni, akkor több időt
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Szerzô:
Bajnóczky Katalin

gyógytornász-fizioterapeuta
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Indul 
a síszezon

kell szánni rá, míg az aktív életet foly-
tatóknak elegendő egy hónappal az
utazás előtt nekifogni néhány specifi-
kus gyakorlatnak.  Nincs annál rosz-
szabb, mint amikor az első nap után
moccanni sem tudunk az izomláztól,
esetleg sérüléseket is beszerzünk.

Legsérülékenyebb a térd
A jól rögzített boka maximális véde-

lem alatt áll, így a síelésből eredő erők
a következő ízületre, a térdre fognak
hatni leginkább. A térd szalagjai meg-
határozott irányokban és mértékben
engedik az ízület mozgásait. Ha a nor-
málistól eltérő irányú vagy nagyságú
mozgást hoznának létre a térdre ható
erők, akkor valamelyik szalag sérülni, a
kritikus pont után szakadni fog. Leg-
gyakrabban a belső oldalszalag, má-
sodsorban az elülső keresztszalag sérül.

Hogyan készüljünk fel?
Első az állóképesség fejlesztése. Eh-

hez választhatjuk az edzőtermeket,
ahol a futópad, és más kardio-gépek

JÓ TUDNI

Teendők gyermekek esetében: A gyermekekre
mindez ugyanúgy érvényes, hiszen sokan az is-
kola szervezésében mennek először síelni, és
nem szeretnénk, hogy a várva várt sítábor sérü-
léssel végződjön. Kisgyermekek esetében az ok-
tatást már 3-4 éves kortól meg lehet kezdeni,
azonban jól tesszük, ha ezt képzett síoktatóra
bízzuk. A szülő képzettség hiányában rossz
mozgást taníthat a gyereknek, ami ha beideg-
ződik, később nagyon nehéz korrigálni. A biz-
tonságos síeléshez és a további fejlődéshez
szakszerű alapokra van szükség. 
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997 Ft/liter

2017. november 17.   / + / 21

Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

mellett részt vehetünk spinning vagy
aerobic órákon, de futhatunk vagy bi-
ciklizhetünk a szabadban is. Az állóké-
pesség segít a technikai elemek tiszta
kivitelezésében és a fáradtságból adó-
dó sérülések elkerülésében (koncent-
rációvesztés). A következő a célzott
izomerősítés. A síelés által leginkább
igénybe vett izomcsoportok a comb-
és farizmok, de a hát- és hasizmok erő-
sítésére is nagy hangsúlyt fektetünk.
Ehhez tanácsolom, hogy szakember
(személyi edző, gyógytornász) segítsé-
gét kérjük. A gyakorlatok pontos kivi-
telezése ugyanis nagyon fontos. A
térd körüli izmok ereje, kontrollja és
erőálló-képessége kiemelkedő jelentő-
séggel bír a szalagok védelme tekinte-
tében is. A harmadik az egyensúlyfej-
lesztés, koordináció. A síelés különös
meglepetéssel szolgálhat azok számá-

ra, akik eddig csak stabil talajon spor-
toltak. Érdemes kihasználni a ma már
könnyen elérhető, „instabil”  fitnesz -
eszközöket (gimnasztik labda, Togu
Jumper, bosu stb.) és az aerobic órá-
kat, ahol ilyen eszközzel dolgoznak.
De a labdajátékok és a korcsolyázás is
hasznos lehet.

Megfelelő sípályát válasszunk
Ha eljutottunk úticélunkra, na-

gyon fontos, hogy képességeinknek
megfelelő pályát válasszunk. Ha már
alig várjuk a lesiklás pillanatát, akkor
se feledkezzünk meg a bemelegítés-
ről, majd síelés után az igénybe vett
izmaink lenyújtásáról! A streching-
gyakorlatokat sajátítsuk el a felké-
szülés során. Kellemes téli pihenést,
és balesetmentes sportolást kívánok
mindenkinek!

„Ha ülő
munkát végzünk és

nem járunk rendszeresen
sportolni, akkor több időt 
kell a felkészülésre szánni,

míg az aktív életet folytatóknak
elegendő egy hónappal

az  utazás előtt nekifogni
néhány specifikus 

gyakorlatnak.”



22 / + / 2017. november 17.

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG-ÜGY

Szerző: H. F.
Fotó: Marcali Gábor

„Az emberi szemet arra teremtette
a természet, hogy észrevegye az
oroszlánt a szavannán, nem pedig
apró betűs szöveget olvasson órák
hosszat az okostelefonján. Persze
erre is alkalmas, de óránként tart-
sunk legalább tíz perc szünetet, pi-
hentessük a szemünket, nézzünk
a távolba vele. A távolba tekintés
arra is jó, hogy az ember fölvázol-
ja önmagának az elérendő céljait”
– mondja dr. Pesztenlehrer Nor-
bert, a kórház szemészeti osztá -
lyának vezető főorvosa.

Dr. Pesztenlehrer Norbert osztályveze-
tő főorvos szerencsésnek tartja magát,
hogy olyan szakmában dolgozhat,
amelyben nap mint nap segíteni tud
az embereken, és egyben a hivatása a
szenvedélyének is mondható. Az a be-
tege is szerencsés, akit az orvos éppen
ottjártunkkor operált. Egy szemsérülés
miatt évtizedek óta gyengén látó páci-
ensről van szó, viszont ezen a napon
sikerült javítani a sérült szem látásán. 

Dr. Pesztenlehrer főor-
vos 17 éves korában hatá-
rozta el, hogy orvosegye-
temre jelentkezik. Édesap-
ja belgyógyász volt, a Ré-
vai Miklós Gimnáziumban
tanuló fia egyaránt érdek-
lődött a közgazdasági és
az orvosi pálya iránt, de
barátai sugallatára az or-
vosi hivatás mellett dön-
tött. A Szegedi Tudo-
mányegyetemre jelentkezett 1988-
ban, a felvételin elért pontszámai je-
lentősen meghaladták az egyetemre
való bejutási ponthatárt, de „helyhi-
ány” miatt elutasították.

„Nem múlt el tétlenül a következő
időszak, 1988 őszén német nyelvből fel-
sőfokú vizsgát tettem, közben pedig a
győri kórház Kórbonctani Osztályán
boncsegédként helyezkedtem el” – idé-
zi vissza, hogy milyen látószögből kezd-
te el megismerni egy kórház működé-
sét. „Tiszteletet, szakmai alázatot, em-
berséget tanultam az ott dolgozó orvo-
soktól, boncmesterektől és persze inspi-
rációt, motivációt is arra, hogy tanuljak,
készüljek és bejussak az egyetemre.” 

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

Ez sikerült is neki, egyetemi évei
alatt angol–magyar szakfordítói diplo-
mát is szerzett. Manuális készségei mi-
att egy belgyógyászati kitérővel, a mik-
rosebészeti felkészültséget is megkö-
vetelő szemészetet választotta.

„Az információk nyolcvan százalé-
kát a látásával szerzi meg az ember,
úgyhogy ez a méretre kicsi szerv mű-
ködése, épsége kiemelkedően fontos
az emberek számára” – magyarázza.
„A szemfenék vizsgálata során nem
csupán szemészeti, hanem belgyógyá-
szati, immunológiai, idegrendszeri, re-
umatológiai betegségekre utaló elvál-
tozásokat is észlelhet az orvos. A szak-
ma szépségei közé tartozik, hogy a di-
agnózist nagyrészt saját vizsgálataink
révén állítjuk fel, s a gyógyításhoz a
gyógyszeres, a lézeres, vagy a mikro-
sebészeti technikák is a rendelkezé-
sünkre állnak.” 

Minden korosztály rászorulhat a
szemorvosok segítségére, de öregedő
társadalmunkban egyre gyakrabban
fordul elő az idős emberek körében a
makula degeneráció, a szürke hályog,
illetve a cukorbetegség szemészeti
szövődményei. A győri kórház Szemé-

szeti Osztályán a szaruhártya-görbületi
eltéréssel élő szürke hályogos betegek
műtéti kezelése olyan technológiával
történik, hogy ebből a szempontból
Európa legjobb öt szemészeti osztálya
közé tartoznak. 

Évente mintegy háromezer szürke-
hályog-műtétet végeznek el. A főor-
vos szerint a beavatkozás minősége
nem egyes orvosokhoz kötődik, vala-
mennyi operáló doktor képes a legma-
gasabb szinten kezelni a betegét. 

„Nincs társadalmi megkülönbözte-
tés abban, hogy kinek milyen lencsét
ültetünk be” – hangsúlyozza az osz-
tályvezető. „A beteg állapota dönti el,
hogy milyen műlencsét kap. Akik idő

előtt, tehát fiatalon, aktív életkoruk-
ban szorulnak műlencsére – például
öröklött szürke hályogos hajlam miatt
–, azok rehabilitációs céllal akár multi-
fokális műlencséket is kaphatnak. Az
évi háromezer műtött beteg közül az
osztály statisztikái szerint legfeljebb
egy páciensnél alakul ki műtét utáni
gyulladásos szövődmény, a bevezetett
minőségbiztosítási protokolloknak kö-
szönhetően.”

A 16 ágyas osztá-
lyon naponta 15-20
beteg fordul meg,
sok az egynapos se-
bészeti beavatkozás. 

Hogyan védjük a szemünket, meg-
előzhetőek-e a betegségei, kérdeztük a
szakembertől. Pesztenlehrer főorvos
mindenekelőtt a sérülések veszélyeire
hívja fel a figyelmet: vannak, akik nem
használnak védőszemüveget olyan
munka során, ahol ez előírás, így csiszo-
lás, köszörülés közben idegen anyag,
szikra kerülhet a szembe. A tapasztala-
tok szerint karácsony tájékán a fenyő-
tüskék okozta sérülések igen gyakoriak,
de csillagszórók is kárt tehetnek a szem-
ben. Az étkezésről elég annyit tudnunk,
hogy a nem szélsőséges, normális táp-
lálkozás nem rongálja a szemünket, bi-
zonyos elváltozásokat viszont nem fel-
tétlenül tudunk életmóddal megelőzni. 

A főorvos joggal büszke az osztály
felszereltségére, s a csapatra, amely
ott kialakult, a nővérek és az orvosok
is átérzik a beteg ember kiszolgálta-
tottságát, s igyekeznek nemcsak szak-
szerűen, de emberségesen, barátságo-
san is foglalkozni a páciensekkel. A
kórház vezetése pozitívan áll az osz-
tály működéséhez, fejlesztési törekvé-
seikben támogatást nyújtanak az in-
tézmény illetékes vezetői. 

Az osztályvezető sikerélményként éli
meg, hogy az az ember, aki visszakapja
tőlük a jó látását, az előtt érzékelhetően
kinyílik a világ, úgy érzi, újra részese lett
a társadalmunknak. Hátha még halló-
készüléket is kap az idős ember, telje-
sen megváltozik az életminősége. 

Pesztenlehrer Norbert főorvos a
közgazdasági pályát sem hagyta cser-
ben, 2008-ban orvos-közgazdász dip-
lomát szerzett. 2008-tól négy éven át
pedig részmunkaidőben Németor-
szágban végzett lézeres látásjavító
műtéteket. 2010 októbere óta vezeti
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Szemészeti Osztályát.

Alföldről származó felesége fogor-
vos, lányuk 18 éves, fiuk pedig két
évvel fiatalabb, mindketten a Czu -
czor Gergely Bencés Gimnázium di-
ákjai. Valószínűleg az orvosi pályát
választják majd.

A jó látással kinyílik a világ

Dr. Pesztenlehrer Norbert
szemész szakorvos

osztályvezetô fôorvos

„Nincs társadalmi 
megkülönböztetés abban,
hogy kinek milyen lencsét
ültetünk be”
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LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján –
határozatlan időre – bérbe kívánja adni a Győr, Pász-
tor utcában található, kivett lovarda megnevezésű in-
gatlant; hrsz: 3192/2; teleknagyság: 1 ha 015 m2; a bér-
leti díj alsó határa: 113.500 Ft + áfa/hó; az ingatlan
hasznosítási célja: lovarda, lovas sporttevékenység.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-136), vala-
mint az interneten (www.gyor.hu Önkormányzat/Vagyon-
hasznosítási felhívás menüpont alatt) tekinthetŐ meg.

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája sza-
vazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, győri la-
kóhelyű választópolgárok jelentkezését várja válasz-
tott tagként Győr területén működő szavazatszámlá-
ló bizottságokba.

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni
kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap”
nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap
beszerezhető Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Győr, Városház tér 1. szám alatti épületének föld-
szinti portaszolgálatánál vagy letölthető a www.gyor.hu
honlapról, a „Választások/országgyűlési választás 2018”
címszó alatt. 

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. január 19-
ig kell eljuttatni levélben Győr Megyei Jogú Város Helyi Vá-
lasztási Irodájának címezve a 9021 Győr, Városház tér 1.
szám alatti címre, vagy személyesen ugyancsak 2018. ja-
nuár 19-ig munkaidőben a Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, Városház tér 1. szám alatti épületének
földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

Dr. Lipovits Szilárd s. k.
jegyző
HVI-vezető

szöveg és fotó: pannon-víz

Győrben, az Ifjúság körúton az 1. és a 97. szám kö-
zött, valamint a Földes Gábor utca 1. és 7. szám kö-
zött november 18-án, szombaton 8–14 óráig teljes
vízelzárásra lesz szükség, a vízvezeték-felújítási
munkák miatt. A lakók ivóvizes tartálykocsikból jut-
hatnak vízhez az érintett területen.

Ugyanitt november 30-ig, munkanapokon 8–14
óráig több alkalommal egy vagy több épületet érin-
tő vízelzárásra kerül sor. Nagyobb területet érintő
vízelzárás esetén ivóvizes tartálykocsit biztosítunk. 

A felújítás idejére, november 30-ig érdemes otthon
néhány palack ivóvizet tartalékolni. Javasoljuk, hogy
mosógépeiket inkább az esti órákban vagy hétvégén
működtessék – november 18. szombat kivételével. 

A vízelzárások alkalmával meg fog változni az
ivóvízáramlás iránya, így a környéken átmeneti víz-
nyomás-ingadozásra és ivóvíz-elszíneződésre lehet
számítani. 

Elzárjuk a vizet

Az elszíneződést a vízben lévő vasvegyületek
okozzák, melyek nem károsak az egészségre, de az
ivóvíz háztartási célú felhasználását megnehezítik.

Amennyiben bármilyen problémájuk merülne fel,
kérjük, forduljanak éjjel-nappal hívható diszpécser-
szolgálatunkhoz a 96/311-753-as telefonszámon.

A kellemetlenségekért, és a közlekedés akadá-
lyozásáért szíves elnézésüket és türelmüket kérjük!

Kurucz Zoltán, a
Pannon-Víz sze-
relője az Ifjúság
krt. 10–16. épü-
lettömb új vízbe-
kötésén dolgozik

Évek óta jó kapcsolatot ápol a Nemak Győr
Alumíniumöntöde Kft. a Szentiváni Óvodá-
val, melynek jegyében az üzem munkatár-
sai tizenegy gömbkőrist ültettek a Sugár úti
új óvoda kertjében. Major Hédi, a Nemak
HR Igazgatója elmondta, hogy a vállalat te-
vékenységét a környezettudatosság jellem-
zi és világszerte ennek jegyében működnek.
Ehhez kapcsolódik több más tevékenység
mellett a faültetési program. Dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő kiemelte, hogy a
régi mondás, mely szerint „aki fát ültet, bí-
zik a jövőben” jól illeszkedik a város elkép-
zeléséhez, hiszen az új óvoda a jövő nemze-
dékének épült, és az igényesen kialakított
udvar fásítása ezt teszi még élhetőbbé,
még barátságosabbá.

Faültetés
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a
www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítások és partnerségi egyez-
tetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért
kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály lakossági
fórum keretében bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfo-
gadott rendezési tervének módosítására irányuló:

TSZTM, SZTM 2017-017 Győr, Góré-dűlő, 20073/2 hrsz. út 04037 sz. Mk övezetbe sorolása 
előzetes tájékoztató anyagát továbbá

TSZTM, SZTM 2016-057 Győr, Tatai út menti 5282/2 hrsz. Gksz-ből lakóterületbe sorolása
teljes eljárás – véleményezési körben továbbá

SZTM 2017-057 Győr, Tatai út 00746 sz. övezet építménymagasság-növelése
TSZTM, SZTM 2017-060 Győr-Nádorváros 4291/153 hrsz.-ú ingatlan telek

kiegészítésének szabályozási tervi megalapozása
SZTM 2017-066 Győr-Révfalu, Galántai u. 01239 sz. övezet szabályozási módosítása
SZTM 2017-068 Győrszentiván, Váczi M. u. 02779 sz. övezet paramétersor módosítása
SZTM 2017-071 Győr-Révfalu, Víztükör lakópark 12158/173 hrsz. ingatlan felosztása
SZTM 2017-072 Győr-Révfalu, Horgony u. 01250 és 01251 sz. övezet telekalakítás

és építési hely jelölése véleményezési terv anyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2017. november 28. (kedd) 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a www.gyor.hu\in-
nováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés alatt „A partnerségi egyeztetés általános tud-
nivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és
magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetők: 2017. november 17-től december 6-ig a város inter-
netes oldalán: a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés címszó alatt.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők, a kitöltött és aláírt adatlapnak
az alábbi címek valamelyikére történő eljuttatásával:

Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9021 GyŐr, Városház tér 1. 
E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu
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JELENTKEZZEN BE

MOST!

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

2017

Üzleteinkben rendelnek:

Dr. Nagy Éva
szemész szakorvos

Thern Bernadett
diplomás optometrista,
kontaktológus

Szakács Krisztián
diplomás optometrista,
kontaktológus

TREND
OPTIKA

9021 Gyôr, 
Baross G. út 19.

Telefon:
96/488-341

Látás Hónapja — 2017 októberében, 

a TREND Optikában!

Meghosszabbítvanovember 30-ig!

szöveg és plakát: xantus-állatkert

Ha ötletmentesen kezdődött a szüle-
tésnapi vagy karácsonyi ajándékok
utáni hadjárat, a győri Xantus János
Állatkert most sem hagyja cserben lá-
togatóit. A fennállásának idén 50. év-
fordulóját ünneplő intézmény ugyanis
különleges meglepetést ajánl az állat-
imádók részére, akár a karácsonyfa
alá: egy éves bérletet, mely öt jegy
árából megvásárolható és korlátlan
számú belépést biztosít egy éven ke-
resztül.

Ezzel karöltve jár a különleges és iz-
galmas „VIP titulus” is, ugyanis a no-
vember 27-től megvásárolt bérlettel
rendelkező látogatóink exkluzív él-
ményként, december, január és febru-
ár hónapokban kipróbálhatják a gon-
dozói munkakör szépségeit a Füles
Bástyában. Itt előzetes regisztrációt
követően megélhetik, milyen csodála-
tos érzés gondoskodni az egzotikus
kedvencekről. Figyeljék honlapunkat
a további részletes információkért!

„Állati jó ajándék”
Bérlettel az állatkertbe

A bérletes látogatóink természe-
tesen várakozás és sorban állás nél-
kül léphetnek be állatkertünkbe
akár az év mind a 365 napján, vala-
mint elsőként értesülhetnek az állat-
kerti hírlevélen keresztül – hozzájá-
rulásuknak megfelelően – a park
eseményeiről, rendezvényeiről. A
közelgő karácsony alkalmából limi-
tált kiadású díszcsomagolásba búj-
tatva kínáljuk bérletünket, érdemes
tehát a leggyorsabb ajándékvadá-
szok között lenni! 

Nem is lehet egyedibb, tartalma-
sabb és személyesebb meglepetést
kitalálni, mint egy évnyi fantasztikus
élményt ajándékozni szeretteinknek,
akik így nyomon követhetik állatkerti
kedvenceik életét, fejlődését és ál-
landó részesei lehetnek a főszezon
díjmentes szolgáltatásai közé tarto-
zó Zooshow-nak vagy éppen a Ka-
landozoo fantázianevű, látványete-
téssel egybekötött szakvezetésnek.

Vigyázz, kész, start! Állati jó aján-
dékvadászat indul!!!

Hagyomány Győrben, hogy a városré-
szek központjaiban és a temetőkben
mindenki karácsonyfái díszlenek az ad-
venti és az ünnepi időszakban. Idén a
tavalyinál egyel több, összesen 42 hely-
színen lesz december 1-jétől kará-
csonyfa. Húsz helyen meglévő, élő fa
lesz az ünnep szimbóluma, 22 helyszí-
nen pedig fát állítanak a Győr-Szol Zrt.
munkatársai. Utóbbi munka már el is
kezdődött, a közszolgáltató koordinálá-
sában kivágják azokat a megfelelő, ma-
gánházak udvarán lévő fenyőket, ame-
lyeket tulajdonosaik felajánlottak. A
szállítást követően a fákat nagyobb
részt a szokásos helyeken állítják fel. 

Újdonság, hogy Bácsán az Új Bácsai
út–Szabadrév utca kereszteződésében
is lesz mindenki karácsonyfája. Változás,
hogy Adyvárosban, a tó melletti kará-
csonyfa a nővérszállóval szemben, a Ti-
hanyi Árpád út mellett lesz látható, a Sá-
rási díszített fenyő a 14-es sz. főút és a
kerékpárút közti zöldterületen lesz, Szi-
get városrész fenyője a Kígyó utca–Rad-
nóti Miklós utca sarkán áll majd, illetve
Újvárosban a Kossuth utcában, a Kos-
suth-szobor melletti karácsonyfát a
megszokottakhoz képest némileg kele-
tibb irányban találjuk majd meg.

A város karácsonyfáját, a Ménfő-
csanakról származó 11 méter magas,
20 éves ezüstfenyőt november 27-én
állítják fel a Széchenyi téren.

Fotónk Marcalváros I-en, az aluljá-
ró mellett készült.

Több
karácsonyfa
lesz idén
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•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •

Győrben, Marcalvá-
ros I-en eladó két-
szobás, 49 nm-es,
harmadik emeleti
panellakás. Az in-
gatlan négyemele-
tes házban található.
A lakás konyhája
felújított, a vizes he-

lyiségek új csempeburkolatot kaptak. A
fürdőszobában a fürdőkád zuhanyzóra
lett cserélve. A műanyag ablakokon re-
dőnyök biztosítják az árnyékolást. A ra-
diátorok újak.

Ár: 14,3 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Pinnyé-
den kínálom
eladásra ezt a
77 nm-es, első
emeleti, erké-
lyes társasházi
lakást. Elosztá-

sa: nappali + 3 szoba. A kulcsrakész la-
kásban minőségi burkolatok, beltéri aj-
tók és konyhabútor került beépítésre. A
nappaliból léphetünk a 6 nm-es erkély-
re. Fűtését egyedi gázkazán látja el,
padlófűtéssel. Az ár tartalmazza a gép-
kocsibeálló árát is.

Ár: 28,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr -Szabadhe -
gyen, négyemeletes,
szigetelt, fűtés-kor-
szerűsített házban
földszinti, 58 nm-es,
3 szobás, tóra néző,
részben felújítandó,
francia erkélyes pa-
nellakás eladó. Jel-

lemzők: műanyag, redőnyös nyílászá-
rók, több ponton záródó biztonsági be-
járati ajtó, új radiátorok, távhős fűtés
egyedi méréssel. A fürdőszobába a fel-
újítás során zuhanykabin került.

Ár: 15,99 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

G y ő r b e n ,
Marcalvá-
ros I-en két-
szobás, 49
nm-es, má-
sodik emele-

ti panellakás eladó. A csendes, parkra
néző ingatlan szépen karbantartott,
tiszta, rendezett. A radiátorok és az ab-
lakok cseréje megtörtént, a nyílászárók
redőnnyel és szúnyoghálóval felszerel-
tek. Tárolás céljára gardróbszekrények
állnak rendelkezésre. A szinten külső
tároló helyiség található. 

Ár: 13,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban 3 szintes társasházban azonnal át-
vehető, második emeleti, bruttó 61,05
nm-es, nettó 47,39 nm-es, emelt szintű
fűtéskész lakás (padlástér). Elosztása:
nappali + 2 szoba.

Ár: 13,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfő-
csanak ked-
velt utcájában
kínálom el-
adásra ezt a

2004-ben épült, első emeleti, 102 nm-
es társasházi lakást, melyhez egy hatal-
mas, 14 nm-es erkély tartozik. Elosztá-
sa: nappali + 3 szoba. A fürdőszoba
káddal és zuhanyzóval ellátott. Elő-
nyös tulajdonság a lakásban a klíma.
Az udvaron 2 db gépkocsibeálló tarto-
zik az ingatlanhoz, valamint tároló he-
lyiség nyújt lehetőséget a pakolásra.

Ár: 28,9 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Piny-
nyéden kíná-
lom eladásra
ezt a 80 nm-
es, első eme-
leti, erkélyes
társasházi la-

kást. Elosztása: nappali + 3 szoba. A
kulcsrakész lakásban minőségi burko-
latok, beltéri ajtók és konyhabútor ke-
rült beépítésre. A nappaliból léphe-
tünk a 6 nm-es erkélyre. Fűtését egyedi
gázkazán látja el, padlófűtéssel. Az ár
tartalmazza a gépkocsibeálló árát is.

Ár: 29,7 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Szigetköz szívében, Győrzámolyon kí-
nálom eladásra ezt a minden igényt ki-
elégítő ikerházat. A 90 nm-es házhoz tar-
tozó telekrész 500 nm. Elosztása: az ame-
rikai konyhás nappali mellett kialakítás-
ra került 3 hálószoba, valamint kamra. A
házhoz 15 nm terasz kapcsolódik.

Ár: 23,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Indul a má-
sodik ütem
értékesítése!
Most beveze-
tő áron!
G y ő r - S z a -
badhegy új,

kedvelt lakóparkjában eladó ez a máso-
dik emeleti, 76 nm-es, nappali + 3 szo-
bás, 7 nm-es erkéllyel rendelkező lakás.
Ez a lakás tökéletes választás lehet ki-
sebb és nagyobb családok számára is.
Ha csendes, nyugodt helyen szeretné-
nek élni, ez a megfelelő választás!

Ár: 27,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Szi -
getben, a
Belvárostól
1 percre, 95
nm-es, fű-

téskész állapotú üzlethelyiség eladó. Je-
lenleg 2 nagy helyiségből áll, két WC,
egy tusoló, és egy teakonyha rendezhe-
tő be, de elosztása rugalmasan alakítha-
tó. Fűtése egyedi mérős, radiátoros hő-
leadókkal, a nyílászárók nem utcára
nyílnak. Alkalmas: fitneszteremnek,
irodának, utcafrontot nem igénylő tevé-
kenységnek.

Az ár nettó: 19 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

VÁRHATÓ ÁTADÁS: 2018. JANUÁR. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794  Horváth Csilla: +36-70/321-7759

KÉRJE A BERUHÁZÓTÓL KULCSRAKÉSZEN, BOMBAÁRON
22.500.000 Ft-ért új lakását, akár 10+10-es CSOK-ra!

EMELT SZINTŰ FŰTÉSKÉSZEN 19.900.000 Ft! 

Győr kedvelt zöldövezeti részén, Szabadhegyen,
csendes környezetben modern, minimál stílusban
tervezett társasházban, praktikus elrendezésű la-
kások eladók. Az első és a második emeleten el-
adó ez a 62 nm-es lakás. A tágas amerikai konyhás
nappali mellett 2 hálószoba került kialakításra.
Nagyméretű nyílászárókkal rendelkező, világos la-
kás, kitűnő választás családosok részére.  

B o m b a
Á R O N
G y ő r  -
újfalun! új
építésű, el-
ső emeleti,
68 nm-es,

nappali + 3 szobás lakás 14 nm erkéllyel
eladó. Nyugati tájolás, zöldre néző kilá-
tással! Ez a lakás a második emeleten is
megtalálható. A liftes ház 30-as téglával
épül, amely 15 cm szigetelést kap. Fűté-
sét központi kazán biztosítja lakáson-
ként egyedi mérőórákkal, padlófűtéssel.

Ár: 21,5 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Ménfőcsanakon 54,65 nm-es, első
emeleti, erkélyes, amerikai konyhás nap-
pali + 2 szobás, új építésű lakás eladó,
modern, igényes kivitelezésű társasház-
ban. Jellemzők: 30 cm-es téglafalazat, 12
cm hőszigetelés, műanyag nyílászárók 3
rétegű üvegezéssel. Házközponti kazán
lakásonként egyedi mérővel, radiátor hő-
leadókkal, de padlófűtés is választható.

Ár: 17,5 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfő-
csanakon, 14
lakásos, új
építésű tár-
s a s h á z b a n
45–65 nm-ig

lakások eladók. Ez a lakás a földszinten
található, 47,93 nm-es. Elosztása: nap-
pali + 1 szoba, a terasz mérete 10 nm.
A társasház 30 cm-es téglából, 12 cm-
es külső hőszigeteléssel, 3 rétegű mű-
anyag nyílászárókkal épül. Az ár emelt
szintű fűtéskész árra vonatkozik, várha-
tó átadás 2018. május.

Ár: 15,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Válasszon az elsők között! Győrújbarát
és Győr-Ménfőcsanak határán, a Száz-
szorszép lakóparkban épül ez a 10 la-
kásos társasház, melyben eladó ez a 49
nm-es (nettó 45 nm) lakás. Elosztása: 1
szoba + nappali, mely a második eme-
leten helyezkedik el, 11 nm-es erkély
tartozik hozzá.  

Ár: 14,2 M Ft. 
Búza Tímea: +36-70/425-5590
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www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •

Győr-Kisbácsán, a
Pacsirta lakópark-
ban kiadó ez a 63
nm-es, földszinti la-
kás, új építésű tár-
sasházban. Elosztá-

sa: nappali + 2 szoba, 12 nm-es terasz.
A konyha gépesített, a többi helyiség
bútorozatlanul kerül kiadásra. A fűtés-
ről egyedi gázkazán gondoskodik, radi-
átoros hőleadókkal. Az ingatlanhoz egy
zárt udvari gépkocsibeálló is tartozik.
KISÁLLAT NEM HOZHATÓ!

Bérleti díj: 120.000 Ft/hó + rezsi
+ 2 havi kaució.

Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos
társasházban, amerikai konyhás nappa-
li + 3 szobás, 66,5 nm-es, földszinti,
kertkapcsolatos lakás eladó 20,4 nm-es
terasszal és 150 nm saját zölddel!

Ár: 24,99 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Révfalu új építé-
sű, dinamiku-
san fejlődő ré-
szén, 6 percre az
Árkádtól épül
ez a modern,
minden igényt
kielégítő, liftes

társasház. Ennek a földszinti lakásnak
az alapterülete 64,13 nm + 6,45 nm te-
rasszal, 21 nm saját használatú kertkap-
csolattal (+ 210.000 Ft). Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 2 szoba, de a
válaszfalakon még változtathat.

Ár: 22,7 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szabadhe-
gyen, új építésű tár-
sasházban kiadó ez
az első emeleti, fran-
cia erkélyes teljesen
új lakás. A 70 nm-en

az amerikai konyhás nappali mellett 2
hálószoba került kialakításra. Kisállat
nem hozható! Közös költség: 10.000 Ft.
Igény esetén belső udvari gépkocsibeálló
is bérelhető: 10.000 Ft/hó

Bérleti díj: bútorozatlanul
140.000 Ft/hó + 2 havi kaució.

Bérleti díj bútorozva:
160.000 Ft/hó + 2 havi kaució.

Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Sziget rohamosan fejlődő részén,
új építésű társasházban lakások leköt-
hetők. A társasházban nyolc lakás ke-
rül kialakításra. Ez az 50 nm-es lakás a
földszinten található. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 1 hálószoba. Az
egyetem közelsége miatt kiválóan alkal-
mas diákok számára is.

Ár: 17,1 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez az
új építésű, 41 nm-es, tetőtéri lakás. A
lakáshoz 4,87 nm erkély kapcsolódik.
Elosztása: amerikai konyhás nappali +
1 szoba. A 20 lakásos, liftes társasház-
ban 38 nm és 57 nm közötti lakások ke-
rültek kialakításra.

Ár: 15,6 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Nádorvárosban, 26 lakásos, liftes,
mélygarázsos, új építésű társasházban
34–80 nm-es és penthouse lakások le-
köthetők. Ehhez a földszinti, 72,94 nm-
es lakáshoz 17,84 nm terasz tartozik
kertkapcsolattal, melynek elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 szoba.

Ár: 26,3 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Zöld környezet, csend és jó levegő, kö-
zel a Belvároshoz! Győr-Révfalu határ-
án, Vízivárosban, újonnan épülő társas-
házban korlátozott számban lakások
még leköthetők. Ez a 62 nm-es, nappali
+ kétszobás lakás a földszinten eladó. A
nappalihoz 4 nm-es terasz kapcsolódik.

Ár: 21,8 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrújfalu
c s e n d e s ,
kedvelt ut-
cájában kí-
nálom el-
adásra ezt

az ikerházat. Elosztását figyelembe vé-
ve, nagyobb családok számára is ideá-
lis választás lehet, hiszen a 90 nm-en
amerikai konyhás nappali valamint 3
hálószoba került kialakításra. A nappa-
lihoz terasz kapcsolódik.  A házhoz tar-
tozó telekrész 550 nm. Magas minőség,
megbízható kivitelezés!

Ár: 25,9 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

KÖLTÖZZÖN
IDÉN! Győr-
Kisbácsán, a
Pacsirta lakó-
parkban (Szi-
tásdomb) első

emeleti, erkélyes, amerikai konyhás
nappali + 2 szobás, 72 nm-es lakás el-
adó, új építésű, 14 lakásos társasház-
ban. A társasház főfalai 30 cm vastagok,
12 cm hőszigeteléssel, a nyílászárók
műanyagból készülnek, kívülről antra-
cit színben, 3 rétegű üvegezéssel, alu-
mínium redőnnyel.

Ár: 20,5 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020
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N á d o r v á -
rosban új
é p í t é s ű ,
földszinti,
77,1 nm-es,
nappali + 2

szobás, teraszos lakás eladó családias,
kis társasházban. A nyílászárók mű-
anyagból készülnek, 3 rétegű üvegezés-
sel, kívül antracit színben. Az ár emelt
szintű fűtéskész ár, amely tartalmazza
a közműfejlesztési hozzájárulások díját
is. Garázs 3,5 M Ft-ért vásárolható, 1
udvari beálló ajándék. 

Ár: 27,5 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

A Belváros és egye-
tem gyors elérhető-
ségével, hosszú táv-
ra kiadó ez a 60 nm-
es, 1. emeleti, 2 szo-
ba + étkezős konyha
elosztású, új építésű
társasházi lakás. Gé-
pesített konyhával
(mosogatógép, pára-
elszívó, hűtőszek-
rény) és igény sze-

rinti bútorokkal, TV-vel felszerelt. 

Bérleti díj: 120.000 Ft +
rezsi/hó + 2 havi kaució. 

Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban (Szitásdomb), 43,57 nm-es, első
emeleti, amerikai konyhás nappali + 1
szobás, új építésű lakás eladó. A terasz
mérete 8,64 nm. A nyílászárók 3 rétegű
üvegezésűek, belül fehér, kívül barna
színben, alumínium redőnnyel.

Ár: 14,5 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győrben, Marcalváros I-en kétszobás,
49 nm-es, szép állapotú panellakás,
négyemeletes házban, november 1-től
kiadó. Az ingatlan felújított, bútorozat-
lan. Üzletek, iskolák, orvosi rendelő,
buszmegállók pár lépésre elérhetők.
Kéthavi kaució szükséges. 

Ár: 85.000 Ft/hó + rezsi
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

KÉNYELEM és NYUGALOM a PA-
CSIRTA LAKÓPARKBAN! Győr egyik
legkedveltebb lakóparkjában új építésű
társasházi lakások eladók. Ez az 58 nm-
es lakás az első emeleten található. El-
osztása: nagyméretű amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba. A nappaliból
közelíthető meg a 4 nm-es erkély.

Ár: 18,7 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szigetben, Bel-
városhoz, egyetem-
hez közel, 50 nm-es, 2
szobás, második eme-
leti, nagy részben fel-
újítandó téglalakás el-
adó. A szobákban par-
ketta, többi helyiség-
ben kőburkolat, a nyí-

lászárók fából készültek, szúnyoghálóval
ellátottak, fűtése távhős. A lakásban
spejz és falba épített gardróbszekrény, az
alagsorban saját nagyméretű tároló van.
Vízvezetékek cseréje megtörtént.

Ár:   12,99  M Ft. 
 Horváth Edina: +36-70/587-4020
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A Győr-Szol Zrt. felvételt hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:

Fő feladatok: • üzleti tervezés • terv-tény elemzé-
sek • előrejelzés • havi/negyedéves/éves zárásban va-
ló részvétel • jelentési rendszer működtetése • ripor-
tálási feladatok: rendszeres és ad-hoc jelentések • pro-
jektcontrolling • gazdaságossági számítások készíté-
se • hatósági adatszolgáltatásokban való részvétel

Elvárások: • felsőfokú szakirányú gazdasági végzett-
ség • mérlegképes könyvelői szakképzettség • logi-
kus gondolkodás, kiváló problémamegoldó  képes-
ség • felelősségteljes munkavégzés • magas szintű
Excel és Word ismeretek

Előnyt jelent:  • további szakirányú végzettség, kép-
zettség (controlling szakirányú oklevél,  controlling
szakközgazdász) • controlleri gyakorlat

A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezési határidő: 2017. november 20.

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, vala-
mint a végzettségeket igazoló bizonyítványokat a következŐ
e-mail címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, szíves-
kedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: Controller pozíció

Álláshirdetés

controller

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

Álláshirdetés

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
bádogos (tetofedo)
villanyszerelo

´́ ´́
´́

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja korlátozott
számban rendelkezésre álló, saját tulajdonában lévő
Győr, Semmelweis utcában található, 27,62–43,31
nm-es nyugdíjasházi bérlakásait.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen
(idŐpont-egyeztetést követŐen), vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-
Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág Tel.: 96/505-053, 96/511-
420/195 E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Személyre szabott fizetési feltételekkel
kiadó nyugdíjasházi bérlakások

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felvételt
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

KUKARAKODÓ

Feltétel: 8 általános. Elônyt jelent: • darukezelôi végzettség • kon-
téneremelôi végzettség

GÉPJÁRMÛVEZETÔ

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármûvezetôi képesí-
tési igazolvány) • Digitális tachográf kártya

NEHÉZGÉPKEZELÔ

Feltétel: • min. 8 általános • nehézgépkezelôi és/vagy földmunka-
rakodó és szállítógép-kezelô OKJ-s bizonyítvány • gépkezelôi jogo-
sítvány 4511-es gépcsoport. Elônyt jelent: gyôri lakhely

Önéletrajzát a következô címre várjuk:  GYHG Gyôri Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft., 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1. vagy
munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyá-
ban tüntesse fel a munkakör megnevezését.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
hirdetmény útján értékesíti az alábbi kivett gyógyszertár meg-
nevezésű ingatlanát 

Cím Helyrajzi szám Terület
Győr, Rákóczi Ferenc u. 2. 6889 321 m2

Az 1850-ben épült, ma már műemlék épület Győr Belvárosában ta-
lálható, a Széchenyi tér északkeleti sarkában. Az ingatlan műemléki
területen, védett régészeti lelőhelyen helyezkedik el. Az épület egy -
aránt megközelíthető a tér, valamint a Rákóczi utca felől is. A Szé-
chenyi tér jelentős forgalommal bír, turisztikai központja is a város-
nak. A terület gépkocsival könnyen elérhető, de a tér forgalomtól
elzárt terület. Parkolási lehetőséget a felszíni parkolóhálózat és a
Dunakapu téri mélygarázs biztosít. Az ingatlan ötszintes, amely ma-
gában foglalja a pincét, földszintet, első-, második emeletet, vala-
mint a padlásteret. Az öt szint alapterülete 1.198 m2. Az épületet
1998-ban teljesen felújították. A házban villamos energia, gáz, víz,
szennyvíz közműszolgáltatások állnak rendelkezésre. Az épület gé-
pészeti és elektromos rendszerei közösek a szomszédos ingatlannal.
A meghirdetett ingatlan birtokba adása az adásvételi szerződés alá-
írását követően, 1,5 hónap múlva esedékes. 

Az ingatlan a helyszínen megtekinthető: 2017. november
23-án 14–15 óráig. Az ajánlat beérkezésének határideje:
2017. november 30. 12 óra

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ
meg. További információ a GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzlet -
ágánál (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail:
vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben, 8 és
16 óra között.

Értékesítési hirdetmény

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 kiemelt bérezéssel
mû szak ve zetô, eladó, pénztáros, hentes,

bolti kisegítô munkakörbe kollégákat.
Gyedes ellátásban lévôk, megváltozott
mun ka ké pes sé gû ek és nyugdíjasok

jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség.

Idôszaki diákmunka lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat

a munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: 2017. november 17—23.

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa máj
fagy. 500 g, 718 Ft/kg 359 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa far-hát 119 Ft

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Farmer tejföl 
20%-os, 330 gr, 
651,22 Ft/kg

215 Ft/db

Magyar piros
alma, idared

169 Ft/kg

Sertéslapocka

950 Ft/kg

Mikulás
tejcsokoládé-figura

60 gr, 3316,66 Ft/kg

Mandarin

299 Ft/kg

199 Ft/db



MÁTYÁS KIRÁLY
GALÉRIA

Teljes hagyaték
felvásárlása.
Amit vásárolok:

– bútorok – festmények
– órák (karóra, falióra, asztali óra)

– ezüst tárgyak
– borostyán ékszerek

– herendi és Zsolnay-tárgyak
Tel.: 06-70/345-8959.

Díjtalan kiszállás!

INGATLAN

Győrben 57 nm-es, 3 szobás, egye-
di gázfűtéses téglalakás garázzsal eladó.
Irányár 19,99 M Ft. Tel.: 06-20/801-
0281 www.ingatlan.com/24602848

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi, 2 szobás, 52 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne hasonló, 2 szobás,
komfortos vagy összkomfortos, határo-
zatlan idejű bérleményre 1. emeletig
vagy liftes házban. Gyárváros, Újváros,
Sziget kizárva. 06-30/907-5201

06-96/505-000

Belvárosi, 2 szobás, 69 nm-es, össz-
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, belvárosi, révfalui, szi-
geti, nádorvárosi, 80 nm-nél nagyobb, 3–
5 szobás, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. (Hirdetésszám: 632.) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1 szobás, ha-
tározatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 633.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
félkomfortos, fatüzeléses, határozott

ÁLLÁS 

A győri Vaskakas Báb-
színház színpadi díszí-
tő munkatársat keres. A
részletek miatt hívja Horváth Bá-
lint műszaki vezetőt a +36-20/227-
5001-es telefonszámon, vagy ér-
deklődjön a balintvaskakas@
gmail.com e-mail címen.

CNC-gépkezelőket, for-
gácsolókat, CO2-hegesztőket,
darusokat (felülről vezérelt), üze-
meltető villanyszerelőket, gépla-
katosokat, méréstechnikusokat,
kovácsokat keresünk győri mun-
kahelyre. 06-70/941-0185; 06-
70/911-0994 majsamunka@
indamail.hu

Az UNI-WORKER KFT. nyi-
tott pozíciói: könnyű fizikai
munkás, takarító, fröccsöntőgép-ke-
zelő, targoncavezető, sorkiszolgáló,
mechanikai megmunkálás területre
gépkezelő, kesztyűgyárba betanított
munkás, CNC-marós. Érdeklődni le-
het: +36-96/283-281 vagy
info@uni-worker.hu

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítást és köl-
töztetést vállalok, igény sze-
rint. Tel.: 06-20/325-4156.

Redőny-, szúnyogháló- 
szerelés, gurtnicsere,

rövid határidővel.
Tel.: 06-20/246-5724.

Lomtalanítást válla-
lok, padlástól a pincéig, in-
gyenes elszállítással. Hívjon
bizalommal: 06-70/675-
0654. 

Villanyszerelést és vil-
lanybojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

áthúzása, anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

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

Sövényvágás, fakivágás, gyö-
kérkivétel, faültetés, fametszés, koro-
naalakítás, ásás, bozótirtás! 06-
30/403-6810; 96/826-322.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzatfes-
tés és gipszkarton rendszerek kivi-
telezése. Tel.: 06-70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

Kettő darab nagy fenyőfát ki-
vágásért odaadnék. Tel.: 06-96/424-152.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. 
Molnár László:

+36-70/206-3759

BURGONYAVÁSÁR 88
Ft/kg, 15 kg-os zsákok-
ban, egyenesen az AL-
FÖLDRŐL! Győr, GYESEV, vasúti
átjáró, Kálvária u. 38. sárga konténer.

Dióbél-felvásárlás Győr, Ná-
dor utca 21. 06-20/979-5105

ELADÓ használt páraelszívó,
tűzhelyemelő. 06-20/579-2394

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst vennék. 06-
70/564-2280

bérleti szerződéses lakást cserélne 1–
1+fél szobás, 40 nm-es, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses bér-
leményre. (Hirdetésszám: 415.) 

Marcalváros I, 1+2 fél szobás, 53
nm-es, összkomfortos, távfűtéses, félig fel-
újított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–70 nm-es, 2+fél szobás, átla-
gos állapotú bérleményre. Minimális tar-
tozásátvállalás lehetséges. Adyváros, Sza-
badhegy előnyben. (Hirdetésszám: 416.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, átlagos ál-
lapotú, határozatlan idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2–4 szobás,
max. 110 nm, határozatlan idejű bér-
leti szerződéses bérleményre. Tartozá-
sátvállalás lehetséges. Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 417.)

Belvárosi, 76 nm-es, 3 külön álló,
tágas, magas belmagasságú, világos
szobás, komfortos, központi helyen le-
vő, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 3-4 szobás, 75–100
nm-es, határozatlan idejű belvárosi és
nádorvárosi bérleményre. Tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 418.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szobás,
50–60 nm-es, határozott-határozatlan
idejű bérleti szerződéses belvárosi, ná-
dorvárosi, marcalvárosi, adyvárosi bér-
leményre. (Hirdetésszám: 419.) 
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

A Gyôr Projekt Kft. kétfordulós pályázat útján
BÉRBE ADJA

a KÁLÓCZY TÉRI TENISZ KLUBHÁZ és az 
AQUA SPORTKÖZPONT
BÜFÉ HELYISÉGEIT.

A pályázati dokumentáció 2017. november 22. napjától igényelhetô
a gyorprojekt@gyorprojekt.hu email címen a megpályázni kívánt

létesítmény nevének a megjelölésével.

Nem kell hónapokat várnia

CSONTSÛRÛSÉG-VIZSGÁLATRA
tudjon meg többet csontjai állapotáról. 
Elôzze meg a csonttörését!

A vizsgálat 3 különbözô szerkezetû csonton
történik és beutaló nem szügséges!

Bejelentkezés: 96/827-744, 30/860-5329
Cím: Gyôr, Bem tér 14/B Szent György Egészségcentrum.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes meg-
fejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Hegedûs Péter—Szabó Zoltán:
Vaskakas is talál szelet címû könyvét kapja. A nyeremény a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Elôzô heti rejtvényünk nyertese: Almási Gáborné.
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Győrben tartotta szakmai konferenciáját a Magyar In-
gatlan-Gazdálkodók Szövetsége (MIGSZ). A vendég-
látó város nevében dr. Gancz Tamás önkormányzati
képviselő, a szervezők részéről Keresztély Dezső, a
MIGSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Sági
Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója tartotta
meg a konferencia nyitó előadását. Sági Géza előadá-
sában a nyáron megrendezett Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál (EYOF) megrendezéséhez kapcsolódó-
an épült létesítmények – köztük a sportolók elszállá-
solására hivatott két olimpiai falu, valamint a sportlé-
tesítmények – ingatlangazdálkodási kérdéseit elemez-
te, az objektumok tervezésétől az utóhasznosításig vé-

Ingatlanosok az EYOF-ról

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) sikersportága újabb nagy
nemzetközi versennyel visszatér Győr-
be. Az Olimpiai Sportparkban rende-
zik november 18-án és 19-én a csel-
gáncsozók ifjúsági Európa-kupáját,
közel 340 indulóval. Ezzel a rendezés-
sel ismét Győrben ír történelmet a
magyar cselgáncssport, hiszen a
mostani lesz az első hazai ifjúsági Eu-
rópa-kupa viadal. A rangos versenyre
előzetesen 26 ország cselgáncsozói
neveztek, nem csak a kontinensről
jönnek fiatalok, kirgiz és mongol ver-
senyzők is tatamira állnak majd. Győr-
ben tehát a sikeres serdülő Európa-
kupák és az EYOF után ismét remek
színvonalú megmérettetésre számít-
hatnak a résztvevők.

„A magyar cselgáncs történeté-
ből ez a verseny még hiányzott” –
mondta Nagy András, a Magyar Ju-
do Szövetség sportigazgatója. „Min-
den évben rendezünk rangos, olim-
piai kvalifikációs versengést a felnőt-
teknek, Paksra látogatnak nyáron a
junior korcsoport legjobbjai, az idén
tizedszer rendeztük meg Győrben a
serdülők Európa-kupáját, és most
már az ifjúsági korosztálynak is tu-
dunk kínálni rendszeres lehetőséget
a versenyzésre. A viadalnak a ’töké-
letes helyszín’ ad otthont, hiszen a fi-
atalok az EYOF után ismét az Olim-
piai Sportparkban találkoznak, ám

Visszatér az EYOF-generáció:
judo Európa-kupát rendeznek városunkban

ezúttal a legnagyobb csarnokban. A
nyári EYOF-ot követően kaptunk
egy hivatalos levelet a kontinentális
szövetségtől, amelyben megköszö-

nik a rendezést, és a valaha volt leg-
jobb EYOF-versenynek nevezik a
Győrben lebonyolított judoviadalt.
Jó érzés volt látni a zsúfolásig telt le-

látókat, reméljük, az Európa-kupa is
hazai sikerektől lesz hangos.” 

A judo az EYOF egyik legsikere-
sebb magyar sportága volt, a mieink

3 arany-, 2 ezüst- és 4 bronzérem-
mel Grúzia mögött a második helye-
zést szerezték meg az éremtábláza-
ton. Sajnos sérülés miatt Sipőcz Ri-

chárd, Vida András és Tóth Benedek
is hiányzik a jelenlegi keretből. Az
EK-n hét győri versenyző vesz részt,
közülük az EYOF-ezüstérmes Kar-
dos Tímea a legtapasztaltabb nem-
zetközi porondon. 

„Bővített kerettel indulunk, nagyjá-
ból nyolcvan magyar léphet majd ta-
tamira Győrben. Elég sűrű volt az idei
versenyszezon, többen is megsérül-
tek az év végére. A sportágnak a mos-
tani ifjúsági elit lehet a következő
aranygenerációja felnőtt szinten. Per-
sze ehhez sok mindennek jól kell ala-
kulnia, de a 2024-es olimpián már
többen ott lehetnek a hétvégi mezőny-
ből az akkori magyar válogatottban” –
mondta Hatos Zsuzsanna, az ifjúsági
női válogatott edzője. 

„Nem csak az a fontos, hogy modern
sportlétesítményeket építsünk, hanem
az is, hogy ezeket a csarnokokat meg-
töltsük tartalommal. Győrben ez is sike-
rült, az EYOF óta eltelt időszakban az if-
júsági olimpia helyszínei nem üresen
kongó termek, szinte minden hétre jut
rangos sportesemény. Ilyen lesz a csel-
gáncs Európa-kupa is” – mondta az
esemény sajtótájékoztatóján dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester.

Szombaton 9, vasárnap 10 órakor
kezdődnek a selejtezők, a döntőket
mindkét napon délután negyed 5-kor
rendezik az Olimpiai Sportparkban, az
EYOF tornaversenyeinek helyszínén.

gigkövetve a folyamatokat. Azt, hogy az EYOF meg-
rendezése az ingatlanszakma érdeklődését is felkel-
tette, jól mutatták a hallgatóság soraiból érkező, rész-
letekbe menő kérdések, melyekre az elnök-vezérigaz-
gató készséggel válaszolt. A délutáni program során
a konferencia vendégei buszos túrán látogatták meg
az olimpiai fesztivál helyszíneit, így testközelből ismer-
kedhettek meg azokkal a létesítményekkel, melyekről
a délelőtti előadás során hallhattak.

A konferencia másnapján a Nemzeti Eszközke-
zelő tevékenységéről, a szlovákiai bérlakás prog-
ramról és a bécsi ingatlanfejlesztésekről hallgattak
meg előadásokat a résztvevők.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A 2016-os A csoportos világbaj-
nokság egyik hőse, aki gólt
ütött Kanadának, egykor Győr-
ben nevelkedett, ma Németor-
szágban játszik, és a világraszó-
ló sikereket elérő magyar jégko-
rong-válogatott csapatkapitá-
nya. Bartalis Istvánnal a győri
jégpályán beszélgettünk.

Bartalis József egykor a csíkszeredai
sportklub és a román válogatott hoki-
sa volt, s a legjobb, ami történhetett,
hogy fia, Bartalis István is pakkot ka-
pott. István 1990-ben született Csík-
szeredán, s mindössze egyéves volt,
amikor Székesfehérvárra költöztek. Itt
ismerkedett meg közelebbről a jégko-
ronggal, majd az ismerkedést a győri
utánpótláscsapatnál folytatta. Bár az
édesapja volt a vezetőedző, mégsem
gondolja, hogy a szülői nyomás miatt
lett jégkorongozó. „Sokszor óvoda he-
lyett is a pályán kötöttem ki, mert na-
gyon jól éreztem magam a jégen.”
Győr tehát fontos állomás a pályafu-
tása szempontjából. Ahogy mondja,
a szabadtéri edzéseknek felejthetet-
len hangulata volt. „A baj csak az,
hogy 3-4 hónapnyi jeges edzés na-
gyon kevés, az akkori feltételek eny-
nyit engedtek, ezért kellett a váltás
mellett döntenem.”

Győr után a fővá-
ros következett, a Bu-
dapest Stars-ban
Kercsó Árpád formál-
ta a fiatal játékost,
majd kezdődhetett a
svédországi kaland,
amely nagy lökést
adott pályafutásához.
„2006-ban próbajá-
tékra hívtak Malmő-
be, de azt mondták –
bár a technikám nem
rossz – túl kicsi és gyenge vagyok.
Tóth Adriánnal együtt annak ellenére
hazajöttünk, hogy felajánlották az egy
osztállyal lejjebb való szereplést.
Svédországtól azonban mégsem bú-
csúztam el, mert édesapám jó barátai
révén Ljungbyba kerültem. Nagyon
kemény időszak következett az éle -
temben, napi négy edzés és rengeteg
küzdelem. Nem volt könnyű beillesz-
kedni, de ahogy felzárkóztam, s bizo-
nyítottam tudásomat, szorgalmamat,
és megtanultam a nyelvet is, egyre in-
kább befogadtak. Ott sajátítottam el
a soha ne add fel mentalitást.” Barta-
lis a svéd második ligában 196 mecs-
csen játszott és hatvan pontot szer-

Bartalis István Gyôrbôl indult világhódító útjára
zett, sőt még az edzősködésbe is be-
lekóstolhatott, hiszen nyaranta a hoki-
suliban segédkezett, utolsó svédor-
szági szezonjában pedig már az U16-
os csapat edzője volt. Hogy sokat je-
lent neki városunk, mi sem bizonyítja
jobban, hogy Győrben is elindította a
hokisulit, amellyel a magyar tehetsé-
gek felkutatásához is szeretett volna
hozzájárulni. „Fontos szerepet játszik

az életemben a fiatalok képzése. Most
az új jégcsarnok építése miatt ezt saj-
nos szüneteltetnem kell, de ha elké-
szül a létesítmény, még szélesebb kör-
ben folyhat majd az oktatás. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy a mai fiatalok-
nak már nem kell elmenniük, hogy ki-
tűnő feltételek mellett tanulják a jég-
korong csínját-bínját.”

A csatár 2014-ben hazatért, és az
osztrák bajnokságban vitézkedő Fe-
hérvár játékosa lett, jelenleg pedig a
németországi Wild Wings Schwen-
ninger csatára, ahol a korábbi ma-
gyar szövetségi kapitány, Pat Cortina
az edzője. Bartalis tehát Győrből in-
dulva lett Európában is elismert játé-

kos, a magyar válogatott húzóembe-
re, csapatkapitánya. Annak a magyar
válogatottnak, amely évről évre erőn
felül teljesít, és húzogatja a világ jég-
korong-nagyhatalmainak bajszát. A
2008-as szapporói csoda után a csa-
pat a 2015-ös krakkói divízió 1-es VB-
ről is kvalifikálta magát a világelitbe.
S hogy mi a magyar siker titka? Bar-
talis szerint, amíg az első A csoportos

részvétel még a csoda kategóriába
volt sorolható, addig a mai eredmé-
nyek egyre inkább egy szisztemati-
kus, tudatos munkának a gyümölcsei,
amelynek révén bővül az utánpótlás,
egyre nagyobb a merítési lehetőség,
és a szakmai munka színvonala is
egyre magasabb. „Mi sem bizonyítja
mindezt jobban, mint a beszélgeté-
sünk apropója, vagyis az új győri jég-
csarnok alapkőletétele. Mindez egy
újabb lehetőség a honi jégkorongo-
zásnak, hiszen a kisalföldi megye-
székhely is egy komoly bázisa lehet
ennek a sportnak. Remélem, hogy
hamarosan első ligás felnőtt csapatot
is indíthat a város, mert ez a lelkes fi-
atalok számára is óriási húzóerőt je-
lentene. Még messzebbre tekintve –
ha csak a földrajzból indulok ki – akár
egy EBEL-ben (osztrák első osztály)
induló csapatunk is lehetne. Persze
ez még a jövő zenéje.”  

Visszatérve a 2016-os VB-re, válo-
gatottunk 5–2-re verte azokat a fehér-
oroszokat, akik a Top10-ben is voltak.
„Leírhatatlan érzés, amikor a legjobbak
között hivatalosan is nekünk játsszák a
himnuszt. Csodálatos volt osztozni eb-
ben a sikerben a szurkolóinkkal, akik
szintén megérdemelték, hogy átélhes-
sék mindezt, hiszen a magyar szurko-
lótábor egyedülálló a világban.” A VB

másik nagy pillanata pedig az volt, ami-
kor Bartalis István gólt ütött Kanadá-
nak. „Ez egy olyan dolog, amelyre az
ember élete végéig emlékezik.”

Jövőre egyébként hazánk ad ott-
hont a divízió I/A-s világbajnokságnak
április 22–28. között. A mieink Szlové-
niával, Olaszországgal, Kazahsztánnal,
Lengyelországgal és Nagy-Britanniá-
val küzdenek majd a feljutásért a leg-
jobbak közé. Ha ez sikerülne, 2019-
ben egy közeli helyszínen, a szlovákiai
Kassán szerepelhetne újra az elitcso-
portban a magyar válogatott. „A végső
sorrendre ma még nagyon nehéz tip-
pelni, hiszen borzasztóan szoros a me-
zőny. Mi természetesen a feljutásért in-
dulunk harcba, de nüanszokon múlhat
az eredményesség. Hogy hányadik he-
lyen végzünk, azt nem tudom, de hogy
a végsőkig küzdünk majd, abban min-
denki biztos lehet!” – zárta a beszélge-
tést Bartalis István.

Az egyik legjobb magyar
jégkorongozó
gyakran visszatér
nevelôegyütteséhez
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A beruházás nyomán megújul a győri jég-
csarnok, amely a verseny- és a szabadidős-
port számára is komoly lehetőség. Az eddi-
gi negyvenezres látogatószám tovább
emelkedhet, és akár első osztályú csapata
is lehet Győrnek.

„Nekem 11 évesen költöznöm kellett a fővárosba,
de a győri fejlesztések révén a mai fiataloknak már
megadatik a lehetőség, hogy kitűnő feltételek mel-
lett, városukban válhassanak komoly jégkorongo-
zóvá” – ezzel a felütéssel érzékeltette a fejlesztés je-
lentőségét Bartalis István, a magyar jégkorong-vá-
logatott csapatkapitánya, aki gyermekkorában a
győri klubnál nevelkedett. (A győri kötődésű játé-
kossal készült cikkünket a szemközti oldalon olvas-
hatják.)

De nézzük meg, mit is tartalmaz a beruházás,
amely a tervek szerint 2018. szeptember 30-ig ké-
szül el. Az első ütemben a korábban felújított mű-
jégpálya fölé új csarnoképület készül, amelyben egy
galériaszintet is kialakítanak. A keleti és az északi ol-
dalon lelátók kapnak helyet, a fogadóépülethez
csatlakoztatva pedig egy VIP-terasz készül. A csar-
nok befogadóképessége mintegy 1.200 fő, amely-
ből 560 ülőhely lesz. A második ütemben az utcai
homlokzat elé egy korszerű fogadóépületet építe-
nek. A nyugati homlokzat mentén új öltözőcsoport
létesül öt nagyobb méretű öltözőegységgel, kondi-
teremmel, valamint egy bírói öltözővel. A munkákat
a FODOR Építőipari KFT. kivitelezi. A költségek 70
százalékát TAO-támogatásból a NEMAK, az ön-
részt pedig az önkormányzat és a klub biztosítja. A
beruházás értéke összességében meghaladja az
egymilliárd forintot.

„A nyolcvanas évek elején társadalmi munká-
ban épült a pálya, amely az idők során olyan álla-
potba került, hogy mindenképp szükséges volt a
fejlesztése” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester, a beruházás alapkőletételén. Hoz-
zátette, az önkormányzat több ütemű felújítást ha-
tározott el, amely során többek között megépült a
gyakorlópálya, majd sátras fedést kapott a nagy-
pálya. A mostani beruházás egy újabb nagy lépés,
hiszen a gazdasági élet szereplőinek támogatásá-

Minôségi ugrás elôtt a gyôri jégsport
val egy olyan jégcsarnok létesülhet Győrben,
amely minden tekintetben megfelel a kor követel-
ményeinek, és amely új lendületet ad a győri
jégsportnak. Kiemelte, ahogy az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra (EYOF) elkészült létesítmé-

nyek is nagy kihasználtság mellett működnek, úgy
az új jégcsarnok is hasonlóan nagy siker lehet a
győriek körében. Bera Attila, a Győri Nemak-Dana
Hockey Club alelnöke elmondta, a klub játékosai,
az utánpótlás-nevelés számára hatalmas mérföld-
kő ez a beruházás, de fontos megjegyezni, hogy
egy szezonban mintegy negyvenezer közönség-
korcsolyázót fogadnak, tehát a tömegsport szá-
mára is nagy előrelépés lehet a fejlesztés. „Szezo-
nonként mintegy 1.200 óvodás gyermek tanul ko-
rizni, és ezt hamarosan még jobb körülmények kö-
zött tehetik.”

Szakembereink által kísért, egyéni igényekre alakított 
átfogó TESTSÚLYCSÖKKENTŐ és ALAKFORMÁLÓ
PROGRAMJAINKAT keresse egészségközpontunkban.

„Szabadítsa fel belső ragyogását!”

A GRAVITÁCIÓ LEGYŐZÉSE
már nem csak az űrutazók kiváltsága!

• Azonnali liftinghatás • Tartós fiatalítás binella • Medical beauty
100%-os tisztaságú esszenciákkal • Elektrokozmetikai eljárással

9024 Gyôr, Wesselényi u. 6. (Leier City Center) • www.rofe.hu
Információ és idôpontfoglalás: +36-96/769-196, +36-70/430-4082

Különleges 

nyitási 

kedvezmény:

15–25%!

Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség
alelnöke azt emelte ki, hogy ez a csarnok a magyar
jégkorongsport újabb fontos helyszíne lehet. Győr-
ben együtt van a kitűnő utánpótlás-alapanyag, a
szakmai háttér, és hamarosan az infrastruktúra is

adott lesz ahhoz, hogy minél több Bartalis István ke-
rüljön ki a győri műhelyből. „A társadalmi felelős-
ségvállalás és a sport szeretete vezérelt minket,
amikor a projekt támogatása mellett döntöttünk” –
fogalmazott Mersich Gábor, a Nemak Győr Kft. gaz-
dasági igazgatója. „Szerencsére nem vagyunk
egyedül – utalt a Dana szerepvállalására – s bízom
benne, hogy egyre több vállalkozás szponzorálja
majd a győri jégsportot.” 

A tervek szerint tehát jövő télen már egy meg-
újult, huszonegyedik századi jégcsarnokban kö-
szönthetjük a korcsolyaszezont.

Letették az egymilliárd forintos
beruházás alapkövét, jövő télre már

a huszonegyedik századi jégcsarnokban
köszönthetjük a korcsolyaszezont
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a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna)
kezdőknek és haladóknak

Az úszófoglalkozások a győri Aqua- Magyar
Vilmos- Móra és Sátoros Uszodában zajlanak.
Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 között uszodánként külön-
böző beosztásban, illetve szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra. Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu
Jelentkezés folyamatosan.
Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064,

Kovács Aliz 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

A Bajnokok Ligája címvédő Győri Au-
di ETO KC játékosa, Anja Althaus sú-
lyos térdsérülés miatt minimum há-
rom-négy hónapot kénytelen kihagy-
ni, így a csapatnak új beálló után kell
néznie. Bartha Csaba elnök a Sport Tv
Harmadik Félidő című műsorában
nem titkolta, a klub legendája, a világ
talán legjobb beállója, Heidi Löke az
egyik jelölt a német klasszis pótlására. 

„Althaus sérülése után arról beszél-
tünk Ambros Martín vezetőedzővel,
hogy kik azok a játékosok, akik szóba jö-
hetnek. Lökével remek viszonyban vál-
tunk el annak ellenére is, hogy a norvég
játékos az előző szezon közben, tavaly
novemberben jelentette be várandóssá-
gát. Pont az jutott eszembe a mostani sé-
rülés után, hogy itt az alkalom, segíthet
a Győrnek. Nyilván nehéz dolog ez, mert
élő szerződése van a Storhamarral."

Bartha Csaba elmondta, már fel is
vették a kapcsolatot Lökével, de vele
együtt négy-öt jelöltjük is van, más ne-
vet azonban nem szeretett volna mon-
dani. Azt viszont kijelentette, szerinte
a decemberi világbajnokság előtt el-
dől, ki lesz a csapat új beállója, mert
muszáj gyors megoldást találni, ren-
geteg meccs van még a szezonban.

A Győri Úszó SE 16 arany, 5 ezüst
és 9 bronzéremmel zárta a Száz-
halombattán rendezett rövidpá-
lyás úszó országos bajnokságot,
ezzel a legeredményesebb egye-
sület lett. Jakabos Zsuzsanna ki-
lenc aranyérmével, egy második
és egy harmadik helyezésével ki -
emelkedett a mezőnyből. A ver-
senyre 56 klub 480 sportolója ne-
vezett, közülük harmincheten
Győrből érkeztek a megmérette-
tésre. A GYUSE a pontversenyben
3.515 egységet gyűjtött, közel
1.000 ponttal múlta felül a máso-
dik helyezett BVSC csapatát. 

„Az eredményekből is látszik,
hogy a Győrben 2014 decembe-
rében átadott Aqua Sportközpont
ma már az úszás fellegvára. Olim-

2002 óta egy csapatot képez a Bayern München és
az Audi. Azóta a futballsztárok az ingolstadti gyártó
autóival járnak. Minden szezonra új autó jár, Audi
természetesen, a magyarok és a győriek örömére
ezek győri motorral szerelt luxusautók.

A futballisták szeretik az RS modelleket – szá-
molt be róla az Audi AG honlapja. Hummels, Jérô-
me Boateng és Thiago Alcántara Audi RS 6 Avantot
választott. Audi SQ7-est kapott Thomas Müller és
Franck Ribéry. Jupp Heynckes vezetőedző 72 éve-
sen beéri egy Audi SQ5-tel. Elődjei szinte kivétel
nélkül Audi S8-ast választottak. A játékosok Ingol -
stadtban, az Audi központjában vették át autóikat,
hatalmas érdeklődés kísérte az eseményt.

Az Audi és a Bayern München 2002-ben kötött
partneri megállapodást. Azóta az Audi 9,9 százalékos
tulajdonrészt is szerzett a csapatot működtető Bayern
München AG-ban. 2009 óta kétévente rendezik meg
a négycsapatos futballtornát Münchenben, amely az
Audi Cup nevet viseli. Ugyancsak az autógyár szpon-
zorálja az Audi Summer Tour-t, amelynek keretében az
idén nyáron a Bayern Kínában és Szingapúrban nép-
szerűsítette a focit és az Audit. Az Audi jóvoltából a
Bayern München kétszer is vendégszerepelt Győrben.

Gyôri motorral szerelt
Audikat kaptak
a Bayern München
sztárjai

Jakabosék az éremtáblázat élén
pikonjaink, Jakabos Zsuzsanna,
Sebestyén Dalma, Balog Gábor,
Takács Krisztián és Gyárfás Ben-
ce is egyéni érmekkel segítették
a csapatot, emellett oszlopos
tagjai voltak a váltóknak. Kiemel-
kedően fejlődtek fiataljaink, Dér
Denisz, Pózvai Kiara, Rajos Kira,
Orbán Gréta. A verseny legna-
gyobb meglepetése Gyárfás
Bencének köszönhető, aki élete
első egyéni bajnoki címét szerez-
te meg ötven pillangón, Cseh
László, Milák Kristóf, Holoda Pé-
ter és Kozma Dominik világbaj-
noki érmeseket is megelőzve. Ki-
emelkedően úszott még Szentes
Bence, aki Gyárfáshoz hasonló-
an, közel egy másodpercet javí-
tott ötvenméteres eredményein”

– nyilatkozta Petrov Iván, a Győri
Úszó SE vezetőedzője.

A decemberi koppenhágai rö-
vidpályás Európa-bajnokságon 33
fős magyar csapat vesz részt. A
legtöbb versenyzőt a Győri Úszó
SE adja, szám szerint hetet, az
Eger öt, a BVSC négy úszóval kép-
viselteti magát. Győrt Gyárfás Ben-
ce, Lobanovszkij Maxim, Szentes
Bence, Takács Krisztián, Gyurino-
vics Fanni, Jakabos Zsuzsanna és
Sebestyén Dalma képviseli a válo-
gatottban. A MUSZ elnökségi ülé-
sén egyhangúlag megszavazták,
hogy visszaállítják a korábbi struk-
túrát a válogatottak irányításánál,
így Sós Csaba a felnőtt medencés
csapatért felel, míg ismét Petrov
Iván lett az utánpótlás-kapitány.

Löke visszatérhet az ETO-hoz

Bartha Csaba a csapat többi sérült
játékosáról is beszélt. „Nycke Groot
játszhatott volna a Midtjylland ellen,
de nem akartunk kockáztatni. A többi-
ek, Tomori Zsuzsa, Jana Knedlíková
és Anne Mette Hansen még nincs já-
tékra kész állapotban. Sajnálom, hogy
ezt kell mondjam a magyar válogatott
szempontjából, de nem látok rá reális
esélyt, hogy Tomori Zsuzsa tud menni
a világbajnokságra, hiszen egyáltalán
nem végez még kézilabdaedzést.”
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A labdarúgás kedvelői szeretik abban a hitben rin-
gatni magukat, hogy az a sportág, amelyért élnek-
halnak tiszta. Ebben az idealizált világban nincs
bunda, nem léteznek elcsalt meccsek, bírói tévedé-
sek, és nem szól bele az események alakulásába a
politika sem. A lelke mélyén azonban minden fut-
balldrukker tudja, a játékosok néha adják-veszik a
mérkőzéseket, létezik fogadási csalás, sőt, a játék-
vezető sem szent, bizony előfordul, hogy szándéko-
san segíti vagy gátolja egy-egy csapat szereplését.
Mindannyian láttunk már gyanús meccseket, szán-
dékosan fölérúgott tizenegyest, vagy kapust, aki el-
rántja kezét a labda elől, hogy az kerüljön csak a há-
lóba, hiszen úgy „jön a tippmix”. Győri Szabó Gábor
gyerekkora óta futballrajongó, meghatározó élmé-
nye volt, amikor az ETO aranycsapatának sorozat-
ban harmadik bajnoki címe, a nyolcvanas évek kö-
zepén furcsa körülmények között úszott el. Máig
úgy tartja, akkor valamiért muszáj volt a Honvédnak
nyernie az aranyérmet. A csalások, tévedések téma-
köre a későbbiekben is foglalkoztatta, ezért elkezd-
te gyűjteni az érdekesebbnél érdekesebb eseteket,
a történetekből könyv született.

„A bunda a futball világában nem kellemes kér-
déskör, ezzel tisztában vagyok, hiszen illúziórombo-
ló, amikor régi kedvesünkről kiderül, hogy hosszú
évek óta titokban prostitúcióval egészíti ki a jövedel-
mét, mert amit kap, az nem elég. A futball rendsze-

Árnyékfutball: gyôri szerzô írt könyvet bundáról,
csalásokról, bírói tévedésekrôl

rébe rögzült hibalehetőségek, tévedések és csalá-
sok sem a legjobb üzenettel bíró jelenségek, mégis
szeretném hinni, hogy könyvem hangvételét és üze-
netét inkább pozitív kicsengésűnek fogja érezni az
olvasó. A téma komoly irodalommal rendelkezik,
amelyek az adott korszak aktuális jelenségével fog-
lalkoztak, ám átfogó, történeti összefoglalója nincs
az ismert és kevésbé ismert eseteknek. Erre a fel-
adatra vállalkoztam. Forrásaim sportkönyvek,
sportújságok és természetesen a világháló voltak.
Utóbbi gyakorlatilag kimeríthetetlen” – mondta
könyvéről a szerző.

A kötet érdekessége, hogy a benne szereplő
mérkőzések, konkrét esetek videofelvételeit QR-
kódok segítségével azonnal megtalálhatjuk az in-
terneten, a videomegosztó oldalakon. Az olvasó
saját szemével győződhet meg a leírt sztorik való-
ságtartalmáról, ezzel gyakorlatilag interaktív il-
lusztrációt kap a történet mellé. „Igazságot ugyan
nem tudok szolgáltatni, de néha elégtétel már ma-
ga az igazságtalanság kimondása is” – tette hozzá
ajánlójához Győri Szabó Gábor, akivel november
19-én egy dedikáláson is találkozhatnak az olva-
sók, a  Rába Hotel földszintjén, a Belga Étterem és
Sörözőben. Érdekesség, hogy az Árnyékfutball
szerzője testvérével együtt várja az érdeklődőket.
Győri Szabó Róbert az FC Katalónia című könyvé-
ről beszél majd. (x)

Győri Szabó Gábor meghatározó 
élménye volt, amikor az ETO aranycsapatának

sorozatban harmadik bajnoki címe
furcsa körülmények között úszott el
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