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„Nagyon pörgős ez az évünk, ezt a Brains és az Irie
Maffia nevében is mondhatom. Idén is rengeteg em-
berhez juttathattuk el a zenénket és a látványos show-
kat” – mesélte Kéri András, azaz Mc Columbo, a Győr+
Rádióban, Kaszás Kornél műsorvezető kérdésére. 

A Brains október végén klubturnéra indult, ezzel
párhuzamosan, november 3-án pedig megkezdi Szim-
fonik turnéját is. „Kettős az őszi-téli szezon, mert azok-
ban a városokban, ahol nincs lehetőségünk a teljes
szimfonikus felállásban játszani, oda a hagyományos
klubkoncerteket visszük” – magyarázta Columbo.

A Brains tavaly a fővárosi Müpában szólaltatta
meg először szimfonikus zenekar kíséretével a da-
lait, amelyre akkora volt az érdeklődés, hogy elő-
vételben elfogyott minden jegy. „Már akkor meg-
fogalmazódott bennünk a gondolat, hogy miként
tudnánk kárpótolni azokat, akik nem jutottak be
a koncertre. Idénre állt össze az ötlet kerek egésszé,
így egy teljes turné keretében körbejárjuk az or-
szágot” – emelte ki a Brains frontembere. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester alapelve szerint folyamato-
san bejárja körzetét és mindig nyitott az ott élők igényeire. Így volt
ez a most megvalósult fejlesztésekkel is, hiszen a Szövetség utcai
buszmegállók kiépítése, és a Damjanich utcában lévő sportpálya
modernizálása a környékbeliek kérése volt. A Szövetség utcában ko-
rábban csak tábla jelezte, hogy ott fel- és leszállóhely van, ezt be-
fedték és modernizálták a szakemberek. „Sokan járnak erre, akik hi-
ányolták a fedett részt és a tájékoztató térképeket, ezért döntöttem
úgy, hogy támogatom a fejlesztést, amit egy városi program kereté-
ben sikerült megvalósítani” – mondta dr. Somogyi Tivadar és hoz-
zátette, a Damjanich utcai sportpálya nagyon népszerű, fiatalok és
idősebbek is szívesen mozognak, sportolnak itt, de a körülmények
nem voltak megfelelőek, modernizálni kellett a betonplaccot.

Az alpolgármester körzetében több nagyberuházás zajlott
vagy zajlik jelenleg is, a Szövetség utcát és környezetét 600 mil-
lió forintból, az Újkapu utcát pedig 180 millióból modernizálják.
„Ebben a ciklusban már csak kisebb fejlesztéseket tervezünk a
körzetben, de a jó ötleteket továbbra is szívesen támogatom”
– hangsúlyozta Révfalu önkormányzati képviselője. „Az elmúlt
24 évben, amióta egyénileg választott önkormányzati képviselő
vagyok, megtanultam, hallgatni kell a lakókra, és ha megvaló-
sítható ötleteik vannak, azt támogatni kell, ez szolgálja a körzet
folyamatos fejlődését” – hangsúlyozta dr. Somogyi Tivadar.

a Brains-slágerek

buszmegállók és sportpálya Révfaluban

Befedtek és modernizáltak két buszmegállót, valamint egy népszerű sportpályát
is felújítottak a közelmúltban, Révfaluban. Erről a körzet önkormányzati képvise-
lője, dr. Somogyi Tivadar számolt be a Győr+ Televízió Híradójának.

Újabb különleges élménnyel gazda-
godhatnak a zene szerelmesei Győr-
ben, hiszen a Brains együttes a Vaska-
kas Művészeti Központban mutatja
be szimfonikus koncertjét. November
15-én, a Bartók Terem színpadán öt-
ven zenész szólaltatja meg a legna-
gyobb Brains-slágereket. 

A koncertek zenei producere Balázs Ádám, aki
többek között a Mindenki, valamint a Testről és lé-
lekről című filmek zenéjét is szerezte. „Szabad kezet
adtunk neki, és bár pontos számot nem szeretnék
mondani, több mint a dalok fele markánsan és ka-
rakteresen megváltozott” – mondta el Columbo. 

Közben a Brains tagjai dolgoznak az új dalokon
is, így a rajongók még idén számíthatnak újabb
megjelenésre. A szimfonikus turné pedig a követ-
kező évben is folytatódik, viszont a győriek már
novemberben átélhetik a nem mindennapi pro-
dukciót.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

ÚJ KÖNTÖST KAPTAK

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

MEGÚJULT



32018. november 2.

Az Europe Direct Tájékoztató Köz-
pont és az Európai Parlament Kap-
csolattartó Irodája országos körútja
első állomásaként Győrött találko-
zott középiskolásokkal, egyetemis-
tákkal és újságírókkal. A szervezetek
munkatársai hangsúlyozták: a párt-
politikától mentes tájékoztatóikon a
választással kapcsolatos technikai
kérdésekre válaszolnak, illetve ismer-
tetik a sajtóval az Európai Parlament
Eurobarométerének jelentéseit. 

Valamennyi tagországban szaksze-
rű mintavétel alapján felmérték
ugyanis, mennyire tartják fontosnak
az állampolgárok az uniós tagságot.
A kérdést pontosan így fogalmazták
meg: „Mindent figyelembe véve, ön
szerint országának előnyére vált az
uniós tagság vagy nem?” A szemé-
lyes interjúk során a magyarok 79

százaléka válaszolt igennel. Ez feltű-
nően magas szám, hiszen az uniós or-
szágok átlaga csak 68 százalék, tehát
a magyarok számára hangsúlyozot-
tan fontos az uniós tagság.

A kutatók arra is kíváncsiak vol-
tak, hogyan látják a megkérdezet-
tek, milyen előnyökkel jár számukra
a tagság. A Magyarországon meg-
kérdezett emberek első helyen az új
munkalehetőségeket említették az
előnyök sorában, a második válasz
szerint pedig tagságunk azért is
fontos, mert aktívan hozzájárul a
gazdaság növekedéséhez. Azt
csak igen kevesen gondolják,
hogy a közvélemény-kutatók ál-
tal felsorolt szempontok közül
az éghajlatváltozás okozta gon-
dok enyhítését érdemben szol-
gálja az uniós tagság. Ugyancsak
kevesen, bár az uniós átlagnál töb-
ben hiszik, hogy a terrorizmus elleni
harcban segíteni tud uniós státu-
szunk.

A közvélemény-kutatás során fel-
mérték, hogy a különböző országok-
ban mely értékek védelmét várják ki-
emelten az Európai Parlamenttől az
állampolgárok. A magyarok többsége
az uniós átlagot is meghaladó mérték-

ben világszerte az emberi jogok védel-
mét várja. Ezt az értéket a férfi-női
egyenjogúság követi – igaz sokkal ki-
sebb mértékben, mint az unió átlaga
–, a harmadik helyen a szólásszabad-
ság áll. Utolsó helyre került a magya-
rok értékítéletében a halálbüntetés el-
törlése az egész világon.

Melyik témát kellene megvitatni
elsőként az új Európai Parlament-
nek? – tették fel a kérdést a kutatók
valamennyi uniós tagország polgára-
inak. Nem meglepő, hogy a magya-
rok szerint mindenekelőtt a beván-

dorlást kellene napirendre tűzni, de
ugyanígy vélekednek a többi ország-
ban is, erre utal az uniós átlag. A ma-
gyarok a terrorizmus elleni küzdel-
met tették a második helyre, míg az
uniós többség a gazdasági növeke-
dést. A külső határok védelmének
fontosságában összhang van a ma-
gyar válaszok és az uniós átlag között.
A legkevésbé fontos két napirend a
személyes adatok védelme, valamint
a fogyasztóvédelem és élelmiszerbiz-

tonság. 
A felmérésből képet alkotha-

tunk az unión belüli demokrati-
kus élet állapotáról is. Az erre
utaló válaszok tekintetében
nincs jelentős eltérés a magya-
rok és más országok polgárainak

véleményében. Néhány százalé-
kos hangsúlyeltolódások persze

vannak. A magyarok 44 százaléka ért
egyet azzal, hogy véleménye számít
az Európai Unióban, az uniós átlag
ennél magasabb, 48 százalék.

Kérem, mondja meg, bízik vagy
sem a politikai pártokban? – tették
fel a kérdést a kutatók. Nos, a magya-
rok 37 százaléka bízik, az Európai
Unió többi országának átlaga viszont
csak 27 százalék.

A magyarok 79 százaléka elonyösnek tartja uniós tagságunkat

Jövore új képviseloket választunk

az Európai Parlamentbe Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Shutterstock
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Az Európai Parlament nyol-
cadik ciklusa jövő április 18-
án véget ér. Május 23. és 26.
között 27 uniós tagállam
polgárai közvetlen szavazás-
sal 705 képviselőt választa-
nak az új parlamentbe.

Az 
emberi jogok

védelmét várja 
a többség 
az Európai 

Parlamenttôl
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Radek József,
a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. tu-

lajdonos ügyvezetője, több munka-
társával és Juhász Attila társtulajdo-
nossal együtt bizonytalan jövőkép-
pel, de nagy elszántsággal és kitartás-
sal 1993-ban alapították meg a válla-
latot. Az első hónapok működéséhez
a Szuperinfó című újság gyártása je-
lentette az alapot.

„Tanultuk a vállalkozást, alaposan
átgondolt cégfilozófia nélkül men-
tünk az ismeretlenbe, de talpon ma-
radtunk” – idézi fel az önállóság kez-
deteit a ma már 65 munkatársat fog-
lalkoztató cég vezetője.

A Palatia – mely az első magyar
mélynyomó gépről kapta a nevét – a
növekvő és szélesedő, igényesebb
megrendelések hatására egyre több
és korszerűbb berendezést vásárolt.
Az első években még nem voltak eu-
rópai uniós pályázatok, ezért saját
nyereségüket a cégben fantáziát látó
bankok segítségével forgatták vissza
a fejlesztésekbe. Az egy-, majd kétszí-
nes gépet felváltotta a négyszínnyo-
mó berendezés, s korszerű kötészet
egészítette ki a technológiai sort.

„2000-től már megnyíltak a pályá-
zati lehetőségek, szinte minden év-
ben indultunk, s valamennyi tende-
ren sikeresek voltunk” – jelzi a tulaj-
donos, hogy mindig teljesíteni tud-
ták a feltételként megkövetelt árbe-
vételt, s foglalkoztatást.

A Palatia és megrendelői
között létrejött a személytelene-

dő, szinte követhetetlenül felpörgő
világunkban ritkán tapasztalható bi-
zalmi viszony, esetenként baráti kap-
csolat. Radek József a kultúra értő
kedvelőjeként különös figyelemmel
dolgozik többek között a győri ön-
kormányzatnak, a Dr. Kovács Pál Me-

A reklámújságtól a könyveken át a korszeru csomagolásig 

Egy gyori cégtörténet

sokszínu lapjai

gyei Könyvtárnak, a Győri Nemzeti
Színháznak, a Győri Balettnek, a
Győri Filharmonikus Zenekarnak, az
Egyházmegyei Hivatalnak, a Széche-
nyi István Egyetemnek, s az ország
más intézményeinek, ki -
adóinak, ügynökségei-
nek, cégeinek.
Egyik munka
hozza a mási-
kat, az egyete-
mi jegyzetek
mellett ma
már a felső-
oktatási in-
tézmény leg-
i g é ny e s e b b
könyveit is ők
készítik az Uni-
versitas Kft. közvetí-
tésével. A Palatia-
nyomdában készül többek

között a Győr+ Média mívességé-
ben is rendkívül látványos szakács-
könyve, lapunk kreatív séfjének,
Nagy Eszter tollából, aki kedvenc
magyar ételeit ajánlja újragondolva.

A novemberi Győri Könyv-
szalon pedig roham-

tempót diktál, az
erre az alkalom-

ra megjelenő
szépirodalmi,
történeti, s
gyermekkö-
tetek jelen-
tős része a
Palatia mun-

káját dicséri.
„Magyaror-

szágon a köny-
vek harminc száza-

léka a karácsonyi vásá-
ron kel el” – érzékelteti az

ügyvezető, mennyire fontos a késő
őszi, kora téli kiadványok határidejé-
nek pontos betartása.

A Palatia története, talpon ma-
radása sokat elmond egy zöldme-
zős cég immáron tudatos piaci stra-
tégiájáról, s arról, miként reagáltak
a sorsukat, létüket alapvetően
meghatározó változásokra. A gaz-
dasági világválság idején merész,
sőt vakmerő döntést hoztak: a
megszorítások, visszafogások he-
lyett fejlesztettek, Sopronban te-
lephelyet is nyitottak. A Palatia jól
mérte fel, hogy akkor lesznek a leg-
sikeresebbek, ha a lehető legna-
gyobb hozzáadott értékű munkák-
ra specializálódnak, igényes, kur-
rens, lehetőleg személyre szabott
nyomdai termékeket gyártanak.

„Az export egyre inkább életbe-
vágó, jelenleg termékeink export-

A magyar könyvkultúra sokat
köszönhet a győri Palatia
Nyomda és Kiadó Kft.-nek,
amely idén ünnepli megalapí-
tásának 25. évfordulóját. Ne-
gyedszázados történetéből az
is kiderül, hogyan tudott folya-
matosan fejlődni, milyen stra-
tégiával élte túl a válságot, s
miként készült fel a papíralapú
termékek világszerte tapasztal-
ható csökkenésére.

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor

A lehetô
legnagyobb

hozzáadott értékû
munkákra

specializálódnak
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piaci részesedése 35 százalékos,
ezt mindenképpen növelni szeret-
nénk” – jelenti ki határozottan Ra-
dek József.

A nyomdaipar 
komoly átalakuláson megy ke-

resztül, világszerte csökken az újsá-
gok példányszáma. Az ofszetpapír el-
adásának 10 százalékos csökkenése
pontosan mutatja ezt a jelenséget.
A csomagolóanyagokhoz használt
papír mennyisége viszont világszerte

egyre nagyobb, s ez a tendencia egé-
szen biztosan folytatódni fog. Gon-
doljunk például a nejlonzacskók Ma-
gyarországon is küszöbön álló korlá-
tozására, majd betiltására. Ezeket
papírból készült csomagolóanyagok-
kal lehet kiváltani. A csomagoló ága-
zat fellendítését szolgálja az a 270
millió forint, amit tavaly modern gé-
pek beszerzésére nyert a Palatia, s
van még egy 160 milliós elnyert ke-
retük, melyet hasonló fejlesztésekre
használnak fel.

„Az egyediség és a gyorsaság ma
már fontos feltétel. Gyakran fordul elő,
hogy a megrendelő még a szükséges
technológiai időt – például a festék szá-
radását – sem akarja kivárni” – érzékel-
teti a határidők radikális rövidülését az
ügyvezető. „Nemcsak a termékek, de
a szolgáltatások minőségének is lépést
kell tartaniuk az igényekkel. Ügyfeleink
egyre jobban igénylik a személyes
megbeszéléseket és a folyamatos infor-
málást a termék aktuális gyártási folya-
matairól” – avat be az ügyfelek maga-

tartásának változásaiba a Palatia mar-
ketingvezetője, Tamasics Ágnes.

A magyarországi munkahelyek a
létszám növekedésével gyakran elve-
szítik családias hangulatukat. A Pala-
tia nyomda szeretné megőrizni az ed-
dig rá jellemző családias légkört. Dol-
gozik itt olyan család, melyből a férj,
a feleség, a gyermek is a nyomdában
keresi a kenyerét. A cég nem csupán
saját dolgozóiért érez felelősséget,
de a társadalmi felelősségvállalásban
is élen jár.
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A munkák idén tavasszal kezdőd-
tek, s szeptemberben már birtokba
is vehette a 417 kisdiák a több ré-
szén is felújított oktatási intézményt.
A közel 150 millió forintos, százszáza-
lékos támogatásból szigetelték, illet-
ve javították a tornaterem és az épü-
let tetőfedését, az aszfaltozott iskola-
udvart korszerű sportudvarra cserél-
ték, s felújították a belső udvari hom-
lokzatot is. A belső nyílászárók egy ré-
szét kicserélték, többségét megjaví-
tották. A legtöbb tanterem új padló-
burkolatot, korszerű világítást, fes-
tést kapott, teljesen megújultak a
hideg-melegvizes blokkok, vala-
mint festés történt a folyosón,
a szertárban és az ebédlőben
is. Fontos beavatkozás volt a
villamos rendszer felújítása és
a vízelvezetés megoldása,
amely szintén szükségessé vált. 

Végül összesen 23 tanulást
segítő, valamint közösségi kül-
és beltéri helyiségekben zajlottak
a felújítások, korszerűsítések, ame-
lyek a diákok és a pedagógusok
mindennapjait teszik komfortosab-
bá és élhetőbbé.

„A múlt tanévet nagyon gyorsan
kellett befejeznünk. Június 15-én el-

A fejlesztés révén a Széchenyi István Egyetem
gyakorlati képzéssel és kutatással kapcsolatos inf-
rastruktúrájának komplex fejlesztése valósult meg
annak érdekében, hogy az intézmény a tudásala-
pú társadalom és a regionális gazdaság követelmé-
nyeinek megfelelő képzési portfóliót és verseny-
képes szolgáltatásokat nyújthasson. A támogatás-
ból az informatikai hálózat bővítése, illetve anyag-
mozgató-tároló-rögzítő, továbbá kliens-, multimé-
dia és méréstechnikai eszközök beszerzése történt
meg. Ezen felül sor került a Menedzsment Cam-
pus, a Logisztikai és Csomagolásvizsgáló Laborató-
rium és az Új Fékpad épületekben infrastrukturális
fejlesztésekre, valamint egy oktató-kutató eszköz
beszerezésére a logisztikai és környezetállékony-
sági labor fejlesztéséhez, mely egyaránt szolgálja
a nevelési és a K+F intézményi célokat.

EGYRE MODERNEBB
A Széchenyi István Egyetem tovább fej-
lesztette infrastruktúráját, kiemelten
koncentrálva a nemzetközi jelleg erősí-
tésére, a képzésekre, valamint a hallga-
tók gyakorlati munkavégzésére és a tu-
dományos utánpótlást biztosító oktatási
környezet modernizálására. A célok
megvalósítására uniós és magyar pályá-
zati forrásokból 446 millió forintot for-
díthatott az intézmény.

A támogatásnak köszönhetően jelentősen fej-
lődött a Széchenyi István Egyetem gyakorlati kép-
zéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrast-
ruktúrája, valamint ezzel is hozzájárulva az oktatás
minőségi növeléséhez és a nyílt forrású tanulást
támogató infrastruktúra kiépítéséhez, az eszköz-
beszerzések révén pedig nagymértékben fejlődött
a digitális kompetencia.

„A Széchenyi István Egyetem infrastruktúrájá-
nak fejlesztése, kiemelten a nemzetköziesítést, a
képzéseket, valamint a hallgatók gyakorlati mun-
kavégzését és a tudományos utánpótlást biztosító
oktatási környezet modernizálása” című projekt
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzat vissza nem téríten-
dő támogatása révén valósul meg. A támogatás
összege 446 millió forint.

az egyetem

A Széchenyi István Egyetem
mint fenntartó, sikeresen pá-
lyázott az Öveges Kálmán Gya-
korló Általános Iskola felújítá-
sára, amely október végén el-
készült.

sabban elkezdődhessen, gyermek,
szülő és pedagógus számára egy -

aránt motiváló volt. A számos nyári
változás közül a gyerekek legna-
gyobb kedvence, az eddig balesetve-
szélyes betonudvar felújítása, rekor-
tán sportpálya építésével. Ami nem
látványos, de nagyon fontos terület,
hogy a csatornázási rendszer és a be-
ázó tetőjavítás is megtörtént. Isko-
lánk gyakorlós közössége nagyon há-
lás a sok munkáért és együtt igyek-

szik a megóvására gyermek és fel-
nőtt!” – mondta el Ruppertné Hutás
Kinga, az intézmény igazgatónője. 

„A Széchenyi István Egyetem Öve-
ges Kálmán Gyakorló Általános Iskola
tanulást segítő tereinek infrastruktu-
rális fejlesztése” című projekt az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap és
hazai központi költségvetési előirány-
zat vissza nem térítendő támogatása
révén valósul meg. A támogatás ösz-
szege közel 150 millió forint volt. 

A
gyerekek
kedvence 

a betonudvarra
épült rekortán

sportpálya

ballagtattuk a 8. évfolyamos tanuló-
inkat és bizonyítványt osztottunk
minden tanítványunknak. Az ok,
hogy iskolánk felújítása minél gyor-

a Gyakorlóiskola fejlesztése 
Elkészült
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Herbert Steiner 2014-től irányította
a motorgyártás területét. Thoralf Han -
schel Wolfsburgból érkezett, ahol a
Volkswagen Konszern komponensgyár-
tásának gyártástervezési feladatait látta
el. „Herbert Steiner széles körű szakmai
tapasztalatával az elmúlt négy évben
nagymértékben hozzájárult az Audi
Hungaria sikereihez. Az ő vezetése alatt
valósította meg a vállalat többek között
az elektromos meghajtások sorozat-
gyártásának sikeres elindítását. Ezzel
egy új időszámítás vette kezdetét” –
mondta Achim Heinfling, az Audi Hun-
garia Zrt. igazgatóságának elnöke. „Tho-
ralf Hanschel folytatni fogja ezt a siker-

„A megyei rendőr-főkapitányság
számára az Országos Rendőr-főkapi-
tányság tette lehetővé ennek az isko-
larendszeren kívüli képzésnek a bein-
dítását, amelyet reményeink szerint
2019 januárjában el is kezdhetünk” –
mondta el érdeklődésünkre Tóth At-
tila rendőr alezredes, a Humánigaz-
gatási Szolgálat vezetője.

A kipróbált és jelenleg is alkalma-
zott moduláris képzéssel itt helyben
kifejezetten közrendvédelmi rend-
őröket képeznek, a megyei altiszti ál-
lomány bővítésének céljából.

Akik teljesítik a felvételi követelmé-
nyeket –18. betöltött életév, magyar
állampolgárság, érettségi megléte,
büntetlen előélet, orvosi, fizikai és
pszichológiai felmérés –, azok az első
két hónapot mint munkavállalók töltik,
tehát már illetmény mellett sajátíthat-
ják el az alapokat. A második hónaptól
pedig mint próbaidős őrmesterek, jár -
őrtársak teljesítenek szolgálatot, de
önálló intézkedésre még nem lesznek
jogosultak. A képzés összesen 11 hét,
első körben ezt kell teljesíteniük. In-
nentől 5 év áll a rendelkezésükre,
hogy megszerezzék az OKJ-s rendőr

történetet, valamint a folytonosságot
is biztosítja. Szakmai kompetenciái és
tapasztalata a garancia a motorgyártás
további sikereire és a jövőbe mutató
technológiai innovációk megvalósításá-
ra” – hangsúlyozta Achim Heinfling.

Thoralf Hanschel 1964-ben szüle-
tett Wolfsburgban, Braunschweig-
ben és a kanadai Waterlooban járt
egyetemre, gépészmérnökként dip-
lomázott. 1991 óta dolgozik a Volk-

swagen AG-nál. 2000 óta a motorter-
vezés nemzetközi felépítéséért felelt,
beleértve a gyártervezést, a Volkswa-
gen Konszernen belül minden márka
és régió tervezési feladatait, vala-
mint a folyamatok központi irányítá-
sát és standardizálását. 2016-ban
vette át a Volkswagen Konszern kom-
ponensgyártásának világszerte átfo-
gó tervezési feladatait.

Herbert Steiner jelentős szerepet

vállalt az elektromos meghajtások
sorozatgyártásának idén nyáron tör-
tént elindításában.

Az Audi Hungariánál, amely a vi-
lág legnagyobb motorgyára, mintegy
6 ezer munkatárs több mint 8.800
motort gyárt naponta a Volkswagen
Konszern 32 járműgyártó telephelye
számára. A vállalat 25 éves története
során eddig összesen több mint 34
millió motor készült.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság hamarosan el-
indítja azt az iskolarendszeren kívüli képzését, melynek segítségével
a megyei altiszti állományt szeretnék bővíteni.

MEGYÉNKBEN IS INDUL

végzettséget, amely már engedélyezi
az önálló intézkedést is.

„A képzés egyik legnagyobb pozi-
tívuma, hogy az első pillanattól kezd-
ve kapnak illetményt a leendő rend-
őrök, a felvételi vizsgák is helyben zaj-
lanak majd, illetve, hogy a megyén
belül teljesítenek szolgálatot és itt is
maradnak. Azt se felejtsük el, hogy
már a kezdetektől ott és azokkal az
emberekkel dolgoznak, akikkel a ké-
sőbbiekben is találkoznak a szolgála-
tok során. Az első osztály reménye-
ink szerint 30-35 fővel már január-
ban elindulhat. A képzést a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Rendőr-főkapi-
tányság indítja, az oktatás helyszíne
vagy a megyei kapitányság épülete
lesz, vagy nagyobb létszám esetén
Körmenden, kihelyezett oktatás for-
májában oldjuk meg”  – zárta Tóth
Attila alezredes.

A minden részletet magában fog-
laló felvételi tájékoztató elérhető a
police.hu-n. Aki azon kívül is szeret-
ne többet megtudni, vagy máris je-
lentkezne, az keresse a 96/520-006-
os telefonszámon Domschitz Katalin
rendőr őrnagyot.

Thoralf Hanschel november 1-jétől irányítja a motorgyártás te-
rületét az Audi Hungariánál. Az eddigi motorgyártásért felelős
igazgatósági tag, Herbert Steiner a Volkswagen komponens-
gyártás területén a Motor és Öntöde vezetését veszi át Wolfs-
burgban – közölte az Audi Hungaria kommunikációja.

Új igazgatósági tag az Audi Hungariánál

Wolfsburgból jön,
Wolfsburgba megy

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Audi

rendorképzés

Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: Marcali Gábor

´́
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Jelenleg a teljes padlózat restaurálása folyik, va-
lamint a hat oldalkápolnából kettőt tisztítanak és
tárnak fel a szakemberek. A szokatlan látványt
nyújtó templomban először az egyik mellékoltár-
nál állunk meg, ahol az 1630-as években készült
téglákat mutat kísérőnk, Most Balázs projektme-
nedzser. Ezeket a templom építésekor, helyben
égették ki és rakták be a főfalazáskor. 1654-es év-
számú téglákra is bukkantak, ekkor készült el a Hé-
derváry-család adományából a Szent Pál-kápolna
műmárvány borítása. Egy nem várt újdonságra is
ráleltek itt a szakemberek, egy, az 1600-as évek
végén készült freskóra, amely Xavéri Szent Feren-
cet ábrázolja, amint beteget gyógyít.

A 377 éves, 16 centiméter vastagságú kőpadlón
állva megtudjuk, nincs írásos emlék arról, hogy ezeket
a köveket átrakták, felújították volna. Az elmúlt fél év-
ben sikerült a főhajó 20 centiméteres legnagyobb
szintkülönbségének kiegyenlítését megoldani. Jelen-
leg a sérült kövek restaurálása és a hiányzók pótlása
történik. Hosszas kutatás nyomán találták meg a kö-
vek eredeti lelőhelyét, egy burgenlandi kőfejtőben.

„A Széchenyi téri Loyolai hazánk első barokk
temploma, az ország művészettörténeti gazdagsá-
ga szempontjából felbecsülhetetlen értékű, így ha
egy-egy elem restaurálása esetleg nem sikerül,
vagy már nem menthető meg, akkor nem csak a
templom, hanem az ország is szegényebb lesz ál-
tala. A teljes rekonstrukció előkészítése ezért négy
évig tartott, s ugyanennyi időbe telik a teljes kivi-
telezése is” – hangsúlyozta a projektvezető.

A legnagyobb érdeklődéssel övezett része a fel-
újításnak a mellékkápolnák alatti kripták megisme-
rése, melyeket egy-egy hatmázsás
kőlap fed, s nincs semmilyen
információ azok felnyitásá-
ról, egyet kivéve. Ben-
nük az oltárokat ado-
mányozó családok
tagjai nyugszanak,
így a Szent Pál-ká-
polnában az építte-
tő Sibrik Pál győri vi-
cekapitány és felesé-
ge. A Szent Rozália-
kápolnát Beccariai Vir-
gil olasz kereskedő ké-
szíttette, itt eddig nem ta-
láltak lejáratot, lehet, hogy a
feltöltés alatti sírban temetkeztek.
Ezt talajradarral fogják felderíteni.

Folyamatban van a kápolnák kora barokk feke-
te oltárainak felújítása is. Hazánk tíz ilyen kultikus
darabjából ötöt a győri templomban őriznek.

Rovarfertőzés támadta meg a tetőszerkezetet és
számos földszinti fából készült műtárgyat, így ezek
restaurálása előtt egy egészségügyi gázmester fer-

NÉGYSZÁZ
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Egy,
az 1600-as évek
végén készült 

freskóra is ráleltek
a szakemberek

Javában tart a Széchenyi téri Loyolai Szent Ignác-
templom felújítása, mi pedig bepillanthattunk a ku-
lisszák mögé, hogy megmutathassuk olvasóinknak,
mi történik a bezárt kapuk mögött.
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MEGHÍVÓ
Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt

2018. NOVEMBER 12-ÉN 11 ÓRÁRA

Győrött, a Török István utcában 
felállított emlékműhöz.

TÖRÖK ISTVÁN
1958-ban mártírhalált
halt ny.á. honvéd őrnagy,
a nemzetőrség
egykori győri vezetőjének
EMLÉKÉT ŐRZŐ
KOSZORÚZÁSI
ÜNNEPSÉGRE.

Emlékbeszédet mond:

BÜKI LAJOS
Török István egykori nemzetőr társa

és

BORSI RÓBERT
önkormányzati képviselő

Közreműködnek a Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc
Általános Iskolája és Szakgimnáziumának diákjai.

A Federal-Mogul Powertrain minôségi termékek, megbízható márkák
és kreatív megoldások legszélesebb skáláját nyújtja a gépjármûiparnak
és más iparágaknak. Az amerikai Federal-Mogul Powertrain Kunszi-
geten található két leányvállalatának fô profilja a gumi és gumi-fém
tömítések, valamint védôtextíliák, textilcsövek elôállítása. Mûszaki
megoldásainkat olyan iparágakban hasznosítják, ahol fontos a haté-
kony üzemanyag felhasználás, az emisszió csökkentése, valamint a
biztonság és teljesítmény növelése.

Nyitott pozíciók:
Gépkezelô | Készregyártó | Gépbeállító | Mérnöki lehetôségek |
Gyakornoki lehetôségek

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónusz rendszer | In-
gyenes buszjárat (Gyôr, Pápa, Bôsárkány, Szlovákia - Ekecs irányából) |
Útiköltség térítés | Vállalati élet-, baleset-, és betegbiztosítás | Külföldi
karrierlehetôség | Stabil, hosszú távú munkalehetôség | Szakmai lehe-
tôség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett munkakörnyezet, minô-
ségi munkaeszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetôség | Ked-
vezményes vállalati flotta csomag | Vállalati rendezvények

Érdeklôdni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat
a kunsziget.job@federalmogul.com e-mail elérhetôségre várjuk!

Tesztírási és interjú lehetôség minden csütörtökön 9 órakor,
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fô út 51.

Téged is várunk csapatunkba! 

federalmogul.com/powertrain

tőtleníti a kezelendő faanyagot egy zárt burokban,
majd ezt követően kezdődhet a helyreállítás.  

„Nagyon sokrétű a feladat és nagy gonddal kell
bánni a műtárgyakkal” – emelte ki a szakember.
Amit lehet, elszállítanak a restaurátok műhelyek-
be, de vannak olyan műtárgyak is, amelyek elszál-
lítása méretük, állapotuk vagy a páratartalomra
való érzékenységük miatt nem lehetséges.  Ilyen
például Győr 17. századi látképét ábrázoló fest-
mény. Ezek esetében maguk a restaurátorok köl-
töztek be a bencések épületébe, ahol ideális klíma
mellett helyben végzik a helyreállítást.

Az orgonaszekrényt már elbontották. A hang-
szer történetéről Most Balázs elmondta, közel 300
évig gazdag díszítésű és hangzásvilágú orgonája
volt a templomnak, amelyet Rieger Ottó bővített
és alakított át 1905-ben. A jelenleginél egy más-
félszer nagyobb, barokk hangszer költözik a felújí-
tás alatt álló orgonaházba. Győr új koncertorgoná-
ja 35 regiszterrel fog szólni, melynek építését a Pa-
ulus Orgonaépítő Műhely végzi el három év alatt.

A hívek és a szerzetesek advent első vasárnapján
térhetnek vissza a templomba, húsvétig azonban csak
a szombati és vasárnapi mise idejére nyílnak ki a ka-
puk. Az épület a toronysisakoktól a kriptákig mindenre
kiterjedő megújítása 2020 végére fejeződik be, melyet
a magyar állam kétmilliárd forintos támogatása fedez.
A cél egy liturgikus, kulturális, turisztikai és műemléki
elvárásoknak is megfelelő templommá formálás, mely
történelméhez méltó módon töltheti be hitéleti és tér-
ségi közösségi-kulturális funkcióját egyaránt.

ÉV TITKAI
BUKKANNAK ELÓ́
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A MI

UTCÁNK
GYŐRSZENTIVÁN (9011)

Győrszentiván mai területét
északról a Mosoni-Duna folyó, kelet-
ről Gönyű, délről a Budapest–He-
gyeshalom vasúti fővonal, nyugatról
a 813. sz. út határolja. Kis része
dombon, a vasútvonaltól délre terül
el, amit Nagyhegynek hívnak. A te-
lepülés 1970-ig önálló falu volt.
Győrszentivánhoz tartoztak egykor
Hecse, Kismegyer, Likócs és Sas-
hegy puszták, a Gurdonyi szőlőte-
lep, Haraszti, Ivánháza, Károlyháza,
Kolostelek, Kölestó, Leszlényi, Med-
gyes, Molnárrév, Öregszőlő, Szarka-
vár, Szentmihályi, Újmajor és az Er-
dei tanyák is. A közeli települések-
hez hasonlóan, Győr városrésze lett.

Ábrahám Pál utca 
Ábrahám Pál (1892–1960)

operett-zeneszerző, karmester.
Győri kötődéséről nincs adat, hi-
szen leghíresebb műveit a fővá-
rosban, illetve külföldön publikál-
ta. Néhány ismertebb darabja:
Bál a Savoyban, Hawaii rózsája.

Andrásvári út
Győrszentiván délnyugati ré-

szén Bécs és Győr védelmére –
mint más településeken is – úgy-
nevezett „tarisznyavárakat” épí-
tettek, így Szentivánon is. Az
1565–1580 között épült földvár-
erőd maradványait 1996-ban tár-
ták fel. Az akkori győri kapitány,
Andreas Teuffelről kaphatta a vár
a nevét. Ennek a hajdani várnak
a közelében kialakított utcát a vár-
ról nevezték el. 

Árvalányhaj út
Az árvalányhaj, ez a különös szép-

ségű virág, népi kultúránk becses
dísze (bokréták, cserkészkalap, ott-
honok díszítése), mára szigorúan vé-
dett természeti kincs lett, élőhelye
pedig természetvédelmi oltalom
alatt áll. Sajnos egyre kevesebb he-
lyen él meg különleges talajigénye
miatt (nitrogén-szegény, meszes, ho-
mokos talaj). Valamikor Szentivánon,
az utca környékén sok volt – innen
ered az elnevezés 1970-től.

Czvikovszky Tamás

A győri áramlás megannyi terüle-
ten és fronton zajlik, a művészvilág-
ban viszont szinte kézzel tapintható
a jelenléte. Az Európa Kulturális Fő-
városa 2023-as pályázatunk kap-
csán egy olyan grafikusművészt kért
fel a város az EKF-táskánk megálmo-
dására, akit ízig-vérig „győrikum-
nak” nevezhetünk termékeivel,
munkáival együtt.

Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület Egészségnapot rendez november 7-én, szerdán 13 óra és 17.30
között az MSZP-házban, a Herman Ottó utca 22. szám alatt. A szépkorúak előadásokat hallhatnak szakembe-
rektől a helyes táplálkozásról, a mozgás jelentőségéről, a gyógynövények jótékony hatásairól, a lelki egészség
megőrzéséről, a stroke jeleiről. Közösen tornázhatnak és táncolhatnak a jelenlévők, valamint lesznek különféle
egészségügyi mérések, vércukor- és vérnyomásmérés, testtömegindex meghatározása, természetgyógyászati
állapotfelmérés. Valamennyi nyugdíjasklub tagjait várják az eseményre.

NYUGDÍJASOKNAK TARTANAK 
egészségnapot

az áramlást!

Csermák Zsuzska a középiskolai ta-
nulmányait a Péterfy Sándor Evangé-
likus Gimnáziumban végezte, ami sa-
ját bevallása szerint nagyon meghatá-
rozó és jó élmény volt. Délutánonként
rajzszakkörökre járt, először Barabás
László festőművészhez, majd Hefter
László üvegművészhez és Farsang Sán-
dor festőművészhez. Nyaranta a mén-
főcsanaki művésztelepen fejlesztette
magát, ahol Dubi Árpád  grafikusmű-
vész volt a tanára. Egyértelmű volt,
hogy az alkotást választja hivatásául,
éppen ezért középiskola után a Képző-
művészeti Egyetem képgrafika szakán
folytatta a tanulmányait.

Zsuzska azon művészek közé tar-
tozik, akikre nem csak a hazai iskolai
évek voltak hatással, hanem lehető-
sége volt eltölteni egy szemesztert
Spanyolországban, Cuencában, az
Universidad de Castilla-La Manchan
is. A művész, aki párjául is egy alko-
tót, Szarka-Fedor Guido festőmű-
vészt választotta, 2011-ben költö-

zött vissza Győrbe. Mára pedig el-
mondhatjuk róla, hogy sikeres gra-
fikai munkái mellett, a Miabaro
márka megálmodója és három gyer-
mek büszke édesanyja.

Zsuzska munkáit átszövi az áram-
lás. A győri áramlat-élményt egyedi
emléktárgyakkal, fiatalos pólókkal,
a városra jellemző motívumok mo-
dern megformálásával fejezi ki.

Az EKF-táska is egy olyan darab
lett, amelyet ringat az áramlat. A fi-
gurák arctalanok, éppen ezzel meg-
hagyva a művészi szabadságot a vise-
lőjüknek. Bármelyik alakba belekép-
zelhetjük magunkat, lehetünk mi a
trombitás, a táncos, vagy éppen az al-
kotó. Természetesen a kishajó sem
maradhatott ki a motívumok közül,
így összességében a végeredmény
egy nagyon játékos, mozgalmas és
trendi vászontáska lett, amely prakti-
kus, és akárhova visszük magunkkal,
azt hirdeti, hogy mennyire különle-
ges a győri áramlás.

Napjainkban reneszánszu-
kat élik a vászontáskák.
Vannak, akik a „zöld” gon-
dolkodás miatt, és akad-
nak, akik a dizájn vagy a
praktikum alapján választ-
ják ezeket. Abban viszont
megegyezhetünk, hogy bár-
mi is az ok, a hétköznapi
használat mellett önkifeje-
ző felület lehet egy-egy csi-
nos darab. 

Forrás: 2023gyor.hu
Fotó: Marcali Gábor

VVISELD
magadon
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Az Európa Kulturális Fővárosa 2023-as cím pályá-
zati eljárásában egy újabb fontos mérföldkő közele-
dik. A három, még versenyben lévő városnak novem-
ber 9-én kell benyújtania második fordulós pályáza-
tát az Emberi Erőforrások Minisztériumába. Ezen a
napon délután érdekes programokra is számíthatunk
a Dunakapu téren, s a legnagyobb látványosság a ha-
talmas óriáskerék lesz, amelyről páratlan kilátás nyílik
majd a folyók találkozására, a városrészeket összekö-
tő hidakra, a Radó-szigetre, a környező templomok
tornyaira és a belvárosi utcákra, terekre. (A nyitóna-
pon 18–22 óra között tízszázalékos kedvezménnyel
lehet kipróbálni az attrakciót.)

Az óriáskereket üzemeltető Karma Production
Kft. ügyvezetője, Németh Károly elmondta: a győri
óriáskerék az egyetlen magyar készítésű ilyen szer-
kezet. Az 50 méter magas, 30 gondolás, 180 fő be-
fogadására alkalmas attrakciót nyolc hónap alatt
készítette el Horváth Mihály ötletgazda.

A látványosságot hétfőn kezdték el összeszerelni a
Dunakapu téren, hogy november 9-én készen álljon a
látogatók fogadására a téli időszakban, emelve majd a
Győri Advent hangulatát is. Az óriáskerék hétfőtől csü-
törtökig 14 és 21 óra között, pénteken és szombaton
11-től 22 óráig, vasárnap pedig 11-től 21 óráig tart nyit-
va. Ez a nyitvatartás november 29-ig érvényes, mert
az adventi időszakban tovább bővül a nyitvatartási idő.

Jegytípusok:

• Felnőtt jegy: ...................................................................... 2.000 forint
• 18 év alatti és a 65 év felettiek

részére kedvezményes jegy: ............................ 1.500 forint
• Csoportos jegy 4 felnőtt részére: ................ 7.000 forint
• Kétéves kor alatt ingyenes

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Hamarosan ötven méter magas, magyar készítésű óriáskerék-
ről tekinthetjük meg a Belváros páratlan panorámáját. Az óri-
áskerék november 9-én, az Európa Kulturális Fővárosa pályá-
zatunk leadásának napján nyílik meg a látogatók előtt. ÓRIÁSKERÉK

épül a Dunakapu téren
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Követője vagyok. Sőt, mondhatom,
hogy a rajongója. És nem csak azért,
mert fantasztikus tehetséggel áldotta
meg a jó Isten, hanem azért is, mert
mint volt osztálytársa, bátran mondha-
tom: rengeteg munkát fektetett abba,
hogy tehetségét folyamatosan tovább
építse, csiszolgassa. A befektetett ener-
gia jócskán beérett, hiszen az egykori
Móra-iskolás diák ma már elismert rek-
lámfilmes. Szeptember 27-én nem ki-
sebb díjat, mint az Arany Delfint zsebel-
te be Cannes-ban, élményeiről pedig
szívesen mesélt a Győr+ olvasóinak.

Amikor a közösségi oldaladon
megláttam a posztot, miszerint ren-
dezőként díjazott lettél a Cannes Cor-
porate Media & TV Awards-on, óriá-
si büszkeséggel töltött el. Milyen ér-
zések kavarogtak benned?

Gondolhatod... extázis. Bár fur-
csán hangzik, de az én bakancslistá-
mon nem szerepelt ez a díj, annak el-
lenére, hogy iszonyatosan nagy elis-
merés. Aztán amikor kiderült, hogy
megkaptam, pontosabban megkap-
tuk a szobrot, akkor fogtam fel iga-
zán, hogy mi történik. Leírhatatlan.

Negyvenkét kategória több száz
jelöltje közül  kerültetek a legjob-
bak közé. Milyen volt a hangulat a
francia filmparadicsomban?

Rettenetesen jól éreztük magun-
kat, igazi fesztiválhangulat uralko-
dott. Első nap volt egy welcome-buli,

aztán másnap a Palm Beach Casino
épületében tartották a vacsorával
egybekötött ceremóniát. Tényleg
szenzációs élménynek lehettünk ré-
szesei, a csúcs persze az volt, amikor
kimondták a nevünket.

Egy ügynökséggel készítetted a
nyertes munkát, amely egy festék-
gyártó cég, egy speciális termékét
promózza. Mennyi időt vett igény-
be a film elkészítése, egyáltalán
honnan jön az ihlet egy-egy ilyen,
vagy ehhez hasonló munkánál?

Nagyjából egy hónap alatt ké-
szült el a teljes anyag. Az ügynökség
és az ügyfél viszonylag szabad kezet
adott, aminek nagyon örültem, hi-
szen így nyugodtan szabadjára en-
gedhettem a kreativitásom. Szere-
tem a színes és vidám dolgokat, és
szeretem az élő képet keverni az
animációval. Szóval imádok őrületet
alkotni. Egyébként sokat sétálok, fu-
tok és általában ilyen helyzetekben
jön egy-egy impulzus, hogy mond-
juk ezen a helyszínen ezt, és így, el
tudnám képzelni. De valójában bár-
hol, bármiből lehet inspirációt nyer-
ni, csak nyitottnak kell lenni a világ
és az emberek felé. 

Azért néha abszurd is vagy. Néha
elborulsz...

Tényleg? Persze igazad van. Ha raj-
tam múlna, sokkal durvábbak lenné-
nek ezek a reklámok (nevet).

a legújabb reklámanyagunk is, amit
remélem, jövőre ugyancsak neveznek
a cannes-i fesztiválra. De a legfőbb
terveim között most az szerepel, hogy
ide Londonba jöjjenek be a forgatá-
sok, a felkérések, hiszen jelenleg itt
élek. Volt már több nemzetközi mun-
kám is, úgyhogy izgatottan várom az
új feladatokat, rendezéseket.

Büszke vagy a győri gyökereidre,
de Budapest után most Londonban
próbálsz szerencsét. Hogyan to-
vább? Mi a jövő?

Remélem, a díj által ütősebb mun-
kák is megtalálnak, hiszen aminek jó
hírértéke van, az nyilván növeli az em-
ber vagy éppen az ügynökség ázsióját.
Az ügynökséggel egyébként elkészült

Mednyánszky René László, azaz Menzkie neve ismerősen cseng
Győrben, vagy éppen Budapesten, sőt, most már Cannes-ban is,
hiszen a tehetséges győri művész a közelmúltban nem kisebb díjat,
mint az Arany Delfint vehette át a francia filmparadicsomban.

Cannes-ban nyert díjat
a gyori reklámfilmes´́

Szerző: P. Csapucha Adrienn
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

November 6. 
15–18 óra

Győr,
Czuczor Gergely

út 13.

Fotózkodás, dedikálás, beszélgetés
A LEGNAGYOBB SZTÁROKKAL

HANGSZERARZENÁL GYŐR
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ 

A Győr+Rádió élőben közvetíti, hogy mi történik a megnyitón. 

November 7-én és 8-án nagyker áron vásárolható
meg az összes készleten lévő hangszer.

Zum 20. Bestehen der Győrer Fri-
ends Big Band wird ein besonde-
res Geburtstagskonzert zum 5. No-
vember ab 19 Uhr im Richter-Saal
in Győr  (Aradi vértanúk útja 16.)
vorbereitet.

Das Győrer Philharmonieorchester
gibt am 6. November ab 19 Uhr im
Richter-Saal in Győr (Aradi vértanúk
útja 16.) unter Mitwirkung der Violis-
tin Sarah Chang ein Konzert. Auf dem
Programm der Nikisch Artúr Abone-
mentreihe: J. Sibelius: Violinenkon-
zert in D-Moll, op. 47, sowie die
V.Symphonie in E-Moll, op. 64 von P.I.
Tschajkowski.

Zum Martinstag werden
im Pannonhalmer Weinviertel Kelle-

reibesuche abgehalten, dies vom 9.-11.
November. Sieben Winzer erwarten Wein -
liebhaber und Ausflügler zum Martinstag-
Wochenende mit geöffnetem Weinkeller.

Im Rahmen des Konzertabonements 17:18 findet am 7. November
um 17 Uhr und 18 Minuten das Konzert „Berkes & Tschajkowski” im
Richter-Saal (Aradi vértanúk útja 16.) statt. Auf dem Programm stehen:

Tschajkowski: V. Symfonie in E-Moll, op. 64, gespielt vom Győrer
Philharmonieorchester, es dirigiert: Berkes Kálmán. Hausherr

der Abends ist der Musikhistoriker Dr. Szabó Balázs.

Im Rómer JazzKlub findet am 7. No-
vember ab 19 Uhr das Konzert von
Váczi Eszter & Quartet statt: Rómer
Ház (Teleki L. u. 21.). Wenn Sie die
Musik von Norah Jones, Madeleine
Peyroux oder Jonny Mitchell mögen,
werden Sie sich auf diesem Konzert
wohl fühlen.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Az idők jelei című magyar dokumentumfilm vetí-
tésére várja az érdeklődőket a győri KÉSZ novem-
ber 7-én 17 órára, a SZE Apáczai Csere János Ka-
rának dísztermébe (Liszt F. u. 42.).

A Hangraforgó Klub november 9-én 17 órától folytatódik, „A fé-
nyes nap immár elnyugodott” – régi idők énekes krónikájából cím-
mel a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér klubjában
(Herman Ottó u. 22.). Vendég: Csörsz Rumen István énekmondó,
irodalomtörténész.

A győri Friends Big Band zenekar
fennállásának huszadik évfordulójá-
ra különleges születésnapi koncert-
tel készül november 5-én 19 órától,
a Richter Teremben (Aradi vérta-
núk útja 16.).

A XXI. Győri és a VII. Kisal-
földi Levéltári Napot ren-
dezik meg november 7-én
10 órától az Esterházy-pa-
lotában (Király u. 17.). A le-
véltárosok ezúttal is legfris-
sebb kutatási eredménye-
ikről számolnak be a nagy-
közönségnek.

A magyar tudomány ünne-
pének alkalmából, novem-
ber 5-én 15 órakor dr. Szabó
Péter egyetemi docens „Föl-
dünk jövője biológusszem-
mel”, Baksa Péter művelő-
déstörténész pedig Magyar
orvosok és természetvizsgá-
lók vándorgyűlései a megyé-
ben címmel tart előadást a
TIT Székházban (Munkácsy
Mihály u. 6.).

Egri Ferenc festőművész, Sz. Beke Mária kéz-
műves, Szabó Mária gyöngyfűző és Winkler Ju-
dit festőművész közös kiállítása nyílik a József
Attila Művelődési Házban (Móra F. tér 1.) no-
vember 5-én 17 órakor.

Döntések a párkapcsolatban címmel Vízkeleti
Dániel család-pszichoterapeuta előadását hall-
hatják az érdeklődők november 8-án 18 órától
a győri Városházán a Légy ott! program kereté-
ben. A belépés ingyenes, de előzetes regisztrá-
cióhoz kötött a facebook.com/legyott oldalon.

A RómerJazz Klub következő
vendége a Váczi Eszter&
Quartet lesz november 7-én
19 órától a Rómer Házban
(Teleki L. u. 21.). 

Szabadhegyi Harmonika Esték címmel tart koncertet az Akkordeon
Tánczenekar a József Attila Művelődési Házban (Móra F. tér 1.) no-
vember 9-én 17 órától.

A Balkán Calling Egyesület Miért a Balkán? címmel élménybeszámoló
előadását hallgathatják meg az érdeklődők november 8-án 17.30-tól a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér klubjában (Herman Ottó u. 22.).

Dr. Boros István filozófiatörténész Spinoza (1632–1677), a humanizmus és a gondolatszabadság filozó-
fusa, Társadalmi szerződés elmélete, etikája, vallás- és Biblia-kritikája címmel tart előadást november 8-
án 17 órától a TIT székházban (Munkácsy út 6.).
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Hatvani Viktória Győrben szüle-
tett, itt végezte az általános és a kö-
zépiskolát, és itt képzeli el a jövőjét
is. A Széchenyi István Egyetem logisz-
tikai mérnöki szakán tanul, az életé -
hez pedig szüksége is van a logiszti-
kára, hiszen folyamatosan tervez,
szervez és segít. 

Már iskolásként nyert matemati-
kaversenyeket, így nem volt kérdés,
hogy a felsőfokú tanulmányait is „re-
álvonalon” folytatja. „Édesapám ka-
rosszérialakatos, papámmal pedig
rendszeresen jártam ki a műhelybe
motort szerelni, és nagyon megsze-
rettem. Már akkor eldőlt, hogy ez
lesz az én utam” – meséli a győri
egyetem hallgatója, aki jövőre a Tu-
dományos és Művészeti Diákköri
Konferencián is szeretné megméret-
ni magát, később pedig gépészmér-
nöki mesterszakon szeretne tovább-
tanulni, ha megszerezte a logisztikai
mérnöki diplomáját. 

Persze a tanulás nem tölti ki tel-
jesen a széchenyis hallgató életét,
így a fennmaradó idejét igyekszik a
társadalom számára is hasznosan el-
tölteni. Tagja a Hallgatói Önkor-
mányzatnak, és szakfelelős is. „Né-
hány társam segítségével szervezem
a logisztikai mérnöki szak rendezvé-
nyeit, ami rengeteg idő és energia.
Segítünk a Tanulmányi Osztálynak,
és mi szedjük a szociális támogatás-
hoz szükséges papírokat. De nem
bánom, mert az önkormányzatunk
olyan, mint egy nagy család” –
mondja Hatvani Viktória, akinek „hí-
re ment” már a campuson, és sokan
keresik fel, ha rászorulókon szeret-
nének segíteni. 

Hatvani Viktória szorosan együtt-
működik a Camelot Egyesület titká-
rával, Pécsi Gertrúddal (tavaly olvas-
hattak róla a Köztünk élnekben), aki
többek között az önkéntes segítő
gyakorlat vezetője a Széchenyi István

Köztünk élnek

Egyetemen. „Jótékonysági estet tar-
tottunk október 17-én, amiből ha-
gyományt szeretnénk teremteni. Cé-
lunk, hogy a sérültséggel élő diáktár-
sainknak segítsünk. Emellett pedig
hamarosan az egyetem honlapján el-
érhetővé tesszük azokat az alapítvá-
nyokat és egyesületeket, amelyek ön-
kénteseket, illetve adományokat fo-
gadnak” – emeli ki a szakfelelős. 

A jó példa ragadós, tartja a mon-
dás. Ahogy Hatvani Viktória oda-
adása megihlet másokat, ad-
dig rá a szülei voltak nagy
hatással. „Gyerekkoromtól
kezdve az a kép él bennem,
hogy a szüleim mindig ösz-
szegyűjtötték a ruhákat, és
elvitték a rászorulóknak. Kez-
detben önkéntes kutyasétáltató
voltam az állatmenhelyen, később
pedig szerettem volna olyan kislányt
találni, akinek odaadhatom a saját
ruháimat” – meséli Hatvani Viktória,

aki így lelt rá a Glória Különleges
Gyermekotthonra. „Édesanyám
egyik munkatársa hívta fel a figyel-
memet az intézményre, én pedig fel-
vettem velük a kapcsolatot. Eleinte
azt a kislányt látogattam meg, akinek
a ruhákat vittem, de ma már heten-
te, az oktatókkal együtt kísérem
sportolni a gyermekotthon lakóit.”  

De nem
csak az intézményben élőknek segít,
hanem annak az apukának is, aki
egyedül neveli három fiúgyermekét.

„Az öcsém ruháit szoktam elvinni ne-
kik, de a tanulásban is támogatom a
fiúkat, és korrepetálom őket” – me-
séli Hatvani Viktória, aki szerint az
embereket húzni kell, ahhoz, hogy rá-
lépjenek a helyes útra. „Példát kell
nekik mutatni, hogy később ők is se-
gítsenek másokon. Sok barátom állt
már a jó ügy mellé, és ez talán ne-
kem is köszönhető” – mondja az
egyetemi hallgató.

És hogy mit ad az önkéntes mun-
ka azoknak, akik idejüket és ener-
giájukat másokra fordítják? „Min-
denkinek végeznie kellene, mert
az önkéntes munka feltölt. A rá-

szorulók a szeretetükkel hálálják
meg, hogy mi is teljes szívvel fordu-
lunk feléjük” – hangsúlyozza Hatvani
Viktória, majd hozzáteszi: „az önkén-
tes munka óriási lelkifröccs az egyre
magányosabb világunkban. Hiszem,
hogy ha másokon segítünk, azzal ma-
gunkon is segítünk.” 

Példát kell mutatni, 

„Mindenkinek arra van ideje…” – ugye mindenki be
tudná fejezni az idézetet, annak ellenére, hogy
nem bánunk egyformán az idővel. Valaki kezéből
homokszemként peregnek ki a percek, míg mások
megragadják a pillanatot, és felépítik mindennap-
jaikat. Hatvani Viktória tudatosan alakítja az életét,
amelybe belefér az egyetem, a hallgatói önkor-
mányzat, a család, és az önkéntes munka is. 

Az önkéntes
munka feltölt

hogy mások is segíthessenek
Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: Marcali Gábor
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De olyannyira elénekelte, hogy egy
amerikai turnéról hazatérve találkoz-
tunk Váray Lászlóval, akinek hangjára
a gyakran túlcukiskodó és zajos gye-
rekkoncertekhez szokott anyukák, és
persze az apukák is felkaphatják a fe-
jüket: őt mi már hallottuk valahol, „ki-
ez”? A karrierje gitárosként indult, az-
tán 14 év szólógitáros, zeneszerző
poszt után alakította meg első saját
zenekarát, a Colombre Bandet, ahol
énekesként és szövegíróként is be-
mutatkozott. Dalszövegeinek
mélysége és csípős humora
kiemelte a zenekart az un-
derground vonalból, ez a
2015-ben útjára indult szó-
lóműsorának is meghatáro-
zója. Gyerekdalt egy családi
eseményre írt először, a születés-
napi nótát aztán az unokaöccs gyor-
san megtanulta, s még az óvónénik-
nek is ezt énekelte – na ők voltak az
elsők, akik felkapták a fejüket, mégis
mit dúdol a gyerek. A siker pedig ins-
piráló, így született gyorsan, 2016-
ban az első lemez, a Fejforgató anya-
ga, aminek műsorával aztán kézről
kézre adták az óvodák az immáron
Belvárosi Betyárokként futó Váray
Lászlót, és a vokálos, dobos, ütős és
billenytűs Valastyán Tamást. A korong
alig két év alatt ismertséget és kon-
certkörutak sorozatát hozta a zenekar-
nak, a Betyárok kilenc országban lép-
tek fel, legutóbb az amerikai földrész

magyar fesztiváljain, Chicagóban, Los
Angelesben és Phoenixben, tavaly pe-
dig Kanadában turnéztak. A dalok két-
irányúak, a felnőttekre is rákacsinta-
nak, a csibészséggel, és azzal, hogy ko-
molyan vesznek minden generációt,
rajongótábort építettek ki. Váray Lász-
ló elmesélte, valószínűleg a tévémű-
sorokon felbátorodva sokszor olyan
helyzetet teremtenek a gyerekek,
mintha show-műsorban lennének a
koncerteken, utána pedig aláírást kér-
nek – volt, aki filctollal a karjára.

Októberben pedig megjelent a vi-
lág első bluegrass gyereklemeze –

ahogy az énekes jellemezte. A
Tündértó partján  dalai többek kö-
zött az első lemezhez kapcsolódó
koncertélményekből születtek. A

dalok szereplői és hősei, ahogy az
előző lemeznél, most is létező alakok,

például a Buboréktündér. A humor és
az okos szövegek most is több irányba
kelnek útra, hisz ahogy a gyerekek,
ugyanúgy a felnőttek is találnak mor-
zsát ezen az úton, amik sokszor fontos
felismerésekhez vezethetnek.

Kiemelkedő a lemezen a Mama cí-
mű beszélgetős dal, amely gyerekze-
nekartól szokatlan helyzetet dolgoz
fel, egy olyan kérdést, amelyet előbb-
utóbb minden kisgyerek feltesz. A dal
egy szülő szemszögéből íródott, ami-
kor arra a kérdésre válaszol, hova lesz-
nek azok, akiket szeretünk és elmen-
nek közülünk. A lemezről az ország-
szerte ismert pszichológus, dr. Kádár
Annamária írt ajánlót. A Mama című
felvételről többek között azt mondja:

„tapasztalatom szerint a legtöbb szülő
megrémül, ha a gyermek a halálról
kérdezősködik, és igyekeznek megkí-
mélni őt a témától. Addig azonban
gyermekünknek sem tudunk segíteni,
amíg mi magunk rettegünk, és nem
vagyunk képesek szembenézni saját,
halálhoz, veszteséghez fűződő érzése-
inkkel. Ha kegyes, ködös hazugságo-
kat mondunk gyermekünknek, hogy
így védjük meg, ő a hiányzó részeket
a fantáziájából pótolja ki. Ilyenkor a
gyermek általánosít, és minden elvá-
láskor aktiválódik az a félelme, hogy
vajon viszontlátja-e még a számára
fontos személyeket. Hiába hisszük,
hogy kicsi még, nem értheti, miről
van szó, ő igenis érzékeli azt, hogy mi
játszódik le bennünk”. És hangsúlyoz-
za azt is: a Mama című dalban meg-
osztott gyász és szomorúság felszaba-
dító erejű.

Lemezbemutató koncert: novem-
ber 9., 17:30, Kisfaludy Károly Könyvtár.

A Tündértó partján címmel jelent meg a
győri Belvárosi Betyárok gyerekzenekar
második lemeze októberben. A győri szö-
vegíró-énekes, Váray László az anyukáknak
és apukáknak is ismerős lehet, ezt a múl-
tat pedig kamatoztatja a kicsiknek írt dal-
szövegekben is. Ez pedig működik: az ifjú
közönség szívéig is elénekelte magát.

A Tündértó partjára 
visznek a Betyárok

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Szarka Fedor Guido

A
dalok kétirányúak,
a felnôttekre is
rákacsintanak 



állapotunk milyen válaszokra
késztetik szervezetünket. „Tuda-
tossá válni csak tudatos szellemi
munkával lehet. A gondolati-ér-
zelmi egyensúly a legfontosabb,
erre kell törekednünk, hogy ne

jelentkezzenek a testi tünetek” –
emeli ki dr. Darnói Tibor, majd
hozzáteszi: „szokásrendszer fog-
ságában vagyunk, amiből nehéz
kitörnünk, pedig ez a gyógyulá-
sunk alapja. Így léphetünk a vál-
tozás útjára, amelynek szintén
rendszerben kell történnie”.
Napjainkban, amikor a közösségi
oldalakon is „kifelé” éljük az éle -
tünket,  még inkább szükség len-
ne arra, hogy meghalljuk a belső
hangunkat. „A modern világban
sokszor az ember veszik el, és ke-
rül a sor végére. Pedig csak az a
miénk, amit belül építünk.” Dr.
Darnói Tibor az előadásokon és
a tréningeken többek között arra
is rávilágít, hogy nem a diagnó-
zist kellene gyógyítani, hanem
magát az embert. Ráadásul ab-

Elsőként talán azt kellene elfo-
gadnunk, hogy a fizikai világon
túl, a lélek és a szellem az, ami
hatással van az állapotunkra. Szo-
rosan összefonódva – többek kö-
zött – az életmódunk, táplálkozá-
sunk, és a kapcsolataink is befo-
lyásolják, képesek vagyunk-e
megtartani az egyensúlyt. Ugyan-
is, ha valamelyik tényező kibillen
az ideális helyzetéből, az nyomás
alá helyezi a szervezetet, és az ál-
landó kompenzálás miatt megje-
lenhetnek a tünetek. „Krónikus
betegségek esetén a tüneti keze-
lés azonban nem elég a gyógyu-
láshoz. Ha az életviteli tényező-
kön nem változtatunk, nem gyó-
gyulunk meg” – magyarázza dr.
Darnói Tibor holisztikus orvos. 

A holisztikus gyógyítás lehető-
vé teszi, hogy ne csupán a fizikai
test tüneteit kezeljék, hanem
rendezzük az okokat is, amelyek
a háttérben létrehozták és fenn-
tartják a tüneteket. Ezért a ho-
lisztikus orvoslásban kiemelt sze-
repet kap az összefüggések felis-
merése, hogy megértsük a folya-
matokat, amelyek a betegség ki-
alakulásához vezettek. „Hozzá
kell segíteni az embereket az ösz-
szefüggések megértéséhez.
Akárhogy változik a világ, és bár-
mennyire is hat ránk az adott kor

közege, az ember, akkor is em-
ber marad, és mindenkire
ugyanazok a törvényszerűségek
vonatkoznak” – hangsúlyozza dr.
Darnói Tibor. Ezért elengedhe-
tetlen, hogy minél jobban meg-
ismerjük a testünk rezdüléseit,
és azt, hogy a gondolataink, lelki
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ban is segít, hogy a szellemi és
érzelmi egyensúly megteremté-
sével, kizárjuk az egyik legfonto-
sabb tényezőt, ami a betegségek
forrása lehet. „Valamennyi be-
tegség közös nevezője a tartós
stressz-terhelés, melynek kiala-
kulásában a külső hatások mel-
lett, meghatározó a gondolati és
érzelmi zavarok jelenléte.” 

„Azt viszont lényeges kiemel-
nem, hogy a klasszikus orvostu-

dománynak is elengedhetetlen
a  szerepe az egyes betegségek
gyógyításában. De úgy gondo-
lom, az alternatív gyógyászat és
a klasszikus orvoslás megfelelő
kombinációja vezethet a legin-
kább eredményre” – hangsú-
lyozza dr. Darnói Tibor. 

A gyógyulás feltétele, hogy a
beteg kérjen segítséget, és ne le-
gyen visszafordíthatatlan állapot-
ban. A gyógyulás kulcsa pedig a
változtatás, amiben a betegnek
van kulcsszerepe. Ezért ahhoz,
hogy ne betegedjünk meg, illet-
ve meggyógyuljunk, szellemi, lel-
ki és fizikai síkon is egyensúlyra
kell törekednünk. Ehhez pedig
elengedhetetlen a tudatosság,
valamint az összefüggések meg-
értése és felismerése. 

„Segíts magadon, az Isten is megsegít” – mindannyian
ismerjük a mondást, de talán nem gondolunk bele a je-
lentésébe, mélyebb tartalmába. Abba, hogy például sa-
ját egészségünkért és gyógyulásunkért elsősorban mi
tartozunk felelősséggel.

A CSODA
az emberben van

Szerző: Kaszás Kornél

November 18-án 10 órá-
tól a Generációk Házá-
ban a „HOP Gyógyulj ve-
lem!” tréningen dr. Dar-
nói Tibor segít megta-
nulni az érdeklődőknek,
miként kerülhetnek tes-
ti–lelki–szellemi egyen-
súlyba a gyógyulásuk ér-
dekében. Helyfoglalás:
hop.gyogyuljvelem.com
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Volt panasza, ami miatt orvos-
hoz kellett fordulnia?

Valójában nem sok. Amióta abba-
hagytam a sportolást, felszedtem né-
hány felesleges kilót. Ebben nyilván
közrejátszott az is, hogy szeretem a há-
zias ételeket. Időnként megmérem ott-
hon a vérnyomásomat és egyre gyak-
rabban észleltem magasabb értékeket.
Ezért mentem el először orvoshoz.

Diétát és mozgást írtak elő?
Azt is, de a 24 órás vérnyomásmé-

rés óta gyógyszereket is kell szednem.
Szervi eltérést nem találtak, csak a hasi
ultrahang vizsgálat mutatta: kicsit na-
gyobb a májam, vagyis zsírmájam van.

Napi 1-2 üveg sört az orvosom szerint továbbra is nyugodtan megihatok

Zsolt: Három hónap alatt 

a májfunkciós értékeim
a felére csökkentek

Zsolt fiatalon súlyemelőként versenyzett, a nyugdíjazásáig rendőrnyo-
mozóként dolgozott, majd ezt követően biztonsági őrként. Mivel falun,
nagy kertes házban laknak, a napi mozgásra nem lehet panasza, min-
dig akad a ház körül tennivaló. Rendszeresen jár szűrővizsgálatokra,
vigyáz az egészségére.

Akkor az alkoholtól is eltiltották?
Addig sem ittam többet az átlagos-

nál. Napi 2-3 üveg sört, esetleg társa-
ságban egy kis házi pálinkát. Megemel-
kedtek a májenzim értékeim is. Emel-
lett a koleszterinszintem is magasabb
volt. Az alkoholfogyasztás mérséklését
javasolták, ami jelenleg napi 1-2 üveg
sört jelent.

Kaptam vérnyomáscsökkentőt és
koleszterincsökkentő sztatin készít-
ményt és szilimarint. Ezek mellett a
vérnyomásom és a vérzsírszintem is
rendeződött, de a májfunkcióim rom-
lottak, és a vádlimban, a hátamon
izomgörcsök is jelentkeztek.

Abbahagyta a gyógyszereket?
Nem őrültem meg! Nem szeret-

nék sem gutaütést, sem szívinfark-
tust kapni. 53 éves vagyok, ez a leg-
veszélyeztetettebb kor. Egy barátom
javasolta a Dr. Dézsi-tablettákat. Az
egyik a MagneQ10, amit az izomgör-
csök miatt, a Natúr Hepar Mixet pe-
dig a májamra. Azóta is szedem mind-
kettőt napi kétszer. Kellemesen csa-
lódtam bennük. Korábban ugyanis
nem hittem az ilyen „vitamintablet-
tákban”. Ezek azonban speciálisan
összeállított készítmények. Három
hónap után a májfunkciós értékeim
a felére csökkentek, az izomgörcsök

pedig csak ritkán és enyhébben je-
lentkeznek. Kiderült, a vérnyomás-
csökkentőmben egy kis vízhajtó is
van, ami mellé ajánlott a MagneQ10
szedése. A patikában időnként aján-
lanak olcsóbb készítményeket, de
ugyanilyen összetételben nem lehet
egyiket sem helyettesíteni, s ha külön
vásárolom az összetevőit, akkor sem
jönnék ki olcsóbban, ezért maradtam
a bevált Dr. Dézsi-tablettáknál. Vi-
szont a legolcsóbban akkor jövök ki,
ha az interneten veszem meg, és on-
nan még házhoz is szállítják. A napi 1-2
üveg sört pedig az orvosom szerint is
nyugodtan megihatom. (x)

Debreczeny Zsolt saját tapasztalatai miatt ajánlja a Dr. Dézsi tablettákat

Lehet bármilyen apró egy újszülött,
az anyukájával való érintkezés létfon-
tosságú a növekedése szempontjából.
A tervezettnél korábban világra jött
babáknak is ugyanúgy kell, hogy édes-
anyjuk testmelegét érezzék, szívveré-

rendezést adott át a Koraszülöttekért
Országos Egyesület (KORE) segítségé-
vel a NaturAqua.

A csecsemőknek gyakran és hosz-
szasan szükségük van a szüleik test-
közelségére, mivel az adja biztonsá-
gérzetüket. Kenguruzáskor lehetőség
van a baba és mama kapcsolatának
elmélyítésére, hiszen a bőr-bőr kon-
taktus segít a baba hőszabályozásá-
nak beállításában, és anyukájának jól
ismert szívhangja is megnyugtatja.
Emellett a korababák esetében külö-
nösen igaz, hogy az egészséges élet-
kezdethez a legegyszerűbb interven-
ció és gyógyszer az anyatej.

„A koraszülötteket szült édesanyák
tejének összetétele ugyanis különbözik
az időre szült anyukák tejétől, nagyobb
a fehérje-, zsír-, energia- és immun-
anyag-tartalma, több ásványi sót és ke-
vesebb laktózt tartalmaz. Enzimtartal-
ma miatt könnyebben emészthető. És
ami a leglényegesebb, számos olyan, az
idegrendszer és a retina fejlődéséhez
szükséges alkotóelemet tartalmaz,
amit egyetlen tápszer sem tud pótolni”
– mesélte az átadás kapcsán Földvári-
Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Or-
szágos Egyesület elnöke.

sét hallgassák, hiszen ezek segítenek
a gyarapodásukhoz, gyógyulásukhoz.
A baba-mama találkozások most már
Győrben is könnyedén megvalósulhat-
nak a legPICibb újszülöttek számára is,
hiszen a Petz Aladár Megyei Oktató

Kórház Perinatális Intenzív Centrumá-
ban (PIC) a zavartalan szoptatás előse-
gítéséhez szükséges paravánt, kengu-
ruzáshoz szükséges székeket és még
számos családbarát eszközt, valamint
a koraszülők kényelmét szolgáló be-

Családi pillanatokba csöppenhetnek
már a legPICibb babák is
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Szerző: Iván Gábor
Fotó: Vasfői Balázs

Kevés olyan emberrel találkozha-
tunk, akinek bakancslistáján ne szere-
pelne a katalán főváros. Néhány ott el-
töltött nap után magától értetődővé
válik, miért is van ez így. Hihetetlen, de
teljesen mindegy mikor, melyik évszak-
ban és napszakban érkezünk, az 1,6
millió lakosú város mindig él, tele van

turistákkal a világ minden tájáról, ezzel
egyfajta multikulti metropoliszt, egy
európai New Yorkot létrehozva. Még
éjszaka is annyian vannak az utcán,
mint városunkban egy hétköznap dél-
után, mindamellett persze hogy a szó-
rakozóhelyek is zsúfolásig teltek. 

Barcelona egy rendkívül dinami-
kus, merészen előremutató város,
amely sikeresen egyesíti magában a
történelmi dicsőséges múltat, a me-
diterrán világ csábító örömeit, és a
modern, kreatív Európát.

nak és az általa megálmodott épüle-
teknek köszönhető. Legyen szó a La
Sagrada Famíliáról, a Casa Battlóról,
Casa Milàról vagy a Güell Parkról,
mindegyikük meghökkentő, a meg-
szokott építészeti konvenciókat teljes
mértékben elvető alkotások ezek.
Minél mélyrehatóbban szemléljük
őket, annál inkább csodálattal és
döbbenettel adózunk Gaudí organi-
kus építészete és modernizmusa
előtt. Hát még akkor, ha a részletek-
ben rejlő mögöttes elgondolásainak
is a birtokába kerülünk. Őrülten zse-
niális vagy zseniálisan őrült? Megis-
mételhetetlen, az egyszer biztos.

Barcelona egyúttal a 20. századi
avantgarde művészet szárnypróbál-
g a t á s a i n a k
helyszí-

ne is: in-
nen indult Joan Miró, Salvador Dalí
és Pablo Picasso karrierje is. Nem
csoda hát, hogy alkotásaikat a város
számos pontján megtekinthetjük.

A város távolabbi
látnivalóit, mint például a

Montjuïc, Olimpiai-kikötő, Tibidabo

Napokat tölthetünk 
az óváros – Barri Gótic, La Ribera,

El Raval, El Born – negyedeinek kö-
zépkori épületekből, templomokból
és sikátorokból álló romantikus vilá-
gában és az ezer éve lakott utcák la-
birintusában. Az egykori római város
ősi kövei oszlopokból és falakból kö-
szönnek ránk.

Barcelona persze mindennek ne-
vezető, csak dohos, ósdi történelmi
műemléknek nem. Bár a város az ősi
falakból nőtt ki, modern negyedei
minden irányban terjeszkednek. És
nem is akárhogyan. A sugárutak szé-
lesek, fákkal szegélyezettek és egy-
mást érik a parkok is, ahol szívesen
pihennek, piknikeznek és kapcsolód-
nak ki a helybéliek, élve idilli minden-
napjaikat a pálmafák és mediterrán
növények adta hűsítő árnyékban, a
papagájok csivitelése közepette. Gya-
korlatilag az egész belváros gyalog
bejárható és ettől a nagyvárosi au-
tósforgatag sem veheti el kedvün-
ket, mert annyi a zöld mindenütt,
az erkélyeken és tetőkön is, hogy a
levegő mindig tiszta marad.

A 19. században
kialakított Eixample kerületben,

ahol az utcák szabályos rácshálót al-
kotnak, jellegzetes modernista épü-
letek, divatos butikok, galériák, étter-
mek és hotelek sorakoznak. A barce-
lonaiak büszkék építészetükre és for-
matervezésükre, amely jórészt a vá-
ros leghíresebb fiának, Antoni Gaudí-

és a csodálatos, több kilométeren el-
terülő homokos tengerpart is köny-
nyedén elérhető a kitűnő tömegköz-
lekedési hálózattal – tiszta és gyors
metró, földalatti elővárosi vasút, mo-
dern buszok, fogaskerekű járművek,
drótkötélpályás felvonók, villamosok.
Hihetetlen, hogy az egykori piszkos
és szürke Barcelona – köszönhetően
a modern városvezetésnek, a példá-
san kidolgozott és a '90-es évektől fo-
lyamatosan végrehajtott városfejlesz-
tési tervnek – milyen színpompás, iz-
galmas, sokoldalú és energikus város-
sá változott.

Modernitás a hagyományok tisz-
telete mellett. Kék tenger, ho-

mokos tengerpart. Hegyek,
lélegzetelállító kilátás, el-
sőrangú kirándulási lehe-
tőségek. Remek hangulat
és gasztronómia. Életvi-

dám, mosolygós emberek,
mediterrán légkör és növé-

nyek. Csodálatos utcák, épüle-
tek, nevezetességek. Nagyon csábí-

tó, hogy pár napba megpróbáljunk
belezsúfolni mindent. Higgyék el, le-
hetetlen. Mindenestre belekóstolni
mindenképp érdemes, még akkor is,
ha nem a legolcsóbb mulatság. De
hát ezért is a bakancslista…

A város
egy multikulti 
metropolisz

Ezerarcú

Barcelona
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Érdeklôdni munkanapokon 9—11 és 14—16 óra között az alábbi telefonszámon lehet: 06-70/427-4756

Dinamikusan fejlôdô nemzetközi autóipari vállalatunkhoz keresünk
kollégákat most épülô gyôri telephelyünkre az alábbi pozícióba:

OPERÁTOR
Fôbb feladatok:
• Mûanyag autóalkatrészek gyártása

mûveleti utasítás szerint 
• Magasan automatizált gyártósoron

történô összeszerelés
• Munkavezetô által megadott

utasítások szerinti munkavégzés
• A gyártási folyamathoz tartozó

vizuális ellenôrzések végrehajtása

Amit kínálunk:
• Színvonalas környezet
• Havi bruttó 260.000 Ft

alapbér
• Bejárás támogatása

(Audis busz is!)
• Hosszú távon biztos

munkalehetôség

Amennyiben az álláslehetôség felkeltette érdeklôdését és megfelel az elvárásoknak,
küldje el önéletrajzát a gyoallas@hu.tiauto.com címre!

Elvárások:
• Szakmunkás végzettség
• Precíz, pontos

munkavégzés
• Betöltött 18. életév 
• 3 mûszakos munkarend

vállalása

A nyári szabadságok mellett a
több napos hosszú hétvégék is kiváló
lehetőséget nyújtanak az utazásra.
Ilyenkor nagy verseny indul a vendé-
gekért szerte az országban. A pihenni
vágyók nagy része a wellnessprogra-
mok mellett teszi le a voksát, de van-
nak, akik a jó időt kihasználva, a vá-
roslátogatásokat, az aktív kikapcsoló-
dást részesítik előnyben. Győr nekik
lehet vonzó választás.

Városunk a tavalyi esztendőben a
maga 418 ezer vendégéjszakával ha-
zánk 10. leglátogatottabb célpontja
volt. És a számok tekintetében ez még
nem minden, csak egy példa: a szállá-
sok éves szinten több mint 50 százalé-
kos kihasználtsággal működnek, na-
gyobb rendezvények idején az is előfor-
dul, hogy már csak elvétve, vagy egyál-
talán nem lehet szabad szobát találni.

„Győr sokszínű város. Rengeteg
kulturális programmal, műemlékek-
ben gazdag Belvárossal várja a hoz-
zánk látogatókat, de a sport, vagy az
aktív kikapcsolódás iránt érdeklődők
is találnak maguknak programot. A
város programajánló oldalán, a hel-
logyor.hu-n mindenki érdeklődésé-

a turistákat városunkba

tek, új trendek, nem utolsósorban
pedig új rendezvényhelyszínek men-
tén. „A Négy Évszak Fesztivál minden
évszakban keretbe foglalja az össz-
művészeti fesztiváljait. Egyre na-
gyobb szerepet kap a kulturális, sza-
badidős programkínálat fejlesztése,
mert a pezsgő kulturális élet kedvez
a várost felkereső turistáknak, és a
Győrben élők társadalmi és szociális
kapcsolatai ápolásának is” – tette
hozzá a szakember.

Az előttünk álló időszak is bővelke-
dik programokban. „November és de -
cember sem múlik el színes progra-
mok nélkül, hiszen U23-as Judo Eb-t,
Karate VB-t, Mesterfokú Tornászbaj-
nokságot, valamint Ifjúsági Judo Euró-
pa Kupát is rendezhetünk” – vázolta fel
a sportkavalkádot Szalai Andrea. 

Városunk nem csak a sportrendez-
vényeire készül gőzerővel, hanem az
Európa Kulturális Fővárosa cím elnye-
résére is. Rengeteg befektetett mun-
kával és a szakemberek összehangolt
tevékenységével épül fel és teljese-
dik ki a projekt. Ezt pedig nem csak
a városban élők, hanem az ide láto-
gatók is érezhetik, érzékelhetik.

Az ősz második hosszú hétvégéjén is megteltek a szállodák, so-
kan lazítanak Győrben. Kikapcsolódási lehetőség akad bőven, le-
gyen szó kultúráról, sportról, nálunk mindenki talál kedvére va-
lót, nem csak ősszel.

A KULTÚRA IS VONZZA
Szerző: P. Csapucha Adrienn  /  Fotó: Marcali Gábor

nek megfelelően, tematikusan tud
keresni az ajánlatok közül” – mondta
el Szalai Andrea, a győri Látogatóköz-
pont vezetője. Elárulta, az idei évtől

az önkormányzat megújította ren-
dezvényeit, hiszen előtérbe kerültek
a kulturális hagyományokra, gasztro-
nómiára épülő események, új ötle-
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Paradicsom-krémleves
bébimozzarellával

A paradicsomok héját keresztben bevagdossuk, majd lobogó vízbe dobjuk
őket és egy perc elteltével jeges vízbe áthelyezzük mindet. Így könnyen lejön
majd a héjuk. A hagymát felkockázzuk és kevés olajon dinsztelni kezdjük. Hoz-
záadjuk az aprított paradicsomokat, sózzuk-borsozzuk és kevés vízzel felenged-
ve, a zöldségeket puhára főzzük. Amikor minden megpuhult, ízlés szerinti cu-
korral és bazsalikommal összeturmixoljuk, és ha kell, az egészet még hígítjuk.
A finom krémlevest mini mozzarellákkal kínáljuk.

Karfiolrizottó sajtfasírttal

Hozzávalók: 
1,5 kg paradicsom, 200 g lila hagyma
egy csokor bazsalikom, só, bors, cukor (ízlés szerint)
mini mozarella

GYERMEKBARÁT fogások
Sok családban gyakori kérdés, hogyan bírjuk rá a gyerekeket a zöldségevésre
úgy, hogy észre se vegyék. Az általam kínált fogások látványuk és ízük miatt
is a válogatós gyerekek kedvencei lehetnek, elkészítésük pedig egyszerűsé-
gük miatt anyukabarát.

creativechef.hu  /  #creativechefeszter    @creativechefeszter

A karfiolt lereszeljük vagy aprítóban ledaráljuk. A hagymát finomra vágva elkezdjük
dinsztelni, hozzáadjuk a „karfiolgranulátumot”, majd az alaplével apránként felöntve,
folyamatos kevergetés mellett a zúzott fokhagymát is hozzáadva, puhára pároljuk. Ami-
kor az alaplé elfogyott, elkeverjük benne a vajat és a parmezánt, majd fedő alatt pi-
hentetjük. (Mindig utólag sózzuk és borsozzuk, hiszen az alaplé és a parmezán is sós.)
A sajtot lereszeljük, a zsemlét nagyobb darabokra tépjük és aprítóban ledaráljuk, majd
hozzáadjuk a tojást, a zúzott fokhagymát, a borsot és az egészet alaposan összegyúrjuk.
Nem sózzuk, hiszen a sajt sok sót tartalmaz. A golyókat forró olajban sütjük ki.

Hozzávalók:
1 nagy fej karfiol (1,2 kg), 150 g vöröshagyma, 500 ml zöldség alaplé,
20 g fokhagyma, 60‐80 g parmezán, 60 g vaj, só, bors
200 g trappista sajt, 2 db tojás, 1,5 db zsemle, bors, 20 g fokhagyma
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• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

Nincs korán, és nincs késon

Normál időjárási körülmények között októ-
ber vége, november eleje az az időszak, ami-
kor a felelős autós nyári abroncsát télire vált-
ja. Az őszi tavasz azonban sok sofőr menet-
rendjét átírja, s Pató Pál úrral szólva, vallják,
ej, ráérünk arra még.

„Aki már télire váltott, nálunk az autósok negye-
de, megnyugodhat, mert a magasabb hőmérsékle-
tek nem rongálják annyira a téli gumit, hogy káruk
keletkezne” – mondta el érdeklődésünkre Máté Já-
nos, a Máté Gumiszerviz tulajdonosa. A szakember
szerint nincs korán, és nincs későn, most még torló-

dás és sorban állás nélkül mehetünk a szervizbe. Az
autósok döntő többsége kivár az első fagyig, netán
hóig, s ilyenkor bizony tumultus uralkodik a szervi-
zekben, nem ritkán több órás sorban állás után le-
het csak a kívánt szolgáltatást megkapni.

Magyarországon továbbra sem írja elő jogszabály
a téli gumi kötelező használatát, annak ellenére sem,
hogy egy most közzétett felmérés szerint sokan ebben
a tudatban élnek. Meglepően magas azonban a támo-
gatottsága, a járművezetők kétharmada szerint kívá-
natos lenne kötelezővé tenni a téli gumi használatát.
Ausztriában ezt jogszabály írja elő, aki a szomszédba
látogat, november 1-jétől télies útviszonyok esetén
csak téli abronccsal és hólánccal közlekedhet a sógo-
roknál. Hiánya esetén komoly büntetéssel vagy a ha-
tárról való visszafordítással számolhat a magyar autós.

Az enyhe telek miatt kezdenek divatba jönni a
négy évszakos abroncsok. Most már a legnagyobb
gyártóknak is van ilyen kínálata.

„Szervizünkben elenyésző, 5-10 százalék között
vannak a négy évszakos abroncs használói, főleg idő-
sebbek, akiknek macera az évi kétszeri csere, keveset
autóznak, s ha nagyon télire fordul az idő, garázsban
hagyják a kocsit” – magyarázza Máté János.

A hagyományos verdikt szerint a legnagyobb
veszéllyel járó megcsúszásos balesetek kockázata
akkor a legmagasabb, ha az átlaghőmérséklet 7 °C
alá csökken, és megjelennek a hajnali fagyok,
ilyenkor sürgősen téli gumira kell váltani, mert 7 °C
alatt a nyári gumik jelentősen veszítenek tapadá-
sukból. Az elkövetkezendő két hét előrejelzése
alapján ilyen veszélyre nem számíthatunk.

Téli abroncscsere az oszi tavaszban?

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter

´́
´́
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Értesítés

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-
nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, újvárosi,
Malomsori, Koroncói úti köztemetőkben az 1993.
december 31-ig megváltott sírhelyek 25 éves bérleti
ideje 2018. december 31-én lejár.

A 2008. december 31-ig megváltott urnahelyek 10
éves bérleti ideje 2018. december 31-én szintén lejár.

A győr-nádorvárosi köztemetőben a 1918. decem-
ber 31-ig megváltott kripták 100 éves bérleti ideje
2018. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi, révfalui, Sugár úti köztemetők-
ben az 1993. december 31-ig megváltott urnakripták
25 éves bérleti ideje 2018. december 31-én lejár.

Értesítés sírhelyek bérleti idejének lejártáról
A sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták újraváltásá-

ra 2019. december 31-ig van lehetőség, a temetőgondnoki
irodákban, ügyfélszolgálati időben. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a sírhelyeknél az utolsó koporsós temetéstől számít a
25 év, a sírra rátemetett urna a sírhelyek megváltási idejét
nem hosszabbítja meg. Urnahelyeknél, kriptáknál a megvál-
tástól számít a lejárati idő, nem az utolsó temetéstől.

Kérjük, hogy akinek a tulajdonában 8 hónapnál ré-
gebben szétszedett, vagy düledező síremlék van,
2018. december 31-ig gondoskodjon a helyreállítás-
ról. A vonatkozó jogszabályok alapján ezeket a sírem-
lékeket a temető üzemeltetője elszállíttatja, melynek
költségei a tulajdonost terhelik.@gymskik #gymskik

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

´́

Teljes körû információ az igénylés
feltételeirôl és a benyújtandó

dokumentumokról
a Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

irodáiban:
Gyôr, Szent István út 10/A 

Tel.: 96/520-202 

Regionális irodák:
Csorna, Erzsébet királyné u. 4.

Tel.: 96/779-889
Kapuvár, Deák F. u. 22.

Tel.: 96/260-147
Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó út 1—3.

Tel.: 96/579-211

Ügyfélfogadás: h—p. 8—12 óráig

SZÉCHENYI
KÁRTYA
PROGRAM
Hol igényelheti?

www.gymskik.hu

„A feladat 4500 m2 lefestése, amihez 2500 kg fes-
téket használunk fel. Az építésnél még nem mi fes-
tettünk, de a 2000-es felújításnál már igen. Csiszo-
lással kezdtük a munkát. Homokszórásra nem volt
szükség, nem kellett a teljes bevonatot eltávolítani,
mert nem rozsdásodott, csak a fedőréteget tette
tönkre az UV-sugárzás az eltelt 18 év alatt. Két ré-
tegben festjük, ecsettel és festőhengerrel” – avatott
be a részletekbe Sámoly István és hozzátette, jó szol-
gálatot tesz a toronyra szerelt karbantartó állvány,
amely egy körben futó sínpályán görgethető. A felső

Tájékoztatom a lakosságot, hogy november 17-től változik a fogorvosi ügyeleti ellátás mű-
ködési rendje az alábbiak szerint: Hétfőtől péntekig: 20–22 óráig. Szombat, vasárnap, munka-
szüneti  és ünnepnap: 9–15 óráig. Az ellátás helye változatlan: Győr, Liezen-Mayer u. 57. Az
ellátás zavartalansága és a győri fogászati sürgősségi ellátást igénybe vevők elégedettsége fon-
tos számunkra, ezért kérem a Tisztelt Lakosság együttműködését.

Tisztelettel: Kányai Róbert igazgató, Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Modernebb, dinam

A VÍZTOR 
Jól halad a Marcalvárosi Víztorony festé-
se: a szakemberek a napokban fejezték
be a felső tartály mázolását, és már javá-
ban az alsón dolgoznak. A kivitelezési
munkák irányítójával, Sámoly Istvánnal a
víztorony tetején beszélgettünk.
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto

tetofedo–bádogos

muszaki elokészíto

komuves 

csoszerelo

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

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@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntes-
se fel a munkakör megnevezését.

Feltétel:
C kategóriás jogosítvány

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel:
szakirányú végzettség

Feltétel:
szakirányú végzettség

Feltétel:
szakirányú végzettség

kézi úttisztító

Álláshirdetés

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

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

lakatos vagy géplakatos

hegeszto

csoszerelo vagy futésszerelo
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A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai
Szövetsége meghirdette a II. Távfűtéssze-
relő Versenyt, melyen a Győr-Szol Zrt. Táv-
hőszolgáltatási Igazgatósága által delegált
szakemberekből álló csapat is versenybe
száll. A győriek november 6-án Egerben
küzdenek majd a TávHősök Viadalán.

A szakmai megmérettetés része egy
előzetes, internetes verseny, melyen
mindenki segíthet a Győr-Szol-os Táv-
Hősöknek, hogy elnyerjék a Legharco-
sabb csapatnak járó különdíjat!

A MaTáSzSz Facebook-oldalára min-
den csapatról felkerült egy csapatfotó,
amelyre a közönség, az érdeklők, a
Face book-oldal követői, illetve a csapa-
tokhoz tartozó családtagok, barátok, is-
merősök, szurkolók szavazhatnak no-
vember 5. 12 óráig.

Az a csapat nyeri a Legharcosabb Csa-
pat különdíjat, amelyik a legtöbb szava-
zatot gyűjti be a megadott időn belül.

FOGADÓÓRA

Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Sárás önkormányzati képviselője november 5-én az Audi Hungaria Is-
kolában (Körtöltés utca felől megközelíthetően), 6-án a bácsai Nyugdíjas Klub helyiségében (Vámosi u. 2.),
7-én a Tulipános Iskola Kisbácsai Tagiskolájában (Sövény u. 15.) 17 órától fogadóórára várja az érdeklődőket.

A TávHosökre´́
szavazhatunk

ikusabb és izgalmasabb lesz 

tartály rézsűje kifelé lejt, ez még barátságosabb,
mint az alsó, ahol ugyanez fordítva van.

A festés színterve – amelyet a Kossuth- és Mun-
kácsy-díjas Maurer Dóra tanítványa, Varga Berta-
lan tervezett – jóval mozgalmasabb az előzőnél.
Ehhez a nagy múltú helyi vállalkozás, a Győrlakk
Festékgyártó Zrt. Tixotróp Klorotex márkanevű,
klórkaucsuk alapú festékét használják, mivel az
utolsó karbantartás óta eltelt időben is jól vizsgá-
zott a felületen. A vállalat munkatársai egy színező
automata segítségével, alapszínekből leszínezték
a 14-féle, a tervező által megalkotott színt, és részt
vesznek a kivitelezési munkákban is.

„Idefent leginkább a szélre kell figyelni, 20
km/óránál nagyobb szélben vagy esőben nem fes-
tünk. A jó időt maximálisan kihasználjuk. Sokan a
nyári festésre esküsznek, azonban a fizikai úton szá-
radó festékek esetében a felhordott réteg az oldó-
szerek elpárolgása következtében szárad. A száradá-
si idő többek között a levegő mozgásától és a hő-
mérséklettől függ, ami alacsony hőmérséklet mel-
lett lassabb, így a száradás és átfesthetőségi idő ki-

tolódik. A legjobb hőmérséklet erre az 5–20 °C kö-
zötti” – részletezte a kivitelezés irányítója és elárulta,
azért is várták meg a festéssel az őszt, mert a tartály
tele van hideg vízzel (kb.14°C), a külső hőmérséklet
nyáron 25–38 °C, így a pára kicsapódik a tartályon.

Radnóti  Ákos városüzemeltetésért felelős al-
polgármester leszögezte: a víztornyot mindenkép-
pen le kellett festeni, és úgy döntöttek, hogy kre-
atív módszerekkel teszik ezt meg. Felkérték tehát
az említett művészcsapatot, hogy alkossanak
olyan kompozíciót, amivel lecserélhetik az unal-
mas bordót. Az alpolgármester emlékeztetett arra
is, Győr versenyben van a Európa Kulturális Fővá-
rosa 2023 címért, s most már az egyik víztornyon
is megjelenik a művészet.

Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója megerősítette: a praktikumon túl a látvá-
nyos kivitelezés volt a fő szempont a víztorony új-
ramázolásánál. Ennek költségeit – 28 millió forin-
tot – közösen vállalták az önkormányzattal. Ha pe-
dig az időjárás lényegesen nem változik, tartható
lesz a november 30-i határidő.

ONY Szöveg és fotó: Pannon-Víz

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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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

(9021, Gyôr, Eötvös tér 1.)

november 5-én és november 26-án, hétfôn 17 órakor 

TÁJÉKOZTATÓRA VÁRJA
a negyedik osztályos gyerekek szüleit az iskola könyvtárában.

Az érdeklôdôk képet kaphatnak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésrôl,
a jelentkezésrôl, s a felvételi követelményekrôl.

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM

4 cm memory habbal,
levehetô, mosható ezüstszálas huzattal.
Választható bármely méretben! Gyôr, Mérföldkô u. 14.

AKCIÓ!
Zafír Comfort Memory matrac
(90x200) www.zafirbutor.hu

57000 Ft helyett

39600 Ft

A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm 
között igény szerinti nagyságú telkeket
ajánlunk. A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással
értékesítjük. 

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

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

vember 24-től. 3 nyelvű munka-
vállalásra alkalmas tanúsítvány-
nyal. Svéd frissítőmasszázs:
39.000 Ft. Nyirokmasszázs:
42.000 Ft. Reflex talpmasszázs:
42.000 Ft. Részletfizetés+kedvez-
mények. Tel.: 06-70/369-8655

EGYÉB

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi por-
celánt, eozinos Zsolnayt, kristá-
lyokat, ezüsttárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! Érdeklődés
az alábbi telefonszámon: 06-
70/640-5101. Kérésre díjtalanul
házhoz megyünk!

Dióbél-felvásárlás. Győr, Nádor
utca 21. Hétfő, szerda, péntek
9:00–13:00. 06-20/979-5105.

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

Régi bútorokat, festményeket,
órákat, herendi, Zsolnay porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, hagyaté-

kot vásárolok! Németh Csaba,
06-20/937-9671. 

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

ELADÓ

Kulcsrakész lakások 11,5, sorházak
22, családi házak 25 millió Ft-ért.
www.erdoszel-lakopark.hu

KIADÓ

Jereváni úton üzlethelyiség ki      a dó.
Tel.: 06-20/941-0316.

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
komfortos, határozott idejű, bérle-
ti szerződéses lakást cserélne 3–5
szobás legalább 53 nm-es vagy an-
nál nagyobb belvárosi,  határozat-
lan-határozott idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 564.) 

lasztékkal. Tel.: 06-20/239-
9198.

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

Bojlerek javítását és villanyszere-
lést vállalok Győrben és környé-
kén. Telefon: 06-70/384-6557.

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok
javítása, áthúzása, anyagválasz-
tással. Ingyenes felmérés –
szállítás. Autók, robogók kárpit-
jainak javítása, áthúzása. 06-
70/884-6838

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

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

OKTATÁS

MASSZŐRKÉPZÉS Indul Győrben
november 25-től, Kapuváron no-

ÁLLÁS

Győri építőipari cég kőműves,
burkoló munkatársat keres. 1600
Ft/óra. Érd.: 06-20/223-6452

Győri telephellyel rendelkező vál-
lalkozás, beton-előregyártó üze-
mébe segédmunkásokat keres!
A munkafolyamatokat betanítjuk.
Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal az
info@ornamentika.hu címen le-

hetséges.

Gyakorlott gipszkartonszerelőket
keresünk ausztriai munkavégzés-
re. Jogosítvány előny. Érdeklődni:
06-20/255-9195.

Tehergépjármű-vezetőt keresünk
18 tonnás Scania gépjárműre.
Hétfőtől péntekig a Győr–(Rába-
patona)–Budapest között teljesí-
tendő éjszakai járat feladatait
kell ellátni. C kategóriás jogosít-
vány és GKI-kártya szükséges. Ér-
deklődni: 06-30/754-0456 tele-
fonszámon.

A Győri Filharmonikus Zenekar
műszaki alkalmazott (főbb fel-
adatok: hangosítás, világosítás;

kisebb karbantartások elvégzése,
színpad berendezése) munkatár-
sat keres. Bérezés: megegyezés
szerint. Jelentkezni önéletrajzzal
levélben vagy e-mailben
(office@gyfz.hu) lehet. További
információ:
www.gyfz.hu. 

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelés + tanácsadás,
Győr és környékén. Rövid határ-
idővel. Tel.: 06-20/402-6657.

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondozá-
sát, fakivágást, tuják nyírását vál-
lalom. +36-20/517-2701

Sövényvágás, fakivágás, gyökérki-
vétel, fametszés, fűnyí rás, kaszá-
lás, bozótirtás, kert ásás! 06-
30/403-6810; 06-96/826-322.

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
fotótapéták felragasztását, fa- és
márványutánzatok festését vállal-
juk. Tel.: 06-70/245-8931.

Mindennemű kárpitozást, javí-
tást vállalok ingyenes felmérés-
sel, vidéken is. Nagy szövetvá-

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2
szobás, legalább 45–70 nm, hatá-
rozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Tartozás kizárva. Sziget,
Újváros, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 565.) 

Adyvárosi,  2 szobás + hallos, 55
nm-es, összkomfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–100 nm-es, 3-4 szo-
bás, határozatlan bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár utca
kizárva. Tartozás átvállalása le-
hetséges. (Hirdetésszám: 567.) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne 60-
70 nm-es, 3 szobás, határozott-
határozatlan, idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 568.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne
50-60 nm-es, 1+2 fél szobás, er-
kélyes, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Gyárvá-
ros, Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 569.) 
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Már rengeteg olvasónk mutatta
meg, milyen is a győri ősz: néhány
hét alatt több mint 130 fénykép ér-
kezett már a Micsoda ősz! elneve-
zésű felhívásunkra. A pályázóknak
nincs más dolguk, mint készíteni
szebbnél szebb őszi fotókat Győr-
ben, és elküldeni azokat szerkesztő-
ségünknek a jatek@gyorplusz.hu e-
mail-címre. Fontos, hogy a levél tár-
gya Micsoda ősz! legyen.

A kép mellé kérjük, írják oda: profi
vagy amatőr kategóriában indulná-
nak, a kép készítőjének nevét, a fotó
címét, hol és mikor készült, illetve
egy mondatot a kép történetéről.

Természetesen a díjazás idén
sem marad el. A szakmai zsűri ama-
tőr kategóriában az első három he-
lyezettet díjazza, míg a Facebook-
oldalunkon a legtöbb reakciót gyűj-
tő kép készítője az Amatőr és Profi
kategóriában a Közönség kedvence
díjat nyeri el. Pályázni november

ÉRKEZNEK
25-ig lehet. Egy személy maximum
8 képpel nevezhet. 

A díjakat a győri Borháló ajánlot-
ta fel.

Amatőr kategória:
1. helyezett: 12 darabos prémi-

um borválogatás
2. helyezett: 6 darabos primőr

borválogatás
3. helyezett: 3 darabos Borháló

kedvence válogatás
Közönség kedvence: 3 darabos

Borháló kedvence válogatás

Profi kategória:
Közönség kedvence: Győri aján-

dékcsomag az önkormányzat fel-
ajánlásából

Az alkotásokat közzétesszük a
gyorplusz.hu oldalon, a Facebook-ol-
dalunkon és a legjobban sikerült fel-
vételeket hetilapunkban is láthatják!

Micsoda osz! 2018

a fotók

´́ Fotó: Rózsa Tamás

Fotó: Lantos Sándor

Fotó: Korpáczy-Sági Eszter
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye páros mozijegy, mely beváltható bármely Cinema City
Moziban, bármely filmre a premier után két héttel. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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A lakások75%-amár elkelt!

LAKÁSOK

Az ingatlanokkal kapcsolatban érdeklôdni lehet:
Szabó Máté: +36 70 930 4677 • Lakiné Varga Boglárka: +36 70 779 7705

www.gadorkft.hu

13.000.000 Ft-tól

37—103 m2-ig

Tervezett átadás: 2019. tavasza

A mezei futó Magyar Liga nyitó fordulóján, Békéscsabán vettek részt a
GYAC atlétika szakosztályának közép- és hosszútávfutói. A sportolók által már
jól ismert helyszínen, a pósteleki parkerdőben rendezték a rangos viadalt öt
korcsoport tehetségeinek. A győriek közül a legjobb eredményt az ifjúságiak
között Marx Balázs, valamint a juniorok mezőnyében az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon (EYOF) is induló Lendvai Luca érte el, mindketten ezüstérmet
szereztek. Az ifjúságiaknál Zatykó Luca harmadikként ért célba. Saját korosz-
tályában Jó Alíz ötödik, Majsa Nikolett, Marx Bálint, Vig Bálint hatodik, Marx
Bence hetedik lett. Gyimóthy Réka és Deák Bence kilencedik helyen ért cél-
ba, míg Schöffer Attila és Péter Barnabás tizenharmadik, Marx Bianka újonc-
ként tizenhetedik helyezést ért el.

A klub torna szakosztályának legkisebb versenyzői a csapatbajnokság
3. fordulójában mutathatták meg tudásukat. „Gyermek kezdő csapatunk
az országos bajnokságban jelenleg a 11. helyen áll. Szép, kiegyensúlyozott
gyakorlatokat mutattak be a gyerekek, de sajnos két gerendahiba miatt
visszaestünk. Külön dicséret a gyerekeknek, hogy a májusi 2. fordulóhoz
képest 12 pontot javítottak, személyenként pedig 4 ponttal tornáztak töb-
bet, ők fejlődtek országos szinten a legtöbbet” – értékelte a versenyt Far-
kas András edző, aki Szűcs Nikolettel és Horváth Andrással készítette fel
a GYAC tornászait.

Versenyrol

2018. november 2.

versenyre 
´́
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www.vidrauszoiskola.hu

2018 UTOLSÓ

ÚSZÁS-
OKTATÁSAI! 

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 különböző beosztásban,

illetve szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra.

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

Az első alkalom
MINDENKINEK

INGYENES!

ÚSZÁS:
ERÔ, EGÉSZSÉG,
EDZETTSÉG

Tomori Zsuzsanna is tagja a november végén
kezdődő franciaországi Európa-bajnokságra ké-
szülő magyar női kézilabda-válogatott bő kere-
tének, amelynek összetételét a héten hozta nyil-
vánosságra Kim Rasmussen szövetségi kapitány.

„Ha valami csoda folytán felépülne az Eb-ig, és
bármiben, akár védekezésben tudna nekünk se-
gíteni, akkor ne azon múljon a behívása, hogy
benne van-e a bő keretben” – indokolta döntését
a  dán edző. Ez a bő keret 28 nevet tartalmaz. A
torna rajtjára 16 játékos nevezhető, a csoportkör-
ben, a középdöntő alatt, majd a döntő hétvégén
egyaránt két cserére van lehetőség. Alapvetően
a nyári és az őszi edzőtáborokban az A és B csa-
patban szereplők kaptak helyet a bő keretben.
Olyanok, „akik egészségesek, elhivatottak, moti-
váltak, fizikailag és mentálisan is készen állnak az
Európa-bajnokság sorozatterhelésére” – mondta
Rasmussen. Hozzátette, a bő keretbe tapasztal-

Kisorsolták a férfi kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. Az Agrofeed ETO SZESE NB I/B-
ben szereplő, és a tabella második helyén álló csapata az élvonalban a jelenleg pont nélkül utolsó Ve-
cséssel játszik a továbbjutásért, amely egy mérkőzésen dől el. Az ETO a kupa előselejtezőjében az Alba-
MÁV csapatát győzte le, majd az 1. fordulóban az Ajka együttesét verte idegenben. A 2. fordulóból a
győriek a Pécs elleni hazai sikerrel jutottak tovább. A zöld-fehérek a Vecsést a Magvassy Mihály Sport-
csarnokban fogadják november 21-én 18 órakor.  A 2017–18-as férfi NB I 3–6. helyezett csapatok a 4.
fordulóban, az 1–2. helyezettek az 5. fordulóban kapcsolódnak be a Magyar Kupába.

a Magyar Kupában
Élvonalbeli ellenfél

tabb és fiatalabb játékosokat is jelölt, hogy meg-
felelő legyen az egyensúly, hiszen a rutinra és a
fiatalok lendületére is szükség van.

Az Európa-bajnokság november 29-én kezdő-
dik és december 16-ig tart, a magyar csapat
Montbéliard-ban játssza a csoportmérkőzése-
ket, továbbjutás esetén pedig Nancyban lép pá-
lyára a középdöntőben. A válogatott december
1-jén Hollandia ellen kezd, majd december 3-án
Horvátországgal, december 5-én pedig Spanyol-
országgal játszik. A Győri Audi ETO KC-ból Tomo-
rin kívül a kapus Kiss Éva, és a balszélső Puhalák
Szidónia került be a nemzeti együttesbe. A nyá-
ron világbajnokságot nyert magyar juniorok kö-
zül meghívást kapott Faluvégi Dorottya, Háfra
Noémi, Klujber Katrin, Lakatos Rita és Tóvizi Pet-
ra. Két légiós szerepel a keretben: Lakatos Rita
a norvég Byasen Trondheim, míg Planéta Szimo-
netta, a francia Chambray Touraine játékosa.

Tomori is a keretbenVÁRJA A CSODÁT 
A KAPITÁNY

Fotó: Marcali Gábor

Fotó: O. Jakócs Péter
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: augusztus 17—23.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Sertéslapocka

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
633,33 Ft/kg

209 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 17.—08. 19.

199 Ft/kg

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

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

219 Ft/db

749 Ft/kg

Pecsenyekacsa
Akció: november 2—8.

Orsi libazsír 200 g, 2245 Ft/kg

Pecsenyekacsacomb 1.999 Ft/kg
Pecsenykacsamáj eh. 790 Ft/kg
Pecsenykacsa far-hát 129 Ft/kg

449 Ft/db

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

Hamé kacsamáj- és libamáj-
pástétom 105 g

159 Ft/db

Tojás, 10 db-os, M-es méret
28,90 Ft/db

289 Ft/cs

2018. év Gyôr város 
bora Pannonhalmi
Csibész Cuvée
0,75 l, 1865,33 Ft/l

1399 Ft/ü

299 Ft/kg

Banán

„Egyik súlyos sérülés követte a má-
sikat” – idézte fel a győri kézilabdázó.
„Először elszakadt a térdszalagom,
aztán már kezdtem gyógyulni, ami-
kor újra elszakadt. Miután kijöttem
Németországba, instabilnak éreztem
a térdem, kiderült, hogy levált egy
porc. Megint megműtöttek, és ezt öt
hónapos rehabilitáció követte. Aztán
kiderült, továbbra sincsenek rend-
ben a szalagok, újra megműtöttek.
Összesen három térdszalagműtétem
volt, egyszer pedig porcleválással
operáltak. Több mint egy éve vagyok
a klubnál, de tétmeccsen még egy-
szer sem játszhattam.” nem adja fel

A Győri Audi ETO KC válogatott
balszélsője, a német TuS Metzin-
gennek kölcsönadott Korsós Do-
rina két éve folyamatosan sérü-
lésekkel bajlódik, de az őt képvi-
selő ügynökség, a ChampSport
International Sport Agency kö-
zösségi oldalának adott interjú-
ban már a régóta várt visszaté-
réséről beszél.

Korsós Dorina most az újabb reha-
bilitációnál tart. Előbb valószínűleg a
második csapatban kezdhet el játsza-
ni, decemberben vagy januárban pe-
dig talán végre az első csapatban is
pályára léphet a német bajnokágban.
„Soha nem gondoltam arra, hogy fel-
adom. Ha újra megsérülnék, most
már lehet, hogy azt mondanám,
hogy egy ötödik műtétből nem ké-
rek. Már nem is lenne honnan pótol-
ni a szalagot, ha újra elszakadna, és
nem szeretnék harmincévesen kere-
kesszékbe kerülni, miután az orvosok
szerint ötször olyan öreg a térdem,
mint én magam. De miért ne sikerül-
ne visszatérnem? Azt hiszem, eleget
szenvedtem már ahhoz, hogy végre
jó legyen a térdem” – bizakodott a
Győr játékosa, és a jövőjéről, terveiről
is beszélt. „Két évre adott kölcsön a
Győr, így jövő nyáron jár majd le a
szerződésem a Metzingennél, utána
pedig még egy évem lesz hátra az
ETO-nál. Meglátjuk, hogyan alakul a
jövőm. Ebben a szezonban az az el-
sődleges cél, hogy újra a pályán lehes-
sek. Végre szeretném élvezni a kézi-
labdát, ezután jöhet majd minden
más” – hangsúlyozta Korsós Dorina.

Korsós 
Dorina

„Itt bajnoki pontokat már nem kap-
nak a résztvevők, nincs tét, maximum
a presztízs, ezért még a megszokottnál
is látványosabb száguldásra számíthat
mindenki. Ez a rendezvény valamiért
mindig különlegesre sikerül. Tavaly
ömlött az eső, de rengeteg néző jött
ki a pályára, úgy nézett ki, le kell fúj-
nunk az egészet, de több mint 70 ver-
senyző érkezett az ország szinte min-
den részéből, ők nem akartak haza-
menni, óriási sárdagasztás kerekedett
a végére. Egy évvel korábban napsüté-
ses időben 150 induló és legalább
ezer néző volt a helyszínen” – mondta
az egyesület egyik legrutinosabb piló-

tája, Nagy Péter, aki 2005-ben és
2010-ben is indult Dakaron a világ leg-
híresebb tereprali versenyén, a szin-
tén győri Varga Ákossal együtt. „Az ak-
kori csapat együtt maradt, és ha ép-
pen nem versenyeken veszünk részt,
akkor is a motorozásnak élünk, gyakor-
latilag a terepmotorozás bármely szak -
ágában megálljuk a helyünket” – mu-
tatott rá.

A krosszversenyeket zárt, nagy ugra-
tókkal kialakított, a mezőny előtt ismert,
vagyis „beedzett” pályán rendezik. Egy
futam itt nagyjából 20-30 percetig tart.
Az endurósok ismeretlen és hosszabb
pályán mennek, négy-öt órát, akár két

A versenyszezon lezárult, két-
három hónapra pihenőre vo-
nulnak a terepmotorosok, leg-
alábbis ami a tétre menő via-
dalokat illeti. Az Arrabona Mo-
torsport Egyesület fanatikusai
ebből az apropóból látják ven-
dégül az endurósok profi és az
amatőr mezőnyét is a pannon-
halmi krosszpályán szomba-
ton 10 órától, ahogy ők mond-
ják, egy buliversenyen.

egymást követő napon, míg a terepralit
leginkább a dakari verseny jellemzőivel
lehet leírni, amely hetekig tart, és több
ezer kilométert kell teljesíteni. „A pan-
nonhalmi pályán endurósok küzdnek
egymással, négy-öt órán át, így nem
csak fizikailag kell jó formában lenni, ha-
nem fejben is. Emellett a taktika is fon-
tos szerepet kap, hiszen közben tankol-
ni, és inni is kell, lényeges lesz, ki ho-
gyan osztja be az erejét. A krosszpálya
egyébként két kilométer hosszú, emel-
kedőkkel, épített akadályokkal, erdei
szakasszal. A profik mellett amatőrök is
indulhatnak saját kategóriában” – teszi
hozzá Nagy Péter.

ZÁRJÁK AZ IDÉNYT
Buliversennyel
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