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Az Audi Aréna Győrben már zajlanak az előkészü
letek a november 16i nagykoncertre. Fontos a zene
karnak a vidék, ezért nem Budapestre hívják a rajon
gókat, hanem elviszik a körszínpados, látványelemek
kel megtűzdelt koncertshowt a nagyvárosokba. No
vemberben és decemberben hat csarnokban és aré
nában látható a produkció, amelyre leginkább a meg
növelt küzdőtér, és a minden oldalról egyformán lát
ható, hallható zenekar jellemző. „Emocionális, érzel
mektől vezérelt emberek vagyunk, a szívünkkel gon
dolkozunk, az érzelmek benne vannak a dalainkban.
Ez a mostani lemezre maximálisan igaz, mindenki be
letette a magáét, mindhármunk odafigyelése benne
van a Liliput Hollywoodban” – mondta Lukács László. 

A harmincéves zenekar munkásságát a napokban
számos kritika érte, az új lemezt sokféleképpen ele
mezték, boncolgatták. Erről is beszéltek a fiúk, kemény
véleményük van. Fejes Tamás hangsúlyozta, a meg
alapozott negatív kritikával nincs gondjuk, s köszönik,
jól vannak, megy tovább a rock 'n' roll. A gond a stílus
sal és a hangnemmel van, a zenéjük nem bírja el a ha
zugságokat. Sidlovics Gábor szerint a Tankcsapda min
dig is vállalta, hogy ha valaki megszólítja őket, akkor
arra válaszolnak. Így lesz ez ezután is, akár dalba fűzve
is megtalálhatja mindenki a válaszokat. A rajongóknak
pedig azt üzenik, hogy érzik a szeretetüket, s ezekben
a dedikálós, rohangálós, koncertre készülős napokban
igazán jólesik a törődés. A nagy bejelentés az interjú
végén történt meg: az Audi Aréna Győrben bemutat
kozik a Liliput Hollywood és A világ posztol dal is. 

Egy héttel a megjelenés után dupla platina lett a Liliput Hollywood. A Tankcsapda harmincéves,
közel kétszáz dalt, tizennégy stúdióalbumot alkotott az évek során. Lukács Laciékkal Győr bel
városában, a Hangszerarzenálban beszélgettünk a T30 körszínpados koncertsorozatról is.

ajánló

ajánló

KÖSZ, JÓL VAGYUNK! 
A Győr+ Televíziónak MáthéTóth Péter, az Út

kezelő Szervezet szóvivője összegezte a megva
lósult projekteket. „A nagyobb volumenű fejlesz
téseket tekintve ki kell emelnem a Szentivánon
elkészült gyalogos és kerékpárosfelüljárót, illet
ve az Újkapu utca felújítását, ezek 320 és 280
millió forint értékben készültek el a közlekedők
nagy örömére” – mondta MáthéTóth Péter és
hozzátette, jelentős a Pusztaszeri utca lakossági
kérésre megvalósult, 240 milliós rendbetétele,
szakmailag pedig komoly kihívás volt a Mécs
László utca 120 millió forint értékű felújítása,
amit a nyári szünidőre időzítettek, hogy minél ki
sebb fennakadást okozzanak a forgalomban.
„Nemcsak a nagyobb munkák, a kisebbek is fon
tosak számunkra, hiszen ezek is a győriek és a
Győrben közlekedők kényelmét és biztonságát
szolgálják” – fogalmazott a szóvivő. „Bár már no
vembert írunk, az útfejlesztések nem állnak le a
városban, most is több helyen dolgoznak a kivi
telezők az Útkezelő Szervezet megbízásából. Az
Újlak utcai vasúti átjáró nádorvárosi oldalán gya
logátkelőhelyeket alakítunk ki, ezt a környékre
költöző kisgyerekes családok miatt kérte a körzet
képviselője. Ezzel, az időjárás függvényében, no
vember végére végzünk és jól állunk a Körke
mence utcában is, ahol 14 új parkolót alakítunk
ki” – erősítette meg MáthéTóth Péter.

Idén közel két és fél milliárd forint értékű
forrás állt, illetve áll rendelkezésre Győrben
utak építésére, korszerűsítésére. A városi
költségvetésben elkülönített keretből több
nagy és sok kisebb fejlesztés valósult meg,
ezek egy része most is zajlik.

ajánló

ajánló

MILLIÁRD 

Közel
két és fél

forint az utakra
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A polgármesteri címért az idén né
gyen indultak az október 13i önkor
mányzati választáson: Borkai Zsolt a Fi
deszKDNP jelöltjeként, az ellenzéki
összefogás Glázer Tímeát delegálta,
Kovács László a Civilek Győrért egye
sület nevében mérette meg magát,
Balla Jenő pedig az Összefogás Győ
rért egyesületet képviselte.

A választás végeredményét a he
lyi választási bizottság újraszámolta,
határozata szerint a Borkai Zsoltra
leadott érvényes szavazatok száma
19 ezer 312, a második Glázer Tí
mea 18 ezer 671 szavazatot kapott.
Glázer Tímea a döntés ellen felleb
bezést terjesztett elő. A megyei te
rületi választási bizottság is újraszá
molta a voksokat, s erről jegyző
könyvet is felvett. A Borkai Zsoltra
leadott szavazatok számát 19 ezer
305re módosította, Glázer Tímea
voksait pedig 18 ezer 661re.

A területi választási bizottság ha
tározata ellen a Magyar Szocialista

Párt – mint jelölő szervezet – nyúj
tott be felülvizsgálati kérelmet,
melyben elsődlegesen a győri pol
gármesterválasztás eredményének
megsemmisítését és a polgármes
terválasztás megismétlé
sét, másodlagosan
pedig azt kérte,
hogy az ítélő
tábla a terüle
ti választási
bizottság ha
tározatát a
szavazatok
újraszámlálá
sával változ
tassa meg. Az
elsődleges, a
választás eredmé
nye megsemmisíté
sére irányuló és a pol
gármesterválasztás megismét
lésére irányuló kérelmét új tényre,
és új bizonyítékra hivatkozással in
dokolta. 

A Győri Ítélőtábla végzésével a terü
leti választási bizottság határozatát – a
helyi választási bizottság határozatára
kiterjedően – részben és úgy változtat
ta meg, hogy a helyes szavazatszámok

Glázer Tímea jelölt eseté
ben 18 ezer 662, Bor

kai Zsolt jelölt ese
tében 19 ezer

308 szavazat –
tájékoztatta
lapunkat dr.
Ferenczy Ta
más, az ítélő
tábla szóvivő
je. 

Az ítélőtábla
végzése indoko

lásában megállapí
totta, hogy az elsődle

ges – a választás eredmé
nyének megsemmisítésére és a

polgármesterválasztás megismétlésére
irányuló – felülvizsgálati kérelem alapján
a területi választási bizottság határozata

nem volt felülvizsgálható. Ez a kérelem
ugyanis a választási bizottsági eljárás
ban korábban az eljárás tárgyát nem ké
pező jogsértésre hivatkozott, és olyan
jogkövetkezmény alkalmazását is kérte,
amelyet megelőzően nem. 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kére
lem által érintett két polgármesterje
lölt (Borkai Zsolt és Glázer Tímea) ese
tében a leadott szavazatokat részlege
sen és a felülvizsgálati kérelem korlátai
között újraszámolta. Az így lefolytatott
részleges újraszámolás alapján hatá
rozta meg a választás eredményét. 

Borkai Zsolt megbízólevele átvéte
lekor azt mondta: „Az elmúlt 13 évben
átfogó fejlesztések valósultak meg vá
rosunkban. Büszkén állíthatom, hogy
az ország egyik vezető gazdasági és kul
turális központjává, a sportélet kiemel
kedő képviselőjévé nőtte ki magát
Győr. Az elkövetkező időszakban azon
fogok dolgozni együtt a képviselőtes
tülettel, hogy a város fejlődése töretle
nül folytatódjon.”

Csütörtökön
vette át 

a megbízólevelét 

„Köszönöm a győriek bizalmát, köszönöm, hogy immár negyedik alkalommal
megtiszteltek azzal, hogy Győr polgármesterévé választottak” – ezekkel a szavak
kal vette át megbízólevelét csütörtökön Borkai Zsolt, aki jogerősen is a város pol
gármestere lett a Győri Ítélőtábla döntése alapján, a szavazatok részleges újra
számlálását követően.

DÖNTÖTT AZ ÍTÉLŐTÁBLA:
Borkai Zsolt jogerősen Győr polgármestere

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor
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Az 1640es években épült épület
szárny freskói az 1840es években
keletkeztek, amelyek most eredeti
szépségükben láthatók. A rendezvé
nyen Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter, mint egykori bencés
diák és SáraiSzabó Kelemen Bencés
perjel mondott köszöntőt.

SáraiSzabó Kelemen perjel fel
idézte, hogy a felújítás a „Modern
Monasteries” határon átnyúló pályá
zat keretében valósult meg, illetve
ugyanennek a pályázatnak köszönhe
tően folyamatban van a rendházhoz
tartozó műemlék patika restaurálása
is. Győr és a szlovákiai Somorja a kö
zös pályázat mellett számos egyéb
közösségi programot is lebonyolított.

Szijjártó Péter felidézte, hogy 1993
és 1997 között három és fél évig a győ
ri bencés gimnázium diákja volt, s
azokban az években szilárdult meg a

FELÚJÍTOTTÁK 
a győri bencések refektóriumát

A bencés rendezvények mellett
lesz egy történelmi holokausztkonfe
rencia is a városban. 1944ben, csak
Győrből több mint ötezer embert
hurcoltak el koncentrációs táborok
ba. A katolikus egyház részéről Apor
Vilmos püspök minden lehetséges fó
rumon próbálta megmenteni az áldo
zatokat. A zsidó és a keresztény világ
egymásra utaltságát jól példázta ez a
75 éves tragédia. De mit jelent most
a magyar politika és az ország számá
ra ez az örökség?

A mostani világpolitikai turbulen
ciák közepette egyértelmű, hogy
csak az az ország lehet erős a jövő
ben, amelyik képes megőrizni vallási,
kulturális és társadalmi örökségét. Ez
a zsidókeresztény kultúra nemcsak
része az európai történelemnek, ha
nem az alapja is. Sajnos Európa most
nem ebbe az irányba halad. Az euró
pai létezés alapját jelentő keresztény
ségtől távolodni akar. Magyarország
egy több mint ezeréves állam és eh
hez az ezeréves kulturális és vallási
örökséghez való ragaszkodás miatt
tudtunk fennmaradni, az országot
megszálló külső hatalmak és diktatú
rák jelenléte ellenére. 

Hogyan tükröződött
ez a ragaszkodás az
önkormányzati
v á l a s z t á s o k
eredményei
ben?

Magyaror
s z á g n a k
olyan keresz
ténydemokra
ta kormánya
van, amely a ke
reszténydemok
ráciát nem kizáró
lag politikai irányzat
nak fogja fel, hanem dönté
seiben is kifejezetten a keresztény kul
turális szempontokat veszi alapul. Ez fe
jeződik ki például a családok, a munkát
vállalók, az elesettek támogatásában,

Szent Mór ünnepén, október 25én ünnepélyes keretek között át
adták és megáldották a győri Szent Mór Bencés Perjelség felújított
refektóriumát.

hite, az elvei és az értékrendje, amiért
köszönetét és nagyrabecsülését fejez
te ki. „Nem buktam ki, hanem az utol
só fél évet az Egyesült Államokban töl
töttem” – jelezte, hogy a négy év mi
ért rövidült három és fél évre.

A refektórium felújításáról elmond
ta, hogy a rendhez tartozó templom
és patika felújítása még zajlik, és újabb
tervek is vannak arra, hogy az intéz
ményt hogyan lehet továbbfejleszteni,
hogy az ott megkapott stabil érték
renddel és versenyképes tudással ren
delkező fiatalok hozzájáruljanak az or
szág fejlődéséhez. „A bencések külö
nös értékrendet képviselnek Magyar
országon, a keresztény hit és erkölcs
megőrzése pedig sokkal fontosabb
ma, mint bármikor, Európa ugyanis
csak akkor lehet erős, ha visszatér a ke
resztény értékrendhez” – zárta gondo
latait Szijjártó Péter.

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió

hiszen társadalmi szemléletünk alapja
a szolidaritás. Külpolitikánk lényege is
az, hogy oda visszük a segítséget, ahol
baj van, s nem ide hozzuk, ahol nincsen
baj. Világossá tettük: mi a világon ne
héz helyzetben levő keresztények hely
ben maradását támogatjuk azért, hogy
ne kelljen elhagyni otthonaikat. Mind
ezeken túl azonban nem hozunk olyan
biztonsági és egyéb kockázatot a ma
gyar emberek fejére, amit az ország la
kosságának többsége nem akar.

Az önkormányzati eredmények
mennyire függnek össze a kormány
gyakorlatával?

2006tól számítva ez volt a tizedik
olyan választás, ahol nagy fölénnyel győ
zött a Fidesz. Gondoljon bele: ez idő
alatt három nemzeti parlamenti, három
európai parlamenti és négy önkormány
zati választást rendeztek, és ezeken a Fi
deszt meg sem tudták szorítani.

A legutóbbi eredménynek azért
többféle értelmezése van.

Lehet, de a számok mutatják az
igazságot. Országos szinten messze a
legtöbb szavazatot a Fidesz kapta, an
nak ellenére, hogy a szélsőjobboldal

tól kezdve a szocialistákon át
egészen a liberálisokig

mindenki összefo
gott ellenünk.

Magyarország
19 megyei lis
táján fölé
nyes győzel
met értünk
el, a 23 me
gyei jogú

n a g y v á r o s
képviselőtes

tületének több
ségét is a Fidesz

irányítja.

Budapest miatt nem csalódott?
Nem, mert a fővárosban azt a listás

eredményt értük el, amit a parlamenti
és az európai parlamenti szavazáson.

Országos
szinten messze

a legtöbb
szavazatot
a Fidesz 
kapta

„Egy ország akkor sikeres, ha a nemzetet alkotó közösségei is si
keresek, ezért az eredményes önkormányzati munka mindany
nyiunk érdeke. Amelyik önkormányzatnak a választópolgárok
érdeke és ezáltal a közös siker a célja, azzal szívesen működünk
együtt. Amelyek viszont rombolni akarnak és az állandó konf
liktusok terepévé akarják tenni a közéletet, azok az emberek
szembesülnek a választópolgárok döntésével” – nyilatkozta Szij
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor egy bencés
létesítményt adott át Győrött.
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Az önkormányzatoknál azért az
ellenzék valamelyest megerősö
dött, ez a helyzet nem idéz elő ket
tős hatalmat, kiszorítósdit? Mekko
ra a kormányzati hajlandóság az
együttműködésre? 

Amelyik önkormányzat a közös si
ker és a választók érdekében az
együttműködést választja, azzal szí
vesen működünk együtt. Amelyek vi
szont rombolni akarnak és a konflik
tusok terepévé akarják tenni a köz 
életet, azok az emberek szembesül
nek a választópolgárok döntésével.

Mint külgazdasági minisztert kér
dezem: az új ipari forradalomra, a
digitalizációra és a robotizációra a
nálunk is működő járműipari világ
cégek felkészültek, de képeseke ve
lük lépést tartani hazai, győri be
szállítóik? 

A modernkori ipari forradalom
legmarkánsabban az autóiparban je

lenik meg, a haladás ott a leggyor
sabb. Magyarországon – ahol az ipari
kibocsátás 29,9 százaléka az autó
iparhoz köthető, és ahol 169.500an
dolgoznak ebben az iparágban –, az
a kulcskérdés, hogy az ipari forrada
lomban élen járó világcégek ide tud
jáke hozni az új beruházásaikat? Az
új autóipari korszakra történő átállás
során kulcsberuházások érkeznek ha
zánkba, a világ legnagyobb akkumu
látorgyára Gödön épül, Tatabányára,
Komáromba, Monorra, Miskolcra pe
dig ezeknek a beszállítói hátországa
érkezik.

Kérdés, milyen áron?
Képmutató az a vita, hogy a köz

vetlen támogatást a multiknak vagy
a kis és középvállalatoknak adjuke.
Az igazi kérdés az, hogy a Magyaror
szágra érkező világcégek hosszú tá
von, kiszámítható módon jelenteneke
keresletet a hazai beszállítók számá

ra. Annak érdekében, hogy a magyar
beszállítók versenyképes termékeket
és szolgáltatásokat tudjanak felaján
lani, nekik is fejleszteniük kell. A Be
ruházásösztönzési Ügynökségnél kü
lön egység foglalkozik a magyar be
szállítók fejlesztésével, de az Innová
ciós, valamint a Pénzügyminisztéri
um is készített programokat ebből a
célból.

A lobbierő, illetve a személyközi
kapcsolatok is számítanak, vagy ki
zárólag piaci szempontok dönte
nek? 

Fontos a személyközi kapcsolat. Én
minden Magyarországra érkező cég
globális és helyi vezetőivel is találko
zom, és őszintén elmondom a törek
véseket, lehetőségeket. Jót nevettem
azon, amikor az újságok azt írták a
BMW legutóbbi vezetőcseréje során:
nagy lesz a gond, mert távozik a BMW
első vezetője, aki a magyar ügyek fő

képviselője volt. Nem tudták, hogy a
BMW első számú vezetőjének most ki
nevezett szakemberével személyesen
tárgyaltam az autógyár magyarországi
letelepedéséről. Ugyanilyen jó kapcso
latban vagyunk minden világcég ma
gyarországi igazgatójával is.

Hosszú távon is igaz marad a
szlogen, miszerint a jövő Győrben
épül?

Természetesen igen. Győrben
olyan beruházásokra, fejlesztésekre
került sor – és kerül sor a továbbiak
ban is –, amelyek tovább erősítik gaz
dasági pozícióját. Gondoljunk csak
arra, hogy az Audi ide hozza elektro
mos motorjainak szériagyártását, és
ez a teljes beszállítóipar számára
nagy lehetőségeket rejt. Győrt emel
lett szellemi infrastruktúrája, oktatási
rendszere is alkalmassá teszi arra,
hogy további iparágak, szolgáltatá
sok honosodjanak meg. 

SZIJJÁRTÓ PÉTER:
Természetes, hogy a jövő Győrben épül

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter
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A pályaorientációban együttműködő partnerek,
a GyőrMosonSopron Megyei Kereskedelmi és Ipar
kamara, a Győri Tankerületi Központ, a Győri Szak
képzési Centrum, valamint a Mobilis közös rendez
vényéről a visszajelzések azt mutatják, hogy igény
van rá a pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik,
valamint az oktatási intézmények és a munkáltatók
részéről. Az idei szakmabemutatókat közel három 
ezer érdeklődő kereste fel, és egy helyszínen, egy
időben tekinthették meg a térségben működő szak
képző iskolák, munkáltatók és intézmények kínálatát. 

Horváth Lajos, a Kormányhivatal kabinetvezetője
a megnyitón kiemelte, a megye jó gazdasági helyzet
ben van, de a munkaerő pótlása nagy kihívást jelent.
„Fontosnak tartjuk, hogy olyan pályára irányítsuk a
fiatalokat, ahol azonnal hasznosítható, sikerélményt
nyújtó tudást szerezhetnek, és képzett szakember
ként sikeresen helyezkedhetnek el a munkaerőpia
con” – mondta. Gede Eszter, a Győri Szakképzési
Centrum kancellárja arról beszélt, hogy sok változás
történt az elmúlt évekhez képest a szakképzésben.
Az országos képzési jegyzék is módosult, és fontos
szerepet játszik a rendezvény, hogy az általános isko
lás diákok is megismerjék a megújult szakmakínála
tot, és azt is, hogy az új iskolatípusok milyen lehető
séget kínálnak a továbbtanulásban. Blazovicsné Var

Tájékoztatása szerint a tavalyi évhez képest 2019ben 1520
százalékkal több szabálysértési eljárást kellett lefolytatnia a szer
vezetnek, s kerékbilincsből is többet szereltek fel, azaz idén már
kétezer alkalommal büntették így a szabálytalankodó autósokat.
Ez a szám annak is köszönhető, hogy egyre több kiemelt helyen
ellenőriznek a közterületfelügyelők. „A mozgáskorlátozottak
számára fenntartott megállókat, illetve a zöldterületeket is fo
kozottan ellenőrizzük, tehát nem csak a belvárosban lehet ke
rékbilincsre számítania az előírások ellen vétőknek” – mondta
Truka István, majd hozzátette, a lakótelepekről is egyre több
bejelentést kapnak arra vonatkozóan, hogy a kijelölt mozgás
korlátozott helyeket engedély megléte nélkül foglalják el. 

A parkolás mellett a hulladékkommandó működtetése a köz
területfelügyelet fő feladata, s Győrben sajnos sok munkát ad
nak az illegális szemetelők. „A GyőrSzol Zrt.vel és a városveze
téssel is folyamatosan egyeztetünk a kérdésről, próbálunk min
den megoldást, ötletet végignézni, átbeszélni és megvalósítani,
amit lehet. A cél az, hogy ne rendészeti eszközökkel oldjuk meg
a helyzetet, de természetesen arra is van példa, hogy szabály
sértési eljárást kell lefolytatni” – zárta Truka István.

ga Mariann, a Győri Tankerületi Központ igazgatója
az állandó és folyamatos változásról beszélt, ami a
munkaerőpiacot jellemzi, és a pályaorientációban az
életen át tanulásra készítik fel a diákokat. A kiállítás
gondolatébresztő is ahhoz, hogy a szakmaválasztás
megalapozott döntés legyen. 

A megnyitón adták át a kamara elnöksége által
alapított Jerfy Antaldíjakat azoknak a tanulóknak,
akik kimagasló tanulmányi eredményt értek el a
szakmunkásképzésben. Gyimesi Virág Bernadett

lakberendező, Omalyer Dániel asztalos és Zsiga
Csenge Vivien eladó szakmunkástanuló vehette át
az ösztöndíjtámogatást kiemelkedő eredményéért. 

A helyszínen a kiállítók a népszerű, keresett
szakmák mellett a hiányszakmákat is bemutatták,
többek között: autóipari, gépészeti, informatikai,
elektrotechnikai, mechatronikai, fémipari, építő
ipari, vendéglátóipari szakmákat, valamint szociá
lis, egészségügyi, művészeti és közlekedési foglal
kozásokat is. 

MERRE TOVÁBB?
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

Pályaorientáció interaktív formában

Az Egyetemi Csarnok adott otthont a hagyományos Pályaválasztási Kiállítás és Szak
mabemutatónak, amelyet huszadik alkalommal rendeztek meg. Az általános iskolás
diákok továbbtanulását, szakmaválasztását segítő rendezvényt a GyőrMosonSopron
Megyei Kormányhivatal szervezte, amelyen 49 kiállító vett részt. 

TOVÁBBRA IS SOKAN szabálytalankodnak

Győrben egyelőre nem javult a közle
kedési és parkolási morál, ahogy a zug
szemetelésből is bőven akad, mondta
el a Közterület Felügyelet és Mezei Őr
szolgálat vezetője, Truka István.

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

A munkaerô
pótlása nagy kihívást

jelent



Kívül ősz, belül tavasz 

Halottainkra
EMLÉKEZÜNK
Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: Marcali Gábor

Nyugaton a helyzet változatlan: vagy az Audiban dolgozik valaki, vagy
pedig az Audinak. Az egy főre jutó GDPnövekedés Győrben volt a leg
nagyobb az országban – hangzott el azon a kerekasztalbeszélgetésen,
amelyet a Famulus Hotelben rendeztek a jövő iparáról, az okos gyá
rakról, a vállalkozások versenyképességének megőrzéséről.

AZ ADAT a jövő olaja
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A rendezvényen Budavári László,
a GyőrMosonSopron Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara képviselője,
az Innonet Nonprofit Kft. ügyvezető
je, Minczér Zoltán, a Deutsche Lea
sing regionális értékesítési mened

zsere, RónavölgyiVarga László, az
Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt
iparfejlesztési tanácsadója és Kertész
Márton, a Bystronic Magyarország
ügyvezetője osztotta meg gondolata
it a hallgatósággal.

A technológiai forradalommal
együtt változik a világ, az ipar. Nap
mint nap jelennek meg olyan új meg
oldások és eszközök, amelyek haté
konyabbá, gyorsabbá, végső soron
olcsóbbá teszik a termelést. A jövő

az „okos termelésről”, az automati
zált, robotizált megoldásokról fog
szólni. Azok a vállalkozások, akik nem
lépnek időben, le fognak maradni az
egyre erősödő nemzetközi verseny
ben – hallhattuk a rendezvényen. 

Az adat lett a jövő olaja – hangsú
lyozta az egyik résztvevő arra utalva:
az okos gyár úgy definiálható, mint az
információ alapú döntéshozatal. A túl
kevés információ legalább annyira ve
szélyes, mint a túl sok. Előbbi esetben
a döntés hibás lesz, utóbbiban pedig
el lehet veszni az adathalmazban.

A változások a kis és közepes vál
lalkozásokat is érintik. Ezeknek a leg 
újabb kori ipari forradalom mellett a
generációváltás nem könnyű helyze
tével is szembe kell nézniük. Azok a
vállalkozók, akik a rendszerváltás kör
nyékén startoltak, most érnek a
nyugdíjaskor közelébe. A nagy kér
dés: vane családtag, akinek átadják
a stafétabotot vagy kénytelenek elad
ni életük fő művét?

A kérdések mellett a lényeg nem vál
tozott: hatalmas az árverseny, a multik
egyre olcsóbbat és egyre jobbat szeret
nének beszerezni beszállítóiktól.

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Audi

A közös megemlékezésen néma fő
hajtással gondoltunk az I., a II. világhá
borús, az 1956os hősi halottakra, le
gyenek azok honvédő katonák vagy
elesett civilek. A kegyeletet leróni érke
zők a Deim Pál alkotta „Hősi halottak”
emlékműnél gyülekeztek, ahol a 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred ka
tonáinak díszőrsége is tiszteletét tette.

„Ez az ünnep a személyes emléke
zésről szól, mindenki másként éli meg
a halottak napját – mondta ünnepi be
szédében Radnóti Ákos önkormányzati
képviselő. – A temetők ilyenkor ezer
meg ezer imát, történetet, meghitt
emléket rejtenek, amelyekről a meg
annyi mécses pislákoló fénye árulkodik.
A közös emlékezés is fontos, így ezen a
napon fejet hajtunk a hősök előtt, akik
közül sokaknak még csak a nevét sem
ismerjük, csak annyit tudunk, hogy
életüket áldozták a hazáért. A katona
sírok és hősi emlékművek elmúlt évek
beli megújításával az önkormányzat a
méltó főhajtást igyekezett segíteni” –

hangsúlyozta, majd azt is kiemelte,
hogy évek óta nagyszabású fejleszté
sek történnek a temetőben.

„A legfontosabb, hogy ne feled
kezzünk el halottainkról, ne hagyjuk
megkopni a róluk őrzött emléket,
szóljunk hozzájuk, imádkozzunk ér
tük, őrizzük őket a szívünkben, és ők

mindig velünk maradnak!” – zárta az
önkormányzati képviselő. 

A történelmi egyházak képviselői
emlékeztettek a feltámadásra és az
örökkévalóságba vetett hitünkre,
amely akkor sem hagyhat el minket,
amikor szeretteink elvesztése miatt
gyászba borul a szívünk.  

Jánosa Attila evangélikus lelkész ar
ról is szólt, hogy az ősz színpompába
öltözteti a temetőt, amely jelzi: ne
nyugtalankodjunk, bízni kell Istenben
és a feltámadott Krisztusban. S ha úgy
is érezzük, kívül köd és hűvös ősz van,
soha ne felejtsük, hogy ha hiszünk, a
lelkünkben mindig ragyog a tavasz. 

Halottak napja alkalmából
rendezett megemlékezést és
koszorúzási ünnepséget a győ
ri önkormányzat a nádorváro
si köztemetőben csütörtökön.
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Négy éve vesz részt a duális képzésben a VillKorr
Hungária Kft. a PattantyúsÁbrahám Géza Ipari Szak
gimnázium és Szakközépiskolával (PÁGISZ) együttmű
ködve. Az elmúlt években a cég villanyszerelő szak
munkástanulókat fogadott, ebben a tanévben pedig
újabb diákok gyakorlati oktatását vállalta. A VillKorr
a Győri Nemzetközi Ipari Parkban lévő telephelyére
várta a kiválasztott págiszos tanulókat és szüleiket,
ahol köszöntötték a leendő villanyszerelőket, vala
mint a tanműhelyt is feltérképezhették a diákok.

Gasztonyi László, a VillKorr Hungária Kft.
ügyvezető igazgatója a már hagyománynak számí
tó szülői értekezleten köszöntőjében elmondta:
„Nagyot változott a világ, harminc évvel ezelőtt
senki nem gondolta volna, hogy Magyarországon
aranyat fog érni minden dolgozni akaró fiatal.
Nem gondoltuk volna, hogy a villanyszerelő szak
mában lesznek betöltetlen álláshelyek. A képzés
során arra törekszünk, hogy jó szakemberré nevel
jük a fiatalokat és a végzés után meg is tartsuk

őket. A VillKorr Hungáriánál lehet tisztességes jö
vedelmet elérni, hozzáteszem: tisztességes, fele
lősségteljes munkával.”

Hatos Hajnalka, a PÁGISZ igazgatója a szülői ér
tekezleten hangsúlyozta: kiváló együttműködés
alakult ki az elmúlt években a VillKorr és az iskola
között. A cég a diákok számára családias légkört
biztosít, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a legkor
szerűbb ismereteket szerezzék meg a gyakorlati
képzés során.

IFJÚ SZAKEMBEREKET képeznek Szerző: Ozsvárt Tamás

A PwC Magyarország online kérdő
ív segítségével 2019ben közel 37 ezer
középiskolában vagy felsőoktatási in
tézményben tanuló, 16–28 év közötti
diák és fiatal pályakezdő munkahely
választási preferenciáit tárta fel. A vé
leménykérdések mögött az életkoron
és a lakó, illetve tanulóhelyen kívül to
vábbi demográfiai kérdések is helyet
kaptak, amelyek a válaszadó mobilitási
preferenciáit vizsgálták.

A rugalmas munkavégzés, a stabili
tás és az alapfizetés a legfontosabb
munkahelyválasztási tényezők a jövő
munkavállalói számára. A teljesítmény
alapú honoráriumnál vonzóbb a fix, ki
számítható alapbér, és meghatározó a

közvetlen felettes vezetői stílusa is a
16–28 éves korosztály számára. 

A cafeteria idén annak ellenére ki
esett a top 10ből, hogy a tavalyi év
ben még az előkelő negyedik helyen
szerepelt.

A kutatásból kiderül, hogy a
válasz adók döntő többsége (96 szá
zalék) utánanéz a cégnek, mielőtt be
adja jelentkezését. A fiatalok 63 szá
zaléka szívesen dolgozna multinacio
nális vállalatnál, míg 28 százalékuk
startupnál is elhelyezkedne. A meg
kérdezettek mindössze alig több
mint ötöde (21 százalék) vélte úgy,
hogy az állami szféra is vonzó mun
kavállalási lehetőség.

A 25 év alatti válaszadók 94 százalé
ka megfontolná az országon belüli köl
tözést. Csongrád megyében a legna
gyobb azoknak az aránya (78 százalék),
akik szívesen maradnának jelenlegi la
kóhelyükön. További érdekesség, hogy
a Heves megyei válaszadók több mint
fele (54 százalék) akár a Győrbe költö
zést is el tudja képzelni egy vonzó mun
kahely érdekében. Azonban nemcsak
a mobilitásban, hanem egyéb munka
helyválasztási preferenciákat illetően is
láthatóak a régiók közötti különbségek:
a vállalatnál kapott szakmai képzés pél
dául HajdúBihar megyében az 5. leg
fontosabb szempont, addig a főváros
ban mindössze a tizedik.

Az egyes iparágakhoz kapcsolódó
an is eltérő munkahelyválasztási pre
ferenciákra világít rá a PwC Magyar
ország felmérése: az ITszektorban
vonzó a távmunka lehetősége és a
közvetlen felettes vezetői stílusa,
míg a gyógyszeriparban a kihíváso
kat jelentő munka és a kollégákkal
való viszony is meghatározó. A Ma
gyarországon húzóágazatnak számí
tó autóipar szereplői a szakmai kép
zéseket, valamint a valós teljesítmé
nyen alapuló előremenetelt szem
előtt tartva szólíthatják meg sikere
sen az Y és Z generáció munkaválla
lóit – olvasható a PwC Magyarország
elemzésében.

Mi alapján választ munkahelyet az Y és Z generáció?
A Heves megyében élő fiatalok több
mint fele akár a Győrbe költözést is
el tudja képzelni egy vonzó munka
hely érdekében – derül ki abból a fel
mérésből, amelyet a PwC Magyaror
szág készített, s arra keresték a vá
laszt, mi alapján választ munkahe
lyet az Y és Z generáció?

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: DisobeyArt/Shutterstock.com

GYŐR ÉS AZ AUDI továbbra is vonzó
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A Kaláka 1969es megalakulása
óta, azaz ötven éve egyet jelent a
magyar és az egyetemes költészet ki
magasló alkotásainak megzenésíté

sével. Mégpedig úgy, ahogy azt Ká
nyádi Sándor fogalmazta meg a

legtalálóbban: „A Kaláka
együttes elegáns, más mu
zsikusokkal össze nem té
veszthető zenei tálcán
nyújtja a verset a hallga
tóknak. Nem ráerőszakol
ják a maguk szerzeményeit,

hanem kimuzsikálják a Gu
tenberg óta könyvekbe szám

űzött, »szívnémaságra« szüle
tett s ítélt versekből a maguk ol

vasata szerinti »eredeti dallamot«.”
E 25 éve írt sorok máig érvényesek:
az együttes annyi zenei stílusban ké
pes hiteles előadásra, ahány stílus
ban a kiválasztott versek íródtak, év
századokon át. Az egyéni hangzást a
négy énekhang, a klasszikus és népi

A megalakulásának 50. évfordulóját ünneplő Kaláka együttes
Győrött a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében
a Könyvszalon programsorozatának részeként ad jubileumi kon
certet a színházban.

hangszerek együttes játéka adja. Ge
nerációk nőttek fel a Kaláka zenéjén:
ki ne emlékezne például a Magyar
népmesék vagy a Mesék Mátyás ki
rályról rajzfilmsorozat kezdő dallamai 
ra? Hányan fújják ma is kívülről a Ka
lákadalok jóvoltából énekelt József
Attila vagy Weöres Sándorsorokat? 

A Kaláka önazonossága bámula
tos változatossággal párosul – har
minc album, több mint ezer dal, ren
geteg különleges hangszer, soksok
ezer Kalákakoncert tanúskodik erről,
határon innen és túl, Nagygalambfal
vától Buenos Airesig. Az együttes
2000ben Kossuthdíjat, 2004ben
Prima Primissimadíjat, 2014ben pe
dig Magyar Örökségdíjat vehetett át.

A győri koncert kínálata: válogatás
ötven év dalaiból, 14 éven felüliek
nek ajánlva, de azért egykét vidám
gyerekdal is várja a közönséget. 

Az együttes vendége a koncerten
Huzella Péter. (x)

Jubileumi koncert
Gyôri Könyvszalon
2019. november 15. 

péntek, 19.30
Gyôri Nemzeti Színház

Belépôjegy: 
2000 Ft

KALÁKA 50
GYŐRBEN

A szép évforduló kapcsán mi is koc
cinthattunk az ünnepelttel, aki ottho
nában fogadott bennünket kedden. A
köszöntők sorában volt Radnóti Ákos
is, a körzet önkormányzati képviselője,
aki Orbán Viktor miniszterelnök okle
velét hozta el Laci bácsinak, egy aján
dékcsomag kíséretében.

Az ünnepelt 1988ban költözött
feleségével Győrbe, '93ban az Ifjú
ság körúti lakásba. Aktív éveiben Her
bacsek úr pénzügyi osztályvezető
ként dolgozott Szőnyben. Felesége
győri származású, az ő testvérei vol
tak a sokak által ismert és szeretett
bencés Jákifivérek, akik Pannonhal
mán tanítottak halálukig.

A százéves Laci bácsi egészséges és
derűs, de a látását szürke hályog ne
hezíti és nagyothall, s fáj a lába, hideg
front esetén pedig kicsit többet alszik
a megszokottnál. Jó az étvágya, de
nem édesszájú, mert feleségével töre
kedtek rá, hogy elkerüljék az időskori
cukorbetegséget. Folyamatosan jártak
szűrésvizsgálatokra, még a kilencve
nes éveikben is buszra ültek, ha mesz
szebb kellett menni miatta. Ma már já
rókerettel közlekedik a lakásban, és a
konyhaablakból figyeli az utcán törté

nő eseményeket. Az utóbbi években
főként a híradót nézte meg a tévében,
de ma már csak fülhallgatóval kapcsol
ja be időnként a készüléket.

A nyolcvanéves lányával, Máriával
él, aki segíti édesapja minden lépését.
Érdeklődésünkre ő mesélte el, nem fel
tétlenül a szerencsés genetika miatt kö
szönthetjük ilyen szép évfordulón Laci
bácsit, akinek édesanyja és édesapja
sem érte meg a hatvanat, s testvérei
sincsenek már köztünk. Felesége vi
szont nemrég, 99 évesen hunyt el.
„Anyukám úgy rendezte az életüket,
hogy abban mindig volt mozgás. Sokat
sétáltak, de apuka szívesen ült a fotel
ben a tévé előtt, ilyenkor édesanyám
leküldte vásárolni, csak mozogjon vala
mit. Nagyon figyelt az étkezésükre is”
– magyarázta lányuk, miben lehet a
hosszú életük titka.

A lakásban, ahogy emlegetik őket,
két bátor és egy félénk hörcsög is velük
lakik, az unokák hozták Laci bácsinak,
aki megszerette a szórakoztató állatká
kat, s napi rituáléjához tartozik az eteté
sük. Búcsúzóul Laci bácsiék gránátalma
lével kínáltak bennünket, s a koccintás
kor a halk szavú ünnepelt csak annyit
kért: „Mindnyájunkat Isten éltesse!”

Szívek és konfetti fogadta hétfőn délelőtt Laci bácsit az ajtóban,
amikor kiment megnézni, megérkezette már az ebéd, amit ét
hordóban tesznek a lábtörlőre hétköznaponként. A szomszédok
díszítették fel a bejáratot az Ifjúság körúti lépcsőházban, Herba
csek László ugyanis aznap ünnepelte századik születésnapját.

LACI BÁCSIT
születésnapján köszönthettük
SZÁZADIK
Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor



Befektetések esetén három fogalmat kell meg
jegyeznünk. Ez a hozam, a biztonság és a likviditás.
A hozam mindenki számára világos, ez az a nyere
ség, amit a befektetésünkkel elérhetünk. Az adott
konstrukció biztonságosságánál a kockázatokat
kell mérlegelni, hiszen többféle kockázatú befek
tetési termékkel találkozhatunk a piacon. Likvidi
tás alatt pedig azt kell érteni, hogy az adott befek
tetésünket milyen gyorsan válthatjuk pénzzé.
Azonban fontos tudni, hogy a magas hozam, a lik
viditás és a biztonság sosem jelenik meg egyszerre
egy biztosítási termékben. Például azoknak a be
fektetéseknek, amelyek biztonságosak és magas
a likviditásuk, általában alacsony a hozamuk. Ezért
is lehetnek gyanúsak azok az ajánlatok, ahol egy
szerre tőkegarantált, magas hozamú és rövid fu
tamidejű konstrukciót ígérnek! Ilyen esetben min
dig nézzünk utána a cégnek: rendelkezike a Ma
gyar Nemzeti Bank engedélyével, vane vele kap
csolatban hatósági figyelmeztetés.

Számos befektetési termék érhető el külön
böző szolgáltatók által, a biztonságos állampapí
roktól és bankbetétektől kezdve a nagyobb koc

Még mindig elterjedt szokás, hogy a kisebb
nagyobb megtakarításainkat otthon a párna
cihában elrejtve, jobb esetben a bankszámlán
kon tartjuk, azonban ez hosszú távon nem ki
fizetődő. Ilyenkor merül fel a kérdés, hogy mi
be lehetne befektetni. Összegtől függetlenül,
befektetés előtt is mindig alaposan át kell gon
dolnunk a döntést!

kázatú részvénycsomagokig. Mint minden pénz
ügyi termék, szolgáltatás kiválasztásánál, befek
tetési döntés előtt is körültekintően kell felmér
ni a kínálatot.

Határozzuk meg előre a befektetési célokat, ké
szítsünk befektetési tervet! Ismerjük meg a befek
tetési termékeket! Kizárólag engedéllyel rendelke
ző befektetési vállalkozás megfelelő szolgáltatását
vegyük igénybe! Számoljunk a befektetési szolgál
tatáshoz kapcsolódó díjakkal, költségekkel!

Mi nem ajánlott? Ne fektessünk be stratégia nél
kül! Ne fektessünk be ismeretlen termékbe! Ne vál
laljunk túlzott kockázatot! Ne vegyük igénybe isme
retlen hátterű szolgáltató vonzó, nagy nyereséggel ke
csegtető szolgáltatását! Ne felejtsünk el tájékozódni
a felmerülő díjakról, költségekről! Nem szabad elfe
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csütörtök: 11–17 óráig

Utat mutat a pénzügyekben.

ledkeznünk arról sem, hogy a befektetési vállalkozá
sok és a brókercégek a jutalékból élnek, ezért mindig
ellenőrizni kell a szolgáltató vagy a bróker hátterét. 

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat
győri irodájában a pénzügyi szolgáltatások teljes
spektrumát érintő kérdés vagy panasz esetén in
gyenes segítséget kérhet.

HASZNOS TANÁCSOK 
befektetés előtt
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A több ütemben megvalósuló beruházás el
ső lépéseként megtörtént a tereprendezés,
majd a parkon átvezető járda egy részének ki
építése. A járda mellé játszóeszközöket – kü
lönböző hintákat, homokozót, mászópályát –
helyeztek el, melyek alá gumiöntvény esőfelü
let került. A második ütemben tovább épült a
járda, nőtt a rekortán borítás területe, és újabb
játékokat telepítettek, köztük egy kötélpályás
csúszdát. A játszótér elkészült részét már bir
tokba vették a környéken lakó gyerekek.

Hajtó Péter, a terület új önkormányzati képvi
selője a helyszínen elmondta: a fejlesztés továb
bi ütemének megvalósítására számíthatnak a
környéken élők, képviselői keretéből szeretne
forrást biztosítani a beruházás befejezéséhez.

Megújult Gyárvárosban az Ipar út és Kiskúti utca ke
reszteződésében található háztömb mögötti tér. A
korábban itt lévő régi sportpályát elbontották, és a
terület önkormányzati képviselőjének kezdeménye
zésére, a GyőrSzol Zrt. koordinálásában egy új, kor
szerű játszótér kialakítását kezdték meg.

JÁTSZÓTÉR ÉPÜL
KORSZERŰ 

Fotó: Marcali Gábor
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A Győri Balett és a Magyar Művé
szeti Akadémia múlt pénteki, főváro
si sajtótájékoztatóján az ünnepi ren
dezvénysorozat programját ismertet
ve Kiss János, a társulat igazgatója fel
idézte: 1979. november 2án tartot
ták első darabjuk bemutatóját A Nap
szerettei címmel. A társulat születé
séről elmondta, az 1970es évek vé
gén az évfolyamuk úgy döntött, hogy
együtt marad, választ magának egy
vezetőt, ő volt Markó Iván, és egy vá
rost: Győrt. Megkeresték a város elöl
járóit, és végül egy fiatal csapat aka
rata győzött – idézte fel az igazgató.

Az évforduló alkalmából november
2án beszélgetést tartanak a Győri
Nemzeti Színházban a társulat alapító
tagjaival, majd Gombár Judit díszlet és
jelmeztervezőre emlékező kiállítás nyí
lik az előcsarnokban. Este díszelőadás
sal idézik fel a negyven évet. A további
érdeklődők a színház előtt felállított ki
vetítőn követhetik az eseményeket egy
fűtött sátorban, egy forraltbor mellett.

A társulat november 8án és 9én
mutatja be a Lev Tolsztoj műve alapján
készült Anna Karenina című balettet Ve
lekei László koreográfiájával Győrben,
majd december 21én a Művészetek
Palotájában. Az évforduló alkalmából a
Magyar Művészeti Akadémia Kiadó
gondozásában emlékalbum jelenik
meg, melyet november 17én a Győri
Könyvszalonon a színházban, 25én pe
dig a Pesti Vigadóban mutatnak be.

Az a kiállítás pedig, amely szerdán
nyílt meg az Esterházypalotában, a
négy évtized legsikeresebb pillanatait
idézi fel fotókon. Grászli Bernadett
múzeumigazgató megnyitóbeszédé
ben úgy fogalmazott, az emlékező tár
lat a kontinuitást keresi, az összefüg
géseket az elmúlt negyven év darab
jaiban. Így a falakon nem időrendben
szerepelnek a fotók, hanem egységes
történetet mesélnek el. A tárlattal
nem csak a Győri Balettet köszöntik,

hanem a kiváló fotósokat is, akik min
dent megtesznek azért, hogy az elő
adások felejthetetlen pillanatait meg
őrizzék, művészien visszaadják az utó
kor számára. Kiss János igazgató a ki
állításmegnyitón úgy fogalmazott: „A
mi történetünk egészen különleges:
mertünk nagyot álmodni, fiatalok vol
tunk és semmi más vágyunk nem volt,
csak meg akartuk váltani a világot és
örömöt akartunk szerezni – és ez
megadatott nekünk. Az elmúlt negy

Kiállítással, pódiumbeszélgetéssel, könyvbe
mutatókkal és előadásokkal ünnepli az idén
negyvenéves Győri Balett a kerek évfordulót.

A Nap szeretteitől
ANNA KARENINÁIG

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

ven évünket pedig Győr városának kö
szönhetjük” – emelte ki. Beszélt a fo
tóművészet jelentőségéről is, arról,
ahogyan a fotósok megörökítették a
pillanat művészetét, azokat a pillana
tokét, amelyek a Győri Balett számára,
a nézők számára igazán fontosak. Hi
szen minden pillanat mögött művészi
teljesítmény van. 

A kiállítás november 24ig, az Es
terházypalota nyitvatartási idejében
látogatható. 
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Történelem–néprajz szakos dip
lomája van, tibetológiát tanult, ok
leveles Európaszakértő és képesí
tett angol–magyar társadalomtudo
mányi szakfordító, jelenleg a Ró
mer Flóris Történeti és Művészeti
Múzeum muzeológusa. Gyerekko
rában miről álmodott?

Régész szerettem volna lenni, de a
felvételizésem évében nem indult ez a
szak. Így választottam a történelmet és
a néprajzot. Szeremlén nőttem fel pa
raszti családban, beleszülettem a me
sékbe, a népi történetekbe. Nem bán
tam meg, amióta látom, hogy a régé
szek munkája miből áll. Később Ásatás
címmel írtam egy könyvet, amelyben
személyes benyomásomat foglaltam
össze szülőfalum pusztulásáról, a kö
zösség, a család, a falu hanyatlásáról. 

Mi inspirálta az írásra?
A Bábolnai Kombinátban tanítot

tam, fordító, tolmács és idegenvezető
voltam, amikor 1998ban lefordítot
tam angol nyelvre Hamvas Béla legis
mertebb könyvét, A bor filozófiáját.
Hamvas özvegyének tetszett a fordítás,
végül a jogtulajdonos „közismeretlen
ségemre” hivatkozva visszalé
pett a kiadástól, így
Hamvas munkás
sága más fordí
tó nevén vo
nult be az
angol iro
dalomba.
V i s z o n t
Hamvas Béla
jó humorán fel
lelkesülve, megírtam a
Balfácánok könyve I.: Az elmélet című
kötetet, amelyet magánkiadásban je
lentettem meg. Jó reklámja volt, szere
peltem országos tévékben, újságok

ban, mégsem „robbantam be” vele a
világirodalomba. Végül a megmaradt
köteteket a hajléktalanoknak ajándé
koztam, hogy adják el. 

A kudarcok ellenére újabb és
újabb könyvek születtek.

Ilyen a Bábolna Zrt. utolsó tíz évét be
mutató szatirikus elbeszélésem, amely
ben leírom, én hogyan láttam tönkre
menni a világszínvonalú társaságot. 

Aztán belépett az életébe Iloncsi.
Hogyan történt a nagy „találko

zás”?
Hálás vagyok a
sorsnak, hogy

rám bízta
Andrássy
Ilona gróf
nő hagya
tékát. 1971

ben a dénes
fai Czirákykas

tély felújításakor buk
kantak egy rejtekhelyre, aho

vá Cziráky József gróf és felesége, And
rássy Ilona 1948ban elrejtett három lá
dát porcelánnal, ezüsttel, levelekkel és
fényképekkel. A dokumentumok a me

gyei Xantus János Múzeumba kerültek,
és évekig egy szekrény mélyén hever
tek. Úgy éreztem, szép munka lenne a
régi történelmi családok utolsó hagya
tékát feldolgozni, és nekiláttam. Hat
évig tartott a hagyaték rendszerezése és
a négy könyv elkészülte. 

A „Mindennek vége! – Andrássy Ilo
na grófnő első világháborús naplója”
című könyv hozta meg számomra az is
mertséget, amely betekintést enged a
magyar arisztokrácia életébe és abba,
miként változtatta azt meg a világhábo
rú. Ezt követte a Drága szerelmem... cí
mű levélregény, amely Ilona és Cziráky
József gróf 1917ben megkötött házas
ságával kezdődik, és ötven éven keresz
tül követi nyomon Ilona életútját,
amelyhez hozzáírtam a magam fikció
ját, hogy mi történhetett a levelek kö
zötti időben: Így elmondhattam, ho
gyan gondolkodom a huszadik századi
történelmünkről. 

Hosszú ideje angolból fordít kü
lönböző kiadók megbízásából. Mi
lyen könyveket olvashatunk az ön
tolmácsolásában?

Közel harminc könyvet, elsősor
ban kultúrtörténetet fordítottam. A

legszebb munkám Richard Dawkins:
Az Ős meséje, amely az evolúció tör
ténetét meséli el, de Paul Johnson
Az ősi Egyiptom civilizációja című
munkáját is kedveltem. Legutóbb pe
dig Helen Rappaport angol történész
a Romanovokról szóló két kötetét for
dítottam, A négy nővért és A Roma
novok utolsó napjai című írást.

Min dolgozik jelenleg, milyen
újabb ötletei vannak?

Jövőre jelenik meg Iloncsi utolsó
könyve, amely a grófnő színműveit
tartalmazza, valamint szintén kiadás
ra vár Schima Bandi cégéreiben talált
időkapszuláinak szövege. 

A megyei elismerést egy útiél
ménybeszámoló előadásán vehet
te át.

Feleségem buzdítására nyáron Szi
cíliába utaztunk. Olyan kulturális sokk
ért, hogy úgy gondoltam, az élménye
imet meg kell osztanom másokkal is. A
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
erre lehetőségem is nyílt, ez volt az el
ső ilyen jellegű előadásom. Ekkor lep
tek meg a díjjal a kollégáim „összees
küvésének” köszönhetően.

Hamvas Bélát fordított angolra,
a Romanovok történetét ma
gyar nyelvre ültette át, „levele
zett” Andrássy Ilona grófnővel
és megírta a Bábolna Zrt. utol
só éveinek szubjektív történe
tét. Kovács Lajos történészmu
zeológusi, irodalmi és fordítói
munkásságáért a napokban ve
hette át a GyőrMosonSopron
Megye Szolgálatáért Díj Kultu
rális Tagozatának kitüntetését
Németh Zoltántól, a megyei
közgyűlés elnökétől.

RÖGÖS ÚTON HAMVASTÓL ILONCSIIG

KOVÁCS LAJOS
a múlt és jelen üzeneteinek bűvkörében

A sors bízta rám
a grófnô hagyatékát

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor 
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Balatonfűzfőn nevelkedett, Füre
den a középiskola utolsó évében dön
tötte csak el, rendező szeretne lenni.
„Persze, hogy nem vettek fel elsőre,
utána még ötször próbáltam felvételiz
ni, akkor már színész szakra, sikertele
nül. A szakmunkásképzőben tanító
édesapám javaslatára, hogy rendes
szakmám legyen, még egy félévet is el
végeztem, mint műszerésztanuló” –
emlékszik vissza Jáger András. A kato
naság után a zalaegerszegi Hevesi Sán
dor Színház Stúdiójában sajátította el
a színészmesterséget, Ruszt Józseftől
tanulta a szakmai fegyelmet. Kis társu
lat lévén hamar lehetőséghez jutott,
főszerepet is játszott a Komámasszony,
hol a stukker? című darabban. Öt év
után Szegeden kezdett új életet felesé
gével, ott született lánya, Sára, majd
három év múlva az igazgatóváltáskor
ők is költöztek, fia, Simon már győri
születésű. 26 éve a Győri Nemzeti Szín
ház tagja. „Nem voltam se túl, se alul
foglalkoztatott, amit rám osztanak sze
repet, amit belém látnak a rendezők,
azt játszom. Az égiek intézik – mondja
András. – Felelősséggel tartozom a né
zőknek, hogy bár játszunk a színpadon,
de ezt a játékot, hogy elérje a célját –
a katarzist – nagyon komolyan kell ven
ni.” 1999 óta a Vaskakas Bábszínház ál
landó vendége, a bábművészettől más
fajta világlátást is kapott, ahogy megta
nulta életre kelteni a bábokat. 

A családból építkezik, a közös éle 
tük együtt valójában csapatjáték. Vall
ja, nem lehet elrugaszkodni a valóság
tól, ha a szerepeiben a valóságot kí
vánja bemutatni. A hobbivá vált bú
torkészítés is a valóságból eredt: ol
csóbb, ha maga csinálja. Néhány éve
a nyári szünetben segédként tanonc
kodott egy ismerős idős asztalosnál,
ma már komoly szerszámokkal dolgo
zik kis műhelyében. Diplomát szerzett

andragógia szakon, felesége íratta
be az akkori Nyugatmagyarorszá
gi Egyetemre, szakdolgozatát a
mindennapi színművészetről írta.
Még a diploma kézhez vétele

előtt Gál Zoltán rektor felkérte, ta
nítsa is, amit leírt, így több éve be

széd és színpadtechnikát oktat, jelen
leg a zeneművészeti tanszéken. A ta
nulást sem hagyta abba, a Pannon
Egyetemen szerzett mesterszakon
színháztudomány bölcsész diplomát.
„A tanítás nagy felelősséget jelent” –
mutat rá Jáger András –, hiszen a tu
dását az idősebb átadja a fiatalabb
nak, de közben tanárként csodákat ka
pok tőlük, játsszunk, beszélgetünk,
közben kinyílnak, tanulnak, a bizal
mukba fogadnak.” 

A zene az örök kedvenc, az iskolá
ban zongorázott, basszusgitározni
autodidakta módon tanult. Az akusz

tikus gitárjáról levette a felső két
húrt, úgy gyakorolt. Középiskolás ko
rától tagja különféle zenekaroknak. A
rock és a líra nála kiegészíti egymást.
A basszusgitárt akusztikusra cserélte,
mindennap kezébe veszi a hangszert,
gyakorol, verseket keres. Hisz a vers
színház műfajában. Istenkereső em
bernek vallja magát, „Álmom: Isten”
című előadóestjén egy arc nélküli
báb a játszótársa, gitárral kíséri ön
magát, megpendítve saját lelkének
legmélyebb húrjait. 

Hét éve letette a cigarettát. „Nagy
dohányos voltam, de a módszer, ami
vel leszoktam, fordulatot hozott az
életembe. Megtanultam, hogy a
mentális függés hogyan működik –
utal arra az új területre András,
amelyben szintén sok pozitív vissza
jelzést kap. – Közel öt éve oktatom is
a módszert, terapeuta lettem, szemi

náriumokat tartunk, valójában utat
mutatok annak, aki segítséget kér.
Azt az utat, amit én is bejártam.”

Jáger András három éve új szere
peket tanul. Sára lánya orvos, Izrael
be költözött férjével, tradicionális
zsidó esküvőre voltak hivatalosak az
örömszülők a Szentföldre. Az első
unoka után nemsokára érkezik a má
sodik. Simon, a fiú örökölte édesap
ja tehetségét, már gyerekként elva
rázsolta a színpad, Marosvásárhe
lyen végzett a színművészeti egyete
men, alternatív színházban játszik.
„A gyerekek a saját útjukon járnak –
összegez András és viccesen hozzá
teszi: – Nekem is van még egy út,
ami vár rám. A feleségem már meg
mászta a Schneeberget, mivel szere
tek kirándulni, én sem maradhatok
le a hegy tetejéről szemem elé táru
ló látványról.”

Néhány hete ünnepelte születésnapját, ám a két ötös nem csak a korát jelöli. Amiben eddig kipró
bálta magát, mindenben jelesre vizsgázna. Színész, aki rendezőnek készült, terapeuta, tanár, zenész,
de a bútorfabrikálás sem áll tőle távol. A felelősségről, a családról és a csapatjátékról is beszélget
tünk Jáger Andrással, aki 26 éve a Győri Nemzeti Színház tagja.

Felelôsséggel
tartozom 

a nézôknek

EMBER 
a szerepek mögött

CSAPATBAN JÁTÉKOSKÉNT
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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szolgálatában

Halmos László 1909ben született
Nagyváradon, itt is érettségizett. Dip
lomát Budapesten, a Zeneakadémián
szerzett, egyházzenei és zeneszerző
szakon. Győrbe 1931ben került, hogy
utódja legyen a város zenei életét
meghatározó Franek Gábornak. A szé
kesegyház karnagyaként szolgált tehát,
illetve még ebben az évben megalapí
totta a ma is működő Palestrina Kó
rust. A fiatal karnagy hatalmas munka
kedvvel irányította a győri egyházzenei
életet, a kórussal egy évvel később ön
álló koncertet adtak. Emellett a liturgi
kus feladatokat is ellátták. Halmos egé
szen 1953ig vezette a társaságot.

emlékezés a bencés templomban zá
rul egyházzenei áhítattal. Itt megszólal
a karmelita templom Szent Cecília Kó
rusa, a Győri Palestrina Kórus és a bu
dapesti Szent Lászlótemplom kórusa
is. „Véletlen egybeesés, hogy a Szent
Lászlótemplom kórusa idén százéves,
így duplán ünnep lesz a fellépésük. A
Szent Cecília Kórus egykori vezetője, a
korábban is említett Hoffmann László
pedig idén lenne 70 éves. Szegény na
gyon fiatalon hagyott itt bennünket,
most a felesége vezeti a kórust. Nem
mellesleg Hoffmannak nagy szerepe
van abban, hogy a Halmosgyűjte
mény rendszerezett és elérhető. Rá is
emlékezünk majd. Tehát a számok
most a 110, a 100 és a 70 lesznek.”

Isten és ember 

Elsősorban az érzelmesebb, líraibb mű
faj kedvelőinek szól a lemez, azoknak, akik
nyitottak a zene és a költészet iránt. Versek
és dalok szerepelnek a korongon szerelem
ről, érzésekről – mindenkinek. „Rég dédel
getett álmom vált valóra a kiadvánnyal. Ér
zések című szólókoncertem után többen
szerették volna otthonukban is újrahallgat
ni az elhangzott dalokat. Szerettem volna
még valamit hozzátenni, valami újat is mu
tatni, adni”– mondta Mohácsi Attila, a Győ
ri Nemzeti Színház színésze. Ekkor vetődött
fel a közös alkotás ötlete Kerecsényi Évával.

„Nyolctíz kórust alapított győri évei
alatt, tanított, roppant tevékeny volt.
Közel 600 egyházzenei művet szerzett.
Fia, Halmos Péter és Hoffmann László
orgonaművész gyűjtötte egybe őket,
és a Richter Gyűjteményben kaptak he
lyet” – informált Katona Tibor. Halmos
László zsenialitását mutatja, hogy te
mérdek munkája mellett, ha szükség
volt rá, hetente írt egy új motettát,
amelyet ha kellett, a kispapokkal, ha
kellett, a vegyes karral tanított meg.
Rengeteg művét úgy jegyezte le, hogy
férfi és vegyes szólamra is tanítható
volt. „Kifejezetten gyakorlati zenész
volt. A műveiben pedig tetten érhető

a magyar népzene. Széles körnek alko
tott, beleértve a kisvárosi vagy falusi
kórusokat is. Fontosnak tartotta, hogy
mindenki hozzájuthasson az igényes
zenéhez” – fejtette ki Katona Tibor, aki
a Palestrina Kórussal ápolja az 1997
ben elhunyt kiválóság emlékét. Idén
lenne 110 éves, így a karnagy novem
ber 9ére konferenciát és egyházzenei
áhítatot szervezett a Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium dísztermébe és a
Loyolai Szent Ignác bencés templom
ba. „Pályázat segítségével valósulhat
meg a konferencia. Köszönettel tarto
zom a bencés perjelségnek, hiszen
azonnal igent mondtak a megkeresé
semre, így igazán színvonalas helyszí
nen fogadhatjuk a vendégeket.” 

A konferencia az egyházzene legna
gyobb neveit vonultatja fel, színvona
las előadásokkal és zenei betétekkel.
A meghívott előadók és fellépők név
sorát is Katona Tibor állította össze. Kö
szönthetjük majd például Tardy Lász
lót, aki a budapesti Mátyástemplom
karnagya. „Nem szerettem volna,
hogy csak száraz előadások legyenek,
így kétkét beszélgetés között énekka
rok rövid műsort adnak. Természete
sen mindenki műsorában helyet kap
nak Halmosszerzemények is.” A meg

A magyar zeneszerző, karnagy és egyházzenész, Halmos László
110. születésnapjára egész napos konferenciával és egyházze
nei áhítattal emlékeznek november 9én. Az esemény ötletgaz
dája és főszervezője Katona Tibor, a Palestrina Kórus karnagya,
a Halmosörökség lelkiismeretes ápolója. 

Halmos László emléke előtt tisztelegnek

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter

A konferenciát és az egyházze
nei áhítatot november 9én tart
ják a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium dísztermében, illet
ve a bencés templomban. A ren
dezvény ingyenes, a szervezők
csak annyit kérnek, hogy a hal
moskonferencia@gmail.com
címre egy regisztrációs emailt
küldjenek az érdeklődők.

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Tóth Zoltán

Egy színész és egy költő talált egymásra egy CD megalkotásának erejéig. Mohácsi
Attila és Kerecsényi Éva „érzÉSek és sugallatok” című albumát a közelgő Győri
Könyvszalonon mutatják be. 

A költő és a színész útja egy irányba fordult,
s a versek és dalok egymásra találtak, így a
zenei csemegék mellett irodalmi nassolni
valót is kínálnak a hallgatóknak. „Attila értő
és érző előadásában még a pontok és a
vesszők is a helyükre kerültek, hisz minden
általam leírt érzést a saját hangján szólaltat
meg” – hangsúlyozta Kerecsényi Éva. 

Tíz, stílusában és hangulatában összeillő
vers és dal hallható a lemezen, mellékleteként
pedig egy fotókkal színesített verses füzetet
is kezébe kap az érdeklődő. A dalok alatt Ko
vács Gergely zongoraművész játéka szól. 

SZÍVRE hangolva
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Többéves hagyomány, a különle
ges európai fesztiváldíjas Öt Temp
lom Fesztivál házigazdái és szervezői
között, hogy nem csak tavasszal, de
az év végi ünnepi készülődés idején
is megnyitják templomaik ajtóit a kul
turális programok és az érdeklődők
előtt. Idén is egész decemberben
várnak mindenkit, a gyülekezeti alkal
makon túl színházi estékre, koncer
tekre, filmvetítésekre, kiállításra,
könyvbemutatóra, tárlatvezetésre és
templomi túrára egyaránt.

A fesztivál adventi programjainak
sorát november 30án lemezbemu

tató koncerttel indítja a Makám
együttes a református templomban
és különleges karácsonyi műsorával
zárja december 21én Sebő Ferenc
és zenekara a katolikus templomban.
A fesztivál alatt megismételhetetlen
családi koncerttel érkezik Ferenczi
Bora, Győrben ünnepli Kodály Zoltán
születésnapját Bősze Ádám és a
Szent Efrém Férfikar, vidám karácso
nyi, templomi koncertet ad Bodrogi
Éva, Balogh Kálmán és Szokolai Don
gó Balázs.

Másodszor rendezik meg a feszti
vál keretei között a Zsidó és Izraeli

Filmnapokat. A vetítések november
29. és december 1. között a Menház
ban zajlanak majd.

November 30án nyílik a zsinagó
ga téli templomának karzatán Ame
rigo Tot grafikai kiállítása, a szakrális
témájú munkákból Nemes Péter, a
közelmúltban megjelent életrajzi
könyv szerzője válogatott.

Idén is exkluzív színházi estéket
ígérnek a szervezők. A Menház szín
háztermében Kamarás Iván, Fenyő
Iván, Csuja Imre, Czutor Zoltán, Sza
bó Balázs, Vecsei H. Miklós adják át
egymásnak a színpadot. A kisterem
ben újra látható lesz a tavasszal nagy
sikert aratott Szakácskönyv túlélés
hez című darab a Gólem Színház elő
adásában. A görög katolikus temp
lom terében játssza Beck Zoli a Nem
zedék nélküli embert és a gyerekek
nek a Barboncás társulata is ide hoz
za el igazi templomi betlehemes já
tékát, Kallós Zoltán gyűjtése nyomán.

Akár igazi, közös családi program
lehet a két különleges gyerekkórus

fellépése is. A Bécsi Zsidó Gyerekkó
rus Schmuel Barzilai főkántor veze
tésével december 15én a zsinagó
gában zsidó vallási énekekkel és ha
nukai dalokkal, míg a Budapesti Éne
kes Iskola kórusa tanáraikkal kiegé
szülve a középkori francia karácso
nyi dramatizált játék, a Dánieljáték
magyar nyelvű változatával áll a kö
zönség elé a katolikus templomban
14én délután.

A fesztivál szervezői szeretettel
várnak minden érdeklődőt! Részle
tes program az ottemplom.hu ol
dalon és a fesztivál programfüzeté
ben található. Utóbbit keressék no
vember közepétől a Rát Mátyás té
ri jegyirodában, a házigazda temp
lomokban, a Látogatóközpontban
és a fesztivál standján, a Győri
Könyvszalonon. A jegyelővétel on
line és a Rát Mátyás téri jegyirodá
ban november 5én indul. Érde
mes sietni, különösen azoknak,
akik a színházi programok iránt ér
deklődnek! (x)

Újvárosban

Közeleg az 

Öt Templom
ADVENT

Töltsük együtt szeretetben, meghitt pillanatok
ban és kulturális élményektől telve az egyre sö
tétedő év végi estéket! Erre buzdítanak az újvá
rosi gyülekezetek, és az Öt Templom Adventet
szervező Karzat Színház. A Kossuth utca temp
lomai idén is különleges karácsonyi, hanukai
programokkal várnak mindenkit sok szeretettel,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Das XIII. Polnische Musikfestival findet am 9.
November in der Synagoge (Kossuth L. u. 5.)
statt. Ab 10 Uhr: Konzert der Begabten der Mu
sikschule. Um 13:30 Uhr beginnt das Feierkonzert
der polnischen Gäste. Das Grusswort spricht: Marcin So
kolowski, der Konsul der Polnischen Republik für Ungarn.

"Tod und Vergehen in der Orgelmusik" ein Konzert des Organis
ten von Kapitány Dénes (Zirc) am 3. November um 17 Uhr in der
Győrer Szent Imre Kirche (Szent Imre út 35.).

"Meister des Barock"  ein Kon
zert des Győrer Philharmonieor
chesters am 7. November um 19
Uhr in der Evangelischen Altkir
che (Petőfi tér 2.).Die künst

lerische Leitung at Bényi
Tibor.

„Engel. Menschen, Schöpfung” – Aus 
stellung aus den Arbeiten dreier Hand

künstlergruppen. Die Sammlung zeigt Gemäl
de und Einzelgrafiken von  Malasits Zsolt, sowie
Kleinplastiken aus Keramik, Porzellan und Bronze
ab dem 5. November um 17 Uhr bis zum 29.
November, werktags von 917 Uhr im Stamm

haus der KomitatsIndustrie und Gerwerbe
kammer (Szent István út 10/A).

„Kunst und Rhetorik zwischen den bei
den Weltkriegen”  Ausstellungsvernis
sage am 7. November um 12 Uhr im Es
terházyPalast ( Király utca 17.). Die Aus 
stellung läuft bis 12. Januar und ist täglich
ausser montags von 1018 Uhr geöffnet.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat
a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A MÉrtékünk az Egészségünk előadásso
rozatban Varga Edit szociálterapeuta tart
előadást, hogyan kezelhető a stressz, s mi
lyen szerepe van a feszültségoldásnak az
egészség megőrzésében. November 8án
16 órára várják az érdeklődőket a megyei
Diabétesz Egyesületbe (Jósika u. 16.). 

Kapitány Dénes orgonaművész ad koncertet no
vember 3án, vasárnap 17 órától a Szent Imre
templomban (Szent Imre út 35.). A műsorban Guil 
mant, Barber és Schubert művei hangoznak el. 

Polyák Lilla és Homonnay Zsolt előadásában népszerű
operett és musicalrészletek csendülnek fel a Jézus Krisz
tus Szupersztárból, az Anna Kareninából, a Jekyll és Hyde
ból, A szépség és a szörnyetegből, illetve a Nyomorultak
című műből november 11én 18 órától, a Richter Terem
ben. Jótékonysági hangversenyt tartanak a Fehérbot
Nemzetközi Napja alkalmából a Győri Filharmonikus Ze
nekar és az Első Győri Lions Klub közös szervezésében a
vakok és gyengénlátók megsegítésére. Silló István vezény
letével zenél a Győri Filharmonikus Zenekar. (x)

Távol állt tőlem a méltóság vágya
– II. Rákóczi Ferenc címmel Horváth
Gábor könyvtáros, hadtörténész
technikus előadását november 4
én 17.30tól hallgathatják meg az
érdeklődők a ménfőcsanaki Beze
rédjkastélyban, Győri út 90. 

Angyalok, emberek, teremtés címmel a 3 Kéz művészcsoport
mutatkozik be. Malasits Zsolt és Lipovics János közös kiállítása
november 5én 17 órakor nyílik a megyei kereskedelmi és ipar
kamara székházában (Szent István út 10/A). 17.30tól a kiállító
művészekkel beszélget Fábián György. A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött: gymskik.uzletahalon.hu/rendezvények.

Művészet és retorika a két világháború
között címmel nyílik kiállítás november
7én 12 órakor az Esterházypalotában
(Király utca 17.). A tárlat 2020. január 12
ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
látogatható. A kiállításhoz egész napos
konferenciát is szerveznek. 

A XIII. Lengyel Zenei Fesztivált
rendezik november 9én a zsinagó
gában (Kossuth L. u. 5.). 10 órától
a Zeneiskolai tehetségek koncertje,
13.30tól a lengyel vendégek ünne
pi hangversenye kezdődik. 

„Száll az ének szájrul szájra…” –
Arany János és a daliás idők éne
kei csendülnek fel a Hangraforgó
Klub következő előadásában no
vember 8án 17 órától, a Dr. Ko
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
klubjában (Herman O. u. 22. ). A
vendég: Tóbisz Tinelli Tamás
(Misztrál) előadóművész. 

A november 3i magyar tudomány ünnepe alkalmából novem
ber 6án 14.30tól előadást tart dr. Szabó Péter egyetemi docens
Darwinista volte Charles Darwin? címmel a TIT székházában
(Munkácsy M. út 6.). 
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A MI

UTCÁNK
Nádorváros – 5. rész

Eörsy Péter utca
Eörsy Péter (? –1602) hajdúkapitány. Pálffy

Miklós és Schwarzenberg Adolf mellett részt vett
az 1598as győri vár visszafoglalásában. 1602
ben megvédte a törököktől Esztergomot. Pest tö
rököktől való visszafoglalásában vívott csatában
esett el. A róla elnevezett utcán kívül a Püspökvár,
Bécsi kapu felőli oldalán lévő egyik dombormű
emlékezik rá (Nagy Sándor alkotása, 1962).

Erzsébet liget
A valamikori füvészkertet már 1893 óta Er

zsébet ligetnek hívják, annak ellenére, hogy
1948tól 1991ig, Lenin ligetnek keresztelték
át. Az igazi győriek, talán sohasem hívták így,
akárcsak a Baross utat, a Baross híddal – köz
szájon, sohasem lett „Lenin”. I. Ferencz József
felesége, Erzsébet Amália Eugénia (1837–
1898) Ausztria császárnéja, Magyarország ki
rálynéja (Sissi), a liget névadója.

Eszperantó út
Lazar Markovics Zamenhof (1859–1917)

lengyel szemészorvos, filológus 1887ben,
Doktoro Esperanto (Doktor Reménykedő) álné
ven könyvet jelentetett meg az általa kidolgo
zott mesterséges nyelvről, aminek a Lingvo In
ternacia (Nemzetközi Nyelv) nevet adta. Az Esz
perantó álnévből vált aztán a nyelv ismertté,
és terjedt el a világon. 1948 óta hívják így a vas
úti pályaudvarral párhuzamos utcát.

Gulyás István utca
Gulyás István (1931–2000) teniszező, sport

vezető, edző. Hatvanhatszoros magyar bajnok,
örökös magyar bajnok. Az UNESCO fairplay dí
ját is megkapta 1967ben. A Magyar Tenisz Szö
vetség elnöke volt 10 éven át. A teniszcentrum
hoz vezető utcát 2014ben nevezték el. 

Herman Ottó utca
Herman Ottó (1835–1914) természetkuta

tó, zoológus, néprajzkutató, régész, politikus.
Sokoldalúsága miatt az utolsó magyar polihisz
torként is emlegetik. Az utcát 1948ban nevez
ték el, akkor hibásan, két nnel írták.  

Honleány utca
Ez a némiképpen költőies, ma már réginek

számító főnév, jelen esetben, utcanév; jelen

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

INFOOD BUSINESS CENTER
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
+36 20 364 8819
iroda@ibc-gyor.hu
www.infood-business-center.hu
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Már csak 
3 szabad
irodánk
maradt!

• Szintenként 30-240 m2

rugalmasan alakítható
irodák

• Irodánkénti egyedi 
mérőórák

• Alacsony üzemeltetési 
költségek

• Bérleményenként
szabályozható hűtés,
fűtés

• Házon belüli
épületmenedzsment

• Állandó takarító- és
karbantartó-szolgálat

• 24 órás biztonsági
távfelügyelet, riasztó-
és kamerarendszer

• Teljes körű üzemeltetés

• Raktározási és irat-
tárolási lehetőségek

PRÉMIUM 7 emeletes
IRODAHÁZ

tése egy hazáját szerető, a hon (haza) javaiért élő,
azt megvédő nő. 1948ban nevezték el az utcát.

Hunyadi utca
Hunyadi János (1407?–1456) Magyarország

kormányzója, hadvezér, erdélyi vajda, Mátyás ki
rály apja. A Magyar Királyság déli kapujának tar
tott Nándorfehérvárnál (ma: Belgrád), a törökök
ellen 1456. július 22én vívott győztes csata egyik
vezére. A diadal emlékére szólalnak meg délben a
harangok III. Kallixtusz pápa bullája, valamint VI.
Sándor pápa szentszéki rendeletére a keresztény

világban. Az utca a belváros felőli első utcája a
városrésznek, amit 1900ban neveztek el. 

Ipar utca
Az utca 1951ben kapta nevét. Összeköti

Gyárvárost Nádorvárossal, és az olyan néhány
utak egyike, ami két városrészben is megtalál
ható. Nevét, Gyárvárosban és Nádorvárosban,
az utca mellett működő ipari üzemek közelsé
ge miatt kapta. Az Ipar úti felüljáró megépíté
sével a két, vasút által szétválasztott közterü
let eggyé vált.



Fizikai értelemben ugyan nem le
het várandós egy férfi, de nagyon
sokat számít a leendő családnak, ha
minél korábban és minél jobban
részt vállalhat a babavárásban. „A
szülővé válásra fel kell és lehet is ké
szülni” – mondja Albert Nóra szü
lésfelkészítő tréner. A férfiak több
ségénél a gyermekvárás nem kizá
rólag csak a boldogságról szól. Fel
merülnek kérdések is, amelyekre
nem tudják a választ azonnal: Vajon
jó apa leszeke, szükség lesze rám
a várandósság alatt, tudoke és ho
gyan segítsek a páromnak, hogyan
tudom bizonyítani alkalmasságo
mat az apaságra? A társadalmi vál
tozások és új elvárások, valamint a
szülői minta is közrejátszik abban,
hogy a férfiak számára a bennük fel
merülő kérdésekre nem egyértel
műek a válaszok, azokról beszélni
pedig sokszor elképzelhetetlen szá
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Amikor a családba kisgyermek ér
kezik, hirtelen megváltozik minden.
A kisbaba tervezésétől a gyermek
ágyig tartó időszakban lehetőség
van arra, hogy a leendő apukákat is
bevonjuk a babavárásba. Albert Nó
ra szülésfelkészítő tréner, gyermek
ágyas dúla szerint az apává válás lé
lektani értelemben is „nehéz mun
ka”, amit tudatos tervezéssel köny
nyebbé lehet tenni. 

mukra. Megerősítést is várnak ön
maguktól és párjuktól, de szakem
berek is segíthetnek a kétségek el
oszlatásában. Egymást erősítve, tá
mogatva és rövidebb időszakokat
előre megtervezve, megbeszélve a
rájuk váró változásokat, igazi csalá
di harmóniává alakíthatják az előt
tük álló, és meg nem ismételhető
időszakot. 

Ehhez azonban a leendő szülők
nek tenni kell. Albert Nóra szerint a
legfontosabb a megerősítés: egy
másban erősíteni azt, „hiszem, hogy
képes vagy rá, és nagyon jól csiná
lod!”. Nem csak a férfiaknak kell ön
magukban felkészülni az új szerepre,
hanem a kismamáknak is erősíteni
kell bennük azt, hogy nagyon sokat
tudnak segíteni egészen apró dol
gokkal is, így a változásokat boldog
ságban és nem kétségbeesésben élik
majd meg. 

A nő számára a várandósság és a
szülés beavató és feldolgozó lehető
ség a tréner szerint. Közös munka is
egyben, ahol a férfiak támaszok, az
elsődleges segítők lehetnek. Sokat
változott a világ, eltűntek a
többgenerációs csa
ládok, a fiatal pá
rok sokszor
távol élnek
a leendő
n a g y s z ü 
lőktől, így
a várandós
nők legfőbb
segítőjévé sok
esetben a férfiak léptek az első hely
re. Ezt mutatja az apás szülések nö
vekvő száma, amely nem kötelező,
inkább újabb támogatást nyújtó lehe
tőség a leendő édesapák számára.
„Minden megváltozik, az állandóság
és biztonságérzet megrendül, női és

férfi életfordulónak is nevezhetjük” –
összegzi a közel 40 hét izgalmát Al
bert Nóra.

A férfiak ez idő alatt olyan képes
ségeket ismerhetnek fel magukban,
amelyek a kismamát is megerősítik
abban, jó apává válik a társa. De nem
csak a felkészülés időszaka ez, ha
nem a segítésé is. A férfiből apa lesz,
egyre nagyobb felelősséget érez le
endő családja iránt, védelmezi és fi
gyelemmel kíséri párját a terhesség
ideje alatt. Többségük az ultrahan
gos vizsgálaton, a szülésre felkészítő
tanfolyamon vagy akár a szülő–mag
zat kapcsolatépítő foglalkozásokon is
részt vesz, így még korábban szövőd
nek a kötődés láthatatlan szálai a
magzathoz. Ezért is az egyik legmeg
határozóbb pillanatnak élik meg a
férfiak szülés előtt, amikor párjuk ha
sára tett kézzel érzékelik születendő
gyermekük első mozdulatait, és ezál
tal apa és gyermeke is kapcsolódni
tud egymáshoz. Különös hangsúlyt
kap ilyenkor az is, milyen viszonyban
volt a férfi saját édesapjával, vagy kö
vetendő példát lát benne, vagy ép
pen az ellenkezőjét szeretné tenni sa
ját gyermekével, mint amit otthon
megtapasztalt gyermekkorában. A
férfi–nő párkapcsolatot is mindkét

félnek ápolni kell
ebben az idő

szakban is.
Az élet

azt bizo
n y í t j a ,
hogy a fel

merült ren
geteg kérdés

megválaszolásra
kerül az aggódó férfi

akban is, amikor először tarthatják
kezükben gyermeküket, ha a síró
apróság a mellkasukon megnyug
szik, és attól kezdve minden „újszü
lött” apuka büszkén lépegetve elin
dul a szülővé válás rögösboldogsá
gos útján.

„Hiszem, hogy képes vagy rá, és nagyon jól csinálod!”

Életfordulónak is 
nevezhetjük 
a babavárást

A KISMAMÁK MELLETT
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: George Rudy/Shutterstock.com Várandós apukák 
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Az érzelmi intelligenciáról és annak fejlesztésé
ről beszélt dr. Kádár Annamária a napokban Győ
rött. A pszichológus, tréner szerint az érzelmi in
telligenciában benne van a szeretet művészete,
de a düh, a harag és minden más érzelem meg
élése, megértése is, vagyis a teljes érzelmi skála.
Ennek fejlesztését ne úgy képzeljük el, hogy elvég
zünk pár gyakorlatot és készen van, hanem az egy
nagyon hosszú folyamat, és vannak korlátai.

Egy kis tudományos szál: az érzelmi intelligen
cia fogalmát Mayar és Salovey vezette be a pszi
chológiába. Szerintük az érzelmek érzékelésének
és megértésének képessége egy újfajta intelligen
ciát határoz meg. Modelljük az érzelmi intelligen
ciát az érzelmi információk megértésének képes
ségével, és az érzelmekkel való érvelés képessé
gével definiálja.

Kádár Annamária előadásában a megfogalma
zást példákon keresztül hozta közelebb a hallgató
sághoz. Hangsúlyozta, ha az érzelmi intelligenciá
val kapcsolatban néhány dologra rávilágítunk, a
gyermekünket is jobban érthetjük.

Az érzelmek kifejezése
A gyerekek nem tudják verbalizálni az érzései

ket, ezt a felnőttektől tanulják, mondta. Kifejtette,
frusztrálja őket, ha a szülő által kimondott érze
lem nincs összhangban a közvetítettel, tehát mást
mond, mint amit sugároz. Amikor azzal vigasztal
juk az elesését követően a kicsit, hogy „nincs sem
mi baj”, összezavarjuk. Neki persze, hogy van baja,
fáj a sebe. Ilyenkor nyugodtan biztosítsuk megér
tésünkről: elhiszem, hogy fáj, nyugodtan sírd ki a
könnyeidet, mire kifolynak, elmúlik a baj.

A pszichológus rámutatott, jogunk van az érzé
seinkhez, és jogunk van azokat kifejezni is. Ezt fő
leg az egyik legnehezebb helyzetben, vitában kell
szem előtt tartani. A támadó: „te ilyen meg olyan
vagy” kommunikáció helyett, fogalmazzunk egyes
szám első személyben, szebben hangzik ez: úgy
érzem, ha levinnéd a szemetet, megkönnyítenéd
a munkámat a konyhában. 

A tanuláshoz visszakanyarodva, fontos, hogy
szülőként visszajelezzünk az érzéseikről (elhiszem,
hogy szomorú, dühös, boldog vagy), hiszen így
kap nevet egyegy érzelem.

Amíg a gyermek nem tudja kimondani, mit is érez,
frusztrált lehet. Kádár Annamária szerint naponta
egyszer nyugodtan hagyhatjuk a gyereknek, hogy ki
sírja magát (nem arról van szó, hogy hagyjuk sírni, ne
vegyük fel, ha szüksége van ránk), ezzel ő levezeti a
feszültséget. Ha nem hagyjuk, felhalmozódhat ben
ne az indulat, súlyosbodhat a konfliktus.

Váltsunk perspektívát
Kádár Annamária azt is fontosnak tartja, hogy

felnőttként tudjunk perspektívát váltani. Megőr
zünk valamennyit gyermeki énünkből, vegyük elő
ezt a képességünket és próbáljuk a gyerek néző
pontjából látni a világot. Ilyen eset például a test
vér érkezése, próbáljuk a kicsivel megértetni, hogy
ez milyen szuper dolog, amikor ő a helyzetet trón
fosztásként éli meg. Eddig egyedül fürdött anya és
apa szeretetében, a tesó érkezésétől pedig osztoz
ni kell. Persze, hogy nem tetszik neki. Nagyon fon
tos, hogy engedjük megélni az indulatokat. Abban,
hogy ezek a helyükre kerüljenek, sokat segíthet
nek a mesék.

Kádár Annamária rámutatott, amikor a testvé
rek azon ügyködnek, hogyan idegesítsék együtt
anyát, jó úton járnak, alakul a testvérkapcsolat, a
szövetség. A gyerekek jól megoldják egymás kö
zött a dolgokat. Idézte a nemrég elhunyt Vekerdy
Tamás pszichológus, írót, hogy akkor avatkozzunk
be, ha már vér folyik.

A dac jó
Kádár Annamária a dackorszakot is más meg

világításba helyezte. Szerinte ma már nagyon
hosszú ideig tart. Az első 23 éves korban zajlik,
a második pedig a prepubertással kezdődik és
az egyre későbbre tolódó kirepülésig tart. A
szakember a kisgyermekkori ellenkezésről azt
mondta, amelyik gyerek dacolni mer, az biztos
a szülő szeretetében, hiszen nem fél annak el
veszítésétől.

Ha érzelmi intelligenciáról beszélünk, annak ré
sze az érzelmi önszabályozás is. Ez kisgyermekkor
ban még nincs, ezért jelentkezik a hiszti, nem tud
ja szabályozni a saját érzelmeit a kicsi. Néha a fel
nőttek sem. Képzeljük el, hogy van az emberen
egy piros gomb, amitől bepöccen (azok a szavak,
amikkel felhergeljük a másikat). Az érzelmi intelli
gencia azt jelenti, tudom, hol van a piros gombod,
de nem nyomkodom.

Naponta egyszer joga van pityeregni egy gyer
meknek, hogy a feszültséget kisírja magából. A
dac jó, mert ha egy gyerek ellenkezni mer, biztos
a szülő szeretetében, hiszen nem fél annak elve
szítésétől – hangzott egyebek mellett ez a két for
radalmi gondolat Kádár Annamária Vaskakas
Művészeti Központban tartott előadásán.

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

egy gyermekn

Naponta egys
JOGA VA

SÍRN
Fotó: Kondrytskyi/Shutterstock.com



www.vidrauszoiskola.hu

SOHA NEM KÉSŐ! Vágjon bele, úszni fog! 

FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS, 
KONDICIONÁLÓ ÚSZÁS,

ÚSZÓEDZÉS!
• A tanfolyamok 16 alkalmasak.

• Az úszásoktatást hétfőn, szerdán, pénteken 19 óra-
kor a győri Sátoros fedett uszodában, kedden és csü-
törtökön 19 órakor az Aqua Uszodában, 100%-os ga-
ranciával tartjuk.

• A régi rossz élményekből fakadó félelmek 2-3 alkalom
után elmúlnak. • Kondicionáló úszás, technikacsiszolás,
erőnléti felkészítés, új úszásnemek tanulása. • Verseny -
sportolók felkészítése: pl. triatlonver  senyzőknek az úszó-
szám kiváló teljesítésére, Balaton- és öbölátúszásra. •
Gyógyúszás ízületi és gerincbántalmakra, idegi relaxáció.
• Rehabilitációs úszás műtétek után, fizikai roborálás.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc, 06-30/272-2064

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!
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A társaság középpontja és Teréz anyu
Kádár Annamária beszélt a kommunikáció és a

viselkedés szempontjai alapján megkülönböztet
hető személyiségtípusokról is. 

Az úgynevezett promoter típus, aki minden lé
ben kanál, a társaság középpontja, szereti kiszínez
ni a történeteit, fél életét a dolgai keresésével töl
ti, asztalán káosz uralkodik, de büszke rá,
hogy átlát azon. Problémás az idő
höz való viszonya, ugyanakkor
nagyon rugalmas, könnyen
alkalmazkodik. Az ilyen
gyermeknek problémát
okoz a szabályok betartá
sa és az érzelmi önszabá
lyozás, nagyon kíváncsi,
magas az ingeréhsége,
pezseg, állandóan új ötletekkel
áll elő, de nehéz lenyugtatni. A promoternek leg
többször viharos a gyermek és a kamaszkora, vi
szont a jég hátán is megél.

Ennek ellentéte az elemző típus. Jelszava a
rend, fegyelem, exceltábla. Mindent feljegyez,
megtervez, megfontol. Pontos és ezt másoktól is
elvárja. Ha felborul a rend, gond van. Feszült,
stresszes helyzetben lefagy, ezért jobban teljesít
írásban. Az ilyen gyerekek nehezen szoknak be az

óvodába. Nem fejezik ki a rajongásukat, de ez
nem azt jelenti, hogy nem örülnek. Nehezen mu
tatják ki az érzelmeiket. Harmadik típus a kontrol
ler, a kritikus. Magasak az elvárásai, erős az igaz
ságérzete. Ezzel az a baj, hogy kíméletlenül fejezi
ki magát, nem köntörfalaz, hanem beszólogat. Ke
véssé empatikus, nem szereti sem adni, sem kapni

a dicséretet. Az ilyen típusú
gyerekek fő jellemzője,

hogy nem szeretik a
szoros testi kontak
tust, nem szeretik, ha
ölelgetik, puszilgatják
őket. Utolsó a suppor

ter típus, ő a Teréz
anyu. Mindenkin segít,

megértő, kiváló hallgatóság.
Igyekszik elsimítani a konfliktuso

kat, figyel társaira, de még akkor sem képes ne
met mondani, ha az egészsége bánja – sarkította
ki Kádár Annamária. Hozzátette, belőlük lesz leg
könnyebben az úgynevezett helikopter szülő, aki
ott kering a gyerekei felett, hogy mindig segítsen.

Kifejtette, ugyan négy fő típus különíthető el,
de persze vannak kevertek. A pszichológus úgy
látja, sokat segít a gyereknevelésben, ha ismer
jük ezeket.

Próbáljuk
a gyerek nézôpontjából

látni a világot

nek

szer
AN

NI
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Zajovicsné Vizer Bernadett
2002ben hozta létre a Lurkó Ala
pítványt, önkénteseivel működ
teti a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház három játszóházát, a ját
szóteret, foglalkoznak az ambu
lancián naponta megforduló
mintegy 120 gyerekkel, akiknek
pedig betegségük ágynyugalmat
kíván, azok kiságyukba kapják a
játékokat. Nem kell hozzá kuta
tás, hogy tudjuk, ha elterelik egy
kisgyerek figyelmét a betegség
ről, gyorsabban gyógyul, ha nem
fél, könnyebben tudják vizsgálni
az orvosok. Ez a hivatásuk, ezért
dolgoznak ők a hét minden nap
ján. Megteremtettek egy olyan
környezetet, amiben a gyere
kek nyugalomban érezhetik
magukat. Amellett, hogy
játszanak, beszélgetnek a
kis betegekkel, még több
figyelmet fordítanak azok
ra, akiknek szülei nem tud
nak szabadságra, táppénz
re menni, esetleg állami
gondozottak. De nemcsak a
kicsikre figyelnek. A kamaszok
közül sokan vannak egyedül,
mondván ők már nagyok. Pedig
ugyanúgy elesettek a kórházban,
igénylik a társaságot.

Gyakran a szülőknek is kell a
törődés, hiszen bármilyen kicsi a

beavatkozás, érzékenyen érinthe
ti őket. Ilyenkor a segítők próbál
nak lelket önteni, erőt adni az el
keseredetteknek. Néha csak pár
perc szabadidőt kell biztosítani
anyának, apának, hogy szívjon
friss levegőt, megmosakodhas
son, vagy igyon egy kávét.

Az alapítvány próbálja a tőle
telhető legtöbbet nyújtani, de saj
nos nagyon sok a beteg. Hiába
vannak harmincan, az sokszor ke
vés. A Lurkó Alapítvány ezért ön
kénteseket keres. Betti hangsú
lyozta, mindenkit szívesen fogad

nak a fiataltól a nyugdíjasig akár
havonta is egyegy órára. Aki
nem szeretne beteg gyermekkel

találkozni, de segítene, annak a
közreműködése is sokat számít,
hiszen a háttérben is van bőven
tennivaló, és egy ezermesterre is
szüksége lenne a csapatnak.

És hogy miért hasznos segíte
ni? Mert egyszerűen jó – magya
rázta Ország Kata, aki négy éve jár
szabadidejében önkénteskedni.
„Az, hogy megtapasztalhatod, mi
lyen örömet szerezni egy gyer
meknek, hihetetlen érzés. Rád
mosolyog, tudod, hogy jót tettél
aznap” – mondta a háromgyere
kes édesanya. Hozzátette, persze
vannak nehezebb napok, de so
sem annyira, ami miatt elgondol
kodott volna, hogy ne jöjjön töb

bet. Egy másik önkéntes, Lackó
kötelező közösségi szolgálatát
tölti a Lurkónál, de nem
most találkozott először az
alapítvánnyal. Elmesélte,
többször került kórházba,
és a lurkós nénik gyakran
benéztek hozzá, hogy segít

hetneke neki. Ez olyan sok
pluszt adott az egyébként men

tőápolónak készülő fiatalnak,
hogy úgy érezte, valahogy vissza
kell adnia. Lackó szerint a segítést
is ki kell érdemelni, mert az egy ki
váltság. Hozzátette, ha valaki ráál
dozza az idejét, hogy segítsen, az
zal magán is segít.

Lurkó 
Akapítvány
Zajovicsné 

Vizer Bernadett
+36-20/

539-5422

BETEG GYEREKEKNEK
Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Marcali Gábor

Működik egy alapítvány Győrött, amiről a legtöbb szülő, nagyszülő hallott. Tudják, hogy
nagyon kedves emberek dolgoznak azért, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A
Lurkó Alapítvány beteg gyerekek figyelmét igyekszik elterelni vidám játékkal, hogy gyor
sabban menjen a gyógyulás. A lurkós csapatnak további önkéntesekre van szüksége.

segíteni kiváltság
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A fogyás örök téma. Különböző súlyokat cipelünk magunkon, de abban
minden felesleggel rendelkező megegyezik, hogy szinte minden lehetőséget
kipróbálnak a fogyás érdekében. A diétázók bizonyára többször tapasztalták már,
hogy a kúra abbahagyását követően a nehezen leadott kilók visszatérnek. Ezt alapvetően
az alapanyagcsere csökkenése váltja ki. Ugyanis, ha nagymértékben csökkentjük a bevitt ka
lóriamennyiséget, vagy kihagyunk étkezéseket, lassul az anyagcserénk – ezt a témát ecseteli
cikkünkben dr. Feng Xiao Ping, a Harmónia Akupunktúra Centrum akupunkturás szakorvosa.

Az amerikai The Oprah Winfrey Show híres
házi gazdája évtizedek óta próbál lefogyni, s a hírek
szerint több mint százmillió dollárt költött már kü
lönféle fogyókúrás módszerekre. De ezek vajon
miért nem voltak sikeresek? 1992ben Opra Winf
rey súlya elérte a 107 kilogrammot. Egy szakértőt
bízott meg, hogy dolgozzon ki számára súlycsök
kentési tervet. Sikerült is fogynia mintegy 30 kilo 
grammot, azonban, ahogy visszatért a megszokott
étkezési szokásaihoz, a súlya is visszakúszott.

„Sokan azt gondolják, hogy amíg kevesebbet
esznek, fogynak. Ez az ötlet helytelen. Mivel Op

rah napi kalóriabevitele nem volt elegendő, ezt a
teste válságként érzékelte. Azért pedig, hogy a
normál élettani aktivitást fenntartsa a szervezete
ebben a vészhelyzetben, hatékonyabban tárolta a
zsírt. A normál étrendhez való visszatéréskor a ka
lóriák felhalmozódnak a zsírraktárakban, így vár
ható a visszahízás, sőt, még plusz kilók is feljöhet
nek” – magyarázza dr. Feng Xiao Ping.

1998ban Oprah elindította a második súly
csökkentési háborúját. Különféle fogyókúrákat
próbált ki, mint például a paleo és a ketondiétát,
és ismét leadott 30 kilót. Szándékosan szűk ruhá

ban mutatkozott, s hangoztatta, ő végig éhes volt
az elmúlt négy hónapban. Pár nap elteltével már
nem tudta viselni ugyanazt a farmernadrágot.

„Szörnyű, ha ilyen túlzásokba esünk. Ha nem fi
gyelünk az adagokra, akkor mindenki hajlamos
többet enni. Ebben az esetben sem követte a fo
gyást tudatos táplálkozás. A bőséges ételválaszték,
a szem előtt lévő nasitenger óriási zavart okoz, fő
leg, amikor evéssel próbáljuk kielégíteni bizonyos
testilelki igényeinket” – hangsúlyozta dr. Feng.

Oprah harmadik nagy fogyása 2004ben követ
kezett. Orvosi tanácsra egészséges táplálkozással
kezdett fogyókúrázni, miközben rendszeresen
mozgott, jógázott. Egy évvel később 72 kilóval kar
csúbban szerepelt az O magazin címlapján, s így
nyilatkozott: Én már nyertem! Azoknak, akik még
mindig küzdenek, azt tanácsolom, hogy edzenek
keményebben, és egyenek kevesebbet.

Oprah akkor lefogyott, de állandó súlyproblé
mákkal küszködik azóta is. Az egészséges táplálko
zásra és az ésszerű testmozgásra buzdított, de ak
kor hol lehet a kudarc oka?

Dr. Feng szerint a munkájából adódó nyomás,
stressz miatt életében elvesztette az

egyensúlyt, és a súlycsökkenté
si terve időről időre ku

darcba fulladt. Látható,
hogy a lelki problé

mák, a magány, az
elégedetlenség

szintén problé
mát okoz a fo
gyás folyama
tában.

Mi a meg
oldás? Mi
lyen a megfe
lelő fogyókú

ra, és hogyan
kerüljük el a
visszahízást? –
kérdeztük az
akupunkturás
szakorvostól.

Elmondta, lé
nyeges a minden

kori egészséges táplál
kozás. Fogyasszunk bősé
ges reggelit, meleg ebé

det és vacsorát, s lefekvés előtt három órával már ne
együnk semmit. Igyunk mindennap bőséges vizet,
ami az anyagcserénkhez is szükséges. Fogyasszunk
rostokban gazdag élelmiszereket, amik által hosz
szabb ideig lesz teltségérzetünk, így megakadályozza
a túlevést. Ne együnk magas cukor és sótartalmú
ételeket, tartózkodjunk a zsíros fogásoktól, s kerüljük
a koffeint. Együnk B és Cvitaminban, kalciumban,
valamint magnéziumban gazdag ételeket, például ga
bonaféléket, banánt, tofut. És sportoljunk! Például a
séta, úszás, lassú futás hatékonyan égeti a zsírt. S vé
gül, hangsúlyozta, kiemelten ügyeljünk a súlyunkra
magas vérnyomás, cukorbetegség, valamint degene
ratív ízületi gyulladások esetén.

PRÓBÁLJA KI
ÖN IS!
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Mosonmagyaróvár,
Városkapu tér 9.
+36-30/790-1248

Gyôr, Bartók B. út 5.
+36-30/391-8648
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Kezdjünk helyesen enni,
ÉS MAGÁTÓL JÖN 

A FOGYÁS!

Fotó:  Everett Collection/Shutterstock.com
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Elkészítés (30x40es tepsiméret): A száraz hozzávalókat
és a folyékony alapanyagokat külön tálban összekeverem,
majd összeöntöm őket. Sütőpapírral bélelt tepsibe teszem
és előmelegített, 175 fokos sütőben, egy órán át sütöm.

Nálunk is egyre népszerűbb a halloween. Nincs sok közünk a hagyo
mányhoz, nem is nagyon ismerjük az eredetét, viszont igen izgalmas
a története, ezért elmesélem. 

A kovácsmester 

Egy máig fennmaradt hiedelem
szerint október utolsó napján a leg
vékonyabb a választóvonal az élők és
a holtak világa között. Az eltávozott
lelkek ilyenkor útra kelnek, addig ba
rangolnak, amíg meg nem találják
egykori lakhelyüket, és ezen az éjsza
kán megpróbálnak visszatérni a világ
ba. Írországban és Skóciában élő tör
zsek ezen a napon ünnepelték az új 
évet. Ekkor tért vissza a földre azok
nak a bűnösöknek a lelke, akik az el
múlt esztendőkben haltak meg, és
azóta állatok testében léteztek. Azon
ban nem mindenki szerette volna, ha
visszajönnek egykori holtjaik, ezért
eloltottak minden tüzet, kiürítették
a kamrákat, hogy barátságtalanná te
gyék az otthonaikat a keresgélő hol
tak számára, majd szellemeknek öl
töztek, hangoskodtak, táncot jártak. 

A halloween legismertebb szimbó
luma mindig is a kivájt töklámpás volt.
Élt egy Jack nevezetű kovács, akit egy
szer meglátogatott az ördög. Jack csú
fos tréfát űzött belőle. Felkergette a fa
tetejére, majd a törzsére egy keresztet
rajzolt és addig nem engedte le a fáról,
amíg meg nem ígérte az ördög, hogy
nem viszi el. Az ördögök köztudottan
félnek a kereszttől, így betartotta az
ígéretét. Később, amikor a kovács
meghalt, a mennyországba nem en
gedték be hanyag földi élete miatt, a
pokolba pedig azért nem, mert még
mindig haragudott rá az ördög. Ezért
adtak a kezébe egy lámpást, amit
Jack egy répába szúrt bele és azzal
bolyong azóta is a pokol és a menny
ország között. Az amerikaiak a répát
tökre változtatták és így is került be
végül a köztudatba.

LEGENDÁJA

Bevásárlólista
400 g zabpehely • 600 g liszt • 350 g méz
csipet só • 1 ek. fahéj • 1 ek. kakaópor
4 db tojás • 6 tk. szódabikarbóna
150 g tört mogyoró • 300 g sült sütőtökbelső 
400 ml natúr joghurt

#szarkazsófi

Sütőtökös
zabsütemény
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Elérhetôség: 9024 Gyôr, Baráti út 1. +36 70 677 0687

Európai Quality Award gyôztes konyhabútora Gyôrben elérhetô.

Túl rövid az élet ahhoz, hogy annak jelentôs
részét silány minôségû konyhában töltsd.

Az Amerikában indított verseny külön
legessége, hogy a világ minden pontján
egy adott pillanatban kezdik el készíteni
alkotásaikat a művészek, melyet másfél
hónap alatt kell befejezniük. A folyama
tot interneten lehet követni. Az elkészült
munkát aztán lefotózzák és egy szakmai
zsűri bírálja el a végeredményt. 

Idén egyszerre mintegy háromszáz al
kotó látott neki saját stílusában a munká
nak, hazánkból hatan versenyeztek. A ver
senyre bekerülni egy beküldött munkával
lehet, aki megfelel a zsűri elvárásainak, az
vehet részt a megmérettetésen.

Kiss Ágota Győr Európa Kulturális Fő
városa (EKF) pályázatának témájára, az
áramlásra asszociálva készítette el a
nyakékét. Az ékszer alapját két selyem
sál adja, amelyet shibori technikával
festett. „Az anyag redői, hullámzása ad
ta a színátmeneteket és megmutatta,
milyen gyöngyöket kíván” – mondta az
alkotó. Kristály és üveggyöngyöket, va
lamint Swarowski kristályokat használt
a gyöngyhímzéssel készített nyakékhez. 

A versenyen egyébként nem csak
nyakláncok készültek, volt, aki cipőt, ba
lettdresszt, táskát vagy fejdíszt alkotott
gyöngyökből. A versenyzők fontosnak
tartják megmutatni azt is, hogy mely

nemzet alkotói. A spanyolok előszeretet
tel jelenítik meg a tengert a munkáikon,
akár kagylók, kövecskék használatával.
Egy ír hölgy páfrányos ékszert készített,
és egy vörös hajú modellen mutatta be,
de az orosz ajkúak munkái is egyből fel
ismerhetőek, drámaiak, szenvedélyesek
– mondja a győri gyöngyfűző. Tavaly egy
spanyol flamenco típusú ékszer nyert,
előtte egy, a tenger hullámait idéző nyak 

ék bizonyult a legszebbnek.  
Az ékszereknek mindig van

mondanivalója. Ágota tavalyi
„madaras” munkájával azt a pil
lanatot örökítette meg, amikor

az életben minden rendben van,
minden kerek, mint amikor egy

kismadár az ember vállára szál, és
nem mer megmozdulni, nehogy el

repüljön. A „hullámmedál” az élet vi
lágosabb és sötétebb oldalainak keve
redése, azt szimbolizálja, ahogy fogy
az ember élete, a világosabb színekből

átmegy a sötétebbe, amely mégis fé
nyesebb – és így minden a helyére kerül.

Kiss Ágota jelenleg is képezi magát,
sárközi népi ékszerkészítést tanul, és
szeretne egy olyan kiállításon bemutat
kozni, ahol a népi és a modern ékszere
it is bemutathatja.

Kiss Ágota győri népi iparművész gyöngyfűző újabb megmé
rettetésen vett részt, harmadik alkalommal nevezett be a
BOTB (Battle of the Beadsmith) internetes gyöngyékszerké
szítő versenyre. Díj nincs, a résztvevő művészek azért nevez
nek be, mert szeretik, amit csinálnak és alkotásaikat szeret
nék megmutatni a nagyközönségnek, az alkotótársaknak.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Kiss Erzsébet

Az ékszernek
mindig vanm

ondanivalója
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A november igazi borongós, esős őszi idővel köszöntött minket, ezért a szívmelengetően cuki
élmények most is mindenkire ráférnek. A legjobb lelőhely erre a Xantus János Állatkerthez tar
tozó belvárosi Füles Bástya, ahol amazonasi hangulatban és hőmérsékletben rengeteg tágra
nyílt kis szempár fogja figyelni lépteidet. Fontos tudni, hogy novembertől módosul nyitvatartá
sunk: minden nap 18 óráig várunk benneteket. De nem kell aggódni, így is rengeteg idő marad,
hogy megismerjétek a Füles Bástya lakóit! Egy kis kedvcsinálónak, szeretnénk bemutatni nektek
pár apró, nálunk született családtagot.

Sziasztok! Mi vagyunk
a kis szakállas agámatesók!
Május elején keltünk ki a tojásból,

még nagyon fiatalok és igazi rosszcson
tok vagyunk. Egyelőre a Füles Bástya
„óvodájában” töltjük mindennapjainkat,
de ha nagyobbak leszünk, mehetünk az
apukánk mellé sütkérezni. A látogatók
nagyon aranyosnak tartanak minket,
úgyhogy gyakran pózolunk nekik, hogy
minél jobban megcsodálhassák gyönyö
rű testünket. 

Imádjuk a hasunkat, és ezt a gondo
zóink is tudják, ugyanis mindig finom
tücskökkel kényeztetnek minket. Mi
vel fontos a testmozgás, illetve az ösz
tönök fenntartása, így nekünk kell le
vadászni az ízletes falatokat, amit na
gyon élvezünk. Szerencsére egészsé
gesek vagyunk, és növünk, mint a
gombák. Érdemes ellátogatni hozzánk,
a Füles Bástyába, ugyanis gondozóink
segítségével, néha egy kis simogatást
is megengedünk.

Nincs más hátra, mint kalandra le,
irány a Füles Bástya!

SZAKÁLLAS AGÁMÁK 
invitálnak a Fülesbe

Támogatott tartalom

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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A program első részében, novem
ber 4–8ig a Cutler Fittness Győrben
várják minden hétköznap 14 és 20
óra között azokat, akik szívesen tesz
nek a környezetü
kért és az egészsé
gükért egyaránt. Ez
idő alatt az erre ki
jelölt spinning ke
rékpárokon min
den tekerő hozzájá
rul egy fa jövőbeni,
városunkban való
elültetéséhez. Rá 
adásnak mindenki,
aki képletesen elültet tekerésével
egy fát, és még nem regisztrált tagja
a Cutler Fitnessnek, ingyenes regiszt
rációt és az adott napon ingyenes
edzési lehetőséget is kap.

A program második része novem
ber 9én, szombaton a Széchenyi té
ren várja a résztvevőket 13 és 19 óra
között. A rendezvény fő attrakciója
egy nagyszabású kerékpáros felvonu
lás lesz, amely során bringások közö
sen tekernek Pinnyédre, ahol elültetik
a program első fáját. A garantált aján

dékok mellett értékes tombolanyere
mények várják a résztvevőket. A pihe
nő után a felvonulók visszakerekeznek
a Széchenyi térre. A téren egész dél

után mobil KRESZ
pályával várják a ki
csiket a szervezők,
ahol Tóbiás és Ba
lambér, a két óriási
kutya tanítja a gyer
kőcöknek a kerék
páros közlekedés
szabályait játéko
san. Itt is lesz lehe
tőség, hogy te

gyünk Győr zöldüléséért, aki spinning
biciklire pattan a téren és legalább há
rom percet teker, az szintén hozzájárul
egy fa elültetéséhez. A háttérben kéz
műves foglalkozással, faültetési tippek
kel és a kerékpárok téli felkészítésével
kapcsolatos tanácsokkal várják az ér
deklődőket a szervezők.

További információk és regisztrá
ció a Zöld Hajtás Győr Facebookol
dalán. A program Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatának megbízásá
ból valósul meg. (x)

Hajtsunk 
ZÖLDEN,

Győrben!

Spinning bringázás, ingyenes edzési lehetőség, biciklis felvonulás, faülte
tés, mobil KRESZpark, kézműves foglalkozás és ajándékok várják többek
között a résztvevőket november 4–9ig, a Zöld Hajtás elnevezésű, kerék
páros közlekedést népszerűsítő, szemléletformáló programon Győrben.
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A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot,
hogy az üzemeltetésében lévő győri hulladékud
varok november 4től, hétfőtől a megszokott na
pokon, de a téli nyitvatartásnak megfelelően, 8 és
16 óra között vehetőek igénybe. A győri és a vidéki
hulladékudvarok nyitvatartása megtalálható a
gyhg.hu honlapon.

A győri köztemetők novem
ber 5ig egységesen 7 és 20 óra
között látogathatóak. A Szabadi
úti köztemető bejáratán és a ná
dorvárosi köztemető mindkét ka
puján 7 és 11 óra között hajthat
nak be autóval az arra jogosul
tak. A temetői autóforgalom
csökkentése, valamint a nehe
zen mozgó látogatók helyváltoz
tatásának megkönnyítése érde
kében térítésmentesen igénybe
vehető, csendesen működő és
környezetbarát elektromos kis
busz közlekedik október 31én,
november 1jén, november 2
án és november 3án 9 és 16 óra
között a nádorvárosi köztemető
ben. A járatok a régi ravatalozó

A GyőrSzol Zrt. hiba és kárbejelentő vonala a
96/505055ös telefonszámon minden naptári
napon 0–24 órában hívható. A GyőrSzol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái novem
ber 1jén, 2án és 3án egységesen zárva lesznek,
a telefonos ügyfélszolgálat nem működik. A Jókai,
a Révai, az Árpád és a Vásárcsarnok parkolóház
ban, valamint a Dunakapu mélygarázsban folya
matosan a szokásos, érvényben lévő díjakért lehet
parkolni. Győrben a felszíni fizetőparkoló hálózat
beállói november 1jén díjfizetés nélkül vehetőek
igénybe. 2án a szombati díjfizetési rend szerint
az I. és a II. övezetben 8 és 14 óra között díjköteles
a parkolás, a III. övezetben díjmentes. November
3án a felszíni fizetőparkoló hálózat beállói díjfize
tés nélkül vehetőek igénybe. A Bartók Béla út és
a Szigethy Attila út sarkán kialakított ideiglenes vá
sárcsarnok 1jén zárva lesz. 2án a Tarcsay utcai
piacon szombati nyitvatartás szerint 6 és 14 óra
között lesz kereskedés. A Magyar Vilmos Uszoda

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyon-
gazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az
alábbi iroda megnevezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Lajta utca 1–3.
Hrsz.: 2672/37/A/194
Terület: 179 m2

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110
m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi in-
gatlan két bejáratról is megközelíthető, összkomfort
fokozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és
egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg
az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapte-
rületű üzletrészre vonatkozóan 2019. december 31.
napjáig tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű in-
gatlanrészre határozatlan időtartamú bérleti szerződés
van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyi-
latkozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenntartá-
sával vagy anélkül kívánja-e az ingatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni,
mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megkül-
deni, vagy a Társaság székhelyén személyesen leadni a
következők szerint: Sági Géza Elnök-vezérigazgató Úr
részére, Győr, Lajta u. 1–3. vételi ajánlat. Cím: 9024
Győr, Orgona u. 10. 

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekint-
hetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlan-
gazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.:
06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerez-
hetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

feltétel: autogén, AWI és bevont
elektródás hegesztő vizsga, előnyt
jelent: hegesztő minősítő vizsga

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát várjuk: 

Győr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály

9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy

munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra, kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör

megnevezését!

´´
´´
´´

´´ ´´

Hulladékudvarok
téli nyitvatartása

ÜNNEPI 
1jén zárva tart, a Barátság Sportpark korlátozott
nyitvatartással üzemel. A műfüves pályák, a kiszol
gáló létesítmény zárva lesznek, míg a játszótér, a
futópálya és a park további sporteszközei használ
hatóak. A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvá
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és a Ko
roncói úti köztemetők november 5ig egységesen
7 és 20 óra között lesznek nyitva. A téli nyitvatar
tás november 6án lép életbe, ekkortól a közteme
tők 8 és 17 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási műkö
dési területén a lakossági hulladékszállítás
változatlanul, a Hulladéknaptárban meghirdetett
módon működik. A GYHG Nonprofit Kft. üzemel
tetésében lévő hulladékudvarok november 1jén
egységesen zárva lesznek. 

A GyőrSzol Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és nyit
vatartásairól a gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit Kft.
tevékenységével kapcsolatban a gyhg.hu webol
dalon olvasható információ.

információk

elől indulnak, a felszállás pontos
helyét GyőrSzol zászló jelzi. A
kocsi folyamatosan, körjáratsze
rűen közlekedik a temetőn belüli
főbb utakon, a rászorulók az igé
nyeik szerint szállhatnak arra fel
és le. Minden győri köztemető
ben november 1jén 10 és 16:20
óra között gondnoki szolgálat
működik, ennek köszönhetően,
a távolról érkezők számára a sír
helyekkel kapcsolatos ügyinté
zés lehetősége biztosított lesz. A
régi bejárat melletti autószalon
parkolójából a Szauter úttal pár
huzamos részt vehetik igénybe
az autósok november 1jén és
november 2án. A győri közte
metőkben a kegyeleti megemlé

kezés időszakában várhatóan
biztosított lesz a vízvételi lehető
ség a kutakból. A köztemetőknél
fokozott rendőri jelenlétre lehet
számítani. A biztonság miatt fon
tos, hogy senki ne hagyjon a
gépkocsiban látható helyen érté
ket. Hasonlóan a sírokra vagy a
kút mellé se tegyenek még rövid
időre sem autó és lakáskulcsot,
mobiltelefont és hasonló tárgya
kat a temetőbe látogatók. A ná
dorvárosi köztemető régi bejára
tánál, a körforgalomnál, a felújí
tott burkolatú piactéren és a
Szentlélek téri bejáratnál koszo
rú és virágárusítás zajlik. A sza
badhegyi köztemetőnél virág
bolt üzemel.

KISBUSZ KÖZLEKEDIK 
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Várjuk önéletrajzát:

GYŐR-SZOL ZRT. 
MUNKA-BÉRÜGYI OSZTÁLY 
9024 Győr, Orgona utca 10. 
vagy munkaugy@gyorszol.hu

A borítékra, kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel 

a munkakör megnevezését.

A GYOR-SZOL-NÁL!
VÁRJUK 

´́

GÉPI 
parkgondozó

CSOSZERELO´́ ´́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSI-
VEZETO

TETOFEDO–BÁDOGOS´́ ´́

´́

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos

munkarend

NYUGDÍJASOK
jelentkezését is várjuk!

bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés

versenyképes fizetés
+ cafeteria

vidékieknek bejárási 
költségtérítés

szakmai képzések támogatása

hosszú távú munkalehetőség

munkavédelmi eszközöket,
kéziszerszámokat, gépeket

biztosítunk











ÉRDEMES LESZ  

a körforgalmat

A BajcsyZsilinszky út–Mun
kácsy u. csomópontban továbbra
is dolgoznak a szakemberek a
csatorna építésén. Jelenleg a
BajcsyZsilinszky útról csak a
Zechmeister út felé lehet kika

nyarodni.  A körforgalmi csomó
pontban november 7én változik
meg a közlekedési rend. Novem
ber 7től, aki teheti, a Munkácsy
utcai csomópont helyett válasz
szon más útvonalat! 

ELKERÜLNI

RÉVFALUBAN ÖBLÍTIK

Átfogó vízvezetéköblítés kezdődött Révfalu
ban szerdán. Ez az ünnepi hétvégén, novem
ber 1–3ig szünetel, majd 4én Révfalu
központi részén, a MosoniDuna és a
14es főútvonal által határolt terüle
ten folytatódik. Munkanapokon 8
órától 15 óráig, 23 órás vízelzárá
sok várhatók. A munkával várható
an november 14én végeznek a
szakemberek 

Erre az időszakra célszerű lesz a
nappali fogyasztásunknak megfele
lő mennyiségű ivóvizet tartalékolni.
A fehér ruhák mosását ajánlott késő
délutánra, estére halasztani. Egyegy utca
öblítésével 23 nap alatt végeznek a szakem
berek. Ez idő alatt vízhiányra, nyomáscsökkenésre
és átmeneti ivóvízelszíneződésre is lehet számí

tani. Az öblítés pontos menetrendje előre
nem határozható meg, mindig az előző

napi eredmények birtokában tudnak
továbbhaladni. 

Az ivóvíz a karbantartás ideje
alatt is fogyasztható, de az éj
szakai és a nappali öblítések
idején is ivóvizes tartálykocsit
irányítunk a térségbe. Az al
kalmazott sűrített levegős öb
lítés mellékhatása, hogy apró

légbuborékok fehérre színezhe
tik a csapvizet. Ez kiengedve né

hány perc alatt eltávozik, és a víz
újból átlátszó lesz. Az új sűrített leve

gős öblítési módszer sokkal hatéko
nyabb és gyorsabb a hagyományos vízöblítés

nél, vízfelhasználása pedig jóval kevesebb.

TIPP:
A palackba zárt
víz hûvös helyen
tárolva hetekig

megôrzi 
a minôségét!

a vízvezetéket Szöveg és fotó: 
PannonVíz Zrt.

Kattints és nyerj Lego terepjárót! 
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ÁLLÁS

45 órás munkarendbe kere
sünk pultost éttermünkbe.
Jelentkezni lehet a 96/431
330as telefonszámon vagy
személyesen a Marcal Étte
remben, délelőtt 10 óra
előtt vagy 14 óra után.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érd.: 06
70/3846557.

Őszi akció a Tipp Topp Moso
dában! Szolgáltatásaink: mo
sás, vasalás, takarítás, sző
nyegtisztítás. Várunk na
gyobb megrendeléseket is.
Győr, Árpád út 53. 06
70/6708268

Frissítő svédmasszázs fürdé
si lehetőséggel. Hétfőtől va
sárnapig 8:00tól 19:00ig.
0630/9100177

Villanyszerelés Győr és környé
kén. Kis munkák is. Rövid ha
táridővel. 0620/4026657
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Vállalom tetők, lapos tetők
javítását, szigetelését. Eresz
csatorna takarítását, kikené
sét. Tel.: 0630/4382919.

Gyepfelújítás, gyepszőnyeg
vagy felülvetés, kertrende
zés szakembertől, garanciá
val. 0670/3848217

Vízvezetékszerelést, radiáto
rok cseréjét, társasházakban
alapvezeték, strangok teljes
körű felújítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.:
0630/5208875.

Társasházkezelés, közös képvi
selet teljes szakiparral. 06
30/5208875, 0630/6007190.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, faültetés, kertá
sás, rotálás, fametszés,
bozót irtás. 0630/4036810;
0696/826322.

Bontás és ablakcsere nélkül is
feljavíthatja régi faablakainak
szigetelő képességét, ha dupla
falú hőszigetelő üvegeket épít
tet be. Fele költség. További in
fó: 0620/9245185.

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdeklőd
ni lehet telefonszámon: 06
20/2399198.

Kertek rendezését, fűkaszá
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. +36
20/5172701

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvé
telivel, azonnali készpénzfi
zetéssel! Öreg, sérült, mű

szaki hibás, feleslegessé vált
autóját megvásároljuk hiva
talos szerződéssel! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
30/5275563, email:
dcarkft81@gmail.com. 1
órán belül válaszolunk leve
lére!

Lomtalanítást vállalok teher
autóval. Hívjon bizalommal.
Kőszegi Tibor. Tel.: 06
20/5513865.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka

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 +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

Mikor: minden szerdán 16—18 óráig.
Hol: a kórház C1 épületében, I. emeleten, 

a 1033 szobában.

ELKEZDÔDIK
A MAGÁNRENDELÉS

Dr. Sayour Amer kardiológus, 
szívkatéterezô fôorvos

novembertôl megkezdi 
kardiológiai magánrendelését.

Telefonos 
idôpontegyeztetés

szükséges: 

20/777-
7228

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 
pályázati konstrukció keretében már
elérhetô az ingyenes Munkaügyi
Tanácsadó és Vitarendezô Szolgálat. 

Bôvebb információ: 
www.munkaugyivitarendezes.hu

A Szolgálat a kollektív munkaügyi
vitás helyzetek feloldására és azok 
kialakulásának megelôzésére
jött létre.



(9021 Gyôr, Eötvös tér 1.)

NYÍLT NAPRA VÁRJA
a negyedik osztályos gyerekek szüleit
2019. november 4-én és november 18-án délután 5 órától. 

Az érdeklôdôk tájékoztatást kapnak többek között a nyolc évfolyamos képzésrôl, 
valamint az írásbeli és szóbeli felvételirôl.

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM

rítását megegyezés szerint.
Érdeklődni telefonon: 06
70/5835145.

Vállalom limlomjának elszállí
tását, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal,
ár megegyezés szerint. 06
70/5146990

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig, Hívjon bizalom
mal! 0670/7075812

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen el
szállítom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok. In
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06
70/8826590.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 0670/6750654.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/233
9213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Telefonszám: 06
70/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Fekete cicalány kölyköknek
szerető gazdit keresek. Győr
ben házhoz viszem. 06
30/6041097

Régi bútorokat, festménye
ket, aranyat, ezüstöt, boros
tyánt, órákat, porcelánokat,
kristályokat, könyveket, ha
gyatékot vásárolok! Németh
Csaba, 0620/9379671.

Könyveket, útinaplókat,
jegyzeteket és térképeket
keresek Északi és Délisar
ki expedíciókról, földrajzi
felfedezésekről. Érdeklődni
lehet telefonon: 06
20/9225716. 

Kéziszerszámokat, kalapá
csokat, kulcsokat, fogókat,
satukat, kisgépeket, kerti
szerszámokat, komplett
műhelyeket vásárolok. Ér
deklődés telefonon: 06
20/4153873.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0670/5642280.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 1 szobás, 35 nm
es, összkomfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 35–70 nm
ig lévő 12 szobás, határo
zatlan idejű, megvásárolha
tó bérleményre. (Hirdeté s 
szám: 714) 
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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

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Szigeti 2 szobás, 56 nmes,
komfortos, udvaros, határo
zatlan bérleti szerződéses la
kást cserélne 50–63 nmes,
1–3 szobás, határozotthatá
rozatlan bérleményre. (Hir
detésszám: 652)

Szigeti 1 szobás, 33 nmes,
összkomfortos, részben fel
újított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
45–55 nmes, határozottha
tározatlan, 2 vagy 1+2 fél
szobás bérleményre. Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde
tésszám: 653)

Gyárvárosi 1 szobás, 46 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 12 szobás, 45–55
nmes, határozotthatározat
lan idejű, belvárosi, gyárvá
rosi bérleményre. (Hirdetés 
szám: 654) 

Adyvárosi 2 szobás, 54 nm
es, összkomfortos, határo
zott, bérleti szerződéses la
kást cserélne 55–68 nmes,
3 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, Marcalváros
I, Sziget, Újváros, Bán Ala
dár u. kizárva. (Hirdetés 
szám: 655.)

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás személyesen az étteremben vagy a 96/431-330-as telefonon.
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Márton-napi menüajánlat

LI
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K

nov. 7–8. (délben), nov. 9. (délben, este)

Libaraguleves 700 Ft/adag helyett 500 Ft/adag

Libazúzapörkölt, főtt burgonya, saláta
2100 Ft/adag helyett 1400 Ft/adag

Pecsenye libamáj, főtt burgonya, saláta
2100 Ft/adag helyett 1400 Ft/adag

Sült libamell pecsenyelével,
főtt burgonya

3400 Ft/adag helyett
2200 Ft/adag

Rozmaringos-fokhagymás sült libacomb, 
főtt burgonya, újboros párolt káposzta 

4000 Ft/adag helyett 2800 Ft/adag

2019.

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
60—70 nm-es, 3-4 szobás

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

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

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

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

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A.
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye: két személyre szóló belépő a Tankcsapda
november 16i, győri T30 című koncertjére. Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési
Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rende-
lettel elfogadott rendezési tervének:

1) Egyszerűsített eljárás véleményezés
SZTM 2019-025 GYÉSZ-korrekció (6/A.§, 36/B.§, 37.§, 63.§, 

95.§, 98.§, 100/A.§, 102.§, 103.§.)
SZTM 2019-042 Szabadhegy, Szent Imre út–Panoráma u.

00925, 00926, 00931, 00963, 00953, 01596,
01597 sz. övezetek

SZTM 2019-043 Győr – Győrszentiván, Vonal úttól északra eső
területek lakóterületbe sorolása.

SZTM 2019-049 Győr, Szabadhegy, Két Tannyelvű Iskola 
zöldfelületek rendezése.

SZTM 2019-061 Győr, Tátika utca 00007 sz. övezet 6400 hrsz.
Telekosztás jelölése

SZTM 2019-062 Győr-Pinnyéd, 0337/23 és 24 hrsz. építésitelek-
alakítás

SZTM 2019-063 Győr-Ménfőcsanak, Csanaki u. 02596 sz. övezet,
terület, szabályozási vonal és javasolt telekhatár-
korrekciók

SZTM 2019-064 Győr – Győrszentiván, Alpesi u. 03947 sz. övezet
közforgalom elől elzárt magánút kiszabályozása

SZTM 2019-065 Győr, Csipkegyári út 7671 hrsz. 01368 sz. övezet
szabályozásiterv-módosítás

SZTM 2019-066 Győr – Kismegyer, Panoráma út menti tartalék
területek felhasználásának módosítása

SZTM 2019-067 Győr – Bácsa, 02244 sz. Ép. öv. tömbfeltáró út
helyének módosítása

SZTM 2019-068 Szabadhegy – Panoráma út 01596, 01598, 03052
övezetek módosítása

SZTM 2019-071 Győr – Adyváros, Kuopio park, parkolólemez.
SZTM 2019-073 Győr – Bácsa, Kismező u. 02424 sz. övezet

övezethatár-korrekció
SZTM 2019-075 Győr, Új utca 28. 1742/2 hrsz. telekalakítás jelölése
SZTM 2019-076 Győr – Győrszentiván, Pengős u.–Sugár út 04647 sz.

övezet telekalakítás jelölése
SZTM 2019-077 Győr, Avar u. 03707 sz. övezet szervizút szabályozása.
SZTM 2019-079 Győr – Gyárváros, Tatai út 04487 sz. övezet

szabályozás módosítása
SZTM 2019-080 Győr – Révfalu, Horgony u. végforduló jelölése

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési-
terv-módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, va-
lamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szó-
ló 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás  véleményezési tervanyagát.

2) Teljes eljárás véleményezés
TSZTM, SZTM 2019-008 Győr, Zöldterületből Mk-ba történő

átsorolás Győr-Szol Zrt. melletti terület
TSZTM, SZTM 2019-035 Kismegyer, Búzakalász u. mögötti terület

Má-ból Lf átsorolása
TSZTM, SZTM 2019-051 Győr – Likócs, Szittya utcától keletre 01853,

01854, 01856 és 04248 sz. övezetek újraosztása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásáról szóló 38.§ szerinti teljes eljárások véleményezési anyagát.

3) Állami főépítészi eljárás 
SZTM 2019-016 Győr – Újváros, Szalay Imre u. 04537 sz. övezet

építési hely jelölése
SZTM 2019-069 Győr, Szent Imre út 00835 sz. övezet 4123/35 hrsz.

Építési hely kijelölése
SZTM 2019-072 Győr – Marcalváros 00395 sz. övezetben építési helyek

kijelölése.
SZTM 2019-074 Győr, Oxigéngyári út 01811 és 03028 sz. övezet

szabályozási vonal korrekciója
SZTM 2019-078 Győr – Győrszentiván, Körtér 02710 sz. övezet építési

hely jelölése és szabályozási vonal korrekciója
SZTM 2019-081 Győr, Révfalu, Ady E u. 01112 és 01111 sz. övezet

szabályozási vonal korrekciója

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, va-
lamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési el-
járásáról szóló 42/A.§ szerinti teljes eljárások Partnerségi egyeztetés anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2019. október 29-től.

Minden módosítás megtekinthetŐ: A város internetes oldalán, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt
vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban te-
hetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail-címen.

LAKOSSÁGI FÓRUM

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2019. október 29-tŐl a város internetes oldalán, a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés vagy
rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek
valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály lakossági
fórum keretében bemutatja a rendezésiterv-módosítások tervanyagait.

A lakossági fórum időpontja: 2019. november 12., 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem
A lakossági fórum tárgya: fenti közleményben megjelölt rendezésiterv-módosítási eljárások

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

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város in-
ternetes oldalán, a www.gyor.hu\innováció\rendezési
terv\partnerségi egyeztetés alatt „A partnerségi egyeztetés
általános tudnivalói”  címszóban foglaltakat megismerni
szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatar-
tási szabályok tekintetében).
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A nőknél és a férfiaknál is háromszoros arany
érmes versenyző lett a mesterfokú bajnokság leg
eredményesebbje. A hölgyek mezőnyében a Du
naferr tornásza, Kovács Zsófia pénteken egyéni
összetettben, szombaton felemás korláton, vasár
nap pedig talajon győzött, gerendán harmadik
lett. A 2017es Európabajnokság ezüstérmese a
szerenkénti finálék második napjára kicsit elfáradt,
de így is elégedett volt a teljesítményével. A nők
nél gerendán Makra Noémi, ugrásban pedig Bö 
czögő Dorina lett a bajnok. „Nagy öröm számom
ra, hogy sikerült megvédenem a tavaly megszer
zett egyéni összetett bajnoki címet. Különösen
fontos volt, hogy jó gyakorlatot mutassak be ge
rendán, hiszen ez az olimpiai kvalifikációs világbaj
nokságon nem úgy sikerült, ahogy szerettem vol
na, de most ezen a szeren is bejutottam a döntő
be” – nyilatkozta Kovács Zsófia. 

A fiúknál ugyancsak három elsőséget gyűjtött be
a GYACos Mészáros Krisztofer. A még mindig csak
junior korú győri tehetség a pénteki egyéni összetett
után szombaton talajon és gyűrűn is aranyat nyert,
összesen pedig öt éremmel zárta a mesterfokú baj
nokságot, hiszen a kollekciót kiegészítette egy ugrás
ezüsttel, és egy lólengés bronzzal. „Nagyon boldog
vagyok, hogy megnyertem a versenyt, ráadásul itt
hon, Győrben. Egész évben versenyeztünk, emiatt
erre a versenyre nem készültem külön elemekkel,
kész gyakorlatokkal jöttem. Az aranyérem ellenére
nem vagyok maradéktalanul elégedett, mert nyújtón
rontottam, pedig a verseny előtt szerettem volna
nyolcvan pont fölött teljesíteni, a hiba azonban sok
ba került” – mondta Mészáros Krisztofer.

A GYACot képviselte az obn Tomcsányi Bene
dek is, ő ugrásban és gyűrűn harmadik, egyéni ösz
szetettben második lett. A szerenkénti finálékban
ugrásban Földes Márton, nyújtón Vecsernyés Dá
vid, lovon Kállai Zoltán, korláton Balázs Krisztián
lett az első.

A Dallasban rendezett első fordulót követően, a hétvégén
Magyarországon, a Duna Arénában mutatkozott be az Inter
national Swimming League (ISL). Az új versenysorozatban a
világ legjobb úszói csapatokba tömörültek, és nem országokat,
hanem ezeket az újonnan alakított úszóklubokat képviselik.
Az ISL első idényében nyolc csapat küzd meg egymással, két
csoportba osztva, 25 méteres medencében. Az ISL állomásain
egyszerre négy csapat versenyez, együttesenként 12 férfi és
12 női úszóval. Egy számban klubonként két úszó indulhat, a
helyezések alapján pontokat kapnak a csapatok, így alakul ki
a végső sorrend. A budapesti fordulót a London Roar nyerte
a Hosszú Katinka vezette Iron, valamint a Los Angeles Current
és a New York Breakers előtt. A Győri Úszó SE két versenyzője,
Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián is a Team Iron tagja
ként állt rajtkőre. Szabó új országos csúccsal nyerte az 50 mé
teres pillangóúszást, és begyűjtött egy 5. és egy 6. helyezést
is 50 gyorson és 100 pillangón. Jakabos második lett 400 ve
gyesen és 200 pillangón, illetve ötödikként zárt 200 méter ve
gyesen. Az ISL alapszakaszának még Londonban lesz egy állo
mása november végén, a résztvevő nyolc csapat közül a két
két legjobb amerikai és európai együttes jut a Las Vegasban
rendezendő decemberi döntőbe.

Győri úszókkal
INDULT 

AZ ÚJ LIGA

a mester
„Mindig örömmel jövök Győrbe, hiszen jól szer

vezett, profi versenyen vehetek részt. Számomra
ezzel még nem zárult le az év, hiszen lesz egy világ
kupaállomás, amin szerepelni fogok. Így ez a meg
mérettetés felkészülésnek számított, a hétvégi tel
jesítményemet tekintve elégedett vagyok” – nyilat

kozta a válogatott Vecsernyés Dávid. A csapatok
versenyében a tavaszi forduló után még második
helyen álló BHSE nyert a Ferencváros előtt. A dobo
gó harmadik fokára a GYAC tornászai állhattak, akik
Siket Olivér, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Bene
dek összeállításban szereztek bronzérmet.

A legjobb hazai tornászok ezúttal is az Olimpiai Sportparkban találkoztak a Magyar Mes
terfokú Tornászbajnokságon. Győr ötödször adott otthont a viadalnak, korábban, az első
két alkalommal 2015ben és 2016ban az Audi Aréna volt a helyszín.

MÉSZÁROS LETT
Fotó: O. Jakócs Péter
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VADAK
A hétvégén az Audi Arénában ren

dezték az eddigi legnagyobb magyar
országi MMAeseményt. A Cage Figh
ting soroztat 7. nemzetközi ketrecharc
gálájának főmérkőzésén a korábban
Conor McGregorral is megmérkőző
Ivan Buchinger szállt harcba a kirgizisz
táni Kubanych Abdisalam ellen. Rajtuk
kívül sok más már jól ismert és rutinos
harcos is a ketrecbe lépett, így például
az a Fábián Melinda, aki első magyar
ként a UFCben is bemutatkozott már.
Az eseményen a nézők három amatőr
és tíz profi MMAmérkőzésen szurkol
hattak a harcosoknak.

KETRECBE ZÁRT 

Székely Norbert szövetségi kapitány kihir
dette a női válogatott keretét a 2021es női
kosárlabda Európabajnokság novemberi két
selejtező mérkőzésére. A nyári, szerbiai kon
tinenstornán hetedik nemzeti csapat novem
ber 14én 19.30 órától Amszterdamban lép
pályára, majd három nappal később 20.30
órától Sopronban fogadja Szlovákiát a H jelű
trióban. A szakvezető 16os keretében a fia
talítás jegyében több új játékos is helyet ka
pott, a válogatott Sopronban készül a két ösz
szecsapásra. Az első két meccset követően,
2020 novemberében újabb két játéknap kö
vetkezik, majd a kvalifikáció 2021 februárjá
ban zárul. A kilenc csoportgyőztes és az öt
legjobb második jut ki a 16 csapatos Ebre,
amelynek a rendező jogán már tagja Spanyol
ország és Franciaország.

A keretben az Uni Győr MélyÚt együttesét
három játékos, Dombai Réka, Török Ágnes és
Barnai Judit képviseli. Hosszú idő után nincs
ott a csapatban Varga Zsófia.

„Az Európabajnokság után beszéltem Szé
kely Norbert szövetségi kapitánnyal. Elmond
tam neki, hogy mindig is szép élményekkel sze
rettem volna pontot tenni a válogatottbeli pá
lyafutásom végére, és úgy érzem, hogy egy
ilyen Eb a leginkább méltó erre. Szívből kívá
nom, hogy a fiatalokkal a csapatban legyen a
jövőben is nagyon jó válogatottunk. Hiányozni
fog a válogatottság, szerettem az elmúlt évek
legjobbjaival egy csapatban játszani magyar szí
nekben, felejthetetlen élményeket köszönhe
tek a nemzeti csapatnak. Úgy tudom, hogy a
soproni mérkőzés előtt búcsúztatnak el a nem
zeti csapattól” – mondta a Győr+ Médiának
Varga Zsófia. 

VARGA ZSÓFIA BEFEJEZTE VÁLOGATOTT PÁLYAFUTÁSÁT

Török, Dombai és Barnai
a nemzeti csapatban

Fo
tó

: R
óz

sa
 T

am
ás

Fotó: FIBA/Facebook
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Az enduro versenyszezon a
végéhez ért, a magyar bajnok
ság már befejeződött, ám a
szokásos levezető futamot ez
úttal sem hagyták ki a sportág
legjobbjai Pannonhalmán. A
HeaVyking névre keresztelt
idényzárót ötödik alkalommal
rendezték meg, ezúttal is több
száz résztvevővel. Az emelke
dőkkel, extrém akadályokkal
és technikás, erdei szakaszok
kal tűzdelt pályán a legjobbak
15 perc alatt teljesítettek egy
kört. Az egyéni indulóknak
négy órán át, a páros váltóban
rajthoz állóknak öt órán át kel
lett motorozniuk.

„Az endurósok szeretik a ki
hívásokat, így mivel a jó idő mi
att száraz, poros volt a pálya,
még egy kis öntözéssel rásegí
tettünk. A bajnokság már lezá
rult, így gyakorlatilag egy ne

GyőrSzol TC szuperligás tekecsapata október 26án
vereséget szenvedett a tavalyi ezüstérmes Répcelaktól
idegenben. A Rábaparti alakulat hazai pályán javíthat,

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, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: november 1—7.
Pecsenyekacsa

899 Ft/kg

199 Ft/kg

Jägermeister 
0,7 l + 0,1 l, 35%

6248,75 Ft/l

2599 Ft/kg

Pecsenyekacsacomb 1699 Ft/kg
Pecsenyekacsamáj 790 Ft/kg
Pecsenyekacsanyak 239 Ft/kg
Pecsenyekacsa far-hát 139 Ft/kg
Friss és fagyasztott libacomb

Pecsenyelibamáj 1299 Ft/kg
Pecsenyeliba far-hát 139 Ft/kg
Orsi libazsír 200 g
1995 Ft/kg

399 Ft/db

449 Ft/kg helyett

Magyar Gála 
alma

Happy Day alma,
100%-os, 1 l

299 Ft/db

4999 Ft/db

Az olimpia és a focivb után a világ
harmadik legnagyobb sportesemé
nyét, az atlétikai világbajnokságot
Budapesten rendezik meg 2023ban.
A vbn elképesztő sztárparádé várha
tó, a 2024es párizsi olimpián fősze
repet játszó atléták Budapesten tart
ják majd ötkarikás főpróbájukat. 

Ha minden jól megy, akkor ma
gyar éremért, akár magyar aranyért
is szoríthatunk majd a Csepelen fel
épülő stadionban, hiszen az esélye
sek közé tartozó súlylökő Márton Ani
ta és a gátfutó Baji Balázs is élete ver
senyének nevezte a budapesti via
dalt. Fontos szerepet kapnak a vbn
a magyar sportolók mellett a hazai
versenybírók is, közöttük a Győri At
létikai Club (GYAC) edzői, akik már el
kezdték a szükséges minősítést adó
képzéseket. A tanfolyam országos
versenybírói minősítést ad. Erre a
képzésre kétévente ad lehetőséget
az IAAF, vagyis a Nemzetközi Atlétikai
Szövetség oktatási csoportja, előze
tes engedélyeztetés után. A GYAC ed

HAZAI PÁLYÁN JAVÍTHAT
a GyőrSzol TC november 2án 13 órakor a Kazincbar
cika csapatát fogadja az Orgona utcai tekepályán. A be
lépés díjtalan.

A GYŐR-SZOL TC

héz, de jó hangulatú buliver
senynek is felfoghattuk az ötö
dik HeaVyking futamot. Itt pro
fiktól az amatőrökig mindenki
ugyanazon a pályán ment.
Nyilván a legjobb köridők a pá
ros versenyben születtek, hi
szen itt egykét körönként vál
tották egymást a csapattársak,
és maximum tempót mehet
tek. Az egyéni indulóknak tak
tikázni kellett, hiszen embert
próbáló feladat négy órát mo
toron tölteni, egy nehéz verse
nyen” – mondta az egykori Da
karinduló Nagy Péter, a ver
seny szervezője.

Az V. HeaVyking versenyt
egyéniben Hertlik Donoven, a
Korda Racing endurósa nyerte,
párosban pedig a Tádics Dáni
el–Liszka Roland Noel kettős
volt a leggyorsabb az Ifjú Titá
nok Factory színeiben.

Kifulladásig 
húzták 

a gázt

zői közül öten vettek részt a képzé
sen: MohaiHonvári Réka, Stefka
Márton, Németh Gyöngyi, Koncz Ág
nes és Bogár Lilla.

„A két hét alatt elméleti és gyakor
lati oktatást is kaptunk, különböző
szituációkat gyakoroltunk, melyek
nek a végrehajtására pontokat sze

reztünk, ez adta a vizsga egy részét,
valamint az utolsó napon volt egy
kétórás írásbeli, majd pedig egy szó
beli vizsga. A szövetség célja, hogy
minél több hazai versenybíró részt
vehessen a 2023as atlétikai világbaj
nokságon” – mondta Bogár Lilla, a
GYAC edzője.

GYŐRI VERSENYBÍRÓK IS
ott lehetnek a világbajnokságon
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