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Szinte megmozdulni sem lehetett, annyian voltak a győri
egyetem Új Tudásterében kialakított standoknál. „Az idei
programokat igyekeztünk a tavalyi visszajelzések alapján for
málni, számos laborlátogatással készültünk. Aki ezen a ren
dezvényen részt vesz, legyen diák vagy szülő, megismerheti
a Széchenyi István Egyetemet, mind a kilenc karunk kitele
pült, ahol minden kérdésre választ kapnak az érdeklődők” –
mondta Májer Eszter Petra, az esemény főszervezője, az
Egyetemi Szolgáltató Központ vezetője. Elmondta azt is,
hogy az elmúlt évek alatt országos rendezvénnyé nőtte ki
magát a Nyitott Kapuk, és az ország szinte minden pontjáról
érkeztek diákok.

Szilvás Ákos Szombathelyről, osztálytársaival együtt jött
el az egyetemre, azért, hogy a sport és rekreációs képzés
után érdeklődjön. Szerinte megérte ideutazni Győrbe, mert
minden számára fontos információt megkapott.

A dinamikusan fejlődő Széchenyi István Egyetemen meg
található a többi között a jogi, a gazdasági, az informatikai,
az egészségügyi, a műszaki, a művészeti és a pedagógiai te
rület számos alap és mesterképzési szakja is. Az eseményen
pedig nemcsak az intézményről és a szakokról, hanem a fel
vételi eljárásról is tájékozódhattak a diákok. Az idei Nyitott
Kapuk rendezvényen harminc standon, több mint kétszázan
dolgoztak azért, hogy a résztvevők pontos, naprakész infor
mációkhoz jussanak, és hogy megismerjék a Széchenyi Ist
ván Egyetemet.

Negyedik éve számolt be élőben a Médiabálról
a Győr+Rádió stábja. Adorján Andi, Farkas Mónika,
Nagy Roland és Orosz Sanyi idén is hangulatos in
terjúkkal, beszámolókkal jelentkeztek múlt szom
baton este. A 17. Médiabál mottója a „Gyökereket
és Szárnyakat” volt – az esemény eredeti céljáról
és folyamatos megújulásáról beszélt műsorunk fel
ütéseként az egyik főszervező, PintérPéntek Imre.
Élő adásban kérdeztük az első bálozót, dr. Lőrinczy
Katalin gyermekorvost is, a Pöttyös Klub állandó
szakértőjét, majd a rutinos bálozó, dr. Dézsi Csaba
András professzor beszélt többek között sportos
múltjáról. „Dr. Földesi Péter, az egyetem rektora
az Újpesti, míg én a Győri Dózsánál cselgáncsoz
tam. A sport sok mindenre megtanít. Egykor a sző
nyegen küzdöttünk, mostanra barátokká lettünk,
mert tiszteljük, becsüljük egymás teljesítményét.” 

2019 óta az esemény a Széchenyi István Egye
tem támogatói bálja lett. Második alkalommal ítél
ték oda az Alumnidíjat, idén Tarlós Istvánnak, Bu
dapest volt főpolgármesterének, aki első diplomá
ját a győri egyetem jogelődjén, a Közlekedési és
Távközlési Műszaki Főiskolán szerezte. 

Az Év Médiaszemélyisége díjat idén rendhagyó
módon ketten vehették át. A kitüntető cím ezúttal
Werner Krisztinának, a Kisalföld megbízott főszer
kesztőjének és Vidus Gabriellának, az RTL Magyar
ország vezérigazgatójának járt, aki ezt videóüzene
tében köszönte meg. Az élő adásban megszólaltak
még az est további fellépői is, Lábas Viki és Paku
Patrícia énekesek és Járai Máté színész. A rádiós
csapattal pedig minden bizonnyal jövőre is talál
kozhatnak majd a bálozók!

Idén is bálozott a rádió

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

KINYITOTTÁKa kapukat az egyetemen
Hatalmas érdeklődés mellett rendezte meg a Széchenyi István Egyetem
a már hagyományos Nyitott Kapuk programját a továbbtanuló középis
kolások számára. Az ország minden pontjáról érkező fiatalok részletesen
megismerhették a győri felsőoktatási intézmény színes képzési palettáját. 



32020. január 17.

„A győri önkormányzat azért indí
totta a programot, hogy új lendületet
adjon az egykor patinás városrész fej
lődésének” – mondta az átadáson dr.
Fekete Dávid alpolgármester. Hozzá
tette, a szociális városrehabilitáció el
ső üteme 2013ban indult, amelynek
keretében a Kossuth Lajos utcában
hat önkormányzati tulajdonú épület
teljes körű felújítása történt meg,
megújult a Kossuth Lajos Általános Is
kola és az Újvárosi templom homlok
zata is. A programhoz kapcsolódóan a
Bercsényi liget funkcióit is bővítették,
ahol többek között modern pihenő
parkot, KRESZparkot, sportpályákat is
kialakítottak. Az első ütem mintegy
1,1 milliárd forint európai forrásból va
lósult meg, amelyet közel 450 millió
forint önrésszel egészített ki az önkor
mányzat. A projekt katalizátorként ha
tott, megjelentek a magánberuházá
sok is. Az önkormányzat saját forrás
ból több beruházást hajtott végre, köz
tük a Kossuth Lajos utca felújítását, a
Városház köz, a Bethlen tér vagy a Ber
csényi ligeti utak megújítását. 

A szociális városrehabilitáció má
sodik üteme a már korábban elké
szült Kossuth Lajos utca 31. számú
épületet, valamint a most átadott
Bercsényi liget 41. és 35. számú épü
let felújítását tartalmazta. A Kossuth
Lajos utca 31. homlokzat szigetelése
72 millió forint támogatásból és 23
millió forintos önrésszel készült el. A
Bercsényi liget 35., 41. számú épüle
tek felújítása során a közös használa
tú helyiségek, lépcsőházak, tetőszer

kezetek, nyílászárók cseréi, valamint
a homlokzatok felújítása történt
meg. Előbbi közel 232 millió forint tá
mogatásból, utóbbi pedig közel 60
millió forintból újult meg.

Az átadón jelen volt dr. Dézsi Csa
ba András önkormányzati képviselő
is, aki a városrészben történt változá
sokról beszélt. Mint mondta, az egy
kor ipari területeken otthonok épül

tek, az egykori folyómederben kor
szerű szabadidőpark létesült, miköz
ben utcák, terek, épületek újultak
meg. „Újváros az elmúlt években óri
ási fejlődésen ment keresztül, ami
valóban új lendületet adott az egész
városrésznek. Azonban ezt az utat to
vább kell folytatni, a városrész meg
újítását az itt élőkkel egyetértésben,
az ő igényeiket felmérve kell tovább
vinni” – mondta.

A jelenlévő lakók már a helyszínen
ötleteket, javaslatokat fogalmaztak
meg Újváros további fejlesztése, élhe
tőségének továbbfokozása érdekében.

A szociális városrehabilitáció Újvá
rosban elnevezésű projekt szintén
folytatódik a III. ütemmel a 2020–
2021es években, melynek kereté
ben a Kossuth u. 36. számú épület
felújítása történhet meg. Az infrast
rukturális fejlesztések mellett a hát
rányos helyzetű lakosság társadalmi
felzárkóztatása továbbra is fontos
eleme a szociális városrehabilitáció
nak. Párhuzamosan a beruházások
mellett 2016tól 2021ig 260 millió
forint értékben soft programok kísé
rik a városrész megújítását.

A program keretében elkészült a Bercsényi li
get 35. és a Bercsényi liget 41. számú épületek
felújítása is, de a városrehabilitáció ezzel nem
ért véget.

Folytatódik az újvárosi 

Újabb két épület újult meg
REHABILITÁCIÓ

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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Géber József, aki korábban függetlenként,
majd a Jobbik színeiben is elindult a választáso
kon, eddigi sajtótájékoztatóin leginkább arról
beszélt, hogy a Mi Hazánk Mozgalom a megfe
lelő tiszta erő Győr számára, kedden azonban
már öt pontból álló programját is ismertette új
ságírók előtt. Elhangzott, hogy többek között
rendet és tisztességet szeretne, fejlesztené a
sürgősségi betegellátást és a közösségi közleke
dést, zöldebbé tenné a várost, és a közösségi te
reket is bővítené.

Persze a pontokról részletesebben is beszélt a
Mi Hazánk polgármesterjelöltje, aki többek között
szorosabb együttműködést szeretne a megyei kór
ház és az önkormányzat között, valamint a sürgős
ségi alapellátást tovább bővítené, fejlesztené. A
közlekedést is reformálná, a sok elöregedett buszt
környezetkímélőre cserélné és megválasztása ese
tén a kötöttpályás forgalom lehetőségét is bővíte
né. Illetve lehetőséget teremtene az őrzött P+R
parkolók építésére is, ahol a parkolást, és ahon

Miért is jó a civil jelölt? – tette fel a kérdést Balla Jenő. Állí
tása szerint azért, mert pártpolitikától mentesen dolgozhat, va
lósíthatja meg elképzeléseit. Ugyanakkor utalt arra is: a kam
pányban nem szabad lejáratni egymást, hiszen két hét múlva
ismét együtt kell ülni a közgyűlésben, és közösen, nem egymás
ellenében dolgozni a győri közéletért.

A polgármesterjelölt programja konkrét kérdéseiről is be
szélt. A sajtótájékoztató színhelyének azért a strand melletti he
lyet választotta, mert azt szeretné, ha ez az egykoron a győri
eknek méltó pihenést jelentő, turistákat a városba csalogató
fürdő teljesen megújulna, korszerűvé válna. 

Beszélt a munkahelyek megtartásáról, s arról, hogy Győrnek
több lábon kell állnia. Ehhez szükség van a pályaválasztók tuda
tosságára éppúgy, mint a szakképzési centrumok rugalmassá
gára, fejtegette.

Balla Jenő utalt arra is, hogy a város sportkoncepciója 2020
ban lejár, ehelyett újat kell készíteni. „Segítsen az Audi abban,
hogy Győrnek ismét NB Ies focicsapata legyen” – jelentette ki
a polgármesterjelölt. 

Felhívta annak az építkezési gyakorlatnak a hátrányaira a fi
gyelmet, mely nyomán a családi házak helyett soklakásos bér
házak emelkednek ki a földből. Ezzel az adott környéken meg
sokszorozódik az autók száma, melynek parkolási gondjai mel
lett az utcák forgalma is nehézkessé válik. „Örülünk a Mercedes
buszoknak, de azt szeretnénk, ha minél több zöld járat csábíta
ná az embereket tömegközlekedésre” – fogalmazott, és sürget
te a további parkosítást is.

„Ne jobbra, és ne balra haladjon a város, hanem egyenesen
előre” – hangsúlyozta végül.

is ismertette programját

A Mi Hazánk Mozgalom polgármesterjelöltje, Géber József kedden ismertette azokat a prog
rampontokat, amelyekkel a győri, január 26i időközi polgármesterválasztáson szeretné fel
venni a versenyt a többi jelölttel szemben. 

nan a tovább utazást is napijeggyel, vagy havi
Győrbérlettel tenné lehetővé. 

A zöldebb Győrért is felemelte a szavát Géber
József, aki kijelentette: a belvárosban több zöldfe
lületre van szükség, illetve a szelektív hulladék
gyűjtés is újításra szorul. Meglátása szerint a kis
vállalkozások, az üzletek, éttermek és piacok ese
tében személyre szabott kukákban kellene gondol
kozni, amely hosszú távon előremutatható lehet.

Végezetül szólt a győri közösségi terek fejlesz
téséről is, ahol a nagycsaládosok és a nyugdíjasok
kedvezményrendszerét bővítené, konkrétan több
odafigyeléssel, programmal és segítségnyújtással.
Ezzel egy időben megreformálná a kulturális intéz
ményeket, amely érintené a fesztiválokat, a kiállí
tásokat, a könyvtárakat és a színházakat is.

Kiemelte, hogy megválasztása esetén a tö
megsportok fejlesztésére is nagy hangsúlyt fog
fektetni, mert úgy gondolja, nem egy nagy stadi
ont kell építeni, hanem több kisebbet, ahol a la
kosság a kedve szerint sportolhat.

GÉBER JÓZSEF

Éleződik a politikai verseny, budapesti aktivisták, politikusok érkeznek a városba,
pártok vezetői adnak utasításokat jelöltjeiknek, a civilek azonban a győriek érde
keit képviselik – mondta a győri strand régi bejárata előtt tartott sajtótájékozta
tóján Balla Jenő, az Összefogás Győrért Egyesület polgármesterjelöltje.

BALLA JENŐ:
A civileket nem párt-
központok irányítják
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„Csabát régóta ismerem, de készültem belőle,
s az számomra is új volt, hogy ő a Magyar Judó
Szövetség alelnöke” – árulta el Kövér László, majd
arra kérte hallgatóságát, hogy ne kalandorokra bíz
zák Győrt a jövő vasárnapi polgármesterválasztá
son, hanem a városban ismert és elismert kardio
lógusra szavazzanak.

„Bal oldalt van a szívünk, ami igazából középen
van, de jobbra húz” – egy mondatban így jutott el
az anatómiától a közéletig dr. Dézsi Csaba András,
aki szerint fontos választás előtt áll a város. 

„Mi a tét? Mi a legjobb Győrnek?” – vette vissza a
szót a házelnök, majd kitért arra, hogy az októberi ön
kormányzati választáson nem jelöltekre szavaztak, az
ellenzék stratégiája ugyanis az volt, hogy azt a 2022
es országgyűlési választások előszobájának tekintet
ték, s azt mondták, a Fideszt le kell győzni bármi áron.
Így az egyéni jelöltek képességei eltörpültek.

„Az önkormányzati választás nem a polgárháború
egyik csatája” – hívta fel a figyelmet Kövér László arra,
hogy hibát követ el, aki lebecsüli az egyéni képessé
geket. Aki a legalkalmasabb, a leghozzáértőbb, a leg
nagyobb tapasztalattal rendelkezik, azt kell megvá
lasztani polgármesternek, s ezeknek a kritériumok
nak maximálisan megfelel dr. Dézsi Csaba András. A
házelnök szerint fontos szempont az is, hogy a leen

„Dr. Dézsi Csaba András színes egyéniség,
kiváló kardiológus, aki Győrben létrehozta
a Szívcentrumot, további fontos tulajdon
sága, hogy képes csapatban dolgozni” – fo
galmazott Kövér László, az Országgyűlés el
nöke azon a lakossági fórumon, amelyet
szerda este tartottak a GyőrMosonSopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épüle
tében. Az érdeklődés akkora volt, hogy sok
aknak csak az előtérben jutott hely.

KDNP szerezte meg, s ezzel 2010 óta a harmadik
legjobb eredményt érte el.

„A választás az életünkről szól, az nem az Euro
víziós dalfesztivál döntője, ahol hol az egyik, hol a
másik jelöltre szavazunk” – fogalmazott Kövér
László, aki egy angol mondásra utalva arra kérte
a hallgatóságot, egy kicsi patkószög van, amit be
kell verni. Ha elveszik a patkószög, eltűnhet a pat
kó, a lovas, a ló, majd a végén az ország.

dő polgármester képese a kormánnyal tárgyalni,
konzultálni Győr fejlődésének előmozdítására. „Aki
erre nem képes, a saját településének árt a legin
kább” – fogalmazott Kövér László.

A politikus kitért arra is, hogy félig üres vagy fé
lig tele a pohár? Úgy fogalmazott, politikai közös
sége egy része vereségként élte meg az októberi
önkormányzati választásokat. Ő azonban büszke
arra, hogy a szavazatok 51,4 százalékát a Fidesz

KÖVÉR LÁSZLÓ: 
Győrnek az a legjobb, ha nem 
kalandorokra bízzák a várost

Simon Róbert Balázs szó szerint idézte,
amit az ellenzéki összefogás polgármester
jelöltjével, Pollreisz Balázzsal közösen kam
pányoló Kórozs Lajos szocialista országgyű
lési képviselő, a parlament népjóléti bizott
ságának alelnöke szerdán mondott egy saj
tótájékoztatón. „Nem normális dolog az,
hogy ebben a kórházban (a győriben – a
szerk.) összesen, tudomásom szerint két
olyan orvos van, aki a rákbetegek gyógyítá
sával foglalkozik. Kettőjük közül az egyik
szintén rákbeteg...”

„Tájékozódtunk a kórházban dr. Pintér Ta
más osztályvezető főorvosnál – mondta el Si
mon Róbert Balázs – és kiderült: az osztályon
több mint tíz orvos dolgozik a daganatos bete

FÉLELMETES hazugságot 
Megdöbbentő, hogy politikai haszonszerzés céljából
már az életükért küzdelmet folytató emberek érzelmeit
is manipulálja az MSZP – jelentette ki csütörtökön saj
tótájékoztatóján a két győri országgyűlési képviselő,
Simon Róbert Balázs és Kara Ákos.

gek magas szintű ellátásán.” Kórozs rémhírter
jesztése, hazugsága alaptalanul ingatja meg a
rákbetegek gyógyításukba vetett bizalmát, tet
te hozzá a képviselő. 

Kara Ákos, a FideszKDNP polgármesterje
löltjének, dr. Dézsi Csaba András húsz program
pontjából kiemelte, hogy a belváros fejlesztése
mellett nagy figyelmet kapnak a peremkerüle
tekben élők érdekei, minden városrészt tovább
fejlesztenek. A képviselő arra is felhívta a figyel
met: a kampány hajrájában a baloldal felelőt
len ígéretekkel próbálja maga mellé állítani a
szavazókat. Karácsony főpolgármester is rezsi
juttatásokat ígért a budapesti nyugdíjasoknak
megválasztása előtt, de most kiderült, hogy
eszében sincs betartani az ígéretét.

Fidesz-KDNP:

terjeszt az MSZP
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Kun Mária, a Győri Anyakönyvi
Hivatal vezetője elmondta, az
utóbbi öt évben emelkedik a há
zasságkötések száma, 2018ban
767en mondták ki a boldogító
igent Győrben. Tavaly, az év máso
dik felében pedig szinte megroha
mozták a hivatalt a házasulandók,
sokan, 78 pár még a 30 napos vá
rakozási idő alól is felmentést kért
és kapott, hogy időben igényelni
tudja az állami támogatást. Ennek
tudható be, hogy a házasságköté
sek fele hétköznap, elsősorban
kedden vagy pénteken a Zichypa
lotában, két tanúval, vagy szűk
családi körben történt. A párok zö
mében később szervezik meg az
ünnepséget, vagy az egyházi eskü
vőt. Elsősorban a húszas éveikben
járó fiatalok döntöttek a házasság
mellett, ami az elmúlt évtizedek
ben nem volt jellemző, hiszen so
kan akár a negyvenes éveikig is el
tolták az esküvőt, ha egyáltalán
házasságokat kötöttek – mutatott

rá Kun Mária. Kiderült, emelke
dett azok száma is, akik a környező
országok magyarlakta területeiről
jöttek Győrbe és itt kötöttek há
zasságot, de sok volt tavaly a szlo
vák–magyar vegyes házasság is.
Egyegy japán, kínai és Fülöpszi
geteki állampolgár is itt mondta ki
a boldogító igent magyar párjával.
A hivatalvezetőtől megtudtuk, az
idei évre is gyorsan fogynak az idő
pontok, így aki nyári esküvőt sze
retne, annak gyorsan kell dönte
nie. Nagy divat külső helyszínt vá
lasztani a ceremóniára a nyári hó
napokban, ahol az anyakönyvve

zető a különleges kívánságokat is
teljesíti, hogy meghitté, barátsá
gossá tegye a szertartást.   

A születési számokon várható
an idén mutatkozik meg az akció 
terv hatása. Tavaly 2705 baba
született a győri kórházban, egy
évvel korábban 2818. Növeke
dett a halálozás, tavaly 2460an,
2018ban 2370en hunytak el. 

Jó hír, hogy évről évre csök
ken a válások száma, tavaly 271
en szakították meg a házassági
életközösséget. A bejegyzett

élettársi kapcsolatra egyetlen
pár vállalkozott tavaly.

A legnépszerűbb lánynevek
2019ben az Anna, Hanna, Léna,
Zoé és Emma, míg a fiúknál a Máté,
Bence, Dominik, Noel és Olivér vol
tak. A szülők fantáziájának a névvá
lasztás nem szab határt, így anya
könyveztek Aléna, Borbolya, Kenza,
Madlen, Zamina, Rella, Mecinda
nevű lányokat is. Fiúk esetében pe
dig voltak, akik Magor, Bertin, Ár
len, Zongor, Enzo, Tege, Kemál, Len
nox nevet adtak gyermeküknek.

Január 18án és 19én rende
zik a 26. Esküvői kiállítást a Zichy

palotában, ahol a jegyesek tehet
nek egy hatalmas lépést a nagy
napjuk felé: inspirálódhatnak, ta
nácsot kérhetnek, helyszínt vá
laszthatnak, gyűrűt próbálgathat
nak, ruhákat nézhetnek, édessé
get kóstolhatnak. Az Anyakönyvi
Hivatal a kiállítás ideje alatt a pá
rok számára ügyeletet tart, így le
hetséges a helyszínen az esküvői
időpontok lefoglalása is. A szer
tartással kapcsolatos teljes körű
ügyintézés elérhető a helyszínen.
A kiállításra a belépés ingyenes.

Anna, Hanna, Máté és Bence
a legnépszerűbbek

az esküvők száma

Összesen 1008 házasság
kötés történt Győrben
tavaly, amire csak a 90
es évek előtt volt példa.
Több mint valószínű,
hogy az ok a kormány
családtámogatási akció
terve, amelynek tavaly
júliusi életbe lépését kö
vetően a házaspárok a
babaváró támogatással,
a családi otthonteremté
si kedvezménnyel együtt
20 millió forintot kaphat
nak, amihez még kap
csolódhat egy 15 millió
forintos kamattámoga
tott kölcsön is. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Pixabay

CSÚCSOT
DÖNTÖTT 

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

www.megoldasok-fiokja.hu
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!

Hívjon: 30/936-1957

Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.

Óvjuk magunkat
és tulajdonunkat!
„A síszezonban érdemes napi pár száz forin-
tot szánni a biztosításra is” — hangsúlyozta
Varga László, a Megoldások Fiókja Kft. ügyve-
zetôje a Gyôr+ Rádióban, és beszélt arról is,
miként járjunk el más káreseteknél.

Igaz, hogy havat alig látni Európa-szerte, mégis sokan
indulnak útnak, hogy mesterséges módszerrel támoga-
tott pályákon hódolhassanak szenvedélyüknek. A téli
sportok amennyire izgalmasak, annyira veszélyesek is
lehetnek, így mindenképpen érdemes napi 400-600
forintos síbiztosítást kötni — hívta fel a figyelmet Varga
László, hiszen a külföldön bekövetkezett balesetek ke-
zelése komoly összegbe kerülhet. „A legfontosabb, ha
bekövetkezik egy váratlan esemény, például kéz- vagy
lábtörés, azonnal hívják fel az utasbiztosító assistance
számát, ôk segítenek a kárintézésben, mi pedig azonnal
rendezzük a számlát” — hangsúlyozta a szakember.

Balesetek, káresetek persze itthon is történhetnek
velünk. Akár az ingatlanunkról, akár a gépjár mû -
vünkrôl van szó, szintén fontos a gyors egyeztetés.
„Hívják fel a tanácsadójukat, aki segít a kárügyin-
tézésben. Nem mindegy ugyanis, hogy miként je-
lentünk be egy kárt. Apró részleteken múlhat, hogy
mekkora kártérítési összeget kap az ügyfél” — ma-
gyarázta Varga László és hozzátette, természetesen
a tulajdonosoknak kötelességük megelôzni a kár -
eseményeket. „Gondolok például arra, hogy ne in-
duljunk el jeges szélvédôvel, tükörrel, tisztítsuk ki az
ereszcsatornát és vigyázzunk, hogy a melléképület
ne vezesse rá a vizet a falra” — sorolta, hogyan óv-
hatjuk magunkat és tulajdonunkat.
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– Huszonegy éves ez a FIAT. Ha
beletöltöm a részeges benzint,
szétveri a motorját? – faggatja a
benzinkutast a tanácstalan férfi.

– A motort biztos nem. Állító
lag a gumi és műanyag csöve
ket egy idő után tönkrevághatja
– magyarázza a szakember. 

– Oké, de akkor most mi a
francot csináljak? 

– Szerintem nyugodtan itassa
meg ezzel az új E10zel – győz
ködi a kutas. – Vagy adjak in
kább prémiumot?

– Abban nincs alkohol?
– Van, de csak öt százalék,

mint a 95ösben volt korábban.
– Mennyivel drágább? – kér

dezi óvatosan.
– Nagyjából negyven forinttal

literenként.
– Töltse a részegeset. Gumi

csövet olcsóbb cserélni, mint
drága benzinnel járni – dönt a
FIAT tulajdonosa.

Eddig öt százalék bio
etanolt tartalmazott a
95ös benzin. 2020.
január elseje óta
azonban Európaszer
te megduplázták az
arányát. A biokompo
nens mint megújuló energia
hordozó növelésére elsősorban
környezetvédelmi okokból került
sor, de segíthet a világon képző
dő termékfelesleg értelmes fel
használásában is. A bioalkohol
alapanyaga magas cukortartal
mú energianövény, a cukorrépa,
a cukornád, illetve biológiai, ké
miai reakciók során a kukorica, a
krumpli, a búza, sőt bizonyos fű
félék is alkalmassá tehetők a bio
etanol gyártására.

A „részeges” benzin 

Győrnek fontos szerepe volt 
a bioetanol bevezetésében

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

A bioalkohol üzemanyag célú
felhasználásának bevezetésében
Győrnek komoly szerepe van. A
Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.
hosszú évtizedek óta készítette
elő ezt a folyamatot, mindenek
előtt a tulajdonos szakember, Fol
láth György jóvoltából, aki sajnos
ma már nincs közöttünk. A veszp
rémi Pannon Egyetemmel és a
Budapesti Műszaki Egyetemmel
éveken át folytattak közös kutatá
sokat, felhasználták a külföldi pél
dákat is. Svédországban például
már 25 évvel ezelőtt csak olyan
buszok közlekedtek a városokban,
amelyek száz százalékban bioeta
nolt használtak üzemanyagként,
mert általa lényegesen kevesebb
volt a károsanyagkibocsátás.

Az ilyen járművekbe az erre a
célra gyártott motorokat kell be

szerelni. A győri szeszgyár ezért
nem is elsősorban a tisztán alko
hollal járó gépjárművekben gon
dolkodott, hanem, hogy növelik a
benzinben az alkohol arányát. Eh
hez nem kell átalakítani a motort,
viszont az így dúsított üzemanyag
a környezetet kevésbé károsítja. A
bevezetés akadálya főként az al
kohol ára volt. Tudjuk, hogy az al
koholos italok, mindenekelőtt a
rárakódó adóktól, kiemelkedően

drágák, így üzemanyagcélú fel
használása gazdaságtalan, gyakor
latilag eladhatatlan lett volna. Ki
kellett lobbizni tehát, hogy a par
lament törvényben szabadítsa
meg az üzemanyagként használt
alkoholt a jövedéki adótól.  Innen
kezdve aztán beindultak az üzem
anyagforgalmazók, nem feltétle
nül piaci alapon dőlt el, ki honnan
szerzi be a bioetanolt, hirtelen
megjelentek a külföldiek is, hogy
Magyarországon nyitnának szesz
gyárat. A győri gyár a háttérbe vo
nult. Megtehette, ugyanis volt és
van külföldi vevője, termékeit fő
leg a gyógyszer, a kozmetikai, az
élelmiszer és a vegyipar használ
ja fel külföldön és idehaza.

A bioetanol hazai érvényesülé
séért befektetett munka így jórészt
másoknak térül meg, de legalább
most már Európaszerte alkalmaz
zák üzemanyagként is ezt a fontos

biokomponenst. További karri
erje az elektromos motorok
elterjedésével nem jósolha
tó meg, de az biztos: évtize
deken át szép számmal köz

lekednek még Európa útjain
az Ottomotorok által hajtott

autók. Az akkumulátoros járművek
ugyan viszonylag gyorsan teret hó
dítanak, de egyelőre drágák, s ép
pen az akkumulátorok gyártásához
szükséges elemek ára miatt egyha
mar nem is lesznek olcsóbbak. 

Az E10 jelölésű, 95ösként is
mert benzin az autó menettulaj
donságait és fogyasztását ér
demben nem befolyásolja. Az
e10check.hu linken megnézhe
tik, hogy a régi autók közül me
lyikbe nem javasolják az E10es
üzemanyag használatát.

Az autók menet-
tulajdonságait 

és fogyasztását nem
befolyásolja 

KARRIERJE

Szombaton nagy feladat vár a nyolcadik osztályos
diákokra, illetve azokra, akik hat és nyolcosztályos
gimnáziumba készülnek: központi írásbeli vizsgát kell
tenniük matematikából és magyarból. Azok a diákok
hivatalosak a 10 órakor kezdődő megmérettetésre,
akik olyan intézményt választottak, amely figyelem
be veszi a 2020as felvételi írásbeli eredményét. A
középiskolák háromféle módon rangsorolhatják a je
lentkezőket: vagy csak az általános iskolai tanulmányi
eredményeket veszik figyelembe, vagy a tanulmányi
eredményeket és a központi írásbeli felvételi pont
számát, vagy a tanulmányi eredményeket, a központi
írásbeli vizsga és a szóbeli eredményeit. Ha számít az
írásbeli eredménye, annak legalább az összpontszám
50 százalékát kell adnia.

A 2020as tanévre gimnáziumi képzést 546,
technikumit 236, szakképző iskolai képzést pedig
168 intézmény hirdet országszerte. 

A középiskolák február 6án értesítik a diákokat
az írásbeli eredményéről, február 24től március
13ig pedig szóbeli meghallgatásokat tartanak az
érintett középiskolákban, majd február 24től már
cius 16ig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők fel
vételi jegyzékét.

írásbeliznek
Szombaton
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A Győri Nemzeti Színház igazgatója, Forgács Péter Kováts Ger
gely Csanád koreográfussal és a finn társulattal közösen vitte szín
padra a Kabaré című musicalt a Kuopiói Városi Színházban. A darab,
amely szeptember közepén debütált, hatalmas sikert aratott.

Hasonlóan, mint itthon, Finnországban is minden évben ver
senybe szállnak a színházi produkciók, a nívós előadások több ka
tegóriában mérettetnek meg. Forgács Péter Kabaréját a legjobb
musical előadásnak választották, és a darabból több szereplőt is
értékeltek. A legjobb színész díját a konferansziét alakító Mikko
Rantaniva nyerte, a legjobb női szereplőnek járó elismerést pedig
a Maxot megformáló Virpi Rautsiala zsebelte be, aki a Bernarda
Alba házában is játszik. Az év teátruma a Kuopiói Városi Színház
lett – mindez a Kabarénak köszönhetően. A rendező a Győr+ Mé
diának elmondta, ez óriási büszkeség számára.

Forgács Péter pénteken visszatér Kuopióba, hogy ismét meg
nézze darabját, így személyesen is lehetősége lesz gratulálni a
díjazott színészeknek.

Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója számára
sikeresen indult az új esztendő. Rendezésében tarol az Eli 
sabeth című musical, közben már a Váratlan vendég című
krimit is próbálja a Kisfaludy Teremben. A legnagyobb
büszkeség az igazgató számára azonban az a négy díj, ame
lyeket a finnországi darabja, a Kabaré zsebelt be.

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Kuopiói Városi Színház

DÍJAZTÁK Forgács Péter rendezését Finnországban

„Az önkormányzat évek óta újítja
meg óvodáit, bölcsődéit, hogy gyerme
keink egészséges környezetben nevel
kedhessenek, és többen igénybe vehes
sék a bölcsődei ellátást” – mondta el az
átadás alkalmával dr. Fekete Dávid alpol
gármester. Hozzátette, a beruházás a Te
rület és Településfejlesztési Operatív
Program keretében valósult meg mint 
egy százötvenmillió forintból. Ezen felül
az önkormányzat mintegy harmincmil
lió forintot biztosított elsősorban az ud
var felújítására. „Az épület megújítása
egyrészt komfortosabb, otthonosabb
környezetet biztosít a gyerekeknek,
másrészt pedig az itt dolgozók munka
körülményei is jelentősen javultak.”

Kara Ákos országgyűlési képviselő
kiemelte, magas színvonalú szakmai
munka folyik itt, a gyerekek és a szülők
is szeretik ezt a bölcsődét. Hozzáfűzte,
a kormányzat és a város nagy figyel
met fordít a közintézmények energeti
kai korszerűsítésére. Kitért az elmúlt
évek panelfelújítási programjára is,
amelyet szintén folytatni kívánnak.

Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő hozzátette, Győrben közel
harmincezren élnek lakótelepeken,
ezért is fontos a panelprogram és az itt
működő közintézmények energetikai
felújítása. „A gyerekek húszhetes kortól

hároméves korukig részesülhetnek a
bölcsődei ellátásban, nem mindegy,
hogy milyen környezetben. A Cuha Ut
cai Bölcsődébe közel hatvan kisgyermek
jár, akik a felújítás révén még szebb,
egészségesebb intézménybe kerültek.”

„Az elmúlt időszakban ötven mé
teren belül bölcsőde, óvoda és iskola
is megújult, ami jól mutatja a fiatalok
megfelelő környezetben történő ne
velése iránti elkötelezettséget!” –

emelte ki Kovács Tamás, a terület ön
kormányzati képviselője, aki a beru
házást képviselői keretéből is támo
gatta, így minden csoportszobába új
bútorok: székek, asztalok kerültek.

Az itt dolgozók nevében Mátrai
Anikó, a bölcsődei központ vezetője
köszönte meg a felújítást. Kiemelte,
az intézmény idén negyvenéves, de
aki belép a kapun, úgy érezheti, mint
ha egy új épületbe érkezne.

A Cuha Utcai Bölcsőde fejlesztése
című projekt keretében megtörtént
a bölcsőde lapos tetejének hő és víz
szigetelése, a homlokzat hőszigetelé
se, fűtéskorszerűsítés, valamint az
épület részleges akadálymentesítése
akadálymentes rámpa kialakításával,
illetve két csoportszoba akadálymen
tes megközelíthetőségének biztosítá
sával. Az épületben akadálymentes
mellékhelyiséget is kialakítottak.

Az épület tetőzete és homlokzati hőszigetelése révén nem csak gazdaságo
sabbá, de szebbé, otthonosabbá is vált a bölcsőde. Megújult az udvar, és új
bútorok is gazdagítják az intézményt.

a Cuha Utcai Bölcsőde
MEGÚJULT Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter



92020. január 17.

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  

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Das traditionelle Faschingskonzert des Győrer Phil
harmonieorchesters findet am 25. Januar um 19
Uhr im Aqua Sportzentrum statt. Auch das Prog
ramm wird eine Überraschung werden, wobei wir
soviel verraten dürfen,dass es nicht an Spass und
Humor mangeln wird. Die Programmleitung des
Abends hat Bősze Ádám inne, Dirigent des Fa 
schingskonzerts ist Berkes Kálmán.

Vernissage der Ausstellung des
Graphikkünstlers Szabadvári Atti
la am 24. Januar um 17 Uhr im Es
terházyPalast (Király utca 17.).
Die Sammlung wird eröffnet vom
Fachingenieur für Denkmalschutz
Kottmayer Tibor und ist bis 29.
Februar täglich ausser montags
von 1018 Uhr zu sehen.

Am 18. und 19 Januar findet im Zichy
Palast die 26. Hochzeitsausstellung
statt. Hier können Verlobte Inspirati
on, Rat und eine gute Location für Ih
re Hochzeit finden,Ringe ausprobie
ren, Kleider betrachten und Süssig 
keiten kosten. Ebenso wird vor Ort
eine vollumfängliche Sachbearbeitung
zur Zeremonie angeboten.

Die Eislaufbahn auf dem DunakapuPlatz wartet
montags bis donnerstags von 1020 Uhr, freitags bis
sonntags von 1022 Uhr auf Schlittschuhlaufbegeis

terte. Am 18. Januar darf auf der Eislaufba h n
 auch abends von 1824 Uhr geschlit

tert werden.

Összművészeti találkozóra kerül sor
a Gyárvárosi Közösségi Házban (Külső
Árpád út 6–8.) január 24én 17 órakor.
Zenés irodalmi műsort adnak az Író Al
kotók Klub tagjai. Az e napon megnyí
ló kiállítás február 7ig látogatható. 

Magyarország az én hazám – Ma
gyarország szimbólumai népdala
inkban címmel dr. Lanczendorfer
Zsuzsanna egyetemi docens, etnog
ráfus tart előadást január 21én 14
órától a Pinnyédi Művelődési Ház
ban (Szent Vendel u. 9.). 

Build it – Szabadvári Attila grafikus
művész kiállítása nyílik január 24én
17 órakor az Esterházypalotában
(Király utca 17.). A tárlatot Kott
mayer Tibor műemléki szakmérnök
nyitja meg. Az alkotások február 29
ig, hétfő kivételével naponta 10 és
18 óra között tekinthetők meg.

Jótékonysági bált rendez a Gézengúz Alapítvány február 15én az ETO Park
Hotelben. A bál teljes bevételét a szervezet csecsemő és gyermekrehabilitá
ciós központjának energetikai fejlesztésére fordítják. Jelentkezni február 3ig,
a 70/4180326os telefonszámon lehet. 

Életörömködéseim
címmel nyílik Molnár
György művészetbarát
kiállítása január 23án
17 órakor a Kisfaludy
Károly Könyvtárban
(Baross út 4.). A tárlat
február 21ig, hétköz
napokon 13 és 16 óra
között látogatható. 

Rossz versek és 14 el nem beszélt történet címmel zene, beszélgetés és felolvasás
kezdődik a Kisfaludy Könyvtárban (Baross út 4.) január 21én 17 órakor. Az érdeklő
dők a film alkotógárdájának tagjaival találkozhatnak.  A magyar filmet január 20án
17 órakor vetítik a könyvtárban.

A Magyar évezredek sorozatban 1918
– a drámai végjáték címmel dr. Makkai
Béla történész előadása hallható a SZE
Apáczai Karán (Liszt Ferenc u. 42.) ja
nuár 23án 18 órától. 

Dr. Drozgyik András, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház sebész szakorvosa a mell elváltozásairól tart
előadást január 24én 15 órakor a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Térben (Herman O. u. 22.).
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Dr. Gábriel Márta részlegvezető főorvos a
készülék múlt pénteki átadásakor elmondta:
korábban, szintén közadakozásból, volt már
ilyen berendezésük, ám tönkrement. Ezért for
dult a vállalkozókhoz, civil szervezetekhez,
amelyek a többmilliós műszer teljes összegét
összeadták. 

A sebészeti készülék alkalmas a mandula
műtétek korszerű elvégzésre, hiszen nemcsak
elvágja a szövetet, hanem azonnal vérzést is
csillapít. Így biztonságosabb a beavatkozás,
gyorsabb a gyógyulási idő, hamarabb hazatér
hetnek otthonukba a beteg gyerekek. 

Dr. Tamás László János, a kórház főigazgató
főorvosa hangsúlyozta: évente 400–600 műté
tet végeznek el a részlegen. A kórháznak össze
sen 26,5 milliárd forint az éves költségvetése,
de ezt az összeget csak működésre fordíthat
ják. Egyéb forrásokból, köztük a civil alapítvá
nyok és cégek támogatásából tudják pótolni az
elöregedett berendezéseket. „Jelenleg a kór
ház 38 osztályának kétmilliárd forintos eszköz
igénye van az asztalomon” – tette hozzá a fő
igazgató. 

Csitkovicsné Mácsik Ildikó és Csitkovics Ti
bor, az Agrofeed Kft. tulajdonos ügyvezetője
egymillió forintos adományt adott, a Kantha
rosz Civil Összefogás pedig 500 ezer forinttal
segítette a készülék beszerzését.

Rádiófrekvenciás sebészeti készüléket adomá
nyozott tizenhárom cég és civil szervezet a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermek
fülészeti részlegének.

Fontos műszert kapott 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

A GYERMEKFÜLÉSZET



A szerelem egy állandóan fejlődő
és nem statikus ajándék. Mint érzés
mindkét félben változik: növekszik
vagy csökken. Nem jó, ha a házastár
sak eljutnak odáig, hogy egymás mel
lett ugyan, de nem együtt élnek: a jó
házasságért mindkét félnek dolgoz
nia kell, méghozzá keményen, de
megéri. A szeretet a párkapcsolat
ban minden szempontból prioritást
kell, hogy élvezzen. Amikor a párok
kissé eltávolodnak egymástól, csu
pán a két ember hajlandóságára és
néhány trükkre van szükség, hogy
visszataláljanak egymáshoz.

Kezdjék az elején!
A házasságban nagyon fontos rend

szeresen visszatérni a kezdetekhez.
Menjenek el újra vacsorázni, randizza
nak, elevenítsék fel az első találkozá
sok izgalmát. Beszélgessenek a ked
venc zenéjükről, filmjükről, könyvükről
újra, elevenítsék fel a gyermekkori em
lékeket. Forduljanak érdeklődéssel a
másik felé, adjanak alkalmakat a be
szélgetésekre. Ez új lendületet ad a há
zasságnak, és segít kizökkenni a hét
köznapok szürkeségéből.

Együtt nap mint nap
Az énidő lehetővé teszi számunkra,

hogy megőrizzük személyes identitá
sunkat, ugyanakkor arra is lehetőséget

ad, hogy olyan dolgokat csináljunk,
amelyeket szeretünk. Az egészséges és
erős kapcsolathoz azonban nagyon fon
tos a minőségi együtt töltött idő is.
Azok a párok, akik a szabadidejük egy
részét egymásra figyelve töltik, szoro
sabban kötődnek egymáshoz, és job
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

Minden házasságban vannak olyan időszakok,
amikor a párok kissé eltávolodnak egymástól. A
jó házasságért mindkét félnek tennie kell – a leg
jobb, ha férj és feleség nem várják meg, amíg el
hidegülnek egymástól, hanem mindketten tesz
nek azért, hogy házasságuk folyamatosan, évti
zedekig jól működjön. 

ban élvezik egymás társaságát. A közö
sen átélt élmények, akár a múltbeliek
is, alkalmasak arra, hogy összehozzák a
párokat.

Alvás és ébredés
Nem szívderítő, de a kutatások sze

rint a párok háromnegyede hétből
négy alkalommal eltérő időpontok

ban fekszik le. Az együtt lefekvés
és az együtt ébredés számos fi
zikai, pszichológiai és érzelmi
előnnyel jár. A fizikai közelség
stimulálja az oxitocin hormont,
amely csökkenti a stresszt és

elősegíti a párok egymáshoz va
ló kötődését. A hálószobai beszél

getések lehetővé teszik a szerelem há
rom alapvető pillérének – a kapcsolat
megerősítése, az egymásra figyelés és
a kapcsolaton belüli kommunikáció –
beteljesülését.

Közös könyvélmények
Ha a pár mindkét tagja szeret ol

vasni, válasszanak együtt könyvet.

Miután mindketten elolvasták, be
széljék meg, kire hogyan hatott a
könyv. Ez nem csupán egy irodalmi
élmény lesz, hanem jó ürügy arra,
hogy beszélgessenek egymással, és
megtalálják egymáshoz az utat még
a nehezebb időkben is.

Közös bakancslista
A közös bakancslista összekovácsolja

a kapcsolatot. Amíg az érett és egész
séges kapcsolatokban a partnerek
megőrzik identitásukat, egyéniségükkel
azonban kiegészíti egymást, jobbá és
erősebbé teszik a másik személyt. A kö
zös célok, közös álmok pedig megala
pozzák a jövőbeni kapcsolatot is. Ha
nincs közös cél, nagy a kockázata annak,
hogy a párok külön életet élnek, külön
féle álmokat valósítanak meg, és így
akaratlanul is eltávolodnak egymástól.

Ami nem működik
A házasság nem sétagalopp: van

nak olyan problémák, amelyek meg
mérgezhetik a kapcsolatot. Ezeket ér

demes higgadtan átbeszélni, és ter
vet készíteni arra, hogyan szeretné
nek ezen változtatni.

Az esküvői fotók
Sosem lehetünk elég szentimen

tálisak: az esküvőn készült fotókat, a
nászút fényképeit vegyük elő időről
időre és nézzük meg együtt. Elevenít
sük fel a közös élet egyik legszebb
napját! De minden közös fotó, ami
kapcsolatuk idején készült, jó lehető
ség arra, hogy az egymás iránt érzett
érzelmek újra hatalmukba kerítsék a
párokat.

Séta kézen fogva
Ha a párok megfogják egymás ke

zét, azzal nem csupán összetartozásu
kat fejezik ki. A kézfogás, az egymásba
karolás csökkenti a kortizol nevű
stresszhormon szintjét és a szívbeteg
ségek egyik leggyakoribb kiváltó okát,
a magas vérnyomást is. Enyhíti a fájdal
mat, elősegíti a félelem leküzdését és
biztonságérzetet nyújt. 

Adjanak alkalmat
a beszélgetésre

Hogyan erősítsük meg 
a házasságunkat? 

A szerelem 
AJÁNDÉK, 
amiért 
dolgozni kell

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: bbernard/Shutterstock.com
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A magyar nők 1895től kezdve már
felvételizhettek egyes egyetemekre
és egyre szaporodtak a különböző nő
egyletek is. 1904től a Feministák
Egyesülete és a Nőtisztviselők Orszá
gos Egyesülete folyóiratot is indított a
Nő és a Társadalom címmel, amely
nek egyik fő témája a női választójog
kérdése volt. A közvélemény lassú vál
tozása és a feministák erőfeszítései el
lenére, a nők választójogának tör
vénybe iktatása még több évig vára
tott magára. Először az 1918. évi első
néptörvény mondta ki a nők választás
hoz való jogát hazánkban, hat évtized
del később, hogy a férfiak az 1848as
V. törvénycikk értelmében, igaz na
gyon szigorú vagyoni és műveltségi ki
tételhez kötve, de megkapták ugyan
ezt a jogot. 1945 után az új társadalmi
rend új értékrendet határozott meg,
az 1948ban hozott törvény, a papi hi
vatást kivéve, lényegében minden

Párhuzamosan a nemzetközi nőmozgalmak fellendülésével, az
1900as évek elejétől gyökeres átalakulás kezdődött a nők tár
sadalmi és politikai helyzetében hazánkban is. Dr. Tóth Eszter
Zsófia társadalomkutató, a nők XX. századi történetéről tartott
előadásában az elmúlt száz évet áttekintve emelt ki néhány
fontos dátumot és helyzetet annak érzékeltetésére, hogyan él
tek, dolgoztak dédanyáink, nagyanyáink és anyáink, milyen el
várások és lehetőségek mellett alapítottak családot. 

munkakörben lehetővé tette a nők
munkavállalását. Az akkori Nőtanács
kiállt a nők emancipációja mellett, de
célja többek között az volt, hogy a női
szavazókat megnyerje a kommunista
párt számára. 

Dr. Tóth Eszter Zsófia társadalom
kutató saját családi múltját vizsgálva
arról beszélt, a dédnagymamái,
nagymamái életéből tudott példát
meríteni a pozitív hozzáállásra. A ma
gyar történelem tragédiákkal teli
utolsó százada sokszor nem engedte,
hogy a nők beszéljenek arról, mi tör
tént, de a túlélést, azt újrakezdést ők
segítették. A XX. században is tovább
vitték az életet, és hozzájárultak a
történelmi traumák feldolgozásához.
Példát mutattak minden területen az
utánuk jövő generációknak, alkal
mazkodóképességükkel elboldogul
tak az életben, amennyire csak a kül
ső körülmények lehetővé tették. 

A kenyérkereső nők száma gyor
san nőtt a század húszas éveiben Ma
gyarországon is. Főleg az alsó közép
osztályból kezdtek el dolgozni a hiva
talokban, ekkor még a felsőbb osz
tálybeli „úrinők” nemigen vállaltak
kereső munkát. A Horthykorszakra
jellemző a felsőfokú végzettséggel,
diplomával rendelkező nők számá
nak növekedése, elsősorban a peda
góguspályán, de ez még nem járt
együtt a gazdasági téren való eman
cipációjukkal. A kenyérkereső nők lét
száma fokozatosan növekedett a két
háború között, annak ellenére, hogy
a munkavégzés szerte Európában el
sősorban a „férfiak dolga” maradt. 

A magyarországi helyzet más lehe
tőségeket adott a hazai nőknek, mint
a nyugateurópai. A II. világháború
után a munkaügyi törvények szabályoz
ták a nemek egyenlőségét. Az alkot
mány 1949ben rögzítette a nők

egyenjogúságát, minden polgári és po
litikai, valamint gazdasági, szociális és
kulturális jog tekintetében. Ez azonban
csak a propagandában volt így. Az or
szág helyreállításában megnövekedett
a munkaerőkereslet, a szocialista or
szágokban az emancipációt valójában
a nők nagymértékű foglalkoztatása je
lentette. Alacsony bérekkel, a kétkere
sős családmodellel az ipar és a mező
gazdaság munkaerőhiányát is enyhítet
ték, és nem szabad elfelejteni a női
emancipáció szocialista retorikáját
sem. Amíg 1945ig a nők még mindig
többnyire háztartásbeliként otthon vol
tak a gyerekekkel, a szegényebb réte
gek cselédként dolgoztak. Ez a képzet
len munkaerő áramlott az iparba és
mezőgazdaságba az 1950es években,
a már dolgozó családok nőtagjai és a
lecsúszott arisztokráciából kerültek ki
munkások. Az új szocialista rendszer
jelképévé vált az építőmunkásként, da

Miniszoknya és tűsarok Kádár leányainak

NŐKa XX. században 
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter
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rukezelőként, traktorosként vagy gép
kezelőként dolgozó nő, akit nőies attri
bútumokkal ábrázolnak, gondoljunk
csak a szoknya és kendő viselésére. 

Az 1952es családjogi törvény ki
mondja, hogy a házasság érzelmi és
gazdasági közösség. A családmodell is
megváltozik, a sokgyermekes helyett a
maximum háromgyermekes család
lesz a követendő. A gyermek a boldog
ság forrásává válik, a szülők nem nehéz
sorsot szeretnének gyermeküknek, ha

nem a lehetőségekhez képest megadni
nekik mindent, ami könnyebb élethez
segíti őket. Az egyházi esküvő ugyan til
tott volt, a Ratkókorszakban nem en
gedélyezték az abortuszt sem, de a vá
lás egyszerűbbé vált, és főleg az értel
miségi nők körében egyre többen vál
laltak gyermeket leányanyaként. Általá
nossá vált a kórházban szülés, kiépült a

védőnői hálózat. A dolgozó nőket a há
zimunka terheitől teljesen vagy rész
ben megszabadító szociális intézmé
nyek hálózata lassan fejlődésnek indult,
munkába állásukat államilag támoga
tott szolgáltatások segítették: bölcső
dék, óvodák, napközik, menzák, moso
dák. A szocialista blokk nyújtotta „lehe
tőségek”sok nyugateurópai nőnek áhí
tott vágya lehetett, ahogy a később be
vezetett gyes és gyed rendszere is, ám
a magyar nők számára nem nyújtott va

lós diadalérzetet. A nyolc óra munka
után még átlagosan négyórányi, háztar
tásban végzett teendőket a társadalmi
elvárás természetesnek vette, a férfiak
házimunkához és gyermekneveléshez
fűződő viszonya csak nagyon lassan vál
tozott az évtizedek alatt. 

1958tól a brigádmozgalomban is
az egyenlőségre törekvés a jellemző,

például a női köpeny, az iskolaköpeny
használata is azt célozza, hogy minél
kevésbé látszódjanak a különbözősé
gek. A női politikai mozgalmak és szer
vezetek hiánya csökkentette a nyilvá
nos viták esélyét a munkavégzés és ne
mi egyenlőség felmerülő problémáiról.

Ám a technika fejlődése, a hollywo
odi és nyugateurópai mozifilmek, a ze
nei és szexuális forradalom is hatást
gyakorolt a magyar nők életére. „Komp
ország” lévén hazánkba is lassan be
csordogáltak a nők életét segítő és
szebbé tevő megoldások, legyen szó
akár háztartási gépekről, divatról, szép
ségápolási termékekről, de megemlít
hetjük a fogamzásgátlás és a szórakozás
változását is. „A világhírű színésznők,
énekesnők ruha és sminkviselését utá
nozni nem volt bűn hazai gyártású ter
mékekkel, a „lengyelpiacokon” besze
rezhetők voltak a márkásabb áruk és a
háromévenként külföldre utazás lehe
tősége is szó szerint utat nyitott nyugat
ra. Miniszoknyák, rúzsok, tűsarkú cipők,
kontyok vagy akár a hippi korszakot idé
ző farmer és hosszú haj köszönnek visz
sza a korabeli Kádárkori képekről, ame
lyeken édesanyáink szerepelnek. Az
évenkénti balatoni nyaralások, a szóra

kozást és ismerkedést nyújtó házibulik,
kirándulások már egy újabb korszakot
idéznek, pedig még nagyon messze va
gyunk a rendszerváltástól és a valódi
emancipációtól” – mondja dr. Tóth Esz
ter Zsófia történész. 

1981ben lépett hatályba „A nők
kel szembeni megkülönböztetés min
den formájának felszámolásáról” szó
ló egyezmény, a nőmozgalmak pedig
a rendszerváltás óta újra felerősöd
tek hazánkban is. Az elmúlt évtize
dekben legtöbbször a nők saját teste
feletti önrendelkezés joga, az abor
tusztörvény, a nők elleni erőszak, a
családon belüli bántalmazás, a nők
nemük miatti diszkriminálás okán
hallatják hangjukat. Az elmúlt száz
évben történt társadalmi szerepvál
tozás a női identitás megítélésében
és megélésében teljes életformavál
tást igényelt nemcsak a nőktől, ha
nem a férfiaktól is. A munka és a csa
ládi élet összeegyeztetése a partner
ségen nyugvó kapcsolatokon, a „köl
csönös függésen” alapul, ám ennek
még csak részben sikerült áttörnie a
hagyományosnak mondható szemlé
letvilágot a nők jogairól és a társadal
mi szerepvállalásról.

A világ női oldala
FRAUenTITÄT TO GO címmel a budapesti Goethe Intézet által össze
állított, a nők társadalmi életéről szóló vándorkiállítás látható a Kisfa
ludy Károly Könyvtárban (Baross Gábor út 4.) február 3ig a könyvtár
nyitvatartási idejében. A tárlókon elhelyezett kiadványok, könyvek ké
pet adnak a nők választójogával megkezdődő társadalmi változások
100 éves történetéről. A kiállítás anyaga a női választójog kérdését
és az ehhez kapcsolódó politikai eseményeket is tárgyalja; irodalmi,
kulturális és publicisztikai kiadványokon keresztül mutatja be a női
egyenjogúság történetét és aktuális helyzetét. Az „utazó könyvtár”le
hetőséget teremt, hogy gondolkodásunkba illesszük a női sorsokat,
ideákat és tapasztalatokat, hogy belelapozzunk a világ női oldalába.
Képet kapjunk arról, hogyan jelentek meg a nők a politika, a minden
napi élet és a művészetkultúra területén az elmúlt egy évszázadban.
Varga Zsófia, a Goethe Intézet könyvtárosa köszöntőjében kiemelte,
a kiállítás installációját a női mozgalmak szimbólumrendszere ihlette,
az köszön vissza modernizálva a pink–zöld–fehér színvilágban. 
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lövell terebélyes, húszméteres víz
oszlopot az ég felé. Mellette állva az
ember igencsak kicsinek érzi magát.
(Meg igencsak vizesnek, ha a szél
pont arra viszi a permetet).

A természeti csodák mellett érde
mes időt szánnunk Reykjavíkra is,
melynek óvárosa barátságos, emberi
léptékű és színes. A látnivalók gyalog

szerrel is könnyen elérhetők, ami
azért is szerencsés, mert a buszok
drágák és nem túl gyakoriak. A város
három jelképe a rendhagyó Hallg
rímskirkjatemplom, a nemrégiben
elkészült Harpakoncertterem és a vi
king hajót formázó Naputazószobor.
A főváros kikötőjében pedig befizet
hetünk hajós bálnalesre is.

A csodák szigete, 

Izlandon ez idő tájt még elég hosszúak az éjszakák. A nap tizenegykor kel és fél
négykor már le is bukik a horizont alá. Ez ideális lehet a sarki fény megfigyelésé
hez, mégsem a január a legfelkapottabb turistaszezon. Sokkal inkább a nyár,
amikor száraz és kellemesen meleg az idő. Ráadásul akár éjfélig fent van a nap,
tehát jut idő felfedezni a temérdek természeti csodát, amit Izland tartogat. 

IZLAND Szerző: Kisté
Fotó: unsplash.com; pixabay.com

Ez Európa második legnagyobb
szigete, lakossága azonban mindösz
sze 350 ezer körüli. Az emberek
többsége Reykjavíkban, vagy annak
közvetlen környezetében él, a fapa
dos járatok viszont nem itt, hanem a
valamivel nyugatabbra fekvő Kefla
víkban szállnak le. Innen busszal ju
tunk be a fővárosba, a cirka három
negyed órás út alatt pedig szabadon
gyönyörködhetünk a sziklás táj, a ta
golt tengerpart és a hófödte hegy
csúcsok pazar látványában.

A fapadosok közül egyedül a ma
genta színű légitársaság indít rend
szeres járatokat ide, budapesti, illet
ve bécsi indulással. Jelenleg a márci
usi időpontok foglalhatók jutányo
san, de érdemes figyelni a vállalat
honlapját, mert várható, hogy lesz

nek a mostaninál olcsóbb nyári idő
pontok is. Addig pedig van időnk
megtervezni magát a nyaralást.

Vulkánok, gejzírek, termálvizek
Izland az eurázsiai és az észak

amerikai kőzetlemez találkozásánál
fekszik, ezért a szigeten nagyon meg
határozó a vulkanius aktivitás. A több
mint száz tűzhányó közül 26 ma is ak
tív, a lakóházak kilencven százaléká
ban pedig termálvíz biztosítja a téli
meleget. Jut persze víz a gyógyfür
dőkbe is, melyek közül a leghíresebb
a Reykjavíktól délnyugatra található
„Kék lagúna”. Az itteni termálvíznek
szinte valószínűtlen kékesfehér szín
árnyalata van, a fürdő maga viszont
túlontúl felkapott és botrányosan túl
árazott.

Sokkal inkább megéri felkeresni a
Reykjadalurvölgyet, ahol bármelyik
évszakban a szabad ég alatt fürdőz
hetünk, ráadásul teljesen ingyene
sen. A fürdőhely csak gyalogosan kö
zelíthető meg, azonban maga a túra
útvonal is lenyűgöző: gyönyörű tájon,
fortyogó iszapmedencék és gőzölgő
termáltavak között vezet az út. Nem
is szólva a Djúpagilsfossvízesésről,
ami ugyan csak kistestvére Izland ko
molyabb zuhatagainak, de olyan vad
regényes, hogy abba belesajdul az
ember szíve.

Szintén életre szóló élmény a
Strokkur, ami a jelenség névadója, a
Geysir tőszomszédságában működik.
Míg azonban ez utóbbi ma már inak
tív, addig a Strokkurgejzír példás
megbízhatósággal, 510 percenként

Izland nem olcsó hely, de kis
odafigyeléssel nem kell, hogy rá
menjen a nyaralásra a farme
rünk. Szervezett túrák helyett ér
demesebb saját kocsival fedezni
fel a szigetet, hotel helyett pedig
vendégházban vagy privát apart
manban szállni meg. Jelentős el
térés van a szupermarketek árai
között is – keressük mindig a Bó
nus lánc üzleteit. Ha pedig estén
ként egy pohár borral búcsúztat
nánk a napot, azt javasolt még a
ferihegyi duty freeben beszerez
ni, Izlandon ugyanis aranyárban
mérik a szeszesitalt.
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Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a második eme-
leti, 62 nm-es, nappali+2 szobás,
erkélyes lakás. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik. Vár-
ható átadás: 2020. õsz

Budai Mónika:
30/640-8794

Péren új építésû, 81,15 nm-es,
nappali+3 szobás ikerház eladó
779 nm telekrésszel, 15 nm terasz-
szal, minõségi megoldásokkal.
Nincs közös fal a szomszéddal,
nincs szolgalmi út.

Horváth Edina:
70/587-4020

Nádorvárosban extrán felújított, 74
nm-es, nappali+2 szobás, erkélyes,
2. emeleti téglalakás eladó. A magas
minõségû felújítás során új gázkazán,
klíma, új szaniterek, konyhabútor ke-
rültek beépítésre.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyõr-Révfaluban, az Audi Iskolától
pár perc sétára újszerû, 54 nm-es,
elsõ emeleti, franciaerkélyes téglala-
kás eladó. Az ingatlan egy 2012-ben
épült 6 lakásos társasházban találha-
tó, nappali+2 szobás. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 29 M Ft Ár: 37,990 M Ft 

Gyõr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez az elsõ emeleti, 60 nm-
es, nappali+2 szobás, 7 nm terasz-
szal rendelkezõ lakás. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.
Teremgarázs is vásárolható. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyõrhöz közel, Nagyszentpálon kí-
nálom eladásra ezt a 92 nm-es, új
építésû ikerházat. A telek mérete:
420 nm. Elosztása: nappali+3 szo-
ba+háztartási helyiség. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a második emele-
ti, 42 nm-es, nappali+1 szobás, 10
nm erkéllyel rendelkezõ lakás. Az ár
emelt szintû fûtéskész állapotra vonat-
kozik. Várható átadás: 2020. õsz

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 23,5 M Ft 

Likócson 140 nm-es, nappali+4 szo-
bás, alápincézett, garázsos családi ház
eladó két fürdôszobával, étkezôvel,
gardróbbal. A telek 1600 nm, a ház
1990-ben épült, szigetelt. A két szint
külön is fûthetô.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 59,5 M Ft 

A 100 nm-es házat 1054 nm-es te-
lekre építik fel. Elosztása: amerikai
konyhás nappali+3 szoba. A nappa-
liból nyílik a 16 nm-es terasz. A ga-
rázs mérete: 20 nm. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 49,9 M Ft 

Gyõr-Ménfõcsanak és Gyõr új ba rát
határán eladó új építésû, 84 nm-es
ikerház 17 nm terasszal és 926 nm sa-
ját kertkapcsolattal. Amerikai konyhás
nappali+3 hálószobás. Az ár emelt
szintû fûtéskész  állapotra vonatkozik. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 33,9 M Ft 

Gyárváros csendes részén, ETO
Parktól két perc sétára 3 szo -
ba+kony hás, teljesen alápincézett,
110 nm-es családi ház+60 nm-es
lakás eladó, 300 nm telken. A ház a
’70-es években épült, 38-as téglából.  

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 43,9 M Ft 

Nádorváros legkedveltebb utcájában
eladó ez a 78 nm-es, földszinti, utca-
fronti, két bejárattal (utca+udvar)
rendelkezõ üzlethelyiség. A társasház
2008-ban épült. Elosztása: 65 nm-es
üzlettér, teakonyha, mosdók.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 36 M Ft 

Gyõr-Révfalu kedvelt, új építésû ré-
szén korszerû, 42—73 nm közötti, új
építésû lakások eladók erkéllyel vagy
terasszal és kertkapcsolattal. A 3.
emeleti, 45 nm-es lakás amerikai
konyhás nappali+1 szobás. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 23,612 M Ft 

Gyõrzámoly csendes, új építésû ré-
szén új építésû családi ház eladó. A 98
nm-es ház kiválóan alkalmas nagyobb
családok számára is, az amerikai kony-
hás nappali mellett 3 hálószoba kapott
helyet. Az ár emelt szintû fûtéskész. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 43,8 M Ft 

Ár: 32,690 M Ft 

Ár: 32,687 M Ft Ár: 35,490 M Ft

Gyõr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez a földszinti, 46 nm-es,
nappali+1 szobás, 4 nm terasszal
és 40 nm saját kerttel ren del kezõ la-
kás. Az ár emelt szintû fû tés kész. Te-
remgarázs is vásárolható. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 26,141 M Ft

Olyan lakást keres, ahova csak
költözni kell? Megtalálta! A vételár
a teljes berendezést tartalmazza.
Gyõr-Nádorvárosban 3. emeleti, 63
nm-es, erkélyes, 2 szobás téglalakás
eladó. 2004-ben teljesen felújították. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 26,750 M Ft

Ár: 34,166 M Ft
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Térj be hozzánk és éld át velünk 
AZ IGAZI GASZTRO ÉLMÉNYT!

KÜLÖNLEGES sonkák, sajtok,
sörök, borok, pálinkák, édességek 

és gasztro termékek várnak rád!

GUSTO DELICATE 
Gyôr | Family Center

Felvidéken teljesen egyértelmű a válasz arra,
hogy mit eszünk egy sült kacsához káposztával
vagy a vadas mártáshoz. A szlovák és cseh hatás
jelen van a felvidéki gasztronómiánkban, leg
alábbis megtartjuk belőle a legfinomabb eleme
ket. Itt készül knédli a pizzériában, a helyi élel
miszerboltban, a nagy szupermarketekben pár
száz forintért, akár elvitelre is. Pont ezért na
gyon válogatósak is vagyunk: a knédli ne legyen
száraz, gumis és zsemlekockák legyenek benne.
Ez utóbbi viszont csak akkor fordulhat már elő,
ha mi készítjük. Egészen kicsi koromban láttam,
ahogy nagyanyám dagasztja, majd kifőzi a knéd
lit, nagyapám pedig folyamatosan drukkol és na
vigál neki a partvonalról, azaz a konyhai dívány
ról. Amiért viszont a knédli nálunk szállóigévé
vált, az a „krédli” kifejezés, amiről én tehetek.
Pár éves voltam, amikor elkezdtem megszeretni
a finomságot és mindennek hangot is adtam.
Krédlinek hívtam és a család minden tagjával
igyekeztem megértetni, hogy ők tanulták meg
rosszul: „Papa, ez nem knédli, ez krédli!” Nagy
apám ezen hatalmasakat nevetett és a feladatot
egészen komolyan vette, így nálunk az első szá
mú szórakoztató jelenet mindig én voltam, az
okító mondatommal, majd ezután nagyanyám
mal felvették a szótárukba és az egész csalá
dunk azóta is így hívja. Természetesen a vendég
lőkben igyekszünk koncentrálni a közérthetőbb
kifejezésre, hogy azt kapjuk a tányérunkra, amit
szeretnénk, de közben mindannyian mosoly
gunk magunkban és nagyapám legízesebb ne
vetésére gondolunk. 

#szarkazsófi

Egyszerűbb otthon igazi knédlit készíteni,
mint a boltban igazán finomat találni. Az már
egy másik kérdés, hogy ki, hogy nevezi otthon
ezt a köretet.

A mi krédlink
Bevásárlólista (nagy adag)
1 kg rétesliszt • 1 tojás 
6‐7 dkg élesztő 
100 ml langyos tej • 400 ml víz
1 kk. cukor • 2 kk. só
2 db zsemle kockázva, pirítva
1 ek. olaj

Elkészítés
1. Az élesztőt felfuttatom a cukorral lan
gyos tejben, kidagasztom az átszitált
liszttel, sóval, tojással, pirított zsemle
kockákkal. 2. A zsemlekockákat enyhén
olajos serpenyőben pirítom meg előre
vagy olajozott tepsibe téve 10 percig
200 fokon. 
3. Négy gombócot formázok belőle,
amit duplájára kelesztek. Kicsit megsod
rom hosszúkásra a kifőzésük előtt. Nagy
fazekat választva, forrásban lévő, bő,
sós vízben kifőzzük 15 perc alatt.

Tipp: 
A sütni való 
nyers kacsát 

minden esetben jobban
be kell sóznunk, mint 

azt gondolnánk.
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Kedves Kicsik és Nagyok! 
A téli hidegben szeretnének a dzsungel lakói kö

zött felmelegedni és egy izgalmas programon
részt venni? Akkor vár a belvárosi dzsungel, a Fü
les Bástya! Sok szeretettel meghívunk mindenkit
a január 18i családi napra, ahol 18 óráig különle
ges programokkal, simogatásokkal várjuk a gyere
keket, felnőtteket egyaránt! Megnézhetik, hogyan
eszik a kajmán, a mézmedve, a piraya és a kamé
leon. Megtudhatják, milyen okosak a patkányok,
hogyan kell tartani az állatokat, valamint a Zoo 
Show egyes szereplői is ellátogatnak hozzánk!

Programok: 
13–14.30 óra: Állatok ételeinek elkészítése,

mint a gondozók, elkészítjük közösen a Füles Bás
tya lakóinak ételeit, majd közösen beadjuk nekik.

14.50–15.50:  
• Füles Bástya lakóinak bemutatása
• ZooShow szereplőinek bemutatása
• Téli madáretetéssel kapcsolatos fontos

teendők bemutatása

16 órától változatos programok
• Kreatív sarok: színezők, hajtogatás
• Füles Kvíz: Ha kitöltitek, édesség jár cserébe
• Kérdezz! Felelek! Állatok tanításáról, 

avagy hogyan zajlik az állatok tréningje
• Állatsimogatás
16.30: Kaméleonetetés
17 óra: Kajmánetetés

További információk: fulesbastya.hu
Kalandra le! Szeretettel várunk mindennap!

Családi nap

Tá
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at
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ta
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m

a Füles Bástyában
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert



A PannonVíz Zrt. két munkatársa kapott elismerést a közelmúltban,
mindketten negyven éve dolgoznak a vízszolgáltatónál. Elsőként Ér
sekné Schőberl Magdolnát ismerhetik meg az olvasók.
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A GYHG Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

FLOTTAKEZELÕ

Szakmai önéletrajzát a bérigény megjelölésével következõ címre várjuk: GYHG Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028 Gyõr-Sashegy, 
Külsõ Fehérvári út 1., vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, szíveskedjen a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni: „Flottakezelõ” pozíció.

Fõbb feladatok: Társaságunk gépjármûveinek, eszközeinek szükség szerinti javíttatása, szervizeltetése, mûszaki vizs-
gáztatása, közremûködés a beszerzésekben, a jármûvek állagmegóvásának felügyelete, figyelemmel kísérése • a
gépjármûvek, eszközök dokumentumainak teljes körû nyilvántartása, az ezzel kapcsolatos teendõk ügyintézése, admi-
nisztrálása • technológiai és mûszaki színvonal folyamatos ellenõrzése, a fejlesztések elõsegítése, költséghatékony mun-
kavégzés betartatása • kimutatások, beszámolók, jelentések készítése • kapcsolattartás  a Társaság társszerveivel,
ügyfeleivel, önkormányzatokkal, kollégákkal • beosztott munkavállalók irányítása, munkájuk szervezése • károkozással
kapcsolatos események dokumentálása. Feltétel: felsõfokú (mûszaki) szakirányú végzettség • magas szintû számító-
gépes ismeret • „B” kategóriás jogosítvány. Elõnyt jelent: tehergépjármûvek mûszaki ismerete • hasonló területen
szerzett szakmai tapasztalat • gazdasági ismeretek, esetlegesen gazdasági végzettség is

Munkavégzés helye:
9028 Gyõr-Sashegy, 
Külsõ Fehérvári út 1.

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

CSOSZERELÓ́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSIVEZETO

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
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KONTÉNERES
GÉPKOCSIVEZETÓ́
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A szolgáltató munkatársai a 2019
ben bejelentett lakossági igényeket ke
zelik és a szakmailag indokolt beavat
kozásokat végzik el. A bokrok visszavá
gása által a cserjeállomány megújul, a
növények tavasszal nagyobb életerő
vel hajtanak ki, a közterületek átlátha
tóbbak, könnyebben tisztán tartható

Érsekné Schőberl Magdolna a Bu
dapesti Műszaki Egyetem és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem közös kép
zésén szerezte biológus mérnöki képe
sítését. 1979ben került első és máig
egyetlen munkahelyére, a Győr és Kör
nyéke Vízmű és Fürdő Vállalathoz, a
PannonVíz Zrt. jogelődjéhez. „A győri
idény, gyógy és termálfürdőt vezet
tem. A MosoniDunán működött a tu
tajuszoda, férjemmel ez volt az egyik
kedvenc helyünk. Az idényfürdőbe
nyaranta csúcsidőben 1012 ezren lá
togattak 2030 forintos belépőkkel.
Szép időszak volt, szívesen emlékszem
az itt töltött 25 évre” – mesélte Mag
dolna, aki az élményfürdő elkészülte
után a PannonVíz Zrt. ballontöltő üze
mének vezetője lett. „A palackozás be

A Győr-Szol Zrt. a városi növényállomány kezelőjeként végzi 

ak. A lakótelepek és zöldterületek cser
jefoltjaiból eltávolítják az elöregedett,
kiszáradt növényeket, és az idegen ho
nos és invazív fajokat. Visszavágják a
közlekedést nehezítő, járdákhoz, par
kolókhoz közel növő növényeket is. A
metszés a növények nyugalmi idősza
kában végezhető el, kora tavaszig.

A 2020. január 1je után bejelen
tett, az élet és vagyonvédelmi szem
pontok alapján nem indokolt metszé
si és növényápolási feladatokat a
szolgáltató a következő idényben
végzi el. A cserjék szakszerű visszavá
gása mellett zajlik a városi faállo
mány gondozása is.

A KÖZTERÜLETI CSERJEMETSZÉST

A TUTAJUSZODÁBAN
Régi idők szép nyarai 

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

indítása és felfuttatása után ma már
245 vízadagolóval dolgozunk, a 19 lite
res ballonokba a szigetközi parti szűré
sű kutak vize kerül vastalanítás és UV
fertőtlenítés után” – avatott be mun
kájának részleteibe és hozzátette, a
ballonos vizet sokan használják védő 
italnak, a hűtés mellett forróital és szó
dafunkció is van a gépeken. Rendezvé
nyeken, fesztiválokon ideális választás,
könnyen, gyorsan telepíthető, és friss
hideg vízzel vagy szódával tölthetjük
meg kulacsunkat. „Minden alkalom
mal ott vagyunk a Győrkőcfesztiválo
kon, futóversenyeken, szinte minden
nagyobb városi rendezvényen. A mun
ka mellett pedig minden időmet lekö
tik az unokák, a lovak és a kutyák, így,
ebben a sorrendben.”
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A GyőrSzol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. tájékoz
tatja ügyfeleit, hogy közös, Orgona utcai ügyfélszolgá
lati irodájuk január 26án, vasárnap szavazóhelyiség
ként működik. Ezért az Orgona utcai ügyfélszolgálat

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján érté-
kesíti 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 ingatlan két bejáratról is megközelíthető,
összkomfort fokozatú, az üzlettereken kívül,
mosdóhelyiségekkel és egyéb tárolóhelyiségekkel
rendelkezik. A zrt. jelenleg az ingatlant bérlet út-
ján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre
vonatkozóan 2019. december 31. napjáig tartó
határozott, míg a 110 m2 alapterületű ingatlan-
részre határozatlan időtartamú bérleti szerződés
van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatá-
ban nyilatkozni köteles, hogy a bérleti jogviszo-
nyok fenntartásával vagy anélkül kívánja-e az in-
gatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot
tenni, mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton
kell megküldeni, vagy a Társaság székhelyén sze-
mélyesen 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
tekinthetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt.
Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Or-
gona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@
gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra
között.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pá-
lyázatot hirdet KULTURÁLIS ÜGYINTÉZŐ munka-
kör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban további
információ az onkormanyzat.gyor.hu honlapon, a
Pályázatok menüpont alatt érhető el.

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!

´´
´´
´´

´´ ´´

2019ben ilyen speciális
burkolatot kapott a Bisinger
sétányon a Faun és Nimfák al
kotás, a Radószigeten a Vé
nuszszobor és a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház előtti
díszkút. Korábban a Jedlik
Ányos utcában található szó
dás szökőkutat, a megyei kor
mányhivatal előtti téren lévő
zenélő szökőkutat, a Rába Ho
tel előtt található Ölelkező for
mák című csobogót és a Ba
ross út és BajcsyZsilinszky út
sarkán található Kőcsiga ivóku
tat is védelmező, egyben deko
ratív burkolattal látták el.

január 24én, pénteken 8 és 12 óra között, január 27
én, hétfőn pedig 9 és 16 óra között tart nyitva. A pénz
tár fél órával előbb bezár. A szolgáltatók ezúton is kö
szönik ügyfeleik megértését és türelmét. 

Valamennyi alkotáson egy
merevítő vázszerkezet tartja az
anyagot, amely biztosítja, hogy
az arra installált kép gyűrődés
mentesen legyen látható, és ne
tudjon alá befolyni a víz. A bur
kolat úgy véd a hideg idő viszon
tagságaitól, hogy egyúttal látha
tó marad a műtárgy képe az ar
ra járók számára.

A több éve zajló nagyszabású
szökőkútfejlesztési program ré
szeként 2020 tavaszán dr. Dézsi
Csaba András, a körzet önkor
mányzati képviselőjének kezde
ményezésére a Bem téren talál
ható „Fiú tállal” elnevezésű köz

téri alkotás és csobogó is meg
újul. A szobrot a Munkácsydíjas
szobrász, Kiss Sándor készítette
1965ben. A szökőkút régóta
nem üzemel, gazdaságtalan mű
ködésű volt, hiszen nem volt ben
ne vízforgató így nagy mennyisé
gű vizet pazarolt el, ami a mai kör
nyezettudatos korban nem elfo
gadható, így vízforgató kerül bele,
s a szivárgó medencetest felújítá
sa is szükségessé vált a szobor
megtisztítása mellett. Ugyanitt a
kis tér környezete, a zöldterület,
a padok is megújulnak. A téren
automata öntözőrendszer is léte
sül a füvesített részen.

A téli hónapokban a GyőrSzol Zrt. aktuális feladata a köztéri szökőkutak, csobogók télie
sítése. Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpolgármester kezdeményezése nyomán
2018 óta egyes szökőkutakra olyan takaróponyvák kerülnek, melyeken a téli üzemszünet
ideje alatt is látható, mely alkotást takarják. Így a korábbi egyszínű, nem túl esztétikus
burkolatokat egyedi és látványos takarás váltotta fel a felújított szökőkutaknál.

MÓDOSÍTOTT ügyfélfogadási idő 

A SZÖKŐKUTAKON
Különleges védőburkolat 
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lítás. Autók, robogók kárpitjai
nak javítása, áthúzása. Érdek
lődés: 0670/8846838.

Áruházi, lapra szerelt búto
rok, eszközök, összeszerelé
se! Ház körüli férfimunkák
(számlaképes)! 0630/403
6810; 96/826322.

Villanyszerelés Győr és kör
nyékén. Kis munkák is. Rövid
határidővel. 0620/4026657

Lomtalanítást vállalnék, laká 
sok, pincék ürítését, takarítá
sát, megegyezés szerint. Tel.:
0670/6750654.

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

Lomtalanítást vállalok padlás
tól pincéig, épületbontást is
megegyezés szerint. Hívjon
bizalommal! 0670/7075812

Lomtalanítást vállalok, eltaka
rítom limlomját, ingyen el
szállítom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 0670/882
6590.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól a
pincéig. Tel.: 0670/265
7643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Telefonszám:
0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, lami
nált padlók lerakását vállal
juk. Telefonszám: 0670/245
8931.

ÁLLÁS

Márvány Óvoda udvari mun
kást keres! +3696/317977

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalok Győr
ben és környékén. Tel.: 06
70/3846557.

Szobafestés, mázolás, tapétá
zás, illetve kisebb kőműves
munkák. 0670/5325060

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés kőműves
munkák, víz, villanyszerelés.
0630/8720564

Ajtók javítása! Kültéri és beltéri
ajtók javítása, vasalatzár csere,
zárjavítás. Tel.: 0670/2237957.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz
tással. Ingyenes felmérés, szál

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Zimányi Ostyagyári Szaküzlet!

A kedvezmények nem összevonhatók! A készlet erejéig.

Friss nápolyik, barackmag,
parány,  vaníliás karika és

egyéb termékek
közvetlenül a gyárból!

Ömlesztett, kimért termékeket
keresse a Gyôr, Híd u. 4 sz.

alatti  szaküzletünkben!

ÚJÉVI AKCIÓ!
Zimányi Darálós vaníliás keksz

januárban 799 Ft/kg

KEKSZGYÁRI NYUGDÍJASOK
kedvezményes vásárlásra jogosultak!

KIADÓ

Munkásoknak GyőrRévfaluban
10 fő részére kulturált szállás
azonnal kiadó. 0620/9780539

Győr, Vezér utcai első garázs
soron 15 nmes garázs kiadó.
0620/2660791

Ikva utca 2. emeleti lakás szobá
ja kiadó. A lakás felszerelt, WiFi
van. Kaució: 1 hó. Jelenleg 2
lány és 1 fiú lakik a lakásban. El
sősorban lányok jelentkezését
várjuk. A szoba 45.000 Ft/hó +
rezsi (max. 10.500 Ft/hó/fő).
Érd.: 0670/4194222.

LAKÁSCSERE

96/505050

Nádorvárosi 2 szobás, 59 nmes,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 35–
45 nmes, 1 szobás, határozatlan
idejű, gázfűtéses, nádorvárosi
bérleményre. Panelépület kizár
va. (Hirdetésszám: 716)

Belvárosi 2 szobás, 72 nmes, kom
fortos, határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 100 nmtől, min.
3 szobás, határozatlan idejű, belvá
rosi, nádorvárosi, gyárvárosi, sza
badhegyi bérleményre. Panel kizár
va. (Hirdetésszám: 717) 

Adyvárosi 2 szobás, 49 nmes,
összkomfortos, határozott, bér
leti szerződéses lakást cserélne
55–100 nmes, 34 szobás, hatá
rozotthatározatlan idejű, bérle
ményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 661) 

Újvárosi 1 szobás, 34 nmes,
összkomfortos, felújított, határo
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 35–45 nmes,
határozatlanhatározott idejű
bérleményre. Bán A. utca kizár
va. (Hirdetésszám: 662)

Szigeti 1 szobás, 40 nmes, fél
komfortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserélne
50–90 nmes, 2–1+2 fél szo
bás, határozatlan bérleményre.
(Hirdetésszám: 663) 

Szigeti 1 szobás, 26 nmes, össz
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 55–70
nmes, 2+fél 3 szobás, határozat
lan bérleményre. Kizárólag Sziget,
Marcalváros I–II, Szabadhegy vá
rosrészben. (Hirdetésszám: 664) 

Adyvárosi 2 szobás, 54 nmes,
összkomfortos, határozott bérle
ti szerződéses lakást cserélne
54–65 nmes, 3 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, nádorvá
rosi, Marcalváros I, adyvárosi
bérleményre. Lift nélküli házban
maximum a 2. emeletig. (Hirde
tésszám: 665)

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron an
tik bútort, festményt, heren
di porcelánt, Zsolnayt, kristá
lyokat, ezüsttárgyakat, ék
szert, régi órákat, könyveket,
dísztárgyakat, hagyatékot vá
sárolunk. Hívjon bizalommal!
Tel.: 0670/6405101. Díjta
lan értékbecslés!

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! 06
20/5299861

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Telefonszám: 
0620/4153873.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Érdeklődés telefonon:
0670/5642280.

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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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •

• ÁPOLÓ • SZAKÁCS •
• VILLANYSZERELŐ •

• FESTŐ •
• KARBANTARTÓ •

• KLUBVEZETŐ •
• KLUBGONDOZÓ •

• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •
munkakörökben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr,  Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu

Január 23. és 26. között Győrben rendezik az V–
VI. korcsoportosok Kézilabda Diákolimpia Országos
Döntőjét, amelyen Magyarország legjobb nyolc lány
és nyolc fiú csapata méri össze tudását, az érmes csa
patok tagjai felvételi többletpontokat is kapnak. 

Január 23án, csütörtökön 19.30kor lesz az
esemény ünnepélyes megnyitója az Olimpiai

Sportparkban, majd pénteken 9, szombaton pedig
8 órától játsszák a csapatok a mérkőzéseket, va
sárnap a döntőket láthatják a nézők. A fiúk mér
kőzéseit az Olimpiai Sportparkban, a lányok mecs
cseit, valamint a vasárnapi finálékat a Magvassy
Mihály Sportcsarnokban rendezik, a díjátadás vár
hatóan 14.15kor kezdődik. A belépés ingyenes.

DiákolimpiaKézilabda

Az ifjúsági nők mezőnyében az Arrabona EK szí
neiben induló Siska Bettina 2000 és 500 méteren
is első lett a prágai evezős ergométeres kontinens
bajnokságon, míg a paraevezősöknél a válogatott
csapat tagjaként a GYACos Pető Zsolt megvédte
címét, és negyedszer lett Európabajnok. A ma
gyar válogatott három fővel, Pető Zsolt mellett

„Nagyon örülök, hogy eljött ez
a pillanat. Sokszor emlegettem
már, hogy szeretnék az ETOba
visszatérni, és most ennek is el
jött az ideje. Mindig is otthon
éreztem magam az ETOnál, szü
leim is itt dolgoznak, győri neve
lésű játékos vagyok. Korábban is,
ha tehettem, és itthon voltam,
ellátogattam a klubhoz, tényleg

Három aranyérem PRÁGÁBÓL
Krémer Eszterrel és Nagy Ráhellel képviseltette
magát a kontinensviadalon, azonban több magyar
klub is indított versenyzőt a prágai Královka Aré
nában. A klubszínekben induló magyarok közül a
Győri Atlétikai Club serdülő vegyes csapata ezüst 
érmet szerzett, míg a paraevezős Vincze Dávid har
madik lett.

nagy örömmel jövök vissza” –
mondta Priskin Tamás.

Priskin 13 évesen került a
Győri ETOhoz, három évvel ké
sőbb már a felnőtt csapatban is
bemutatkozott, 2006 nyarán
Angliába igazolt. Az ott töltött
hét éve alatt megfordult többek
között a Watford, az Ipswich és a
Swansea csapatainál is. Játszott

Izraelben és Szlovákiában is. Pris
kin 2017 nyarán szerződött a Fe
rencvároshoz, amely egy év után
kölcsönadta a Haladásnak, tavaly
nyáron visszatért a fővárosiak
hoz, onnan pedig Győrbe. A vá
logatottal szerepelt a 2016os Eu
rópabajnokságon, legemlékeze
tesebb gólját a norvégok elleni
selejtezőn szerezte.

PRISKIN

A hatvanháromszoros
magyar válogatott csa
tár két és fél évre írt
alá a Győrhöz, melynél
a 30as mezben játszik
majd.

visszatért az ETO-hoz
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„Jelenleg az Audi ETOnál vagyok az
edzői stáb tagja, az erőnléti felkészíté
sért és a rehabilitáció gyógytorna utáni
szakaszáért felelek. Pár hónapja csatla
koztam a női válogatott szakmai csapa
tához, mindezek mellett működik a ka
puvári gyerekfociklubom, edzésekkel,
versenyeztetéssel. Közben dolgozom
az Olimpiai Sportparkban működő
Sportegészségügyi Központban, az el
sősorban rehabilitációra szakosodott
Sport and Balance csapatában is. Ez a
centrum – a fővárostól eltekintve –
egyedülálló az országban, nem csak
profi sportolókkal, hanem amatőrök
kel is foglalkozunk, komplex ellátással”
– válaszolja Zoli, amikor próbálom kibo
gozni a szálakat, ami a jelenlegi elfog
laltságát illeti, hiszen a munka mindig
megtalálja, azóta, hogy az ETOnál el
kezdett edzősködni gyerekekkel, majd
az első csapat erőnléti edzője lett. 

„Ott vált egyértelművé számomra,
hogy a foci a legnépszerűbb sportág a
világon, így nálunk is. Katarzisszerű él
mény volt negyven év után bajnoki
aranyat nyerni az ETOval 2013ban.
Csodálatos együttes volt az Pintér Atti
la irányításával. Életemben a legképzet
tebb és legjobb játékossal ott találkoz
tam és dolgoztam együtt. A grúz Rati
Aleksidze olyan futballtudással, labda
technikával, atletikus képességekkel
volt megáldva, ami akkor nálunk cso
daszámba ment. Abban az időszakban
tanultam meg, hogy ebben a szakmá
ban bármikor benne van a gyors bukás
lehetősége, és ha bukik az edző, talán
vele együtt a stáb is, akkor pedig fel kell
pakolni a családot és költözni kell.” 

Zoli az ETO után a Gyirmóthoz ke
rült, az ott eltöltött négy év alatt
megjárta a klubbal az NB Iet, közben
a válogatottnál is számítottak rá, így
lehetett ott a franciaországi konti
nensbajnokságon is. 

„Szerencsém volt, hogy Pintér Attila
távozása után is maradhattam a stáb
ban, és átélhettem az Európabajnoki
őrületet. A foci egy ország kedélyálla
potát befolyásolja, ez akkor tisztán lát
szott. Tudtuk odakint is, hogy futball
láz van Magyarországon, de őrület volt
a meccseinken a helyszínen is, ami ak

kora erőt adott, hogy esélytelenekből
továbbjutók lettünk. A közvélemény
hajlamos volt a bulvárhírek alapján
megítélni játékosokat, pedig értékes
emberek alkották az együttest. Szalai
Ádámról például a keresztvizet leszed

ték az Eb előtt, mert nem ment neki a
játék, de ettől még vezér tudott lenni.
Arról senki nem írt, hogy ő 14 éves ko
ra óta játszott külföldön, gyerekként
kellett helytállnia, csak magára számít
hatott, négy nyelven beszél, karakán

személyiség, nélküle nem ment volna
a szekér, óriási szerepe volt abban a si
keres Ebszereplésben.” 

Az élet úgy hozta, hogy a gyerekfo
cin kívül a labdarúgás most nincs jelen
Holanek Zoltán életében, jött azonban
a kézilabda. Ambros Martínnal is dolgo
zott együtt két évet, majd fontos tagja
lett Danyi Gábor vezetőedző stábjának.
„Csak, hogy súlyosbítsuk a helyzetet, fiú
foci után jött a női kézilabda. Elég éles
váltás. Az ETOnál a lehető legmaga
sabbra tették a lécet, világsztárok alkot
ják a csapatot. Motivációs probléma so
ha nem adódott, még azoknál sem,
akik sokadik sérülésüket szenvedték el,
és hosszú rehabilitáció következett. Az
a munka, amit én végzek, nem a legkel
lemesebb, az állóképességfejlesztés
említésétől is a hideg rázza az embert,
ezt pusztán diktatórikus módon nem le
het megoldani. A humor elengedhetet
len a mi hivatásunkban is.”

A sikerélmény persze nem csak az,
amikor serleget, érmet nyer a csapat,
hanem amikor valaki visszatérhet a
pályára, köszönhetően többek között
Holanek Zoltán munkájának. „Aman
da Kurtovic hosszú rehabilitáció után
lejátszotta első meccsét, és én,
ahogy öregszem, egyre szentimentá
lisabb vagyok, hát elpityeregtem ma
gam. A következő mérkőzésen írom
a meccsen mért adatokat, és közben
az akkor éppen a lelátón ülő Görbicz
Anita küld nekem egy százas papír
zsepit kézről kézre adva, azzal az üze
nettel, hogy ha megint elérzékenyül
nék, használjam csak. Mindezt Deve
cseri Ádámmal közösen találták ki,
így a találkozó végén megkértem a
zsűrielnököt, hogy mondja Ádámnak
azt, hogy piros lappal kiállította. Kí
váncsi lettem volna az arcára akkor.”

Az Audi ETO erőnléti edzőjének
egyik legnagyobb álma, hogy kijusson
az olimpiára. Erre a női kézilabdaválo
gatottal van esélye. „Győrben játsszuk
a pótselejtezőt, és remélem, sikerül ki
harcolni a részvételt. Ha ez összejön,
az olimpia után átgondolom, hogyan
találjam meg a munka és a szabadidő
megfelelő arányát. Jelenleg ugyanis
hétből hét napot dolgozom.”

Tizenöt éven át kézilabdázott, a főiskola után mégis fociedző lett.
Rehabilitációs szakemberként és erőnléti edzőként is a labdarú
góknál dolgozott először az élsportban, stábtagként nyert magyar
bajnoki címet az ETOval, ott volt a 2016os Európabajnokságon,
hogy aztán Bajnokok Ligájagyőzelmet ünnepelhessen az Audi
ETOval. Holanek Zoltán elfogadta, hogy a focisták között mindig
kézilabdás, a kézisek között labdarúgó lesz. Nagy álma, hogy nyá
ron Tokióban ott legyen az olimpián.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

Az erő vele van: 

HOLANEK ZOLTÁN
humorral lazítja a kemény munkát
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Petar Nenadic, a Telekom Veszp
rém, valamint Eduarda Amorim, a
Győri Audi ETO KC kézilabdázója lett
az elmúlt év férfi, illetve női játékosa
az Európai Kézilabda Szövetség (EHF)
internetes szavazása alapján. Az EHF
a hónapok legjobbjaiból állította ösz
sze a listákat, ezekre voksolhattak a
szurkolók. Az előző idényben a 33
éves szerb irányító, Nenadic bajnok
lett a veszprémiekkel és döntős volt
a Bajnokok Ligájában. A brazil–ma
gyar kettős állampolgárságú átlövő,
a szintén 33 éves Amorim a győriek
kel a bajnokságban, a Magyar Kupá
ban és a BLben is aranyérmes lett.

A GYAC közel 180 nevezővel ren
dezett fedett pályás atlétikai ver
senyt az elmúlt hétvégén az Olimpiai
Sportparkban. „Horváth Márk ered
ménye az összes versenyszámot fi
gyelembe véve is kiemelkedő volt, a
Győri AC versenyzője 17,56 méterre
lökte a súlygolyót, ez az eredmény
jobb, mint a 2020as Ifjúsági Európa
bajnokság kvalifikációs szintje” –
mondta a GYAC klubmenedzsere, az
atléták szakosztályvezetője, Petrahn
Barbara.

60 méteres sprintben a GYACos
Sipos Rajmund 7,16 mpes idővel
nyerte a junior fiúk versenyét, így a
magyar ranglista 2. helyére lépett,
ugyanebben a korosztályban Simon

AMORIM 

Virág a HornBercsényi DSE sprintere
szintén egyéni csúccsal győzött.

A Békéscsabai AC súlylökője, a világ
bajnok, olimpiai bronzérmes Márton
Anita 18,03 méteres dobással maga
biztosan nyert a Maximus SE sportoló
ja, Weiland Violetta (15,22) és az
SZVSE atlétája, Losonczi Blanka (12,86)
előtt. „Nem számítottam ilyen ered
ményre. Az volt a cél, hogy 17,50 körül
dobjak, de erre több mint fél métert si
került rátenni, örülök neki. Karácsony
előtt két hetet Békéscsabán táboroz
tunk, a két ünnep között pedig itt,
Győrben készültünk. Mindent figye
lembe véve, az alapozás kiválóan sike
rült” – mondta Márton Anita, aki ke
mény év elé néz, hiszen a hazai verse

nyek mellett fedett pályás világbajnok
ság lesz Kínában, szabadtéri Európa
bajnokság Párizsban, és a csúcs, a to
kiói olimpia. „Nagyon bizakodó vagyok,
fizikálisan minden rendben, és ha a
technikát összerakjuk, akkor nem lehet
akadálya a sikeres szereplésnek.”

Amíg a nagyok Győrben, addig a
legfiatalabb korosztály Mosonmagyar 
óváron mutathatta meg tudását a
Sport XXIes teremversenyen. Az
U13as korosztályban a Győri AC
„sárga csapata” mindössze fél pont
tal lemaradva az első helyezett mö
gött a 2. helyen végzett, a „zöld csa
pat” pedig a 8. helyet szerezte meg.
Az U 11es korosztályban az 5. és 7.
helyen zártak a GYACosok.

sportévkezdés

az év játékosa Európában
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, 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: január 17—23.

Sertéslapocka,
bôrös, formázott

Pecsenyekacsa

699 Ft/kg

229 Ft/db

Mesés tejföl 20%-os, 
330 g, 693,94 Ft/kg

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,2%-os,
0,5 l, 338 Ft/l

299 Ft/kg

Narancs

Alma, Jonagored,
magyar

Kocsonyának való húsok,
bôr, farok kapható!

949 Ft/kg

999 Ft/kg helyett

279 Ft/kg
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