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A vírus visszahúzódásával a Győr+ Média Zrt. gépe-
zete is zakatolni kezdett, és ha úgy tetszik, minden
fronton előrelendül. 

TELJES 

Remélhetőleg a kedves olvasó is elégedett
azzal a termékkel, amelyet jelen pillanat-
ban a kezében tart. Többhetes előkészítő

munka után a Győr+ Hetilap új megjelenéssel
jelentkezik, amelytől azt várjuk, hogy egy ele-
gáns, áttekinthető, mozgalmas és látványos új-
ságot kapnak hétről hétre kézhez a győriek, és
mindenki megtalálja benne a számára fontos és
érdekes tartalmat. 

„Hónapok óta kísérletezünk tartalmi újításokkal,
arculatváltoztatással, szeretnénk még több exk-
luzív tartalmat szolgáltatni a győrieknek, amel-
lett, hogy a városi aktualitásokról is beszámo-
lunk – mondta Bobory Balázs, a Győr+Média
Zrt. márciusban kinevezett vezérigazgatója. –
Érdekes interjúkkal, riportokkal, véleménycikkek-

kel szeretnénk arra bírni a győrieket, hogy hosz-
szú ideig és szívesen forgassák hetilapunkat.
Mindehhez modern megjelenés, elegáns külső
dukál, és hogy mennyire számít olvasóink véle-
ménye, az abból is kitűnik, hogy a címlapra vo-
natkozó elképzeléseinket online felületeinken
meg is szavaztattuk. A hetilapunk most a tria-
noni emlékév kapcsán négyoldalas melléklettel
jelentkezik, de a megszokott és közkedvelt ro-
vataink száma júniusban tovább bővül, szeret-
nénk a nyomtatott újságunkkal a gyerekekhez is
eljutni, illetve környezetvédelmi témákkal is ki-
emelten, rendszeresen foglalkozunk majd.”

Bobory Balázs elmondta, a változások nemcsak
a hetilapot, hanem a médiacentrum egyéb felü-
leteit is érintik, hiszen a cél az eddigieknél is szí-

nesebb, tartalmasabb információszolgáltatás és
szórakoztatás.

„Nem unatkoztunk az elmúlt hónapokban –
folytatta a vezérigazgató. –  Talán kevesen vet-
ték észre, hogy március közepétől kollégáink az
otthonukból dolgoztak, televíziónk híradójának
felvételei több héten keresztül Ficsór Dávid
szerkesztőnk nappalijában készültek, a rádió
Győr+ Reggelijének két műsorvezetője, Orosz
Sanyi és Nagy Roland úgy ébresztettek minket
az éteren keresztül, hogy a veszélyhelyzet alatt
személyesen szinte nem is találkoztak. Elsődle-
ges célunk volt, hogy a sokkal nehezebb körül-
mények között a szolgáltatásunk minőségét
megőrizzük, de közben igyekeztünk minden té-
ren előrelépni.”

Most már talán sokan tudják, hogy a Győr+Tele-
vízió március közepétől a nap 24 órájában műsort
sugároz, szerepet vállalt a Mobilisszel együttmű-
ködve a távoktatásban, könnyűzenei műsort in-
dított és hamarosan hétről hétre a sportkedvelők
is találkozhatnak számukra kedves magazinnal. A
rádió zenei kínálata bővült, és immáron a hallgató
is szerkesztheti a műsort, ezért indult hétfőtől a
Győr+ Kiwi néven kívánságműsor. 

A gyorplusz.hu weboldalon is ráncfelvarrásra ké-
szülünk, remélhetőleg sikerül néhány héten belül
még átláthatóbbá, könnyebben böngészhetővé
tenni portálunkat, amelyen a különböző felülete-
inken megjelenő tartalmak elérhetőek. 

GŐZZEL

MEGÚJULNAK
A GYŐR+ MÉDIA ZRT. FELÜLETEI

Nagy Roland 
és Orosz Sanyi 6.30-tól 

várják a hallgatókat
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Elfogadja azt a meghatározást, hogy az a ma-
gyar, akinek Trianon fáj?
Igen, és ez nem csak érzelmi kérdés. Ami Trianon-
ban történt, azért volt nemzeti tragédia, mert Ma-
gyarországtól elszakították területének, lakossá-
gának több mint a felét. A békediktátum családo-
kat, egzisztenciákat, településeket szakított széj-
jel, és egy nagyon gazdag kultúrát szeletelt fel.

Ráadásul igazságtalanul.
Trianon nem pusztán igazságtalan volt, hanem
idegen érdekek mentén, mindenféle természetes
racionalitás nélkül, pusztán gazdasági, hatalmi
megfontolásokból történt döntés született. Ez
száz év óta így is maradt, ami itthon majdnem
minden családot érint. Nem volt más oka, mint a
győztes hatalmak arroganciája és szokásos gyar-
mattartó viselkedése. Tudatosan szétszabdalták
a nemzetet, és azóta is uralkodni próbálnak raj-
tunk. Azért van ekkora csalódottság a kelet-euró-
pai blokkban, mert még a rendszerváltás után
sem azt kapták a nyugattól, azt az egyenrangú
partnerséget, amit joggal vártak. A jelenlegi gya-
korlat is az, hogy akik a világban el akarnak dönteni
mindent, azok nem akarnak figyelembe venni
semmit, ami nem az ő közvetlen érdekük.

Nyilván más a nézőpontja annak, aki az anya-
országban maradt, s megint más a határon
túlra került embereknek.
Különféleképpen élik meg magyarságukat az ide-
gen országban rekedtek, mint az anyaországban
maradók. Akik például Ausztriába kerültek, azokat
sokan irigyelték az anyaországban élők közül a szo-
cializmusban, amikor hatalmas különbség volt a két
ország között. Akik viszont például Romániába ke-
rültek, azok hatványozottan megőrizték a magyar-
ságukat, de ez óhatatlanul együtt járt azzal, hogy
elhatárolódtak lakóhelyük új országától, az ottani
hatalomtól, és kisebbségi létbe szorulva büszkén
tartották meg anyanyelvüket, hagyományaikat.
Ezért aztán a helyi hatalom erőszakos módon pró-
bálta keverni őket a román lakossággal.

Az együttélés, a másik iránti tisztelet sikeré-
nek a próbája, hogy a különféle nemzetek
népei képesek-e egy adott országban közös
célokért összefogni.
Magyarországon mindig is kevert népesség la-
kott, de egy nemzetté forrt az évszázadok so-

rán, ezért természetes, hogy mindenkinek fáj,
hogy ezt a nemzetet szétszakították. Mi az egy-
beforrás titka? Az, hogy Magyarországon a kü-
lönböző népek természetes úton, egy lassú fo-
lyamat során alkottak egy nemzetet. Az Európai
Unió a legjobb példa erre, hogy mesterségesen,
erőszakosan nem lehet gyorsan összekalapálni
az összetartozás érzését. Ugyanakkor az Egye-
sült Államokban ez a közös nemzeti öntudat az
idők során már kialakulhatott.

Azért nem mindenkinek egyformán fáj Trianon.
Azoknak nem fáj, akik lélekben föladták, beol-
vadtak a műanyag világba. Erős családi gyökér,
közös kultúra nélkül nem lehet senki lélekben
is erősen kötődő magyar, sem európai,
pusztán azért, mert ide született. Sajnos
sokan nem is ismerik a trianoni békediktá-
tum körülményeit, ez a tragédia a közbe-
szédben közel sem szerepel akkora súly-
lyal, amekkora jelentősége van a nemzet
sorsának alakulásában. Többen pedig úgy
gondolhatják, hogy már avítt dolog száz év-
vel ezelőtti történelmi tényekkel foglal-
kozni. Pedig ez sokkal több, mint
puszta történelem.

Mindig jelen volt a
világban egyfaj-
ta félelem at-
tól, hogy a ma-

gyarok vissza akarják állítani a Trianon előtti
időket, s ez a szándék akár háborúval járhat.
Ha fel lehet tenni azt a kérdést, biztos-e az, hogy
Trianonnak mindenképpen így kellett-e történnie,
úgy azt is föl lehet vetni mindenféle fenyegetés,
erőszakos szándék nélkül: biztos, hogy ennek így
kell maradni a világ végezetéig? A németek a II. vi-
lágháború idején lemészárolták fél Európát, aztán
évtizedekkel később a szétszakított ország mégis
egyesült. Nyilván azért tehette meg, mert gazda-
sági, politikai szempontból fontos volt Európának
és a világnak egy erős Németország. Nekünk nincs

ekkora súlyunk a gazdaságban
és pusztán ezért nincs a

világpolitikában sem,
de attól még az
igazságérzetünket

nem adhatjuk fel.
Különösen egy
olyan álszent vi-
lágban, ahol az
egyenlő elbánást
hirdetik, de mást

cselekszenek.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester édesapja még Erdélyben, Hunyadon született, ott járta ki az
általános iskola alsó tagozatát is. Utána Debrecenbe költözött a család apai ága, majd a szülők végül
Győrben  telepedtek le, mert édesanyja a dunántúli Csöglén, Pápa mellett nőtt fel. „Hála Istennek, hogy
én már Győrben születtem és ez a város jelenti számomra a világ közepét! De a gyökereim a magyarországi
Erdélybe nyúlnak vissza, és ha az embernek ilyen gyökerei vannak, az identitást ad, erősíti a magyarságtuda-
tot” – állítja a város vezetője.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

„MEGOSZTOTTÁK
A NEMZETET, 
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S AZÓTA IS URALKODNI AKARNAK RAJTUNK”
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„Elfelejtett vagy soha fel nem idézett történe-
tekkel szembesítjük önmagunkat és a nézőket
– mondta el a film koncepciójáról a városban
Fredyként ismert Baranyay Alfréd rendező. –
Megszólalnak olyan emberek, akiknek a család-
ját szétszakította Trianon, a határon túlról Győr-
be került fiatal sportolók pedig a nyitott hatá-
rokról és saját magyarságuk fontosságáról is
beszélnek.”

Balogh Attila produkciós vezető szerint a stáb
számára is ajándék ez a film, katartikus törté-
netekkel, és azoknak a fiataloknak a szemléle-
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TRIANONRÓL
tével, sorsával, akik a nemzet egységének kö-
szönhetik, hogy magyar színekben versenyez-
hetnek.

Három helyszínen, egy stúdióban, a Kossuth-
hídnál és a Radó-szigeten zajlott a forgatás. „Az
egész projekt összefogással jött létre, s azt is
jelképezi: a magyar népnek együtt dobban a szí-
ve, bárhol is legyenek a világban” – hangsúlyoz-
ta Baranyay Alfréd és hozzátette, szép kihívás,
hogy egy ilyen fontos feladatot bízott rájuk a vá-
ros. Győri és a környéken élő baráti közösségek
csatlakoztak hozzájuk, de az ország távolabbi
pontjairól is érkeztek szereplők, például Csong-
rádról egy eredeti székely kürtős kalácsot készí-
tő manufaktúra.

A film operatőre Baróti Gábor, a legfiatalabb al-
kotó a 17 éves Róth Barnabás supervisor, aki el-
mondta, gimnazistaként izgalmas munka, hogy
a történelem tantárgy anyagát sorsokkal, törté-
netekkel tudja érdekessé és hitelessé tenni.

A film zenéjét Magyar szív címmel Burai Zsolt ír-
ta, és a Hoppáré zenekar játssza. Mostani ösz-
szeállításunkban néhány szereplőt mutatunk be.
Az összetartozást és a hazaszeretetet jelképező
film három formában is látható a közeljövőben.
Készül egy ötperces változat a Győr+ Média
számára, egy kétperces klip, amely a város social
média felületein látható majd, illetve a Hoppáré
zenekar is jelentkezik hamarosan egy a projekt-
hez kapcsolódó videóklippel.

Összeállította: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Az önkormányzattól kapott felkérést a Happyvideo egy
Trianonról szóló, fiatalos szemléletű film megalkotására
az összetartozás és a hazaszeretet jegyében.

MAGYAR SZÍV: GYŐRI FILM KÉSZÜL

„Ha a következő években karókat faragunk az elcsatolt
területeken élők ellen, ha ellentéteket szítunk, ha hagy-
juk megosztani magunkat, akkor nincs esély arra, hogy
a közeljövőben szorosabban működjünk együtt a sze-
retet és a közös gondolkodás reményében” – így fogal-
mazott Rákász Gergely orgonaművész, aki szombaton
18 órakor a Széchenyi téren méltó muzsikával emléke-
zik az elmúlt száz évre. (Az eseményről televíziós felvé-
tel is készül). Az orgonista eljátssza Kodály epigrammáit,
majd Beethoven közismert, nagyívű V. szimfóniáját, a
Sors szimfóniát kelti életre hangszerén. Beethoven vég-
zetszerűnek tartotta a sorsot, mely bekövetkezik, hiába
tiltakozunk, lázadozunk, kapálódzunk ellene, értelmezte
szóban a szimfónia filozófiáját az orgonista. 

„Ebben a tekintetben a mélyen hívő Bach az ellen-
pontja Beethovennek – fejtegette Rákász Gergely.
– Bach a zenéjével sötétre festett világban is mindig
talál vigasztaló véget, mely nem kiábrándító, hanem
fényes. Talán a mennyország, talán a fény, talán a
tovább éltető remény” – mondta. 

A trianoni megemlékezésen ezt a reményt szeret-
né felmutatni, hiszen – mint fogalmazott – az el-
múlt száz évnek voltak nagy fájdalmai és mara-
dandó szépségei, igazságtalanságai, szétszakítás
és összefogás, de e nemzetet csak a remény által
táplált összefogás esélye tudja megtartani és
gazdagítani.

A SZÉCHENYI TÉRENA ZENE REMÉNYE 

Rákász Gergely
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Tóth Ildikó a népművészet mestere, család-
jával együtt a győri Kékfestő Műhely tulaj-
donosa. Műhelyt alapító dédapjának az

életét kettétörte Trianon. A kékfestőkultúrát
azonban átmentette a család, s Ildikó már a ne-
gyedik generáció tagjaként őrzi, fejleszti ezt a
sajátosan szép népi mesterséget.

Dédapja, Éhling Péter Erdélyben született. A
család kelmefestéssel foglalkozott. A kor szo-
kásainak megfelelően a fiatal Péter vándorle-
gényként nekiindult egyedül a világnak, hogy
máshonnan is ellesse a mesterség titkait.
Győrt mindig úgy tartotta számon, hogy ott hí-
res kékfestők élnek, ezt a várost mindenkép-
pen útba ejti majd. Aztán Győrben tartotta a
szerelem. Megismerkedett Nemes Nagy Zsó-
fiával, összeházasodtak, s 1906-ban megala-
pították a győri Kékfestő Műhelyt. 

A trianoni döntésig élénk volt az ipar, a piac a
környéken. A dédapa főleg a szigetközi és a fel-
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vidéki vásárokat látogatta. Akkoriban még az
asszonyok maguk szőtték otthon az alapanya-
got, a vásárban átadták Éhling Péternek, aki a
következő alkalomra festve visszahozta a meg-
mintázott és megfestett textileket. 

Trianonnal azonban elvesztek a határon túli pi-
acok, elveszett a Felvidék. A család Erdélyben
maradt részét is elszakította a dédapától. Tóth
Ildikó mondja el a családi drámát: egyszer táv-
iratot kapott Éhling Péter, hogy édesanyja na-
gyon rosszul van, látogassa meg. Mire az útle-
velet el tudta intézni, édesanyja már meghalt. A
dédapa soha nem tért vissza Erdélybe, az érin-
tetlen útlevelet most is őrzi Tóth Ildikó.

Hogy mi lett volna velünk, ha nem lép életbe a tri-
anoni békediktátum? – teszi fel a kérdést önma-
gának Ildikó, s meg is válaszolja: együtt maradha-
tott volna a család. A kultúra, a hagyomány azon-
ban összekötötte, összetartotta volna az embe -
reket. Ma is rengeteg olyan megfejtetlen szimbó-

lum van a népművészetben, amelyet az ország
szinte minden táján megtalálunk. A Kékfestő Mű-
hely jelenlegi tulajdonosa szerint a Rábaközben is
használták ugyanazt a jelrendszert, mint amit Er-
délyben. A székekre tett ülőpárnákra festett pá -
váknak például mindig csak egymás szemébe le-
hetett nézni. Ha valaki látogatóba érkezett egy csa-
ládhoz, s azt látta, hogy a székeket kifordították, ez-
által a párnák pávái nem egymásra néztek, nem il-
lett leülni. Ez valami családi bajt, veszekedést jelzett.
Erdélyben ugyanilyen motívumokat faragtak a szé-
kek háttámlájára. Így egyik esetben a párnákat cse-
rélték fel, a másikban pedig a székeket.

Tóth Ildikó két felnőtt lánya is folytatja a kékfestő
mesterséget. Mindketten sikeresen szerepeltek
pályázatokon és kiállításokon egyaránt. A kiseb-
bik a műszaki egyetem mellett, a nagyobbik pe-
dig már meg is pályázta kollekciójával A népmű-
vészet ifjú mestere címet. Ildikó reményei sze-
rint ők lesznek az ötödik generáció, amelyik mél-
tón viszi tovább a kékfestés művészetét.

A PÁVÁK MINDIG
SZEMBENÉZNEK 
EGYMÁSSAL

Két, a határon túlról érkező, immá-
ron győri úszó is elmondta gondo-
latait a Trianonról szóló filmben. A
gyorsúszásáról ismert középiskolás
Méri Bence felvidéki, négy éve ér-
kezett a városba.

„Dunaszerdahelyen jégkorongoz-
tam, megszűnt a csapatom, s hogy
sportoljak valamit, 13 éves korom-
ban úszni kezdtem – magyarázta,
mi ugratta be a medencébe. – Ne-

ten kerestem meg a győrieket,
édesapám fölhívott egy edzőt is,
így kerültem ide.”

„Most otthonról jöttünk, és a határon
ellenőriztek bennünket a járvány mi-
att. Számomra felfoghatatlan volt,
amit édesapám mesélt arról, hogy
régen menyire szorongtak, amikor a
határra értek. Ha nem lennének nyi-
tottak a határok, szóba sem jöhetett
volna, hogy felvidékiként átjárjak
Győrbe” – döbbent rá Méri Bence.

Úszótársának, a most 24 éves
Szabó Szebasztiánnak az idén már
az olimpián szurkolhattunk volna,
ha a járvány miatt nem késlekedik
legalább egy évet a legnagyobb
presztízsű világverseny.

Szebasztián Frankfurtban szüle-
tett, de pici gyerek kora óta a csa-
ládjával Zentán élt, s az volt a szíve
vágya, hogy magyar színekben
szálljon vízre a világversenyeken.

„Édesapám magyar, édesanyám
horvát, Németországban ismer-
kedtek meg – avatott be a családi
viszonyokba Szebasztián. – Tud-
tam, hogy édesapámnak az a vá-
gya, hogy Magyarországot képvi-
seljem a sportban, nagy örömet
szereztem neki ezzel.” 
Három éve költözött Győrbe. Tria-
nonról Zentán semmit sem tanul-
tak az iskolában, a saját kíváncsisá-
gára kezdte bújni az internetes ol-
dalakat, hogy megismerje ennek a
diktátumnak a tartalmát.

„A sportban szerencsére nem ta-
lálkoztam még azzal a jelenség-
gel, hogy valakit a származása,
nemzetisége miatt ne fogadtak
volna be. Mi egymás sikerének is
örülni tudunk, de a legnagyobb
öröm mindenképpen az volna,
hogy magyar nemzeti dresszben
tudnék jó eredményt elérni az
olimpián” – mondta el az egyik
legígéretesebb győri úszó.

„ÁTÚSZTÁK”
AZ ORSZÁGHATÁRT

Méri Bence
Szabó Szebasztián

Tóth Ildikó
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Hogyan érintette Győrt a trianoni
békediktátum?
Rosszul. De mondhatnám vulgári-
sabban is.

Inkább fejtsük ki, milyen hatással
volt az első világháború és az azt
követő igazságtalan trianoni bé-
keszerződés a város életére.
Győrt a frontok elkerülték, katonai
eseményekre nem került sor, bár
nagy katonai bázisként működött a
város. A legjelentősebb katonai
komplexuma a román megszállásig
az ágyúgyár volt. Minden tizedik fel-
nőtt győri polgár ott kereste a kenye-
rét. Több katonai csoport telepedett
le itt. A Frigyes-laktanyát az 1900-as
években komoly összegből építette
fel a város. A laktanyaépítés tudatos
üzleti befektetése volt akkor a tele-
pülésnek, hiszen ahogy elkészült, a
katonaság máris visszabérelte, ami
Győrnek jelentős hasznot hozott. A
négy évig elhúzódó első világháború,
az Osztrák–Magyar Monarchia szét-
hullása, a Tanácsköztársaság, aztán
a trianoni szerződés nagyon meg-
roppantotta Győrt.

Miben nyilvánult ez meg? 
Gondoljanak bele, a háború után
mennyi hadiárváról, szegényről kellett
gondoskodni. A lakosság egy része
automatikusan elszegényedett. Ko-
rábban, Zechmeister polgármester
működése idején húsz év alatt a vá-
ros jövedelme megtriplázódott,
ezek a fejlesztések teljesen leálltak.
Mindenkit megviselt a 4-5 évig
tartó infláció. Szenvedtek tőle az
ipari munkások, a megöregedett
közigazgatási apparátus tagjai
pedig havonta levelet írtak a vá-
rosnak, hogy egy hónap alatt el-
értéktelenedett a nyugdíjuk. Az
ipar fejlődése megtorpant, az
ágyúgyárat elvitték a románok,
igaz, nem nagyon tudtak vele
mit kezdeni, hiszen nálunk ma-

radt a szakembergárda, mely ké-
sőbb a vagongyár kialakulásához

és fellendüléséhez jelentősen hoz-
zájárult. Az 1920-as években egyéb-
ként volt egy olyan koncepció is, hogy

Miként élte meg Győr a trianoni békediktátumot és
annak következményeit? Erről kérdeztük Bana József
történészt, főlevéltárost, a városi levéltár igazgatóját.

egyetemi központtá fejlesszék fel
Győrt, a pozsonyi egyetem ide telepí-
tésével. A dualizmus idején ugyanis a
komolyabb egyetemeink a későbbi
határokon kívül működtek, a politika
ezeket szerette volna átmenteni az
ország belsejébe.

Miért nem élt a lehetőséggel az
akkori városvezetés?
Győr csak akkor fogadta volna be a
pozsonyi egyetemet, ha biztos ga-
ranciát kap arra, hogy Nagymagyar-
ország visszaalakulása után is ná-
lunk marad a felsőfokú oktatási in-
tézmény. Ebből is látszik, hogy az
emberek, a települések hittek abban:
az elcsatolt országrészek belátható
időn belül visszakerülnek hozzánk. A
város vezetői mindent megtettek az
egyetem befogadására, mozgósí-
tották erőforrásaikat, de végül a fel-
sőbb döntés Pécset jelölte ki.

Mi húzta ki a bajból az országot és
Győr városát?
Gazdasági szempontból elsősorban
a pengő megjelenése. Érdekes
egyébként, hogy míg Győr gazdasá-
ga süllyedt, az itt élők életszínvonala,
életminősége és lelki állapota rom-
lott, a dualizmust követően regioná-
lis szerepe, befolyása megnőtt.

Mi volt ennek az oka?
Győr kis megye volt. Végül Moson
megye maradékát ide csatolták, s így
jött létre Győr-Moson-Pozsony köz-
igazgatásilag egyesített vármegye,
amely a korábbi méret duplája volt. A
szomszédos megyeszékhely, Komá-
rom központi része átkerült Cseh-
Szlovákiába, így nem tudott a vetély-
társunk lenni. Az 1930-as években
már regionális központként működ-
tünk, Darányi Kálmán miniszterelnök,
a korábbi főispán itt hirdette meg a
győri programot, a fontos ipari és ka-
tonai beruházásokat. A gyárak köz-
művesített telkeket kaptak, s ezeken
– főleg osztrák és morva tőkéből –
kiemelkedő ipar ágak születtek meg.
Meglehetősen hosszú idő alatt, de
sikerült kilábalni abból a mély gö-
dörből, amit az I. világháború, a Ta-
nácsköztársaság és Trianon rob-
bantott ki nekünk. A veszteségek
rossz emlékei, sebei azonban nem
múltak ki a lelkekből.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

MEGROPPANTOTTA  GYŐRT

A HÁBORÚ, A TANÁCS-
KÖZTÁRSASÁG ÉS

TRIANON
TRIANON 100

Bana József szerint 
a veszteségek rossz emlékei, sebei 
nem múltak ki a lelkekből 
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SZEMSZ      G

A lelkünk mélyén mindig vágytunk arra, hogy va-
lóságos, személyes kapcsolatba kerüljünk egy
emberek feletti intelligenciával, a mindent létre-
hozó személlyel, erővel. Ez történt meg csaknem
kétezer évvel ezelőtt pünkösdkor Jeruzsálemben,
amikor Isten egy régi tervét valósította meg egé-
szen elképesztő módon. 

Eltervezte, hogy helyreállítja azt a teljes, mély lelki
közösséget, amelyben valaha vele élhettünk. Be-
mutatkozott nekünk, majd ő maga született meg
Jézus Krisztusban erre a világra. Az emberléten
túl a kereszthalált is vállalta, hogy abban Ő maga
törlessze le a tőle való elszakadásunk büntetését.
Tette azért, hogy akik ezt felismerik, elhiszik,
azoknak bocsánatot adjon, és nekik ajándékozza
azt az örök életet, amelyben Ő is van. Ezzel még
nem ért véget a történet: elhatározta, hogy
Szentlelkét árasztja ki ránk, emberekre, aki által Ő
maga tölti be a nélküle céltalan, üres, hiábavaló
életünket: 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mind-
nyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen
hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt
az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol
ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg
előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak
mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlé-
lekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni,
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság,
és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén
hallotta őket beszélni. (ApCsel.2,1-4) 

Az Úr azóta nekünk szól az olvasott Ige, a hallott
bizonyságtétel által! Ha megnyílunk előtte, önma-
gával ajándékoz meg! Nem vagyunk egyedül a vi-
lágban: személyes lelki közösségben lehetünk az-
zal az Úrral, aki mennyei Édesapukánkként, Bará-
tunkként, Testvérünkként fordul hozzánk. Ha be-
csukjuk a szemünket, és neki címezünk egy-egy
mondatot, gondolatot, tisztán érti, és ha figyelünk
a Szentírást olvasva még a válaszát is meghall-
hatjuk. Jelenlétéből szeretet, békesség, vigaszta-
lás árad felénk. Az új élet hajnala! Ezt hozza el
számunkra pünkösd ünnepe!

Wagner Tamás 
református lelkész

PÜNKÖSD
AZ ÚJ ÉLET HAJNALA

„A járvány első időszakában Benkovich
Ferenc plébános a Szent Anna Otthon
számára kért tőlem segítséget. Akkor ab-
ban segítettem, hogy ezer maszkot kap-
hasson az intézmény. Most, a héten fer-
tőtlenítőszereket, szappant és gumikesz-
tyűt vittem ugyanide” – mondta el la-
punknak Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő, aki megköszönte Benkovich
Ferencnek, hogy régóta óriási munkával
és szeretettel segíti a közösségét, vala-

Az év elején dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester javaslatára az önkormányzat há-
rommillió forintos segítséget nyújtott a kínai
városnak, ezúttal pedig testvérvárosunk se-
gített Győrnek. „A maszkokat a vírusveszély-
nek leginkább kitett területeken hasznosítja
majd a város, így azokat a szociális szférában
dolgozók, illetve a járvány leküzdésében
részt vevő személyek kapják” – mondta el
dr. Pergel Elza alpolgármester, aki köszöne-
tet mondott a nemes gesztusért.

Brassóban két és fél hónapnyi működés
után a napokban az utolsó emberek is el-
hagyhatták a karanténközpontokat. Col-
marban a napokban osztják ki a lakosság
részére a textilmaszkokat. Türingiában jú-
nius 6-tól megszüntetik a tartományi sza-

A szociális bentlakásos intézményekben az elmúlt hónapokban
különösen nagy körültekintéssel és erőfeszítéssel kellett gon-
dozni az ott élőket. A járvány nem ért véget, ezért továbbra is
kiemelt figyelemmel kell betartanunk az óvintézkedéseket.

TESTVÉRVÁROSI HÍREK

Megérkezett Győrbe az a 24 ezer sebészi maszkból és ezer-
kétszáz N95-ös részecskeszűrős maszkból álló küldemény,
amelyet testvérvárosunk, Wuhan adományozott Győrnek.

bályozást, ám Erfurtban továbbra is érvé-
nyes lesz a távolságtartás és a kötelező
maszkviselés. A városban 11 napja nincs
új eset, ahogy Ingolstadtban is csökkenő
az aktív esetek száma. Kuopióban június
2-án megnyitnak a múzeumok, ám a ha-
gyományos Kuopio Maraton elmarad. Nof
Hagalilben megünnepelték a Sávuot ün-
nepet, melyhez kapcsolódóan több száz
élelmiszercsomagot osztottak ki az idő-
seknek. Nyizsnyij Novgorodban a város
vezetője május 25-én szimbolikusan
megrázta a csengőt, a kicsengetéssel pe-
dig befejeződött az iskolaév. Poznanban
május 25-én újra kinyitottak az óvodák és
bölcsődék. Ugyanez a helyzet Sindelfin-
genben is, ahol szintén hétfőn nyitottak
meg az intézmények.

A MASZKOK 
WUHANBÓL

KARA ÁKOS: TOVÁBBRA IS

KIEMELT FIGYELEM
A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKNEK

mint minden szociális gondozónak, ápo-
lónak a munkáját.

Hozzátette, az elkövetkező hetekben to-
vábbi szociális otthonoknak segít fontos,
a mindennapokban hasznos dolgokkal.
Például Csorba János lelkész kérésére a
jövő héten szintén gumikesztyűket és
fertőtlenítőszert visz az evangélikus sze-
retetotthonba, majd a bakonyszentlászlói
időseket gondozó intézménybe.

MEGÉRKEZTEK
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Július 1-jével az érintett egyetemek alapítói
és fenntartói jogai a közvetlen állami fenn-
tartás helyett egy kifejezetten erre a célra

alapított vagyonkezelő alapítványhoz kerülnek
és a Budapesti Corvinus Egyetem esetében már

A hatékonyabb és korszerűbb felsőoktatást előtérbe helyezve az or-
szággyűlés újabb hat egyetem, köztük a győri Széchenyi István Egye-
tem működési és finanszírozási modellváltásáról döntött – mondta el
lapunknak Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő.

kipróbált, új struktúrában működnek tovább. Az
intézkedés célja a versenyképesség növelése
és a jelenleginél rugalmasabb és kiszámítha-
tóbb működési környezet megteremtése a fel-
sőoktatás nemzetköziesítése érdekében – in-

MODELLVÁLTÁS

Több mint 151 millió forintból újult meg a
Külső-Bácsai út, közel 400 méter hosszon,
és új buszöblöket is kialakítottak.

MEGÚJULT, 
Aszfaltoztak, kiépítették a csapadékcsatornát, megtörtént a ka-
pubejárók szintre emelése és új útcsatlakozásokat is kialakítottak
a szakemberek a Külső-Bácsai úton, a Votinszky és a Boglárka
utca közötti szakaszon. A térség országgyűlési képviselője, Simon
Róbert Balázs elmondta, a kivitelezés első ütemét 2018-ban
megvalósították önkormányzati forrásból. „Győr úthálózatának
30 százaléka állami tulajdonban és kezelésben van, többek között
a Külső-Bácsai út is ilyen. 83 millió forint állami támogatással, 367
méteren újult meg ez az útszakasz. Következhet a harmadik ütem
kidolgozása az Audi-iskoláig” – hangsúlyozta a képviselő.

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

MODERN ÚTSZAKASZ BÁCSÁN

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰKÖDÉSÉBEN
ÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN

dokolta a döntést Simon Róbert Balázs, Győr
országgyűlési képviselője, a Kulturális Bizott-
ság alelnöke. 

Hozzátette, a gazdálkodást segítik a közbeszer-
zési könnyítések, amelyek elősegítik a vállalati
szereplőkkel való hatékonyabb együttműködést.
„A modellváltás eredményeként az egyetemek a
helyi társadalmi élet és a gazdaságfejlesztés igazi
motorjává válnak” – hangsúlyozta a képviselő.

A most átalakuló intézmények nem szakadnak
el az államtól, hanem azzal – mint a felsőokta-
tási szolgáltatásokat megrendelő szereplővel –
15-20 éves keretszerződés és 3-5 éves finan-
szírozási szerződés keretében alakítják ki a kap-
csolatukat, ami garanciát jelent a hosszú távú
stabil működésre. A modellváltástól az is várha-
tó, hogy növekedhet az intézmények saját be-
vételszerző képessége.

Simon Róbert Balázs beszámolt arról is, hogy
már több mint 550 magyar vállalat nyújtott be
pályázatot a kormány versenyképesség-növe-
lő programjához, az érintett cégek összesen
közel 300 milliárd forintnyi beruházást vállal-
tak az elkövetkezendő időszakra, ami orszá-
gosan mintegy 100 ezer munkahely megvé-
dését jelenti. Kedvezően érinti a győri gazda-
ságot, hogy az országban az elsők között ka-
pott 214 millió forint versenyképesség-növelő
állami támogatást a győri Dana Hungary Kft. a
járványhelyzet időszakában tervezett fejlesz-
tésekre. „Ezzel a cég nemcsak a vírushelyzet
miatti gazdasági megtorpanást kerülheti el,
hanem további fejlesztésekbe is kezdhet” –
emelte ki a képviselő a támogató okirat átadá-
sán a külügyminisztériumban. 

Simon Róbert Balázs
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Az Iskolakultúráért-Esélyteremtésért Egye-
sület 2004 óta foglalkozik tanodák mű-
ködtetésével. Céljuk a hátrányos helyzetű,

egyéni fejlesztést igénylő tanulók felzárkóztatá-
sa, az iskolai lemorzsolódások csökkentése, a
gyermekek alapképességeinek fejlesztése. Je-
lenleg 32 diák iskolai felzárkóztatását, kulturális
programok és nyári táborok szervezését bizto-
sítják mentorokkal, szaktanárokkal. 16 év alatt
több száz tanulóval foglalkoztak a tanodában,
amely 2019. január óta önálló intézményként
működik a Vágóhíd utca 4. szám alatt, a Gyár-
városi-iskola udvarán lévő épületben. 

„A vírusjárvány idején még intenzívebb a segít-
ségnyújtás a rászoruló tanulóknak, családoknak
– emelte ki Szakácsné Foki Katalin vezető. – Az
iskolabezárás után mi sem fogadtunk tanulókat,
de napról napra több szülő, tanuló keresett ben-
nünket, hogy segítsük az online tanulást. Anyagi
keretünkből számítógépeket javíttattunk, tele-
fonokat és feltöltőkártyákat vásároltunk. Lapto-
pokat adtunk az eszköztárunkból a gyerekeknek,
gyakorló, fejlesztő füzeteket
vittünk az alsósoknak, vé-
dőmaszkokat is beszerez-
tünk mindenkinek. Átszer-
veztük a mentorok, szak -
tanárok segítőmunkáját,
Facebook-csoportunkon
keresztül tájékoztattunk,
osztottunk meg feladatokat
az otthoni tanulás hatékony
segítésére” – sorolta a ta-
nodavezető. A kirándulá-
sokra, napi uzsonnára rendelkezésre álló pénz-
összeget a Belügyminisztériummal egyeztetve
eszközvásárlásra fordították. 

A város önkormányzatának népjóléti osztályával
még szorosabbá vált az együttműködésük, a
járvány miatt egyre nehezebb helyzetbe került,
munkanélkülivé vált szülőknek további segítsé-
get kértek álláskeresésben és anyagi támoga-
tásban is. 

HÁROMSZOROS SEGÍTSÉG 
GYERMEKEKNEK és SZÜLŐKNEK

A hátrányos helyzetben lévő
gyermekeknek és szüleiknek
most többszörös segítséget jelent
a Győri Tanoda-klub működése.
A járvány kezdete óta nemcsak a
tanulásban, de az online oktatás-
ban szükséges informatikai esz-
közökkel és élelmiszercsomagok-
kal is támogatnak 18 rászoruló
családot, 32 tanulót.

Az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a men-
torok tanulástámogatási ideje. Naponta és hét-
végén is öt szaktanár és két gyógypedagógia
szakos egyetemi hallgató tantárgyanként fel-
osztva segíti a gyermekeket telefonon és Mes-
sengeren, a szülők pedig a tanulók motiválásá-

ban, a napirend alakításában is számítanak rájuk.
Az iskolai tanárokkal is egyeztetnek folyamato-
san a tanulók fejlődéséről, akik számára – még
a vírusjárvány előtt – úgynevezett Tantallér mo-
tivációs rendszert vezettek be. A szerzett tan-
tallérok beválthatók a későbbiekben is egy-egy
árura a Tantallér boltjukban. Az otthoni tanulás
során már nemcsak a mentorok pontozzák a
diá kok munkáját hetenként, hanem a szülők is a
gyermekek otthoni szorgalmát. 

A fiatal kollégák szállították húsvétkor a meg-
vásárolt élelmiszercsomagokat a családok-
hoz, a szorgalmas diákok egyúttal megkapták
a tanulást ösztönző versenyeredmények dí-
jaként az édességcsomagokat. A gyermek-
napra szintén uzsonnacsomagokkal és édes-
séggel készülnek a tanodai mentorok, ame-
lyeket személyesen adnak át a rászoruló csa-
ládoknak. 

A nyáron a korlátozások feloldásával a tanodát
működtető egyesületnek lehetősége lesz a ba-
latoni táborozásra és a tervezett kirándulásokra.
Bíznak abban, hogy a szokásos nyári tanodai
napközi is folytatódhat, segítve a szülőket, sok
szép élményhez juttatva a hátrányos helyzetű
gyermekeket. 

„A tanodarendszer létjogosultsága a vírusjár-
vány alatt tovább erősödött, sokat dolgozunk
azért a továbbiakban is, hogy az általunk tá-
mogatott családokban a gyermekek hátránya
ne halmozódjon, hanem csökkenjen. Bízunk
abban, hogy az önkormányzat és a miniszté-
rium által kiírt újabb pályázatokon további for-
ráshoz jutunk, és még hatékonyabban segít-
hetjük a tanodás fiatalokat” – zárta a tanoda
vezetője. 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

A GYŐRI TANODA-KLUBBAN NEM ÁLLT MEG AZ ÉLET

AZ EGYESÜLET 
LÉTJOGOSULTSÁGA
A JÁRVÁNY ALATT 
TOVÁBB ERŐSÖDÖTT
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Amegszólalókon túl mindössze a Győr+
Televízió stábja vehetett részt, és rög-
zíthette azt a sajtótájékoztatót, ame-

lyet a nagyszínházban tartottak az üres né-
zőtér előtt múlt csütörtökön. „Amint meg-
nyomják a döntéshozók a zöld gombot, re-
méljük, hogy újra megtelnek a széksorok” –
mutatott a háta mögé Forgács Péter, és el-
mondta, a színfalak mögött addig is dolgoz-
nak, míg nem tarthatnak előadásokat. S
amint lehetséges, szeretnék bepótolni a 37
elmaradt bérletes előadást. Június 2-án
megnyílik a jegypénztár, ahol kizárólag az ott
vásárolt jegyek visszaváltására lesz lehető-
ség június 26-ig. „A bérletezésről akkor tájé-
koztatjuk a nézőket, amikor már minden le-
hetséges feltételt ismerünk arról, hogy mi-
ként nyithatjuk meg a kapunkat újra a közön-
ség előtt. Egyelőre a türelmüket kérem” –
hangsúlyozta az igazgató, és köszönetet

Nem állt meg a munka a teátrumban, a színfalak mögött gőz -
erővel készülnek az újrakezdésre: a 2020/2021-es évad
műsor tervét rendhagyó sajtótájékoztatón ismertette Forgács
Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Az elmaradt 37 
bérletes előadást is bepótolnák.

mondott azoknak a nézőknek, akik az online
vásárolt jegyeik árát nem igényelték vissza,
ezzel támogatva a színházat.

Az önkormányzat nevében Radnóti Ákos al-
polgármester elsőként a közelmúltban tragi-
kusan elhunyt Szilágyi István színművészről
emlékezett meg, s ígérte, a Pro Urbe Győr dí-
jas színész emlékét méltó módon fogja őrizni
a város. Az alpolgármester gratulált Velekei
Lászlónak, aki múlt héten írta alá megbízóle-
velét: Kiss János megbízatása ugyanis lejár, s
utódja az eddigi művészeti vezető lesz a Győri
Balett élén. Radnóti Ákos beszélt arról is, hogy
dr. Dézsi Csaba András polgármester a koro-
navírus-járvány miatt kialakult helyzetben
anyagi segítséget nyújtott a színház művé-
szeinek. Továbbá kinevezte Nagy Balázs szí-
nészt színházért felelős polgármesteri biztos-
nak, hogy segítse az önkormányzat és a tár-
sulat közötti kapcsolattartást. Mint ismert, a
polgármester társadalmi vitára bocsátotta a
színház épületének sorsát, illetve egy új kul-
turális negyed felépítésének tervét. „Dr. Dézsi

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Fehér Alexandra

Csaba András nyitott önkormányzatot hirde-
tett a választási kampányban. Ehhez híven
publikáljuk az ötleteinket, nem pedig zárt kör-
ben tanácskozunk róla. Felmerült az elképze-
lés, hogy egy új kulturális negyed, azon belül
színház épüljön a Rába-gyár tulajdonában lé-
vő üres területen. Számítunk a győriek véle-
ményére, s ha ezeket a terveket elfogadják, a
színház épületének helyén park épülhetne, de
egyelőre ez is csak ötlet” – hívta fel a figyelmet
Radnóti Ákos, és megköszönte a színházban
dolgozók kitartását, munkáját.

Forgács Péter a következő évad programját
ismertetve rögtön átadta a szót Velekei

BEMUTATTÁK A SZÍNHÁZ ÚJ MŰSORTERVÉT 

NAGYON VÁROM VISSZA
FORGÁCS PÉTER:

A NÉZOKET!´́

Ungvári Istvánt prózai szerepekben
láthatja a közönség, a Csókos
asszonyban azonban énekel is
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Lászlónak, ugyanis rendhagyó módon a
Győri Balett premierével indulhat a színházi
szezon szeptember 19-én. „Engedjék meg,
hogy személyessé tegyem ezt a pillanatot.
1997-ben érkeztem Győrbe, és már akkor
tudtam, hogy itt értéke van a kultúrának,
azon belül is a táncművészetnek, valamint,
hogy a Győri Balett és az én világképem egy
és ugyanaz. Az a dolgom, hogy méltó legyek
az elmúlt 40 évhez, az értékeken keresztül
pedig megújulást hozzak a
Győri Balett életébe, hiszen
az életünk és a művészetünk
is egy körforgás. Ennek szim-
bólumaként hirdetjük meg az
első bérletes előadásunkat, a
Körforgás estünket két te-
hetséges koreográfussal,
Eno Pecivel és Lukács And-
rással” – ismertette Velekei
László.

A balettbemutatót egy mu-
sical követi, mégpedig a vi-
lág egyetlen klezmer-musi-
calje, a Menyasszonytánc
Forgács Péter rendezésé-
ben. Az öreg hölgy látogatá-
sa című tragikomédia Fun-
tek Frigyes rendezésében
kerül színpadra, a főszerep-
ben Csarnóy Zsuzsával. A
társulat harmadik nagyszínházi bemutatója
Szigligeti Ede klasszikus műve, a Liliomfi cí-
mű vígjáték lesz, ezt Szűcs Gábor állítja
színpadra. Forgács Péter elmondta, folyta-
tódik a győri színház együttműködése a
Cooperával: ezúttal a magyar történelem
kultikus operáját, a Bánk bánt mutatják be
Vidnyánszky Attila rendezésében, a világ-
hírű Molnár Levente címszereplésével. Az
évad következő bemutatóját bizonyára so-
kan láthatták filmen is, most pedig a szín-
padon nézheti meg a közönség a Szerel-
mes Shakespeare című romantikus vígjá-
tékot. A Nagyszínházban egy nagyoperet-

tel, a Csókos asszonnyal zárul az évad Gá-
bor Sylvie rendezővel. 

A Kisfaludy teremben két felnőttelőadást
és három ifjúsági darabot láthatunk. Ken
Ludwig Primadonnája óriási sikerrel fut
évek óta, ezúttal a szerző A hőstenor című
bohózatát mutatja be a társulat Tasnádi
Csaba rendezésében, Járai Máté főszerep-
lésével. A második darab szintén izgalmas-

nak ígérkezik, annál is in-
kább, mert a Kuopiói Városi
Színház egykori igazgatója
viszi a színpadra: az Esőem-
bert a finn Pekka Laasonen
rendezi. Ennek fontos előz-
ménye, hogy Forgács Péter
nagy szakmai és közönség-
sikerrel mutatta be múlt év-
ben a Cabaret című musicalt
a finn társulattal.

A Vill-Korr Sulibérlet kereté-
ben elsőként a Leánder és
Lenszirom című fantasy ko-
médiát láthatják a fiatalok
Gábor Sylvie rendezésében.
Ezt követi a Tom Sawyer ka-
landjai, az ifjúsági színjáté-
kot Hegedűs Ildikó állítja
színpadra. Az évadban utol-
sóként pedig Kszel Attila

tollából és rendezésében a Robinson meg
a többiek című zenés vígjáték kerül a Kisfa-
ludy terem színpadára.

Műsoron marad a Chioggiai csetepaté, az
Eli sabeth, A padlás, a Primadonnák, a Szibé-
riai csárdás, az István, a király, A király beszé-
de, A Pál utcai fiúk és a Váratlan vendég.

„Reménykedem, hogy minél előbb kinyit-
hatunk, nagyon várom vissza a nézőket. A
háttérben dolgozók munkáját pedig nagyon
köszönöm, nélkülük nem működhetnénk”
– hangsúlyozta zárásként az igazgató.

37 
ELMARADT
BÉRLETES 
ELŐADÁS

11 
ÚJ DARAB

9 
MŰSORON 
MARADÓ
ELŐADÁS
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Gratulálok, igazgató úr! Bár most nem jöhet
előadásra a közönség, azt hiszem, városszerte
megtapsolták, és még azon túl is. Érezte a
szeretetet?
Szívből köszönöm! Nagyon meglepődtem, irgal-
matlanul sokan írtak, integettek az utcán, meg-
állítottak, leszólítottak teraszokról, hogy üljek
oda hozzájuk. Egy számomra ismeretlen meg-
ölelt az utcán. Azt éreztem, hogy a győriek büsz-
kék a Győri Balettre. Fontos visszajelzés ez a
negyven év viszonylatában.

Már 2015-ben megnevezte Kiss János az utód-
jának. Emlékszem, akkor még zavarban volt ez-
zel kapcsolatban. Most hogy érzi magát?
Ma is zavarban vagyok, mert a megnevezésnek a
lelkemben nincs akkora jelentősége. Ugyanúgy
dolgozom tovább, csak új szerepkörökben, felada-
tokkal. A Győri Balettnél dolgozni eleve csodálatos
feladat minden minőségben, hiszen mindenki a
csapat része, és minden fogaskerék számít.

A kinevezésével a harmadik korszak kezdődött
el az együttes életében. Zaklatott időszakban,
nem pedig az átlagos hétköznapokon lett
igazgató. Hogyan tervezi a következő hónapo-
kat, a közönség nélkül?
150 százalékosan kezdtem bele a terveim meg-
valósításába, persze vannak feladataink, amik
tolódnak, átértékelődnek. De engem ez is inspi-
rál, és másféle szemlélettel tudok hozzáállni a
tennivalókhoz. Nem baj, ha néha maga az út ki-
csit göröngyösebb, mert akkor több inspiráció
érkezik. Határozottan tartom a kijelölt irányt, és
úgy látom, lehetek a csapatunk miatt magabiz-
tos. Rengeteg felkérésünk van. Ha jól számolom,
kilenc bemutatónk lesz, ilyen még soha nem volt
a Győri Balett, de más együttes életében sem
jellemző. Idén a Müpa minket választott a
2021-es évad társulatának. Szintén lendületet
hoz, hogy külföldről érkeznek fiatal koreográfu-
sok, új művészeti vezetőnk lesz, Lukács András,
a Wiener Staatsoper tagja. Minden adott, hogy
valami jót csináljunk.

A táncosok életében ez a pár hetes kihagyás
rengeteget számít, nemcsak a lelket, hanem a
testet is megviseli az újbóli intenzív edzés.
Egyelőre óvatosan próbálnak, de már készül-
nek egy gyerekeknek szóló előadásra, és a tár-
sulat nyitja a Győri Nemzeti Színház évadát is
a Körforgás című esttel.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

A tavaly negyvenéves Győri Balett
adja tovább a társulat vezetését
élvonalába álmodja az együttest,

Velekei Lászlót egyik kedvenc 
győri helyszínén, a Káptalandombon

fotóztuk
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VELEKEI LÁSZLÓ A GYŐRI BALETT ÚJ IGAZGATÓJA

„MOST MÁR AZ EGÉSZ

hogy szeretné, ha indulnék, amikor lejár a meg-
bízatása. Volt két külföldi érdeklődő, és az or-
szágból is hallottunk hangokat, de a Győri Balett
mindig a helyi értékekre építkezett, szerintem ők
ezt érezték, és ezért nem adtak be pályázatot.

János volt a családfő, de nem távozik, hanem
továbbra is családtag marad?
Ő mindig is a Győri Balett része lesz. Művészeti ta-
nácsadóként dolgozik tovább, és felkértem, hogy
legyen a következő Magyar Táncfesztivál igazga-
tója. Ismert az alapításunk története: egy végzős
osztály megkereste Markó Ivánt, hogy legyen a
vezetőjük. Amikor ő elment Győrből, a társulat
megszavazta, hogy Kiss János legyen az igazgató.
Én leültem a táncosokkal, elmeséltem nekik a ter-
veimet, és elmondtam nekik, ha azokat izgalmas-
nak találják, engem pedig alkalmasnak, akkor in-
dulok a pályázaton. Ők egy kiáltványt készítettek,
amit mindenki aláírt, így erősítették meg a támo-
gatásukat. Nekem ez fontos volt, hiszen a pályá-
zatom az innovációra és a tradícióra épül: utóbbit
az is képviseli,
hogy a tagok ha-
talmazzák fel a le-
endő igazgatót.

Kevesebbet al-
kot ezentúl?
Most már az
egész csapatot
alkotom. Táncos-
ként nem fértem
a bőrömbe, amikor elkezdhettem rendezni, saját vi-
lágokat teremteni, azt éreztem, ez az én utam. Az
elmúlt tíz évben rengeteg lehetőséget kaptam az
alkotásra, az én művészetem volt a zászlóshajónk,
és Magyarország egyik legerősebb együttese let-
tünk. Szükségem van nekem is a megújulásra. Ez
egy művészeti társulat, nincs mese, világlátás, mű-
vészeti szemlélet és kreativitás kell ahhoz, hogy
nap mint nap kitaláljuk magunkat és megszólítsuk
a közönségünket. Idén még sokat koreografálok, a
Müpa felkérése, plusz átcsúszott a GisL. Viszont a
következő évadban egy darabot szeretnék csak ko-

reografálni. Gerillaprojekteket hozzunk létre, a Szé-
chenyi-egyetemmel virtuális térben adunk elő.
Szeretném, hogy az új művészeti vezetőnk átvegye
az eddigi szerepemet.

Lesz egy meglepetés estünk is, amivel kedveske-
dünk a közönségnek, szeretnénk bevezetni a ba-
letthétfőket. Új kommunikációs és marketingstra-
tégiát építünk: alkalmazást vezetünk be, blogot
írunk majd, Tik-tok challengeket készítünk, influen-
szereket kérünk fel, hogy a fiatalokhoz is eljussunk.

Interjúra készülés közben én is hangolódtam:
Max Richtert hallgattam, mert a drámai hang-
vétele nagyon jellemző a művészetére, miköz-
ben még a szeme is mindig mosolyog.
Azt látom, hogy a drámai pillanatokban találjuk meg
azt az embert, aki igazán önmaga tud lenni. Elvá-
rások nélkül, őszintén, esendően, a lélek csodaszép
valójában. Egyébként nagyon boldog vagyok és ki-
egyensúlyozott. Max Richter zenéjében pedig van
valami gyönyörűen fájdalmas, ami inspirál. Jól épít-

kezik, visszatérnek
motívumok, elvisz,
utaztat és lehetősé-
get teremt a táncnak,
hogy kibontakozhas-
son mellette: társsá
szegődik. A cselek-
ményes baletteimet
szinte csak Max Rich-
terre koreografálom.

Legutóbb a negyvenedik évforduló alkalmából
tartott gála előtt beszélgettünk. Rohant, de
mesélte, hogy keveset láthatta a kislányát a
rengeteg feladat miatt. Az elmúlt néhány hét
ebből a szempontból szuper lehetett.
Aranykor volt, nem tagadom, én olyan szerelmes
vagyok! Hazamegyek és vigyázzban állok, azt csi-
nálom, amit ő mond, ha azt, hogy csüccs, már ülök
is. Ez végtelen szerelem. Mindig vágytam családra
és azt gondoltam, ha ő megérkezik, az életünk
csodája lesz, de ez az érzés mindent felülmúl. El-
képesztő érezni, hogy mennyire szeret.

A GisL-bemutatónk elmaradt, a Budapesti Tavaszi
Fesztivált nyitottuk volna vele. Egy évvel el kell tol-
nunk a bemutatását, ezért most dokumentáljuk,
felvesszük a jeleneteket. A pályázatomban nagy
energiát fordítok a fiatalságra, azon belül a legki-
sebbekre, hamarosan szeretném elindítani a cse-
csemőszínházat. A Fiatalok a fiatalokért program
is megújul, megcsináljuk a Ne bánts második ré-
szét. És szeretnék közönségből közösséget ne-
velni, megismerni minden nézőmet, hogy elindul-
hassunk egy olyan úton, hogy másfajta struktú-
rában is tudjunk gondolkodni. Világszerte van egy
réteg, aki követ minket, ha a közelükben lépünk fel.
Azt szeretném, hogy Győrben se halogassák,
hogy majd megnézzenek minket. Több síkon lesz-
nek projektjeink a városban, nyitottabbá, kísérle-
tezőbbé szeretném tenni bizonyos rétegeit a ba-
lettnek, ehhez viszont dinamikus közönségre van
szükség, amely szemmel tart minket a közösségi
oldalainkon, aki részt vesz fórumokon, és amikor
egy kisebb színpadon kapunk lehetőséget, oda is
eljön. Fontos, hogy elérhető legyen a művésze-
tünk. A táncművészet számomra egy koronaék-
szer, de ha nem tudja kézbe fogni a néző, nem jut
el az üzenetünk. Nem öncélú egyik darabunk sem,
legyen az szimfonikus vagy cselekményes balett,
foglalkoztatni szeretnénk a közönségünket. Azt
szeretném, hogy a győrieknek az életük részévé
váljunk. Ez nagy feladat, de úgy gondoltam az el-
múlt években, hogy a sok táncstílus, szerep oda
vezetett, hogy egy nap alkotó legyek. Most azt
szeretném, hogy mindaz, ami a 23 év alatt történt
velem, az oda vezessen, hogy igazgatóként is ma-
radandót tudjak alkotni.

1997 óta a ranglétra minden lépcsőfokát be-
járta. Tudatosan alakult ez az út?
Erre nagyon büszke vagyok. A Magyar Fesztivál
Balett alapítói között voltam, Markó Ivánnal ott
dolgoztam, majd átkerültem ide Kiss Jánoshoz:
voltam kartáncos, magántáncos, szólista, pró-
bavezető-asszisztens, próbavezető, művészeti
asszisztens, koreográfus asszisztens, alkalma-
zott koreográfus, koreográfus és művészeti ve-
zető. János régóta hangoztatta a szakmában is,

élére Velekei László kerül, miután Kiss János megbízatása június 30-án jár le. A Kossuth-díjas művész 29 év után
utódjának, a társulat művészeti vezetőjének és koreográfusának. A Harangozó-díjas alkotó terveiben a világ
folyamatosan kommunikálna nézőivel, és azt szeretné, hogy a győriek büszkék legyenek a város balett-társulatára.

CSAPATOT ALKOTOM”

NEM BAJ, 
HA NÉHA MAGA AZ ÚT 
KICSIT GÖRÖNGYÖSEBB
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TIZENKÉTEZER
EGYNYÁRI VIRÁG TALÁLT GAZDÁRA

Kedden reggel hosszú sor kanyargott a Város-
háza téren, ahol az önkormányzattól igényelt vi-
rágokat lehetett átvenni. „Második alkalommal
éltünk a lehetőséggel, mert fontosnak tartjuk,
hogy rendezett, szép környezetben éljünk. Az
évelő növények már ott vannak a ház körül, de
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az igazi díszt az egynyáriak adják” – mondta a
sorban álló Ősze Tiborné. Nem ő az egyetlen, aki
többedszer csatlakozik a kezdeményezéshez.
Kiss Gábor már harmadik alkalommal jött el, a
Mesevár Óvoda mögött készítettek egy kisker-
tet, így sokan gyönyörködhetnek a virágokban.

Zimonyi Gáborné az utcafrontra, a kerítés mellé
szánja a növényeket. „Győrben nagyon szépek a
parkok, sokszor onnan lesem el az ötletet, hogy
melyik virág mellé mit érdemes ültetni, hogy
igazán szépen mutasson. Most begóniát, vinkát,
kannavirágot választottam” – mesélte.

„A győri önkormányzat nagy figyelmet fordít a
város szépítésére, ezért ültetünk el minden év-
ben mintegy százezer egynyári palántát, ame-
lyek gondozását a telepített öntözőrendszerek
segítik. A környezetünk szépítésébe azonban a
lakosságot is bevonjuk, és örömteli, hogy ezzel
a lehetőséggel évről évre többen élnek. Míg ta-
valyelőtt 8 ezer, tavaly 10 ezer, az idén már 12
ezer virágot igényeltek a győriek” – fogalmazott
Radnóti Ákos alpolgármester. Kiemelte, a város
hamarosan kiírja a hagyományos környezetszé-
pítő pályázatát is, amelyre szintén várják majd a
győriek jelentkezését.

A virágosztásban Radnóti Ákos mellett dr. Pergel
Elza alpolgármester asszony és dr. Szálasy László
önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke is segédkezett. „Éppen a kórházi
ügyeletből érkeztem a térre, és nagyon jóleső ér-
zés volt látni, hogy ennyien itt vannak, és csatla-
koznak ehhez a kezdeményezéshez. Örömteli,
hogy sok győri számára fontos a szép és rendezett
környezet” – nyilatkozta a bizottság elnöke.
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Megszépült a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház bejárata előtti zöld-
terület az épülő parkolólemez és a
már felújított kerámia díszkút kö-
zött. Térköves járdát építettek
mint egy 210 négyzetméternyi fe-
lületen, ahol hat pihenőpadot és
hulladékgyűjtő edényeket helyeztek
el. A közelben lévő szellőzőépít-
ményt is felújították, és a térburkolat
mellett 500 négyzetméternyi terü-
letet füvesítettek. A gyep növekedé-
sét automata öntözőrendszer segíti
és hat fát is ültettek, valamint cser-
jéket telepítettek a járda mellé.

Dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester az átadáson elmondta,
nagyon örül, hogy Győr tovább
zöldül ezzel a kis ligettel, a járdá-
kat oda építették, ahol az embe -
rek járnak, és az így kialakított kis
sziget a burkolatfelületen tökéle-
tes pihenőhely lett. A mellette lé-
vő parkolólemez – amit hamaro-
san átadnak – pedig megoldja
majd a kórházba érkezők parkolási
gondjait. „Vigyázzunk a fűre, a hul-
ladékot a gyűjtőkbe rakjuk, óvjuk a
mostanra megszépült környeze-
tünket” – tette hozzá a polgár-
mester.

MEGSZÉPÜLT A PARKOLÓLEMEZ MELLETTI TERÜLET

KIS  LIGET
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

A KÓRHÁZ ELŐTT
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Vasárnap ebédre palacsintát kívánt a család,
így én, a Valaki Menjen Le Már A Boltba Ist-
ván bementem a kinemondd üzletbe be-

szerezni a palacsintához valókat. Tej volt, lekvár ki-
csike, a lisztespult kifosztva. Amint mentem haza-
felé lógó orral, liszttelenül, kedvenc szolgálati bi-
ciklimmel, egyfolytában csöngött a telefonom,
többen gratuláltak a nap során közzétett díjhoz.
Hazaérve megkérdezte a feleségem: Kaptál lisz-
tet? Ja, csak ebből nem lesz palacsinta – olvasom
a március 18-án bejegyzett Facebook-posztjában. 

Mindig ilyen humorral áll a dolgokhoz?
Igyekszem. Azt szokták mondani, akinek nincs
humora, az mindenre képes, akinek van, az min-
dent elérhet. Próbálom a dolgokat humorral ke-
zelni, úgy, hogy ne vesszen el a tartalom.

Mennyiben változtatták meg az életét a koro-
navírus miatt bevezetett intézkedések? Gon-
dolom, le kellett mondania koncertjeit, és jelen
körülmények között az egyetemi zeneoktatás
sem lehet egyszerű.
A nyárra Németországba és a skandináv orszá-
gokba volt koncertmeghívásom, ezek most tolódnak.

AZ ORGONAMUVÉSZ ÉS A KIHÍVÁSOK
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A jelenlegi online oktatás számomra is több mun-
kát, időt és energiát jelent, hiszen Győrben, a Szé-
chenyi István Egyetemen, és a fővárosban a Ze-
neakadémián is tanítok. Negyvenévnyi tudás van
a fejemben, amit az óráimon rutinból előadok,
most azonban mindent le kellett írnom. Így az or-
gonatanítás sem egyszerű, ha a tanítványaimnak
volt lehetőségük templomban gyakorolni, akkor
azt felvették és digitálisan elküldték. A visszacsa-
tolás azonban nehézkes, hiszen nem vagyok ott,
nem tudom személyesen megmutatni, rögtön ki-
javítani a hibát, így sokkal nehezebb segíteni.

1989 óta járja a világot koncertjeivel, előadá-
saival. Melyik a kedvenc orgonája?
Szerencsémre rengeteg van. Fantasztikus hang-
szereken játszhattam elsősorban az európai or-
szágokban, de Amerikától Brazílián át Japánig és
itthon is. Nincs két egyforma hangszer, és a külön-
böző hangszereken különböző darabok szólaltat-
hatók meg jól. Az olasz orgonákon például az olasz
barokk zenén kívül mást nem nagyon lehet játsza-
ni, egy 18. századi francia orgonán pedig nem lehet
Bachot megszólaltatni, a párizsi Notre Dame-ban
a 19. század második felének szimfonikus orgona -
irodalma szól varázslatosan. Legalább akkora fel-
adat volt számomra egy műsort eljátszani Pom-
peiben egy kicsike orgonán, mint a világ legna-
gyobb orgonáján Atlantic Cityben. Az ország szinte

valamennyi jelentős temploma mellett Budapes-
ten a Mátyás-templomban, a Művészetek Palo-
tájában adtam több koncertet is. Győrben az ösz-
szes templomi orgonát megszólaltattam már, saj-
nos nem itt vannak a legjobb hangszerek. Bízom
benne, a jövőben itt is lesz inspiráló hangzású, hi-
szen a bencés templomban vadonatúj orgonát
építenek, tervben van a Szentlélek-templom or-
gonájának felújítása is, és a székesegyház hang-
szerére is ráférne egy alapos rekonstrukció.

Reméljük, hamarosan visszatér az élet a régi
medrébe. Milyen feladatok várnak önre?
65 éves elmúltam, de szellemileg és fizikailag is
aktívnak érzem magam. A törvényi előírások
szerint tavaly év végén, 14 év után lejárt a ve-
zetői, dékáni megbízatásom a győri egyetemen,
70 éves koromig azonban oktathatok. Minden-
nap gyakorolok az itthoni orgonámon, várom a
koncerteket. Remélem, folytatódhat például a
Szentlélek-templomban 33 éve indított sorozat,
amely minden hónap első vasárnapján várja az
orgonamuzsika kedvelőit. Új kihívás számomra,
hogy januártól a győri székesegyház kántor-kar-
nagya vagyok. 53 évvel ezelőtt, 12 évesen kezd-
tem a rendszeres kántori szolgálatot a kisbácsai
templomban, és most a püspök úr kérésére
folytatom ezt a tevékenységet – igaz, nagyobb
léptékben – a bazilikában.

DR. RUPPERT ISTVÁN:
VAN LISZT,
DE EBBŐL NEM LESZ 
PALACSINTA

Dr. Ruppert István egyetemi tanárnak,
orgonaművésznek, a Magyar Művészeti
Akadémia nem akadémikus tagjának,
a Széchenyi István Egyetem Művészeti
Kara volt dékánjának, a Zeneakadémia
tanárának nemzeti ünnepünk alkal-
mából Liszt Ferenc-díjat adományozott
kiemelkedő zenei, előadó-művészeti
tevékenysége elismeréseként
Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere.

´́
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A HONVÉDSÉG IS 
LEHETŐSÉGET KÍNÁL

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

A katonák a járványügyi védekezés számos te-
rületén helytálltak, a második szakaszban a
hadsereg pedig megkezdte az intenzív tobor-
zást. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztéri-
um parlamenti államtitkára elmondta, hogy az
ország 25 helyszínén – köztük Győrben is – vár-
ják azokat a 18 és 50 év közöttieket, akik elvesz-
tették a munkahelyüket és most vállalják a spe-
ciális önkéntes tartalékos szolgálatot. Akik élnek
a lehetőséggel, jelentkezhetnek a toborzóiro-
dáknál és a megyei kormányhivataloknál. Felté-
tel az erkölcsi bizonyítvány megléte, az egész-

ségügyi alkalmassági vizsgálat és a hat hónapos
kiképzés vállalása. Az állomány ez idő alatt el-
sajátítja többek között a harcászati, a tereptani,
az alaki, az egészségügyi, a híradós és a lövé-
szeti ismereteket is, napi 8 órában. A hétvégé-
ken és az ünnepnapokon nem lesznek kiképzé-
sek. A havi illetményt bruttó 161 ezer forint,
ezen felül a speciális önkéntes tartalékos kato-
nák étkezési, ruházati és egészségügyi ellátást
is kapnak, illetve utazási költségtérítés is jár az
érintetteknek. A sikeres kiképzés után a részt-
vevők katonai esküt tesznek. 

ESÉLY 

A Magyar Honvédség, mint az ország egyik legnagyobb
és legbiztosabb munkáltatója, a speciális önkéntes tarta-
lékos katonai szolgálat bevezetésével vesz részt a kor-
mány gazdaságvédelmi programjában.

A MUNKANÉLKÜLIEKNEK
Bővebb információ kérhető: 
KATONAI IGAZGATÁSI 
ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA

Cím: 9022 Győr, Bercsényi liget 99–101.
Telefon: 06-96/528-642
E-mail: gyor.toborzo@mil.hu 

Fontos, hogy ha az önkéntes tartalékosok úgy
döntenek a kiképzés végén, minden megkötött-
ség nélkül visszatérhetnek a polgári életbe, vagy
fél évvel meghosszabbítható a szolgálat. A Ma-
gyar Honvédség céljai között természetesen az
is szerepel, hogy a legelkötelezettebb és legfel-
készültebb esküt tevőket megtartsák, akár a
szerződéses, akár a hivatásos állományban. 
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Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Nem csak a fülhöz mint érzékszervhez ért Szabóné Köteles
Mónika audiológus szakasszisztens, hallásakusztikus, munkája
során a hozzá forduló felnőttek és gyermekek lelki problémáival
is foglalkozik, hiszen lélek és test összetartoznak. Ő maga különösen
nagyra értékeli a csendet, de a legnagyobb boldogság számára,
ha a hangok világát visszaadhatja a hallássérülteknek. 

SZABÓNÉ KÖTELES MÓNIKA
AUDIOLÓGUS SZERETI A CSENDET

A HALLÁS
ŐRZŐJE

Szabóné Köteles Mónika Győrszentivá-
non élt szüleivel, majd családalapítás
után a kereskedelemben és direktérté-

kesítésben keresett fix munkaidős állást. Egy
gyógyászati segédeszközöket forgalmazó
céghez kerülve lett elkötelezett az egészség-
ügy mellett. Az akkori vezetőitől tanult „Szív-
vel az emberért, tudással a hallásért!” gondo-
lat nemcsak, hogy „megütötte a fülét”, hanem
saját jelmondatává is vált. Kihívásként élte
meg munkája sokrétűségét: elvégezte a gyó-
gyászatisegédeszköz-forgalmazó tanfolya-

mot, hozzá egészségügyi modult is, és az
ezekre ráépíthető audiológus szakasszisz-
tens, hallásakusztikus képzéseket. Szakmáját
folyamatos tanulás kíséri, az új technikákhoz
képeznie kell magát.

Az emberek hal-
lásával foglalkozó
audiológus mun-
kájának első lé-
pése a prevenci-
ós szűrővizsgá-
lat. A megállapí-
tott halláscsök-
kenésnél követ-
kezik a készülék

kiválasztása, és ezután kezdődik az igazi feladat,
a folyamatos hallásgondozás. „Az évek során bi-
zalmi viszony alakul ki a hozzám fordulókkal,
mindarról beszélgetünk, ami hatással lehet hal-
lásukra. Sokan félelmekkel érkeznek, segítenem
kell legyőzni a szorongásaikat. Tudniuk kell: ha
hallásjavító készüléket kapnak, egy élethosszig
tartó kapcsolatot is elindítunk, sosem maradnak
egyedül. Azok számára, akik hónapok, évek után
kapják vissza a hallásukat, egy új élet kezdődik.
Lehet, hogy el is felejtik, milyen hatással voltak
rájuk a hangok. Meg kell tanulniuk, hogy egy ér-
zékszervüket újra „bekapcsoljuk”, én tudok eb-
ben is segíteni nekik” – beszélt a szakmája
szépségéről Mónika, aki a legkülönfélébb em-
berekkel és sorsokkal találkozik munkája során,
akiknek személyre szóló segítség kell, egyedi ta-
nácsadás és megoldás.

A hallókészülék-technológia rohamos és lenyű-
göző fejlődésen ment és megy át, a legmoder-
nebbek kicsik és stílusosak, okosak és haszno-
sak, megkönnyítik a páciens életét. A szüleikkel
együtt érkező gyerekekkel még bizalmasabb a
viszony, hozzájuk másképpen kell közelíteni. Az
egész családdal kell foglalkozni, hogy a minden-
napjaik természetes részévé váljon a készülékes
gyermek. El kell nyerni a szülők bizalmát is, és
felépíteni az együttműködést. Gyakran a hallás-
sérült gyermekek beszédfejlesztésével foglalko-
zó szurdopedagógust is bevonnak a vizsgála-
tokba, ilyenkor több, játékos foglalkozás ered-
ményeivel összehangoltan állítják fel a hallás-
görbét, ami alapján kiválasztják a szükséges ké-
szüléket.

Az audiológusnak néha nehéz a szakmától
elszakadnia: látva azokat, akik fülhallgatóval
hangosan hallgatják a zenét, eszébe jut, hogy
nemsokára talán velük is találkozik munkahe-
lyén. Nem is a hölgyek, hanem egy 87 éves
bácsi mondta neki, ő bizony nem teszi fel a
kis hallókészüléket a fülére, mert hogy néz ki
vele. Technikusi véna is szükséges a készülé-
kek beállításához, és Mónika hallássérült lá-
nyok kérésére akár strasszkövekkel is díszíti
a fülillesztékeket, hogy azok divatosak, szé-
pek is legyenek. 

Családjával Dunaszegen élnek, nagyobbik lánya
20 éves, a kisebbik gimnazista. Mónika számára
fontos a hagyományok őrzése és a természet
közelsége. 16 éves korától évekig teljesítmény-
túrákon vett részt és bakancslistáján szerepel a

túravezetői tanfolyam
elvégzése, hogy majd
a falubeli gyerekekkel
járja a Szigetközt és a
hazai hegyvidékeket.
A hangok mellett
azonban a csöndet is
kedveli, kedvenc köny-
vével elvonulni és el-
mélyedni a gondola-
tok világába. 

MEG KELL TANULNIUK,
HOGY EGY ÉRZÉK-
SZERVÜKET ÚJRA
„BEKAPCSOLJÁK”



Típus Akkumulátor Ár

Smart EQ Fortwo 17,6 kWh 7 250 430 Ft

Smart EQ Forfour 17,6 kWh 7 440 930 Ft

Smart EQ Fortwo cabrio 17,6 kWh 8 355 330 Ft

Volkswagen e-UP 36,8 kWh 8 500 000 Ft*

Opel Corsa-e 50 kWh 10 490 000 Ft

Mini Cooper SE 33,2 kWh 10 500 000 Ft

Renault Zoe ZE50 55 kWh 10 899 000 Ft

Mazda MX-30 35,5 kWh 10 990 900 Ft

Hyundai Ioniq electric 38,3 kWh 10 999 000 Ft

Hyundai Kona electric 39 kWh 10 999 000 Ft

*Becsült ár, jelenleg nem rendelhető

A legnagyobb támogatás a táblázatban látható
villanyautókra kérhető. Ezek közül a Smart EQ
széria egyértelműen a legolcsóbb, hiszen már 5
millió forint alatt elérhető – támogatással –, de
akkumulátorkapacitásuk maximum 159 kilomé-
ter megtételére elegendő, és viszonylag egy-
szerű kivitelű miniautók. Viszont kabrió változat
is van belőle! 

Remélhetőleg hamarosan újra elérhető lesz a
VW e-UP!, nem sokkal drágábban, de sokkal na-
gyobb akkupakkal, mint a Smart. De az „ütő-
sebb” ajánlatok 10,5 milliónál kezdődnek – ked-
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Az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um június 15-től új formában és mér-
tékben támogatja az elektromos autók

vásárlását. Az új, kedvezőbb lehetőség első-
sorban a 11 millió forint alatt elérhető, tisztán
villamos hajtású autókra érvényesíthető. Eb-
ben az esetben 50 százalékos, maximum 2,5
millió forintos vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. 11 és 15 millió forint között 500
ezer forint, felette nincs támogatás. Az alsó
kategóriába a korábbi árlisták szerint csak né-
hány típus került be, de elkezdődött a mozgo-
lódás, és ahol néhány száz ezer forintos a kü-
lönbség, az importőr igyekszik úgy alakítani az
árképzést, hogy minél több autó férjen bele a
támogatott kategóriába.

vezménnyel 8 millió. A 184 lóerős, stílusos és
sportos Mini Cooper SE az egyik favorit, ha nem
kell több ajtó háromnál és elég a 200 kilométer
körüli elméleti hatótáv. Ha pedig egy 0 emissziós
„családi” kisautóra vágyunk, akkor jön a képbe
az Opel Corsa-e és a Renault Zoe. 

Ezek a verdák már komoly, 300 kilométer körüli
valós hatótávot ígérnek. Végül beleférnek még
a kompakt japán és koreai modellek is a körbe,
így a vadonatúj Mazda MX-30 és a Hyundai Io-
niq, Kona páros. Ráadásul ezenkívül további mo-
dellek is várhatóak a körbe (Honda e, Kia e-Niro,
Peugeot e-208), ezért érdemes figyelemmel kí-
sérni a kialakult árversenyt. Talán így egyre töb-
ben tudnak új autó vásárláskor a zöld közleke-
dés mellett dönteni.

GYŐR+ TV PREMIERm
inden

hónap utolsó péntekén 19.30 és 20.3
0

VILLANYAUTÓK

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

ELÉRHETŐ ÁRON
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Mire használjuk az autót?
Ha belegondolunk, naponta munkába járunk, a
gyerekeket elvisszük óvodába vagy iskolába,
hetente elmegyünk nagybevásárlásra. Hétvé-
gén egynapos kirándulások jönnek. Egy átlagos
család kétszer elmegy hosszú hétvégére pi-
henni és egy egyhetes nyaralásra a Balatonra
vagy a legközelebbi tengerpartra. Ha össze-
gezzük, az átlagos napi futás alig 30-50 kilo-
méter, az éves pedig 10-15 ezer. Mikor viszünk
csomagokat, és utazunk négynél többen az
autóban? Évente néhányszor. Tehát használ-
hatunk kisautót – esetleg vegyünk rá csomag-
tartót tetőboxszal. A mai kisautók – tesztala-
nyaink – már nem is annyira kicsik. Négyméte-
res hosszon négy főnek és közel 300 liter cso-
magnak nyújtanak helyet. Emellett sok-sok
extrával és egészen jó menetteljesítményekkel
rendelkeznek. Mindeközben alig fogyasztanak,

KICSIK KÖZÖTT 
A LEGNAGYOBBAK

könnyű velük parkolni és a fenntartásuk is a le-
hető leggazdaságosabb.

A legjobbak?
Ha az európai gyártású kisautók kínálatát néz-
zük, a Volkswagen Polo és az Opel Corsa a leg-
megbecsültebb típusok. Dizájn szempontjából a
Polo a legfrissebb, az élekkel határolt VW-ka-
raktert adja – 2017-től van a piacon. Az időtálló
forma általában közkedvelt, de van, akik jobban
szeretik a több ívet felvonultató lemezruhát. Er-
re megoldás az Opel kisautója. Ugyan a teszt-
kocsi kifutott típus, mégsem tűnik korszerűtlen-
nek. Érdemes tudni, hogy elődjével azonos ala-
pokra épül, de szépítették, tökéletesítették kí-
vül-belül, és 2019 végéig lehetett megvenni. Ér-
dekessége, hogy 1,4 literes szívó benzines erő-
forrással szerelték, ami 90 lóerős és 130 Nm a
csúcsnyomatéka. Ezzel a 16 szelepes motorral
kicsit több ideig maradhat az utakon, mint az
örökkévalóság – legalábbis, ha kap mindig olajat
és bízunk a 18 éve kitalált és bevált motortech-

Régen csak a nagyautók kiváltsága volt a kormányfűtés vagy a
turbómotor. Egy mai kisautó tudhatja mindazt, amit a nagyok.
Az ökológiai lábnyomunk viszont visszafogott maradhat!

Szöveg és fotó: Nagy Viktor

HASZNÁLTAUTÓ-TESZT:
OPEL CORSA 1,4 2019 ÉS VW POLO 1,0 TSI 2020

Győr, Nádor tér 1. 
Tel.: +3670/3355335, 
+3670/4276000

AZ AUTÓT BIZTOSÍTOTTA:

carmenrent.hu

nikában. Ezzel szemben a kis wolfsburgi három
hengerrel és turbófeltöltővel száll csatába. Az
egyliteres, 95 lóerős TSI 175 Nm leadására ké-
pes – itt nyerésre áll. Kérdés, hogy a kis köbcenti
és hengerszám meddig tartja a lelket a Polóban.
A kérdés költői, hiszen a gyártók általában mini-
mum 200-250 ezer kilométerre tervezik a
gondtalan működést, de ez használattól és kar-
bantartástól függően változhat.

Mit adnak?
A Corsa automatikus klímát, kormány- és ülés-
fűtést, illetve tolatókamerát is ad. Ez elsőre fel
sem tűnik, annyira „elbírja” az ívekkel feldobott
műszerfal a sok funkciót. Ezzel szemben a Polo
„szögletes” beltere egyszerűsége ellenére sem
tűnik fapadosnak, mert minden minőségi – ki-
véve az ajtóburkolat, ahonnan Comfortline szin-
ten lespórolták a szövetet. Itt klímán kívül to-
vábbi kényelemfokozó a könyöklő, de nincs hát-
só kamera a nagy kijelző ellenére. És hogy men-
nek? A Corsa szépen suhan, rezzenéstelenül jár,

de az igazi meginduláshoz 4000 fölé kell pörget-
ni. A turbós Polo viszont már a „pincéből” húz,
így az első métereken elhúz az Opel mellett.
Hosszabb távon a különbség kiegyenlítődik.
Ahol jól teljesít az egyliteres VW, az a fogyasztás,
mert 5 liter alá is bevihető országúton. Mindkét
kiskocsi csendes, autópálya-tempónál is élvez-
hető, mégis a fő terepük a város, előváros.

Érték
A Corsa hét hónaposan 1500 kilométert, a Polo
három hónap alatt 4100 kilométert tett meg. Az
értékükből az új árukhoz képest veszítettek,
ezért ár-érték arányuk jelentősen javult. Ki ad
egy kisautóért ötmilliónál is többet, mikor né-
hány ezer kilométeresen akár egymillióval ol-
csóbban is megkaphatja? A Volkswagen jobban
tartotta az árát, és 4,6 millióra becsülték, míg
Corsa igen kedvező, 3,8 milliós árcédulával, ki -
emelkedő felszereltséggel kínálta magát. Tessék
körbenézni a „használtpiacon”!

ÁR-ÉRTÉK ARÁNYUK
JELENTŐSEN
JAVULT
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Szebb és jobb
A Kuga folytatja a Focus és a Puma által megkez-
dett dizájnvonalat. Orra olyan hosszú, mint egy
kardhalé, lemezei gömbölydedek, mint egy fehér-
jétől duzzadó sportolóé. Fényszórója a sárvédőre
simulva elnyúlik, az ablakkeretek íve kupésan lejt,
a fara pedig komolyságot sugall. Főleg a szériá-
ban adott valódi dupla kipufogóval. Ettől a Kuga
simán egy kétliteres turbómotoros verdának tű-
nik, ráadásul az
ST-line verzió-
hoz ovális króm-
végek is tartoz-
nak. Pedig a mé-
retes motorház-
tető alatt egy
háromhengeres
teszi a dolgát minden eddiginél jobban elszigetel-
ve. A másfél literes, 150 lóerős EcoBoost motor
230 Nm-rel gazdálkodik, így méretét meghazud-
toló erővel gyorsítja a közepes méretű SUV-t.

Sportos és kényelmes
Az ST-line verzió 18 colos alufelniken gurul, a gumi
peremmagassága nagy, így bírja a kátyúkat. Belül
sportos és prémium hangulatot teremt a fekete
tetőkárpit, az alcantara betéttel, piros varrással dí-
szített ülések, és a hasonló stílusú kormány. A
műszerfalat karbon mintás betét, a váltógombot
és a pedálokat pedig polírozott alumínium borítja.
Ezek mellett a lényeg már az alapmotornál is

KEREK EGÉSZ

megvan: élvezet vele autózni. Nem annyira vad,
mint egy mild-hibrid Puma, a Focusnál kifinomul-
tabb. Ez egy felnőtt autó, hosszú utakra, családi
kirándulásokra tervezve. Élvezet vele a lassú me-
net és a kigyorsítások sem kínlódásként, hanem
jóleső érzéssel mennek. A mozgékonysága – és
a neve, „városi terepjáró” – urbánus környezetben
is élhetővé teszi. Csomagtere 645 literes, csodás
színekben elérhető fényezését az ajtóperemekre
kinyíló ütközésgátlók védik a szűk parkolókban.
Különös látvány ebben a kategóriában a jól látható
motorháztető, ami elterül előttünk.

Mindenre felkészítve
A Titanium felszereltség dupla digit klímát, 17 co-
los alufelniket, kulcs nélküli indítást, vezetéstámo-
gató rendszert ad. A következő szinten már LED-
fényszórók és B&O audiorendszer is jár, a teszt-
autó ST-line X szintjéhez pedig a sportos, fekete
külső kiegészítők is dukálnak. A téli csomag mind-
egyikhez elérhető: kormány, első és hátsó ülés-
és szélvédőfűtés. Minden változatban 8 colos
kép ernyő trónol a műszerfal közepén, és a sofőr
előtti műszeregység is lehet teljesen digitális. És
eljutottunk az üzemmódokhoz. Ha rábökünk a
Sportra, jobban ugrik a Kuga, és a digitális műszer
piros dizájnja ez egyik legjobb – a fiaim szerint is.

Újdonság a mobilra tölthető applikáció, amivel
nyithatjuk a kocsinkat, és követhetjük útjainkat, a
fogyasztást és a szervizigényt. Később ez a rend-
szer fejleszthető, ki tudja, mit hoz a jövő – talán
beparkol a Kuga a garázsunkba?!

Végeredmény
A jól felszerelt, jól menő „alap” Kuga már kicsivel
több mint 8 millió forinttól kapható. A típus akár
egy kategóriával feljebb is megállná a helyét, főleg,
ha 2 literes dízellel választjuk – van mild-hibrid
150 lóerővel vagy összkerekes 190-nel. Az adu-
ász pedig a plug-in hibrid lesz. 2,5 literes négy-
hengeres benzinmotor, mellette 14,4 kWh-s líti-
um-ion akkupakk az 50 km feletti tisztán villamos
hajtás ígéretével és a villanymotor. Az össztelje-
sítmény 225 lóerő. Ennek az ára 12 millió forint
felett indul. De ha 150 lóerővel meggyőző volt, a
másfélszeresével több lesz, mint elég.

CARNET FOR-TOP KFT.
9028 Győr, Kismegyeri u. 2. • Web: www.fortop.hu
Email: auto@fortop.hu

Szöveg és fotó: Nagy Viktor

GÁZFRÖCCS TESZT: FORD KUGA 2020 ECOBOOST ST-LINE X

A Kuga a Ford húzómodellje. A korábbi szérián alig lehetett fogást 
találni. Most pedig megkaptuk a csendesebb, nagyobb, takarékosabb
és szebb utódját.

APPLIKÁCIÓVAL NYITHATJUK A KOCSINKAT,
KÖVETHETJÜK ÚTJAINKAT, 
A FOGYASZTÁST ÉS A SZERVIZIGÉNYT
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EGY TEÁSKANÁL MÉZ 
EGY ÉLET MUNKÁJA

A méhcsalád dolgozói általában 40 napig élnek. Ennyi idő áll a rendel-
kezésükre, hogy eleget tegyenek genetikailag diktált kötelezettségük-
nek, hogy családjukról gondoskodjanak. Sokan nem is gondoljuk, hogy
minden harmadik megrágott falat az emberiség mindennapjaiban, a
méhek munkájának gyümölcse. Ahogy Albert Einstein mondta: „A mé-

hek ha kipusztulnak, az emberiség azt legfeljebb négy évig éli túl, utána
a mi fajunk is kihal”. Ők porozzák be a növények jelentős részét, hogy
azok gyümölcsöt és magvakat érleljenek. Ezek képezik a fő táplálékát
az állatoknak és az emberiségnek. Vigyázzunk rájuk, mert ők biztosítják
számunkra az életet!

Fotó: Nagy Ferenc
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SÜTEMÉNY!”

Az elmúlt pár hétben a járványügyi korlátozások enyhítése nyomán újra
kinyitottak a cukrászdák, az üzletekben és a teraszokon is van már lehetőség,
hogy kedvenc süteményeinket egy finom kávé mellett elfogyaszthassuk.

Akoronavírus-járvány idején a cukrászdák
nagy része zárva tartott, és voltak, akik
házhoz szállítottak. Cukrászdavezetőket

kérdeztünk, hogyan telt az elmúlt három hónap,
és milyen kínálattal csábítják az újranyitás után
a gyermeknap és pünkösdi hétvége közeledté-
vel az édesszájú vevőket.

A belvárosi Kuglóf cukrászda munkatársai már
két hete várják új és törzsvásárlóikat a tőlük
megszokott színvonalú kínálattal – jelenleg 25-
féle süteménnyel és tortával – és árakkal. Béres
Andrea elmondta, március közepén zártak be, a
karantén után a törzsvendégek visszatértek, az
üzletben és a teraszon is fogyaszthatják a fi-
nomságokat. A külföldiek hiányoznak, de a ve-
zető bízik abban, hogy az idegenforgalom elin-
dulásával a hazai turistákból nem lesz hiány és

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter, Erika Pékség és Orosz Sándor

„JAJ, DE JÓ A HABOS 

A CUKRÁSZDÁK NYITVA, VÁRJÁK A VENDÉGEKET
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nak át a korlátozások idején. Két hete nyitotta újra
az üzletét, ahol elvitelre kínálják a süteményeket
és rendelésre is készítenek a járvány előtti árakkal
és kínálattal. Az érdeklődés kiemelt volt a házhoz
szállításra, s bár a nagy rendezvények elmaradtak,
a családi ünnepségekre, évfordulókra, születésna-
pokra sok megrendelés jött az általa készített fi-
nomságokra. A desszertválogatások voltak a slá-
ger, a színében és dekorációjában is látványos,
többkomponensű édességekre nagy igény mu-
tatkozik azóta is. A kormányrendelet szerint már
az esküvők is megtarthatók, így folyamatosan ke-
resik az ifjú párok, hogy a már lefoglalt vagy új me-
nyegzői időpontokra készítsen csodás desszerte-
ket és tortákat. Sok visszajelzést kapott az elmúlt

hónapokban vevőitől, hogy otthon pró-
bálkoztak az édességek készítésével.
Ennek különösen örült, hiszen azt vallja,
akik maguk próbálkoztak, sikerélményt
szerezhettek amellett, hogy akár közös
családi kikapcsolódásként is megélhet-
ték a sütés élményét. „A desszertekben
benne van a boldogság, az ízében és az
alkotásában is. A legnagyobb dicséret
pedig az, hogy a vevőink nagyon vágytak
a Torta és Karamellben kínált finomsá-
gokra” – tette hozzá a cukrászmester.

Az Erika Pékség cukrászüzemében a
vevőkkel és megrendelőikkel egyeztetve történt
a háromhetes leállás március közepétől. Bara-
bás Péter vezető szerint a korlátozások enyhí-
tésével, a jó idő beköszöntével egyre nagyobb
igény mutatkozott a süteményekre, amelyeket
két üzletükbe és viszonteladóknak is szállítanak,
és az egyéni és rendezvényekre történő meg-
rendelések is fokozatosan beindultak. Örömmel
fogadták a nyitás lehetőségét, s bár az alap-
anyagárak emelkedtek, ők nem emeltek árat,
ahogy a tőlük megszokott minőségből sem en-
gednek. „Hiányzott az embereknek a házi réte-
sünk, a vevőktől és az eladóinktól is ez a vissza-
jelzés” – tette hozzá a cukrászüzem vezetője.
Barabás Péter úgy véli, kellemes családi prog-
ram is lehet, ha együtt süt szülő és gyermek, és
amellett megtapasztalják és jobban értékelik,
hogy az elkészített süteményben mennyi mun-
ka is van a finom ízek mellett. 

a magyarországi vendégek a magyar terméke-
ket vásárolva támogatják a vállalkozásokat. „A
vendégeink a járvány idején is sokszor felhívtak
bennünket, meséltek az otthoni saját sütési él-
ményeikről, kértek tanácsot is szép számmal, de
úgy tapasztaltuk, hogy inkább a könnyebben ké-
szíthető finomságokhoz fogtak hozzá, és örü-
lünk, hogy egyre jobban hiányoztak nekik a Kug-
lófban megszokott ízek” – mesélte Béres And-
rea, aki maga is a cukrászdájuk nevéhez hűen,
otthonában kuglófot sütött. 

Lengyel József, a Torta és Karamell édességüzlet
vezetője csupán néhány napra zárt be, Facebook-
oldalán ezután meghirdette, hogy kiszállításra áll-

A DESSZERTEKBEN 
BENNE VAN A BOLDOGSÁG:
AZ ÍZÉBEN 
ÉS AZ ALKOTÁSÁBAN IS



creativechef.hu   /   #creativechefeszter   /   @creativechefeszter

Virágzik a bodza és elkezdődött az eperszezon is. Nagy Eszter creative chef
egyik kedvencét, a bodzát ajánlja e heti kínálatában, ami nemcsak szörpnek kiváló, 

hanem egy könnyű, és pillanatok alatt elkészíthető tavaszi-nyári fogás egyik 
hozzávalója is lehet. 
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A kuszkuszt összekeverjük sóval és a darabolt spárgával,
majd 300 g lobogásig forralt vízzel nyakon öntjük és lefed-
ve állni hagyjuk. 5-8 perc elteltével, amikor a kuszkusz
megszívta magát, hozzáadjuk a szörpöt, az ecetet, az
olíva olajat és alaposan összekeverjük. A lazacot felkockáz-
zuk, kevés sóval meghintve forró serpenyőben kérgesítjük. 

A langyos kuszkuszt a lazaccal és frissen darabolt eperrel
kínáljuk. Egyszerű, gyors és minden elemében hozza a
tavasz és a nyár ízeit.

A TAVASZ ÍZEI: BODZA és EPER
BODZÁS 
LIMONÁDÉ
Nagyon várom mindig a bodzavirág-
zást, ilyenkor zsákszámra gyűjtöm,
hogy legyen belőle elegendő szörp az
év többi időszakában is. Fontos, hogy
szennyezésmentes helyen szedjük,
mert ha megmossuk, azzal eltávolítjuk
belőle az értékes ízt adó virágport is.
Tartok egy – kizárólag erre a célra
használt – 15 literes bodzásvödröt,
amit jól teleszedek, majd sűrű cukor-
szirupot főzök belőle. 

A vizet a cukorral felforraljuk, hozzá-
adjuk a nátrium-benzoátot, amikor ki-
hűlt, a bodzavirágra öntjük. Még ízle-
tesebb, ha citrusos a szörp, ezért te-
hetünk bele kevés citromsavat és leg-
alább 5-6 darab karikázott citromot is,
majd 3-4 napig állni hagyjuk. Állás
után leszűrjük, a virágokat kicsavarjuk

és a levet üvegekbe töltjük.

Ha limonádét készítünk
belőle, tegyünk a pohárba

egy kevés bodzaszirupot,
karikázzunk hozzá gyümölcsö-

ket, mentát, és jéghideg szódával
vagy vízzel engedjük fel.

1 liter víz • 8-10 nagy bodzavirágfej 
60 dkg cukorszirup • 1 kk. nátrium-benzoát
kevés citromsav • 5-6 db karikázott citrom

SPÁRGÁS KUSZKUSZ
GRILLEZETT LAZACFALATOKKAL 
ÉS EPERREL

150 g kuszkusz • 1 csomag zöld spárga
200 g lazac • 300 g víz • só, bors • 50 g olívaolaj
25 g almaecet • 10 g bodzaszirup • néhány szem
friss eper
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Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Innovációs 
és Technológia
Központ

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4. 

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern, kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 
IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

Az állatkertbe lépő gyerkőcök egy
túralevelet kapnak, melyben Tök-
mag, a kis tapír invitálja őket izgal-

mas keresgélésre a zoo teljes területén. A
játékos feladványok helyes megfejtői a
játszótér melletti célállomáson apró aján-
dékban részesülnek.

Az érdeklődők a KalandoZoo látványetetés
program során megfigyelhetik az állatkert
lakóit természetes viselkedési formáik gya-
korlása közben, miközben sok-sok érdekes-
séget hallhatnak az állatok életéről és arról,
hogyan élnek ezek a fajok a természetben.
A látogatók aznap többször állatbemutató
keretében találkozhatnak hazai és egzotikus

TÖKMAG KALAUZOL 
A GYERMEKNAPON
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Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Május utolsó vasárnapján a győri Xantus János Állatkertben min-
dig a gyerekeké a főszerep: a gyereknap alkalmából egész napos
programokkal készülünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

fajok képviselőivel, továbbá a Zoo Show fő-
szereplői nem csupán az Arénában várják
majd az érdeklődőket, hanem sétára is in-
dulnak az állatkert útjain! Az igazán bátrakat
a TapiZoo várja, ahol különböző állati szár-
mazékokkal és „nemszeretem állatokkal” le-
het megismerkedni, aki pedig szeretné le-
gyűrni félelmét az állatvilág különös megje-
lenésű képviselői iránt, akár kézbe is veheti
őket. A bejáratnál pedig, a hagyományokhoz
híven a gyermekeket jégkrémmel, az apuká-
kat pedig hideg sörrel ajándékozzuk meg. 

Érdemes odafigyelni a csemetékre is, sok
újszülöttel gazdagodott az elmúlt idő-
szakban az állatsereglet. Már láthatóak
kifutójukban a csuklyásmajom-csemeték,
a dromedárcsikó, a kis lámák, a lajhárbébi
és a nemrég született fakó lóantilop.

A zsiráfok is várják 
a látogatókat
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A szolgáltatók kérik ügyfeleiket, hogy
az egészségügyi veszélyhelyzetre
vonatkozó szabályok betartására
fokozottan figyeljenek: várakozni az
épület előtt kell, a soron következő
ügyfél szólításra léphet a helyiségbe;
belépés előtt a kihelyezett fertőtle-
nítővel a kezet le kell fertőtleníteni;
maszk viselése az ügyféltérben kö-
telező; mind a sorban álláskor, mind
a helyiségben legalább 1,5 méter tá-
volságot kell tartani egymástól. Akik

Az előkészítő munkálatok részeként a Győr-
Szol Zrt. koordinálásában mindkét helyszí-
nen többek között megmetszik a fákat, le-

nyírják a füvet, lefestetik a padokat és pótolják
azok hiányzó deszkáit, kihelyezik a vízmélységet
jelző bójákat, valamint a helyszínre szállítják az
életmentéshez szükséges csónakot. Ahol kell, ott
pótolják a hiányzó eszközöket és elvégezik a
szándékos rongálásból adódó feladatokat. 

A szabadstrandokon 8 és 20 óra között mentőőr
felügyeli a területet, emellett illemhely, zuhanyzó
és öltöző teszi komfortosabbá a kikapcsolódást.
A szabadstrandokra tilos motorkerékpárral és
gépkocsival behajtani, illetve kutyát bevinni. Nem
szabad tüzet gyújtani és üveget a vízbe vinni. A
fürdőzőkre és a napozókra nézve veszélyes lehet
a vízparton hagyott horog, ezért a szabadstran-
dok területén a horgászás is tilos.

KINYIT
valamelyik előírást nem tartják be,
azoktól a belépést megtagadják!

Ügyfeleink és munkatársaink
egészségének megőrzése érdeké-
ben kérjük, akik tehetik, a szemé-
lyes ügyintézés helyett továbbra is
részesítsék előnyben a telefonos
(96/50-50-50), valamint az elekt-
ronikus (info@gyorszol.hu, illetve
info@gyhg.hu) felületen történő
ügyintézést.

JÚNIUS 2-ÁTÓL ÜZEMEL AZ ARANYPART I. ÉS II. SZABADSTRAND

INDUL A STRANDSZEZON

FÜRÖDNI 
TILOS!
Vannak a városban olyan vízte-
rületek, ahol nem biztonságos a
vízben tartózkodás, ezért Győr
Megyei Jogú Város jegyzőjének
kiadott 19456-7/2008. számú
határozatának értelmében tilos
fürödni az adyvárosi tározótó-
ban, a József Attila-lakótelep te-
rületén létesített kettő tározó-
tóban, az Iparcsatorna teljes
hosszában, a Rába folyó mind-
két felén, a bácsai vízáteresztő
zsilip környékén (Holt-Duna-
ágban), a pinnyédi híd győri híd-
főjénél, a püspökerdei átvágás
teljes hosszában, Győr-Újváros-
ban a Mákos-dűlői volt kavics-
bányában, Gyirmóton a Marcal-
ban, a bácsai bányagödrökben,
a Holt-Marcalban (rabkerti tó-
ban) és a győrszentiváni volt
szabadstrandon. A Kovalter pi-
henőpark területe kizárólag na-
pozásra használható.

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. közös
Jókai utcai ügyfélszolgálati irodájában június 2-
től, keddtől ismét lehetőség nyílik személyes
ügyintézésre.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

A JÓKAI UTCAI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IRODA
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Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor
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A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja
a lakosságot, hogy a győri hulla-
dékudvarok június 2-ától, keddtől a
megszokott napokon, de a nyári
nyitvatartásnak megfelelően 9 és
17 óra között vehetőek igénybe.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemelteté-
sében lévő győri és vidéki hulladék-
udvarok pünkösd ünnepén, május
31-én, vasárnap és június 1-jén,
hétfőn egységesen zárva lesznek,
június 2-től, keddtől a nyári nyitva-
tartási rend szerint látogathatóak.
A lakosság és munkatársak egész-
ségének védelme érdekében a hul-
ladékudvarokban egyszerre csak
három ügyfél tartózkodhat, illetve
továbbra is kötelező a szájmaszk
használata. A győri és a vidéki hul-
ladékudvarok nyitvatartása megta-
lálható a gyhg.hu honlapon.

A kijárási korlátozások enyhítésével egyre több intéz-
ménybe, óvodába, iskolába, vendéglátóegységbe tér visz-
sza az élet. Biztosan vannak olyan épületrészek, helyisé-
gek, amelyeket jó ideje nem használtak. A veszélyhelyzet
kihirdetése után sok munkáltató döntött úgy, hogy lezárja
irodaépületeit a dolgozók elől, bezártak szállodákat és
gyárakat egyaránt. Az itt lévő belső vízvezetékrendszer-
ben nagy valószínűséggel pangó vizek keletkezhettek. 

A vízcsövekben sokáig álló, mozdulatlan, állott víz „szo-
bahőmérsékleten” jó táptalajt biztosíthat a kórokozók-
nak. Ezenkívül a vezetékek belső felületéről különböző

AGyőr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vo-
nala a 96/50-50-55-ös telefonszámon
minden naptári napon 0–24 órában

hívható. A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodái május 30-án, 31-én
és június 1-jén egységesen zárva lesznek, a
telefonos ügyfélszolgálat nem működik.

A Jókai, a Révai, az Árpád és a vásárcsarnok
melletti parkolóházban, valamint a Dunakapu
mélygarázsban folyamatosan a szokásos, ér-
vényben lévő díjakért lehet parkolni. 

A felszíni fizetőparkoló-hálózatban a kormányren-
delet értelmében nem kell parkolási díjat fizetni
Győrben a Győr-Szol Zrt. által üzemeltetett közte-
rületi parkolóhálózatban. A rendelkezés a nem
közterületi fizető parkolóhelyekre nem érvényes.

A vásárcsarnok május 31-én és június 1-jén
zárva lesz, a további napokon a rendes nyitva-
tartás érvényes. A Tarcsay úti piacon május
30-án a szombati nyitvatartás szerint 6 és 14
óra között lesz kereskedés. 

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
KÉZI PARKGONDOZÓ
TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

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

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: • bejelentett munkaviszony, folyama-
tos munkavégzés • versenyképes fizetés+cafetéria •
vidékieknek bejárási költség térítése • szakmai képzé-
sek támogatása • hosszú távú munkalehetőség •
munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat, gépe-
ket biztosítunk

´́ ´́

´́ ´́

HULLADÉK-
UDVAROK
NYÁRI NYITVATARTÁSA

ÜNNEPI INFORMÁCIÓK
Szöveg: Győr-Szol Zrt. A Magyar Vilmos Uszoda május 30-án, 31-én

és június 1-jén a rendes nyitvatartás szerint
látogatható.

A Barátság Sportpark május 30-án, 31-én és
június 1-jén korlátozott nyitvatartással üze-
mel. A műfüves pályák, a játszótér, a futópálya
és a park további sporteszközei használható-
ak. Az öltözők zárva lesznek.

A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi,
Sugár úti, Templom úti, Malomsori és a Koron-
cói úti köztemetők a nyári nyitvatartás szerint
mindennap egységesen 7 és 20 óra között
tartanak nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
győri és vidéki hulladékudvarok május 30-án
a rendes nyitvatartás szerint üzemelnek, a
hulladékudvarok május 31-én és június 1-jén
egységesen zárva lesznek. A hulladékudvarok
június 2-től a nyári nyitvatartási rend szerint
üzemelnek. A GYHG Nonprofit Kft. hulladék-
szállítási működési területén a lakossági hul-
ladékszállítás május 30-án, 31-én és június 1-
jén változatlanul, a Hulladéknaptárban meg-
hirdetett módon működik.

lerakódásokat is moshat ki a hálózatból a frissen meg-
indított vízáramlás. Megijedni azonban nem kell, egy kis
odafigyelésre van szükség az első használat előtt, és
utána már bátran fogyasztható újra a csapvíz. 

Ami a legfontosabb, hogy a nagyobb intézményeknél
szükséges a gondokság részéről a hálózat átmosa-
tása, fertőtlenítése; a kisebb egységekben (ahol csak
néhány nap lehetett a víz állási ideje) elégséges az,
hogy a vízcsapot néhány percig nyissuk ki és folyas-
suk, majd amikor már kellően hidegnek érezzük, fo-
gyasztható is a csapvíz.

VISSZATÉR AZ ÉLET

HAGYJUK FOLYNI A CSAPOKAT!

Szöveg: 
Pannon-Víz Zrt.
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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

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

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázati
konstrukció keretében elérhetô 
az ingyenes jogsegélyszolgálat
munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási
jog és cégjogi kérdésekben.

Bôvebb információ: 
https://www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim 
és személyesen, online, chates 
formában és telefonon 
vehetô igénybe.

MINIMÁLIS várakozási idôvel, 
KOMPLEX orvos diagnosztikai rendszerrel, 
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással 
várjuk vendégeinket.

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
a

m
i elhivatottságunk!

GYÔR, PÁTZAY PÁL UTCA 7.    +36-30/693-4617

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557

Növényvédelem, gyomirtás
parkokban, kertekben, szak
embertől, garanciával. Tel.:
0670/3848217

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. 0630/3762712

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Külbeltéri
burkolatok javítása,. 06
70/3636633

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701

Nagytakarítási akciót hirdet
a győri TippTopp Mosoda.

Lakások, irodák, lépcsőhá
zak takarítását, szőnyegtisz
títást is vállalunk. Júniusi
megrendelőnknek 20%os
árengedményt biztosítunk.
Érdeklődni: 0670/670
8268.

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, kertásás, famet
szés, faültetés, fűnyírás, ka
szálás! Érdeklődni lehet te
lefonon: 0630/4036810;
96/826322.

Vállalom limlomjának elszál
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalom
mal, ár megegyezés szerint.
Igény szerint számlát biztosí
tok.  0670/5146990

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
0670/7075812

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges holmi
ját. 0620/9967268

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

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

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Tel.: 06
70/5642280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
Herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüsttár
gyakat, ékszert, régi órá
kat, könyveket, dísztárgya
kat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal!
0670/6405101. Díjtalan
értékbecslés! 

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberendezé
seket, kerti szerszámokat
vásárolnék. Tel.: 06
20/4153873.

Saját részre vásárolok antik
tárgyakat, órákat. Magas
áron vásárolok arany és
ezüsttárgyakat.
Érdeklődni: 0670/670
8268, személyesen a Győr,
Árpád utca 53. sz.alatti Tipp
Topp Mosodában vagyok
megtalálható. Diszkrét ügy
intézés, azonnali készpénz 
fizetés.

Magyarországi,  benzines, fi
atal CORSÁT, POLÓT, YARIST,
MICRÁT  vásárolnék magán
személytől. Tel.: 0630/302
6149

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/5299861

LAKÁSCSERE

96/505050

Nádorvárosi, 53 nmes, 1+fél
szobás, összkomfortos, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne győri, 3 szo
bás, 68 nmes vagy annál na
gyobb, gáztávfűtéses, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetési szám: 90)

Belvárosi, 64 nmes, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 2 szobás,
belvárosi vagy szigeti bérle
ményre, alacsonyabb rezsivel.
(Hirdetési szám: 91)  

Gyárvárosi, 44 nmes, 1+fél
szobás, komfortos, gázfűté
ses, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne
belvárosi, nádorvárosi vagy
révfalui, komfortos, 5060
nmes bérleményre. (Hirde
tési szám: 92)  

Marcalvárosi, 53 nmes,
1+2 fél szobás, összkomfor
tos, igényesen felújított, ha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 3 szobás, na
gyobb alapterületű, komfor
tos vagy összkomfortos bér
leményre. Kossuth L. u. ki
zárva. (Hirdetési szám: 94)

Szabadhegyi, 37 nmes, 1
szoba+étkezős, komfortos,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne mar
calvárosi vagy adyvárosi,
1+fél szobás, 3540 nmes,
határozatlan bérleti szerző
déses lakásra. (Hirdetési
szám: 95)
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A megfejtést kérjük, ne küldjék el szerkesztőségünkbe, a koronavírus miatt kialakult helyzetben mi, Győr+ Médiások is az otthonainkból dolgozunk.
Mindaddig, amíg visszaáll minden a normál kerékvágásba, nem hirdetünk nyereményt, a rejtvényt a játék öröméért jelentetjük meg olvasóinknak.
Köszönjük a megértésüket!

KÖZLEMÉNY

Településrendezési eszközök módosításának véleményezése kapcsán: Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/Rendezési terv módosítási eljárások és Partnerségi egyeztetés címszavak alatt folyamatosan tölti
fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérik az érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01. 25.) ök. rendelettel elfogadott
rendezési tervének: A 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:  

SZTM 2020-009 Győr-Gyárváros és Révfalu, Ipar utca folytatása, a tervezett nyomvonal pontosítása, szabályozási vonal korrekció
42.§ szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi egyeztetési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2020. május 25-től június 8-ig.

A rendezési tervi módosítások elérése: a város internetes oldalán: a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés
címszavak alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban is tehetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

Néhány hete jelentette be az UNI Győr
Mély-Út élvonalbeli női kosárlabdacsa-
pat vezetősége, hogy június 1-jétől Ivá-

nyi Dalma lesz az együttes vezetőedzője. A ko-
rábbi válogatott klasszis három plusz két évre írt
alá a zöld-fehérekhez. A szakmai stáb a női szö-
vetségi kapitánnyal, Székely Norberttel is erő-
södött, aki a Széchenyi Akadémiának a szakmai
tanácsadója lesz. A szurkolók csütörtökön dél-
előtt a következő idényre kialakított játékoske-
retet is megismerhették.

A csapatban három külföldi légiós kap helyet.
Visszatér Győrbe az amerikai irányító, Brianna
Kiesel, aki a 2016–2017-es idényben már volt
a klub játékosa. Négyes posztra az észt váloga-
tott, Kadri-Ann Lass érkezik, míg amerikai Be-
atrice Mompremierre centerként számítanak.

Két tehetséges magyar fiatalt is igazolt a klub,
ők Iványi Dalmának bizonyíthatják, hogy több já-
téklehetőséget érdemelnek, mint amit előző
klubjukban, a Sopronnál kaptak. A 23 éves Dubei
Debóra és a 22 éves Weninger Virág is megha-
tározó játékosa lehet a Győrnek a jövőben.

Az előző idény keretéből maradt a zöld-fehérek-
nél Barnai Judit, Mansaré Manty, Dombai Réka,
Keita Aya, Török Ágnes, Révész Boróka és Baffy
Fanni, míg Dúl Pankát erre az idényre kölcsön -
adja a Győr. Az utánpótlás-együttesekből a fel-
nőttekhez került Ferenczi Kata, Rozmán Lilla, il-
letve Milkovics Réka. A rutinos játékosok közül
Raksányi Krisztina és Czank Tímea távozik, a
szintén sokszoros válogatott Varga Zsófia az
egyik korosztályos csapat edzőjeként marad a
klubnál, és pályára lép majd az NB I/B-s együt-
tesben is.

Fűzy András klubelnök a Győr+ Médiának elmond-
ta, a reális elvárás a csapattal szemben a 3–6. hely
valamelyikének megszerzése, de okozhat kelle-

mes meglepetést is a teljesen átalakult együttes,
egy olyan edzővel, akinek a személye, pályafutása
hatalmas motivációt adhat a fiataloknak.

FIATALOKRA
MAGYAR

KERET
ÉPÜL A GYŐRI

Dubei Debóra 
meghatározó játékosa
lehet a csapatnak 
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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• KONYHAI KISEGÍTŐ  •

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •

• VILLANYSZERELŐ •
• FESTŐ •

• KARBANTARTÓ •
• MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ •

• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •
• KLUBVEZETŐ •

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

AGyőri Audi ETO KC is csatlakozott ah-
hoz a kezdeményezéshez, amelyet az
Országos Vérellátó Szolgálat Győri Re-

gionális Vérellátó Központja és a Győri ETO
Kézilabda Szurkolók Egyesülete közösen
szervezett.

Faluvégi Dorottya, a klub válogatott szélsője a
Győr+ Médiának elmondta: a mostani volt a
második alkalom, amikor vért adott. Az egészet
egy doppingvizsgálati ellenőrzéshez hasonlí-
totta, így nem érték váratlanul a körülmények.

„Fontosnak tartom, hogy ha tudunk, segít-
sünk az embertársainknak. Személy szerint
is átérzem a véradás nélkülözhetetlenségét,
hiszen nagypapámnak is volt olyan beteg-
sége, amikor rengeteg vérre volt szüksége,
és tudtak rajta segíteni, mert volt elég vér.
Mindenkit arra biztatok, hogy aki teheti,
nyújtsa a karját!” – mondta Faluvégi Dorottya,
aki arról is beszélt, hogy bár az edzések még
nem kezdődtek el, de már azt is jó élmény-
ként élték meg, hogy a csapattársakkal ta-
lálkozhattak.

MOST IS SEGÍTETT
AZ ETO-CSALÁD 
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„Azt mondod, hobó-
sodtam? Ritkán ta-
lálkozunk,  k icsit
megnőtt a hajam,
de így érzem jól ma-
gam. Levágatom,
amint teljesül az egyik
régi tervem, készülget
valami, nagy fába vágtam
azt a bizonyos fejszét, kicsit
elkanyarodtam vele a futballtól. Az
év vége felé kiderül, addig titok ma-
rad” – mondja nevetve a szakállas,
hosszú hajú Stark Péter, aki élete
negyvenkét évének nagy részét az
ETO közelében töltötte. Az ideiglenes,
de játékosként végleges búcsút meg-
szenvedte. Okolták, vádolták, elküldték
a 2009-es, Honvéd ellen elvesztett ku-
padöntő után.

„Az idő jó orvosság, begyógyultak a
sebek, de ha akkor nincsenek a gye-
rekeim, lehet, hogy börtönben ülök,
mert az igazságérzet annyira dolgo-
zott bennem, hogy könnyen tettle-
gességbe fordulhatott volna a düh.
Mivel beleláttam a magyar futball ak-
kori poklába, a mélyére, ez az eset
csak egy csepp volt a tengerben” –
emlékszik vissza „Starek” a kényszerű
távozásra, és az akkori futballvalóságra.

Amikor arra terelem a szót, hogy nehéz le-
hetett az ETO szerelmeseként visszahallani a
pletykát, hogy „Starkék eladták a kupadöntőt”,
meglepően higgadtan válaszol. „Én még lent
a réten tét nélküli foci közben sem bírtam ve-
szíteni, nemhogy akkor, amikor az egyetlen
trófeámat nyerhettem volna. Igazából, ha va-
laki mögénéz az életemnek, rájön, hogy szá-
nalmas ez a felvetés. Ez a klub az életem, itt
nőttem fel. Olyan emberek vádaskodtak, akik-
nek az ETO csak három betű, ők már nincse-
nek itt, máshol lopnak, csalnak, hazudnak. Ne-
héz volt elmenni innen, szakember segítsége
is kellett, hogy feldolgozzam. Most jó helyen
vagyok, szeretek itt dolgozni fiatalokkal. A kö-
vetkező idénytől Igor Nicsenkóval ketten az
U14-es csapatot irányítjuk. Korrekt a kapcso-
latom a vezetőkkel.”

Az egykori kapitánynak a magánélete sem min-
dig a teljes boldogságról szólt, hiszen feleségétől
elvált, ikerfiaival azonban különleges szövetsé-
get alkotnak, két éve pedig újra párkapcsolatban
él. „Érdekes karakterek a fiúk, Xavér bohém gye-
rek, ő csak futballozni akar, Szebasztián magá-
nak való, komolyabb gondolkodású, szeret ta-
nulni. Meglátjuk, mi lesz belőlük, keményen fo-

ÚJ OLDALÁRÓL MUTATKOZIK BE 

gom őket, szabályok vannak, mindent megkap-
nak, de van egy határ, ha azt átlépik, kemény va-
gyok. Egy a lényeg, emberek legyenek. Újra bol-
dog párkapcsolatban élek, és szeptemberben
érkezik a fiúk kishúga, bővül a család.” 

Stark Pétert új oldaláról is megismerhetjük, hi-
szen a klub honlapján videósorozatot indított,
amelyben számára fontos dolgokról beszél, ér-
tékes embereket lát vendégül. „A celebek világát
éljük, ez az egyik oka, hogy tíz éve nem nézek
tévét, ilyet nem is találna nálam egy betörő,
mert nincs készülékem. Nem a ma divatos vo-

nalat képviselem ebben a videóblogban, ellen-
ben beszélek irodalomról, zenéről, művészetről,
sportról, és az ETO történetéről, olyan embere -
ket kérdezek, akiknek érdemes figyelni minden
szavára. A zene mellett az olvasás, az irodalom
régi szenvedély, hatéves koromban egy költö-
zésnél az én szobámba pakolták be a családi
könyvtárat. Egy ideig barátkoztam a kötetekkel,
aztán belelendültem. Így fordulhat elő, hogy az
én képzeletbeli asztalomnál együtt ül Freddie
Mercury, Beethoven mellett Petőfi és Gárdonyi.
Nem akarok a nyomdokaikba lépni, de az az új
út talán az írás felé vezet.”

Gyerekként az ETO-legenda ablaka alatt kiabálta, hogy „Hajszán
Gyula a világ ura!”, miközben arra vágyott, hogy szeretett

csapatában pályára lépjen. Ez az álom valóra vált, az ETO
csapatkapitánya, majd válogatott játékos lett Stark Péter,
akinek távozása Győrből viharosra sikerült. Időközben
visszatért a zöld-fehérekhez, edzőként dolgozik, néhány
hete pedig videós beszélgetős sorozatban is láthatjuk az

egyesület internetes oldalán.

A KAPITÁNY

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter
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Dr. Sebők Zoltán máshogy nézi a futballt, mint egy átlagos szurkoló. A
győri kardiológus szeret a dolgok mögé látni, és amellett, hogy teljes
szívvel szurkol a magyar kluboknak, a sikertelenségük okait is kutatja.
Úgy véli, a Bajnokok Ligájában több ország eredménytelensége kódolva
van. Létezhet azonban megoldás, egy nemzetközi régiós bajnokság.

ELLOPTÁK TŐLÜNK A BL-T,

DE LEHET VISSZAÚT
,,Az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA öt-
venöt tagországa közül ötvennek a klubjai gya-
korlatilag sikertelenek a legrangosabb sorozat-
ban. Ezt jól mutatja, hogy a mostani BL-szezon
tavaszi időszakában már csak az angol, a fran-
cia, a német, a spanyol és az olasz csapatok
maradtak versenyben, az összes többi ország
képviselője elbúcsúzott. Igazságtalan, hogy már
a kvalifikációs rendszernél óriási a hátránya
nemcsak Magyarországnak, hanem azoknak az
országoknak is, amelyek bajnokságai a tizedik
helynél lejjebb rangsoroltak az UEFA-nál. Most
a főtábla harminckettes mezőnyéből tizenhat
hely a négy nagy bajnokságé, a BL gyakorlatilag
négy országról szól” – mondja dr. Sebők Zoltán,
aki szerint lenne felfelé vezető út, és remény a
kisebb bajnokságok csapatainak is, hogy kijus-
sanak a nemzetközi porond kellős közepére. Ez
nem csak ötlet, Sebők doktor részletesen kidol-
gozott anyagot állított össze.

„Négy ország, egy bajnokság lehetne esetünk-
ben a megoldás a felzárkózásra. Versenyképes
csapatokkal kellene egy közös pontvadászat el-
indításával Európa nyomába eredni. Két verzió
lehet működőképes. Az Alpok–Alföld–Adria ha-
tárolta területen, Ausztria, Magyarország, Szlo-
vénia és Horvátország részvételével, vagy a V4
országaival egy nemzetek közötti liga. Az UEFA

nem az ellenségünk, ha helyi szinten egyetértés
van, a jó elképzeléseket nem söprik le az asz-
talról. Napjainkban a Benelux államok is gondol-
kodnak hasonló összefogáson, sőt balkáni álla-
mok is ötletelnek ezen a téren” – foglalja össze
az ötletet röviden dr. Sebők Zoltán, és a liga fel-
építéséről is beszélt. „Az átalakítással a javuló
bajnoki pozíciónak köszönhetően nem veszíte-
nénk BL-helyeket, a megmaradó Magyar Kupa-
győzelem pedig biztosítaná, hogy minden évben
legyen az európai kupaporondon is magyar
résztvevő. A BL-ben a közös Liga győztese kap-
na selejtezős helyet eleinte. Ahogy ez a liga erő-
södne, és az UEFA-rangsorban előrelépne, a
selejtezős helyek száma is nőne. Ez a liga a csa-
patoknak a folyamatos nemzetközi mérkőzések
lehetőségét adná, nőne az érdeklődők száma,
így természetesen a reklámérték is” – teszi
hozzá Sebők doktor. 

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.

Akció: május 29—június 4.

kartonos ár

179 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,2%-os,
0,5 l, 358 Ft/l

Csirkemellfilé 

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

Nyers, füstölt
kolbász

1499 Ft/kg

Kristálycukor

Csirkecomb farrésszel 369 Ft/kg
Csirkeszárny 549 Ft/kg
Csirkemáj 599 Ft/kg
Csirkefarhát 229 Ft/kg

Újburgonya

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben résztvevô diákok részére akre-
ditált üzleteinkben gyakorlati munkahe-
lyet biztosítunk. Nyári Diákmunka
lehetõség: Pannon Work. Jelentkezés
helyben az üzletvezetõnél vagy fényké-
pes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail címre várjuk. Az
esetleges nyomdai hibákért felelôssé-
get nem vállalunk.

999 Ft/kg

1199 Ft/kg helyett

269 Ft/db

325 Ft/db helyett

199 Ft/kg

229 Ft/kg

239 Ft/kg helyett
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