Gyertyákkal és virágcsokrokkal érkeztek az emlékezők a töltéstavai régi Pozsgai tanya elé. A sokáig üresen álló egykori kastélyépület nemrég a híres
Casselly artistacsalád tulajdonába került, azzal a céllal,
hogy ott idős cirkuszi állatok nyugdíjas otthonát építsék. A
gyertyák a két, még augusztusban elpusztult elefánt, Mambo
és Betty emlékére égtek a birtok mellett.

boncolás
nem
volt, az állatok testét
további vizsgálat nélkül,
elföldelték” – fogalmazott
Horváth Patrícia. „A cirkusz
hónapokig hallgatott, hivatalos
közleményt a mai napig nem adott
ki, mi szeretnénk, ha igazságot szolgáltatnának a két elpusztult elefántnak, és a
hatóságok kivizsgálnák az ügyet, a vizsgálati
eredményeket nyilvánosságra hoznák” – mondta a demonstráció szervezője.
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IGAZSÁGOT AZ ELPUSZTULT

ELEFÁNTOKNAK!
Szerző: Pulai Saci

H

orváth Patrícia, a hétfő esti békés demonstráció egyik szervezője a Győr+ Televíziónak mondta el, miért szerveződött
sok más állatvédő szervezettel közös megemlékezésük. „Két, valaha az afrikai vadonban született elefánt pusztult el augusztusban egy cirkusz

fogságában, itt Magyarországon. A rendelkezésre alló informacióik szerint az állatok egyszerűen
megfulladtak egy szállítóeszközben” – mondta
az állatvédő aktivista. „A hatóságok szerint az állatorvos fertőző betegségre utaló jeleket nem talált, az állatok halálát így valószínűsíthetően a
szállítással összefüggésbe hozható baleset okozta, az eljárás azonban még folyamatban van,

AZ EGYÜTT
AZ ÁLLATOKÉRT ÉS
A FÖLDÉRT FACEBOOKOLDAL ONLINE ALÁÍRÁSGYŰJTÉST INDÍTOTT
A megemlékezésen több állatvédő szervezet is
képviseltette magát, köztük a „Szurkolók az állatokért” győri csoportja is. Horváth Patrícia azt is
kiemelte, a megemlékezéssel fel szeretnék nyitni
az emberek szemét. „Mambo és Betty tragédiája
is megmutatta, hogy a vadállatok cirkuszban szerepeltetése elfogadhatatlan, már több mint húsz
EU-tagország döntött az állatok cirkuszi szerepeltetésének teljes betiltásáról vagy szigorú
korlátozásáról” – mondta az állatvédő szakember. „Ez a tragédia nem következhetett volna be,
ha más európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is be lenne tiltva az állatok cirkuszi szerepeltetése” – tette hozzá Horváth Patrícia.
„Demonstrációnkkal szeretnénk felhívni a tisztelt
törvényalkotók figyelmét a helyzet tarthatatlanságára és követelni a jelenleg hatályos törvények
felülvizsgálatát, illetve szigorítását!” – hangzott
el a töltéstavai csendes megmozduláson.

GYŐR+ HETILAP Megjelenik minden pénteken, Győr és Győrújfalu közigazgatási területén. Ingyenesen terjesztve. Kiadja: Győr+ Média Zrt. Felelős kiadó: Knézy
Jenő vezérigazgató. A szerkesztőség címe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: szerkesztoseg@gyorplusz.hu. Hirdetésfeladás: hirdetes@gyorplusz.hu. Nyomdai előkészítés: Konrád Grafika. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444.
Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912

2

2020. október 30.

szolidaritási adó címén. A képviselő a vírus
okozta helyzetre vonatkozó anyagot készített,
s ígérete szerint ezt rövidesen át is adja a város
vezetőinek. Várjuk, reagált a polgármester.
Némi meglepetésre nagy, aprólékos, a témától
sokszor eltérő vitát váltott ki a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. pótbefizetésének teljesítésére. Pollreisz Balázs többször is azt kifogásolta, hogyan lehet 320 millió forint pótbefizetést
adni, amikor csak 250 milliót lehetne. Végül dr.
Csörgits Lajos aljegyző indoklását – miszerint az
eredeti alapító okiratot módosították, így a pótbefizetés mértéke törvényszerű – a szocialista
képviselő is elfogadta. Borsi Róbert (FIDESZ–
KDNP) arról szólt, hogy a cég a korábbinál sokkal
magasabb fordulatszámon üzemel, s feladatai is
megnőttek. Feltőkésítését jogszabály írja elő. A
pótbefizetést olyan ingatlanokkal teljesítik, melyet a Győr-Szol eddig is hasonló célra használt.

VITÁK ÉS EGYETÉRTÉSEK A KÖZGYŰLÉSBEN

101 MILLIÁRD JUTHAT

KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSRE

Győr számára 101 milliárd forintot irányoz elő a kötöttpályás közlekedés, a vasúti elővárosi forgalom fejlesztésére a magyar kormány uniós költségvetési előterjesztése – jelentette be dr. Dézsi Csaba András
polgármester a város keddi közgyűlésén.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

E

gyetlen képviselő sem hiányzott a legutóbbi közgyűlésről, ahol először az elhunyt dr. Gönczöl Lászlóra, a város díszpolgárára emlékeztek, aki kiemelkedő munkát
végzett a fogyatékos diákok testneveléséért,
sportolásáért. Emlékének egyperces néma felállással adóztak a képviselők.
Az első három napirendet hozzászólás nélkül
elfogadták. Ezt követően került sor a költségvetés első féléves megvalósításának vitájára.
Pollreisz Balázs (MSZP) arról érdeklődött, hogy
a koronavírus pontosan hogyan érintette a város költségvetését, mennyi pénzt vitt el az állam. Szeles Szabolcs (FIDESZ–KDNP) alpolgármester pontos számot mondott: eddig a gépjárműadó 550 millió forintos bevételével járult

hozzá a város a vírus okozta helyzet központi
kezeléséhez. Pollreisz Balázs azt javasolta,
hogy a következő közgyűlésen éljen a város
felterjesztési jogával, miszerint az országnak
az unió által juttatott 1535 milliárd forintot lakosságszám szerint osszák el, s akkor Győrnek
ebből csaknem 16 milliárd forint jut.
Dr. Dézsi Csaba András polgármester szerint ezzel a szocialista képviselő azt kezdeményezi,
hogy a magyar állam által tervezettnél sokkal
kevesebb uniós pénz kerüljön Győrbe. A Pollreisz
Balázs által kért csaknem 16 milliárd forinttal
szemben Győr számára 101 milliárd forintot irányoz elő a kötöttpályás, elővárosi közlekedés fejlesztésére a magyar kormány uniós költségvetési előterjesztése, mondta a polgármester.
Glázer Tímea (DK) azt állította, hogy a kormány
az eddigi 40 milliárd helyett valószínűleg 160
milliárdot von el az ország önkormányzataitól

Szeles Szabolcs (FIDESZ–KDNP) alpolgármester hozzátette: nem apportálták ezeket az ingatlanokat, tehát ha a cégnek egy idő után
ezekre nem lesz szüksége, vissza is juttathatja.
Radnóti Ákos (FIDESZ–KDNP) alpolgármester
arra is utalt: ne feledjük el, hogy Győrben az
utóbbi nyolc évben nem emelték a hulladékszállítás díját. Hozzátette: a lehető leggyorsabban teljesítik a lakosság indokolt kéréseit.
A közterületek elnevezése című napirend során
dr. Fekete Dávid (FIDESZ–KDNP) javasolta, hogy
az egyetemi sétány – többek között az egyetem
jogi karának kérésére is – vegye fel Deák Ferenc
nevét. Ez teljes egyetértésre talált.

GYŐRNEK 101 MILLIÁRD
FORINTOT IRÁNYOZ ELŐ
A KÖTÖTTPÁLYÁS,
ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉS
FEJLESZTÉSÉRE
A MAGYAR KORMÁNY
UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSI
ELŐTERJESZTÉSE
Megszavazta a közgyűlés, hogy meghosszabbítják a Győr Projekt Kft. részére nyújtott tagi
kölcsön visszafizetésének határidejét. Elfogadták Simon Csaba eddigi ügyvezető lemondását, s megköszönték eredményes munkáját. Bemutatkozott a társaság új vezetője,
Herczeg Sándor is. Zárt ülésen pedig a Ménfőcsanak–Gyirmóti Művelődési Ház igazgatójának ismét Zilahi Tímeát választották meg.
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„Mindenki keresztje” várja keddtől a szabadhegyi új köztemetőbe
látogatókat. Ezentúl itt is gyújthatnak gyertyát az elhunyt szeretteikre, a távoli hozzátartozóikra, a barátaikra, az ismerőseikre
emlékezők.

„MINDENKI KERESZTJE” SZ

´´
EROT

KEGYELETI

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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szabadhegyi köztemető főbejáratával
szemben, a ravatalozó előtti, a korábbi
rózsaágyás helyén állították fel a „Mindenki keresztjét”, amit dr. Dézsi Csaba András
polgármester és Radnóti Ákos alpolgármester
jelenlétében Berkes Gyula, a Szent Kamillustemplom plébánosa áldott meg.
Lakossági megkeresésre, a kegyeleti ünnepekhez közeledve készült el az emlékezők számára
a fakereszt a szabadhegyi temetőben. Ez egy
újabb lehetőség arra, hogy aki kilátogat a temetőbe, lerója kegyeletét a távolban elhunyt
hozzátartozóinak, ismerőseinek.
„Polgármesterként kezdetektől fogva próbálom meghonosítani a városházán, hogy a győri
polgárok által felvetett problémákat meghallgatjuk, és ha tudjuk, elintézzük a kérést. Szolgáltató városházaként működünk. Ennek a ké-

´´
FOHAJTÁS

A HŐSÖK ELŐTT

Halottak napja alkalmából rendezett megemlékezést és koszorúzási ünnepséget a győri önkormányzat a nádorvárosi
köztemetőben csütörtökön. Néma főhajtással gondoltak az
I., a II. világháborús, az 1956-os hősi halottakra, honvédő
katonákra, elesett civilekre. A kegyeletet leróni érkezők a
Deim Pál alkotta „Hősi halottak” emlékműnél gyülekeztek,
ahol a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonáinak
díszőrsége is tiszteletét tette.
„Halottak napján a temetők megtelnek a csendes emlékezőkkel” – kezdte ünnepi beszédében Radnóti Ákos alpolgármester. „Akiket megőrzünk a szívünkben, azok nem
halnak meg egészen, s különösen azok nem, akikért
imádkozunk. Az elmúlás végleges, de magában hordozza
az újjászületés lehetőségét is. Ezzel a reménnyel imádkozunk ilyenkor szeretteinkért és hőseinkért is” – zárta
az alpolgármester.
Az ünnepségen a történelmi egyházak képviselői is jelen
voltak, s emlékeztettek minket a feltámadásra és az örökkévalóságba vetett hitünkre.
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Fotó: O. Jakócs Péter

ZABADHEGYEN
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résnek kötelességünk volt eleget tenni, hiszen
a szabadhegyi temetőből hiányzott a „Mindenki keresztje”, az a kegyeleti hely, ahol
bárki, távol eltemetett hozzátartozója emlékére gyertyát gyújthat. Ez is egy szolgáltatás” – hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András
polgármester.
Radnóti Ákos alpolgármester emlékeztetett:
tavaly decemberben a nádorvárosi köztemetőben újult meg a láncos kör néven ismert
központi tér, ahová szintén egy fakeresztet állítottak. A győri temetőkben jelentős fejlesztések zajlanak, és készülnek a jövőben is. A
nádorvárosi temetőben újabb járdaépítések
kezdődnek, mindenszentekre hat helyen telepítettek energiatakarékos LED-es fényforrásokat, valamint a 83-as út menti kerítés
egyedülálló, világító kereszteket kapott. A
szabadhegyi temetőben új fasort telepítettek,
tujákat ültettek. Az alpolgármester reményét
fejezte ki, hogy halottak napján a győriek méltón tudnak megemlékezni a temetőkben.
Berkes Gyula plébános a kereszt helyének kiválasztásának örült, mert mint mondta, amikor a gyászolók kijönnek a ravatalozóból, a kereszt ötlik először a szemükbe. A kereszt pedig erőt ad ahhoz, hogy megértsük: van feltámadás, csak a testet temetjük el, a lékek halhatatlan.
A fakeresztet sötétedéskor a térburkolatba
süllyesztett lámpa világítja meg, a kereszt
mögötti részre pedig rózsákat ültettek a GyőrSzol szakemberei.

VILÁGÍTÓ KERESZTEK
Mindenszentekre új világítást kapott a győr-nádorvárosi köztemető
hosszú kerítése. A 83-as út mentén álló kerítésen LED-es technikával készült keresztek kísérik az emlékezőket a temetőbe. „A kereszt sokunknak vallásos, kulturális jelkép. Úgy döntöttünk, hogy
ezt a hosszú kerítésszakaszt díszítjük így mindenszentek előtt. Bízom benne, hogy így méltóképpen tudunk emlékezni szeretteinkre”
– mondta Radnóti Ákos alpolgármester, miután üzembe helyezték
a temető új, világító keresztjeit.

SZEMSZ

G

Hajba Ferenc

HAJLADOZÓ

GYERTYALÁNGOK
Néznek bennünket a polcokon porosodó fényképtartókból, esetleg megbújnak a telefonban a nyaralási fotók között. Halott nagyszülők, édesanyák és édesapák, testvérek, sajnos gyerekek is. Egyikük sem szól már
ránk, nem dohognak, nem aggódnak, nem intenek a jóra. Ők már megtettek értünk mindent, amit lehetett. És mégsem mondhatjuk, hogy bevégeztetett. Visszük tovább őket, nemcsak a szívünkben vagy az emlékeinkben, hanem a mozdulatainkban, a hanghordozásunkban, a járásunkban, a mindennapi szokásainkban, a ringatásaikban, a meséikben.
Észrevétlenül és általában akaratlanul. Nemcsak azt a tudást, hogy hogyan készül a jó babgulyás, hogyan metsszük meg a kerti fákat, mikor
álljunk ki keményen önmagunkért, s mikor hallgassunk, akár ökölbe szorított kézzel. Ki előtt hajtsunk fejet, kit emeljünk magunkhoz, kivel legyünk óvatosak. Ez az élet már a mi életünk, garancia nélkül, mi ronthatjuk el, mi tehetjük boldogabbá. De a halottaink génjeiből, személyiségéből, szokásaiból teljesen kibújni sosem tudunk már.
Lassan hullanak a rozsdás levelek a temetőben. A többségét már elhordták az utakról. Fúj a szél, kicsit megzörgeti a koszorúkat, hajladoznak a gyertyalángok. Mintha az utóbbi években a koszorúk is
szebbek, méltóbbak lennének az élethez és a halálhoz. Kevésbé gicscsesek, vásáriak, inkább szolidak, együttérzőek és méltóságosak.
Egymásba karoló emberek mennek szótlanul a sírkertben, az apró
gyerekek a mécsesek tüzét csodálják. Áll a Mindenki keresztje, sokan
vagyunk körülötte, még ebben a kis országban is szétszóródnak a
családok, megy mindenki a saját útján a boldogságát keresni. Nincs
mindenkinek ereje, módja meglátogatni saját családja távoli halottait.
Imára kulcsolódó kezek, kizökkenünk az időből, a térből is, valahogy
a halottaink dimenziójában lebegünk pár percre az emlékeinkkel. A
lelkiismeretünkkel, a megbánt bántásokkal, a ki nem mondott szeretetszavakkal. Önmagunkban bocsánatot kérünk, de a halottaink
nem igénylik már. Utólag jóvá tenni nem sok mindent lehet. A megspórolt szeretet nem visszamenőleges hatályú.
Itt állunk az esti temetőben, s számot vetünk a pótolhatatlan hiánynyal. A szeretteinkkel, akik – higgyünk bármiben is – emberként
„egyszervoltak”. És mi is „egyszervagyunk.” Ha van túlvilág, az már
más értékű dimenzió. Ha van lélekvándorlás, az már másfajta élet.
De lehet, hogy csak emlék van, és mi vagyunk.
Mikor a legjobb barátom hajnali négykor meghalt, évekig fölébredtem
ebben az órában. Amikor anyám meghalt, egy törött lábú galamb
ereszkedett le az udvarra, nekünk kellett gondozni tovább. Amikor
apám meghalt, szenvedett, de tudta, hogy saját utolsó vágya megvalósult: kiadták háborús emléknaplóját. Amikor a húgom meghalt,
fiammal reggeliztem valahol a 13. kerületben. Telefonon mondta el
az orvos a tragédiát. Egy pszichológus ismerőshöz mentem volna éppen, aki azonnal magához hívott. Képzeljen el egy virágot, mondta, s
behunyt szemmel lassan színeiben, formáiban, tudatom belső festőállványán megszületett, majd föléledt a virág. Azóta hordozom magamban, s a koszorúk mellé azt is odagondolom.
A vázába szánt fehér krizantém már csak a külvilágnak szól. A koszorú is. Én ezt a belső virágot hozom. Egyedi és misztikus, akár
az emberi élet.

Fotó: Ács Tamás
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A város legösszetettebb cége, a Győr-Szol folyamatosan a lakosság látószögében, sőt a célkeresztjében
áll. Ha sok a szúnyog, ha havasak az utak, ha lehullatják leveleiket a fák a temetőkben, ha omladozik
valamelyik műemlék ház homlokzata, ha hervadnak a parkban a virágok, ha túl hideg vagy túl meleg
van a távfűtött lakásokban, akkor a felelősség mindig az önkormányzat százszázalékos tulajdonában
álló közszolgáltató részvénytársaságot terheli. A hulladékszállítás már nem, azt önálló cég, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A Győr-Szol elnök-vezérigazgatójának ötéves megbízatása lejárt, ő
nem akart újra pályázni. Átalakult a társaság igazgatósága is, amelynek elnökével, Endrődi Péterrel, a polgármester kabinetfőnökével a vállalat sorsáról, jövőjéről beszélgettünk.

ENDRŐDI PÉTER, AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE A GYŐR-SZOL JÖVŐKÉPÉRŐL

IRÁNYT SZABNI AKKOR LEHET,

HA TUDJUK, HOL ÁLLUNK
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Tíz évvel ezelőtt, részben az akkor a helyi Fészek klubba tömörülő győri értelmiség szorgalmazására, összevonták a város önkormányzati szolgáltató cégeit. Az akkori piaci
környezetben ez fontos, észszerű lépésnek
látszott. Ma is az?
Az akkori körülmények között ezeknek a társaságoknak az összeolvadása gazdasági szempontból mindenképpen előnyös döntés lehetett. Most sincs olyan szándék, hogy mindenáron újra darabjaira szedjük a céget, de bizonyos szerkezeti változások elkerülhetetlenek.
Kiszervezték a hulladékgazdálkodást. Erre
miért volt szükség?
Azt mindenki tapasztalhatta a városban,
hogy a szelektív szigetek körül borzalmas állapotok alakultak ki, gond volt a hulladékszállítással, a kitett konténerek pedig szinte
kínálták a lehetőségét, hogy háztartási és
más hulladékkal töltsék meg az emberek. Azt
érzékeltük, hogy egyre szemetesebb a város.
Jogszabályváltozások is történtek, alapvetően módosult az országos gyakorlat. A GyőrSzolnak mint cégnek ez a tevékenység volt a
leggyengébb láncszeme. Ráadásul egy olyan
bonyolult konstrukcióban végezték a munkát, hogy senki nem látta át, valójában mi
mennyibe kerül, s miért ki a felelős. Nyugodtan mondhatom, hogy a most kialakított
megoldás átlátható, eredményes. Polgármester úr azt ígérte – és ez valószínűleg találkozik a lakók akaratával is –, hogy jövőre
Győr a legtisztább magyar város lesz. Ezt
csak egy korszerű, felelős hulladékgazdálkodással lehet elérni.
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A leggyengébb láncszemet tehát ismerjük, de
melyik a legerősebb? Mi a Győr-Szolnál a családi ezüst?
A távhőszolgáltatás, amelyet folyamatosan
fejlesztettek, mintaszerűen üzemel. Az ágazat eredményességét és népszerűségét jól
mutatja, hogy régebben a legkisebb új társasház is mindenképpen önálló fűtési rendszerben gondolkodott. Ma már épülnek olyan nagyobb társasházak is, amelyekbe eleve a távhőszolgáltatást tervezik be, mert biztonságos, megbízható, tiszta. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy a távhőszolgáltatásban
ne lennének teendőink. A zöld szemléletet

Önkormányzati cég esetén nyilván az önkormányzatnak. Nem volna életképes, ha piaci
szereplőkkel váltanák ki a Győr-Szol különböző ágazatait?
A Győr-Szol bizonyos szegmensei megélnének
a szabadpiacon, de például az egyik legfontosabb kötelezettségünk, a városüzemeltetés piaci körülmények között életképtelen volna. Az
önkormányzat évente most 1 milliárd 300 millió forintot költ a városüzemeltetésre. Gazdaságosabb, biztonságosabb, felelősségteljesebb, és a lakók akaratát jobban érvényesíti, ha
az önkormányzat saját cégével üzemelteti a
várost.

FOGALMAZZA MEG IGÉNYEIT A TULAJDONOS,
A SZAKEMBEREK PEDIG MONDJÁK EL,
HOGY EZT MIKÉNT LEHET MEGVALÓSÍTANI
például erősítenünk kell. Jelenleg földgázt
használunk, de vizsgáljuk annak a lehetőségét, miként lehet akár partnerek bevonásával,
fejlesztésekkel biogázerőművet építeni, és az
ott keletkező biogázt hasznosítani a távfűtési
rendszerben.
Nyereséges a Győr-Szol?
Az elmúlt években összességében az volt. Nyilvánvalóan a tevékenység egy része nem hoz
pénzügyi hasznot, vagy egyenesen veszteséget termel. De a város virágosításától, a parkok
kialakításától, ápolásától nyilván nem pénzbeli
nyereséget várunk, hanem az emberek jó közérzetét. A közszolgáltatás árát azonban valakinek mindig meg kell fizetni.

A Győr-Szol tartós pillére, ami köré gyakorlatilag a többi tevékenység szerveződött, az ingatlanpiac, az ingatlanszolgáltatás volt. Ez az
ágazat most milyen állapotban van?
A kezelt ingatlanvagyon óriási, de ezeknek egy
jelentős része rossz állapotban van. Ráadásul
vannak felújításra szoruló műemlék épületeink
is, amelyek szakszerű rekonstrukciója közismerten nagyon költségigényes. Számítások és
különböző más szempontok alapján el kell
dönteni, mi a hatékonyabb: saját erőből fölújítani ezeket, s utána piaci alapon kiadni vagy eladni, és a befolyt pénzből új bérlakásokat építeni. Hiteles jövőképet csak biztos ismeretek
birtokában lehet megrajzolni. Ezért kezdeményeztem, hogy egy pályázati úton kiválasztott

külső társasággal a cég gazdasági, jogi és műszaki állapotát világítsuk át.
Emögött azért lehet némi gyanakvás is az előző állapotokkal szemben.
Azt gondolom, hogy hiteles irányt szabni csak akkor lehet, ha előtte objektíven meghatározzuk,
hol tartunk most, mik a valódi alapok. Szükség
van egy olyan műszaki leltárra is, amelyik megalapozza a jövő technikai fejlesztési terveit.
Mikorra várhatóak lényeges változások az átvilágítás eredménye alapján?
Már az idén teszünk apróbb lépéseket, de az
átfogóbb átszervezésekre, változtatásokra
várhatóan a jövő évben kerülhet sor.
Az igazgatóságok vezetői, munkatársai hogyan fogadták az önkormányzat eddig megismert terveit, szándékait?
Nem éreztem ellenállást. Úgy érzem, elhitték
az emberek, hogy nekik is az a jó, ha minél életképesebb társaságnál dolgoznak. Ehhez új
szemléletre, esetenként másfajta munkamódszerekre van szükség. Talán a kölcsönös bizalomhoz az is hozzájárult, hogy sok éven át velük koptattam a cég lépcsőjét, dolgoztam osztályvezetőként, s irányítottam a Győr-Szol százszázalékos leányvállalatát, a Győr+ Médiát. Közéjük is tartozom tehát.
Miért választották el egymástól az elnöki és a
vezérigazgatói funkciót?
Korábban az igazgatóságot szinte kizárólag azok
alkották, akik operatív módon közreműködtek
egy-egy szakterület irányításában. Tulajdonképpen igazgatósági tagként saját maguknak szabták meg a feladatokat. Ezt polgármester úr nem
tartotta szerencsésnek, így más nagyvállalatok
példájára, az új igazgatóság tagjai nem a cég operatív munkát irányító alkalmazottjai.
Ön azért érdekes helyzetbe került. Kabinetfőnökként egy százszázalékosan önkormányzati
tulajdonú társaság elnöke. Nincs érdekellentét
a két funkció között?
Sőt, hatalmas lehetőségnek érzem. Én úgy képzelem el a fontosabb, stratégiai igazgatósági üléseket, hogy a város vezetői tulajdonosként legyenek jelen, éppúgy, mint a Győr-Szol szakmai irányítói. Fogalmazza meg igényeit a tulajdonos, a
szakemberek pedig mondják el, hogy ezt miként
lehet megvalósítani. Ez a szoros együttműködés,
a tiszta beszéd vezethet tartós sikerre, közmegelégedésre elvégzett munkára. Egyébként a GyőrSzol átalakítását egy kicsit úgy látom, mint ahogy
a vásárcsarnokot megújítottuk. A csarnok a helyén maradt, de teljesen megújult, komfortosabb
lett, megszépült a mellette lévő játszótér és park,
és kiegészült a környék egy korszerű parkolóházzal. Végig együttgondolkodott a tulajdonos és a
szolgáltató vállalat. Ez egy komplex fejlesztés,
amelyben nem különülnek el egymástól a különböző funkciók. Ez a valódi ereje egy sokféle tevékenységet végző vállalatnak.
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Révfalu kedvelt utcájában, egy melléképületben működik a Boldogasszony gyertyaöntő műhely. Schwarczné
Vince Andrea négy éve, hobbiból kezdett gyertyákat önteni, mára kitanulta a mesterség fogásait és önálló
vállalkozóként készíti egyedi gyertyáit.

LÉLEKKEL KÉSZÜLŐ GYERTYÁK
személyben. Annyi mindent megvalósíthatok a
gyertyakészítésben, határtalanok a lehetőségeim” – mondja Andrea.
Beszélgetés közben pedig jár a keze a „boszorkánykonyhában”, már felmelegítette a paraffinkeveréket, a formába helyezte a kanócot,
amely csakis pamuttartalmú lehet, és amit egy
nappal korábban már beáztatott, majd óvatosan önteni kezdi a formába az anyagot. Miután
ez megtörtént, hagyni kell megdermedni és
másnap kivehetjük a formából.
Andrea a gyertyák készítése mellett kézműves
foglalkozásokon, szakkörökön, tanfolyamokon
adja át megszerzett tudását, igyekszik megszerettetni mindenkivel ezt a fajta kézműves
tevékenységet. „Ápolni kell ezt a hagyományt,
mert ha nem csináljuk, ki fog veszni a gyertyaöntő mesterség” – véli a kézműves.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A

műhely előtt egy kis bemutató asztalkán
csodálhatjuk meg legújabb munkáit,
amelyek már adventre, a karácsonyra
készülnek. Az angyal formájú méhviasz gyertyák mellett a dekopázs technikával készültek,
a gömbgyertyák, a bőséget jelképezők, valamint fenyőfa, harang, hópihe, bagoly, elefánt és
Buddha alakú gyertyák is feltűnnek. A műhelybe
lépve mindenütt öntőformákat, tartályokat, lábasokat, különféle kellékeket és gyertyákat látni.
Andrea azt meséli, négy évvel ezelőtt először a
szappankészítéssel ismerkedett meg, aztán a
gyertyaöntéssel. Autodidakta módon tanult,
könyvtárban, levéltárban kutatott, mert kevés a
szakirodalom, ő pedig a tökéletességre törekedett. Fél évébe telt, mire kikísérletezte a számára
ideális gyertyakészítési módokat és elégedett
lett az elkészült alkotással. Időközben komplett
gyertyaöntő műhelyeket vásárolt fel, az elsőt Vámosatyáról hozta, ahol templomi gyertyákat ké-
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Inspirációt a különböző kreatív magazinokból és
saját fantáziavilágából merít, elsősorban a színek
terén. Alkalmazza a különféle díszítési technikákat, mint a dekopázs, a viaszlapos, a gyertyatollal
rajzolt vagy a lakkozott. A gyertyák formájában,
díszítésében is van divat, de mi magunk is tudunk divatot teremteni – vallja a gyertyaöntő.
Adventben, karácsonykor a piros, a zöld, a bordó
szín dominál és az örök fehér, mindez jó sok csillámporral megszórva, hogy ragyogjon!
szítettek, így megkapta a templomi gyertyák öntőformáit, valamint a Szűz Mária-szobrok szilikonformáit is. Andrea úgy tudja, ilyenek már csak
neki vannak az országban. Szerencsésnek
mondhatja magát, mert néhány napot eltölthetett a tihanyi apátság gyertyaöntő műhelyében
és a pannonhalmi bencés műhelybe is betekinthetett. Győrben Bacsák Károlytól kapott szakmai
tanácsokat, aki méhviaszból készít gyertyákat.
Sokféle gyertyaöntéshez alkalmas anyagot kipróbált, végül a 90 százalék paraffin és 10
százalék sztearin keveréke mellett döntött.
Ezt az alapot különféle színezőanyagokkal
vagy illóolajokkal kombinálja. Folyamatosan bővíti öntőformakészletét is, a
legrégebbi az 1800-as évek végéről
származó Szűz Mária-forma, de a bonbonkészítéshez használatos szilikonformák is megtalálhatók a készletében, sőt
ő maga is készít kiöntőformákat. „Érdekes foglalkozás ez az enyém, mert sok
rokon szakmával határterület, például
szobrász, keramikus, festő is lehetek egy

Andrea mielőtt még belevágott volna új mesterségébe, akkor is „gyertyamániás” volt, mindennap gyertyát gyújtott este az otthonában. Ezt a
hagyományt azóta sem szakította, meg, csak
most már saját keze munkájának a gyertyái égnek esténként a lakásban, a család nagy örömére.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

Nagyon nagy az érdeklődés Győrben az influenzaoltás iránt – osztotta meg tapasztalatait dr. Máté Csongor belgyógyász, háziorvos.
KORTÓL, NEMTŐL FÜGGETLENÜL NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS

SOKAN JELENTKEZNEK
INFLUENZAOLTÁSRA GYŐRBEN

Szerző: Hajba Ferenc
Illusztráció: Marcali Gábor

gozók, az óvónők, a tanárok, ők sok emberrel
találkoznak naponta, tehát nagyobb az esély
rá, hogy megfertőződnek.

árosunkban is megkezdődött az influenza elleni oltás. A háziorvosok megkapták az állam által felvásárolt oltóanyagot, s előzetes telefonbejelentkezés
alapján ők adják be azoknak, akik nem szeretnék, ha a koronavírus mellett az influenza
veszélye is fenyegetné őket.

V

Dr. Máté Csongor szerint akut felső légúti panaszokkal, köhögős, lázas betegnek nem adják be az oltást. Mielőtt beszúrják a vakcinát
hőmérőznek, fertőtlenítik a bőrfelületet. Miután a páciens távozik a rendelőből, az ajtókilincset, s minden tárgyat áttörölnek, amihez hozzáért.

Nagy öröm – tájékoztatott dr. Máté Csongor
belgyógyász, háziorvos –, hogy az emberek
felelősnek érzik magukat a saját egészségükért, és Győrben nagyon sokan kérnek időpontot az oltásra.

Az oltás mindenki számára ingyenes – hangsúlyozta a szakember. A rendelők három komponensű, magyar gyártmányú vakcinát kaptak, hasonlóan a korábbiakhoz, bár az oltást
minden évben módosítani kell. Az eddigi oltások is jó minőségűek és hatásosak voltak,
nyugodtan bízhatunk a mostani vakcinában is,
tette hozzá, majd felhívta a figyelmet a virulógusok és a járványügyi szakemberek nyilatkozataira, miszerint ha valaki a koronavírus
mellett influenzával is megfertőződik, akkor
sokkal nagyobb a súlyos, akár halálos végkifejlet veszélye. Ezért fontos az influenzaoltás.

Arra a kérdésünkre, hogy jellemzően melyik
korosztály, melyik réteg oltatja be magát, a
háziorvos úgy fogalmazott: teljesen vegyes
a kép, jönnek idősek és fiatalok, veszélyeztetettek, és olyanok is, akiknek nincs krónikus
betegségük. Kortól, nemtől függetlenül. Fontos, hogy oltást kérnek az egészségügyi dol-
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KÖZMEGHALLGATÁS
Győr Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2020. november 3-án (kedd)
10:00 órakor közmeghallgatást tart a 9024 Győr, Baross G. út 61–63. szám alatti Román Önkormányzat hivatalos helyiségében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
*

*

*

Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2020. november 4-én (szerda)
12:00-kor közmeghallgatást tart az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos helyiségében,
melynek címe: 9021 Győr, Liszt Ferenc u. 1.
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előtt. A világ első klezmermusicalje a vallási hovatartozást és identitást firtatja, amely Indig
Ottó 1931-ben bemutatott színművén, a Torockói menyasszonyon alapszik. A prózai darabot a Kossuth-díjas érdemes művész Jávori Ferenc, a Budapest Klezmer Band vezetője dolgozta át zenés színpadra. A darab ősbemutatóját 2006-ban a Budapesti Operettszínházban
tartották Béres Attila rendezésében, azt követte a miskolci, illetve most a győri bemutató,
Forgács Péter igazgató rendezésében. „Ebben
a kiélezett helyzetben a műsorra tűzött darabok sokkal jobban ütnek, mint bármikor előtte.
Ez a Menyasszonytáncra is igaz, különösen
fontos a darab üzenete, hogy békében éljünk
egymás mellett” – fogalmazza meg a darab
üzenetét a rendező, Forgács Péter.
A magyar musical alfája és ómegája Jávori Ferenc fülbemászó, sokszor szívszorító, máskor
nevetésre okot adó klezmerzenéje mindig rabul
ejti a közönséget. A darabot többször dirigálta
Silló István zeneigazgató, most Köteles Gézával
felváltva vezénylik a Győri Nemzeti Színház új
produkcióját. Jávori Ferenc autentikus muzsikája és Fekete Miklós koreográfiája az egész
darabot egy nagyon izgalmas, kerek egésszé
kovácsolja össze.

KÉNYSZERPIHENŐ UTÁN TÁNCOL

A MENYASSZONY
Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Győri Nemzeti Színház/Fehér Alexandra

„Kizökkent az idő” – a legnagyobb klasszikust
idézve is embert próbáló időket élünk. A márciusi kényszerpihenő után a Győri Nemzeti
Színház – az ország többi kulturális intézményeihez hasonlóan – nagy reményekkel vágott
neki, hogy augusztusban újraindítsa a „gépezetet”. Az idei évad elnevezése is erről a bizalomról szól: „Jövőre veletek ugyanitt!” Az évad
első bemutatóját, Ken Ludwig: A hőstenor című
bohózatát még meg tudták tartani, az október
3-ra meghirdetett második premiert azonban
elmosta a koronavírus-járvány második hulláma. A Győri Nemzeti Színház társulata közel
egy hónapra leállt, míg végül október 28-án este felcsendülhetett Jávori Ferenc szívet melengető, gyógyító klezmermuzsikája, amely körbefonja Patkós Rózsi drámai történetét.
A társulat lassan, de biztosan folytatja az évados munkát, ennek megfelelően, a premieren
maszkban játszottak. Az eredeti szereposztás-
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ban történt még egy változás, Blumnét, Janisch
Éva felépüléséig, Szulák Andrea játssza, így őt
láthatta a nagyérdemű szerda este. A kiváló
énekes-színésznő a magyar zenés darab jó ismerője, ezt a szerepet nagy sikerrel viszi a Budapesti Operettszínház most is futó előadásában. „Ambivalens ez a helyzet, hiszen régi vágyam volt, hogy újból játszhassak a győri színházban – fogalmazott beugrásáról Szulák Andrea –, bár nem ilyen áron, hogy az egyik legkedvesebb kolléganőmet, Janisch Évát kell helyettesítenem felépüléséig. De mivel minden jóban
van valami rossz, és minden rosszban van valami jó, ez most nekem egy jutalomfalat azokért az elmaradt koncertekért és egyéb nyilvános szereplésekért cserébe, amelyekről le kellett mondanom a pandémia miatt. Minket ez
éltet, nekünk az a fontos, hogy játszhassunk,
hogy színpadon lehessünk!” Blumnét természetesen itt is nagy tapssal és szeretettel fogadta a közönség.
A Menyasszonytánc egy romantikus, édes-bús
történet szeretetre méltó és esendő szereplőkkel, amely egy románok, magyarok és zsidók
lakta településen játszódik közel száz évvel ez-

A katolikus családban nevelkedett árva lányról,
Patkós Rózsiról esküvője előtt kiderül, hogy zsidó.
Az erdélyi faluban elszabadulnak az indulatok, kitiltják a templomból, és apai nyomásra szerelme,
András sem veheti el, aki inkább elmenekül és katonának áll. Rózsit kiközösítik vallása miatt, és
Herskovicsnál, a zsidó kocsmárosnál talál menedékre. „A fiatal Rózsi egy pillanat alatt veszítette
el családi és vallási indentitását – fogalmaz szerepéről Bori Réka, aki az előző évadban már Elisabethként bizonyított –, már az oly otthonos, erdélyi közösségbe sem tud belekapaszkodni, ezt a
sehova se tartozás érzését fejezi ki a Senkim
sincs című dalban.”

MINKET AZ ÉLTET,
HOGY JÁTSZHASSUNK,
HOGY SZÍNPADON
LEHESSÜNK!
A szerzők a darab drámaiságát humorral oldják
fel. A győri előadás nem szűkölködik finom öniróniában és szókimondásban sem, a szerethető Herskovics Ármint alakító Csankó Zoltánnak
köszönhetően, kacagtató jelenetek is bőven
akadnak benne. Ebben az aggasztó, sokszor
kétségbeejtő pandémiás helyzetben most
mindannyiunknak nagy szüksége van erre a
darabra, a Győri Nemzeti Színház produkciójára, amely egyértelmű állásfoglalás a szerethető
élet mellett.

Kiss János, a Győri Balett egykori
igazgatója sorra kapja az elismeréseket: október 7-én megválasztották a Magyar Művészeti Akadémia alelnökévé, valamint a Magyar Érdemrend Középkereszt állami kitüntetésben is részesült
október 26-án.
Szerző: Némedi-Tóth Zsófia
Fotók: Bodó Gábor

„Óriási ajándék volt az a 42 év számomra, amit
a Győri Balettban teljesíthettem. Ez a kinevezés a családomnak és a Győri Balettnak szól, és
természetesen a városnak is, amitől rengeteg
szeretetet kapok és nincs más dolgom, mint
ezt a szeretetet visszaadni Győrnek” – árulta
el a Magyar Művészeti Akadémia alelnöki tisztségéről a Győri Balett alapító tagja a Győr+ Rádiónak.
Kiss János beszámolt arról, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának 300 tagja van, amelyből
öt táncművész. „Egy korszak lezárult és egy
újabb nyílt meg ezzel a nagy, nemes feladattal.
Jankovics Marcellt váltom majd, ami számomra
hatalmas megtiszteltetés.” Az újonnan megbízott alelnök november ötödikétől kezdi meg
munkáját, amit komolyan szeretne venni és
szeretettel áll hozzá. „Nekünk kell felnevelni a
jövő generációját. Készen állok a magyar művészet szolgálatába állni, mely rengeteg mindent foglal magába. A kultúrától kezdve, az irodalmon, építőművészeten keresztül a szín- és
filmművészeten át a fotó- és zeneművészetig
és még sorolhatnám.”
Kiss János elmondta, számos kapcsolódási
pont van, amely összeköti az akadémiát és
Győr kulturális értékeit. „Több olyan lehetőség
lesz, amelyek szolgálják a városunkat és az
egész magyar kultúrát, ami a Magyar Művészeti Akadémia feladata” – magyarázta.
A Magyar Érdemrend kitüntetéseket eredetileg
augusztus huszadikán, az államalapítás ünnepén adták volna át, azonban a koronavírus-járvány miatt csak most tudták megszervezni a
rendezvényt, ami így is a harmadik időpont volt.
„Magyarországon ez a harmadik legnagyobb

MMA-ALELNÖK ÉS MAGYAR ÉRDEMREND KITÜNTETÉS

„A KITÜNTETÉSEK
A GYŐRI BALETTNAK IS JÁRNAK”
elismerés, amit valaki kaphat, és számomra ez
óriási megtiszteltetés. Az elismerés a Győri Balettnak is szól, a múltnak, az alapító tagoknak,
a jelenkor és a jövő művészeinek egyaránt” –
fűzte hozzá.

A díjat a nemzetért tett áldozatos munkájáért kapta, a nemzet felemelkedéséért és a
magyar kultúra szolgálatáért. A balettművész hangsúlyozta, ő mindent megkapott,
neki már csak adni kell.
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GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB
KERÉKPÁROZÁS LIKÓCSRA

H

amarosan Győrből keleti irányba egészen Gönyűig tekerhetnek a kerékpárosok, kiépített, jó minőségű kerékpárúton, mert vége felé jár a Mártírok útja–Ipar utca–Pesti út csomópontjától Likócs felé az Iparcsatornáig tartó szakasz kiépítése – emelte ki
a helyszínen Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő. Így a több mint egy kilométeres szakasz megépítésével teljessé válik
az Eurovelo 6 európai kerékpárút-hálózat Győr
és Gönyű közötti része is.

IDÉN ELMARAD,

DE JÖVŐRE ÚJRA MEGSZERVEZNÉK
A JÓTÉKONYSÁGI KERÉKPÁRTÚRÁT
„Az idei év sajnos a jótékonysági kerékpártúra
nélkül telik el. Ebben a borzalmas járványban
ezt az eseményt már nem lehet és egész évben
nem is lehetett megszervezni. Azt reméljük,
hogy jövőre folytatódhat a hagyomány. Ennek
feltétele, hogy a járványügyi helyzet ezt lehetővé tegye” – mondta el Kara Ákos, az esemény egyik szervezője és fővédnöke.
A kerékpártúra célja a közös sportolás, mozgás
örömén túl a szociális intézményekben élők életének megismertetése és a konkrét segítségnyújtás is. A képviselő kiemelte, hogy a táplánypusztai
szociális otthon lakói mindig nagy szeretettel fogadják a kerékpározókat, és műsorral köszöntötték eddig őket. A figyelemfelhívó kerékpártúra sikerességét bizonyítja, hogy évről évre egyre többen szeretnének csatlakozni, a résztvevő diákok
közül pedig sokan visszatérnek minden évben.
Nagyon reménykedünk benne, hogy jövőre 18. alkalommal, ismét közel 500 diákkal együtt kerékpározhatunk jótékony céllal. Az úti célunk ismét a
táplánypusztai szociális otthon lenne – zárta mondandóját Kara Ákos országgyűlési képviselő.
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Két évvel ezelőtti választási kampányomban a
Likócson élőknek ígéretet tettem arra, hogy a
városrész bekapcsolásra kerül Győr kerékpárút-hálózatába. Örömteli, hogy mindez rövidesen megvalósul, hiszen az önkormányzat tavaly megépítette a likócsi körforgalom és a híd
közötti részt is, a Pesti út burkolatának felújításával együtt – mondta el a képviselő.
A fejlesztés a győri belváros és Likócs, valamint az ipari övezet között biciklizők számára
egyaránt biztonságos közlekedési feltételeket teremt a nagy forgalmú szakaszon, emellett a turisztikai, rekreációs célból bringázók
eljutási lehetőségeit is javítja – hangsúlyozta
Simon Róbert Balázs.
A beruházás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. bonyolításában valósul meg. Az
épülő szakasz a Pesti út mellett saját nyomvonalon vezetett kétirányú, két méter széles
kerékpárút lesz az Ipar utcai kereszteződéstől az Iparcsatornáig, ahol becsatlakozik a
meglévő kerékpárútba. A kivitelező 800 méteren új aszfaltburkolatot alakít ki 500 méteren pedig töltést kell építenie. Mindezek
mellett megtörténik a csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítése is. Napjainkban a Mártírok útja–Ipar utca–Pesti út csomópontjában

meglévő jelzőlámpák és a közvilágítás átépítése van folyamatban.
Mindennek fedezetét nem európai uniós támogatás, hanem magyar állami forrás jelenti. A
munkálatok, a tervek szerint, az idei év végéig
fejeződnek be.

Kovács Lajos történész dolgozta fel Andrássy Ilona irathagyatékát,
amelyből eddig két kötet látott napvilágot a Rómer Flóris Múzeum
gondozásában. A most megjelent harmadikban a grófnő kilenc színműve kerül első ízben a közönség elé.

ANDRÁSSY ILONA IRATHAGYATÉKA

ILONCSI SZÍNMŰVEIBŐL

Szerző: Földvári Gabriella

A

könyv értékes új anyaggal gazdagítja a
kor irodalmát és Andrássy Ilonáról szóló
ismereteinket is – hangsúlyozta Kovács
Lajos – hiszen a szerző ezekbe a művekbe sok
személyes történelmi anyagot is beépített.
Iloncsi a versírás és festés mellett már fiatalon foglalkozott a színműírással is. 18 éves
korában írta első zsengéit az Erdélyi-érchegységben lévő dubrini vadászkastélyukban, már
akkor komoly kérdések foglalkoztatták. A
Wanda című írásában a zsarnokölés-elméletet dolgozza fel, a Sámson című műve pedig a
román mócokról szóló történet romantikus
köntösbe bújtatva.
A drámaírást az 1930-as évek elején folytatta komolyabban, amikor Kenyeribe költözött
a család és egy szíriai származású nevelőt

fogadtak fel a gyerekek mellé. Ez a férfi segített neki többek között a háborús naplóját
legépelni, szerkeszteni, valamint az új darabok kapcsán is tanácsokkal látta el. Két társadalmi drámája közül A hetedik parancsolat
a generációs problémákat dolgozza fel, a társadalmi feszültségeket ábrázolja, egy pesti
bérházban lakó gazdag bankár és egy öreg
hivatalszolga sorsán keresztül. A legérdekesebb a Sztrájk című darab, amelyben Károlyi
Mihálynak és Katusnak (Andrássy Katinka) a
kapcsolatát meséli el az írónő – tájékoztatott
a szerző.
A Tiszavirág című lélektani drámája az apa lánya és az új mostoha konfliktusát állítja a középpontba. Testvérek a címe az I. világháborúban, a fronton játszódó írásnak, amelyet saját
élettapasztalatából merítve, egy zaklatási
ügyet tár fel, valamint a háború tragédiáját eleveníti fel. Andrássy Ilona utolsó darabjának A
kép a címe, a tragikomikus színmű 1935-ben

Támogatott tartalom

KÖTET SZÜLETETT

játszódik, amelyben egy Bécsben élő lecsúszott arisztokrata család életét mutatja be.
Iloncsi egyetlen műve sem került színpadra,
ennek több oka is lehetett a kutató szerint.
Egyrészt Iloncsi nem tartozott a fővárosi irodalmi céhhez, másrészt politikai okok miatt
mellőzték. Kovács Lajos úgy véli, ezek a színdarabok ma is élvezetesek, nem avultak el, és
nem hatnak idejétmúltnak. Mondanivalójuk
napjainkban is aktuálisak az emberi természetről, az emberi konfliktusokról, a politika
mozgatórugóiról. A szerző a hagyaték lezárásaként szeretné kiadatni Iloncsi verseit és regénytöredékeit is.

Kurcsis László győri grafikusművész Alkalmaz a grafika – Reklámgrafikai időutazás című kiállítása nemcsak
az alkotó, de a város utóbbi 50 évének plakátművészetét is reprezentálja.

´´
REKLÁMGRAFIKAI IDOUTAZÁS
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Különleges lehetőséget kapott a művész a Dr.
Kovács Pál Könyvtár felkérésére egy a betűkkel,
az írással, a könyvekkel kapcsolatos kiállítás
megrendezésére. Ezúttal tehát nem egyedi
grafikáit állítja ki, hanem egy másik oldaláról is
bemutatkozik Kurcsis László. Az elmúlt 50 évben készült kereskedelmi és kulturális plakátjaiból, címlapjaiból, borítóterveiből, reklámgrafikai munkáiból ad ízelítőt.
„Ez egy időutazás is, hiszen próbálom bemutatni
azt is, hogy a számítógépes programok előtt is
volt élet, kézzel rajzoltam a reklámokat, az újságírással, az irodalommal kapcsolatos arculatterveket és a plakátterveket” – emelte ki az alkotó.

Az első kiállított rajzok, borítótervek 1972-ből
származnak, a 90-es évek elejéről a Győri Hét hetilap, és a Nyugati Hírlap napilap arculata, tördelési
technikája látható a tárlaton. Megnézhetjük a győri
Múzsa folyóirat 3 éves történetében született címlapokat, valamint a 30 éves győri Műhely folyóirat
borítóit. Láthatunk néhányat a győri színház előadásainak plakátjaiból, valamint kereskedelmi plakátokat is, amelyek Kurcsis László művészetét dicsérik és megmutatják, hogyan fejlődött az alkalmazott grafika az évek során. A grafikus több mint
száz megtervezett plakátjából mintegy 40 látható
a könyvtárban. A művész számára a színházi plakátok közül a Nana, a Lear király előadás plakátjainak megtervezése okozott nagy örömet.
A tárlat november 11-ig látható a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross Gábor út 4.)
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Október 31-én este meghosszabbított nyitvatartással, 21 óráig ismét nagyra tárulnak a győri állatkert kapui! Napközben az állatkert lakói sütőtökben tálalva fogyasztják el reggelijüket, ebédjüket vagy vacsorájukat. A kalandozoo
elnevezésű látványetetési programunk keretein belül sok érdekességet hallhatnak állatainkról látogatóink.

Támogatott tartalom

AZ ETETÉSEK IDŐPONTJAI:
10:20
Tengerimalac-vonat
11:00
Vidra látványetetése
12:00
Mókusmajom látványetetése
13:00
Zsiráf látványetetése
14:30
Ormányos medve látványetetése
15:30
Apella látványetetése
16:30
Tigris látványetetése
17:00
Vadkutya látványetetése

Halloween estéjén izgalmas játékkal készülünk a
gyerekeknek! Ismerd meg az állatvilág rejtélyes
oldalát! Mi a kriptozoológia? Olyan tudomány,
mely ismeretlen állatok felkutatásával foglalkozik. A kriptozoológusok bizonyítékokat gyűjtve
próbálják bebizonyítani egy-egy lény létezését.
Tizenhat órától kezdődik „Legyél te a legügyesebb rémdetektív!” játékunk. Kutasd fel, hol la-

kik a jeti, az állatkerti tóban vajon rejtőzik Loch
Ness-i szörny? Vagy-e olyan bátor, hogy bemerészkedj a minotaurusz labirintusába?! Az
állatkert bejáratánál Scooby Doo és társai várnak, a tőlük kapott térkép és rejtvény segítségével, figyelmesen és persze óvatosan járd be
az állatkertet, kutasd fel, hol rejtőznek a titokzatos lények! Ha mindet megtaláltad, megfejt-

heted a rejtvényt! Öltözz melegen, hozz magaddal zseblámpát, ceruzát, és mindig nézz a
lábad elé! A halloweeni rendezvény díszletei
között előfordulhatnak a pici gyermekek számára ijesztő elemek. Állatkerti látogatásuknál
zárt terekben, kérjük, viseljenek szájmaszkot!
Bővebb információ: zoogyor.com

NYOMTATÁSBAN A JÖVÓ´
Az Innonet Innovációs és Technológiai Központ két évtizede segíti az
induló vállalkozásokat a Győri Nemzetközi Ipari Parkban. Ipari 3D
nyomtatóval felszerelt gyors prototípusgyártó műhelye idén tízéves.
A szolgáltatás legfontosabb feladata, hogy a 3D nyomtatáson alapuló
új gyártási módszereket könnyen kipróbálhatóvá tegye a környező
gazdasági szereplők számára.

O

tt jártunkkor egy olló gyártásának példáján mutatták be, miként teszi lehetővé a 3D nyomtatás bonyolult geometriájú, egyedi alkatrészek előállítását. Az
elmúlt tíz évben az Innonet műhelyében számos modell, mintadarab és kis szériás termék készült a régiónkban működő vállalkozásoknak. A megrendelők az Innonet és hasonló szolgáltatók révén költséget és időt takaríthatnak meg fejlesztéseik során.
Vasvári Bálint, az Innonet Innovációs és Technológiai Központ műszaki igazgatója elmondta, az indulást követően hamar megtalálták őket azok az ügyfelek, akiknek néhány
grammos, de nagy pontosságú alkatrészre
volt szükségük. Az évek során felzárkóztak
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hozzájuk azok a cégek, amelyek a fejlesztési
folyamataikba tudatosan integrálják a technológiát. Nemcsak a 3D-s technológia fejlődik, hanem a felhasználási területek is bővülnek. Míg kezdetben egyszerűbb igénybevételű modellek gyártására, kommunikációra
használták a vállalatok a 3D nyomtatást, mára számos kiemelkedő műszaki tulajdonságú
alapanyag és nyomtatási eljárás vált elérhetővé. A jövő így egyre inkább a sorozatgyártásban használt 3D nyomtatás felé tolódik.
A technológiai központban a bérnyomtatás is
hasznos a cégek számára, ugyanakkor a
szolgáltatás legfontosabb feladata, hogy a
vállalkozásoknak megmutassák a 3D nyomtatás sokszínű lehetőségeit. (x)

Innonet Nonprofit Kft.
96/506-900
info@innonet.hu
www.innonet.hu
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Szerző:
Czvikovszky Tamás

UTCÁNK
Újváros (9025) – 2. rész
Bethlen István tér
Gróf Bethlen István (1874–1946), jogász, 1921
és 1931 között Magyarország miniszterelnöke.
Kormányával a trianoni béke után megcsonkított
ország gazdaságát sikerült helyreállítani, így Győr
ipari fellendülése is elindult. 2018-ban nevezték
el a kis teret.
Budai Nagy Antal utca
Budai Nagy Antal (? – 1437), erdélyi kisnemes, az
1437-es parasztfelkelés vezére. Az utca 1948ban kapta nevét.
Burcsellás köz
Nevét azokról a vízi fuvarosokról kapta, akik Győr
város gabonakereskedelmének virágzása idején
lapos fenekű, fedélzet nélküli hajókon, burcsellákon szállították áruikat, főleg gabonát. A burcsellások a mai Budai Nagy Antal (korábban Széles)
utcában laktak, ám 1948-ban ezt a közt nevezték
el róluk.
Cinka Panna utca
Cinka Panna (1711?–1772), legendás cigányzenész, virtuóz hegedűs. Férjével, aki nagybőgőn
játszott, valamint annak két fivérével megalakították az első igazi cigányzenekart: két hegedűs,
cimbalmos, bőgős, amivel bejárták az országot.
1958 óta hívják így az utcát.
Csipkegyári út
A Gardenia Csipkefüggönygyár győri cég volt az
új évezredig. Függönyöket gyártott és forgalmazott elsősorban Magyarországon, de erős exporttevékenységgel rendelkezett számos, főként európai ország felé. Az utca a gyárról kapta nevét
1913-ban.
Dankó Pista tér
Dankó Pista (1858–1903), cigány muzsikus,
nótaszerző. Közel 400 népies műdalt írt. Személyét több író és költő megörökítette, többek
között Ady Endre, Juhász Gyula, Móra Ferenc és
1940-ben film is készült róla. 1948-ban nevezték el a teret.
Dr. Róth Emil utca
Dr. Róth Emil (1907–1944), hittudományi történész, a győri izraelita hitközség főrabbija. Az egykori zsinagóga épületének nyugati homlokzatán
elhelyezett emléktábla is őrzi emlékét, a 2003ban róla elnevezett utca mellett.
Esze Tamás utca
Esze Tamás (1666–1708), kuruc brigadéros, a
Rákóczi-szabadságharc vezéralakja. Az utca
1947-től viseli a nevét.
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EGYELŐRE

SE FORGATÁS, SE HÍRADÓ
A Győr+ Televíziót sem kíméli a járvány, hétfőn pozitív lett a koronavírustesztje a stáb egyik
tagjának. A kolléga egyelőre szerencsére tünetmentes, de hétfőn még a székházban dolgozott, így tulajdonképpen minden tévés munkatárs kontaktszemélynek minősül. A kialakult
helyzetre való tekintettel, a Győr Plusz Média vezérigazgatójának döntése értelmében,
keddtől átmenetileg nincsenek forgatások és Híradó sem. Az érintett kollégákat a következő
napokban tesztelik, ez alapján dőlhet majd el, mikor folytatódhat a munka a szerkesztőségben. Az online, a rádió és a hetilap továbbra is a megszokott rend szerint működik. A
Győr Plusz-os koronavírus-fejleményekről természetesen tájékoztatjuk kedves nézőinket,
olvasóinkat és hallgatóinkat.

linktr.ee/gazfroccs

facebook.com/gazfroccstv

Szerkeszti: Nagy Viktor

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.
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A D20, D8 és a legfrissebb D8 GTO típusok már négy-,
később öthengeres, az Audi Sport által fejlesztett
erőforrásokkal készültek – és készülnek ma is. A
Donkervoort D8 GTO-JD70 és R változata a 422 lóerős győri motort hordozza az orrában. A versenyzés-

re optimalizált öthengeres könnyített lendkerékkel,
1750 és 6350 percenkénti fordulatszám között folyamatosan 520 Nm-es csúcsnyomatékot produkál.
A versenyautók 700-715 kg-ot nyomnak, mivel az
acél térvázszerkezet sok helyen alumínium- és szénszálelemeket is kapott. Az elöl-hátul több lengőkaros
futómű és hátsókerék-hajtás garantáltan élvezetes
autózást ígér. Gyorsításkor 1,02G-t, oldalgyorsulásban 2G-t (!) is tud a verda. A biztonságra sem lehet
panasz – pedig ebben a kategóriában ez nem „elvárás” –, vagy verseny-ABS és gyűrődőzóna is van.
Mindezeket együttvéve a D8 GTO akár versenyre is
kelhet a Koenigsegg 1100 lóerős, egyik legerősebb
szupersport autójával, miközben a fenntartása és az
ára jócskán alatta marad – „csak” kb. 74 millió forintnak megfelelő euróért lehet megvenni.

na
minden hó

H

allottak már a Donkervoort márkáról? A hetvenes évek végén alakult holland autóépítő
vállalkozás ultrakönnyű sportautók fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A Colin Chapmanféle Lotus Super Seven térvázszerkezetre épített
koncepcióját átvéve, sok versenyre, versenypályára
és utcai használatra is alkalmas gépet alkottak. Eleinte Ford motorokat építettek a hosszú motorháztető alá, majd 1999-től kezdődött az együttműködés az Audival.
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A szeptember 25-i
villanyautós totó
helyes megfejtése:
1. 1, 2. X, 3. 2, 4. 2, 5. 2
6. X, 7. X, 8. 1, 9. X, 10. 2
11. X, 12. 1, 13. X, 13+1. 2

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
MÁR HAVI NETTÓ

88.888 Ft -tól
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

www.carmenrent.hu
2020. október 30.
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A kompakt kategória királya nyolcadik generációjához érkezett. A
Volkswagen Golf sokat fejlődött,
főleg szolgáltatásaival és finom
részletekkel emelkedik ki elődei
árnyékából – új szemlélettel, a jövő autózására felkészítve.
Szerző: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor

Van múltja
Amikor édesapám megvette a használt Golf IIIasát egy olyan autóba ülhettünk, ami minőségben, megbízhatóságban mércének számított.
Később egy új Golf IV-es tulajdonosa lett, amit
én is sokat vezettem. Az a széria azért volt jobb
a konkurenseknél, mert minden szempontból
luxust hozott a „hétköznapi” kategóriába. Azóta a VW feljebb pozicionálta magát, és sokban
megközelíti vagy eléri a prémium márkákat. Ám
az erős verseny ennél többet kíván egy kategóriateremtőtől. A kocsi külsőre hozza a „Golf”
formát, de könnyedebb elődjénél, keskenyebb
fényszóróit laposabbnak, sportosnak láttatják.
A Golf méretei alig változtak, a 4,3 méteres
hossz éppen elég mindenre, 4+1 főnek, 380 liter csomagnak, miközben a karosszéria átlátható és könnyű vele parkolni.
A jövőbe tekint
A nyolcas Golf hagyományai mellett választ ad
a jövő kihívásaira. Beülve a kompaktok között
legjobbnak számító első ülésbe, egy más világ
fogad. Két kijelző: az egyik a kormány mögött,
a másik a középkonzolon kicsit felém fordítva.
Michael Knight is megirigyelné a nagy felbontású egérmozit – neki még CRT jutott. Alatta az
érintőcsúszkák, még lejjebb a gyors elérést adó
érintőpanel – menet-mód, parkolás, klíma, vezetéstámogató rendszerek gombjaival. Egyszerűsége, finoman kidolgozott kezelhetősége
mutatják, hogy erre lehet építkezni. Akkor is, ha
már csak néha kell a kormánykereket megmarkolnunk, mert átveszi a gép az irányítást – akár
KITT. Ráadásul opciósan elérhető a head-up
display, ami közvetlenül elénk, a szélvédőre vetíti a legfontosabb infókat. A klíma háromzónás
is lehet, ahogy a tesztautóban, és ülés-, kor-
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TESZT: VOLKSWAGEN GOLF LIFE 1.5 TSI 1st EDITION

JÖVŐÁLLÓ
mányfűtés is elérhető az érintőképernyőről.
Amin egyébként a legfrissebb fedélzeti szoftver fut, ami frissíthető. Az autó hardveresen
pedig járművek vagy útmenti aktív egységek
közötti (Car2X) kommunikációra is képes. Ez
majdnem olyan biztonsági rendszer (lesz), mint
amit a repülésben használnak: minden mozgó
és fix pont tud egymásról, sőt, akár extra információkat tud adni – például egy veszélyes elterelést előre jelez, online.
A lényeg változatlan
A Golf életérzés viszont nem változott. Sokan
mondják, annyira tökéletes, hogy már unalmas.
Ezzel vitatkoznék. Az alapáras LED-fényszórók,
a válaszható ergoActive ülések, utastéri hangulatfények, akár 19 colos alufelnik és a panoráma üvegtető csak egy-két tétel, amiből csemegézhetünk az extralistáról. Tehát már a
testreszabhatóság is izgalmas. Aztán ott a tökélyre fejlesztett 1.5 TSI benzinmotor, ami nagyon jól megy, közben alig 6 literrel beéri, négyhengeres, szép hangja van, és egy korrekt manuális váltóval társították – de mild hibridként
kérhető DSG automatával. A technika benne
van, hiszen tud extra takarékos Miller ciklusban
működni, és hengerlekapcsolással is deciket
spórol. Minden burkolat, anyag látványra és tapintásra is hibátlan, a futómű nagyon jól han-

golt, pedig a tesztautó csatolt lengőkaros. A
multilink 150 lóerő felett jár. Van ebből is három lehetőség – a 110 lovas ezres TSI és a 115
lovas alap TDI mellett –, mégpedig a 150 lóerős
TSI, az eTSI (mild hibrid) és az erősebb TDI. Ezek
mind jó alternatívák, de bevallom, ez a közepes
motorizáltság is jól áll a Golfnak.

MICHAEL KNIGHT IS
MEGIRIGYELNÉ
A NAGY FELBONTÁSÚ
EGÉRMOZIT
Miért Ő?
A Golfba most is olyan beülni, mint 15 éve a négyesbe. Érezni rajta, hogy ezt nem két évre tervezték, jövőálló. Ha zavarja a prémiumautós
márkajelzés, de a legjobbra vágyik, még mindig
a Golf a legjobb választás. És mivel 6 millió forint alatt van az induló listaára, nem is megfizethetetlen. Egy közepesen felszerelt, sok vezetéstámogató és kényelmi extrával megpakolt, erősebb 1.5 TSI Life 8,3 millió forint. Enynyibe kerül a legjobb kompakt. És pont.

TESZT: VOLKSWAGEN ID.3 PRO PLUS 1ST EDITION

EGY ÚJ KOR HAJNALA

A német gyártó magasra tette a lécet az ID.3 tisztán elektromos hajtású
típusával. Előremutató formavilággal és stílussal érkezett a null-emiszsziós népautó. Vele a közlekedés élménye is új szintre emelkedett.

Mérföldkő
A Volkswagen a Bogár és a Golf után az ID.3-mal
szeretné lerakni az autógyártás újabb mérföldkövét. Ehhez terveztek egy villanyautóra szabott
platformot (MEB), egy moduláris akkurendszert
és egy állandó mágneses motort. Az ID.3 az első
modell a villany-Volkswagenek sorából, amit a
következő években kapunk. A formavilága egyszerre praktikusan letisztult és játékosan dinamikus, mégis első ránézésre felismerhetően a
wolfsburgi gyártó terméke. Amikor élőben megpillantottam a gleccser-fehér autót, elállt a lélegzetem. A turcsi orr, a hosszú utastér, mégis
kompakt méret meghökkentő és egyedi. Ehhez
jönnek a full LED-fényszórók és a nagy alufelnik.
Összességében az ID-3 olyan, mint a kvarcórák
között egy G-Shock.
Belül tágas
Amint bejutottam az utastérbe, ismét egy „csoda” fogadott. A műszerfal világosszürke-fekete
és vajszínű, ugyanez igaz az ajtókra, miközben a
tető feketére kárpitozott és az ülések szürke arcantara hatású újrahasznosított anyagból készültek. Óriási a tér a kocsiban. A műszerfal szin-

te minden irányba teret ad, csak a képernyők és
a kezelőszervek „ugranak” ki felénk. A legfontosabb infókat adó kis LCD-t a kormányoszlopra
rögzítették, tőle jobbra az irányváltó forgókapcsoló – itt választhatjuk ki, előre (D), hátra (R)
megyünk, erősebb fékezőüzemre (B) váltunk
vagy kapcsoljuk a parkoló állást. (P). A kormányon lévő gombok sem hagyományosak, hanem
(haptikus) visszajelzést adó, érintő felületek. A
középen trónoló 10 colos, tűéles kijelző alatt pedig egy érintőcsúszka van – ahogy a Golfban is
–, és egy gyorsindító gombsor. Az összkép hihetetlenül letisztult. A telefonomnak végre tökéletes hely van a nem létező kardánalagútra
épített, dupla mobiltartós tárolórekeszben. A
második sorban is óriási a hely – főleg a lábtér
–, akár három felnőtt is jól elfér, és mögöttük
marad 385 liter a csomagoknak. Ez komoly teljesítmény alig több, mint 420 cm-es hosszon.

LETAGLÓZÓ ERŐ,
GYORSULÁS,
TAPADÁS, ÉS MINDEN
FORGALOMBAN RÉSZT
VEVŐ MÁR CSAK APRÓ
FIGURA A TÜKÖRBEN
Jól teljesít
Induláskor semmi zörej és hang nem zavar. A kereskedésből kikanyarodtam, és a lámpánál gáz.
Hohohoho! Letaglózó erő, gyorsulás, tapadás és
minden forgalomban részt vevő már csak apró
figura a tükörben. Az ülésbe préselő hatás olyan,
akár egy gyorsvonatnál, és érzésre sosem ér véget, megszakítás nélkül lő ki minket a végtelenbe. A 204 lóerős villanymotor a hátsó kerekeket
(!) hajtja, 320 Nm a nyomaték, ami közel 0 for-

dulattól a miénk! És meddig tart a száguldás? A
padló rejtett 58 kWh-s akkumulátorcsomag 420
km-es hatótávolságot ad. Tehát sokáig élvezhetjük a villanymotor és az alacsony súlypont adta
adottságokat. A mérnökök az 1850 kg-os ID.3nak olyan futóművet kreáltak, ami több mint elég
ehhez a műfajhoz, ráadásul sikerült a fordulókört
városi kisautós szintre leszorítani – fordulóköre
10,2 m. Sebességben 160 km/h a szabályozott
maximum, és csak autópálya-tempó felett jön
meg a szélzaj, így nyugodtan bevállalható a
Győr–Debrecen.
Áron innen és túl
A németek kitettek magukért, ha hatótávról
vagy teljesítményről van szó, de az ID töltésben
is tudja a maximumot, akár 100 kW-os egyenáramú gyorstöltésre is képes a fedélzeti rendszere. Van ára ennek a magas szintű tudásnak.
14,2 millió forinttól indul az árlista, és 17 millió
fölött ér véget. Ha viszont érkezik a kisebb akkus (45 kWh) Pure kivitel, 330 km-es hatótávval, az 12 millió forinttól várható. De ne felejtsük, hogy az élenjáró technológiát az egyik legjobb gyártótól kapjuk, és minden porcikájában
tökélyre fejlesztett autót adnak a pénzünkért.
Ez már nem a jövő, hanem elérhető a mobilitás
új, környezetbarát szintje.
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Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala (96/5050-55) minden naptári napon 0–24 órában hívható.
Győrben a felszíni fizetőparkoló hálózat, valamint a
Széchenyi István Egyetem P5 és P6 jelű fizetőparkoló zónájának beállói november 1-jén díjfizetés nélkül vehetőek
igénybe. A Jókai, a Révai, az Árpád, a vásárcsarnok melletti
és a Dr. Petz Lajos parkolóházban, valamint a Dunakapu
mélygarázsban folyamatosan az érvényben lévő díjakért lehet parkolni. A győri vásárcsarnok november 1-jén zárva
tart, a további napokon a rendes nyitvatartási rend szerint
várja a vásárlókat. A Tarcsay utcai piacon október 31-én,
szombaton 6 és 14 óra között lesz kereskedés.

TEMETŐI TUDNIVALÓK

KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

A

mindenszentekhez és a halottak
napjához kötődő kegyeleti megemlékezéseket megelőzően, a
Győr-Szol Zrt. nagy figyelmet fordít a
győri köztemetők takarítására. Naponta több mint hatvan fő végzi a falevél
gereblyézését, az összegyűjtött avart
elszállítják. A szilárd burkolatú utakat
géppel, a kavicsos utakat kézi erővel
seprik, tisztítják. Folyamatos a temetőkből a hulladék elszállítása. Az ünnepi készülődés keretében a köztemetők
ágyásaiba 2000 árvácskát is ültettek.
A győri köztemetők november 5-ig egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak. A sírkertek téli nyitvatartása (8–17
óra) november 6-án lép majd életbe.
Október 31-én és november 1-én a
Szabadi úti köztemető bejáratán és a
nádorvárosi köztemető mindkét kapuján 7 és 11 óra között hajthatnak be
autóval az arra jogosultak.
A temetői autóforgalom csökkentése,
valamint a nehezen mozgó látogatók
helyváltoztatásának megkönnyítése
érdekében térítésmentesen igénybe
vehető, csendesen működő és környezetbarát elektromos kisbusz közleke-
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dik október 31-én és november 1-jén
a nádorvárosi köztemetőben. A járatok
a régi ravatalozó elől indulnak, a felszállás pontos helyét Győr-Szol zászló
jelzi. A kocsi folyamatosan, körjáratszerűen közlekedik a temetőn belüli
főbb utakon, a rászorulók az igényeik
szerint szállhatnak arra fel és le.
További segítség a sírkertekbe kilátogatóknak, hogy minden győri köztemetőben november 1-jén 10 és 16:20 óra
között gondnoki szolgálat működik, ennek köszönhetően a távolról érkezők
számára a sírhelyekkel kapcsolatos
ügyintézés lehetősége biztosított lesz.
A győri köztemetőkben a kegyeleti megemlékezés időszakában biztosított lesz
a vízvételi lehetőség a kutakból.
A köztemetőknél fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani. A biztonság
miatt fontos, hogy senki se hagyjon a
gépkocsiban látható helyen értéket.
Hasonlóan a sírokra, vagy a kút mellé
se tegyenek még rövid időre sem autó
és lakáskulcsot, mobiltelefont és hasonló tárgyakat a temetőlátogatók.
A nádorvárosi köztemető régi bejáratánál
– körforgalomnál –, a felújított burkolatú
piactéren és a Szentlélek téri bejáratnál
koszorú- és virágárusítás zajlik. A szabadhegyi köztemetőnél virágbolt üzemel.

A Magyar Vilmos Uszoda november 1-jén zárva tart, a további napokon rendes nyitvatartási rend szerint várja a látogatókat. A Barátság Sportpark november 1-jén korlátozott nyitvatartással üzemel. A műfüves pályák és a kiszolgáló létesítmény zárva lesznek, míg a játszótér, a futópálya
és a park további sporteszközei használhatóak. A többi napon a létesítmény a rendes nyitvatartási rend szerint vehető
igénybe. A Bercsényi ligetben található műfüves pálya, utcai
kosárlabdapályák és fitneszpark november 1-jén zárva tart,
a további napokon rendes nyitvatartási rend szerint várja a
látogatókat. A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi,
Sugár úti, Templom úti, Malomsori és Koroncói úti köztemetők november 5-ig egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak. A sírkertek téli nyitvatartása november 6-án lép
majd életbe. A mindenszentekhez és halottak napjához
kapcsolódó részletes temetői információk megtalálhatóak
a www.gyorszol.hu weboldalon.

ÉRTESÍTÉS

SÍRHELYEK BÉRLETI IDEJÉNEK
LEJÁRATÁRÓL
A győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, újvárosi,
Malomsori, Koroncói úti köztemetőkben az 1995. december
31-ig megváltott sírhelyek 25 éves bérleti ideje 2020. december 31-én lejár.
A nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Szabadi úti
köztemetőkben a 2010. december 31-ig megváltott urnahelyek 10 éves bérleti ideje 2020. december 31-én jár le. A
nádorvárosi, révfalui, Sugár úti, Malomsori köztemetőkben
az 1995. december 31-ig megváltott urnakripták 25 éves
bérleti ideje 2020. december 31-én lejár. A sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták újraváltására 2021. december
31-ig van lehetőség a temetőgondnoki irodákban, ügyfélszolgálati időben. A sírhelyeknél az utolsó koporsós temetéstől számít a 25 év, az urnatemetés a sírhelyet nem hoszszabbítja meg. Urnahelyeknél, kriptáknál, urnakriptáknál a
megváltástól számít a lejárati idő.
Kérjük, akinek a tulajdonában nyolc hónapnál régebben szétszedett vagy düledező síremlék van, 2020. december 31-ig
gondoskodjon a helyreállításról, egyébként ezeket a temető
üzemeltetője elszállíttatja, költségei a tulajdonost terhelik.

GOMBAVIZSGÁLAT
A VÁSÁRCSARNOKBAN

A győri Jókai utca felújítása során a szűk belvárosi
utca alatt 4-5 méteres mélységben húzódó szennyvízcsatornát csőbéleléssel újítják fel.

´´
BÉLÉST FUZTEK

A JÓKAI UTCAI CSATORNÁBA

Szerző és fotó: Pannon-Víz Zrt.

T

öbbször sikeresen használtuk ezt az új módszert – tudtuk meg Lipovics Jánostól, a
Pannon-Víz Zrt. Győri Üzemmérnökség vezetőjétől. Az eljárás különösen előnyös ott, ahol kevés hely
áll rendelkezésre, mélyen van a csatorna és sok más közmű van a felújítandó csatorna felett. A Jókai utcában mindhárom feltétel teljesült.
Három szakaszban történt, illetve
történik a munka. Az elsővel, a
Zechmeister utca és a Bajcsy-Zsi-

linszky utca közti 400 mm átmérőjű
szakasszal néhány hete végeztünk.
Múlt héten lezajlott az Árpád út és a
Szent István út közti 300 mm átmérőjű szakasz bélelése. Itt szükség
volt a Szent István úti belső forgalmi
sáv lezárására. Ide települt a felfűtő
kamion, ezzel melegítették rá a bélésanyagot a csatornára.
Az Árpád út–Bajcsy-Zsilinszky út
csomópontok közti, százméteres
csatorna 60/90-es méretű, úgynevezett tojásszelvénnyel készült
(keresztmetszete egy tojáshoz

Október 29-től, csütörtöktől Győrben már két
helyen, a Tarcsay úti piacon és a Herman Ottó
úti vásárcsarnokban is
lesz lehetőség gombavizsgálatra, így a hét
négy napján vehető
igénybe a szolgáltatás.

hasonló, erről is nevezték el). A
szennyvízelvezetésben használt
„klasszikus” keresztmetszetet az
indokolja, hogy a száraz időben,
kevesebb mennyiségű szennyvíznél is meglegyen a kellő áramlás
(úsztatási mélység) a csatornában.

M

Október 27-én, kedden délelőtt a
bélelő csapat egy különleges behúzó szerkezettel bejuttatta a csatornába a műgyantával átitatott bélelő
anyagot. Ez 8-10 órás melegítés,
gőzölés után belülről ráfeszül majd
a csatorna falára. A műgyanta alapú
bevonat szerdára éri el a végső keménységét. Ezután különleges távirányítású, önjáró robot gép fog végighaladni a frissen bélelt csatornában, és belülről kivágja majd a csatlakozási pontokat. A munkálatok
idején egy dízelüzemű ideiglenes átemelő is működik majd, föld feletti
vezetéken vezetjük el a szennyvizet.
Az okozott kellemetlenségért az itt
lakók és az erre közlekedők türelmét, megértését kérjük!

Az új lehetőséggel párhuzamosan
továbbra is a megszokott helyen és
időben működik a Tarcsay úti piacon
a gombavizsgáló. Ahogyan korábban, itt ezután is szerdán és szombaton reggel 6 órától 11 óráig kereshetik fel az érdeklődők a szakértőt.

ár a győri Herman Ottó
úti vásárcsarnokban is
van lehetőség október
29-től gombavizsgálatra. A szakértőt minden csütörtökön és vasárnap
reggel 6 órától 11 óráig kereshetik
fel a vásárcsarnok emeletén. (Most
vasárnap, azaz november 1-jén az
ünnep miatt a vásárcsarnok zárva
tart, így természetesen ezen a napon gombavizsgálat sem lesz.) A
gombákat bárki bevizsgáltathatja,
hogy meggyőződjön róla, biztonságos az elfogyasztásuk. A szakértő
ebben az évben november 30-ig áll
rendelkezésre.

2020. október 30.
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Metszeti vizsgálatok
az NTK laboratóriumában

A Győri Nemzetközi Ipari Parkban tevékenykedő NTK
Ipari-Elektronikai és Kereskedelmi Kft. 1994-ben
kezdte meg tevékenységét. Mára, 26 év folyamatos
fejlesztéseinek köszönhetően, nettó 4-5 millió euró
forgalmat bonyolító vállalkozássá nőtte ki magát.

´´
GYORBEN
FEJLESZTETT
ÉS GYÁRTOTT TERMÉK SIKERE
HÁROM KONTINENSEN

A

vállalat alaptevékenysége
automatizálás és műszaki
tanácsadás. Az automatizálási komponensek, szenzorok,
gépbiztonsági rendszerek gyakran egészülnek ki speciális kábelkötegekkel. Ügyfélspecifikus
kábelkötegek gyártásához az
NTK nem talált megfelelő beszállítót, így a cég mérnökei dolgoztak ki nemzetközi standardoknak megfelelő folyamatokat
és építettek fel saját gyártókapacitást. A cég kábelszerelvényeket gyártó részlege ma már
önálló üzletágként működik,
amely a kifejezetten magas hozzáadott értékű termékekre specializálódott: Magas minőségi elvárásokat kielégítő termékeket
fejleszt és szállít az autóipar, az
elektronika és a repülőgépipar
számára.
A közelmúltban kifejlesztett autóipari tesztkábel új mérföldkövet
jelent az NTK gyártási üzletága

számára. Féléves munkát, laboratóriumi elemzéseket követően elkészült a speciális kábelköteg, de
a fejlesztésben részt vevő mérnökök sem számítottak a multinacionális megrendelő vállalaton belüli elsöprő sikerre: néhány hónap
alatt három kontinensen (Európa
számos országa mellett az Egyesült Államokban, és a Dél-afrikai
Köztársaságban), vállalatcsoport
szinten rendszeresítették az NTK
fejlesztését.
Világszínvonalú, versenyképes
termék, tudásukat fejlesztő,
munkájukra igényes, nagy kábelszerelési tapasztalattal rendelkező, megbecsült kollégákkal érhető el. Az üzletág további növekedésének gátját nem a megrendelői igények jelentik, hanem
a megfelelő képességekkel rendelkező összeszerelők hiánya,
ezért a vállalat folyamatosan keresi a nagy munkatapasztalattal
rendelkező kábelszerelőket. (x)

info@ntk-kft.hu
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JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS
Merjenek a héten felszabadultan cselekedni, használják ki az adódó lehetőségeket, és
egyszerűen csak élvezzék az életüket. Párjukkal töltsenek el minél több időt, ez a romantikázások ideje kapcsolatukban. Ha
tudnak, akár utazzanak el egy napra is, erősítsék meg érzelmeiket. Lazítsanak.

OROSZLÁN
A héten a párkapcsolat kérdése foglalkoztatja Önöket. Párjukkal beszéljenek meg
mindent, ne engedjék meg a félreértéseket.
Ha magányosnak érzik magukat, gondolkozzanak el, mit kellene változtatni életükön, hogy jó kedvük visszatérjen. Legyenek aktívak, ez egy pozitív hét.

NYILAS
A héten figyeljenek kicsit jobban pénzügyeikre, ne csússzon ki kezük közül. Párjuk jó
előre figyelmeztette már erről Önöket, hallgassanak rá. Kerüljék a félreértéssel teli
helyzeteket, álljanak ki véleményük mellett.
Munkájuk most kissé zaklatott, próbáljanak
otthon lazítani, pihenni.

BIKA
Rendezzék minél előbb anyagi dolgaikat, ne
csússzanak bele olyan ügyekbe, ahonnan
nem tudnának egyhamar szabadulni, ne köteleződjenek el eleve vesztes ügyek mellett.
Párjuk ezt átlátja, hallgassanak rá, nem féltékenységből mondja, amit mond. Értékeljék őt, legyenek több időt vele.

SZŰZ
Rendezzék hivatalos ügyeiket a héten, mindent sikerül úgy elintézniük, hogy nem igényel különösebb erőfeszítést. Használják ki
ezt, később látják csak át mennyire fontos
volt ez. Gondolják végig további terveiket,
nem érdemes most új feladatokba, új munkába kezdeniük.

BAK
A héten szabaduljanak meg minden régi, elavult érzelemtől, sérelemtől, kapcsolattól.
Megkönnyebbülnek ez által, életük minőségén tudnak így javítani. Munkájukban új lehetőségek is adódnak, gondolják át, vállalnának-e nagyobb felelősséget. Kérdezzék
párjukat is.

IKREK
Nagyon kreatív hét elé néznek, ha kell, akár
írják le ötleteiket is. Ne osszák meg mindenkivel, könnyen találnak irigyekre. Párjuk támogatja Önöket, a fontossági sorrendet állítsák fel. Ne felejtsenek lazítani, annyira
gyorsan történnek az események Önökkel,
szükségük van a pihenésre.

MÉRLEG
Figyeljenek jobban egészségükre a héten,
erősítsék meg immunrendszerüket, előzzék
meg inkább a bajt. Párjukkal most mindent
meg tudnak beszélni, nagyon harmonikus
hét elé néznek. Pénzügyeikben legyenek
nagyon óvatosak, ne vágjanak bele kétes
ügyekbe, ne költekezzenek.

VÍZÖNTŐ
Nagyon is elemükben vannak a héten, azt
mondja szívük, amit eszük. Párjukat is felvidítják most hangulatukkal, így mindent
sokkal könnyebben meg tudnak oldani. Tervezzenek közös, lazítós programokat, kicsit
engedjék el a régi elnyomott érzéseket,
problémákat. Regenerálódjanak.

RÁK
Baráti kapcsolataik kerülnek előtérbe a héten,
ne utasítsák vissza a meghívásokat. Szükségük is van ezekre a beszélgetésekre, nem engedik, hogy letargikus hangulatba kerüljenek.
Párjuk nem biztos, hogy jó szemmel nézi ezt,
beszéljék meg vele, ne hagyják őt a bizonytalanságban. Új terveik születnek.

SKORPIÓ
Nagyon kellemes, laza hét elé néznek, oszszák be idejüket, hogy kedvteléseikre is jusson. Párjukkal most mindent meg tudnak
beszélni, rendezni tudnak régi félreértéseket, meg nem beszélt érzéseket. Szánjanak
időt erre, ne engedjék később kirobbanni
mindezt. Lazítsanak.

HALAK
Legyenek nagyon kitartóak a héten, ne adják fel egyhamar a céljuk elérése előtt. Kapnak segítséget szerencsére családjuktól,
megértik Önöket maximálisan. Osszák be
erejüket, ne vállalják túl magukat. Párkapcsolatukat nem árt rendbe hozniuk, párjuk
eltávolodhat Önöktől.
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ÁLLÁS

szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

Idősgondozás – Családok
hoz ajánlunk és keresünk
idősgondozókat bejárással
vagy bentlakással! Empátia,
0620/4658458, empatia
sok.hu/videk.
SZOLGÁLTATÁS
Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, koro
naalakítás, kertásás, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322.
Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu
xa, szalagfüggöny, gurtnicse
re, redőnyjavítás. Ingyenes
felmérés! Tel.: 0670/233
9213.
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.
Szobafestés, tapétázás, pad
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyugdí
jasoknak kedvezmény! Tel.:
0630/9122266.
Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszere
lés. 0630/8720564
Tetőfedés, javítások, eresz
csatorna tisztítása, kisebb
nagyobb munkálatok. Érd.:
0630/4382919.
Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701
Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/5420720.
Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Külbeltéri
burkolatok javítása. Telefon:
0670/3636633.
Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Érd.: 0670/884
6838.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érd.: 06
70/5642280.
Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós szigetelését vállal
juk garanciával. +3630/520
9228
EGYÉB
„KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüst
tárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal!
0670/6405101. Díjtalan
értékbecslés!"

Felment a tört arany ára!
9000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Győr, Hotel Rába!
November 4én, november
11én, november 18án, no
vember 25én. Minden szer
dán! 9–14 óráig. Fazon
arany 11.000 Ft/gtól. Antik
és briliánssal díszített 9000
Ft/gtól. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képes
lapok, Zsolnayk, herendik,
karórák. 0670/3816345
www.dunagaleria.hu
Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberende
zéseket, kerti szerszámo
kat vásárolnék. Érd.: 06
20/4153873.
LAKÁSCSERE

96/505050
Belvárosi, 2 szobás, 77 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást

cserélne 70–120 nmes, mi
nimum 3 szobás, határozott
határozatlan idejű, belváro
si, révfalui, nádorvárosi
vagy gyárvárosi, téglaépíté
sű házban maximum 2.
emeleti bérleményre. Mini
mális tartozásátvállalás le
hetséges. (Hirdetésszám:
733)
Révfalui, nyugdíjasházi, 1
szobás, 25 nmes, összkom
fortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
60 nmig, 1+2 fél szobás, ha
tározatlan idejű bérlemény
re. Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 734)
Adyvárosi, 3 szobás, 55 nm
es, összkomfortos, határo
zatlan idejű bérleti szerző
déses lakást cserélne 55
nmnél nagyobb, 2 vagy
több szobás, határozatlan
idejű, belvárosi, révfalui, ná
dorvárosi bérleményre. Lift
nélküli házban max. az 1.
emeletig. (Hirdetésszám:
735)

Kis lakást vásárolnék, 32–40
nm, azonnal, készpénzzel fi
zetek. 0630/3488691

Újvárosi, 1 szobás, 34 nm
es, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződésű lakást
cserélne 1–l ½ szobás, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetésszám: 258)
Gyárvárosi, 2 szobás, 48
nmes, gázfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne
belvárosi, szigeti, újvárosi
vagy gyárvárosi, 23 szo
bás, 5060 nmes tégla
épületben lévő, földszinti,
vagy panellakásra 3. eme
letig. Kisebb összegű tarto
zás megfizetését vállalná.
(Hirdetésszám: 259)

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

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődés telefonon:
0620/5299861.

www.y-ytong.hu

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

A szolgáltatás anonim
és személyesen, online, chates
formában és telefonon
vehetô igénybe.
Bôvebb információ:
https://www.jogpontok.hu

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

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

ingyenes parkolás

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
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modern környezet

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Új lakások Szabadhegyen, megújuló energiás társasházban! A földszinti
lakások terasszal és kertkapcsolattal,
az emeletiek erkéllyel rendelkeznek. A
3. emeleti lakás 39 nm-es, amerikai
konyhás nappalis+1 szobás.

Gyôr-Adyvárosban eladó egy 4.
emeleti lakás. A másfél szobás ingatlant átalakították 3 félszobásra, újszerû konyha és fürdôszoba található
benne. Az erély beépített, a villanyvezetéket, vízcsôrendszert cserélték.

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó földszinti, kertkapcsolatos lakás. Az 59
nm-es, 2006-ban épült társasház
földszintjén helyezkedik el az amerikai
konyhás nappali+2 hálószobás lakás.
A nappaliból nyílik a fedett terasz.

Kivitelezôtôl eladó, legyen Ön az elsô lakó! Marcalváros II-n eladó ez a
kulcsrakész, 55 nm-es lakás. Elosztása: 1 szoba+nappali+gardrób.
Földszinti, 175 nm kert tartozik hozzá. A konyhabútor teljesen felszerelt.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Cser Tibor:
70/507-6717

Budai Mónika:
30/640-8794

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 22,9 M Ft

Ár: 17,89 M Ft

Ár: 31,9 M Ft

Ár: 31,9 M Ft

ÁFA-visszaigénylés és illetékmentesség! Gyôr-Révfaluban, új lakóparkban földszinti, kertkapcsolatos és
emeleti, erkélyes lakások eladók. Az
1. emeleti lakás: 42 nm-es, amerikai
konyhás nappali+1 szobás, erkélyes.

Újszerû, igényes családi ház Gyôrújbaráton eladó. 2014-ben épült, 113
nm-es, amerikai konyhás nappali+3
szobás ikerház. Nagy terasza és garázsa van. Az ikerszomszéd a garázszsal határos, telekrész 577 nm.

Gyôr-Révfaluban 2018-ban épült
társasházban eladó földszinti, kertkapcsolatos, 64 nm-es, amerikai konyhás nappali+2 szobás lakás, zárt udvari gépkocsibeállóval. A nappalihoz
fedett terasz és kertkapcsolat tartozik.

Pannonhalmán, az apátság szomszédságában új építésû, 72,69 nmes, nappali+3 szobás, erkélyes, elsô
emeleti, panorámás lakás eladó. A
házban földszinti, kertes és emeleti,
erkélyes lakások közül választhat.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 22,794 Ft

Ár: 67,9 M Ft

Ár: 44,9 M Ft

Ár: 27,5 M Ft

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

SZOMBATON RENDEZIK GYŐRBEN A MAGYAR BAJNOKSÁG DÖNTŐIT

ILYEN A BOKSZ

Szerdán a selejtezőkkel kezdődött és szombaton
15 órától a döntőkkel zárul a Papp László Felnőtt
Ökölvívó Magyar Bajnokság Győrben, az Olimpiai
Sportparkban. A hazai amatőr boksz legrangosabb versenyére 53 egyesület 54 női és 110 férfi
bokszolója nevezett, mindkét nemnél 10-10
súlycsoportban hirdetnek bajnokot. Bertók Róbert, a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi
kapitánya elmondta, a közelgő U22-es Európabajnokság felmérő versenyének is szánják a
mostanit, ezért van több súlycsoport, mint az
olimpián, ahol a férfiaknál 8, a nőknél pedig 5 kategóriában osztanak érmeket. Szombat délután
a döntők és a díjátadó mellett megemlékeznek
a szakszövetség fennállásának 95. évfordulójáról is. A járvány miatt a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra, így a versenyzőkre
és nézőkre vonatkozó testhőmérséklet-mérésen
és kötelező maszkviselésen túl előírás az is,
hogy az ökölvívók csak a saját kesztyűjükben és
fejvédőjükben léphetnek ringbe. Győrben legutóbb 2012-ben rendeztek magyar bajnokságot,
akkor még csak férfi indulókkal.

Fotó: Vig Norbert

JELENTKEZZ MOST!
Több kihívás. Több lehetőség. Több juttatás.
A Lear Corporation a Fortune 500as listában felsorolt vállalat,
amelynél tehetséges alkalmazottak sokszínű csapatai világszínvo
nalú termékeket terveznek és gyártanak. Az ülés és elektromos
energiakezelő rendszerek területén az autóipar vezető beszállító
jaként a Lear globális képességekkel, de egyedi kötelezettségvál
lalással szolgálja ki ügyfeleit.

Lear Corporation Magyarország Kft.
győri telephelyére keresünk Munkatársakat:

ÜLÉS-ÖSSZESZERELŐ/
OPERÁTOR

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes bércsomag • Bruttó alapbér 320.000 Ft/hó
• Cafeteria a bruttó bér 10%a + 80.000 Ft/év
• Teljesítményprémium a bruttó ﬁzetés 15%a (teljesítménytől függően)
• Belépési bónusz
• 2. hét után bruttó 45.000 Ft • 6. hónap után bruttó 45.000 Ft.
• Jelenléti bónusz bruttó 200.000 Ft/év
• Megtartási bónusz
• 1 év munkaviszony után bruttó 160.000 Ft
• 2 év munkaviszony után bruttó 190.000 Ft
• 3 év munkaviszony után bruttó 290.000 Ft
• Ingyenes céges buszjárat, utazási költségtérítés
• Ingyenes munkásszállás
• Albérlettámogatás bruttó 35.000 Ft/hó
• Kiszámítható 3 műszakos munkaidőbeosztás
• Folyamatos szakmai előrelépési lehetőség
• Részvétel prémiumkategóriás termék gyártásában
• Rendkívül fejlett technológia, modern gépek

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését,
kérjük, juttassa el önéletrajzát
a hrgyor@lear.com címre,
vagy érdeklődjön telefonon
a 96/508414es telefonszámon.
Tesztírással egybekötött interjú
minden hétköznap 09:00 órától.
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„Ilyet én még nem láttam. Kiírták az ippont,
fogtam a földön az ellenfelet, a bíró pedig szólt,
hogy álljak fel, mert vége a mérkőzésnek" –
mondta Sipőcz elismerve, hogy a harmadik intés jogos volt.

Fotó: Horváth György / Judo Grand Slam Hungary Facebook

ÉRTHETETLEN BÍRÓI DÖNTÉSSEL

´´
ESETT KI SIPOCZ

A

Budapesten rendezett cselgáncs Grand
Slam-viadalon 61 ország 409 dzsúdósa
szerepelt, a hazai csapatban 33 sportoló
kapott helyet, köztük a győri Sipőcz Richárd is,
aki fontos olimpiai kvalifikációs pontokat gyűjthetett volna, ha hagyják. Nehézsúlyban a tavalyi
budapesti nagydíjon bronzérmes Sipőcz Richárd
látványos csípődobással verte 150 kilós kazah
ellenfelét, majd a georgiai Gela Zaalishvilivel ke-

rült szembe. Három és fél perc elteltével a győri
versenyző lecsavarta riválisát, mire a bíró ippongyőzelmet hirdetett. Némi tanácskozás után az
ítéletet vazaarira csökkentették, ami azért érintette hátrányosan a 19 éves magyart, mert akciója végén győzelmet ígérő leszorításban tartotta ellenfelét. Ezután mégis folytatódott a küzdelem, majd Sipőcz fogás nélküli indításért megkapta harmadik intését, és leléptették.

„Igazából én sem nagyon tudom, mi történt.
Elég jól összerakott küzdelem volt, és úgy éreztem, a kezemben van a meccs. Értetlenül állok
a bírói döntés előtt. Nagyon győzni akartam,
éreztem, hogy az egész napos feszültséget ki
tudom adni a tatamin. Nem gondoltam volna,
hogy itt most kikaphatok, egy éremnek ma
össze kellett volna jönnie. De nem hagyom,
hogy ez eltántorítson. A célom továbbra is az
olimpiára való kijutás. Ha jól tudom, megtartják
a felnőtt Európa-bajnokságot, a ma megmaradt lendületemet majd átviszem arra a versenyre” – nyilatkozta a győri SZESE cselgáncsozója. A hírek szerint a bíró fülhallgatója
rosszul működött, így hiába szóltak rá a zsűriasztaltól, hogy vazaari és leszorítás lenne a helyes döntés.
A 2018. május 25-től 2021. június 28-ig tartó
olimpiai kvalifikációs időszak eredetileg 68-70
versenyből állt volna, ám a pandémia miatt
idén március és október között minden viadalt
töröltek. Magyar szempontból jó hír, hogy Taskent helyett Budapest ad otthont jövő júniusban a világbajnokságnak, amely a kvalifikáció
legfontosabb állomása lesz 2021-ben. A 2016os riói játékokon nyolcfős magyar küldöttség
vett részt, amely egy ötödik, illetve három hetedik hellyel zárt.

ÚJRAKEZDÉS NAGY LENDÜLETTEL
A koronavírus-helyzet miatt több mérkőzés is elmaradt, a kényszerszünetet követően aztán győztes rangadóval folytatta a női élvonalbeli kosárlabda-bajnokságot az UNI Győr MÉLY-ÚT csapata. A zöld-fehérek
előbb idegenben verték a Szekszárdot 84–78-ra, majd hazai pályán, az
Egyetemi Csarnokban a PINKK ellen is győztek 92–78-ra. Érdekesség,
hogy a sok hiányzó miatt visszatért a csapatba a korábbi válogatott Varga Zsófia, aki az NB I/B-s együttest erősíti nyártól, emellett edzőként is
elkezdett dolgozni Győrben. Varga Szekszárd ellen 6, míg a PINKK ellen
11 pontot szerzett. Iványi Dalma vezetőedző csapata eddig összesen
négy mérkőzést játszott ebben az idényben, ebből hármat megnyert, és
csak a Sopron ellen hagyta el vesztesen a pályát. A Győr legközelebb
szombaton játszik, amikor hazai pályán a PEAC-Pécs csapatát fogadja
17 órakor, majd jövő szerdán a Vasas otthonában meccsel.
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Fotó: Vig Norbert
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Szép Márton az ETO
utánpótlás-akadémiájának egyik legnagyobb
büszkesége, akit a szakemberek már jóval többnek tartanak egy 14 éves,
tehetséges gyereknél. A
legnagyobb magyar klubok állnak sorba azért,
hogy leigazolják. A nála
egy évvel idősebbek között is kiemelkedő a teljesítménye, amire a Bayer
Leverkusen is felfigyelt.

Akció: október 30—november 5.

MÁRTON-NAPI
AJÁNLATUNK
Friss és fagyasztott
pecsenyekacsacomb

1699 Ft/kg
Pecsenyekacsa
Pecsenyekacsa far-hát

849 Ft/kg
169 Ft/kg

Libacomb friss
és fagyasztott

SZÉP KARRIERT ÉPÍTHET
A LEGNAGYOBB MAGYAR KLUBOK SZERZŐDTETNÉK

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

„A testvérem kezdett el focizni Csornán, ez a sportág engem akkor egyáltalán nem hozott lázba. Az
egész akkor változott meg, amikor elvittek egy edzésre, onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy a futball az életem. Azóta csak a foci létezik, labdával
kelek, labdával fekszem. Van egy kertünk, ami már
nyomokban sem emlékeztet arra, ami volt, mert
apával átalakítottuk futballpályának, ott gyakorlunk
mindennap” – mondja a tehetséges center, aki már
az ETO utánpótlásbázisának ékköve. A klubhoz egy
tehetségkutató programból került be, amire anyukája figyelt fel. A próbajáték után a gólerős csatárra
azonnal lecsaptak a zöld-fehérek. Marci gyorsan
beilleszkedett az új közösségbe, a csapattársai pedig a barátai is lettek. Először a saját korosztályában, majd az idősebbek között is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Szép Márton amellett, hogy
ügyes focista, a tanulásban is megállja a helyét.
„Korán kelek, és iskola előtt még edzek egyénileg,
legtöbbször futok. A sulival fél háromkor végzek,
így nincs túl sok időm otthon, persze a tanulást
nem hanyagolom el, és szerencsére jól megy ez is.
Délután otthon az ebéd és egy hengerezés épphogy belefér az időmbe, aztán irány az edzés. Az öltözőben még egy kicsit beszélgetünk a gyakorlások
előtt a többiekkel, ráhangolódunk a munkára, aztán
lenyomjuk a napi adagot, egy rövid bandázás, aztán
indulunk haza. Otthon pedig még edzek egyet este
is” – sorolja Marci, hogy mivel telik egy napja. A tévés meccseket sem hagyja ki, a Real Madrid, és a

klub korábbi klasszisa, Cristiano Ronaldo játékát
kedveli a legjobban.
„A Madrid minden meccsét megnézem, Ronaldóról
pedig még videókat is a neten, ezekről próbálom ellesni a cseleket, persze a pályán sokszor improvizálok.
Amikor viszem rá a védőre a labdát, akkor jön a gondolat, hogy hogyan próbáljam átverni” – teszi hozzá
Szép Márton, aztán azzal folytatja, hogy büszke a csapattal elért eredményeire, egyik legnagyobb élménye
pedig az volt, amikor a legjobb hazai együttesként az
ETO-val ők képviselhették Magyarországot a Danone
Kupán. Itt láthatták, hogy hogyan játszanak, edzenek
a más országokból érkező fiatalok, és egy életre szóló
élménnyel gazdagodtak, amikor az Espanyol stadionjában léphettek pályára.

2599 Ft/kg
Egész liba friss és fagy. 1.499 Ft/kg
Liba far-hát friss és fagy. 169 Ft/kg
Orsi liba-, kacsazsír
300 g, 1996,67 Ft/kg

599 Ft/db
Bôrös sertéscomb

899 Ft/kg
Magyar Gála alma

259 Ft/kg
Steffl dobozos sör
4,2%-os,
0,5 l, 358 Ft/l
kartonos ár

Korábbi edzője, a volt válogatott Herczeg
Miklós mesélte róla, hogy bármilyen tornára
utazott a csapat, az ellenfelek azonnal azt
kérdezgették tőle, hogy Szép Marci játszik-e.
Ha igen volt a válasz, lehajtott fejjel kezdtek
készülődni a meccsre.
Marci játékára egy Bundesliga-klub, a Bayer Leverkusen is felfigyelt. „Láttak a játékosmegfigyelőik, és
meghívtak egy hétre Németországba, hogy velük is
tudjak edzeni, de persze a várost, a stadiont is megnéztük. A 2006-os korosztállyal egy mérkőzésen is
bizonyíthattam, ami nagyon jól sikerült, a játékosok
pedig gyorsan befogadtak, beszélgettek velem” –
zárta a beszélgetést az ETO centere, aki egyelőre marad Győrben. Minden vágya, hogy a zöld-fehérekkel
sikereket érjen el, majd felnőttválogatott legyen. A
csúcsot pedig számára a Real Madrid jelentené.

179 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
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.
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