


zetett személyi jövedelemadóját 2021-ről –
emelte ki Simon Róbert Balázs, hozzátéve: a
szülőknek nincs ezzel kapcsolatban semmi te-
endőjük, mert az szja-visszatérítés automati-
kus. A nyugdíjasok is részesülni fognak a ma-

gas gazdasági növeke-
dés eredményeiből, no-
vemberben kerül kifizetésre a
nyugdíjprémium, ami 80 ezer fo-
rint lesz, jövőre pedig folytatódik a
13. havi nyugdíj visszaépítése, így 2022
februárjában már legalább kétheti nyugdí-
jat tudnak kifizetni minden nyugdíjasnak –
közölte Simon Róbert Balázs. 2022. január 1-
jétől bevezetik a 25 év alatti dolgozó fiatalok
személyi jövedelemadó mentességét a mini-
málbér pedig 200 ezer forintra emelkedik –
zárta a képviselő.
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Pályázati felhívás 
a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra 

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a 28/2021. (IX. 28.) Kgy.
határozata alapján 2022-ben is csat-
lakozik a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat  rendszeréhez. 

A pályázat célja az esélyteremtés érde-
kében a hátrányos helyzetű, szociáli-
san rászoruló fiatalok felsőoktatásban
való részvételének támogatása.

A pályázat kiírásának időpontja: 
2021. október 5.
A pályázat beérkezési határideje:
2021. november 5.

A pályázati kiírás megtalálható
GyŐr város honlapján
(www.gyor.hu).

Önmagunknak kell erősnek, elszántnak és hazánk-
hoz elkötelezettnek lenni ahhoz, hogy megőrizzük
hagyományainkat, értékeinket, kultúránkat, ami-

vel Európát és a világot gyarapítottuk. Ezt mondta az ok-
tóber 6-ai, az aradi vértanúk tiszteletére rendezett győri
megemlékezés vezérszónoka. Dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester kiemelte, a haza jövője, amiért a vértanúk az
életüket adták, rajtunk múlik. A rendezvény másik szónoka,
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő pedig azt
emelte ki, hogy október hatodika bátorít és ösztönöz, kiváló
emberek áldozták életüket a nemzetért és Európáért. A be-
szédek után Mihályi Orsolya és Nagy Balázs, a Győri Nem-
zeti Színház művészei adtak rövid műsort, majd a megem-
lékezés zárásaként a város, a kormányhivatal, a történelmi
egyházak, a fegyveres testületek, az egyetem, a pártok és
szervezetek, végül pedig a győri iskolák helyezték el a meg-
emlékezés virágait a Batthyány-emlékoszlopnál.    

NEMZETI GYÁSZNAP: LEGYÜNK 
MÉLTÓAK A HŐSEINKHEZ
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

Amagyar gazdaság repülőrajtot vett, a
legfrissebb adatok szerint 17,9 száza-
lékkal nőtt a bruttó hazai termék, ami a

valaha mért legnagyobb növekedés – mondta
Simon Róbert Balázs győri országgyűlési kép-
viselő. A gazdasági növekedés idén legalább
5,5 százalékos szintre emelkedik, de a szám
ennél lényegesen magasabb is lehet az év vé-
gére. Kedvező hír az is, hogy a legfrissebb ada-
tok szerint a foglalkoztatottak száma megha-
ladta a 4,7 milliót – jelezte a honatya, rámutat-
va, hogy még soha nem dolgoztak ennyien a
rendszerváltás óta Magyarországon. Tizenegy
év alatt csaknem egymillió új munkahely jött
létre, egy lépésre vagyunk a teljes foglalkozta-
tottságtól – hangsúlyozta. A gazdasági növe-
kedés lehetőséget teremtett arra, hogy minden
18 év alatti gyermeket nevelő család az átlag-
jövedelem szintjéig visszakapja a 2021-es év-
ben befizetett személyi-jövedelemadót. Ösz-
szességében 1,9 millió szülőnek 600 milliárd
forintot térít vissza az adóhivatal 2022 febru-
árjában. Ez azt jelenti, hogy az a szülő, aki leg-
alább egy gyermeket nevel, visszakapja a befi-

SZJA-VISSZATÉRÍTÉS, 
NYUGDÍJPRÉMIUM 
ÉS MINIMÁLBÉR-EMELÉS
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Ön szerint mennyi időre van szükség a Győr-
Szol anyagi helyzetének megszilárdításához? 
A Győr-Szol anyagi helyzete stabil. Egy olyan
önkormányzati cégről van szó, aminek a Covid-
járvány csaknem 1 milliárd forint parkolásidíj-
elmaradást, kiesést okozott a bevételeiből. Ra-
cionalizáltuk a cég működését, kineveztük a ve-
zérigazgatót, így már nem csak stratégiai igaz-
gató irányítja a vállalatot. Ugyanakkor sokkal

több feladatot, komolyabb rendfenntartási
munkát végeztünk el a korábbinál. Például az
útszegélyeknél és az árkoknál ki kellett szedni
a sarat, hogy a víz el tudjon folyni. Többek kö-
zött ezeknek a munkáknak az eredményekép-
pen szűntek meg azok az esőzés utáni árvizek,
amelyekkel a polgármesterségem legelején
szembesülnünk kellett.  

Annak idején nagy vita előzte meg az önkor-
mányzati cégek összevonását. Hogy látja utó-
lag: helyes volt az akkori döntés?
Igen, helyes volt. Mostanra már összegyűlt
annyi tapasztalat a közös cég működéséről,
annyi változás történt a gazdasági környezet-
ben, hogy újabb átszervezésre lehet szükség,
ami segíthet a hatékonyabb és költséghatéko-
nyabb működésben. 

Mire gondol?
Át kell gondolnunk például az útkezelő szer-
vezet önállóságát. De szóba jön a különböző
árubeszerzések racionalizálása is. Jelenleg
több mint 700 vállalkozással vagy vállalko-
zóval áll munkakapcsolatban a cég. Nagy a
felelősség, hiszen sok ember egzisztenciájá-
ról is szó van. 

Nem látjuk, hogy dolgoznának a megvásárolt
Spartacus-csónakház felújításán. Mikor kez-
dődnek el a munkálatokat?
A tervek elkészítéséhez, a felújítási munka el-
kezdéséhez a kormányzati támogatást meg-
kaptuk. Most a kormányhivatal engedélyére
várunk.

Dunaszerdahely léptékében, jelentőségében
nem mérhető Győrhöz. Mi hasznunk lehet ab-
ból, hogy ezentúl a testvérvárosunk lesz?
Ne kerüljük meg azt a tényt, hogy itt tulajdon-
képpen magyar–magyar kapcsolatról van
szó, természetesen bevonva az ott élő szlo-
vákokat is. Ha már úgy kérdezte, hogy „mi
hasznunk” belőle, akkor arra kell felhívnom a
figyelmet: a határon átnyúló közös uniós pá-
lyázatokat előnyben részesíti az Európai Unió,
akár a környezetvédelemben, akár a terület-
fejlesztésben. Dunaszerdahellyel egyébként
volt már sikeres projektünk, ennek köszönhe-
tően tudjuk fejleszteni a győri füvészkertet.
Dunaszerdahelyről sokan járnak át Győrbe. A
Covid-járvány idején számszerűen mérni le-
hetett, hogy az akkor rendezett kulturális és
sporteseményekről mennyire hiányoztak
Győrből. Még az Audi ETO női kézilabda-mér-
kőzések nézőszámán is tapasztaltuk, hogy
sok szurkoló jön Dunaszerdahelyről, amikor a
járvány nem gátolja meg a határátlépésüket.
Tehát egy működő kapcsolatot, a természe-
tes összetartozást tettük hivatalossá azzal,
hogy testvérvárosok lettünk. 

Hosszú évek óta aktuális a kérdés: mikor újít-
ják már fel a gyalázatos állapotban lévő győri
vasútállomást?
Folyamatosan tárgyalunk a MÁV-val, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztériummal. Az én
álláspontom az, hogy a Honvéd liget alatt
mélygarázst kellene kiépíteni. A mostani pálya-
udvar helyett pedig egy modern, a vidéki busz-
pályaudvart is magába foglaló közlekedési köz-
pontot kell kialakítanunk. A vitákból, egyezte-
tésekből úgy érzékelem, hogy a vasútvonal
győri szakaszának föld alá süllyesztését nem
fogják felvállalni. Ez azonban nem lehet akadá-
lya annak, hogy új tervek alapján teljesen meg
fog újulni Győr közlekedési központja.

Nem egyetlen témáról, hanem az időszerű, a győri polgárokat
foglalkozó történésekről kérdezzük Győr polgármesterét, 
dr. Dézsi Csaba Andrást.

A GYŐR-SZOL ANYAGI HELYZETE STABIL,
ÁTSZERVEZÉSEKRE SZÜKSÉG LEHET
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Tekintsünk vissza az elmúlt időszakra. Mely
fejlesztéseket tartja a legjelentősebbnek?
A legfontosabb az, hogy amit ígértem a vá-
lasztóimnak, azt be is tartottam. Felújítottuk
a Fekete István Általános Iskolát, elkezdődik a
marcalvárosi Pattantyús-Ábrahám Géza
Technikum fejlesztése. Zajlik az új 2x2 sávos,
Győr–Pápa közötti út megépítése, és megfe-
lelő ütemben épül a vízi élménypark. Útfelújí-
tásoknál kiemelném a városon belül az 1-es
út győri keleti bevezetőjének kapacitásbővíté-
sét. Az ipari park jobb elérhetősége érdekében
pedig most zajlanak fontos útfelújítások. El-
készült a kórházi parkoló, a Ménfőcsanak–
Győrújbarát–Nyúl közötti út felújítása, hete-

ken belül pedig átadjuk a Győr és Pannonhal-
ma közötti kerékpárutat.

A legnagyobb gond Adyvárosban a parkolási
helyzettel van. Mivel tudja biztatni az ott élőket?
A kormány 2,5 milliárd forinttal támogatja
Adyváros parkolási helyzetének javítását.
Simon Róbert Balázs országgyűlési képvise-
lőtársammal közösen az elmúlt hónapokban
sok kormányzati egyeztetést folytattunk
azért, hogy javítani tudjunk az adyvárosi par-
kolási helyzeten. Összesen 166 férőhellyel
bővülhet a parkolóhelyek száma a Kodály Zol-
tán utcában és a Földes Gábor utca Ifjúság
körút felé eső részén. A fejlesztés részeként
jelentősen megújul a Kuopio park egy része
is, és további járda- és útfelújításra is sor ke-
rül. Sikeres közbeszerzési eljárás esetén a

munkák látványos építési része várhatóan a
jövő év tavaszán kezdődhet majd el. Összes-
ségében tehát komplex fejlesztés történik,
ami nemcsak új parkolóhelyeket hoz létre,
hanem Adyváros egy része is megújul. Nekem
képviselőként az a célom, hogy a jövőben,
más városrészekben is legyen hasonló fej-
lesztés.

Az utak állapotával kapcsolatban is sok a kifo-
gás az autósok részéről. Mire számíthatnak a
közlekedők?
Jelentős útfejlesztések, útfelújítások valósul-
nak meg városunkban. Emlékezhetnek rá, hogy
a kezdeményezésemre újították fel az Ifjúság
körutat, így épült meg az úgynevezett Prakti-
ker-körforgalom is. Kiemelve néhányat a mos-
taniak közül, többek között bővül a Tatai út és
a 81-es út csomópontjában a körforgalom, és
kétsávosra szélesítik a Tatai út egy részét, va-
lamint felújítjuk az Ipar utat is. A megye egyik
legnagyobb összegű beruházása zajlik a Győr
és Pápa közötti 2x2 sávos új út megépítésével.
Ennek korábban magam voltam a kezdemé-
nyezője dr. Kovács Zoltán pápai képviselőtár-
sammal együtt. Emellett sikerült kormányzati

FEJLŐDÉS ÉS BIZTONSÁG
„LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJLESZTJÜK GYŐRT”

INTERJÚ KARA ÁKOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Kara Ákos, a győri központú 2-es számú választókerület kormánypárti
országgyűlési képviselője Győr és az egész térségünk fejlődéséért és
biztonságáért dolgozott az elmúlt években és továbbra ezek megvaló-
sítása a célja. A politikussal az eddig elért eredményeiről és a jövőbeli
terveiről is beszélgettünk.
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forrást szerezni a 82-es út új győri bevezető-
jének tervezésére. Ez a munka jelenleg is folyik.
A következő kormányzati ciklusban megkez-
dődhet ennek a fontos, új útnak a megépítése.

A napi feladatai között mik a prioritások?
Avasson be, hogyan telik egy napja!
Az időbeosztás az országgyűlési képviselői
munkámra épül, ha ülés van, szavazás van,
akkor ott kell lenni a Parlamentben. A buda-
pesti napokon kopogtatok a minisztériumok-
ban a helyi fejlesztések megvalósítása miatt.
Ezenkívül amennyi időt csak lehet, a válasz-
tókerületemben töltök. Mindennap van vala-
milyen esemény és feladat vagy Győrben,
vagy vidéken. Olyan képviselő vagyok, aki fo-
lyamatosan sok projektet, fejlesztést kezde-
ményez. Szívósan hajtom a dolgokat, az
Evangélikus Sziget teljes felújításáért például
húsznál is több kormánytagot, államtitkárt,
helyettes államtitkárt kerestünk fel végül. Az
országgyűlési feladatok mellett a Mosoni-
Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabili-
tációja elnevezésű projekt miniszteri biztosa
vagyok. A műtárgy megépítésének 90 száza-
lék fölött van a készültsége. Régi-új felada-
tom miniszteri biztosként még a Győr és tér-
ségének szakképzési fejlesztésével össze-
függő koordinációs feladatok ellátása. A
PÁGISZ mostani fejlesztése részben ehhez a
munkámhoz tartozik. Istennek hála van a két
fiam is, akik mellett apaként örömmel állok
helyt. A kevés szabadidőmben pedig ott az el-
múlt hónapokban talált új kikapcsolódási for-
ma, az olasz nyelv tanulása.

Ma már elengedhetetlen, hogy egy politikus
folyamatosan jelen legyen a közösségi médiá -
ban, ön is ezt teszi. Milyen a kapcsolata a vá-
lasztóival?
Mindig törekedtem arra, hogy erős emberi,
személyes kapcsolatokat alakítsak ki. Az elmúlt
20 év közéleti időszakában mindig arra töre-
kedtem, hogy a lehető legtöbb meghívásnak
eleget tudjak tenni. Amikor évekkel ezelőtt el-
értük az 5000. közösségi vagy szakmai rendez-
vényt, amin részt vettem, már nem számoltuk
tovább a kollégáim-
mal. Szeretem a mun-
kámat, hálás vagyok
az itt élőknek, hogy
dolgozhatom a váro-
sért, a térségért. Sze-
rintem nagyon fontos,
hogy az országgyűlési
képviselő a választói-
val napi kapcsolatban
legyen. A járvány alatt
nyilván nem működ-
hetett rendesen a személyes kapcsolattartás,
akkor vezettem be a telefonos fogadóórát. Na-
gyon bejött, de azóta újra vannak és lesznek is
személyes fogadóórák Dr. Medgyasszay László
képviselő úr volt a tanítómesterem, mellette
sokat tanultam arról, hogy egy országgyűlési
képviselő mikor jár jó úton. Idén töltötte be a
80. életévét! A Jóisten éltesse még nagyon so-
káig egészségben, szeretetben és hitben. Na-
gyon sokat köszönhetek neki és örökké hálás
vagyok azért, hogy „inaskodhattam” mellette.
Ha már rákérdezett, a közösségi médiával kap-

csolatban pedig minden új ötletet, véleményt
örömmel fogadok…

Tudatosság jellemzi képviselői munkáját.
A képviselői munka a tudatos fejlesztésekről
szól. Az egyik legfontosabb célom, hogy az
egészségügyi alapellátás, tehát a háziorvosi el-
látás feltételei rendben legyenek. Évek óta szí-
vósan dolgozunk ezért, így Győrben és a térség-
ben már 20 orvosi vagy védőnői rendelő újulha-
tott meg. Győrben például a Tihanyi úti rendelő

újult meg és jelenleg is
zajlik Szabadhegyen a
rendelő felújítása. Mi-
vel a jövőt a gyerekek
jelentik, ezért kiemel-
ten fontos feladatnak
tartom a gyermekne-
veléssel kapcsolatos
intézmények fejleszté-
sét. Győrben bölcső-
dék, óvodák újulnak
meg, vidéken bölcső-

dék épülnek, óvodák bővülnek. Zajlik a templom-
felújítási program is. Minden olyan projektet,
amely a hagyományos értékrendet, a hagyomá-
nyos közösségeket erősíti, segítjük, támogatjuk.

Ezek mellett rendkívül fontosnak tartom a gaz-
daságfejlesztést. Ahogy az országban, úgy
Győrben is 2010 óta célzott gazdaságélénkítés
zajlik annak érdekében, hogy minél több biztos
munkahely legyen városunkban. Ezért a kor-
mány és a helyi cégek is sokat tettek, a legna-
gyobb köszönet azonban az embereknek jár
azért, hogy mindig, így a járvány alatt is megfe-
szített erővel dolgoznak, dolgoztak. Így tudtuk
nagyon gyorsan újraindítani a gazdaságot és en-
nek eredményeként jelenleg is példa nélküli gaz-
dasági növekedés zajlik az országunkban.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
A jövőben továbbra is Győr és az egész térség
fejlődéséért és biztonságáért szeretnék dol-
gozni. Jövőre válaszút előtt áll az ország, hiszen
választás lesz. Az egyik utat mi képviseljük az-
zal, hogy kiállunk a nemzeti és a helyi hagyo-
mányainkért, és mindeközben a világszerte el-
ismert magyar innovációval és kreativitással a
legélhetőbb, legsikeresebb, legbiztonságosabb
országok között akarunk maradni. A másik út,
amelyet a baloldali pártok képviselnek, egy tel-
jesen más világot hozna, amely a bevándorló-
kat támogatná és nem a magyar családokat. A
baloldali pártok nem változnak meg, újra ki-
szolgáltatnák az országot a külföldi érdekek-
nek, beengednék a Brüsszelből támogatott ci-
vileket az óvodákba, iskolákba, és olyan ideo-
lógiákat honosítanának meg, amelyek teljesen
idegenek a magyar hagyományoktól.

Azt kérem a győriektől, hogy támogassák to-
vábbra is a családokat támogató, a lépésről lé-
pésre fejlesztéseket megvalósító, értékterem-
tő és értékőrző munkánkat.

„OLYAN KÉPVISELŐ 
VAGYOK, AKI 
SOK PROJEKTET, 
FEJLESZTÉST 
KEZDEMÉNYEZ”
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Sokan látták a videót, milyen a visszhangja? –
kérdeztük dr. Dézsi Csaba Andrást, Győr pol-
gármesterét, aki közösségi oldalán nyilvános-
sá tette a videót.
Mindenki abból indul ki, hogy hosszú évtizedek
óta ebek harmincadján van ez a terület, valamit
tehát mindenképpen kezdeni kell vele – vála-
szolta a polgármester. – A visszhangok kifeje-
zetten jók, csak azért kaptam kritikát, hogy a
zöldfelületek aránya és szerepe nem érzékelhető
kellőképpen a videóban. Pedig egy olyan korsze-
rű, élhető városrészt terveztünk ide, amely Győr
egész szerkezetét, lakóinak életminőségét átala-
kítja. Zöldterületekkel tarkított városrészt, egy
olyan sziget kialakításával, mint amilyent száz
éve a Radón hoztak létre. A folyók városában be-
kapcsoljuk a folyót a város életébe.

Mi történne akkor, ha továbbra sem nem nyúl-
nának hozzá ehhez a városrészhez?
Harminc éve ez a terület egy ipari mementó. El-
képzelhető volna valamiféle gagyi ingatlanpiaci
hasznosítása, voltak is ezirányú, kizárólag haszo-
nelvű próbálkozások, ám ezek szerencsére sorra
megbuktak. Ha továbbra is hagynánk, pusztulna
ez a területet, konzerválódna a tarthatatlan hely-

zet, megmaradna a város szégyenfoltja. Pedig ez
a Mosoni-Duna partján található, barnamezős
terület nem különül el a belvárostól, szinte kínálja
magát a méltó fejlesztésre.

A filmből kiderül, hogy milyen funkciók kap-
hatnak helyet az új városrészben, de próbáljuk
meg szavakban is összegezni.
Új, építészeti szempontból is korszerű és funk-
ciójukban is jól használható épületeket kapnak
a város kulturális intézményei. Maradna egy je-
lentős rekreációs terület, ami a pihenésre, a fel-
töltődésre kifejezetten alkalmas. Nyilván nem
zárkóznánk el attól sem, hogy itt esetleg irodák
vagy lakóházak is épüljenek, de zsúfolt lakóne-
gyedeket nem engedélyeznénk. 

Hogyan jött ennek az új városnegyed kialakí-
tásának a gondolata?
Amikor polgármester lettem, fel kellett mér-
nem az aktuális helyzetet. Két nagyberuházás
előtt álltunk. Az egyik az élményfürdő volt,
amihez szintén lettek volna stratégiai változ-
tatási javaslataim. Ám Simon Róbert Balázs
képviselő úrral egyeztetve úgy döntöttem, ma-
radjon az eredeti elképzelés, ne veszélyeztes-
sük az új fürdő kialakításának lehetőségeit.
Azóta ezek a munkák el is kezdődtek. A másik
beruházás a színház felújításának a terve volt.
Az oda tervezett parkolórendszer azonban

olyan mértékben volt elrugaszkodott a való-
ságtól, hogy azt mondtam, gondoljuk át az
egészet, abból a pénzből, amit a színházfelújí-
tásra szántunk, nem lehetne-e egy újat felépí-
teni. Így alakult ki végül ez az elképzelés. A régi
színházat felajánlottam a filharmonikusoknak,
akik közölték, pocsék az akusztikája. Az ifiház
eltűnésével egy ifjúsági rendezvényközpont is
hiányzik Győr városából. Így alakult ki a kultu-
rális központ terve, amit aztán fokozatosan to-
vábbgondoltunk, mára például egy közlekedési
múzeum is szerepel az elképzelésekben.

A legutóbbi Kormányinfón az egyik média meg-
kérdezte Gulyás Gergely minisztert, támogatják-e
a győri tervet. Önök sugallták az érdeklődést?
Szerencsére mi nem közvetítők útján tárgya-
lunk a miniszter úrral, aki egyébként jól ismeri
a terveket. Nem véletlen, hogy grandiózusnak
és jövőbe mutatónak nevezte az elképzelést,
amit a kormány a közeljövőben tárgyal.

Gondolom, több száz milliárd forintról van szó. 
Valóban, ám a támogatás kiszámíthatóan üte-
mezhető, Bízom a kormány támogatásában.
Jelenleg a finanszírozáshoz szükséges pénz-
ügyi kalkulációk folynak, amit heteken belül az
érintett minisztériumok elé fogok tárni.

AZ IPARI MEMENTÓBÓL 
ÚJ VÁROSNEGYEDET TERVEZNEK

A POLGÁRMESTER BEMUTATTA A JÖVŐKÉPEK LÁTVÁNYVIDEÓJÁT

Egy sokarcú, kulturális központú városrész megvalósításával páratlan
lehetőségünk nyílik arra, hogy létrehozhassuk az élhető városok hazai
mintáját – ez a kulcsmondat hangzik el annak a kisfilmnek az elején,
mely bemutatja az új kulturális városnegyed látványát. 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Látványkép a filmből

A MOSONI-DUNA PARTJÁN
TALÁLHATÓ TERÜLET 
SZINTE KÍNÁLJA MAGÁT 
A MÉLTÓ FEJLESZTÉSRE
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„Kikértem a szakemberek véleményét arról,
miként tudunk hatékonyan segíteni azoknak a
győri gyerekeket is oktató pedagógusoknak,
akik egyébként már nem az önkormányzat, ha-
nem az állam által működtetett oktatási intéz-
mények alkalmazottjai” – mondta dr. Dézsi
Csaba András. „Ennek alapján úgy vélem, olyan
tudást, eszközt kell adnunk a pedagógusoknak.
mellyel a nehezen kezelhető, veszélyforrást je-
lentő konfliktusok hatékony, verbális megoldá-
sait segítjük elsajátítatni nekik. Megtanítják,
hogy néhány jól irányzott mondattal miként le-
het kizökkenteni beszűkült tudatállapotából az
érintetteket. Talán emlékeznek még arra az Il-
lés-dalszövegre, hogy: „A szó veszélyes fegy-

AZ INTÉZKEDÉS-LÉLEKTANI MODELLT
ORSZÁGOS PÉLDÁNAK SZÁNJA

ISKOLAI KONFLIKTUSKEZELŐ MÓDSZERT KEZDEMÉNYEZETT DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS

Az elmúlt időszakban az ország több területén, így Győrben is egyre
gyakoribb, erőszakba torkolló diák–pedagógus és szülő–pedagógus
konfliktusok megelőzésére és kezelésére az országban elsőként haté-
kony szakmai megoldást kezdeményezett dr. Dézsi Csaba András,
Győr polgármestere. Az intézkedés-lélektani modellt országos példá-
nak szánja, hogy ne csak mindig beszéljünk erről a problémáról, ha-
nem segítséget is tudjunk nyújtani az érintetteknek. 

Szerző: Németh Boglárka, Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

ver, de van, aki fegyvertelen.”. Mi ilyen békés
„fegyvert” adunk minden győri pedagógusnak,
aki hajlandó részt venni a tréningen. Nem tit-
kolom, hogy ezzel a kezdeményezéssel orszá-
gos példát szeretnénk mutatni. Örülök, hogy
ebben a kezdeményezésünkben a fenntartók
és a szakma képviselői is partnerek. A Bel-
ügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Köz-
pontját kértem fel arra, hogy működjenek közre
a győri tanárok konfliktuskezelési technikáinak
fejlesztésében” – tájékoztatott a polgármester.
Gyakorlatilag egy érzelmi, mentális taktikai
képzésről van szó, ami bizonyos konfliktusok
megelőzésére, későbbi fázisban pedig a meg-
oldására szolgál. Dr. Farkas István dandártá-
bornok és dr. Végh József kriminálpszichológus
szakmai vezetésével dolgozzák ki a képzés
módszertanát.

A téma aktualitását az is mutatja, hogy a héten
folytatja a Győri Törvényszék annak a volt 10.
osztályos győri középiskolásnak a büntetőpe-
rét, aki éppen egy éve zsebkéssel hátba szúrta
tanárnőjét, aki életveszélyes sérülést szenve-
dett. A fiút előre kitervelten, közfeladatot ellátó
személy védelmére elkövetett emberölés bűn-
tettének kísérletével vádolják.

Pécsen nemrég dohányzás miatt került nyílt ösz-
szetűzésbe egy diák a tanárával. Az összeverbu-
válódott tömeg arra biztatta a tanulót, hogy üsse
meg a pedagógust. Gyakoriak a szülők támadásai
is gyerekük tanárai ellen. Tavaly például a Füzes -
abonyi járásban egy férfi és egy nő esett neki
gyerekük általános iskolai pedagógusának.

Az iskolaőrök jelenléte ad némi biztonságot, de
a tantermi szituációkat ők nem tudják meg-
előzni. Nyilvánvaló, hogy a tanórákon, vagy a
pedagógusok és a diákok, vagy a tanárok és a
szülők személyes beszélgetésein nem vehet-
nek részt.  Ráadásul őket speciálisan nem is ké-
pezték ki a kommunikációs konfliktuskezelés
korszerű, tudományos technikáira.

A győri polgármester felkérte a Belügyminiszté-
rium Nemzetközi Oktatási Központját egy iskolai
program kidolgozására. A pedagógusok ez alap-



2021. október 8. 9

ján történő képzése előtt az önkormányzat ki-
kérte a győri iskolák vezetőinek véleményét is.
Ezt azonban megelőzte egy élő szituációkkal,
filmekkel illusztrált előadás, ahol az oktatási
intézmények meghívott vezető találkoztak az
oktatási központ vezetőjével, dr. Farkas István
dandártábornokkal. 

Még a bemutató előtt beszéltünk Horváth
Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar vezető-
jével, aki szerint mindenkinek érdeke, hogy
a vélt vagy valós konkrét sérelmek ne éle-
ződjenek tovább, hanem kulturáltan megol-
dódjanak. „Kétségtelen, hogy a pedagógu-
sok felsőoktatásába – mivel ilyen gond ko-
rábban nem nagyon adódott – nem épült be
ez a fajta konfliktuskezelés. Annak minden-
képpen van értelme, ha a békés konfliktus-
kezelés hatékony technikáit abban jártas
szakemberek segítenek elsajátítani” –
hangsúlyozta Horváth Péter, aki fontosnak
tartotta hozzátenni: az általa vezetett Ré-
vai-gimnáziumban szerencsére ilyen konf-
liktusok nem nagyon fordulnak elő. 

Dr. Nagy Adél, a győri tankerület igazgatója
szerint ő és a meghívott iskolaigazgatók kí-
váncsian és nyitottan várják a rendezvényt.
„Köszönjük, hogy az önkormányzat kezde-
ményezése hozzásegít bennünket a konflik-
tuskezeléshez, a nyugodtabb iskolai légkör
kialakításához, szívesen leszünk a program
részesei” – mondta.

Erős példákkal, meghökkentő jelenetekkel
kezdődött az előadás, melyben dr. Farkas
István folyamatosan tért rá azokra a térel-
méleti gyakorlati kérdésekre, melyeket egy
tanteremben kiválóan tudnak használni pe-
dagógusok. Elhangzott: a hétköznapi kap-
csolatokban is fontos a másik fél személyi-
ségét feltérképezni, megfelelően olvasni a
testbeszédét és felismerni a hazugságot.

A tréning fő célja, hogy a résztvevőket fel-
bátorítsa a nézeteltérések felvállalására,
közösen gyakorolják a különböző konflik-
tuskezelési modelleket és stílusokat, az itt
megszerzett tudást pedig a résztvevők az
életben, „éles” helyzetekben is fogják tudni
alkalmazni. A mentáltaktikai gyakorlat tu-
lajdonképpen egy „érzelmi/mentális” tak-
tikai képzés. 

Németh Pétert, a Fekete István Általános Is-
kola igazgatóját a tréning szünetében kér-
deztük, az intézményvezető arról számolt
be: nagyon érdekes előadást hallgathatott a
stresszkezelés módszereiről. Németh Péter
szerint ilyen helyzetbe nemcsak a diákokkal
és a kollégákkal, de a szülőkkel is kerülhet-
nek, ezért reméli, hogy a képzés segít majd
az ehhez hasonló adrenalindús szituációk
kezelésében, oly módon, hogy azokból
mindegyik fél győztesen léphessen ki.

Derczó Tibor, a Győri Tánc- és Képzőművé-
szeti Iskola igazgatója az előadás kapcsán

azt közölte: reméli, lesz a tréningnek folyta-
tása, melyre a kollégái is nyitottak. Az igaz-
gató ezt inkább egy önismereti, önkrontollos
képzésnek fogja fel, ami után máshogy vi-
szonyul majd különböző szituációkhoz. A
pedagógus kiemelte, a nap folyamán már
megtanulhatta, hogy stresszhelyzet önma-
gában nem létezik, illetve milyen az, amikor
fellép a genetikus én.

A továbbiakban az iskolaigazgatók azok-
kal a kollégáikkal beszélnek, akik a leg-
gyakrabban kerülnek, kerülhetnek konflik-
tusba a diákokkal, a szülőkkel. Az orszá-
gosnak szánt modell az ő számukra a biz-
tonságot és a tudatos, szakszerű konflik-
tuskezelés elsajátítását jelenti, mondták
az igazgatók.

MESÉLŐ TÉGLÁK
Történelmi bemutatók
2021. október 16. szombat
Helyszín: PANNONHALMA PORTA

10:30 A pannonhalmi betűs téglákat és a helyi
értéktárat bemutató kiállítások megnyitója.
10:45 Albert Zsolt (Monarchia Téglagyűtjő
Egyesület) előadása a győrszentmártoni
/pannonhalmi téglagyártásról (ingyenes, elő-
zetes regisztrációhoz kötött) 13:30 BAJVÍVÓ
MAGYAROK: végvári harci bemutató 14:30 A
„NYÍLSEBES FŐNEMES”: bemutatkozik az
egyik legkevésbé ismert magyar kutyafajtánk,
az agár (ismertető és műnyulas agárfuttatás)
Kiegészítő programok: Pannonkamra terme-
lői piac és kézműves vásár (10–16 h) • Ha-
gyományőrző és kézműves foglalkozások,
tudás- és bátorságpróbák (12–16 h)

A programok alatt zenél és hangszer-
bemutatót tart a SZELINDEK együttes.

+36 96 960 072 • www.pannonhalma.hu
pannonhalma@tourinform.hu

A rendezvény ingyenes!
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
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A 18 éves fiatalt szeptember 23-án nevezték ki a pozícióra, melynek nagyon
örül és hatalmas megtiszteltetésnek érzi. Küldetése másfél évre szól, fel-
adatai között szerepel az ifjúsági és regionális programok szervezése, emel-
lett pedig fontos feladata, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot mint szervezetet
és annak munkásságát is minél szélesebb körben megismertesse a kortár-
saival. Bangha Benjámin karrierje azóta indult be, hogy a VDF tagja lett,
így jutott el a Nemzeti Ifjúsági Tanács konferenciáira is, ennek köszön-
hetően válhatott az országos szervezet ilyen magas beosztású tagjává.

A fiatal mostani pozíciója mellett továbbra is tagja marad a Városi Diák-
fórumnak, ami szerinte tulajdonképpen a Nemzeti Ifjúsági Tanács egy
szelete. Hiszen ez az országos ifjúsági szervezetek összefogó tanácsa,
ami segíti a működésüket konferenciákkal, továbbképzésekkel, valamint
kiváló találkozóhely az országos közélet számára.

Bangha Benjámin tele van tervekkel, a legközelebbi eseményre pedig
novemberben tartják, Győrben. Ekkor lesz a Szólj bele! projektzáró kon-
ferenciája, ahol a fiatalnak házigazdaként kell majd helytállnia.

Bangha Benjámin, a Városi Diákfórum egyik tagja lett a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szólj bele! projektjének
ifjúsági párbeszédért felelős regionális nagykövete.

GYORI DIÁK A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS
NAGYKÖVETEI KÖZÖTT

´́

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Ficsór Dávid
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• 9028 GYÔR, Fehérvári út 75.
Tel.:/fax: 96/440-453 Mobil: 06-30/2671-864

• 8500 PÁPA, Kopja u. 7. Tel.: 89/322-152 
Mobil: 06-30/698-3850

LÉCEK
OSB-LAPOK
LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
GERENDA, PALLÓ, DESZKA

Kalodás tûzifaakció keményfából: 23.900 Ft
Kalodás puhafa-akció tûzifának: 8.000 Ft
Kerti partihoz, kandallóhoz kis kiszerelésben TÛZIFAAKCIÓ!

Árainkból 5—20%
kedvezményt adunk, 
mennyiségtôl függôen.

Kérje ajánlatunkat elérhetôségeinken.

AVaskakas országosan és határunkon
túl is elismert társulat, számos színvo-
nalas előadást és programot hívtak

életre az évtizedek alatt. Az ünnepségre és az
előadásra meghívást kaptak a társulat alapító
színészei, rendezői, koreográfusai, és mindazok
a támogatók, akik az elmúlt sikeres három év-
tizedhez hozzájárultak. Köztudott, hogy a Vas-
kakas társulatának Kocsis Rozi nem csupán az
igazgatója, hanem a szíve-lelke is. Az igazga-
tónőt elsőként Virág-Adorján Andrea polgár-
mesteri főbiztos méltatta, s szavaiból kiderült:
Rozi ízig-vérig győri, igazi lokálpatrióta, alkotó
ember, ír, dramatizál, játszik és rendez. Élet -
művének része a 2008-ben megálmodott és
életre hívott Győrkőcfesztivál, amely az európai
kontinens legnagyobb összművészeti családi
rendezvénye.

PRO URBE DÍJAT KAPOTT KOCSIS ROZI

A Vaskakas Bábszínház 30. születésnapját ünnepelte október első hétvégéjén, ahol egy különleges premiert is
láthattak a vendégek. Megérdemlik a tapsot, ahogy Kocsis Rozi igazgatónő is megérdemelte a Pro Urbe díjat,
amelyet dr. Dézsi Csaba András polgármester adott át neki, és természetesen az egész társulatot méltatta.

Szerző: Havassy Anna Katalin/Kárpát Zsolt
Fotó: Vig Norbert

A születésnapi rendezvény meglepetése volt,
hogy Győr Megyei Jogú Város közgyűlése Pro
Urbe díjjal jutalmazta az igazgatónőt „harminc -
éves bábművészi, negyedszázados igazgatói,
másfél évtizedes fesztiválvezetői munkájáért.”
A díjat dr. Dézsi Csaba András polgármester
adta át az igazgatónak. „Az elmúlt 30 évben a
Vaskakas munkáját 941 alkotó segítette, tizen-
kétszer szervezték meg Európa legnagyobb
családi rendezvényét, összesen 600 ezer láto-
gatóval” – hangsúlyozta a polgármester, majd
emléklapot és ajándékokat adott át.

Az igazgatónő a meghatottság és a köszö-
net hangján szólt a vendégekhez, s meg-

próbálta összefoglalni az eseményekben,
élményekben és sikerekben bővelkedő el-
múlt 30 évet. Következett a gálaelőadás,
amely egyben premier is volt: a Vaskakas
legendája című darabot mutatták be a meg-
hívottaknak. Az előadás Győr királyi várossá
válásának 750., illetve a Vaskakas Bábszín-
ház fennállásának 30. születésnapja alkal-
mából készült, Markó Róbert rendezésé-
ben, Árvai György Jászai Mari-díjas látvány-
tervező monumentális díszletében, Szűcs
Edit korhű és kortárs elemeket ötvöző jel-
mezeivel, valamint a Fitos Dezső társulat,
illetve Ferenczi György és az Első Pesti Rac-
kák élő közreműködésével.

VASKAKAS-PREMIER ÉS SZÜLETÉSNAP
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Gasparek Ildikó, az ART 9000 egyesület elnöke egy
keddi sajtótájékoztatón elmondta, megalakulá-
sukkor azt a célt tűzték ki, hogy színesebbé tegyék
városunk kulturális életét, kiállításokat, aukciókat
tartottak, kapcsolatokat építettek más alkotó kö-
zösségekkel. Hat éven át szervezték a téli tárlatot,
amelyen lehetőséget biztosítottak a Győrben és a
kistérségben élő és alkotó művészeknek a bemu-
tatkozásra. A 12 fős társaság az elmúlt másfél év-
tizedben folyamatosan jelen volt a város kulturális
életében, kiérdemelték a Győr Művészetért díjat is.
Az idei Győr Megyei Őszi Tárlat megnyitóján, októ-
ber 9-én, szombaton 17 órakor a Magyar Ispitában
adják át a frissen alapított elismerést. 

A győri Alkotó Rajztanárok Társa-
sága fennállásának 15. évforduló-
ja alkalmából megalapította Az év
alkotó tanára díjat. A díjat Lebó Ferenc
szobrászművész készítette.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

„Olyan alkotó tanárokat szeretnénk díjazni, akik
hozzátesznek a művészeti képzéshez az okta-
táshoz, az ő megbecsülésüket kívánjuk elis-
merni ezzel a díjjal” – erről Milu Milanovich Il-
dikó, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola
tanára, az egyesület titkára beszélt. Az őszi tár-
latra jelentkezett tanárok közül egy háromtagú
zsűri választja ki a díjazottat.  Az első alkalom-
mal a kuratórium nem választ az egyesület
tagjai közül.  

Pápai Emese az idei győri őszi tárlatról elmond-
ta, idén sokan jelentkeztek Győrből és a kör-

nyékről, közöttük számos alkotó tanár, rajzta-
nár is megtalálható. Egy modern, fából készült
szobor szimbolizálja a szárnyaló alkotó tanáro-
kat, amely Lebó Ferenc alkotása.  

A 15 éves egyesület születésnapi kiállítása ok-
tóber 12-én 15 órakor nyílik a Múzeumházban,
ahol a 12 rajztanár nemcsak kedvelt munkáit
mutatja be, hanem a Győrhöz kötődő alkotásai -
kat is, ezzel tisztelegve Győr királyi várossá vá-
lásának 750. évfordulója előtt. A tárlat végéig
pedig szeretnének legalább 750 szónyi gondo-
latot összegyűjteni az emlékkönyvükbe. 

AZ ÉV ALKOTÓ TANÁRA
CIVIL MŰVÉSZETI DÍJAT ALAPÍTOTTAK

31 MUVÉSZ 44 ALKOTÁSA
KERÜLT BE AZ ŐSZI TÁRLATBA

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum pályázatot
hirdetett a Győrben és a Győri, Téti és Pannonhalmi járásban
élő vagy innen elszármazott képző- és iparművészek számá-
ra, amelyre 56 alkotó 98 munkával nevezett.

Az immár hagyományosan meg-
rendezett Győr Megyei Őszi Tárlat
célja, hogy évről évre a friss mű-

vek bemutatásával keresztmetszetét
adja a régió művészeti életének. Az
élénk érdeklődést a résztvevők kellően
magas száma és a kortárs képzőművé-
szet minden területéről beérkezett gaz-
dag anyag bizonyítja. Az alkotások ösz-
szességéről megállapítható, hogy az
ilyen esetben általános változó színvo-
nal mellett idén is sok a neves művészek
által készített kvalitásos munka, és a fi-
atal generáció hangsúlyos jelenléte is
tapasztalható. A Kelemen Benő Benjá-
min grafikusművész, Szombathelyi Sára
Éva, a Torula Művésztér kreatív munka-

társa és Wehner Tibor művészettörté-
nész alkotta zsűri 31 művész 44 alko-
tását válogatta be a kiállításba, amely
2021. október 9-én 17 órakor nyílik a
Magyar Ispita emeletén. A tárlaton kö-
szöntőt mond prof. dr. Dézsi Csaba
András polgármester, aki átadja Győr
Megyei Jogú Város díját is, amelyet
idén Csermák Zsuzska grafikusművész
érdemelt ki.

A Rómer Múzeum díját Varga Gyöngy-
vér Amala üvegművész kapja, amelyet
Székely Zoltán igazgató, művészettör-
ténész ad át. A kiállítást, amely no-
vember 9-ig lesz látogatható, Wehner
Tibor nyitja meg. (x)

´́
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Budapesten elsőként a Semmelweis Egyetem
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján egy előre -
haladott petefészek-daganatban szenvedő nőn
alkalmazták az úgynevezett HIPEC (Hypertermic

Intraperitoneal Chemotherapy) kezelést.

Az időskori nagyothallás kialaku-
lása szinte természetes folyamat,
fiatalabbaknál azonban a fizikai
hatások mellett számos betegség
is halláscsökkenéssel járhat. Van-
nak olyan krónikus betegségek,
amelyek, bár nincsenek összefüg-
gésben a füllel, mégis okozhatnak
halláscsökkenést. Ártalmas lehet,
ha a belső fül vagy az agy vérellá-
tását valami akadályozza, például
krónikus betegségek: a szívbeteg-
ség, a stroke, a magas vérnyomás
és a diabétesz. Összefüggésben
lehet a halláscsökkenéssel néhány

RÖVIDEN

Mi okozhat 
halláscsökkenést?

Javítja a beteg túlélési esélyeit.
A 42 Celsius-fokra melegített, majd folyamatosan
keringtetett kemoterápiás oldattal 1-2 órán át
tartó kezelés 30 százalékkal és csaknem egy évvel
javította a betegek teljes túlélését azokhoz képest,
akiken csak a daganateltávolító műtétet végezték
el. A Semmelweis Egyetemen végzett műtétet je-
lentős felkészülés előzte meg. A beavatkozást
végző sebészi team évek óta együttműködik, leg-
utóbb az egyik legnagyobb európai centrumban,
a római Policlinico Universitario Agostino Gemel-
liben szereztek tapasztalatot a műtéti technika ki-
vitelezésével kapcsolatban.

Az elkövetkező egy évben minimum tíz páciens
bevonását tervezik az új terápiába, a jövőben pe-
dig az ország egészéből, más klinikákról érkező
betegek számára is elérhetővé válik majd a HI-
PEC-kezelés az osztályvezető tervei szerint.

Forrás: Semmelweis Egyetem

tőben 41-43 Celsius-fokra melegített és folya-
matosan áramoltatott kemoterápiás oldattal
1-2 órás hasüregi kemoterápiás kezelést (hi-
pertermia) kap a beteg.

Növeli a kemoterápia hatékonyságát
A meleg kemoterápiás oldat közvetlen hasüregi
alkalmazásával az esetlegesen visszamaradt,
nem látható daganatsejtekben magasabb
gyógyszer-koncentrációt lehet elérni. A hiper-
termia amellett, hogy közvetlenül is pusztítja a
daganatsejteket, növeli a kemoterápia haté-
konyságát, mivel segíti a gyógyszer bejutását
a felszíni sejtekbe. A HIPEC-kezelés akkor iga-
zán hatékony, ha a szemmel látható hasűri da-
ganatokat sikerült eltávolítani. A technika be-
vezetése óta számos daganattípus (vastagbél-,
gyomor-, hasnyálmirigy-, petefészekrák) keze-
lésében vizsgálták a módszer eredményessé-
gét, melyek közül eddig a legígéretesebb hatást
a petefészekrák esetében tapasztalták.

autoimmun megbetegedés is,
mint például a rheumatoid artri-
tisz. Egyes gyógyszerek, antibioti-
kumok vagy rákgyógyszerek le-
hetséges mellékhatásai közé tar-
tozik a halláscsökkenés is. A fülzsír
a szennyeződés és a baktériumok
ellen óvja a hallójáratot, azonban
ha felszaporodik és megkeménye-
dik, gondot okozhat. Ha emiatt be-

dugul és fáj, ne piszkáljuk,
hanem keressük
fel az orvost, aki
gyorsan és biz-
tonságosan el-
távolítja.

mat érzékel egy már elveszített
végtagjában. Dr. Lockwood szerint
amikor a beteg elveszíti hallását,
akkor az agy megpróbálja ezt a
hallóközpont újraidegzésével kom-
penzálni. Ez azonban nem sikerül
tökéletesen, és olyan idegi kap-
csolódások jönnek létre, amelyek-
nek nincs funkciójuk. Ezek a hibás
kapcsolódások hozzák létre a zúgó
hangokat. Sőt, ahelyett, hogy
megpróbálna megbirkózni a hiá-
nyossággal, az agy tulajdonkép-
pen „rövidre zárja" magát, és hibás
információkat ad és vesz.

A HIPEC-kezelés lényege
Hazánkban évente mintegy 1300 új petefé-
szek-daganatot diagnosztizálnak, 70 százalék-
ban előrehaladott stádiumban. A Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika, valamint a Transzplan-
tációs és Sebészeti Klinika onkológiai sebészei
közösen végezték el a fővárosban elsőként az
első HIPEC-kezelést. A terápia célja a hasüreg-
ben kiterjedten áttéteket adó, elsősorban a
hashártyán terjedő daganatok kezelése, a se-
bészi ellátás kiegészítőjeként. A 6 órán át tartó,
sikeres műtétet követően a beteg tíznapos kli-
nikai benntartózkodás után térhetett haza ott-
honába. A HIPEC-kezelés lényege, hogy első lé-
pésben a hasüregből minden látható daganatot
eltávolítanak, akár több érintett szerv együttes
műtétével (fali hashártya, vékony- és vastag-
bélszakaszok, lép, epehólyag, petefészkek,
méh, rekeszizomrészletek, májdaganatok) – ez
a beavatkozás esetenként 4-6 órás operációt
is jelenthet. Ezt követően azonnal, még a mű-

A fülzúgás agyi okai
Tudósok azt remélik, hogy sikerült
azonosítaniuk az agy azon terüle-
teit, amelyek a tinnitus, a fülzú-
gással járó halláskárosodás egyes
eseteiért felelősek. A betegek
agyáról készített PET-felvételek
segítségével a kutatók körül tud-
ták határolni azokat a területeket,
amelyek a fülzúgás erősödésekor
fokozott tevékenységet mutattak,
olvasható a Neurology folyóirat-
ban közzétett cikkükben. A hallás-
károsodásnak valószínűleg hason-
ló okai vannak, mint annak a jelen-
ségnek, mint amikor valaki fájdal-

ÚJABB ESÉLY A PETEFÉSZEKRÁKOS NŐKNEK

Illusztráció: shutterstock.com
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zés, egy casting mind versenyhelyzet, amely
megköveteli tőlünk, hogy jó benyomást keltsünk
és győztesen kerüljünk ki az adott helyzetből.
Egy társaságban akkor szeretnek főleg velünk
lenni, ha érdekesek, szórakoztatóak vagyunk és
érdeklődünk mások iránt.

Az első benyomás
Az első benyomás 10-20 másodperc alatt el-
dől. Míg az emberek csak egy szeletet látnak
belőlünk, nekünk lehet, hogy az egész életün-
ket befolyásolja az a néhány pillanat. Sokáig
hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy az
első benyomás feltétlen igaz. Rossz hír, hogy
az első negatív benyomás még tovább meg-
marad bennünk, mint a pozitív benyomások.
Érdemes tehát figyelnünk arra, hogy ezek a
másodpercek valóban rólunk szóljanak. Me-
lyek lehetnek ezek a „minták”, amelyek befo-
lyásolják az eső benyomást és a kialakult ké-
pet rólunk? A mosoly, ezt főként a nők vetik be,
de egy férfiember mosolya is lehet nagyon
vonzó. Fontos, hogy testbeszédünk biztatást
fejezzen ki. Beszédünk tempója is lényeges le-
het. Ebben iránymutató a partner beszédtem-
pója. Udvarias gesztusok és nem provokáló
szemkontaktus. Későbbiekben a beszélgetés
megkezdésekor nem célszerű rögtön a társa-
dalmi – esetleg – pénzügyi sikereinkről be-
szélni. Nem célszerű „nyakunkat odatartva”
saját sérülékenységünkről és gyenge pontja-
inkról beszélni a másik féllel.

Holdudvar-hatás
A név szép, de torzításokat rejt a folyamat.
Amennyiben megismerünk valakit, pozitív tu-
lajdonságát és pozitív vonását látjuk, további
pozitív vonásokat tulajdonítunk neki. Ezt an-
gyali hatásnak nevezzük. Milyen jól jön ez a
hatás egy állásinterjún például! Ördögi hatás
az, amikor a negatív első benyomás alapján
azt gondoljuk, hogy a személynek több nega-
tív vonása is van. A holdudvar-hatás eredmé-
nyeképpen az első benyomásunk egy sze-
mélyről befolyásolja a róla alkotott érzésein-
ket és gondolatainkat.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

Szerző: Füves Zsuzsa  
okleveles gyógypedagógus coach, tréner

Mentálhigiénével foglalkozó szakemberként megkerestek már kedve-
ző első benyomás felépítése miatt. Az első benyomás az az alkalom,
ami nem történik meg újra a kapcsolatok kialakításakor. Az a kép, ami
megmarad. Sajnos rabjai vagyunk az első benyomásainknak. 

A köszönés előtt van
A felőlünk áradó benyomások lehetnek jók,
rosszak vagy közömbösek mások számára.
Fontos tényező az, hogyan kommunikálunk szó-
ban, írásban, vagy akár az öltözetünkkel, test-
beszédünkkel. Milyen módon mondjuk el a gon-
dolatainkat, véleményünket és érzéseinket a

AMIT TUDUNK MAGUNKRÓL
ÉS AMIT TUDNAK RÓLUNK

másik ember számára? Mennyire vagyunk ér-
deklődőek és milyen beszédtémákat válasz-
tunk? Mindig bonyolult megítélni embertársain-
kat, leginkább a megérzéseinkre hagyatkozunk
vagy az első benyomásra. Ebben természetesen
benne van a megérzés is. Különbözőek lehetnek
a viselkedési módok a különböző kultúrák kö-
zött. Cikkem az európai viselkedéssel foglalko-
zik. Egy felvételi vizsga, egy munkára jelentke-

,,AZ ELSŐ BENYOMÁS
10–20 MÁSODPERC
ALATT ELDŐL”

JÓ TUDNI
Az első találkozóra fel kell készülni
Személyünkről és személyiségünkről az
első benyomást a másik ember igaznak
gondolja. Érdemes tehát elgondolkodni
azon, hogyan szerezzünk elsőre pozitív
benyomást, illetve azon is, hogy mi min-
dent osztunk meg magunkról az első
beszélgetések idején. Tanácsom tehát
az, hogy szem előtt kell tartani a pozitív
benyomás kialakításához, hogyan ér-
zem én magamat és hogyan érzi magát
a velem beszélgetést kezdeményező
másik fél. Az első találkozásra nagyon
fel kell készülni.
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„Války Pista bácsi és felesége ezzel a szo-
borral állítanak emléket szeretett lányuk-
nak, de egyben Győr városát is megajándé-
kozták az alkotás adományozásával. Biztos
vagyok benne, hogy a szerelmesek zarán-
dokhelye lesz a Bem téri szoborkompozí-
ció” – mondta a szoboravatón dr. Dézsi
Csaba András polgármester. „Mindenkép-
pen szerettünk volna megemlékezni szere-

GYŐRT ÉS A TERET IS GAZDAGÍTJA
A SZERELMESPÁR-SZOBOR

Nemcsak a teret, de Győrt is gazdagítja az a szoborkompozíció, amit
kedden ünnepélyes keretek között avattak fel. A műalkotást egy idős
házaspár adományozta, akik elhunyt lányuk emlékét szerették volna
ilyen módon is megőrizni.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

tett lányunkról, aki 50 évesen, 6 évvel ez-
előtt, súlyos betegségben hunyt el. Trixi vi-
dám, barátságos, segítőkész ember volt,
mindenkivel jó viszonyt ápolt. A kezében
tartott verseskötet a romantikus alkatának
és könyvtári munkájának szimbóluma” –
mondta a Győr Plusznak dr. Války Istvánné.
„Az emberi kapcsolatokra próbálja meg fel-
hívni a figyelmet ez a mű, amelynek ado-
mányozása jó példa lehet bárki számára” –
fogalmazott Lebó Ferenc Munkácsy-díjas
szobrászművész, az alkotás készítője.                     

Szerdán este élőben is bemutatta a Movements to Stravinsky és a Mimi című darabját a
Győri Balett a Müpában. A kétrészes est még a tavalyi évadra készült, ám a korona vírus-
helyzet miatt csak videós formában rögzítették az előadásokat. Szerdán végre a közön-

ség is megtekinthette Lukács András és Velekei László produkcióit a fővárosban. A bemutató
előtt Káel Csaba, a Müpa Budapest vezérigazgatója a Győri Balett igazgatójának átadta a
2020/2021-es Müpa Évad Együttese-díjat. Velekei László a Győr Plusznak elmondta, októberben
már Győrben is dübörögnek az előadásaik. Bérletpótlásokra, estekre, vadonatúj darabokra szá-
míthatnak a kultúrakedvelő győriek. „A mi szívünk ’79 óta otthon dobog!” –hangsúlyozta a balett-
igazgató. A Müpában szerda után csütörtökön még egyszer bemutatta kétrészes estjét a társulat,
novemberben a GisL-t, decemberben pedig a One way to heavent láthatja a fővárosi közönség. 

GYŐRI BALETT: VASTAPS
ÉS OVÁCIÓ A MÜPÁBAN



2021. október 8.18

Ahúszéves Pembé, a tizenhat éves Bou-
Bou és a legkisebb, a hatéves Kito már
korábban elfoglalták helyüket, a Modern

Városok Program keretében épült 1000 négy-
zetméteres elefántházat és a hozzá tartozó
egyhektáros kifutót. Mindegyik elefánt hím, a
most érkezett állat pedig tízéves.  

Andréka György, a Xantus János Állatkert igazga-
tója ismét ott volt az elefánt elszállításánál, ami
szerinte nagyon különleges volt. Az állat német-
országi gondozói ugyanis kérték, hogy a szállító-
konténer már egy hónappal előbb legyen náluk,
így csörlő és erőszak nélkül, beszoktatással tud-
ják majd elérni, hogy a kis elefánt saját maga be-
sétáljon a dobozba. Rungve néhány alma ellené-

RUNGVE IS MEGÉRKEZETT
AZ ELEFÁNTHÁZBA
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Marcali Gábor

Újabb taggal bővült a győri Xantus János Állatkert elefántháza. Rung-
ve, a németországi Magdeburgból érkezett a városba, negyedikként
vehette birtokba a nyáron átadott elefántrezidenciát.

ben könnyen belépdelt, ezután alaposan rögzí-
tették, majd 14 óra alatt csütörtök hajnalban ért
Győrbe. Itt konténerét egy daruval emelték át új
otthonába, majd egy folyosón keresztül vehette
birtokba területét.  

Az afrikai elefánt közel háromtonnás, egy vulkánról
kapta a nevét, és ahogy társai, úgy ő is mindenevő.
Az igazgató szerint a négy állat naponta nyolc má-
zsa elemózsiát fogyaszt majd el, amihez rendesen
fel kellett készülniük. A német elefántot társaihoz
hasonlóan indiai és angol vezényszavakkal irányít-
ják, de Rungve a magdeburgi állatparkban némi
németet, itthon pedig némi magyart is felvesz
majd az elefántszótárába. Rungvét egyelőre elkü-
lönítik társaitól, hogy megismerhesse kifutóját és
gondozóit, a beszoktatási folyamat után azonban
csatlakozik majd új családjához, ahol a nagyközön-
ség is megcsodálhatja. (x)
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Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona
u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, ír-
ja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott
munkakör megnevezését.

Feltétel: szakirányú végzettség (Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk!) Előnyt jelent: önálló hálózatkezelő,
villamosmű-kezelő (elektrikus) végzettség

Bérezés megegyezés szerint.

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

VILLANYSZERELO

MUSZERÉSZ

KAZÁNKEZELO/
KAZÁNGÉPÉSZ

CSOSZERELO

FUTÉSSZERELO

HEGESZTÓ́

´́ ´́

´́ ´́

´́

´́

´́

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési igazgatósága felvételt hirdet az alábbi mun-
kakörök betöltésére:

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

Feltétel: B kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye: Győr

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy és több műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett, hivatalos munkaviszony,
folyamatos munkavégzés, versenyképes fizetés + ca-
fetéria, vidékieknek bejárási költség térítése, hosszú
távú munkalehetőség

GÉPJÁRMUVEZETO´́ ´́

GÉPI PARKGONDOZÓ

A GYOR-SZOL ÁLLÁSHIRDETÉSEI´́

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

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány.
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány

Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/kazánke-
zelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai végzett-
ség. Munkarend: jól tervezhető 12 órás, folyamatos

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-nádorvárosi, révfalui, Templom
úti, Sugár úti, újvárosi, Malomsori, Koroncói úti köztemetőkben az 1996. december
31-ig megváltott sírhelyek 25 éves bérleti ideje 2021. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Szabadi úti köztemetők-
ben a 2011. december 31-ig megváltott urnahelyek 10 éves bérleti ideje
2021. december 31-én lejár. A győr-nádorvárosi, révfalui, Sugár úti, Malom-
sori köztemetőkben az 1996. december 31-ig megváltott urnakripták 25 éves
bérleti ideje 2021. december 31-én lejár. A sírhelyek, urnahelyek, kripták, ur-
nakripták újraváltására 2022. december 31-ig van lehetőség a temetőgond-
noki irodákban, ügyfélfogadási időben. Felhívjuk a figyelmet, hogy a sírhelyek-
nél az utolsó koporsós temetéstől számít a 25 év, az urnatemetés a sírhelyet
nem hosszabbítja meg! Urnahelyeknél, kriptáknál, urnakriptáknál a megvál-
tástól számít a lejárati idő, nem az utolsó temetéstől!

Kérjük, akinek a tulajdonában 8 hónapnál régebben szétszedett, vagy düledező
síremlék van, 2021. december 31-ig gondoskodjon a helyreállításról. A vonat-
kozó jogszabályok alapján ezeket a síremlékeket a temető üzemeltetője elszál-
líttatja, melynek költségei a tulajdonost terhelik.

ÉRTESÍTÉS SÍRHELYEK
BÉRLETI IDEJÉNEK LEJÁRATÁRÓL
Szöveg: Győr-Szol Zrt.

AGyőr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz-
gatósága október 7-én, csütörtökön a
reggeli óráktól megkezdte az általános

fűtést szolgáltatási területén. 

Tekintettel a hűvösre fordult időjárásra, az
Országos Meteorológiai Szolgálat előre-
jelzésére, mely a következő napokban is
borús, csapadékos időt prognosztizál,
Győrben csütörtökön reggel mind a közel
25.000 háztartásban, illetve a távhőháló-
zathoz tartozó intézményben a felhasz-
nálók külön kérése nélkül is megindult a
fűtés. 

Az elmúlt napokban már több gyermek- és
idősgondozó intézményben, egyéb középü-
letben, illetve – a közös képviselők kezde-
ményezésére – néhány társasházban már
megindult a szolgáltatás, csütörtökön va-
lamennyi felhasználói helyen, kérés nélkül
is felmelegedtek a radiátorok. 

A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy
az általánostól eltérő fűtést (indítást, leál-
lítást) a lakóközösségek közös képviselői
írásban kezdeményezhetik. 

ELINDULT A TÁVFŰTÉS 

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz-
gatósága a szokásos gyakorlatnak megfe-
lelően az időjárás függvényében folytatja
vagy állítja le, illetve amennyiben az indo-
kolt, szakaszosan (reggel és este) indítja a
fűtést. 

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.
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Győr Magyarország egyik legvirágosabb
városa, a megyeszékhely önkormányza-
ta minden évben nagy gondot fordít ar-

ra, hogy a közterületeken színes növények so-
kasága gyönyörködtesse az itt élők és az ide-
látogatók szemét. A virágok kiültetéséről és
gondozásáról a Győr-Szol Zrt. gondoskodik, az
ágyásokba mindig az adott évszaknak megfe-
lelő palánták kerülnek.

Az enyhe szeptemberi időjárásnak köszönhetően
sok helyen még mindig őrzik díszítő értéküket a
Győr közterületein lévő egynyári virágok. A szol-
gáltatónak így lehetősége van arra, hogy a szo-
kásosnál később, csak most, október elején és fo-
kozatosan, ágyásról ágyásra haladva kezdje meg
a lassacskán hervadó növények kiszedését. Az
idei év újdonsága, hogy fokozatosan, a növények
állapotát figyelembe véve szállítják be a közterü-

TÖBB TÍZEZER VIRÁG LESZ A VÁROS ŐSZI DÍSZE
letekről a virágládákat, virágoszlopokat is. Az egy-
nyári növények az őszi hónapokban elveszítik dí-
szítő értéküket, ezért van szükség a cserére. 

A szolgáltató munkatársai a város közterületeire
idén 50 ezer árvácskát és 22 ezer virághagymát
ültetnek el. Az árvácskák tömege már az őszi hó-
napokban, a hagymákból kikelő tulipánok, nárci-
szok és jácintok pedig jövő tavasszal díszítik a
város utcáit és tereit. A gondosan megtervezett
ágyásokba az őszi növények is különböző geo-
metriai formákban jelennek meg.

Az előkészítő munkálatok részeként a kerté-
szek fellazítják a talajt az ágyásokban, és gon-
doskodtak a megfelelő talajerő-utánpótlásról.
Az ágyások többsége ezekben a napokban
megújul, azonban több helyen egészen novem-
ber elejéig virágoznak még az egynyáriak.

SZABAD A HEGY, NYITVA A TORONY!

Több mint 750-en regisztráltak, így szombatra nézőcsúcsot várunk a szabadhegyi víztoronyba – tudtuk
meg Horváthné Szabó Zsófia osztályvezetőtől, a Pannon-Víz munkatársától. 

Lapzártakor már lezárult a regisztráció. A
délelőtti helyek már mind foglaltak, a
program vége felé jelenleg még van né-

hány szabad időpont. Regisztráció nélkül érke-
ző látogatóink számítsanak arra, hogy kizáró-
lag a szabad időpontokban tudnak bejutni a to-
ronyba, így nekik hosszabb várakozási idővel
kell majd számolniuk. 

A meteorológiai előrejelzések szerint hidegebb,
szeles idő várható. Érdemes sportosan, réte-
gesen öltözni. Odafent a magasban erős szélre
számíthatunk. 

Tiszta időben látszani fog a Vértes, a Kőris-
hegy, sőt a Pozsony környéki hegyek is. Győr
felé fordulva közös képen szerepelhet a Püs-
pökvár, a székesegyház, a városháza, a színház
és a győri víztornyok. 

„Három szerencsés vendégünk szódagéppel tér-
het haza a víztoronyból. 12, 14 és 16 órakor egy-
egy asztali szódagépet sorsolunk ki azok között,
akik KEHOP-2.1.7. -19-2019-00022. számú pá-
lyázatunk jelenléti ívén aláírásukkal igazolják rész-
vételüket. Mindenkit szeretettel várunk!” – fogal-
mazott Horváthné Szabó Zsófia osztályvezető. 

• Csatornacsere kezdődik Győr-Nádorvárosban, az Attila ut-
cában. Nemrég egy meghibásodás kapcsán az Attila u. 15.
számú társasház előtt a szakemberek az útleszakadás he-
lyén kicserélték a sérült bekötő vezetéket. Most az út kö-
zepén, 3,5 méteres mélységben a Corvin utcai csomópont
irányába fognak haladni a csatornacserével.

• A Vécsey utcában elkészültünk a vízvezetékcserével, je-
lenleg az új vezeték nyomáspróbája és fertőtlenítése zaj-
lik. Fogyasztóinkat előre kiértesített időpontban kötjük
majd át az új vezetékre. 

• A Nagy Imre út–Lomnic utcai csomópontnál szintén víz-
vezetékcserére készülnek a szakemberek. A Lomnic utcá-
nak ezen a részén megváltozott a forgalmi rend, vezes-
senek óvatosan!  

RÖVID VIZES HÍREK
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Mindenszentekre sírok
rendbetételét vállalom. +36
70/2806554

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. 06
30/8720564

Vállalunk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,

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

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, fako
ronaalakítás, kertásás, ka
szálás, bozótirtás! Érdeklőd
ni lehet: 0630/4036810;
96/826322

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érdeklődni lehet:
0630/3762712

ÁLLÁS

Építőipari cég burkoló, fes
tő, kőműves, segédmunkás
jelentkezését várja. 06
30/8720564

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érd.: 06
70/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést válla
lunk. Tel.: 0670/2458931

• 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

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

szőnyegtisztítás igényelhető.
További: kertek, pincék, kam
rák takarítását, rendezését.
Várjuk vendégeinket: Tipp
Topp Mosoda (Győr, Árpád
út 53.) Telefon: 0630/458
7765, 0670/6708268

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom, pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érdeklődni
lehet telefonon: 0670/882
6590

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
30/7605814

MINIMÁLIS várakozási idôvel, 
KOMPLEX orvosdiagnosztikai 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 kardiológia



Villanyszerelést, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 
0670/3846557.

EGYÉB

Vásárolok magas áron dun
nákat, párnákat, öreg búto
rokat, régi bolti és gyógy
szertári bútort, fateknőt, fa
melencét, hagyatékból meg
maradt régi tárgyakat. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/4691461.

Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. Telefonszám: 
0620/5567141

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet:
0620/4153873.
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Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Telefon: 06
70/2657643

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk. www.huzatmentes.hu
+3630/5209228  

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés, szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) elfogadása, beváltása
mindhárom alszámláról.
SZÁLLÁSFOGLALÁS. 06
30/3026149.

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 3 szobás, 63 nm
es összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 4045es,
2 szobás, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
Ady és Nádorváros város
részben. Bán Aladár utca ki
zárva. (Hirdetésszám: 758)

Szigeti, 1 szobás, 46 nmes,
komfortos, egyedi gázfűté
ses, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne 55–
65 nmes, 3 szobás, határo
zotthatározatlan idejű bér
leti szerződés lakásra. (Hir
detésszám: 479)

0Belvárosi, 2 szobás, 44 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 4570 nmes,
2 szobás, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros és Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 483) 

Marcalváros Ien 3 szobás,
53 nmes, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerző
déses, teljesen felújított la
kást cserélne 60–90 nmes,
határozatlan idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. Tar
tozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 494) 

Belvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, komfortos, teljesen fel
újított, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 36–45
nmes, 1+fél–2 szobás, hatá
rozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Gyárváros, Újváros
és Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 503)

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.

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• SZAKÁCS
• DIETETIKUS
• TERÁPIÁS MUNKATÁRS
munkakörben.
További információk:
06-96/314-322/152 mellék

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, 
Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu
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„A nemzetközi helyzet fokozódik!”, „Az élet nem
habos torta!”, a „Szerénység! Ha én valamit
szeretek magamban, az a szerénység.” vagy a
„Hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópi-
umának!” sorokra, és a magyar narancsra bi-
zonyára mindenki emlékszik: „Kicsit sárgább,
kicsit savanyúbb, de a mienk!”. Azt azonban le-
het, hogy kevesen tudják, hogy a Rákosi-rend-
szerben politikai nyomásra valóban történtek
próbálkozások a citrusfélék termesztésére, de
ezek kezdettől fogva kudarcra voltak ítélve.
A mozi betiltott filmként indult, tíz évig hevert
dobozban, majd 1979. június 6-án vetítették le
hivatalosan, később Cannes-ba is eljutott. A ta-
nú az ötvenes évek magyar valóságát, a kom-

A TANÚ
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv. hu

A tanú című, a máig az első számú magyar kultuszfilmet vetítjük a Győrplusz Filmklubban
október 15-én 19.30-tól, amelynek szinte minden második mondata szállóigévé vált.

munista diktatúra legsötétebb éveit dolgozza
fel szatirikus formában. Bacsó Péter rendező
filmjében a fontosabb szereplőket jól be lehet
azonosítani, a korszak ismert vezetőiből „ösz-
szegyúrt” típusokat keltett életre. Őze Lajos
alakításában Virág elvtárs az ÁVO vezetőjét,
Péter Gábort mintázza, Fábri Zoltán játszotta
Dániel Zoltánt, melyet egyfelől Rajk László sze-
mélye ihletett, másfelől Újhelyi Szilárd, akit
1951-ben egy koncepciós perben nyolc év bör-
tönbüntetésre ítéltek. A Both Béla által elját-
szott Bástya elvtársat szintén két politikusról,
Rákosiról és a kinézetére a megszólalásig ha-
sonlító Farkas Mihály honvédelmi miniszterről
formázta a rendező.

Érdekesség, hogy A tanú eredeti, cenzúrázatlan
változatát a Magyar Nemzeti Filmalap két évvel

ezelőtt restaurálta, ebben a verzióban látható
a Rajk Lászlóra utaló sötétzárka-jelenet és a
beszélgetés is bővebb, ahol az egyház ezeréves
stabilitását állítják szembe az éppen csak meg-
született kommunista rendszerrel.

„AZ ÉLET NEM HABOS TORTA!”
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Acég immár harminc éve dolgozik a kör-
nyezetvédelemért. Központja Veszprém-
ben található, de mérnökirodája a Győri Ipari

Parkban, az INNONET Innovációs és Technológiai
Központban is várja a megrendelőit.

Németh Zoltán ügyvezető elmondta: széles körű
akkreditált környezetvédelmi és munkahelyi mű-
szeres méréseket és mérnök-szakértői munkát
végeznek. A műszeres mérések közül a lég-
szennyezettség-, illetve a zaj- és rezgésmérésre
a legnagyobb az igény, de mérik a megvilágítás
hatásfokát, hulladék- és klímavizsgálatot készí-
tenek, valamint vízmintavételeket is végeznek.
Vállalják környezetvédelmi engedélyek, hatósági
bevallások teljes körű lebonyolítását, munka -
védelmi tanulmányok, kockázatértékelések ké-
szítését. Környezetvédelmi igazságügyi szakér-
téssel is foglalkoznak, rendőrségi, bírósági, ható-
sági felkérésnek éppúgy eleget tesznek, mint a

HARMINC ÉVE AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETÉRT!

A környezetvédelmi előírások betartása komoly feladatok elé állítja a vállalkozásokat, mert törvény kötelezi őket
a környezetterhelés, a környezet igénybevételének ellenőrzésére, méréssel, terjedésmodellezéssel, számítással
történő megállapítására, valamint az ezzel kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatásra a hatóságok felé. Mindeb-
ben felbecsülhetetlen segítséget tud nyújtani a BLAUTECH Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

A BLAUTECH KFT. AZ AKKREDITÁLT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MUNKAHELYI MÉRÉSEK SZAKÉRTŐJE

magánmegbízásoknak. Klímavédelmi vizsgálato-
kat is végeznek már. A tíz főállású munkatársnak,
a modern eszközállománynak, valamint a vizs-
gálatokban közreműködő egyetemi és intézmé-
nyi laboroknak, nagy tapasztalatú együttműködő
szakértőknek köszönhetően jelentős kapacitásuk
van, így a megbízásokat gyorsan el tudják végez-
ni. S ami ennél is lényegesebb, több évtizedes ta-
pasztalattal rendelkeznek és mindig kiemelt fi-

gyelmet fordítanak a megrendelő egyéni elvárá-
saira. Tevékenységét természetesen az akkredi-
táción felül TÜV minőségbiztosítás felügyeli,
munkáit ismeri a környezetvédelmi és munka -
védelmi, munkaegészségügyi hatóság is. (x)

Kérjen díjtalan ajánlatot! 
Szakértelem, korrekt árak és határidők!

www.blautech.hu
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
OKTÓBER 9. SZOMBAT

07:15 Híradó – Győr és a régió hírei
07:35 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Lelki egészségünk szempontjai 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
11:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
11:30 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
18:00  Credo – katolikus krónika
18:30 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
21:00 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Pajta Bisztró
21:05 Egy nap a világ – Tel-Aviv / útifilm
21:30 Panír – a Győr+ főzőműsora
21:45 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
00:00 Költöző madarak – dokumentumfilm

OKTÓBER 10. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Gázfröccs – autós magazin
07:25 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
07:50 Konkrét – hírháttér műsor
08:05 Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
09:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:45 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Pajta Bisztró
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 Hamis a baba – magyar krimi-akció-vígjáték (12)
17:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
17:45 Múlt a jelenben – dokumentumfilm
18:00 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Diszeli Kúria
21:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
21:20 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:45 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Horváth Péter fotóművész – portré
23:30 Kvantum – tudományos magazin

OKTÓBER 11. HÉTFŐ   

07:00 Képújság 
12:15 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Építech – házépítők magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 12. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek

OKTÓBER 9-TŐL 15-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

Küldje el programajánlóját 
a rendezvény időpontja előtt két héttel: 
media@gyorplusz.hu

Az I. Győri Halnapokat október 9-én és 10-én
rendezik a Radó-szigeten. Ötféle halászlé,
harcsapaprikás, halburger, harcsacsinta,
egészben sütött süllő, keszeg és kárász várja
a vendégeket. Szombaton a zenepavilonban
a Star Machine és Micheller Myrtill, ebédidő-
ben Szórádi Árpád lép fel. Vasárnap Mohácsi
Attila színművész Érzések és sugallatok mű-
sorával, valamint a Petúnia Nyaral zenekar
szórakoztatja a látogatókat.  > > >

A „Csodakutya” Újvárosi Meseműhely fog-
lalkozására várják az óvodáskorú gyerekeket
október 11-én 17 órától az Újvárosi Műve-
lődési Házba. > > >

Prof. dr. Raffay Ernő történész „Trianon – a
megoldás lehetőségei” címmel tart előadást
október 11-én 17 órakor az Apáczai-karon
(Liszt Ferenc u. 17.) a Bencés Diákok Győri
Egyesület és a KÉSZ szervezésében. > > >

Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi
Egyetem rektora tart előadást 235 éves a
magyar állatorvosképzés címmel a Bencés
Estek sorozatban október 13-án 18.30-tól
a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és
Kollégium dísztermében. > > >

Szüreti táncházat tartanak október 15-én 20
órától a Rómer Házban, ahol Nagy Róbert elő-
adást tart a szüreti hagyományokról, Geren-
csér Enikő kékfestő pedig a népi mesterségé-
be enged betekintést. A táncházban közremű-
ködik Németh Dénes és zenekara, a táncokat
betanítja Fábián Szabolcs (Csutkó).  > > >

A Generációk Háza idén is megtartja a Tök jó
napot – játszóházakkal, koncertekkel, me-
sékkel – október 16-án 10–13 óra között a
Herman Ottó utca 22. szám alatt. > > >

A Zichy-palotában október 16-án és 17-én
10 és 18 óra között rendezik meg az Eskü-
vői kiállítást. A házasulandók mindent
megtalálhatnak, amely a tökéletes nagy
nap megrendezéséhez szükséges. A ren-
dezvény ingyenes.  > > >

19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
19:40 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
20:40 Konkrét – hírháttér műsor
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 13. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Itt járok köztetek –

750 másodperc híres győriek társaságában
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:40 Kvantum – tudományos magazin
11:10 Cserny József – a tervezőművész
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Egy nap a világ – Szöul / útifilm
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Konkrét – hírháttér műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 14. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Konkrét – hírháttér műsor
09:40 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon – Zsuráfszky Zoltán 
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Kvantum – tudományos magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Credo – katolikus krónika
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 15. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Kali Art Inn
10:45 Konkrét – hírháttér műsor
11:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 A tanú – filmszatíra (12)
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
20:40 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Pajta Bisztró
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
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Számomra akkor kezdődik a nyári időszá-
mítás, amikor kora tavasszal a Bognár
kertészet színpompás virágai először be-

borítják a piacot. S tart egészen mindenszen-
tekig, addig, míg az utolsó krizantém is eltűnik
majd a Dunakapu térről...

Bognár Balázs azt mondja, vagy hatvanféle nö-
vénnyel foglalkoznak. Az árvácska, a primula, a
muskátli, a petúnia, a begónia, a vinka és verbé-
na a legkedveltebbek. S persze mostanság a kri-
zantém, amelyet már nemcsak temetőbe visz-
nek a vevők, hanem otthonra is. Kelendőek a
hármas összeültetések: egy edénybe három kü-
lönböző színű, de egy fajtájú növény kerül. Jól
mutat és nagyra nő. A nyúli családi vállalkozást
a szülők indították. Először paprikát és paradi-
csomot termeltek, aztán vágott szegfűvel fog-
lalkoztak. 2002-ben átálltak a cserepes virá -
gokra, mert egyre nagyobb lett az igény mus-
kátlikra és más balkonnövényekre.

„A mi kertészetünk közepes méretű, 2.800 négy-
zetméternyi fóliasátorban és 1000 négyzetmé-
ternyi szabadföldi területen dolgozunk. Egész év-
ben munkát ad, hiszen januárban már megérkez-
nek az első muskátlipalánta-kezdemények, amiből
neveljük a növényt. Ekkor szorítunk időt a fejlesz-
tésekre. Idén például beasztaloztunk egy fóliasátrat,

hogy kényelmesebben tudjunk dolgozni. Február
végétől következik kéthetente a muskátli és a bal-
konnövények ültetése, hogy folyamatosan el tud-
juk látni a piacot áprilistól július közepéig friss pa-
lántával. Így nem öregszik el az áru, nem növi ki a
cserepét. Áprilisban és májusban az eladáson van
a hangsúly, hiszen ilyenkor kell a bevételünk 70
százalékát megkeresni. Nyáron nagy rendrakás
következik. Közben már ültetjük, neveljük a krizan-
témokat. Aztán összeállítjuk a következő évi kíná-
latot, majd a karbantartással foglalkozunk.”

A három Bognár fiú közül Balázs kertészmérnök
lett. Az egyetem után a „világlátás” mellett dön-
tött, elment dolgozni, s a lehető legjobb helyre
került. Főállásban ugyanis kertészeteket látogat,
egy németországi beszállító cég területi képvi-
selőjeként. Hála a külföldi tanulmányutaknak,
rengeteget tanul és még több tapasztalatot sze-
rez. A jövőjét a családi kertészetben tervezi. A
középső testvér gépészmérnökként a gyakor-

noki idejét tölti az Audiban, de minden hétvégén
segít az árusításban és az egyéb teendőkben. A
legkisebb fiú szintén a virágokat választotta,
dísznövénykertészként végzett.

A fiatalok a Covid alatt bizonyították rátermett-
ségüket. A két nagyobb fiú online rendelőfelüle-
tet hozott létre, a kért növényeket pedig házhoz
szállították. A szervezéstől a kivitelezésig min-
dent őt csináltak, míg az otthoniak a háttérből
segítettek. Az újítás bevált, mert ugyanakkora
forgalmat bonyolítottak, mint a piacon.

Balázs 12 éves kora óta piacozik. Nagyon hamar
megtanulta, mi a munka, sok mindenről lemon-
dott, és akkor kelt, amikor a kortársai még javá-
ban húzták a lóbőrt. De most már tudja: jó iskola
volt. Segít helytállni a munkahelyen és a minden-
napokban. Szeret kijárni a Dunakapu térre. Sok
barátot szerzett, sokféle kapcsolatra tett szert,
az élet minden területén van hová fordulnia.

Az ókori görögök az agórát megszentelt területnek tartották,
ahová a bűnösök nem léphettek be. Ez volt a város társadalmi
és kereskedelmi központja, itt zajlott életük minden fontos tör-
ténése. S bár azóta eltelt két és fél évezred, valami nem válto-
zott. Az igazi piac ma is több, mint pusztán kereskedelmi hely-
szín. Hogy pontosan mennyivel, s hogy kinek mit jelent? Soro-
zatunkban ennek próbálunk utánajárni a belvárosi piacon.

AKI VIRÁGBA BORÍTJA A TERET

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Vig Norbert
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Stine Oftedal szerződést hosszabbított a
Győri Audi ETO KC kézilabdacsapatánál.
A világ legjobb játékosának is megválasz-

tott norvég irányítóval egy plusz egyéves szer-
ződést írtak alá. Bartha Csaba klubelnök ki -
emelte: a szerződéshosszabbításról szóló tár-
gyalások gyorsan lezajlottak, és mivel az érin-
tett felek akarata az első pillanattól kezdve
egyezett, a közös folytatást illetően könnyen
megegyezésre jutottak. Oftedal 2017 nyarán
csatlakozott a klubhoz, amelyben 167 mérkőzé-
sen 745 gólt szerzett. Amióta az irányító a győ-
rieknél játszik, a 2018/2019-es Bajnokok Ligá-
ja-szezonban az All Star-csapatba választották,
2019-ben ő lett a világ legjobb játékosa, majd a
2020-as női kézilabda Európa-bajnokságon is
bekerült az All Star-csapatba. Az ETO-val eddig
két BL-trófeát, két magyar bajnoki címet és há-
rom Magyar Kupa-elsőséget ünnepelhetett.

AZ ETO-BAN MARAD A VILÁG LEGJOBB IRÁNYÍTÓJA
„Nagyon örülök és büszke vagyok, hogy a
Győri Audi ETO KC tagja lehetek, és az is le-
szek a jövőben. Gyermekkori álmom vált va-
lóra azzal, hogy itt, Győrben játszhatok, és
hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy
folytathatom ezt az álmot. A klub, a város és
a szurkolók igazán különlegesek számomra.
Bízom benne, hogy nemcsak idén, hanem a
jövőben is szép sikereket érünk el közösen”
– nyilatkozta Stine Oftedal.

A válogatott mérkőzések miatt a héten
nem rendeznek bajnoki és BL-mérkőzése-
ket. Az ETO legközelebb október 17-én lép
pályára, a lányok akkor a Bajnokok Ligája
csoportkörében a dán Odense otthonában
lépnek pályára, majd NB I.-es meccsen a
Szombathelyt fogadják október 20-án az
Audi Arénában.

Nyolc fordulót várni kellett rá, de meg-
szerezte első győzelmét a Gyirmót
FC Győr a labdarúgó NB I. 2021–

2022-es idényében. Csertői Aurél vezetőed-
ző együttese idegenben győzte le 3–1-re a
továbbra is nyeretlen Újpestet. A gyirmótiak
2017. május 27. óta először győztek az él-
vonalban, ahol történetük során első alka-
lommal találtak be háromszor az ellenfél
kapujába. 

„Az első félidőben harcosan és keményen fut-
balloztunk, igazából a mérkőzés már ekkor el-
dőlt. A szünet után az ellenfél mindent meg-
próbált annak érdekében, hogy gólokat szerez-
zen és mindent egy lapra feltéve támadott, itt
érezhető volt, hogy egy kicsit akadozott a játé-
kunk, de jól jöttünk ki belőle, mivel a védekezé-
sünk a helyén volt” – értékelte a meccset Cser-
tői Aurél.

A Gyirmót nyolc mérkőzés után egy győzelem-
mel három döntetlennel és négy vereséggel,
nyolc szerzett és tizenöt kapott góllal a tabella
utolsó előtti, vagyis 11. helyén áll. A csapat
mindössze két ponttal marad le a már bentma-
radást érő helyet elfoglaló Mezőkövesdtől, és
öt ponttal szerzett kevesebbet, mint a 6. helye-
zett Fehérvár.  

MEGVAN AZ ELSŐ GYIRMÓTI GYOZELEM

Az NB II. 11. fordulójában az ETO hazai pályán
1–0-ra kikapott a Kecskeméttől, így visszacsú-
szott a tabella 12. helyére. A zöld-fehérek há-
rom nyert mérkőzésük mellett háromszor ve-
reséget szenvedtek, és ötször döntetlent ját-
szottak a bajnokságban.

A folytatásban a Gyirmót az élvonal 9. fordulójában
október 16-án, szombaton a Paksot fogadja 16
órakor az Alcufer Stadionban. Az ETO az NB II. 12.
körében október 17-én Szolnokon lép pályára.

A Magyar Kupában korábban a Gyirmót FC és az
ETO FC Győr is a legjobb 32 közé jutott. A Gyirmót
az NB II.-es Ajka együttesét győzte le idegenben
1–0-ra, míg a zöld fehérek a harmadosztályban
szereplő Mosonmagyaróvárt verték 3–0-ra. A
Magyar Kupa negyedik fordulójának sorsolásán a
Gyirmót a másodosztályú Haladással mérkőzik
Szombathelyen, az ETO hazai pályán fogadja az
NB I.-es Puskás Akadémiát. A negyedik forduló
mérkőzéseit október 27-én rendezik, a tovább-
jutás akkor is egy mérkőzésen dől el. 

´́

Fotó: O. Jakócs Péter

Fotó: Vig Norbert
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Egészen különleges pillanatokat élt át a
napokban Csay Renáta a romániai Pites-
tiben. Miközben párosban Czéllai-Vörös

Zsófiával éppen a rajthoz készülődtek, a parton
fia tiszteletére csendültek fel a magyar Him-
nusz hangjai. Minden idők legeredményesebb
maratonkajakosa azt mondja, férjével együtt
rendkívül büszkék a fiukra:

„Már a hajóban ültünk Czéllai-Vörös Zsófival,
amikor a dobogóra szólították: – A világbajnok,
Kolozsvári Brúnó! – konferált a műsorközlő.
Édesanyaként és sportolóként is megható pil-
lanat volt. Soha nem erőltettük, hogy Brúnó ka-
jakozzon, de mivel egy ideig a Győri Vízitelepen
laktunk, akaratlanul is belecsöppent ebbe a vi-
lágba, és a barátai is leginkább innen kerültek
ki. Kiskorában a judo, az úszás és a foci is érde-
kelte, most hobbi szinten a foci felé kacsintgat.
Meglátjuk, hogyan tovább, de bárhogy is foly-

SPORTTÖRTÉNELMI ÉRMEK 
A MARATON KAJAK-KENU VB-RŐL
Erre szokás mondani: nem esett messze az alma a fájától! Csay Renáta és
Kolozsvári Gábor győri maratoni kajak-kenusok fia, Kolozsvári Brúnó ka-
jak ifjúsági arany- és ezüstéremmel tért haza a Romániában megrende-
zett szakági világbajnokságról. A szülők azt mondják: benne volt a pakli-
ban, hogy fiuk is ezt a sportágat választja, bár ők soha nem erőltették.

tatja, az az ő döntése lesz” – nyilatkozta a Győr
Plusznak a hússzoros világbajnok Csay Renáta.
Természetesen megkérdeztük minderről az ifjú
világbajnokot is: „Eleinte tényleg nem érdekelt
a kajakozás. Aztán úgy kilencéves lehettem,
amikor lementem a nyári kajakos napközis tá-
borba. Megtetszett a dolog, és ott maradtam”
– erősíti meg az édesanyja által elmondottakat
Brúnó, hozzátéve, hogy ő maga sem számított
ilyen remek szereplésre.

„Bíztam benne, hogy legalább az egyik számban
dobogóra állhatok, de nem gondoltam, hogy
egyesben és párosban is sikerül az éremszerzés.
Nagyon sokat köszönhetek az edzőmnek, Né-
meth Balázsnak, és rendkívül örülök, hogy így
alakult. Egyébként szerintem anya jobban izgult,
mint én” – meséli Brúnó, megemlítve, hogy a kö-
rülmények korántsem voltak ideálisak:

„A verseny reggelén négy fokig hűlt a levegő,
meglehetősen hideg volt tehát, ezért a mezőny
nagy része sapkában állt oda a rajthoz, olyan
barátságtalan volt az időjárás.”

A végén a gratuláció természetesen járt a szü-
lőktől, de nagy ünneplést nem tartottak, nem
is igazán volt rá idő, indultak haza, hosszú út
várt rájuk Győrig.

És hogy mit hoz a jövő? Bár lassan véget ér az idei
versenyszezon, hétvégén még megrendezik a

Hungarian Marathon Challenge újabb állomását
Budapesten. Ami pedig a távlati terveket illeti, Brú-
nó szerint marad most már a kajak-kenu, azt pe-
dig, hogy a két szakágból a síkvízi vagy a maratoni
lesz-e a befutó, az eredmények döntik majd el.

A mostani éremszerzés sporttörténelmi ered-
mény, a Graboplast Győri VSE történetében leg-
alábbis mindenképpen az: soha nem fordult még
elő korábban, hogy győri színekben a szülők után
egy gyermek is érmet szerezzen ICF kajak-kenu
világbajnokságon, márpedig a Kolozsvári–Csay
családnak most éppen ez sikerült.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: kajakkenusport.hu

A GYŐRI ÉREMSZERZŐK
Felnőtt:
Czéllai-Vörös Zsófia K1 ezüst
Boros Adrián–Erdélyi Tamás K2 ezüst

Ifjúsági:
Kolozsvári Brúnó–Sellyei Csanád
(Váci KKSE) K2 arany
Kolozsvári Brúnó K1 ezüst

„ANYA SZERINTEM
JOBBAN IZGULT, 
MINT ÉN.”
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„Nagyon örülök a címvédésnek, szerettem volna
megnyerni az összetett versenyt. Az ugrást leszá-
mítva jó gyakorlatokat tudtam bemutatni, ez egy
remek felkészülés a világbajnokságra" – nyilatkoz-
ta a GYAC tornásza. Az ifjúságiaknál a szintén győri
Molnár Botond nyakába került egyéni összetettben
az aranyérem. A GYAC-os fiúk a szerenkénti dön-

tőkben is remekeltek. Mészáros nyert talajon és ló-
lengésben, Tomcsányi Benedek pedig gyűrűn, ug-
rásban és korláton. Ezek mellett Mészáros Kriszto-
fer ezüstérmes lett gyűrűn és nyújtón, valamit
nyert egy-egy bronzot ugrásban és korláton. Tom-
csányi elhozta a talaj és a nyújtó bronzérmét is.

Kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy a GYAC tornászai mindent nyertek, ami nyer-
hető volt az országos bajnokságon. A felnőttek között egyéni összetettben az elő-
ző heti szombathelyi Grand Prix éremhalmozója, Mészáros Krisztofer teljesített a
legjobban, aki az ugrás kivételével mind az öt szeren az első helyen jutott a finálé-
ba klubtársa, Tomcsányi Benedek és a KSI SE sportolója, Bátori Szabolcs előtt.
Mészáros a fináléban is magabiztos volt, nyert, így megvédte tavalyi aranyérmét.

EGYEDURALKODÓ TORNÁSZOK
MÉSZÁROS ÉS TOMCSÁNYI IS UTAZIK A VILÁGBAJNOKSÁGRA

A győriek közül Kardos Botond a második helyet
szerezte meg talajon.

Az ifjúságiak szerenkénti fináléiban Molnár Botond
ünnepelhetett bajnoki címet lólengésben, ugrásban
és korláton, emellett második lett talajon, nyújtón
és gyűrűn. A kadet korosztályban Cserpes Ruben
nyerte a lólengést, Nyikos Bernát pedig harmadik
helyen végzett ugyanebben a számban.

A bajnokság után nevezte meg a világbajnokságon
résztvevő válogatott tagjait Kovács István szövet-
ségi kapitány. Kilenc magyar tornász lehet ott a vb-n
Japánban október 18. és 24. között. Kovács Zsófia,
Székely Zója, Bácskay Csenge, Szilágyi Nikolett, va-
lamint két győri válogatott, Mészáros Krisztofer és
Tomcsányi Benedek, illetve Vecsernyés Dávid,
Bátori Szabolcs és Dobrovitz Ádám utazik.

A férfiaknál eredetileg az FTC junior Európa-bajnoka,
Balázs Krisztián is szerepelt volna a válogatottban,
térdsérülése miatt azonban nem utazhat. A csapatban
Eb-bronzérmes két győri versenyző, Mészáros Krisz-
tofer és Tomcsányi Benedek szerepel hat szeren, a
BHSE szerspecialistája, az Eb-bronzérmes Vecsernyés
Dávid nyújtón, míg a KSI két tornásza, a csapattal szin-
tén Eb 3. helyezett Bátori Szabolcs és az elsőéves fel-
nőtt, a junior csapattal Eb-ezüstérmes Dobrovitz
Ádám között a helyszínen dönti el Kovács István, a fér-
fiak szövetségi kapitánya a szerleosztást.

„Ha hat szeren nagyon jól versenyzek, akkor össze-
tettben szeretnék a legjobb 24 közé kerülni, és az
összetett fináléban is jól szerepelni" – mondta a
hétvégi OB-n triplázó Tomcsányi Benedek a világ-
bajnoki elvárásairól.

Kovács István kiemelte: amennyiben Mészáros Krisz-
tofer olyan teljesítményt nyújt, mint a hétvégi OB első
napján – vagyis 83 pont felett tud tornázni –, akkor
esélye lehet az egyéni összetett döntőre, ahova a leg-
jobb 24 – országonként maximum két versenyző –
juthat be. A szerdöntős várakozását illetően úgy fogal-
mazott: „Vecsernyés Dávidnak lehet esélye, nem lesz
könnyű dolga, de ha a tudásának megfelelőt nyújtja,
akkor ott lehet a finálé közelében. A többiek számára
ez tapasztalatszerzésként szolgál a jövő évre, amikor
már olimpiai kvalifikációs versenyek lesznek". A ma-
gyar csapat jövő kedden indul a vb helyszínére.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Magyar Torna Szövetség

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.

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 részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Sertéskaraj csont nélkül

Akció: október 8—14.

Sertéslapocka

Házi füstölt kolbász

Sertésmáj 320 Ft/kg
Sertésszív 750 Ft/kg
Sertésnyelv 999 Ft/kg

819Ft/kg

HÚSVÁSÁR

Pecsenyekacsa

1399 Ft/kg

1099 Ft/kg

Sertésköröm 300 Ft/kg
Sertéstüdô 299 Ft/kg

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa máj 1099 Ft/kg
Pecsenyekacsa farhát 189 Ft/kg

Alma, magyar

249 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,1%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db




