


Hosszú évekig a szemét volt az úr az újvárosi
Iszkápa közben, ennek azonban egy ideje már vé-
ge. Az önkormányzat kitakaríttatta a területet, majd a
város megszerezte az egész terület tulajdonjogát és csü-
törtökön mobillakásokat telepítettek a városrendészeknek. 

ÁLLÁSHIRDETÉS

2021. október 15.2

GYŐR+ HE TI LAP Meg je le nik min den pénteken, Győr köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve. Ki ad ja: Győr+ Média Zrt. Fe le lős ki adó: Knézy Jenő vezérigazgató.
A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: media@gy orplusz.hu. Hir de tés fel adás: hirdetes@gyorplusz.hu.
Nyom dai előké szí tés: Kon rád 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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

• TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ 
• NEMZETISÉGI ÜGYINTÉZŐ

munkakörök betöltésére. 

A pályázatokkal kapcsolatban további információ
a gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont alatt
érhető el.

Időpont: október 22. péntek, 11.30 • Helyszín: Újvárosi temető

Ünnepi beszédet mond: Szeles Szabolcs alpolgármester
Dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő

Közreműködik: Dr. Lukácsi Zoltán kanonok, plébános,
az Újvárosi Művelődési Ház kórusa
és Lázár Attiláné (hegedű)

Emlékműsor és koszorúzás az Újvárosi MűvelŐdési Ház szervezésében.

EMLÉKEZÉS az 1956-ban elesett, 
Újvárosban eltemetett áldozatokra

„Új várost építünk Újvárosban, ez a körzet vala-
mikor egy patinás része volt Győrnek, most meg
kell találnunk a terület új funkcióját” – mondta a
helyszínen dr. Dézsi Csaba András. „Ez a telek te-
le volt szeméttel, amit évek során hordtak össze,
ezt eltakarítottuk, megszereztük a telek tulaj-
donjogát, és az egykori szeméttelep helyére
szolgálati lakásokat telepítünk. Senki sem gon-
dolta, hogy ezt a problémát így is meg lehet ol-
dani, de lám, mégiscsak, ezentúl nemcsak, hogy
nem lesz itt szeméttelep, hanem a városrendé-
szet munkatársai itt fognak lakni, ennek követ-

SZEMÉTHALOMBÓL 
VÁROSRENDÉSZETI LAKÁSOK

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

keztében a közbiztonság is sokkal jobb lesz” –
hangsúlyozta az ötletgazda polgármester. 

„Az ide költöző szakemberek még jobban
ügyelni tudnak a környék biztonságára és tisz-
taságára is, hiszen itt fognak lakni, állandóan
rajta lesz a szemük a környéken” – mondta az
eseményen Simon Róbert Balázs országgyűlé-
si képviselő. 

„Az illegális hulladéklerakás és annak vissza-
szorításának kérdése érdekli leginkább az em-
bereket tapasztalataim szerint. Nem véletlenül
indított el a napokban a kormány is zöld kon-
zultációt, amiben sokan megfogalmazhatják a

véleményüket azzal kapcsolatban, hogy szigo-
rítás szükséges ezen a területen” – fejtette ki
Kara Ákos országgyűlési képviselő. 

„A városrendészek nagyon komoly szerepet ját-
szanak Újváros közbiztonságának megőrzésé-
ben, állandó járőrszolgálat van a környéken,
most pedig ide is költözik két szakember, ez biz-
tosan tovább fogja erősíteni a közbiztonságot a
környéken” – mondta dr. Fekete Dávid, a terület
önkormányzati képviselője. Az országosan is
egyedülálló projekt 30 millió forintból valósult
meg, és ha beválik, hamarosan újabb, hasonló
mobil szolgálati lakásokat is telepíthetnek, nem-
csak Győrben, de az ország más pontjain is. 



Városrendészek számára adtak át két új mo-
bilházat az egykori illegális hulladéklerakó he-
lyén az Iszkápa közben. Nyilván azzal a szán-
dékkal is, hogy jelenlétük megakadályozza az
ismételt hulladéklerakást. Lehet minden po-
fonhoz rendőrt állítani? 
Nem lehet és nem is azt szeretnénk elérni,
hogy a városrendész lefogja a pofonra lendülő
kezet. Meg kell akadályozni az ilyen helyzetek
kialakulását. A városrendészek demonstratív
jelenlétével is tudatni akarjuk, hogy ebben a vá-
rosban sehol sincs helye az erőszaknak. Tudat-
ni akarjuk ezt azokkal, akik hajlamosak az erő-
szakra, és azokkal is, akik potenciális elszenve-
dői lehetnek. De az Iszkápa közben mindenek-
előtt azt kell megakadályozni, hogy ismét meg-
jelenjenek az illegális szemetelők. Ez a cél pá-
rosul azzal az előnnyel, hogy a korábbi tulajdo-
nos városnak ajándékozott területén két fiatal
városrendész egy-egy új, összkomfortos mo-
bilházban otthonra talál.

Igaz-e, hogy azért hozott Győrbe Munkácsy-
kiállítást, mert a világszerte ismert festőmű-
vész több képén is felbukkan az arapapagáj?
Nyilván nem gondolhatja senki, talán még a ve-
lem szemben rosszindulatú politikai ellenfele-
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MARAD A PIAC, 
ÉS MEGSZÓLALNAK
A HARANGOK IS

im sem, hogy az eddigi legteljesebb, eddig még
Magyarországon sosem látott alkotást is be-
mutató Munkácsy-kiállítást a papagájok miatt
szervezek Győrbe. Mindenesetre örömmel fe-
deztem fel, hogy az alkotó néhány festményén,
a polgári szalonokban arapapagáj is látható.

Győrben szeretik a képzőművészetet, amit az
is bizonyít, hogy sok jelentős köz- és magán-
gyűjtemény található a városban, a kiállítá-
soknak pedig mindig van közönsége. Számít-
hatunk-e hasonló értékű, gigantikus, akár sa-
ját szervezésű kiállításokra a jövőben?
Győrben mindig lehet olyan meglepetésekre
számítani, amelyek egyedülállóak az országban.

Az új jegyző kinevezésekor fogalmazta meg
ön, hogy nem mindenben elégedett a polgár-
mesteri hivatal működésével. Szerkezeti hiá-
nyosságokra vagy személyekre gondolt?
Másfél évvel ezelőtt hirdettem meg a nyitott
városháza programot, aminek az a lényege,
hogy mindenkinek a véleményét meghallgatjuk
és a jogos felvetéseket mielőbb orvosoljuk.
Vannak olyan területek, ahol ezt nem tudtuk
megvalósítani, többek között azért, mert ko-
moly szakemberhiánnyal is küzdünk. Jegyző

asszony nagy tapasztalattal rendelkezik a köz-
igazgatásban. Olyan új javaslatokat, értékeket,
követelményeket tud hozni a hivatal működé-
sébe, ami segíti a hatékonyabb munkát. Nem
próbáltam megkötni a kezét, amilyen szerke-
zeti vagy egyéb változásokat javasol, azokat el-
fogadom. Fontosnak tartom, hogy a korábbi
két férfi helyett két hölgy irányítja a hivatalt.
Mindig is csodáltam a nők munkabírását. Rá -
adásul meg tudják találni az emberi hangot a
munkatársaikkal és a város polgáraival egyaránt. 

Mikor szólalnak meg végre a városháza
harangjai?

Az idén mindenképpen. Az a helyzet, hogy a mi,
háromoktávos játékra képes harangjainkhoz ránk
akartak sózni egy már meglévő, kétoktávos ha-
rangjáték-kínálatot. Álltunk a városháza előtt,
próbáltuk a hangzást, és érzékelhető volt a mély
hangok hiánya. A hallásom egészen jó, így én is
azonnal észrevettem. Most készül a kiválasztott
dallamoknak az új harangokhoz tartozó átírása.

Mi lesz a piaccal advent idején?
Kértem a kollégáktól, hogy a piac akkor is ma-
radjon a Dunakapu téren, mert a győriek ezt
szeretnék. Márpedig ez a fontos. A korcsolya-
pálya és az óriáskerék elfér a piac mellett. 
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Pákh Imre magyar–amerikai műgyűjtő
kollekciójából több mint hatvan alkotás
érkezett Győrbe, többek között az egész

alakos Ásító inas vagy a  Krisztus Pilátus előtt
vázlata, de ezek mellett igazi kuriózumokat is
rejtettek a faládák.

A képeket dr. Dézsi Csaba András polgármes-
ter, Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum igazgatója és  Boros Judit,
a tárlat kurátora fogadták. A festmények kö-
zül a Hímző leányt a polgármester és a mú-
zeum igazgatója bontotta ki. A polgármester
a Győr Plusznak elmondta: nagyon komoly
biztonsági intézkedések szükségesek a kiál-
lítás festményeinek védelméhez. A tárlat há-
rom hónapig tart nyitva, ezalatt végig fegy-
veres biztonsági őrök óvják majd a milliárdos
gyűjteményt. 

SZOMBATTÓL LÁTHATÓ A MUNKÁCSY-KIÁLLÍTÁS

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Hétfőn délelőtt fokozott biztonsági intézkedések mellett, egy buda-
pesti raktárból, kamionnal érkeztek meg a Munkácsy-képek Győrbe,
az Esterházy-palotába.  

A több mint hatvan műtárgyból álló gyűjte-
ményt tematikusan, illetve kronológiai sor-
rendben rendezik be a termekben, így a festő
különböző korszakai és a művészetét érintő
hatások is jól nyomon követhetőek lesznek.

Boros Judit, a kiállítás kurátora portálunknak
elmondta, az Esterházy-palota barokk épüle-
tének megvan a sajátos hangulata, amely
meghatározó keretet ad a kiállításnak. Mivel
Munkácsy színvilága a zöld és a piros, me-
lyekkel kiegyensúlyozza festményeit, ezért
egy viszonylag világosabb zöld árnyalatot vá-
lasztottak falszínnek. A kiállítás végigköveti a
festő pályáját, a legkorábbi időtől, az 1860-
as évek elejétől láthatók művei, a nagyon ko-
rai rajzok, majd 1873–74-től a festmények
egészen a ’90-es évek első feléig, tehát min-
den időszakából és minden műfajban megis-
merhetjük munkáit. Megpróbáljuk műfaji cso-
portosításban bemutatni, hogyan fejlődött a
tájkép-, az életkép-, a portréfestésben, ho-
gyan alakultak ki és hová jutottak a szalon-
zsánerképei. Időt kell szánni a kiállításra, egy-
egy alkotásra, ha „beengedjük” magunkat
Munkácsy képeibe, akkor egy univerzális élet-
élményhez is eljuthatunk” – fogalmazott
Boros Judit.
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Kinek mondta el elsőként, hogy ön lesz Győr
jegyzője?
Természetesen a családomnak, a lányomnak és
a fiamnak mondtam el. A lányom elsírta magát
örömében, a fiam pedig úgy férfiasan gratulált. 

Fogalmazhatunk úgy, hogy szakmai karrierje
csúcsára érkezett jegyzői kinevezésével? Rá-
adásul éppen a születésnapján, október 14-én
lett hivatalosan a város jegyzője.
Feltétlenül a szakma csúcsának érzem ezt a fel-
adatot. Rendkívül nagy megtiszteltetés, s termé-
szetesen igen komoly kihívás is ez a feladat. 

KÉT HÖLGY VEZETI 
A POLGÁRMESTERI HIVATALT
NAGYNÉ DR. LÁSZLÓ EDIT SZÜLETÉSNAPJÁN LETT A VÁROS JEGYZŐJE

A közigazgatásban hatalmas tapasztalattal rendelkező jogász, Nagyné dr. László Edit lett Győr Megyei Jogú
Város jegyzője. Az önkormányzatnál korábban a közigazgatási, majd a jogi és önkormányzati, mostani ki-
nevezéséig pedig a hatósági főosztályt vezette. 2010-től 2011 végéig a Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal főigazgatójaként dolgozott, komoly szerepe volt az okmányiroda kialakításában is. Tizenhárom
évvel ezelőtt a Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany Fokozatával tüntették ki. 

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Bizonyára könnyebbséget jelent, hogy az
egész életét a közigazgatásban töltötte. 
Igen, abból is harminc évet a győri polgármes-
teri hivatalban dolgoztam. Az utóbbi hét évben
a hatósági főosztályt vezettem. Alapvetően jo-
gász a szakképzettségem, kamarai jogtaná-
csos is vagyok, és ebből adódóan általában ha-
tósági feladatokat láttam el.

Milyen szakmai elképzelésekkel indult a jegy-
zői pályázaton? Milyen változásokra, új hang-
súlyokra van szükség a hivatalban?
Most az a legfontosabb feladatom, hogy rész-
letesen áttekintsem a hivatalban zajló folya-
matokat. Természetesen vannak már elképze-
léseim, de polgármester úr azt kérte, hogy gon-

doljam át az egész hivatal működését, szüksé-
ges-e szerkezeti átalakítás, mert elégedetlen
néhány stratégiai terület működésével, ezért a
szakemberekkel egyeztetve fogom kialakítani
a koncepciómat.  

2022 választási év is egyben, mit lát a legsür-
getőbb feladatnak?
A legfontosabb feladatunk a választásokra való
felkészülés, az ilyen jellegű előkészületek már
zajlanak a hivatalban, ezt a munkát folyamato-
san fogjuk végezni, hogy a választások zökke-
nőmentesen lezajlódjanak.

Jelentős változás az is, hogy az eddigi férfias
vezetést követően most két hölgy vezeti a pol-
gármesteri hivatalt. Milyen munkamegosztást
tervez dr. Bakonyi Bernadett aljegyzővel?
Már egyeztettünk, de még a héten írásba is
foglaljuk, hogy mely területek tartoznak a jegy-
zőhöz és melyek az aljegyzőhöz.   

Több mint másfél éve dolgozik együtt dr. Dézsi
Csaba András polgármesterrel, milyen vára-
kozásokkal tekint a közös munka elé? A hiva-
tal szerkezeti átalakítását érintő kérdések
mellett milyen további szempontokat fogal-
mazott meg a város első embere?

Polgármester úrral a
hatósági főosztály ve-
zetőjeként dolgoztam
együtt az elmúlt idő-
szakban. Neki a legfon-
tosabb kérdése az volt,
hogy milyen szervezeti
változásokat képzelek
el, hogy gondolom a hi-
vatal szervezetének a
kialakítását. Én elmond-

tam, hogy a jelenlegi felállást, tehát a főosztályi
rendszert jónak, irányíthatónak tartom. Viszont
elengedhetetlenül fontos tudni, hogy akkor
működik jól a hivatal, a munkája akkor átlátha-
tó és szakmailag irányítható, ha megfelelő em-
berek vannak a tudásuknak, tapasztalatuknak
megfelelő helyen. Ezt mindketten így gondol-
juk, és ezért ebbe az irányba is haladunk előre.

MOST AZ A LEGFONTOSABB
FELADATOM, HOGY

RÉSZLETESEN ÁTTEKINTSEM
A HIVATALBAN ZAJLÓ 

FOLYAMATOKAT
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Dzsungel és óriásteknősök
Az egzotikus úti célok közül Anna Butler
Payette turisztikai igazgató a varázslatos
Seychelle-szigeteket mutatta be. A tró-
pusi szigetcsoport az Indiai-óceánban ta-
lálható. Érintetlen tengerpartjai, csodála-
tos dzsungelei, lenyűgöző gránitsziklái és
hatalmas teknősei ejtik ámulatba a láto-
gatókat. Óriásteknősből egyébként már
százötvenezres a populáció, míg lakossá-
ga kilencvenezerre tehető. Száztizenöt
szigetéből csupán húsz a lakott. A szige-
tek közel vannak egymáshoz, kis hajókkal
könnyen átjárhatók. Halak, friss zöldsé-
gek, a tenger gyümölcsei adják gasztro-
nómiájának alapját. A megélhetést a ha-
lászat és az idegenforgalom biztosítja.
Esküvőturizmusa lendületesen fejlődik.

Rendezvénysorozattal segítjük a turizmus
Covid utáni helyreállítását – mondta
Tóth Attila szervező, az Aviareps Ma-

gyarország ügyvezetője. A világ vezető, turisz-
tikai képviseleteket ellátó szervezetének honi
vezetőjével beszélgettünk.

Mennyire szenvedte meg a szakma a Covidot?
Összességében nagyon, de nem mindenki egy-
formán. Az, aki vidéken vízi túrákat szervezett,
még pluszforgalmat is csinálhatott. Aki viszont
budapesti nemzetközi konferenciák rendezé-
séből vagy egzotikus utazások szervezéséből
él, az nagyon. Budapesten gyakorlatilag meg-
szűnt a turistaforgalom. A vidékre és a zöld ak-
tív turizmusra jóval nagyobb figyelem jutott. A
nagyvárosi turizmus felélesztéséhez biztosan
hosszabb idő kell, és konferenciákat sem szer-
veznek még. A beutazó turizmus a szomszédos
országokból már szépen megélénkült, de Ame-
rikából, Ázsiából egyelőre nem tértek vissza a
turisták.

Hogyan alakult az idei szezon?
Magyarországon a belföldi turizmus örvende-
tesen nőtt, a kiutazások száma sem nullázó-
dott le. A bezárt országokba nyilván nem lehe-
tett utazni, de a közelebbi helyek forgalma
emelkedett. A beoltottak könnyebben mertek
utazni és be is engedték őket. Akik nem voltak

LEHET UTAZNI!
Turisztikai rendezvénynek adott otthont a Famulus Hotel, ahol az uta-
zást szervezők, a szállodaláncok és a turisztikai hivatalok képviselői
találkozhattak egymással.

beoltva, nehezebben és drágábban utazhattak,
ez valószínűleg a jövőben is így lesz. Nyáron a
mediterrán térség vagy Észak-Európa a ked-
veltek, télen pedig az egzotikus országokat cé-
lozzák meg az utazók. Utóbbiak egy része már
nyitva van, illetve most nyílik meg.

Mennyire biztonságosak ezek a helyek?
Legalább annyira, mint Magyarország. Általá-
ban PCR-teszttel engedik be az embereket, ak-
kor is, ha be vannak oltva. A légitársaságok is
nagyon figyelnek az előírásokra, ráadásul a re-
pülőgépek levegőjét jól lehet szűrni, és mivel általában a maszk is kötelező, ezért a repülés

sem veszélyes. Másként utazunk, de a lényeg,
hogy lehet utazni!

Milyen lesz a jövő év?
Egyre nő a beoltottak száma, ezért úgy gondo-
lom, hogy a célországok száma növekedni fog.
Én mindenképpen bővülő turizmusra számítok,
mind a be-, mind a kiutazások tekintetében.

Két és fél millió vendégéjszaka
Háromszázötvenezer turista mintegy két
és fél millió vendégéjszakát töltött el eb-
ben a szezonban Horvátországban. Ezek
a számok kilencven százalékos növeke-
dést jelentenek az előző évi adatokhoz
képest. A nagy látogatottság nyilván an-
nak is köszönhető, hogy a horvát határt
orosz és kínai vakcinával is át lehet lépni.

A legkedveltebb térségek a közelebbi he-
lyek, a Kvarner-szigetek, a települések
közül Rijeka, Crikvenica, Selce. Utána az
Isztria következik, ezt követi Split, majd
Zadar és környéke. Utóbbinak azért is
nőtt meg a forgalma, mert Budapestről
már repülővel is eljuthatunk Zadarba.

Az ország biztonságos, idén márciustól be-
vezetett egy „Safe Stay in Croatia” elneve-
zésű nemzeti biztonsági tanúsítványt. Ez
lehetővé teszi a látogatók számára, hogy
könnyebben fel tudják ismerni azokat az úti
célokat, szálláshelyeket, közlekedési for-
mákat, turisztikai attrakciókat, amelyek
megfelelnek a nemzetközi egészségügyi és
higiéniai szabványok követelményeinek –
mondta Ivanova Herceg, a Horvát Idegen-
forgalmi Közösség magyarországi képvise-
letének igazgatója.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter
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ARómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum pályázatot hirdetett a Győrben
és a Győri, Téti és Pannonhalmi járásban

élő vagy innen elszármazott képző- és ipar -
művészek számára, amelyre 56 alkotó 98
munkával nevezett. A képző- és iparművészet
számos ágát felölelik az itt bemutatott alkotá-
sok, de a fő hangsúlyt a táblaképfestészet adja
meg. „Nagyon fegyelmezett műveket sorakoz-
tat fel a tárlat, az élesebb ütközéseket kerülő,
elsősorban az alkotói meditációt, a szépségke-
resést, a harmónia iránti vágyat kifejező műve-
ket láthatunk. A „nagy öregek”, a középnemze-
dék alkotói mellett fiatalok is megmérettették
magukat, de inkább az jellemző, hogy az arcu-

ŐSZI TÁRLAT DÍJESOVEL´́
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Óriási érdeklődés mellett nyílt meg a Győr Megyei Őszi Tárlat szombaton
a Magyar Ispitában, ahol 31 művész 44 alkotása látható november 9-ig.

latukat, a törekvésekeit kimunkált művészek
jelentkeztek, akik tudatosan építik életművüket
és egy-egy karakteres alkotással hívják fel ma-
gukra a figyelmet” – erre világított rá megnyitó
beszédében Wehner Tibor képzőművész, a
zsűri tagja.

Győr Megyei Jogú Város díját idén Csermák
Zsuzska grafikusművész érdemelte ki, aki két,
a Balatont ábrázoló, nyáron készült akvarell-
festményével lopta be magát a zsűri szívébe. A
művész a mikrokörnyezetéből vett inspiráció-
kat próbálja képekben megfogalmazni. A Ró-
mer-múzeum díját Varga Gyöngyvér Amala
üvegművész kapta két alkotásáért, amelyek a
Goodbye és a Peace címet viselik. A művész
munkáit a hagyományos képalkotás és digitális
technológia ötvözésével készíti.

Átadták a frissen alapított Az év alkotó tanára
díjat is, melyet a 15 éves Art 9000 Egyesület
hozott létre. Az elismerést Milu Milanovich
Ildikótól, az egyesület titkárától vehette át
Németh Attila rajztanár. 

HERTAY MÁRIA HAZATALÁLT

EMLÉKSZOBA AZ ALKOTÓ TISZTELETÉRE

Szerző: Maróti Zsuzsa
Fotó: O. Jakócs Péter

Hertay Mária grafikusművész Mén -
főcsanakon hazatalált. Év tizedes
magányát oldotta az itteni közeg,
amely személyét és művészetét
befogadta – mondta a Munkácsy-
díjas alkotó emlékszobájának mi-
napi megnyitóján Kratochwill
Mimi művészettörténész.

A három évvel ezelőtt, 86 éves korában elhunyt
művész alkotásainak egy részét a ménfőcsanaki
Szent Kereszt-plébániára hagyta, s a hagyatékból
összeállított válogatást ismerhetik meg mostan-
tól az emlékszobát felkereső érdeklődők.

De hogyan is alakult egyre mélyülő kapcsolata
Ménfőcsanakkal? Az itt élők lelki gondozója,
Bartók Ferenc OSB plébános három évtizeddel
ezelőtt egy rézkarc- és tűzzománc-kiállítása
révén ismerte meg Hertay Máriát. Ismeretsé-
gük barátsággá alakult a mélyen vallásos alko-
tóval, aki tehetségével, művészetével egész
életén át alázattal szolgálta a Teremtőt. Ren-

díthetetlen hite tükröződik bibliai témájú réz-
karcain, amelyek bizonyítják: ezt a technikát a
nagy elődök, Dürer és Rembrandt utódjaként, de
20. századi szellemben művelte. A keze olyan
volt, mint egy marósnak, a lakását áthatotta a
rézkarcoláshoz használt sav szaga – emlékezett
a művészettörténész, s hozzátette: máig titok,
hogy bírta ez a vékony, törékeny nő a klasszikus
rézkarc technikát ilyen tökélyre vinni?

Hertay Mária készített litográfiákat, kőnyoma-
tokat már főiskolás éveiben. Éjszakánként járt
be a Képzőművészeti Főiskolára, ugyanis ott
fért hozzá a technikához nélkülözhetetlen kö-
vekhez. Ezt a számára kedves műfajt később is
gyakorolhatta, amikor bekapcsolódott a győri
grafikai alkotóközösség munkájába.

A Rába-parti városhoz és a környező régióhoz
egyébként megannyi szállal kötődött: a feltá-
madt Krisztust ábrázoló szekkó volt az utolsó
munkája a csanaki temető ravatalozójában. A
templomban több tűzzománc alkotása látható,
a templomkertet pedig a Mária hét örömét áb-
rázoló tűzzománc stációsorozat díszíti. A mo-
soni plébániatemplomban és a győrújbaráti
templomban is több alkotása tekinthető meg.
Az életművéről keresztmetszetet adó albumot
a győri Palatia Nyomda készítette.

Végrendelete értelmében Csanakon temették
el. Hertay Mária hazaérkezett.

Az emlékszoba címe: 
Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 1. 

Látogatható
előzetes időpont-egyeztetés után

a Szent Kereszt-plébániában.
Telefon: 96/449-377, 

e-mail: ferencosb@gmail.com.
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GKI tehergépkocsi- és autóbuszvezetôi
alap és továbbképzés tanfolyamot folyamatosan indítunk. 

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

Jelentkezni lehet: Gyôr, Jereváni út 42.

Telefonszám: 96/418-959 • E-mail-cím: gyor@netcariskola.hu
Honlap: www.netcarjogsi.hu

Elméleti képzés e-learning
(távoktatás) formában is
választható.

Az önkormányzat európai uniós, vissza
nem térítendő támogatást nyert el az
Ipar út és a Szigethy Attila út aszfaltbur-

kolat-felújítására. A felújítás a Szigethy Attila
utat az Ifjúság körút és a Kodály Zoltán út kö-
zött érinti. A felújítás során kicserélik az utakat
szegélyező szegélykőelemeket, valamint kicse-
rélik a teljes vastagságú aszfaltrétegeket.

Az építés soron következő fázisában a meglévő
aszfaltrétegek eltávolítása következik, ez azon-
ban jelentős, 10 centimétert meghaladó szint-
különbség kialakulásával jár a keresztező uta-
kon. Emiatt október 18–30. között lezárják a
forgalom elől a Szigethy Attila út–Kodály Zoltán
út csomópont mellékirányait, tehát a Kodály
Zoltán út és a Szabolcska Mihály utca zsákutca
lesz a fenti időszakban a Szigethy Attila úti cso-
mópontnál – ennél a forgalmi rendnél a Szigethy
Attila úton csak egyenesen lehet haladni. 

A lezárás számos helyi járatú autóbusz terelését
jeleni. A Volánbusz koordinátoraival közösen a
Kodály Zoltán út–Földes Gábor út körforgalmá-
hoz közel jelöltek ki három ideiglenes megállóhe-
lyet, melyet a mellékelt térkép ábrázol. Aki a Ko-
dály Zoltán úton a Verseny Tesco áruház mellett,
vagy a Szigethy Attila út 97. előtti megállóhelyet
szokta használni az utazáshoz, az a Kodály Zoltán

út–Földes Gábor út körforgalmánál kialakított
megállók közül tudja megválasztani a járatoknak
megfelelő buszmegállót. A buszjáratok a lezárást
követően is terelőúton maradnak az egyéb útépí-
tési munkák miatt. A buszok november 15-től
térnek vissza eredeti útvonalukra.

A terelés jelentős forgalomkorlátozással, és a for-
galom lassulásával fog járni. Hétfőn, az első nap
reggelén rendőrök fogják segíteni a forgalmat. A
közel kéthetes lezárást az útkezelő igyekezett az
őszi szünet idejére időzíteni, a terelés második
hetében kisebb torlódásokra számítanak.

ÚTLEZÁRÁS KEZDŐDIK ADYVÁROSBAN
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Agyőri hegymászó, Kovács Albert nem
most vívta ki magának a mászósport
elismerését, hanem már évekkel ko-

rábban. Kitartása, profizmusa és józan ítélő-
képessége a legnagyobbak közé emelte. Ezt
bizonyította idén nyáron is, amikor Vitéz Pé-
terrel a Pobeda-csúcs meghódítására ké-
szültek. Akkor mondott megálljt, amikor kel-
lett, ez pedig kellett ahhoz, hogy épségben

hazatérjenek. A sportembernek helyén van
az esze és a szíve is, ez utóbbit pedig itthon
is folyamatosan bizonyítja. 

Most éppen egy olyan fényképet ajánl fel jó-
tékonysági licitre, amelyen ő maga látható, s
Kirgizisztánban készült. Egyedi, különleges,
és rengeteg üzenettel bíró fotóról van szó,
amelyet igazából mindenki úgy fordít le ma-
gának, ahogy a legjobban tetszik neki, de Albert
szívesen mesélt róla, mit is láthatunk. 

„Ami a fotón látszik, az messze a komfort zónán
túl van. Ott, abban a pillanatban kellett eldön-
teni, hogy bevállalom-e az ugrást. Alattam ki
tudja, milyen mélység volt, éles-jeges sziklák

LICITEN A HÓPÁRDUCOK FOTÓJA
és sorolhatnám. Viszont tudtam, hogy a tes-
temre erősített kötél végén ott áll a társam,
aki fogja, és ha bármi történne, nem engedné,
hogy bajom legyen. Meg kellett próbálni, mert
csak így juthattam át a túloldalra. Sikerült az
ugrás, minden rendben volt! Ám ha nem sike-
rült volna, akkor sem lett volna semmi sem,
tettünk volna egy kerülőt. Tudni kell kockáz-
tatni az életben, de csak kellő körültekintéssel.
Ezért is gondolom, hogy ennek a képnek ha-
talmas motivációs üzenete van, s remélem,
más is így látja, mint én” – foglalta össze Al-
bert, aki azt is elmondta, mi a licit célja. 

„Szeretném, ha a képért kapott összegből
minél több, az Ibex Sport Falmászás termé-
ben sportoló gyermeket támogatni tudnánk.
Többen vannak, akik nagy családból jönnek,
s minden testvér bérletes nálunk. Ez pedig
tudom, hogy anyagilag azért teher. Olyanról
is tudomásunk van, ahol másról mondanak
le, csak hogy a gyermek járhasson az edzé-
sekre. Ez az elszántság, és a mászás iránti
szeretet engem mindig nagyon megérint,
ezért is szeretnék valahogy segíteni.” 

S igen, minél nagyobb áron kel el ez a különle-
ges fotó, annál több családnak, annál több
mindenben tudnának segíteni az Ibexesek. A
bérleten kívül szívesen támogatnának gyere-
keket akár mászócipővel is, vagy amire éppen
szükség van, s jut rá a támogatásból. Albert ar-
ra is ígéretet tett, hogy a legtöbbet kínáló cég
logójával díszített zászlót elviszi magával a kö-
vetkező hétezres csúcshódításra, és azzal
együtt készít egy fotót a megfelelő pillanatban. 

„A sajátunkból is szoktunk jótékonykodni, de
ez egy kicsit nagyobb szabású akció lenne,
ezért gondoltam erre a licitre. Aki megvásá-
rolja a fotót, olyat kap, amilyen senki másnak
nincs, s remélem, ha ránéz, mindig az jut
majd eszébe: nem kell nagyot vállalni, csak
éppen annyit, amit a meglévő tudással, esz-
közökkel, társakkal teljesíteni lehetséges. S
ha még így sem sikerülne? Menni tovább és
keresni a következő lehetőséget!” 

A Kovács Albertről készült fotóra az Ibex Sport
Falmászás hivatalos Facebook-oldalán lehet li-
citálni, kommentben vagy üzenetben!

Kovács Albert és Vitéz Péter a nyáron megjárták Kirgizisztánt, s bár
nem sikerült a világ egyik legveszélyesebb csúcsának a meghódítá-
sa, a legfontosabb, hogy hazajöttek, mert Albert, az Ibex Sport Fal-
mászás egyik tulajdonosa felelős döntést hozott. Most pedig csalá-
dokon szeretne segíteni, mert ha valaki, akkor ő tudja: a mászás
igazi szenvedély, amely építi a testet és a lelket is. 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás
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Arany ékszer felvásárlása! 
Október 19. kedd, 10–14 óra között • Lima Pub&Hostel (Arany J. u. 13., Arrabona áruházzal szemben) 
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Régiségfelvásárlás! Festmények, régi pénzek, kitüntetések, képeslapok, Zsolnayk, herendik, karórák. 

10.500 Ft/g-tól 
Fazonarany

13.500 Ft/g-tól 

Arany és briliánssal 
díszített akár
30.000 Ft/g-tól

9021 Győr Széchenyi tér 11. Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055   info@optimumoptika.huOPTIMUM OPTIKA

Megnövekedett a képernyőidő?
Totális védelem a Zeiss számítógépes szemüveglencséivel!

A ZEISS Officelens BlueGuard 
számítógépes lencséket most 

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNNYEL 
kínáljuk.

Gerencsér Enikő 22 éves, szülei Tóth Ildikó
kékfestő népi iparművész, a népművé-
szet mestere és Gerencsér Zsolt kékfes-

tő, a népművészet ifjú mestere. Enikő a kékfestés
szeretetét, alapismereteit már gyerekkorában el-
sajátította a család győri, Festő utcai műhelyé-
ben, amit ükapja 1906-ban alapított. Itt a mai na-
pig százéves mintafákkal, kézi mintázással és ha-
gyományos technológiával készülnek a kelmék.  

„Ötödik generációként fontosnak tartom a magyar
és a családi hagyományok fenntartását, átörökíté-
sét. Különösen érdeklődöm szűkebb hazám, a Rá-
baköz motívumai és azok jelentései iránt. Szívesen
alkalmazom ezeket a mintákat modern és hagyo-
mányos stílusú ruhák, kiegészítők és lakástextíliák
készítésekor. A mai mindennapos élet során hasz-
nált tárgyakhoz és ruhákhoz tervezett textíliáimat
népi mintákkal díszítem, ezáltal szeretném meg-

JUNIOR PRIMA DÍJAS A GYŐRI KÉKFESTOLÁNY

Gerencsér Enikő győri kékfestő kapta népművészet és közművelődés kategóriában a Junior Prima Díjat,
melyet pénteken este vehetett át a fővárosban.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Győri Kékfestő Műhely

őrizni a népi kultúra egy darabját és átemelni a mo-
dern fenntartható divatba” – árulta el Enikő.

A fiatal tehetség tagja a Kisalföldi Népművé-
szek Egyesületének, ahol munkájával segíti a
régi mesterségek fennmaradását és népszerű-
sítését, kiállításokon vesz részt, bemutatókat
tart, és emellett a Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem kommunikáció és
médiatudomány szakos hallgatója.

A Junior Prima Díjat 2007 óta ítélik oda a ki -
emelkedő teljesítményt nyújtó harminc év alat-
ti fiataloknak, amellyel ösztönzést szeretnének
adni az ifjú tehetségek kibontakozásához. A díj
kétmillió forintos pénzjutalommal jár.

´́
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VIRTUÁLIS SÉTÁK A MEGYÉBEN
HÁROMDIMENZIÓS TURIZMUSFEJLESZTÉS

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

Amegyei önkormányzat kapcsolata a né-
metországi Profzheim városával, illetve
Enzkreis járással hosszú évekre nyúlik

vissza. A mostani közös projekthez két művész
szakemberrel és egy Amerikában kifejlesztett
technológiával járultak hozzá.

 járványt megszenvedte ugyan, de meggyőződése
szerint „újra fogják osztani a lapokat”. Lesznek
olyan korábban népszerű helyek, amelyeket ke-
vésbé látogatnak, és olyanok is, amelyeket most
fognak igazán felfedezni. Ezért izgalmasan, a mai
kor kihívásainak megfelelően kell bemutatni az ér-
tékeinket. Megyénkben mind az épített, mind a
természeti környezet vonzó, műemlékekben pedig
Győr és Sopron is különösen gazdag.

Az elkészült anyag ingyenesen hozzáférhető
lesz bárki számára. A későbbiekben pedig ér-
demes lenne összegyűjteni őket és egy appli-
káción keresztül akár megyei turisztikai bemu-
tató is készíthető belőle.

Új módszerekkel, a legmodernebb
technikával segíti a turizmus fejlesz-
tését a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat. Erről számolt be
Németh Zoltán elnök a Püspökvár-
ban tartott sajtóbemutatón.

A különleges eszközzel 3D-s képanyagot készíte-
nek, amely alkalmas arra, hogy az adott helyszíne-
ken a későbbiekben virtuális sétát tehessünk. Az
eseményen a sajtó képviselői bepillantást nyerhet-
tek a bemutató felvételkészítés folyamatába.

A német szakemberek 3D-s felvételt készítenek a
Széchényi Patikamúzeumról, a Püspökvárról, a
csornai premontrei apátságról, valamint a moson-
magyaróvári várról. Ezeken kívül dolgoznak még a
lébényi Szent Jakab-templomban, a soproni evan-
gélikus templomban, valamint Győrben a Széche-
nyi téren és az Insula Lutherana épületegyüttes-
ben. Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
arról beszélt, hogy a turizmus a koronavírus-
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

A nők legtöbbjénél kikerülhetetlen
kérdés a fogamzásgátlás, s bizony a
sokféle módszer között könnyű el-
tévedni. Az eligazodásban dr. Bör-
zsönyi Ágnes szülész-nőgyógyász
szakorvos segít, aki vállalta, hogy
teszi ezt rendszeresen rovatunkban,
a női egészség és élet témakörében.  

A ma ismert fogamzásgátlási módszereket
három nagy csoportra oszthatjuk. Kezdjük a
természetes módszerekkel, amelyek maguk-
ban foglalják például a naptározást és a meg-
szakításos közösülést is. Ezek egyike sem iga-
zán megbízható, szóval inkább lépjünk is to-
vább a mechanikus és kémiai fogamzásgát-
lásra, amelyekhez a női és a férfi kondomot, a
diaphragmát, a spirált vagy rézgyöngyöt, a
férfi és női sterilizációt, és a különböző sper-
micid géleket, zseléket, kúpokat soroljuk. A
harmadik csoportba a hormonális fogamzás-
gátlás tartozik, ami lehet a 3 hónapos injekció
vagy implantátum, a spirál, a szájon át szed-
hető tabletták, az esemény utáni tabletták és
a hüvelygyűrű.

NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

FONTOS DÖNTÉS A MEGFELELŐ
FOGAMZÁSGÁTLÁS

A választék és az interneten is megtalálható
megbízhatósági adatok (Pearl-index) tehát
igencsak bőségesek és informatívak, most
már csak az a kérdés, hogy mitől függ, hogy a
szakorvos melyiket ajánlja a bizonytalan páci-
ensnek? 
A nőgyógyászok szívesen segítenek. Hiszen sok
minden befolyásolhatja a választást. Például az
életkor, hogy szült-e már az illető, vannak-e
meglévő betegségei, dohányzik-e, ismerünk-e
trombózishajlamot. Mi a legjobbat igyekszünk
ajánlani, de dönteni nem tudunk a hölgyek he-
lyett. Maximum olyan mértékben, hogy ka-
maszlányoknak nem írunk fel fogamzásgátló
tablettát, akkor sem, ha a szülők kérik. Bőven rá-
érnek még azzal... A fiatalabb korosztálynak (18-
20 év alatt) elsősorban az óvszert ajánlanám,
mivel ez a nemi betegségek nagy részétől meg-
véd, és a szervezetet sem terheli hormonokkal.
Egy megfelelő életkorban megélt stabil, tartós

párkapcsolatban a legbiztosabb módszernek a
hormonális fogamzásgátlást tartom. Azoknál a
hölgyeknél pedig, akik már adtak életet gyer-
meknek, a spirál igazán kiváló választás. Főleg a
hormonspirálokra gondolok, amik mellett nincs
menstruáció, ami pluszban ad még több sza-
badságot és kényelmet a viselőjének.

Minden nőben felmerül a kérdés, ha egy fo-
gamzásgátlási módszer megvéd a nem kí-
vánt terhességtől, vajon mennyire terheli a
szervezetet?
Felsorolni az összes lehetséges negatív és pozi-
tív mellékhatást itt és most nem lehet, tisztában
vagyok vele, hogy rengeteg a szóbeszéd vagy az
internetes tanács. Az én legfőbb tanácsom to-
vábbra is az a nőtársaknak, hogy bátran faggas-
sák a nőgyógyászukat! Természetesen minden-
kinek személyre szabottan kell megtalálni a
megfelelő fogamzásgátlást. Egyénileg kell a rizi-
kót mérlegelni, és figyelembe kell venni a fel nem
írás vagy a védekezésmentes élet negatív követ-
kezményét: egy nem kívánt terhességet és a ter-
hességmegszakítás esetleges rizikóját, kompli-
kációit is. A hölgyektől pedig azt kérném újra és
újra: merjenek kérdezni tőlünk, nőgyógyászoktól,
szívesen segítünk a választásban!

Ha részletesebben is érdekli a téma, látogas-
son el a gyorplusz.hu-ra és keresse bővebb
cikkünket!

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás, freepik.com
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Miért éppen Karády Katalin bőrébe bújt?
Többször jártam New Yorkban, a kint élő magya-
rok körében gyakran szó esett Karádyról, hiszen
ő az utolsó húsz évét ott élte. A hangszínem mé-
lyült annyit, hogy hasonlítson az övére. A pandé-
mia alatt kutattam az életét, megismertem a da-
lait és egyre inkább lelki rokonságot, sorstárssze-
rűséget éreztem vele. Az estet úgy állítottam
össze, hogy narrációval idézem fel a színésznő
életét és a szerelmes és honvágy típusú versei-
met beleszőttem a dalok közé. A műsort először
a Marcal étteremben, telt ház előtt, nagy sikerrel
mutattam be. Reménykedem abban, hogy lesz
folytatása, hiszen úgy tapasztaltam, a nosztalgiá -
zásra igénye van az embereknek, és szeretném,
ha minél többen megismernék a kivételes szí-
nésznő életét.

Nyugalmazott énekkari művészként, költőként aktív életet él, folyamatosan alkot, folytatja művészeti te-
vékenységét Olasz Valéria. Legutóbb Karády-estjével hívta fel magára a győriek figyelmét.

KARÁDY BŐRÉBE BÚJT AZ ÉNEKKARI MŰVÉSZ

OLASZ VALÉRIA VILÁGA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Öt éve nyugdíjas, hogyan telik azóta az élete?
Nem tétlenkedem, hasznosan töltöm a nap-
jaimat. Az éneklést természetesen nem
hagytam abba, hiszen az a lételemem. Gyak-
ran visszahívnak külsősként az operákba, a
Győri Nemzeti Színházba, amely öröm és
nagy elismerés számomra, hiszen ez azt je-
lenti, hogy szakmailag még mindig értékelik
a munkámat. Megmaradt az írás is, hiszen az
a vénámban van. Mosonszolnoki vagyok,
meleg szeretetben, hatgyermekes családban
nőttem fel, mindez szép útravalót nyújtott
alkotói munkámhoz, személyiségemhez.
Anyai nagybátyám Simon Lajos, József Atti-
la-díjas költő, újságíró volt. Talán az ő ihleté-
sére a költői vénám már korán megmutatko-
zott. Tanulni nem tanultam a versírást, de
sokat olvastam, József Attilán, Adyn nőttem
fel, szeretem Kányádit, Faludyhoz pedig ver-
set is írtam.

Az évtizedek során több kötete is megjelent,
milyen sikereket ért el a költészet terén?
A ’80-as években kezdték közölni verseimet,
kezdetben a Kisalföldben, majd később külön-
böző antológiák, irodalmi folyóiratok fogadták
írásaimat. Életem során több alkalommal jártam
New Yorkban, a határon túli tapasztalataim
meghatározták világlátásomat, költészetemet.
Az Amerikai-Magyar Népszabadság közölte
verseimet, valamint lefordítottak néhányat kö-
zülük angol és román nyelvre is. Meghívást kap-
tam több alkalommal a szilágysági Hepehupa
szerkesztőségétől (Zilah), ahol a Költészet Tava-
szán évente költőtalálkozókat szerveznek. Je-
lenleg is több antológia, irodalmi és közéleti lap
közli verseimet, 2009 óta a győri Irodalmi Anto-
lógia és Művészeti Közösség aktív alkotó tagja,
előadóművésze vagyok, mely közösség 2017
januárjában elnyerte a Győr Művészetéért díjat.
Eddig négy önálló kötetem jelent meg: a Felhők
a fényben (l994), a Csillagistenek (2008), a Csil-
lagok hatalmában (2012) és a Mindörökké kike-
let (2017). Szeptemberben mutattuk be a Győr
királyi várossá válásának 750. évfordulójára ké-
szült Győri Antológia tematikus könyvét, amely-
ben nekem is több írásom szerepel. Jelenleg kö-
vetkező új kötetemen dolgozok.

Milyen témák foglalkoztatják, milyen inspirá-
ciók érik?
Nem várom meg az ihletet, inkább a hangula-
taim befolyásolják az írásaimat, írok a távoli
kedveshez, a mindennapjaimról, az évszakok
változásáról. Megfogan a gondolat és azt vi-
szem tovább, a végére elkészül az alkotás. Egy
barátom egyszer azt mondta: „Valikám, nem
kell megvárni az ihletet, mert az amatőr mun-
ka. Akkor lesz valaki profi, ha leül és elhatároz-
za, hogy én most erről írok.” A pályám kezdetén,
az első időszakban nagyobb élmény volt írni,
mert az érzelmi töltetű versekre jobban reagál-
tak az emberek, a kapcsolatok is szeretetből
fakadtak, nem érdekből. A szüleim sajnos nem
érhették meg az első verseskötetem megjele-
nését. Jelenleg az antológiás társaimmal va-
gyunk egymásra nagy hatással, segítjük, taná-
csokkal látjuk el egymást és inspirálódunk is.

Az énekkarrierje hogyan alakult?
A zene szeretete is családi örökség, édesanyám-
nak nagyon szép hangja volt, ő mindig énekelt. A
népdalok beleivódtak a vérembe, a hangulatomba,
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A diffúzorok felhasználási módjai
Az elektromos diffúzorok nemcsak szép díszei a
lakásnak, hanem stresszoldásra, immunerősí-
tésre is kitűnően használhatóak. Létezik száraz
és vizes működésű készülék is, melyek felhasz-
nálási módja abban tér el, hogy szeretnénk-e pá-
rásítani a helyiséget, ahol használjuk, vagy sem.

A hagyományos teamécseses párologtatással
ellentétben a diffúzorok ultrahang-tecnológiá-
val mikroszemcsékké porlasztják szét a vizet
és az illóolajat a lakás életterébe juttatva. Biz-
tonságosan alkalmazható gyerekszobába is,
mivel vízszintérzékelő segítségével automati-
kusan kikapcsol, ha elfogy a folyadék belőle.

Hatásuk révén tisztítja és fertőtleníti a lakás le-
vegőjét, amit kellemes illattal borít be. Számos
készülék fényhatással is bír, mely nyugtatólag
hathat az idegrendszerünkre.

A készülék élettani hatásai
Amennyiben fertőtleníteni szeretnénk a la-
kás levegőjét, akkor csepegtessünk a készü-

AZ AROMADIFFÚZOROK JÓTÉKONY HATÁSAI
Az aromadiffúzorok nagy népszerűségnek örvendenek, mivel javítják a
levegő minőségét, valamint illatosításra és aromaterápiára is használha-
tóak. Működésük biztonságos párologtatást nyújt nyílt láng használata
nélkül, mely a testi és lelki egészségünkre is pozitív hatással lehet.

Konzervatóriumba ének szakra, Vági Istvánné
Gődel Hilda (zenetanár, operaénekes) vett a szár-
nyai alá, nagyon sokat köszönhetek neki. Később
kicsit elkanyarodott az életem, férjhez mentem,
két lányom született, és a megélhetésért több-
féle „polgári” foglalkozást vállaltam. Aztán kül-
sősként bejutottam a színházba énekelni, első-
ként a Traviatában szerepeltem, majd 1994-ben
szerződtettek és 27 éven át a Győri Nemzeti
Színház volt a munkahelyem. A Traviata és a Car-
men a mai napig a kedvenc operáim. Óriási él-
mény volt számomra, amikor 2017-ben Pécsett
Plácido Domingóval énekelhettem. Önálló ope-
rett- és musicalfellépéseim, szóló estjeim is vol-
tak kulturális intézményekben, falunapokon.

Jutott ideje a magánéletre, a családra a művé-
szete mellett?
Amikor megszülettek a lányaim, akkor termé-
szetesen ők voltak a legfontosabbak, az elsőd-
legesek, utánuk következett minden más. Ők
már kirepültek, máshol élnek, hamarosan meg-
születik második unokám, és időközben el is
váltam. Most már szeretném a távoli kedvest,
a lelki társamat magam mellett tudni, akivel a
sors egykor összehozott.

nően alkalmazhatóak. Ha nyugtató esti lég-
kört szeretnénk teremteni, akkor válasszunk
narancs, cédrusfa vagy levendula illóolajat. A
késő esti órákban ezeket belélegezve csökkenti
a stresszt és felkészíti az idegrendszerünket a
kiegyensúlyozott, elalvás előtti időszakra. Abban

lékbe pár csepp fahéj, kakkukfű vagy bors-
menta illóolajat, amelyek antibakteriális ha-
tással bírnak. Segítik a tüdő tisztulását, így
az őszi felső légúti betegségek ellen is kitű-

az esetben, ha a lakást szeretnénk őszi illatba
borítani, keverjünk össze pár csepp narancs,
fahéj és szegfűszeg illóolajat, mely tökéletes
lakásillatosító lesz.

az életembe. A zenetanulást zongorán kezdtem
még a faluban, már elsőben észrevették, hogy
muzikális vagyok. A szüleim taníttatni kezdtek,

kapásból mindent leszolmizáltam. Aztán a Ka-
zinczy-gimnáziumba jártam angol tagozatra, de
a zenétől nem tudtam elszakadni. Felvettek a

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: freepik.com
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Díjmentes tanácsadás: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–14  óráig   //   szerda: 8–14 óráig   //   csütörtök: 11–17 óráig

Egy-egy pénzügyi döntés évekig hatással lehet az anyagi helyzetünkre, ezért nagyon körültekintőnek kell
lennünk, ha megtakarításunkat szeretnénk jó helyen tudni, hitelt vennénk fel, biztosítást kötnénk. 

MIT TEGYÜNK, HA PÉNZÜGYI PANASZUNK VAN?
Ha úgy ítéljük meg, hogy a bank által felszámí-
tott költségek nem szerződésszerűek, a bizto-
sító jogtalanul utasította el a kárigényünket, ak-
kor tegyünk panaszt. Először mindig közvetlenül
a pénzügyi szolgáltatónak kell jelezni a problé-
mát. Amennyiben elutasították a panaszt vagy
a döntéssel az ügyfél nem ért egyet, több fó-
rumhoz is lehet jogérvényesítésért fordulni.

A Magyar Nemzeti Bankhoz lehet fordulni fo-
gyasztói kérelemmel, ha a pénzügyi intézmény-
hez benyújtott panaszra 30 napon belül nem ér-
kezett válasz vagy a válasz nem teljes körű. Az
egyedi szerződéses jogvitákban azonban az MNB
nem folytat hatósági eljárást, ilyen esetekben a
Pénzügyi Békéltető Testület vagy bíróság jár el.

Az MNB országos tanácsadó irodahálózatot mű-
ködtet Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodaháló-
zat néven. Az itt dolgozók magasan képzett,
pénzügyi témákban jártas szakemberek, akik pa-
naszügyek esetén díjmentesen segítenek a meg-
felelő fórumhoz fordulni, a szükséges beadvá-
nyokat kitölteni, elkészíteni és benyújtani.
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Petőfi Sándor nem is gondolta volna, hogy a
csuklyásmajmoknak olyan eszük van, hogy még
a versét is át tudják költeni a maguk érdeklődési
körére. Jó, talán ez a kijelentés nem teljesen állja
meg a helyét. Ám csak pusztán amiatt, mert
apelláinkat sokkal jobban érdekli a táplálkozás,
mint a költészet. Főleg most, hogy az  állatkertet
is elérte az őszi hangulat, amelyben a lakók kö-
rében a legfontosabb a szezonális gyümölcsök
nassolása. Diók, mogyorók és mandulák sze-
reznek örömöt ebben az időszakban, nem is be-
szélve az ízletes, frissen szüretelt szőlőfürtökről.
A csonthéjasok nemcsak táplálékot, hanem
szórakozást is nyújtanak ezeknek az állatoknak.
Mert mi kell egy kemény dió feltöréséhez? Üllő
és kalapács. És, bár a csuklyásmajmok ilyen
ember alkotta eszközökkel nem rendelkeznek,
mégis pont megtalálják a számukra ehhez
szükséges köveket. A táplálékot kemény felü-
letre lefektetik, majd addig ütögetik módszere-
sen, amíg a héj meg nem adja magát. 

Persze ők sem így kezdik. A kis majmoknak is
tanulniuk kell a szüleiktől. Melyik a legjobb kő?
Hogyan kell rácsapni a dióra? Előbb-utóbb
megtanulják és maguknak is képesek lesznek

megszerezni a gyümölcsbeleket. Látogassanak
el önök is a győri állatkertbe, ahol megfigyelhető
az apellacsapatban nemrég született csuklyás-
majom-baba, ahogy édesanyján csimpaszkod-
va mohón issza be a tudást. 

Lassan egy éve lakója a győri állatkertnek a pá-
paszemes pingvincsapat. A fekete-fehér kis la-
kók teljesen belopták magukat a látogatók szí-
vébe. Az érdeklődők hétvégenként látványete-
tésüket is megtekinthetik. A séta sem áll távol
a pingvinektől, hiszen a természetes élőhelyü-
kön a fészek és a tenger közti távolságot sétálva
teszik meg. Igazán mókás látvány, ahogy a
pingvinek totyognak ki a sétaútra.  A pingvin -
sétát látogatóink is megtekinthetik hétvégen-
ként 10.40-kor, sőt jelenlétükkel segítik munkán-
kat, hiszen szoktatják az állatokat a közönséghez. 

Várja önöket ősszel is szeretettel a Xantus
János Állatkert, ahol egyedülálló élményben
lehet részük nemcsak egy mókás apellacsa-
pat, hanem az immár kerítésen kívül is
sétálgató lelkes pingvin -
flotta jóvoltából
is. (x)

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.

Gondozóktól nasit kapok,
Szeretem! De szeretem!

Kiülök a farönkömre,
Innen nézek szanaszét,
S feltöröm a ránk behulló
Csonthéjasok nagy kérgét.

ŐSZI FINOMSÁGOK ÉS JÓLESŐ SÉTA



2021. október 15. 19



2021. október 15.20

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

Ahűvösre fordult időjárás következtében
megindult a levélhullás Győr közterü-
letein, s ezzel párhuzamosan a Győr-

Szol Zrt. városüzemeltetési igazgatósága
megkezdte a lombgyűjtési tevékenységet. Az
idei év újdonsága, hogy az összegereblyézett
leveleket még aznap elszállítják, így nem ma-
radnak kupacok a közterületeken.

A munka azokban az utcákban indult, amelyek-
ben nagyobb, idősebb fák találhatóak, így pél-
dául a Damjanich, a Bartók Béla, a Szent Imre
úton, az Ifjúság körúton tűntek fel először a köz-
szolgáltató gépei és munkatársai. A közterüle-
teken, az utak mellett gépi és kézi erővel szedik
össze a lehullott faleveleket, letört ágakat és
leszáradt növényi szárakat, a gyűjtést lombszívó
géppel segítik. Ebben a szezonban újdonság,
hogy az összegereblyézett levelek nem marad-
nak az út szélén, a zöldterületeken, azokat még
a gyűjtés napján elszállítják helyszínről. Így a ku-
pacok nem zavarják a közlekedést és a szél sem
viszi szét újra a már begyűjtött lombot. 

Ebben az időszakban a szolgáltató nagyobb
létszámmal végzi a tevékenységet, az utak

A kereskedők és őstermelők az október 22-i, pénteki napon is a megszokott bőséges
élelmiszer-választékkal és ruházati cikkekkel várják a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig.
A szokásosak mellett a kegyeleti ünnepekhez kapcsolódó áruféleségeket is kínálnak a
helyszínen, így például koszorúkat is vásárolhatnak a kilátogatók.  

OKTÓBER 22-ÉN LESZ PIAC A DUNAKAPU TÉREN

A Győr-Szol Zrt. értesíti a lakosságot, hogy – tekintettel az október 23-i nemzeti ünnepre – a
Dunakapu téren a szokásos szombati nap helyett október 22-én, pénteken tartják a piacot.

FOLYAMATOS A LOMBGYUJTÉS´́
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt. mentén nagy teljesítményű lombszívó és

seprőgépek dolgoznak, a gépek tevékenysé-
gét kézi munkaerő is segíti.

A lombgyűjtési program összeállításánál a
Győr-Szol kiemelt figyelmet fordít azokra a
területekre, ahol gyalogos közlekedés, jármű-
forgalom zajlik, és az utcai sorfákkal szegé-
lyezett részeken is nagyobb gyakorisággal
végzik a munkát, mint a fákkal övezett zöld-
területeken. Az egyszerre, nagy mennyiség-
ben lehulló leveleket a város teljes területéről
nem lehet egy-két nap alatt összegyűjteni és
elszállítani. A közszolgáltató dolgozói vala-
mennyi érintett városrészbe eljutnak, az előre
meghatározott program teljesítésének idő-
szakában a lakosság türelmét kérik.

Az elmúlt évben a már meglévő két munka-
gép mellé másik két új berendezést vásárolt
a Győr-Szol Zrt. lombgyűjtési feladatainak el-
látásához. A nagy teljesítményű, Laski gyárt-
mányú lombfelszívó gépeket 25 lőerős ben-
zinmotor hajtja. Az egyik típus mobil, jármű -
platóra helyezhető, a másik egy utánfutóra
szerelt fix változat. 

Érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé-
sének a köztisztaságról szóló rendelete értel-
mében az ingatlanok tulajdonosainak és hasz-
nálóinak van kötelezettsége a lombgyűjtést il-
letően. A szabályozás – egyebek mellett – ki-
mondja, hogy a tulajdonos, használó gondos-
kodik: a gyalogjárdára kinyúló ágak, bokrok
megfelelő nyeséséről, az épület előtt lévő fák
lehullott lombjának takarításáról; a járdán, va-
lamint a járda és az úttest között felburjánzó
gaz eltávolításáról; az ingatlannal határos jár-
daszakasz, továbbá ha a járda mellett terület-
sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gon-
dozásáról és tisztán tartásról; a járdaszakasz
melletti kiépített vagy kiépítetlen nyílt árok
gondozásáról és tisztán tartásról, valamint jár-
da hiányában az úttestig terjedő teljes terület-
sáv, továbbá ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról
és tisztán tartásáról. A tulajdonos, használó
gondozási és tisztántartási kötelezettsége az
ingatlan valamennyi oldalára kiterjed.
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A GYOR-SZOL ÁLLÁSHIRDETÉSEI´́

Ősszel ingatlantulajdonosként számos
óvintézkedéssel előzhetjük meg a
fagykárokat a házi vízellátó hálóza-

ton. Ha nem vigyázunk, kár fog minket érni:
nemcsak az elfagyott mérő pótlásának költ-
ségei, de a kiolvadást követően az elfolyt víz
díja is minket terhel. Érdemes tehát gondo-
san felkészülnünk még a tél beállta előtt. A
téli időszakra magára hagyott házban az
egyik legfontosabb tennivaló a vízhálózat és
a vízmérő víztelenítése, valamint a vízmérő-
akna gondos felkészítése a télre.

A fűtetlen ingatlanok, nyaralók belső vízvezeté-
keiből engedjük le a vizet! Ehhez zárjuk el a víz-
mérőaknában a főelzárót, majd a víztelenítő
csonkon keresztül folyassuk ki a belső hálózat-
ból a vizet. A víztelenítő csonknak a fagyhatár
alatti vezetékszakaszon, a belső hálózat legmé-
lyebb részén kell elhelyezkednie. Ha ilyen még
nincs, feltétlen alakíttassuk ki. Ne felejtsük el a
WC víztartályát kiüríteni. A fagyveszély érinti a
bűzelzáró csőszakaszokban lévő vízdugókat is.
Akár leszerelhetjük ezeket, vagy kipumpálhatjuk
belőlük a vizet. Vannak, akik fagyálló, fertőtle-
nítő hatású folyadékot töltenek a bűzelzárókba. 

Víztelenítsünk gondosan, előzzük meg, hogy a
magára hagyott ház vízvezetékeiben és a víz-
mérőben víz maradjon. Ez jelenti ugyanis a ve-
szélyt, hiszen fagyáskor a térfogata megnő és

A Győr-Szol Zrt. Controlling csoportja felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Főbb feladatok: havi/negyedéves/éves zárásban való
részvétel, közreműködés az üzleti tervezésben, terv–
tény eltérések kimutatása, projektek alakulásának kö-
vetése, gazdaságossági számítások készítése, hatósági
adatszolgáltatásokban való részvétel.

Az álláshoz tartozó elvárások: felsőfokú gazdasági
végzettség, magas szintű Excel- és Word-ismeretek,
logikus gondolkodás, kiváló problémamegoldó képes-
ség, felelősségteljes munkavégzés.

Előnyt jelent: mérlegképes könyvelői szakképzett-
ség, további szakirányú végzettség, kontrolleri gya-
korlat. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy
műszakos, rugalmas munkarend.

Bérezés: Megegyezés szerint és cafeteria juttatás
Jelentkezési határidő: 2021. október 31.

A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A nettó bérigényét tartalmazó fényképes szakmai önéletraj-
zát és motivációs levelét, valamint az adatkezelési nyilatko-
zatát, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos szemé-
lyes adatainak kezeléséhez, az alábbi e-mail-címre szívesked-
jen megküldeni: munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, szívesked-
jen az e-mail tárgyaként feltüntetni: Kontroller pozíció.

A Győr-Szol Zrt. Számviteli és Controlling osztálya
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Főbb feladatok: beszámolók készítése, adók könyve-
lése, főkönyvi egyeztetés, adatszolgáltatás készítése.

Szakmai elvárás: beszámolókészítési és adózási ta-
pasztalat, vállalkozási mérlegképes könyvelői regiszt-
ráció, legalább szakirányú középfokú végzettség, fel-
használói szintű számítástechnikai ismeretek.

Amit nyújtunk: változatos, felelősségteljes munka-
kör a számviteli csoportban • segítő együttműködés
a munkatársi közösségben • azonnali munkakezdés
lehetősége.

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos, rugalmas munkarend.

Bérezés: Megegyezés szerint és cafeteria juttatás.
Jelentkezési határidő: 2021. október 31.

A nettó bérigényét tartalmazó fényképes szakmai önéletraj-
zát és motivációs levelét, valamint az adatkezelési nyilatko-
zatát, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos szemé-
lyes adatainak kezeléséhez, az alábbi e-mail-címre várjuk:
munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, az e-mail tárgyaként szíves-
kedjen feltüntetni: VezetŐ könyvelŐ pozíció.

VEZETO KÖNYVELO´́ ´́

KONTROLLER

HOGYAN ELŐZZÜK MEG

A FAGYKÁROKAT
A FŰTETLEN ÉPÜLETEKBEN?
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

szétfeszíti a vízcsöveket vagy kettéroppantja
a vízórát. Az aknában lévő vízmérőt minden-
képpen szigeteljük, valamilyen nedvességet
taszító szigetelőanyaggal kell beborítani, „fel-
öltöztetni”, ha úgy gondoljuk, hogy nem elég
mélyen helyezkedik el. Legjobb a többrétegűre
hajtogatott építési fólia vagy bármi más nem
nedvszívó szigetelőanyag.

Sokan megelégszenek azzal, ha rádobnak egy
rossz kabátot vagy kartonpapírt a vízórára.  Ha
a szigetelőanyag átnedvesedik, semmit nem ér,
ugyanúgy átengedi a hideget. Használjanak
olyan szigetelőanyagot, ami nem nedvesedhet
át! Ne feledkezzenek el a kerti csapról sem, en-
gedjék le belőle a vizet és szigeteljék, csoma-
golják be a hideg ellen. A csővezeték könnyen
levezetheti a hideget az aknába. Legjobb a víz-
mérőaknát felül is gondosan szigetelni. Jó szol-
gálatot tehet egy 4-5 cm vastag hőszigetelő
(hungarocell) lap. Ezt vágjuk pontosan akkora
méretűre, amekkora az aknafedlapunk, és alul-
ról rögzítsük a fedőlaphoz.

Ha gondosan szigetelünk, nem érhet ben-
nünket meglepetés tavasszal.
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Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érdeklődni lehet:
0630/3762712

Mindenszentekre sírok
rendbetételét vállalom.
Érdeklődni lehet telefonon:
+3670/2806554

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes
felméréssel, rövid határ
idővel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdek
lődni lehet telefonon: 
0620/2399198

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

ronaalakítás, kertásás, ka
szálás, bozótirtás! Érdeklőd
ni lehet: 0630/4036810;
96/826322

Tetőfedés, javítások, eresz
csatorna tisztítása, kisebb
nagyobb munkálatok. 06
30/4382919

Győrben és környékén sírkö
vek tisztítását, takarítását
vállalom. Érdeklődni lehet
telefonon: 0630/4383919

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931

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! Érdeklőd
ni lehet telefonon:
0670/2339213.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, fako

• 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.

Vállaljuk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,
szőnyegtisztítás igényelhető.
További: kertek, pincék,
kamrák takarítását, rendezé
sét. Várjuk vendégeinket:
TippTopp Mosoda (Győr,
Árpád út 53.) Telefon: 06
30/4587765, 0670/670
8268

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom, pincé
jét, udvarát, felesleges hol
mit elszállítom, teljes lakás
ürítést is vállalok. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 
0670/8826590

• 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 tûzifa akció keményfából: 23.900 Ft
Kalodás puhafa akció tûzifának: 8.000 Ft
Kerti partihoz, kandallóhoz kis kiszerelésben TÛZIFA-AKCIÓ!

EGALIZÁLT SZÁRÍTOTT LÉC, ZÁRLÉC
20% KEDVEZMÉNNYEL.
Kérje ajánlatunkat 
elérhetôségeinken!

TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2.
• Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824
• Nyitva: h—p. 8—17 óra, szo. 8—12 óra

BOMBA ÁR!
Minden méretre!

Kültéri hôszigetelô
rendszer!

• (pl.: 1,1 m2 háló, 
6 kg ragasztó, 

10 cm hungarocell) 

3.200 Ft/m2

Az árakról érdeklôdjön személyesen!

HOMLOKZATI hungarocell 
EPS 80

• 5 cm 1.250 Ft/m2

• 10 cm 2.500 Ft/m2

• 15 cm 3.750 Ft/m2

INGYENES árajánlat-készítés!

gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis
ragasztó kül- és beltérre • vakolatok, vakolatrend-
szerek, kiegészítôk • hôszigetelô anyagok • padló -
kiegyenlítôk • profilok, élvédôk, ragasztók • dísz-
lécek (kül- és beltéri) • gránit-, márványkönyöklôk

AZ AKCIÓ 2021. MÁJUS 4-TÔL A RAKTÁRKÉSZLET EREJÉIG TART!

Baumit Finofill 20 kg 3.600 Ft/db (175 Ft/kg)

elfogadóhely

4.500 Ft/fő/éj-től
Vacsora 

az
árban.

Hajdúszoboszlói üdülés!

www.frankvendeghaz.hu • 06-30/977-6495 



mérés, szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csap 
telepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet telefonon:
0670/3636633.

Villanyszerelést, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Érdeklőd
ni lehet telefonon:
0670/3846557.
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Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
30/7605814

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.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/6750654

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel

EGYÉB

Készpénzért régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
kristályokat, kerámiákat, ék
szert, ezüsttárgyakat, régi
érméket, kitüntetéseket,
órákat, hagyatékot vásáro
lunk. Érdeklődni lehet tele
fonon: 0670/6405101

Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70
es, ’80as, ’90es évekből.
+3630/5047929

Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,

egyebeket. Telefonszám: 06
20/5567141

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nmes,
összkomfortos, határozott
idejű bérleti szerződéses

lakást cserélne 55–70 nm
es, 34 szobás, határozott
határozatlan idejű bérle
ményre. Sziget városrész és
Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 759)

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 34 szobás, kü
lönálló mellékhelyiséggel
rendelkező, határozotthatá
rozatlan bérleményre. (Hir
detésszám: 514) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42
nmes, komfortos, felújított,
határozott bérleti szerződé

ses lakást cserélne 42–60
nmes, 13 szobás, határo
zatlan idejű belvárosi, mar
calvárosi, nádorvárosi, gyár
városi, adyvárosi bérle
ményre. Bán Aladár utca ki
zárva. (Hirdetésszám: 536) 

Marcalváros Ien 2 szobás,
53 nmes, összkomfortos,
határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 49–
70 nmes, 23 szobás, ha
tározatlanhatározott ide
jű, összkomfortos, nádor
városi, adyvárosi, szabad
hegyi bérleményre. Első
sorban 4 emeletes, de pa
nel is lehet 5. emeletig.
Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 544)

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 50100
nmes, Belváros, Marcal III.
városrészben levő, határo
zatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 557) 

Belvárosi, 2 szobás, 64 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 6570
nmes, határozatlan idejű,
belváros, Sziget, Adyváros
és Nádorváros városrészben
lévő bérleményre. (Hirde
tésszám: 563)
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Az irodalom és a könyvek népszerűsítését
elősegítő Irodalmi fesztivált tartottak a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

szervezésében. Az Interreg Szlovákia–Magyaror-
szág SKHU/WETA/1901/4.1/301. számú LIBLAB
elnevezésű közös projekt célja a határ menti tár-
sadalmi összetartozás erősítése helyi együttmű-
ködésekkel, szakmai kapcsolatok kialakításával.

A program keretében Zsapka Attila, Sipos Dávid,
Farnabuer Péter és Benkó Ákos koncertjén meg-
zenésített verseket hallhattak az érdeklődők, őket
pedig Olasz István, a Komáromi Jókai Színház

Ferenczi Anna-díjas művésze követte. Elsőként
Örkény egyperces novelláiból adott elő néhányat,
majd a szerelem sokféle árnyalatának bemutatá-
sát célzó verscsokor következett, végül egy kis
„felvidéki csemege”, Szász Pál mátyusföldi írásai-
ból. Tóbisz Tinelli Tamás előadóművész, a Misztrál
zenekar alapító tagja önálló műsorral érkezett.  

Az irodalmi élményekkel tartalmas napot a
Karzat Színház Baross úti előadása zárta. Győr
750 – Pillanatképek Győr történetéből című utca -
színházi produkciójuk igazi vurstlihangulatot
varázsolt a sétálók, nézelődők örömére.

VERSEK A ZENE HANGJÁN,  A MÚLT BŰVÖLETÉBEN 

Forrás: gyoriszalon.hu

„Néhány éve Rajkán infarktust kapott egy szlo-
vák kamionos. Mivel még a magyar oldalon volt,
ezért nem tudták beszállítani a közeli pozsonyi
kórházba, hanem a magyar mentősöknek a jóval
távolabbi győribe kellett hozni. Ez az eset hívta
fel a figyelmemet arra, hogy valamit tenni kelle-
ne” – mondta kérdésünkre Németh Zoltán, a
megyei közgyűlés elnöke. Szólt arról is, hogy
több szervezet között már kialakult a határon át-
nyúló együttműködés. Ha a rendőrség bűnözőt
lát, fegyveresen üldözheti a határon túl is, mert
ennek megvannak az európai uniós jogrendben
elfogadott keretei. Más a helyzet az egészség-
ügyben, ide az Európai Bizottság hatásköre nem
terjed ki, ez az egyes tagállamokra tartozik.

A most kezdődő uniós ciklusban a szlovák–ma-
gyar pályázati program keretében egy minta-
projektet készítenek. A cél, hogy a mentők át
tudjanak menni a határon, és a mentést minél
gyorsabban elvégezhessék.                                                                 

Ocskay Gyula, a Határon Átnyúló Kezdeménye-
zések Közép-európai Segítő Szolgálatának fő-
titkára szerint hosszú folyamat lesz a jogi keret-
rendszer megváltoztatása. A mentőautók hatá-
ron túli szolgálatteljesítése rendkívül bonyolult,
ugyanis eltérőek a szabályozások az egyes or-
szágokban a felszerelésre, az átszállítható
gyógyszerekre és a legénységre vonatkozóan. 

SZLOVÁK–MAGYAR
MENTOS MŰHELY

Szerző: J. Kovács Andrea

Mentős műhely címmel tartottak
tanácskozást a szlovák és a ma-
gyar mentőszolgálatok képviselői
a megyeházán azért, hogy a jövő-
ben könnyebb és gyorsabb legyen
a határ menti segítségnyújtás.

´́
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Akis Vuk történetét 1940-ben Fekete Ist-
ván írta meg, 1972-ben a Füles rejtvény -
újságban, nyolcrészes képregényként je-

lent meg, majd 9 évvel később négy, egyenként
húszperces sorozat készült belőle. A rendkívüli
közönségsiker hatására a Pannónia Stúdióban
még abban az évben megszületett a Vuk egész
estés moziváltozata is. A film rendezője és raj-
zolója Dargay Attila volt.

Emlékeznek még? A mese Vukról, a kis róka -
kölyökről szól, aki nyolcadmagával látja meg a
napvilágot. A boldog család képe azonban hamar
szertefoszlik a vadász és kutyái miatt, s egyedül

NEGYVEN ÉVE RAJONGUNK A KIS RÓKÁÉRT

VUK MESÉJE ÉRKEZIK 
A GYŐRPLUSZ FILMKLUBBA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Negyven évvel ezelőtt mutatta be a televízió először a Vuk című rajzfil-
met, sikere azóta is töretlen, generációk nőttek fel rajta. A Győrplusz
Filmklub október 22-én 19.30-tól tűzte műsorára Dargay Attila moziját. 

Vuk, a kis róka marad életben. Nagybátyja, Karak
neveli fel, s tanítja meg az élet dolgaira. A harc
köztük és a vadász között azonban sosem ér vé-
get. Karaknak Csákányi László, a Simabőrűnek
Koltai Róbert, a részeges lúdnak Haumann Péter,
a kisrókának pedig Pogány Judit kölcsönözte a
hangját, zseniálisan. A film főcímdala biztosan
mindenkinek ismerős: Fürge rókalábak, surranó
kis árnyak, hipp-hopp, jön Vuk!...  A dalt Wolf Kati
énekelte hétévesen, Wolf Péter és zenekarának
közreműködésével. Zenéjét Wolf Péter szerezte,
a dalszöveget pedig Szenes Iván írta. 

Dargay Attila a XIV. Magyar Játékfilmszemlén a
Vukért megkapta a legjobb rendezésért járó dí-
jat, Moszkvában pedig 1984-ben a legjobb kül-
földi film díját is.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
Október 7-től Brassóban közterületeken is kö-
telezővé tették a maszkviselést. Október 9-től
pedig további korlátozásokat vezettek be. 

Október 16-án ingyenes képzést tartanak ke-
rékpárosoknak  Colmarban, melynek kereté-
ben megtanítják a résztvevőket a kerékpár
karbantartásának és javításának módjaira. 

A Dunaszerdahelyi Városi Televízió 1997-
ben kezdte meg működését. 24 éve hetente
beszámol a város mindennapjairól. 

100 millió euró egyszeri külön alapot külö-
nítettek el Ingolstadt részére a „belvárost
élettel megtölteni” programra.

Nof Hagalilben múlt héten elkezdték újakra
cserélni a régi utcatáblákat. Az új táblákat
napenergiával világítják meg.

„A győzelem kovácsa, a bátorság városa!”
címmel utcai fotókiállítás nyílt Nyizsnyij
Novgorodban.

Az év elejétől szeptember végéig közel 700
használaton kívüli autó tűnt el Poznan utcáiról. 

Október 4-től kihelyezték Sindelfingenben
a lombgyűjtő edényeket, amiben a fákról le-
hulló leveleket el lehet helyezni.

Wuhan jelentős árcsökkentést adott ki a
gyógyszerekre. Az árcsökkentés számos
gyakori betegség és krónikus betegség ke-
zelését segítheti.
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
OKTÓBER 16. SZOMBAT

07:00 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 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:40 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
11:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:30 Nyugdíjas Egyetem – Darwin, a megosztó személyiség
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 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm
21:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
22:00 Öko-logikus – magazin
22:35 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

OKTÓBER 17. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Ahonnan elindultam, Boráros Imre – dokumentumfilm
08:00 Kisebbségben Kárpátalján – dokumentumfilm
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 Keménykalap és krumpliorr – ifjúsági film (6)
17:40 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
19:25 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
19:45 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Szelíd szeretettel élni életünket –

Sinkovits Imre színművész

OKTÓBER 18. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
09:00 Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Építech – házépítők magazinja
11:30 A tojásíró – dokumentumfilm
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 Építech – házépítők magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Építech – házépítők magazinja
23:00 Híradó 

OKTÓBER 19. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6.)
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kvantum – tudományos magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:45 A tetőfedő – kisfilm
10:00 A gyógyszer és ami mögötte van 
10:30 Azori-szigetek – kisfilm
11:00 Ahonnan elindultam – Boráros Imre színész
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek

OKTÓBER 16-TŐL 22-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
19:35 Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Győri legendáriumok –

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

OKTÓBER 20. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (7.)
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Credo – katolikus krónika
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:40 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
11:25 Az egészséges táplálkozás 
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 Anna és Berci zöld világa –

környezetvédelem fiataloknak
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Egy nap a világ – Ciprus / útifilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 21. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8.)
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Egy nap a világ – Ciprus / útifilm
11:00 A tojásíró – dokumentumfilm
11:30 Kvantum – tudományos magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Egy nap a világ – London / útifilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 22. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (9.)
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
11:30 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Vuk – rajzfilm
20:45 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Konkrét – hírháttér műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

Az egykori főbíróház épületében
logikai csapatjátékok várják a családokat,
baráti és céges társaságokat! Itt többet
érünk ésszel, mint erővel! Együttes gondol-
kodást igénylő feladatok megoldásával jut-
hatunk egy-egy történet végére. Bármelyik
lakat, szekrény, doboz könnyedén nyílik,
csak ismerni kell hozzá a megfelelő varázs -
igét! Az élmény garantált! (x)

CSAPDAHÁZ Pannonhalma, Petőfi S. u. 9.

Időpontfoglalás és további információk 
a Pannonhalma Porta látogatóközpontban.
+36-96/960-072 • www.pannonhalma.hu

A mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyel-
met és adományokat gyűjtenek az Esély a Gyó-
gyulásra Rákbetegek Győri Egyesülete számára
a győri Pink Futással. A résztvevőket október
17-én 15 órára várják az Aranypart II-n. > > >

Esküvői kiállítás várja a házasulandókat vasár-
nap estig a Zichy-palotában. Minden egy he-
lyen, amely a nagy naphoz szükséges. > > >

Szabady János: Mozaikok Ménfőcsanak tör-
ténetéből című helytörténeti kötetének be-
mutatója október 18-án 17.30-kor lesz a
Bezerédj-kastélyban. A szerzővel Sulyok At-
tiláné könyvtáros beszélget. > > >

Október 19-én 10 órától XXIII. Győri és  IX.
Kisalföldi Levéltári Nap a Kisfaludy Károly
Könyvtárban. A levéltárosok ezúttal is izgal-
mas kutatásaikat tárják a szakma és a nagy-
közönség elé.  > > >

Dallamok szárnyán címmel nótadélután lesz
a József Attila Művelődési Házban október
22-én 15 órától. Közreműködik a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Nóta Egyesület, kísér ifj.
Greznár Zoltán és cigányzenekara.  > > >

CSAPDAHÁZ 

AJÁNLJUK!
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye 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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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Az Ipartechnika Győr SE női tekecsapata a hazai szu-
perligában elért helyezései alapján 2018-ban és
2019-ben is kivívta az NBC Kupán való részvétel jo-

gát, de egyik alkalommal sem sikerült a legjobb négy közé
jutnia. A lányok tavaly a visszalépések miatt a Világkupán
indulhattak volna, de a koronavírus-járvány miatt azt a so-
rozatot törölték. Idén újra teljes szezont rendeztek a sport-
ágban, a győriek pedig begyűjtötték második NBC-trófeá-
jukat a németországi Lorsch városában. 

Az általában szokásos 18 női csapat helyett ezúttal 8 nem-
zet 11 csapata indult a versenyen, ami nem jelentett köny-
nyebbséget azért sem, mert a mezőnyben volt két hazai
klub, nagy szurkolótáborral. Az Ipartechnika a második he-
lyen jutott a selejtezőből a négyes döntőbe, a fináléban pe-
dig a hazai KV Liedolsheim együttesét győzte le. A 2017-es
müncheni győzelem után a győri klub második alkalommal
nyerte meg ezt a kupát. Az egyesület fennállásának 75. év-
fordulóját tette felejthetetlenné.

NEMZETKÖZI KUPÁT NYERTEK

Jakabos Zsuzsanna remek formát mutatott, 200 pillangón
az aranyéremtől mindössze egy tizeddel elmaradva a má-
sodik helyet szerezte meg, 400 méteres női vegyes úszás-

ban szintén ezüstérmet ünnepelhetett. Szabó Szebasztián 50
méteres hátúszásban és 100 méter pillangón bronzérmet, 50
méter pillangón ezüstérmet szerzett, hátúszásban egyéni csú-
csot döntött. Remekül szerepelt a győri egyesület utánpótlás
tehetsége, Megyesi Vanda, aki valamennyi mellúszó számban új
rekordot ért el. Sebestyén Dalma három számban indult és mind-
háromban a legjobb nyolc között végzett, 200 pillangón 4., 200
vegyesen 6., 400 vegyesen pedig az 5. helyet szerezte meg.

A világkupa az élversenyzők mellett sok fiatal győri úszónak
lehetőséget adott a legmagasabb szinten való versenyzés-
re, mindegyikük nagyszerűen helytállt. Magyarország az
éremtáblán a hatodik helyen zárt, a 13 medálból ötöt győ-
riek gyűjtöttek. A Világkupa-sorozat összetett versenyében
Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián is a hetedik helyen
áll, ők jelenleg a legelőkelőbb helyen rangsorolt magyarok.
A Világkupa-sorozat következő állomása Dohában lesz ok-
tóber 21–23. között.

Jakabos Zsuzsanna volt a legeredményesebb a magyar hölgyek között, Szabó Szebasztián három éremmel
zárt, Megyesi Vanda pedig országos csúcsokat döntött a nemzetközi szövetség, a FINA úszó Világkupa-so-
rozatának budapesti állomásán, a Duna Arénában. A versenyen 33 nemzet több száz versenyzője állhatott
rajtkőre, világsztárokból nem volt hiány.

GYORBE KERÜLT A LEGTÖBB ÉREM´́



2021. október 15.30

„Rendkívül jó ötlet, hogy sikerült egy ilyen ren-
dezvényre Győrbe hívni azokat az ikonokat,
akik példaképül állhatnak a gyerekek előtt egy-
egy sportág kiválasztásánál. Ők taníthatják
meg a fiatalokat arra, hogy mennyire fontos a
küzdőszellem, nemcsak a sportban, hanem a
civil életben is” – mondta a Győri Atlétikai Club
rendezvényén dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester.

Megérkezett a sportágválasztóra az olimpiai
ezüstérmes birkózó Lőrincz Viktor, a tokiói
olimpikon atléták közül Kozák Luca, Gyurátz
Réka és Halász Bence. De segítette a gyereke-
ket a választásban a korábbi ökölvívó Erdei
Zsolt, az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz, a
judós Ungvári Miklós és Tóth Krisztián, az olim-
piai bajnok tornász Berki Krisztián, a shotokan-

PÉLDAKÉPEK SEGÍTETTEK
A SPORTÁGVÁLASZTÁSBAN

Közös reggelivel kezdődött a GYAC toborzója az Olimpiai Sportparkban. Ekkor találkoztak egy napindító ká-
véra és szendvicsre azok a meghívott legendák, olimpiai és világbajnoki érmesek, akiknek a segítségével a
gyerekek és szüleik belepillanthattak az egyesület szakosztályainak életébe.

világbajnok Kovácsné Tótfalusi Fanni, és az e-
sportból ismert Marczali Vilmos is. A többszö-
rös Grand Slam-győztes teniszező, Babos Tí-
mea rendhagyó bemelegítéssel kezdett, Rad-
nóti Ákossal foglalták el a pályát.

„Óriási élmény volt a világ egyik legjobb teni-
szezőjével gyakorolni egy kicsit, és örök emlék
ez minden gyereknek, aki most itt volt, és edz-
hetett egyet Timivel. Remélem, ez a találkozás
is hozzátesz ahhoz, hogy a gyerekek közelebb
kerüljenek az álmukhoz, hogy hasonló tenisze-
ző váljon belőlük is, mint Babos Tímea” –
mondta a teniszezés után az alpolgármester.

Az Olimpiai Sportparkban tíz sportág mutatko-
zott be, az érdeklődés pedig óriási volt, nem
nagyon akadt üresjárat egyik helyszínen sem.
A gyerekek „útlevelet” kaptak, amelyben min-
den sportág pecsétjét összegyűjthették aján-
dékokért. A világ legjobb sportolói közé tartozó
vendégek nem csak távolról szemlélték a to-
borzót, ők is beálltak és megmutatták a sport-

águk alapjait a gyerekeknek. Így tett a Tokióban
bronzérmes judós, Tóth Krisztián is.

„Az olimpia, az ott elért sikerek mindig nagyot
dobnak a sportágunk népszerűségén, jó látni,
hogy milyen sokan eljöttek a sportágválasztó-
ra. A judót nagyon szeretik Magyarországon,
sok a tehetséges fiatal, és ha a győri esemény
sikerét nézem, az utánpótlás nincs veszélyben.”

London olimpiai bajnoka, a tornász Berki Krisz-
tián gyakori vendég Győrben, ezúttal is öröm-
mel jött. „A győri Közép-Európa legmodernebb
és legszebb tornacsarnoka, mindig hatalmas
élmény ide belépni. Én nem ilyen körülmények
között kezdtem el sportolni, ezért is jó azt látni,
hogy ma már ilyen lehetőségek állnak a gyere-
kek rendelkezésére. Győrben a torna is jó he-
lyen van.”

Az atléták szinte szünet nélkül a pályákon vol-
tak és a gyerekekkel foglalkoztak, Kozák Lucá-
val versenyt is futhattak a bátrabbak. „Több te-
hetséges gyereket láttunk már ma, éppen Ha-
lász Bencével beszélgettünk, hogy egy lány
gátfutásban és kalapácsvetésben is nagyon
ügyes volt, javasoltuk is a győri edzőknek, hogy
mindenképpen tartsák maguknál.”

A GYAC elnöke, Papp Oszkár elmondta, a sport-
ágválasztó célja az volt, hogy a Covid-járvány
után visszaesett taglétszámokat növeljék,
hosszú távon pedig az a terv, hogy a fiatalok
felnőtt versenyzőként is maradjanak a GYAC-
ban, és Győrnek szállítsák a sikereket, és mi -
előbb legyen olyan olimpikonja a klubnak, aki
itt kezdett el sportolni.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Vig Norbert
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„Túlzás nélkül mondhatom, hogy Ricsi leiskoláz-
ta a mezőnyt, hiszen a világbajnokságon vívott
nyolc mérkőzéséből hetet megnyert és egyet
vesztett el, sajnos ez a vereség éppen az egyéni
verseny döntője volt. Egészen addig csodálato-
san menetelt, és a fináléban is csak a rendes
küzdelem utáni „hosszabbításban” kapott ki. A
csapatversenyben – ahol ötödik lett a magyar
válogatott – felszabadultan judózott és ippon-
nal nyerte a meccseit. Én ezt az ezüstérmet in-

kább fehér aranynak látom, és úgy érzem, amit
letett az asztalra ezen a vb-n, az 99 százalék, ha
meglett volna az egyéni első hely, akkor lett vol-
na 100 százalék" – mondta tanítványa világbaj-
nokságon nyújtott teljesítményéről Gyimes Ni-
kolett. Ami az elvárásokat illeti, a SZESE edzője
magasra tette a lécet, hiszen ő maga és ver-
senyzője is aranyéremmel szerette volna zárni
az utolsó junior korosztályos évet.

Egy-egy arany-, ezüst- és bronzéremmel zártak a magyarok az olaszországi
Olbiában rendezett junior cselgáncs-világbajnokságon. Ezüstérmet nyert
+100 kilóban a Széchenyi Egyetem SE-t erősítő, hatszoros korosztályos
Európa-bajnok Sipőcz Richárd.

SIPŐCZ RICHÁRD DOBOGÓRA ÁLLHATOTT A JUNIOR VB-N IS

AZ EZÜST,  AMI INKÁBB 
FEHÉR ARANY 

„Kis csalódottság volt Ricsiben, mert az első hely volt
a célja, de egyszerűen nem találtam hibát abban, amit
csinált, lehetett volna szerencsésebb a végén. A grúz
ellenfelét, akivel a döntőben találkozott, korábban há-
romszor legyőzte, most máshogy jött ki a lépés. Fele -
más volt ez az év, hiszen óriási sikereket ért el, de az
olimpiára most nem sikerült kijutni. Úgy érzem, a köz-
ponti felkészülés tette be nála a kaput, és hiába nem
értettem egyet a szövetség elképzelésével, kötelező
volt" – tette hozzá Gyimes Nikolett.

A világbajnokság másik győri versenyzője, a
GYAC-os Farkas Szilvia a 78 kilogrammos me-
zőnyben a kazahok ifjúsági világbajnoki ezüst -
érmesétől, Madina Paragulgovától kapott ki az
első mérkőzésén, így nem jutott tovább. A csel-
gáncsozók következő korosztályos világverse-
nyének Budapest ad otthont, a Ludovika Aréná-
ban rendezik ugyanis november 5. és 7. között az
U23-as Európa-bajnokságot.

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.

Sertés bôrös comb

Akció: október 15—21.

Pecsenyekacsa

Házi füstölt kolbász

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

899Ft/kg

HÚSVÁSÁR

1399 Ft/kg

799 Ft/kg

Pecsenyekacsacomb 1729 Ft/kg
Pecsenyekacsa far-hát 299 Ft/kg

Giana tonhalsaláta
Exotic, Mexikói

55 g, 998,18 Ft/kg

Az év elsô
pannonhalmi bora
Tar Irsai Olivér
0,75 l, 1732 Ft/l

Magyar piros
alma 

249 Ft/kg

549 Ft/db

639 Ft/db helyett

1299 Ft/db

1549 Ft/db helyett

Fotó: ijf.com




