


Lakossági fórumot tartottak szerda este a győri
egyes számú választókerületben. Simon Róbert
Balázs vendége, Hollik István, a Fidesz kommunikációs
igazgatója országjárás keretében látogatott el Győrbe. 

oldal most
éppen Márky-
Zay Pétert tolta
előre, de a háttérből
így is Gyurcsány Ferenc
irányít, az a Gyurcsány, aki
egyszer már tönkretette az
országot” – zárta szavait a Fi-
desz kommunikációs igazgatója.
„Ne engedjük, hogy visszatérjen a
múlt” – fogalmaztak a politikusok. 
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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 menü-
pont alatt érhető el.

KÖZMEGHALLGATÁS

Győr Megyei Jogú Város
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 
2021. október 28-án, csütörtökön 
15 órakor 

KÖZMEGHALLGATÁST TART 

az Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat hivatalos helyiségében,
melynek címe: 9021 Győr, Liszt
Ferenc u. 1.

„Nekünk minden magyar ember fontos, ezt az el-
múlt több mint egy évtizedben bebizonyítottuk”
– fogalmazott a fórumon Simon Róbert Balázs.
„Komoly eredményeket értünk el, visszaadtuk
nemcsak a magyarok önbecsülését, de az önren-
delkezését is, a korábbi kiszolgáltatottsággal
szemben. Ezért sem mindegy, hogy mi lesz a jövő
évi választások eredménye” – tette hozzá az or-
szággyűlési képviselő. „Nem engedhetjük meg,
hogy a baloldal hatalomra kerüljön, mert ők eltö-
rölnék a rezsicsökkentést, elvennék a családtá-
mogatásokat és a 13. havi nyugdíjat, és beenged-
nék a migránsokat, van tehát mit megvédenünk”
– mondta a fórum vendége, Hollik István. „A bal-

FIDESZ–KDNP: FOLYTATNÁK
A MEGKEZDETT MUNKÁT

Jó ütemben épül Győr és Pápa
között az új 2x2 sávos út. Az
ország egyik legnagyobb ösz-

szegű beruházása zajlik a két vá-
ros között, hiszen a fejlesztés össz -
értéke meghaladja a nettó 90 mil-
liárd forintot. Az óriási mennyiségű
építési anyag mozgatása, beszál-
lítása folyamatosan zajlik a mun-
katerületre.

Kara Ákos, Győr és a térségünk
egyik országgyűlési képviselője,

KARA ÁKOS: AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB
ÚTFEJLESZTÉSE ZAJLIK GYŐR ÉS PÁPA KÖZÖTT

aki annak idején dr. Kovács Zoltán
pápai országgyűlési képviselővel
kezdeményezte az út megépíté-
sét, a héten helyszíni bejáráson és
munkamegbeszélésen vett részt.
„A szükséges kormányzati dönté-
sek megszülettek. A munkavégzés
pedig az előre eltervezetteknek
megfelelően zajlik, így egyre köze-
lebb kerülünk a kitűzött célhoz. Ez
pedig azt jelenti, hogy 2023 végére
új, 2x2 sávos út kötheti össze Győrt
és Pápát. Az állami építtető, a NIF

Zrt. munkatársai a helyszínen tájé-
koztattak arról, hogy nyomvonal ki-
humuszolása, a töltések alapozása
befejeződött. Csak hogy érzékeltet-
ni tudjam az építkezés nagyság-
rendjét, megosztom az olvasókkal
az útépítő mérnökök információját
arról, hogy mekkora mennyiségű
anyagot építettek be eddig. A nagy-
tömegű töltésépítés a teljes szaka-
szon zajlik, és eddig közel
2.400.000 köbméter töltésanyag
került beépítésre. Ez az összes töl-
tésmennyiség közel 70 százaléka –
tette hozzá Kara Ákos.

A megépítésre kerülő 23 hídnál a
hídháttöltések és az úgynevezett
leterhelő töltések építése folya-
matban van. 2021 szeptemberé-
ben azon hidaknál, ahol a konszo-
lidáció jelentős mértékben meg-
történt, a hidak cölöpözése is
megkezdődött. Egyre látványo-
sabbá válik tehát az útépítés. Ha
elkészül az új út, gyorsabb és biz-
tonságosabb lesz a közlekedés
Győr és Pápa között.
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ATrianon 100 Összetartoztunk – Össze-
tartozunk című vándorkiállítást a Közép-
és Kelet-európai Történelem és Társada-

lom Kutatásáért Közalapítvány eredetileg
2020-ban, a trianoni békediktátum 100. évfor-
dulóján tervezte elindítani, a pandémia miatt
azonban több mint egy évet csúszott az utazó
tárlat megnyitása. A vándorkiállítás első állo-
mása Veszprém volt, onnan érkezett városunk-
ba, és még 16 megyeszékhelyre jut el. A tárlat
számos forrás bevonásával, a kort megidéző
kulisszákkal mutatja be a trianoni békediktá-
tumhoz vezető utat, annak következményeit és
a magyar államiság megtartása érdekében
végzett munkát.

Szeles Szabolcs alpolgármester a szerdai
megnyitójában a tavalyi centenáriumra a
győri Hoppáré zenekar által írt dal szövegét
idézte: „Trianon. Ma együtt dobban a szív, fe-
keték a zászlók a győri hidakon, a víz szalad,
a kő marad.”  Utalva ezzel arra, hogy ország-
szerte sokan, sokféleképpen emlékeztek
meg az évfordulóról, itt, Győrben is megtar-
tottuk az Összefogás napját, meggyújtottuk

VÁNDORKIÁLLÍTÁS TRIANONRÓL
A SZENT KORONA NAGYMÉRETŰ MÁSOLATA A DUNAKAPU TÉREN

A trianoni béke következményeit és az államiság megőrzéséért folytatott küzdelmet bemutató vándorkiál-
lítás nyílt szerdán a Dunakapu téren. Az emlékező tárlaton látható többek mellett a Szent Korona nagymé-
retű másolata a Teleki Pál-féle „vörös térképet” ábrázoló talapzaton.

az Összefogás lángját. „101 éve olyan döntés
született, amely hazánk sorsát hosszú időkre
meghatározta. Szétziláltak egy országot, egy
kultúrát, a történelmet, az ipart, a gazdasá-
got, az emberi sorsokat, nem törődve a kö-
vetkezményekkel. Még ma is nyögik családok

ennek a döntésnek a súlyát. Mi, magyarok
azonban talpon maradtunk, mert összetar-
tozunk. Az elmúlt évek is erről szólnak, a tra-
dícióért, a hagyományért harcolunk ma is,
hogy megvédjük határainkat” – hangsúlyoz-
ta a politikus. 

László Bernadett, a Terror Háza Múzeum tör-
ténésze felidézte a 101 évvel ezelőtti történ-
teket, többek között beszélt arról, hogy a bé-
kediktátum miatt országunk elvesztette a la-
kosságának és területének háromnegyedét,
a természeti kincseinek többségét, Győr pe-
dig határvárossá vált, hiszen a Duna lett a
természetes határvonal északnyugaton.
2010 óta a szerződés aláírásának napja a
nemzeti összetartozás jelképe. Az utazó tár-
lat is ennek állít emléket, amely a fővárosi
Várkert Bazárban megtekinthető Új világ szü-
letett kiállítás egy részét eleveníti meg az ér-
deklődők számára Győrben. 

A megnyitón közreműködött Annus Réka nép-
dalénekes. Az 1920-as években élt és alkotott,
valamint kortárs írók trianoni döntéssel kap-
csolatos gondolatait Keresztes János színmű-
vész olvasta fel.

A kiállítás november 3-ig, naponta 10 és 18 óra
között ingyenesen látogatható a Dunakapu téren.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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Máté Mária, Halász Ödön és Szabó
Béla a börtönnél lezajlott tűzharc-
ban vesztették életüket. Eredetileg

a győri köztemetőben ásták ki a három már-
tír sírját, de a közelben lévő szovjet laktanya
miatt a temetésre felkért pap figyelmeztette
őket: a nagy tömeg felingerelheti a katoná-
kat és esetleg a gyászolókba lőhetnek. Ezért
a szertartás reggelén az újvárosi temetőben
ásták meg a sírokat és helyezték a három fi-
atalt örök nyugalomra.

A sors fintora, hogy Mária esküvője azon a
napon lett volna, mint amikor eltemették.
A ravatalon abban a menyasszonyi ruhá-
ban feküdt, amiben az oltár elé állt volna.
A temetésen olyan sokan voltak, hogy a
sírkert kerítésén kívül, a vasút oldalán is
álltak emberek. Lányi János kanonok, aki a
szertartást végezte, ezért a tettéért hét év
börtönt kapott.

ÚJVÁROSIAK A HOSÖKÉRT
MEGEMLÉKEZÉS MÁTÉ MÁRIA ÉS SZABÓ BÉLA SÍRJÁNÁL

´́
Idén is megemlékezést tartanak Máté Mária és Szabó Béla, az
1956-ban mártírhalált halt, Újvárosban eltemetett fiatalok sírjánál
október 22-én 11.30-tól a temetőben.

Az újvárosiak annak idején a megfélemlítés
ellenére is mindig vittek friss virágot a hősök
sírjára. Halász Ödön sírját 1957. február 26-
án az újvárosi temetőből a győri köztemető
VII. parcellájába helyezték át.

Fekete Dávid, a terület önkormányzati képvise-
lője lapunknak elmondta: „Hagyomány, hogy az
újvárosi temetőben megemlékezünk azokról,
akik a forradalom idején a győri börtön ostro-
mánál estek áldozatul. A győriek, az újvárosiak
mellett Máté Mária rokonai is részt szoktak ven-
ni a megemlékezésen. A ma élő fiataloknak is
fontos, hogy átadjuk az üzenetet, hogy voltak
olyan győri ifjak, akik éle tüket adták a magyar
hazáért. A forradalmat le lehet verni, vérbe lehet
fojtani egy szabadságharcot, de akik azt túlélték,
akik szívében ott volt a remény, hogy az elnyo-
mókat el lehet zavarni – ők folyamatosan em-
lékeznek azokra a hősökre, akik ezért a célért az
életüket adták. Az újvárosiak, a győriek soha
nem adták fel a reményt, csendes ellenállásba
menekültek és várták a pillanatot, amikor a
szovjet elnyomók elhagyják Magyarországot.
Ezért van mindig friss virág az áldozatok sírján.”

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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SZEMSZ      G
Garamvölgyi Imre

HALLGATÁSBA 
FOJTOTT 
SZABADSÁG
Hatvanöt évvel ezelőtt euforikus han-
gulatban indul el egy menet Budapes-
ten. Egyetemisták, munkások, értel-
miségiek gondolták úgy, itt most va-
lami történhet. Odaát a ruszkiknál
Sztálinnak már vége, idehaza is ideje
lenne a változásnak. Igaz, hogy Rákosi
június 18-án már lemondott, kultu-
szának hatása azonban rátelepedett
az ’50-es évek mindennapjaira. Érez-
hető volt még ’56 októberében is. 

Az emberek féltek. Féltek az igazságot
kimondani, féltek az AVO verőlegényei -
től, féltek az akasztófától is. Mégis az
utcára mentek. Kellett hozzá néhány
száz hangos, haladó szellemű egyete-
mista, hangadó író, költő. És számtalan
névtelen, lelkes hazafi, akiknek ideáiban
még élt a fogalom: szabadság. A forra-
dalom örömben született. Útját boldog-
ság és a repdeső lelkek egysége vonta
be törhetetlen gránittal.

Az öröm a rádióig, Győrben pedig a bör-
tönig tartott. Ott géppuskák kereplése
szakította szét, egy idegen hatalom
minden brutalitásával. Onnan a felhőt-
len boldogság gyászba és elkeseredett,
esélytelen harcba csapott át. A magya-
rok forradalmát orosz tankok fojtották
vérbe Záhonytól Hegyeshalomig.

Aki tudott, menekült. Aki nem, az ma-
radt és szembenézett a sorsával. Az-
tán teltek az évek, az ítéletek papírjai
besárgultak, betűi elvesztették a szí-
nüket, az áldozatok csontjai pedig je-
löletlen sírban várták a megváltást.
Mindenki tudott mindenről, ám senki
sem beszélt. Nem beszélhetett.

Az emberek ismét féltek. Féltek a
megváltoztathatatlan hatalomtól, fél-
tek az államrendőrség besúgóitól, és
igen, újra féltek a kötéltől is. 

A szabadságot hallgatásba fojtotta
a kommunista hatalom, közel negyven
évre. 

Akorabeli relikviákból, dokumentumok-
ból összeállított kiállítással emlékezik
a múzeum a  65 évvel ezelőtti esemé-

nyekre. A tárlat csütörtöki megnyitóján Dili-
gens Tibor, a győri önkormányzat képviselője
kiemelte: „Talán még nem késő, hogy nagyobb
nyomatékot adjunk ennek a történetnek,
amely a magyar szabadságküzdelmek legna-
gyobbika volt. A lehető legkeményebb dikta-
túra és elnyomás volt, rengetegen meghaltak.
Ne merüljön feledésbe az ’56-os forradalom,
a kiállítás pedig szolgáljon tanulságul és fi-
gyelmeztessen arra, hogy mindez ne ismét-
lődhessen meg Magyarországon.”

A tárlat egyszerre kíván emléket állítani az
’56-os forradalomnak és a győri történések-
nek is, hiszen városunk egyik központja volt
az eseményeknek. Hangsúlyt fektettek arra
is, hogy nemcsak az ’56-os őszi eseményeket
mutatják be, hanem már az azt megelőző
éveket is, érzékeltetve, hogyan jutottunk el a
forradalomig.

Számtalan relikviát, érdekes tárgyat sikerült
fellelni a múzeumok gyűjteményéből – erről
a tárlat kurátora, Cserhalmi Zoltán történész
beszélt. Láthatunk egy eredeti, 1945-ös vörös

Máté Mária vérfoltos blúzát is láthatjuk azon a tárlaton, amely az
1956-os forradalom győri eseményeinek állít emléket a püspöki udvar-
bíróházban. A szabadság 12 napja című kamaratárlatból a Rómer Flóris
Művészeti és Történelmi Múzeum hagyományt szeretne teremteni. A
jövőben a  fontosabb nemzeti ünnepek alkalmával a múzeum kiállítá-
sokat szervez, amelyek meglátogatásával akár az iskolai megemléke-
zéseket is kiválthatják az oktatási intézmények.

A SZABADSÁG 12 NAPJA

65 ÉVE TÖRTÉNT

szovjet zászlót, melyet az oroszok hoztak
magukkal, elé Rákosi portréját helyezték. Ki-
emelt szerepet kaptak az öltözetek, megis-
merhetjük, mit viseltek a szovjet katonák, a
magyar karhatalmisták, a felkelők, láthatunk
vihar- és lódenkabátot, puskákat, pisztolyo-
kat, tölténytárakat. Megnézhetők az eredeti
írott és tárgyi emlékek, plakátok, fényképek,
a relikviák közül pedig kiemelkedik az október
23-án ledöntött pesti Sztálin-szoborból szár-
mazó két töredék. 

Kiállították a mártírhalált halt Máté Mária
vérfoltos blúzát is, ezt a ruhadarabot viselte
azon az estén, amelyen a börtön előtti tün-
tetésen a halálos lövés érte. Mint ismeretes,
1956. október 25-én a börtön épülete elé vo-
nult a tömeg és a politikai okokból fogva tar-
tottak szabadon bocsátását követelték. Ek-
kor dördültek el az első halálos áldozatokat
követelő lövések, amelyek három fiatal életét
oltották ki: Máté Máriáét, Halász Ödönét és
Szabó Béláét. A relikviát a család ajándékozta
a múzeumnak.

A kiállítás november 14-ig, hétfő kivételével
naponta 10 és 18 óra között tekinthető meg
az Apor Vilmos püspök tere 2. szám alatt.
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Szerdán délután mutatkozott
be a megújult Europe Direct
megyei iroda, amely már 21

éve működik a térségben. 

A rendezvényen Németh Zoltán, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Köz-
gyűlés elnöke emlékezett vissza a
szervezet jogelődje, az Európai In-
formációs Pont megalakulására:
„A megyei önkormányzat több
mint két évtizede pályázta meg
először az Europe Direct működ-
tetésének a jogosítványát, még az
európai uniós csatlakozásunkat
megelőzően. Nagyon fontosnak
tartom, hogy a megyei önkor-
mányzat részt vegyen az európai
uniós ügyek támogatásában, mert
még mindig azt tapasztalom, hogy
az emberek többsége kevés infor-
mációval rendelkezik az EU-val
kapcsolatban.”

KÖZELEBB HOZZÁK
AZ EURÓPAI UNIÓT
Szerző: Kárpát Zsolt „Pontosan ezért nagyon sokat

számít, hogy az Europe Direct Iro-
dákban megjelenő EU-s informá-
ciók mindig hivatalosak és hitele-
sek” – tette hozzá Németh Zoltán.
A szervezet megújult arculatát dr.
Lakatosné dr. Novák Éva megyei
irodavezető mutatta be: „A 2021–
25-ös időszakra egy új generációs
irodahálózat jött létre egész Euró-
pában. Megjelenésében ez egy ki-
csit más logót jelent, ami talán egy
kicsit közelebb hozza az embe -
reket az EU-hoz. Tartalmában pe-
dig másra fókuszálunk. A polgári
párbeszédek nagyon fontossá vál-
nak és emellett a fiatalokat sze-
retnénk programjainkkal, rendez-
vényeinkkel minél jobban elérni.”

Az iroda a programok mellett nap-
rakész kiadványokkal is várja az
érdeklődőket a megyei önkor-
mányzat Városház tér 3. szám
alatti épületében.

Halottak napjához és mindenszentekhez közeledve a győri piactereken
is feltűntek a kegyeleti ünnepekhez kötődő, szezonális termékeket kí-
náló árusok. A vásárcsarnok földszintjén, az épület nyugati oldalánál
és a csarnok előtti téren is több stand várja a vásárlókat, akik koszorúk,
élő és művirágok, csokrok, mécsesek széles választékából válogathat-
nak. Hasonló kínálatot találnak a vevők a belvárosi Virágpiacon, vala-
mint a nádorvárosi köztemető régi kapujánál – a körforgalomnál –, és
a felújított burkolatú piactéren és a Szentlélek téri bejáratnál.

KOSZORÚK, VIRÁGOK, MÉCSESEK

Nagyszerű jövőképet előrevetítő gazda-
ságfejlesztési stratégiát dolgozott ki
együttműködő partnereivel a Győr-Mo-

son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara. A programot szerdán egy konferencián
mutatták be számos érdeklődő jelenlétében.

Pintér-Péntek Imre, a kamara elnöke szerint el-
jött az idő, hogy áttekintsék, mi történik a gaz-
dasággal, és meghatározzák a további irányokat.
„Paradigmaváltás előtt állunk, ezért kitörési
pontokat kell keresnünk” – mondta Molnár Al-
bert alelnök, majd beszámolt róla, hogy mintegy
száz vállalkozó és közéleti szereplő vett részt a
grandiózus projektben. Ehhez tíz munkacsopor-
tot hoztak létre, melyek vezetői ismertették az
általuk kidolgozott kitörési pontokat.

Nem a bérmunkában, hanem a saját termékek
gyártásában, saját márkák létrehozásában
látja a jövőt Szilasi Péter Tamás, a termék-
előállítási munkacsoport vezetője. Úgy látják,
az agglomerációt bevonva nem egy óriási, ha-
nem több kisebb ipari parkból álló hálózatot
lenne célszerű kiépíteni, ez jól átgondolt lo-
gisztikai szolgáltatással megoldást jelenthet-
ne például a közlekedési problémákra. Az ál-

GAZDASÁGFEJLESZTÉS KAMARAI MÓDRA
MERNEK NAGYOT ÁLMODNI

taluk megálmodott multifunkcionális vásárvá-
rosban pedig a helyi termékeket lehetne meg-
tekinteni és megvásárolni.

Az élményalapú webáruházak fejlesztését,
megyei termékek webshopjának létrehozását
javasolta Jung Tamás a termékértékesítő mun-
kacsoport részéről. Egész évben nyitva tartó,
az iparhoz kapcsolódó kiállítóteret és temati-
kus térségi programsorozatot szeretne a szol-
gáltató szektor – mondta Szabó László, a szol-
gáltatási munkacsoport vezetője.

A kutatásfejlesztők részéről Bori Tibor hadiipari
tudásközpont létrehozását szorgalmazta, eh-
hez sok gépipari beszállító csatlakozhatna.  

Jóföldi Gábor és a vele együtt gondolkodók sür-
gették a győri rozsdaövezetek kijelölését, vala-
mint a folyóparti infrastruktúra fejlesztését, a
vízi közlekedés megszervezését. Szükségesnek
látják egy „okos város mobilitási program” ki-
dolgozását és koordinált megvalósítását.

A projektkoncepciók továbbvitelén a kamara
közösen munkálkodik az egyetemmel és a győ-
ri térség önkormányzataival. (x)
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Ausztriában 66 éve, 1955. október 26-án
foglalták alkotmányba az ország örökös
semlegességét, ezzel a második világhá-

ború befejeződése után tíz évvel az ország
visszanyerte teljes szuverenitását. Ez a nap
Ausztria nemzeti ünnepe. Az ünnep alkalmából
rendezett győri fogadáson jelen volt dr. Alexander

OSZTRÁK KONZUL A LEIERBEN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Ausztria nemzeti ünnepe alkalmából fogadást adott a Konzuli Szolgá-
lat a régióban működő osztrák cégek, vállalkozások, valamint a helyi
hatóságok vezetői számára a győri Leier City Centerben szerdán este. 

Grubmayr,  Ausztria budapesti nagykövete, Jür-
gen Schreder, az Osztrák Nagykövetség keres-
kedelmi attaséja, és dr. Dézsi Csaba András
polgármester. 

A rendezvény szervezője, Iván György tiszte-
letbeli konzul, a Hödlmayr Hungária Logistics
Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta,
immár negyedik alkalommal hívták találkozóra,
közös ünneplésre a térség osztrák vállalatve-
zetőit és a megyei hatóságok szakembereit,

hogy kötetlen formában cseréljék ki tapaszta-
lataikat, kapcsolatokat építsenek, segítsék a
még hatékonyabb együttműködést a város, a
régió, és a cégek, a befektetők fejlődése érde-
kében. Tavaly elmaradt a rendezvény, de a
nagyszámú érdeklődő azt jelzi, igény van az
ilyen jellegű találkozóra. „Ez az est kiváló alka-
lom arra is, hogy tisztelegjünk a Győr-Moson-
Sopron gazdasági régió kiharcolt pozíciója előtt,
amelyet az utóbbi évek kemény, de eredmé-
nyes munkája alapján ért el” – emelte ki Iván
György. 

Jürgen Schreder, az Osztrák Nagykövetség ke-
reskedelmi attaséja az eseményen beszélt a
két ország közötti gazdasági együttműködés
jelentőségéről, arról, hogy a pandémia miatt
visszaesett ugyan az export, de az elmúlt hét
hónap már bizakodásra ad okot a 20 százalé-
kos emelkedéssel. A cél a vírus előtti eredmé-
nyek elérése. Ausztriának a hetedik legfonto-
sabb kereskedelmi partnere Magyarország, az
EU-n belül az ötödik, a közép- és kelet-európai
országok közül a második. Magyarországnak
pedig Németország után Ausztria a legfonto-
sabb kereskedelmi kapcsolata. Ausztria a har-
madik legnagyobb befektető hazánkban. 

Ausztria budapesti nagykövete, dr. Alexander
Grubmayr többek között beszélt a pandémia
alatti, két ország között feladatokról, arról,
hogy a tárgyalások eredményeként a Magyar-
országról naponta ingázó 48 ezer magyar dol-
gozó számára az utazási feltételeket rugalma-
san kezelték. Valamint a mai napig fenntartják
a közös ellenőrzést, a határ védelmét. A gaz-
dasági együttműködés élénkítése érdekében
pedig Ausztria kormánya úgy döntött, hogy ak-
ciót indít a külföldön beruházó osztrák cégek
támogatására. A program megvalósításának
érdekében az osztrák kereskedelmi szakembe-
rek a napokban magyar parlamenti képviselők-
kel tárgyaltak. 
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A9. születésnapját ünneplő Arrabona év-
századai városismereti vetélkedő 2022
februárjában ismét útjára indul. A Molnár

Vid Bertalan Művelődési Központ és a Győr+ Média
közösen szervezi, mely a 6–7. osztályos diákok
százait mozgatja meg évek óta. A játékban részt
vevő gyerekek sok ismerettel, szép ajándékokkal,
maradandó élményekkel gazdagodnak. A cél to-
vábbra is az, hogy erősödjön a gyermekekben a
lakóhelyhez kötődés, a műemlékek, a helyi szel-
lemi, tárgyi, természeti értékek megbecsülésére,

MÁR LEHET JELENTKEZNI!
védelmére neveljen. A 4 fős csapatoknak 13+1
kérdéses totót kell kitölteniük, melyek más-más
témakörhöz kapcsolódnak. A feladatok a február
11-i megnyitót követően kéthetente pénteken
jelennek meg a Győr+ Hetilap hasábjain. Az öt-
fordulós totót követően elődöntő lesz a belvá-
rosban: a győri Látogatóközpontból menetlevél
segítségével kell különböző helyszíneket felke-
resni. Az elődöntő és a totó pontjai alapján a leg-
ügyesebbek döntőn mérik össze tudásukat. Az
idei kiemelt téma a környezetvédelem. Győr ki-

rályi várossá válásának 750. születésnapja alkal-
mából 2021-ben győrieknek is meghirdettük a
városismereti játékot.

A nagy sikerre való tekintettel jövőre is bárki
csatlakozhat a vetélkedő két fordulójához. A
legalább négy helyesen kitöltött totót beküldők
közül három szerencsés játékos értékes aján-
dékcsomagot nyer.  

A második forduló a városi felfedező, mely me-
netlevél segítségével teljesíthető. A menet -
leveleket a Győr+ Média szerkesztőségében, a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Her-
man Ottó úti és Baross úti épületében, a Győri
Látogatóközpontban és a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központban lehet majd beszerezni.
A túrát április 29. és május 17. között kell tel-
jesíteni. A menetlevelet a Látogatóközpontban
lehet majd leadni, a beküldők közül három sze-
rencsés játékos jutalomban részesül. 

A játékkal kapcsolatos információk és a jelent-
kezési lap a www.molnarvid.hu weboldalon
érhetők el.
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CSAPDAHÁZ 
Az egykori főbíróház épületében logikai csapatjátékok várják a
családokat, baráti és céges társaságokat! Itt többet érünk ész-
szel, mint erővel! Együttes gondolkodást igénylő feladatok
megoldásával juthatunk egy-egy történet végére. Bármelyik la-
kat, szekrény, doboz könnyedén nyílik, csak ismerni kell hozzá
a megfelelő varázs igét! Az élmény garantált!

CSAPDAHÁZ Pannonhalma, Petőfi S. u. 9.

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

Az eseményt üdvözölte dr. Perger Elza, Győr al-
polgármestere, aki méltatta a résztvevők mun-
káját: „Csodálatos sok tudást birtokolhatnak,
hozzájuthatnak olyan információkhoz, amikhez
más nem. A történelmi múltat felhasználva azt
új művek forrásává teszik.” Az alpolgármester
megköszönte az év végén nyugdíjba vonuló
Bana József győri levéltár-igazgató több évti-
zedes munkásságát és a városvezetés nevé-
ben ajándékot nyújtott át neki. 

Köszöntötte a megjelenteket Lukácsi Zoltán
plébános, székesegyházi kanonok, aki maga is
levéltár-igazgató volt. „Nagy öröm számomra,
hogy ez a nap 23 éve folyamatosan megvan és
egyre bővül a résztvevők köre, hiszen a kezdeti
kettő után ma már hét intézmény neve szere-
pel a meghívón. Példaértékű, hogy képesek kö-

LEVÉLTÁRI NAP

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

Immár huszonharmadik alkalommal rendezték meg szakmai konfe-
renciájukat a városban és a megyében működő levéltárak.

Amindenszenteket és halottak napját
megelőzően a Győr-Szol Zrt. nagy figyel-
met fordít a győri köztemetők takarítá-

sára. Naponta több mint hatvanan gereblyézik
a faleveleket, az összegyűjtött avart pedig el-
szállítják. A szilárd burkolatú utakat géppel, a
kavicsos utakat kézi erővel seprik, tisztítják. A
nádorvárosi köztemető régi bejáratánál, a fel-
újított burkolatú piactéren és a Szentlélek téri
bejáratnál koszorú- és virágárusítás zajlik. A
szabadhegyi köztemetőnél virágbolt üzemel. Az
ünnepi készülődés keretében a győri sírkertek
ágyásaiba összesen 2000 árvácskát ültetnek el.

A temetők november 5-ig 7 és 20 óra között
látogathatóak, a téli nyitvatartás, miszerint 8
óra és 17 óra között lesznek nyitva, november
6-án lép életbe. 

A Szabadi úti köztemető bejáratán és a nádor-
városi köztemető mindkét kapuján október 30-
án, 31-én és november 1-jén 7 és 11 óra kö-
zött hajthatnak be autóval az arra jogosultak. 

A temetői autóforgalom csökkentése, vala-
mint a nehezen mozgó látogatók érdekében
ingyenes elektromos kisbusz közlekedik ok-
tóber 30-án, 31-én és november 1-jén 9 és
16 óra között a nádorvárosi köztemetőben. A
járatok a régi ravatalozó elől indulnak. A kocsi
folyamatosan, körjáratszerűen közlekedik a
temetőn belüli főbb utakon.

A köztemetőknél fokozott rendőri jelenlétre
lehet számítani. A biztonság miatt fontos,
hogy senki se hagyjon a gépkocsiban látható
helyen értéket. A sírokra vagy a kút mellé se
tegyenek még rövid időre sem autó- és la-
káskulcsot, mobiltelefont és hasonló tárgya-
kat a temetőlátogatók.

zös konferenciát összehozni és legújabb kuta-
tásaikról számot adni.”

Bagi Zoltán Péter városi főlevéltárostól a Győr
700 éves jubileumára rendezett ünnepség szer-
vezéséről tudtunk meg érdekességeket. Az ak-
kori 12 tagú szervezőbizottság már 1967-ben
egy széles körű programsorozatot vázolt föl,
melyben sok minden szerepelt a jubileumi ciga-
rettapapírtól a bélyegen át a tudományos ülés-
szakokig, a felolvasóesteken át a nyári esemé-
nyekig. Ekkor kezdett működni a vízi színpad, s
a város történelméről elkészült egy átfogó mun-
ka, amit a kor avatott történészei írtak meg. Fel-
újították a belváros jelentős részét, elkészült a
megyeháza és előtte az a dombormű, ami egé-
szen 1992-ig állt. Győr nemcsak díszkivilágítást
kapott a jeles alkalomra, hanem ötödikként az
országban megyei jogú városi rangot. Ugyan-
csak erre az évfordulóra alapították meg a vá-
rosvezetők a Pro Urbe díjat is.

MINDENSZENTEKRE
MEGSZÉPÜLNEK
A TEMETOK´́
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EGY KÖZÉPISKOLÁS DIÁK  AZ EZREDIK LÁTOGATÓ
A Deák Ferenc Közgazdasági Technikum egyik 11.-es di-
ákja lett az 1000. látogató a szombaton nyílt Munkácsy-
kiállításon. Dr. Pergel Elza alpolgármester asszony fogad-
ta a szerencsés tinédzsert szerda délelőtt az Esterházy-
palotában. 

Szombaton nyitotta meg kapuit
a nagyérdemű előtt minden
idők legnagyobb Munkácsy-

kiállítása Győrben. A tárlaton a le-
gendás festőművész 61 alkotása
látható. Az első négy napban hatal-
mas volt az érdeklődés, Pápai Liza, a
szerencsés ezredik pedig osztályával
érkezett a tárlatra. A múzeum és a
városvezetés egy közös ajándékkal
készült számára: egy Munkácsy-ta-
risznyában kapott könyvet, jegyzet-
füzetet, bögrét és az alkotó képeinek
miniatűr másolatait. 

Pápai Liza a Győr Plusznak elmond-
ta: nagy megtiszteltetés az ezredik

látogatónak lenni, az pedig külön
meglepte, hogy ilyen rövid idő alatt
ennyien látogatták meg a tárlatot.

Dr. Pergel Elza alpolgármester ki -
emelte, nagyon örül annak, hogy az
általános és középiskolás generáció is
ilyen fogékony a művészetek iránt.
Szerinte Munkácsy Mihály legendás
festményei közel állnak a fiatalokhoz
és könnyen értelmezhetőek.

Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum igazgatója
kiemelte: fontos, hogy a város okta-
tási intézményeit is bevonják a művé-
szetbe. A tárlatra az 1000. látogató
mellett a legfiatalabb is megérkezett,
így egy két hónapos csecsemőt is kö-
szönthetett az alpolgármester. 

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Ács Tamás
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NYITOTT KAPUK NAPJA 
November 9. 17.00—19.00 • December 2. 9.00—12.00

Gyôri SZC Glück Frigyes
Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum 

és Szakképzô Iskola 
Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.November 4. • November 18. 15.00—18.00

Gyôri SZC Lukács Sándor Jármûipari
és Gépészeti Technikum és Kollégium
Gyôr, Mártírok útja 13—15. November 8. • November 11. 15.00—17.00

Gyôri SZC Krúdy Gyula Turisztikai 
és Vendéglátóipari Technikum

Gyôr, Örkény István utca 8—10.

November 9. • November 17.
15.00—16.30

Gyôri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi
és Logisztikai Technikum

Gyôr, Földes Gábor utca 34—36.

November 9. 15.00—16.00
November 12. 9.00—12.00
Gyôri SZC Kossuth Lajos
Technikum és Kollégium
Gyôr, Kossuth Lajos utca 7.

November 9. 9.00—12.00
November 18. 15.00—18.00
Gyôri SZC Sport és 
Kreatív Technikum 
Gyôr, Kodály Zoltán utca 20—24.

November 9. 15.00—16.30
Gyôri SZC Baksa Kálmán 
Két Tanítási Nyelvû 
Gimnázium 
Gyôr, Örkény István utca 8—10.

November 11. • November 16.
November 25. 15.00—18.00
Gyôri SZC Hild József Építôipari Technikum
Gyôr Szent István út 1.

November 15. • November 17.
November 24. 15.00—18.00

Gyôri SZC Jedlik Ányos Gépipari 
és Informatikai Technikum és Kollégium

Gyôr, Szent István út 7.

November 15. • November 17.
15.00—17.00

Gyôri SZC Deák Ferenc
Közgazdasági Technikum
Gyôr, Bisinger sétány 32.

November 16. • November 18. 15.00—17.00
Gyôri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum 

Gyôr, Cinka Panna utca 2.

November 16. • November 18. 16.00—18.00 
Gyôri SZC Gábor László Építô-
és Faipari Szakképzô Iskola
Gyôr, Nádor tér 4.

November 17. 8.30—12.30 • December 7. 9.00—15.30
Gyôri SZC Bolyai János Technikum 

Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 6.

November 4. 15.00—18.00
Gyôri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum 
Gyôr, Ikva u. 70.

November 17. • November 19. 10.00—15.00
Gyôri SZC Gábor László Építô- és Faipari 
Szakképzô Iskola • Szabóky Adolf Szakiskolai 
Intézményegysége
Gyôr, Szabolcska Mihály u. 26.

November 17. 17.00—19.00 • December 1. 8.00—12.00
Gyôri SZC Hunyadi Mátyás Technikum

Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás J. u. 3.

November 17. • November 25. 15.00—17.00
Gyôri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvû 

Közgazdasági Technikum 
Gyôr, Bem tér 20—22.

www.gyoriszc.hu ÉLJ A LEHETÔSÉGGEL!

2021
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Afesztivál a Dániel Balázs Trió BOOGIE
CHRISTMAS című lemezbemutató kon-
certjével indul december 2-án, csütör-

tökön a Rómer Házban. „Egy pörgős lemezt
készítettünk, amelyen ismert karácsonyi da-
lokat dolgoztunk át boogie-woogie stílusban,
Pleszkán Écska énekesnő és Pribojszki Má-
tyás szájharmonikás közreműködésével” –
árulta el újdonságként Dániel Balázs, a fesz-
tivál főszervezője.

LEMEZBEMUTATÓ, KONCERTSHOW ÉS AFTERPARTY
December elején, immár 13. alkalommal ismét a boogie-woogié lesz a
főszerep Győrben. Hazánk legnagyobb boogie-woogie-fesztiváljának
három napja alatt karácsonyi lemezbemutató koncert és izgalmas
show-műsor is várja a rajongókat.

A várva várt Boogie Show nagykoncertek de -
cember 3-án, pénteken és 4-én, szombaton
lesznek a Richter Teremben. A kétrészes elő-
adásokon idén hazai előadók lépnek fel színes,
változatos műsorral: lesz szájharmonika-zon-
gora duó, három zongora egyszerre a színpa-
don, dobpárbaj, virtuóz hangszerszólók, vonós-
kar, pörgős szoknyák, rock and roll zenekar és
meglepetésvendégek is. A fergeteges műsor-
ban felcsendülnek feldolgozások, saját szerze-

mények, különleges zenei csemegék, minden,
ami a műfajba belefér, sőt még azon túl is. „A
zenekarom egy vadonatúj műsorral készül, sok
humorral fűszerezett koncertre számíthatnak
az érdeklődők” – hangsúlyozta Dániel Balázs.
Ráadásként szombaton este, akinek még ma-
radt boogie a lábában, azt afterparty várja az El
Pasóban.

A koncertek védettségi igazolvány nélkül láto-
gathatók, az afterpartyra viszont szükséges. A
tavaly megvásárolt jegyek az idei programra is
érvényesek.

Minden egyéb tudnivaló a boogiefeszt.hu 
oldalon található. (x)
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Ujhelyy Károly már rutinosan érkezett a
Győr+ Rádió stúdiójába, ahol hamar
megtalálta bevált helyét, hiszen hosszú

éveken át ott készült a rádió Kertbarát Maga-
zinja. A beszélgetést rövid áttekintéssel kezd-
ték, a hobbikertész elmondta, a pandémia
nagyban segített abban, hogy minél többen
visszataláljanak a kerthez, jól mutatja, hogy az
ország legszebb konyhakertje versenyen is sok
új jelentkező mérettette meg magát.  

Győr idén ünnepli várossá válásának
750. születésnapját, ehhez kapcso-
lódva pedig számtalan programmal

találkozhatunk településszerte. A Karzat
Színház mint civil, független társulat is részt
szeretett volna vállalni Győr 750 éves városi
megemlékezésében, experimentális utca
színházi projektekkel.  A Győr 750 elnevezé-
sű darabot, melyet a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-01225 pályázat keretében va-
lósítottak meg, először a Múzeumok Éjsza-
káján láthatta a nagyérdemű, ezt követően
pedig szeptember 1-jén is bemutatták a Dr.
Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér felké-
résére.

Az Interreg Szlovákia–Magyarország
SKHU/WETA/1901/4.1/301. számú LIBLAB
elnevezésű közös projekt célja a határ menti
társadalmi összetartozás erősítése helyi
együttműködésekkel, szakmai kapcsolatok
kialakításával. A projekt keretében létrejött
egy olyan workshop jellegű rendezvényso-
rozat, mely két alkalommal módszertani be-
mutatókkal, egy alkalommal pedig egy iro-
dalmi fesztivállal várta az érdeklődőket. 

A workshopokon bepillantást nyerhettek a
résztvevők a megzenésített versek, a drá-
mapedagógia és a slampoetry műfajába is,
az irodalmi fesztiválon pedig 2 szlovákiai és
két hazai előadó szórakoztatta a közönsé-
get. Magyarországot Tóbisz Tinelli Tamás
mellett a már említett Karzat Színház kép-
viselte, akik produkciójukkal kivitték a fesz-
tivált a város utcáira, ezzel is hirdetve a
programot. (x)

UTCASZÍNHÁZI
PRODUKCIÓKTÓL
HANGOS A 750
ÉVES VÁROS

A Győr+ Média Kertbarát Maga-
zinjának szakértője nem minden-
napi díjat zsebelt be a Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei elne-
vezésű, nívós versenyen.

VÁMOSSZABADIN LANDOLT 
AZ ÖRÖKÖS DÍJ

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJE

Szerző: Ferenczy Balázs
Fotó: Sávolyi György

Károly a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi
Egyesületének és az Országos Kertszövetség el-
nökségének is tagja, csodakertjét már többször
bemutattuk a Győr+ TV Kertbarát Magazinjában.
Az idilli kiskert 2018-ban már elnyerte az ország
legszebb konyhakertje címet, szakértőnk idén
már harmadszor indult, ezúttal a program örökös
díját hozhatta el, amelyet Tarpataki Tamástól, az
Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes
államtitkárától vehetett át. A díjátadóra Ambrus
Gellért, Vámosszabadi polgármestere is elkísérte
büszke díjazottunkat.  

Szakértőnk hitvallása, hogy a kertben nem csak
a megfeszített munka létezik, jó kedvvel kell ki-
menni, együtt kell élni a természettel, egy idilli
pihenőrészt kell kialakítani, ahol több generáció
érezheti jól magát.

A versenyben már csak az életműdíj van hátra.
„Ezzel azért még várnék” – zárta szavait Ujhelyy
Károly a Győr+ Rádió reggeli műsorában.

Képünkön Sári Kovács Szilvia ötletgazda, Ambrus Gellért, Ujhelyy Károly és Tarpataki Tamás
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Már az óvodában is többet rajzolt, mint
a korosztálya, erre még édesanyja fi-
gyelt fel annak idején. Már akkor is fő-

ként az autók kötötték le a figyelmét, de akkor
még nem tudatosan figyelte a gépkocsikat. „A
rajzolás végigkíséri az életemet, kamaszként
pedig még inkább a szenvedélyemmé vált. Így
a középiskolák között is azt kerestem, ahol hó-
dolhatok a szenvedélyemnek. Bár szobrásznak
is felvettek volna, végül a Hildet választottam”
– meséli Mátyás, aki a mai napig kedveli az épí-
tészetet, de úgy érzi, neki szabadabb alkotási
formára van szüksége. 

Évekkel ezelőtt a Mobilis és a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem közös szervezésében
valósult meg egy rajzpályázat, ahol Lelkes
Mátyás is a nyertesek közé került. A program
keretében, társaival együtt betekinthetett a
formatervezés világába, ami újabb célt adott
neki. „Teljesen lenyűgözött és a rabjává vál-
tam. Azóta mindennap rajzolok egy autót,
ami számomra a szabadságot és a haladást
szimbolizálja” – mondja a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem hallgatója, majd hozzáteszi:
„Nem vagyok kiemelkedően tehetséges, de
rengeteget foglalkozom vele, ami meghozza
a fejlődést. Nem vagyok kifejezetten szorgal-
mas sem. Meg kellett találnom azt, ami iga-
zán foglalkoztat.” 

A középiskolát végül nem fejezte be, mert úgy
érezte, valami másban szeretne kiteljesedni.
„El kellett gondolkodnom, hogy mit akarok kez-
deni az életemmel. Esti iskolában érettségiz-
tem le, és addigra már tudtam, hogy a rajzolás
az én utam.” Ennek az útnak egy újabb állomá-
sa, hogy majdnem maximális pontszámmal
vették fel a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
formatervező szakára. „Más jellegű tervezése-
ket kértek tőlem a felvételi során, de a portfó-
lióban főként autókról készült rajzaim szere-
peltek” – teszi hozzá Lelkes Mátyás, aki az
érettségi után egy évet halasztott, mert fel kel-
lett készülnie anyagilag, hogy Budapestre köl-
tözhessen.

Gyanítom, hogy mindenki rajzolt már valamit önszántából. Azok már sokkal kevesebben lehetnek, akiknek
szokásává vált, hogy rajzoljanak. Lelkes Mátyás ezt a tábort erősíti, hiszen saját bevallása szerint naponta
több órát gyakorol, és örökít meg tárgyakat – főként autókat – rajzlapon. 

MÁR AZ EGYETEMEN ÉLI 
RAJZOLT ÁLMAIT
Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Lelkes Mátyás

Elmondása szerint eddig több ezer órát töltött
már rajzolással. Bár többnyire azért alkot,
mert élvezi és fejlődni szeretne, szám-
talan alkalommal örökített meg au-
tókat megrendelésre is. „Sokféle
történet van. Keresett meg fele-
ség azzal, hogy rajzoljam le a
férje autóját. De volt olyan ké-
rés is, hogy a nagypapának hi-
ányzik egykori gépkocsija, raj-
zoljam meg, hogy legyen em-
léke róla.” Emellett tapaszta-
latait workshopok formájá-
ban is megosztotta már az
érdeklődőkkel, és körvo-
nalazódik egy fővárosi
együttműködés is, közte
és egy alkotóművészek
számára eszközöket forgal-
mazó szaküzlet között. „Ez az
üzlet workshopokat is szervez,
ahol én is segíthetném az érdeklő-
dőket. Van bennem egy ilyen ambí-
ció, hogy segítsek másoknak a rajz -
tudásuk fejlesztésében. A rajzolás tör-
vényszerűségeken alapszik, amiknek a
megértése sokat lendít a fejlődésen.
Emellett türelemre is tanít és javítja a kon-
centrációt” – hangsúlyozza Lelkes Mátyás,
akinek hosszú távú célja, hogy minél több
emberrel megismertesse a rajz szépségeit. 

Ha létezik olyan, hogy legfőbb cél, akkor Lel-
kes Mátyás ezt akkor éri el, ha az autógyártás
jelentős szereplőinél dolgozhat formaterve-
zőként. „Azt keresem szüntelenül, hogy mi az,
amiért az emberek azt mondják valamire,
hogy szép. Bármerre járok, aktívan figyelem az
autókat. Hogyan mutatkoznak meg a térben?
Hogyan reagál a karosszéria a fényre?” 

Az egyetemi felvételivel újabb lépést tett céljai fe-
lé, de az elválás szülővárosától nem könnyű. „Na-
gyon szeretem Győrt, és kicsit ijesztő belegondolni
a budapesti létbe, de ez is szükséges ahhoz, hogy
megvalósítsam az álmaimat.” 

ÖZTÜN KK



2021. október 22.18

ADr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér az elmúlt közel tíz évben folyama-
tos megújuláson megy keresztül an-

nak érdekében, hogy közösségi célkitűzéseit
– amelyet röviden úgy fogalmaznak meg,
hogy szeretnének „a város nappali szobájá-
vá" válni – minél tökéletesebben megvaló-
sítva, szerethető könyvtári-közösségi tereket
hozzon létre hagyományos szolgáltatásainak
folyamatos fejlesztése mellett.  

E törekvésében jelentett nagy segítséget a ma-
gyar–szlovák Interreg projekt keretében „Az in-
novatív könyvtári megoldások kreatív könyvtári
terek létrehozására” (SKHU/WETA/1901/
4.1/301). pályázat közel ötvenezer eurós támo-

HAMAROSAN ÚJRA NYIT 
A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉPÜLETE

Az első csanaki termelői piacon több
mint húsz kézműves jelentkezik majd
termékeivel. Vásárolhatunk művészi

mézeskalácsot, ásvány- és divatékszereket,
chili- és biotermékeket, mézet, és természe-
tesen a piacokról kihagyhatatlan zöldséget és
gyümölcsöt.

A Bezerédj-kastély teljesen megújult miliő-
jében az első piacnapon túlnyomórészt helyi
őstermelők kínálják majd portékáikat, az
eseményt pedig több kulturális program is
színesíti.

Koncertet ad például a Belvárosi Betyárok ze-
nekar, akik ezúttal nem csak a gyerekeknek
muzsikálnak, lesz kézműves bütykölde és ko-
sárfonás, középkori harcművészeti bemutató,
bemutatkozik a Senion Táncklub, valamint ját-
szóházat szervez a Tudor Táblajáték Műhely.
Az I. Ménfőcsanaki Kézműves és Termelői Piac
programjai szombat reggel kilenckor kezdőd-
nek a kastély udvarán.

INDUL 
A TERMELŐI PIAC
CSANAKON

Árusokkal telik meg október 30-
án a ménfőcsanaki Bezerédj-kas-
tély udvara. Az I. Ménfőcsanaki
Kézműves és Termelői Piacon
több kísérő rendezvény teszi
majd vidámabbá a vásárlást.

gatása, amelynek felhasználásával a fiatalok
számára történő irodalom-népszerűsítés mód-
szertanának kidolgozása és több ezzel kapcso-
latos rendezvény mellett infrastrukturális fej-
lesztéseket is lehetővé tett, amely a Herman
Ottó utcai központi könyvtár felnőtt olvasószol-
gálatának átalakításával valósult meg. 

A munka még a pandémiás időszak kénysze-
rű zárvatartása idején indult meg, tehát idén
tavasszal, és azóta is töretlenül folyik. A te-
vékenység megvalósításához Győr város és
a Nemzeti Kulturális Alap szintén támogatást
nyújtott. A projekt október végével zárul, így
idén november elejétől vehetik igénybe az ol-
vasók a megújult szolgáltatóhelyet. (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/kazán -
kezelő 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 köztemetőkben a
2011. december 31-ig megváltott urnahelyek 10 éves bérleti ideje 2021. december
31-én lejár. A győr-nádorvárosi, révfalui, Sugár úti, Malomsori köztemetőkben az
1996. december 31-ig megváltott urnakripták 25 éves bérleti ideje 2021. december
31-én lejár. A sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták újraváltására 2022. de -
cember 31-ig van lehetőség a temetőgondnoki irodákban, ügyfélfogadási időben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a sírhelyeknél az utolsó koporsós temetéstől számít a
25 év, az urnatemetés a sírhelyet nem hosszabbítja meg! Urnahelyeknél, kriptáknál,
urnakriptáknál a megváltástól 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.

Hiba- és kárbejelentés, szolgáltatási hiba-
bejelentő: A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbeje-
lentő vonala a 96/50-50-55-ös telefonszá-
mon minden naptári napon 0–24 órában hív-
ható. Ügyfélszolgálatok: Október 23-án,
szombaton a Győr-Szol Zrt. Orgona utcai és
Jókai utcai ügyfélszolgálati irodái egységesen
zárva tartanak, a telefonos ügyfélszolgálat
nem működik. 

Parkolás: Utcai fizetőparkolók: Október
23-án, szombaton Győrben a felszíni fize-
tőparkoló-hálózat beállói díjfizetés nélkül
vehetőek igénybe. Jókai, Révai, Árpád, Vá-
sárcsarnok, Dr. Petz Lajos parkolóház, Du-
nakapu mélygarázs: A Jókai, a Révai, az Ár-
pád, a vásárcsarnok melletti és a Dr. Petz
Lajos parkolóházban, valamint a Dunakapu
mélygarázsban folyamatosan a szokásos,
érvényben lévő díjakért lehet parkolni. Vá-
sárcsarnok: A győri vásárcsarnok október
23-án, szombaton zárva tart, október 24-

én, vasárnap 6 és 11 óra között várja a vá-
sárlókat. Dunakapu téri piac: A Dunakapu
téri piacon október 22-én, pénteken 6 és
13 óra között lesz kereskedés. 

Sportlétesítmények: A Barátság Sportpark
október 23-án, szombaton korlátozott nyit-
vatartással üzemel. A műfüves pályák és a
kiszolgáló létesítmény zárva lesznek, míg a
játszótér, a futópálya és a park további sport-
eszközei használhatóak. A többi napon a lé-
tesítmény a rendes nyitvatartási rend szerint
vehető igénybe. A Bercsényi ligetben október
23-án, szombaton a fitneszpark, illetve a
sportpályák zárva tartanak, a KRESZ-park
szabadon használható. 

Köztemetők: A szabadhegyi, nádorvárosi,
révfalui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti,
Malomsori és Koroncói úti köztemetők
mindennap egységesen 7 és 20 óra között
látogathatóak.

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR-SZOL ZRT. 
ÜNNEPI SZOLGÁLTATÁSAIRÓL
ÉS NYITVATARTÁSI RENDJÉRŐL 

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól és nyitvatartásairól a www.gyorszol.hu weboldalon
olvasható információ.
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A GYOR-SZOL ÁLLÁSHIRDETÉSEI´́

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

SZABAD A HEGY,
NYITVA A TORONY
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. tiszta és egészséges csapvizet. Erről szólt

most az őszi víztorony-látogatás.  

A vízbázisvédelemről sokat megtudhattak a
víziközmű-terepasztalon. Sok iskolás és óvo-
dás már régi ismerősként látta viszont a ma-
kettet. Örömmel mutatták meg szüleiknek,
nagyszüleiknek, hogyan jut el a víz a vízcsa-
pokba, és azt is, hogy mi lesz az elfolyó
szennyvíz sorsa. A Pannon-Víz Zrt. munka-
társai továbbra is szívesen vállalnak iskolai
bemutatókat, környezetismeret-órákat. Itt is
nagy szerepet kap majd vízbázis-védelmi pá-
lyázatunk (KEHOP-2.1.7.-19-2019-00022.
sz.). Természetesen az iskolai-óvodai ren-
dezvényeken pannon-vizes kulacsot is nyer-
hetnek majd a gyerekek. 

Igazi élményben volt részük azoknak, akik
nekifogtak a 237 lépcsőfok megmászásának.
Bízunk benne, hogy tavasszal, a víz világnap-
ja alkalmából újra találkozhatunk vendége-
inkkel a „Szabad a hegy, nyitva a torony” ren-
dezvényünkön.  A víztorony-látogatásra fel-
ajánlott három szódagép nyertese: Lengyel
Linda, Ajkai Veronika, Bukovics Emma, a nye-
reményeket a helyszínen átadtuk.

Ajárvány miatti kényszerszünet után
hatalmas sikere volt a szabadhegyi
víztorony-látogatásnak. Közel ezren

látogattak el a Pannon-Víz Zrt. vízbázisvédel-
mi bemutatóval egybekötött „Szabad a hegy,
nyitva a torony” rendezvényére – tudtuk meg
Horváthné Szabó Zsófiától, a Pannon-Víz Zrt.
osztályvezetőjétől.

Szerettük volna csökkenteni a lépcsőház
zsúfoltságát, ezért idén először regisztráció-
val lehetett a toronyba feljutni. A rendszer jól
vizsgázott, a látogatók húszpercenkénti vál-
tásban indulhattak a kilátóteraszra. Idén
nagy hangsúlyt kapott a vízbázisvédelem, a
földszinti bemutatók nagy része e téma köré
szerveződött. Sokan nem is tudják, hogy
Győrben és környékén Európa egyik legjobb
és legértékesebb vízbázisából, a szigetközi
parti szűrésű kutakból jutunk vízhez. Úgy kell,
hogy bánjunk ezzel a rendkívül értékes
adottsággal, hogy még gyermekeink unokái
is korlátozások nélkül tudják fogyasztani és
felhasználni a ma oly természetesnek tűnő
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burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
0630/8720564

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

Teljes körű vagy részleges la
kás és fürdőszobafelújítá
sok. Egy kivitelező, kiváló
minőség. 0670/5894899
Fűkaszálást, elhanyagolt te
rületek megtisztítását, fák
tuják kivágását, ágdarálást,
tuskómarást vállalok Győr
ben és környékén. 06
30/9715932

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

Tetődoktor. Régi, hajlott te
tők javítása, cseréje, beázás
elhárítása, bádogozás, Lin
dab tető, új tető cserepezé
se, kisebb javítások, SOS
munkák: 0630/6225805,
0620/4924619

Kazán szervizelése, karban
tartása és víz, villanyszere
lés. 0630/8720564

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,

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: 06
70/2339213.

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.

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

Győrben és környékén sírkö
vek tisztítását, takarítását vál
lalom. Érd.: 0630/4383919

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

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

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

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.

• 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
RÉTEGRAGASZTOTT GERENDA

• Kalodástûzifa-akció keményfából: 23.900 Ft
• Kalodáspuhafa-akció tûzifának: 8.000 Ft
• Kerti partihoz, kandallóhoz kis kiszerelésben TÛZIFAAKCIÓ!

10 tábla OSB-lap
vásárlása felett

Az akció visszavonásig érvényes!

15%
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!



ürítést is vállalok. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/8826590

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
Érdeklődni lehet telefonon:
30/7605814

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa, fém)
tartós szigetelését vállaljuk.
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
mérés, szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838.
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Mindenszentekre sírok
rendbetételét vállalom. Ér
deklődni lehet telefonon:
+3670/2806554

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Érdeklődni lehet
telefonon: 0620/2399198

Vállaljuk: lakások, lépcső
házak, irodák takarítását!
Mosodánkban: mosás, va
salás, szőnyegtisztítás igé
nyelhető. További: kertek,
pincék, kamrák takarítását,
rendezését. Várjuk vendé
geinket: TippTopp Moso
da (Győr, Árpád út 53.)
Telefon: 0630/4587765,
0670/6708268

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom, pincé
jét, udvarát, felesleges hol
mit elszállítom, teljes lakás

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csap 
telepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Tel.:
0670/3636633.

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! 0670/3846557.

EGYÉB

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

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, porce
lánokat, kristályokat, üvegtár
gyakat, régiségeket, hagyaté
kot vásárolok!  0620/937
9671, Németh Csaba

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

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: 06
20/4153873.

LAKÁSCSERE
96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 55–70

nmes, 34 szobás, határo
zotthatározatlan idejű bér
leményre. 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 szerződé
ses lakást cserélne 49–70
nmes, 23 szobás, határozat
lanhatározott idejű, össz
komfortos, nádorvárosi, ady
városi, szabadhegyi bérle
ményre. Elsősorban 4 emele
tes, de panel is lehet 5. eme
letig.  Bán Aladár utca kizár
va. (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 nmes,
komfortos, határozatlan bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 2 szobás, 6570 nmes, ha
tározatlan idejű, belváros, Szi
get, Adyváros és Nádorváros
városrészben lévő bérle
ményre. (Hirdetésszám: 563)

Helyszín: 9024 Győr, Baráti út 1. 
KARDIO EGÉSZSÉGHÁZ
(83-as főút és Pápai út kereszteződése)

Dr. Fi Zsolt
Kardiológiai

magánrendelés

Új helyen, exkluzív környezetben!
Rövid elôjegyzési, várakozási idô

RENDELÉSI IDŐ: 
hétfő 16:00–20:00 óra

Időpont-előjegyzés (0–24 hívható) 
+ 36-70/626-9677, + 36-70/316-4195
drfizsolt@gmail.com

Te
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70
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-6
34
5

Régiségfelvásárlás! Festmények, régi pénzek, kitüntetések, herendik, régi karórák, ezüst tárgyak. 

10.500 Ft/g-tól 
Fazonarany

13.500 Ft/g-tól 
Arany és briliánssal díszített akár
30.000 Ft/g-tól

Arany ékszer felvásárlása! 
Október 27. szerda, 10–14 óra között • Lima Pub&Hostel

(Arany János utca 13., az Arrabona Áruházzal szemben) 
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RAJZFILMEN LÁTHATJUK
LÚDAS MATYI MESÉJÉT
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

„HÁROMSZOR VERI EZT KENDEN LÚDAS MATYI VISSZA" 

Az 1977-ben bemutatott színes, magyar, egész estés rajzfilmet, a Lú-
das Matyit vetítjük a Győrplusz Filmklubban október 29-én 19.30-tól. A
mozi Fazekas Mihály azonos című művéből készült, a forgatókönyvet
Dargay Attila, Nepp József és Romhányi József írta, Dargay Attila ren-
dezte, a zenéjét Liszt Ferenc műveiből Daróci Bárdos Tamás szerezte.

Fazekas Mihály 1804-
ben megjelent elbe-
szélő költeménye, a

Lúdas Matyi a hagyományos
népmesei motívumokra
épült, számos feldolgozás
készült belőle, többek mel-
lett az 1949-es, Nádasdy
Kálmán és Ranódy László
rendezte változat, melyet az
első teljes egészében színes
magyar játékfilmként tarta-
nak számon, Soós Imre fő-
szereplésével. A Győr+
azonban a rajzfilmváltozatot
tűzte műsorára. A Lúdas
Matyival rokonszenvezett a
kultúrpolitika, a megvalósítása mégsem ment egyszerűen. Kilencszer írták át a cselekményt,
mire az illetékesek jóváhagyták. Ebben a változatban a készítők igyekeztek kerülni a történet
társadalmi vonatkozásait, és inkább a humorra, a természet és az állatvilág iránti szeretetre
építették a cselekményt. A forgatókönyvhöz hasonlóan a figurákat is többször áttervezték. Az
emberalakok eredetileg a Dargayra jellemző karikatúraszerű stílusban ábrázolták, Jankovics
Marcell azonban többségüket átdolgozta, realisztikusabb, visszafogottabb külsőt adva nekik.
Matyi figurája így lett egy jóvágású fiatalember, a karikatúraszerű vonások Döbrögire és em-
bereire, valamint az állatfigurákra maradtak.

A főszerepekben Kern András, Geszti Péter, Csákányi László, Agárdy Gábor és Gobbi Hilda hangja
hallható. A mese több mint 2,5 millió mozinézővel a legnépszerűbb hazai egész estés rajzfilm lett.
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Az őszi szünetben folyamatosan egész
napos érdekes programokkal várja lá-
togatóit az állatkert. A KalandoZOO

látványetetés-programban a látogatók
szemtanúi lehetnek az apellák és mókus-
majmok falatozásának. Az elefánttréningen
sok érdekességet tudhatnak meg az afrikai
elefántokról, valamint arról, miért fontosak
az állattréningek. A pingvinek látványeteté-
sén pedig arra is választ kapnak, hogy vajon
Afrikában is élhetnek-e pingvinek? Az állat-
kert legújabb programja szintén a bohókás,
öltönyös „vízimadarakhoz” kapcsolódik. A
pingvinek igazán érdeklődő, kíváncsi állatok,
így a kis csapat gondozójuk segítségével

mindennap ismerkedik a kifutójukon kívüli
területtel is. A séta nem áll távol a pingvi-
nektől, hiszen a természetes élőhelyükön a
fészek és a tenger közti távolságot sétálva
teszik meg. Igazán mókás látvány, ahogy to-
tyognak ki a sétaútra. Bátrabbak szaporán
elöl, óvatosabbak komótosan a sor végén.
Aki ellátogat hozzájuk, személyesen is tanú-
ja lehet az állatkert legújabb látványosságá-
nak, a pingvinsétának.  

Az állatos látványosságok mellett a régió
legnagyobb Halloween-buliját kínálják ne-
künk október 31-én, telis-tele élmények-
kel, programokkal és minden jóval, ami
szem-szájnak ingere. Csokit vagy csíny! Ki-
csiket és nagyokat egyaránt szórakoztatni
kívánnak az állatkert által életre keltett
fantázialények. Borzongatóan izgalmas já-
tékra hívnak bennünket Mexikó szellem -
világának teremtményei, az alabrijék. Már
a bejáratnál megelevenedik a mesék biro-
dalma, az állomásokon Coco kalauzolja vé-
gig azokat a szerencséseket, akik részt
vesznek a rendezvényen. Egy ellopott va-
rázsige nyomában kell áttörnünk a sötét-
ségen, de ebben segítségünkre lesz a játé-
kos lidércfény, amely színpompás álomvi-
lággá festi a kertet. Az éjszakában meg-
búvó vérszomjas ragadozók közül
aznap éjszaka nem a szellem -

ÁLLATI ESEMÉNYEK ÉS A RÉGIÓ 
LEGNAGYOBB BULIJA MIND EGY HELYEN:

tigristől vagy a csillagoroszlántól kell a leg-
jobban félnünk. A vérünkre ácsingózó Dra-
kula grófnál is rémisztőbb dolgokat rejte-
getnek a kifutók körülötti területek. Ki lesz
elég bátor belépni a holtak birodalmába? Ki
hívja elő az elfeledett népet a szürke ho-
mályból? De ha felszínre hozzuk a bennünk
szunnyadó védőszellemet, mindet legyőz-
hetjük. Segítségünkre lesz maga Harry Pot-
ter, ellenünkre viszont a Sötét Nagyúr. Nyo-
mon követhetjük párviadalukat, de előbb
túl kell jutnunk Aragog fészkén. Coco csín-
talan alabrijéinek nyomát tovább követve
mézeskalács-házra lelhetünk az erdőben.
Ugye ismerjük a mesét? Semmiképp se
együnk a kerítésből! Vizsgáljuk meg, vajon
miért ilyen nagy a szeme a nagymamának?
Vajon miért ilyen nagy a füle? Vajon miért
ilyen nagy a szája? 

A tűz rossz, de nekünk nem, csak Franken -
stein szörnyének kell aznap éjjel tartania tő-
le. A varázslattal egyre sűrűsödő feketesé-
get egy utolsó nagy lendülettel, mágikus
tűzzsonglőrködés segítségével törjük meg
együtt pontban 19 órakor!  A központban

pedig, megünnepelve
mindenszentek napját,

perdüljünk táncra Co-
cóval és barátaival!

Fel a táncos cipőt!
Elő a gitárt! (x) 

Részletes program:
www.zoogyor.com

XANTUS JÁNOS
ÁLLATKERT
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
OKTÓBER 23. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kvantum – tudományos magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (10.)
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
11:00 Szelíd növényvédelem a házikertben – megporzó rovarok
15:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (11–12.)
16:00 Konkrét – hírháttér műsor
16:30 A magyarság totemállatainak nyomában –

ismeretterjesztő film
17:20 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:35 A templomfestő – dokumentumfilm
18:50 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Zeng a tér – október 23–i műsor
21:00 Rejtett tájakon – természetfilm
21:50 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
22:10 Hidas Frigyes zeneszerző – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

OKTÓBER 24. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
11:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
15:00 Gázfröccs – autós magazin
15:30  Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
16:00 A tanú – filmszatíra (12)
18:00 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Kali Art Inn
18:10 A szomszéd vár – turisztikai magazin
18:40 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Kulisszák mögött – színházi magazin
19:30 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
21:00 Egy nap a világ – Korea / útifilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja

OKTÓBER 25. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Építech – házépítők magazinja
08:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Navigátor – magazin
10:00 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
10:30 A csillagok útján – Farkas Bertalan űrhajós
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 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Egy nap a világ – Prága / útifilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 26. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
11:00 Földemlékek – portréfilm Földi Péter festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Panír – a főzőműsor

OKTÓBER 23-TÓL 29-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Egy nap a világ – Azerbjdzsán / útifilm
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Üzleti negyed – gazdasági 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 27. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Egy nap a világ – Azerbajdzsán / útifilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00 Konkrét – hírháttér műsor
10:15 Te, bárányok gyapjából való – Vidák István portré
11:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
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 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Le a bikával – Mithras-szentély, Fertőrákos
22:45 Panír – a főzőműsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 28. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
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 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna – 

a PAMOK által összeállított gyakorlatok
10:30 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
11:00 Mi odafent szoktunk elszámolni – 

dokumentumfilm Esterházy Móricról
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 – főzőműsor
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 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 29. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 In medias res – portré Sándor György humoralistáról
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
11:00 „A Rettenetes Csíkhágói Zaddam" – Makkai Ádám portréja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Lúdas Matyi – rajzfilm
20:45 Panír – főzőműsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Gázfröccs – autós 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 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

Nemzetközi Éremgyűjtő Találkozót tartanak
október 24-én 8 és 13 óra között a Veres
Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szak-
képző Iskolában (Régi Veszprémi út 1–3.).
Éremcsere, fém- és papírpénzek, kitünteté-
sek, érmék és plakettek, jelvények, régi ké-
peslapok, bélyegek, metszetek, részvények,
telefonkártyák, egyéb régiségek cseréje,
adásvétele. A belépés díjtalan. > > >

Bán Tímea mandalakészítő és Bögi Tamás
fotós közös kiállítása nyílik október 26-án
16.30-kor a Marcal étteremben. > > >

Édes emlékek keserű szájízzel – a Győri
Keksz- és Ostyagyár történetéről tart
előadást Andorka Zsolt ipartörténeti ku-
tató október 27-én 17 órakor a Kisfaludy
Károly Könyvtárban a Legendás győri
gyárak címet viselő helytörténeti isme-
retterjesztő előadáson. A részvétel díj-
mentes, de védettségi igazolvány felmu-
tatásához kötött. > > >

Kerecsényi Éva tanár, költő és Mohácsi At-
tila, a Győri Nemzeti Színház színésze lesz-
nek a Rímes Kávé rendezvény, Baksa Kál-
mánné vendégei. Az Érzések és sugallatok
estre a Kristály étterembe várják az érdek-
lődőket október 27-én 18 órára. A belépés
díjtalan. > > >

Papír fejdíszt készíthetnek az érdeklődő gye-
rekek október 28-án, csütörtökön 10 és
10.45-től a Dr. Kovács Pál Könyvtár Gyermek-
könyvtárában (Herman O. u. 22.). A foglalkozás
díjtalan, regisztrálni a könyvtárban vagy a
96/516-677-es telefonszámon kell. > > >

Pápateszéri vízimalmok címmel nyílik kiál-
lítás a Voke Arany János Művelődési Házban
október 28-án 18 órától. A tárlatot Bana Jó-
zsef levéltár-igazgató nyitja meg, közremű-
ködik Mesics György. A tárlat egy hónapon
át látogatható. > > >
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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

Torma Luca, Vaszari Julianna, Dróth Izabel-
la, Németh Veronika és Finta Zsuzsanna
nevét valószínűleg sokszor halljuk majd a

jövőben, ha a győri vízilabda szóba kerül. Ők
azok a tizenéves játékosok, akik a GYVSE-UNI
Győr saját nevelésű fiataljai közül ott lehetnek a
felnőttegyüttes keretében. Természetesen a ve-
zetőség melléjük igazolt rutinosabb vízilabdázó-
kat is, így érkezett Győrbe a szlovák válogatott
kapusa, a Lille tagjaként francia bajnok Kiss Emő-
ke, a dunaújvárosi Huszti Vanda, és testvére, a
legutóbb a Ferencvárosban játszó Huszti Dóra is.
Ugyancsak Győrben folytatja pályafutását a sze-
gedi Kurucz Kata, valamint Baksa Borbála a Fra-
diból, és Farkas Adél a BVSC-ből. És hogy meny-
nyire fiatal ez a csapat? A legidősebb játékos 25
éves, a többség pedig még húsz sincs. 

„Kétirányú utca a miénk. Korábban nagy tehetsé-
geket adtunk a magyar vízilabdának, amikor nem
tudtuk nekik az OB I-es szereplést ajánlani Győr-
ben. Most mi igazoltunk máshonnan, de csak
szükséges mértékben. A klub az utánpótlás-

FIATAL CSAPATTAL A BENTMARADÁSÉRT
TIZENNYOLC ÉV UTÁN JUTOTTAK ÚJRA AZ ÉLVONALBA A GYŐRI VÍZILABDÁSOK

A héten kezdődő idényben hosszú idő után újra lesz élvonalbeli női vízilabdacsapata Győrnek. A lányok a játé-
kosként BEK-győztes Vogel Zsolt edző irányításával, jórészt saját nevelésű játékosokkal vívták ki az OB I-es
tagságot. A klub célja a bentmaradás, a rutinszerzés a következő – reményeik szerint első osztályú – szezonra.

nevelésbe fektetett munkával a nehezebb utat
választotta, de elértünk az élvonalba” – mondta
Vogel Zsolt vezetőedző, aki csapatával pénteken
a tavalyi bajnok UVSE ellen kezdheti a szezont,
majd jövő szerdán a Szentes ellen játszanak a lá-
nyok. Az első hazai meccs az Aqua Sportközpont-
ban lesz október 30-án a Tatabánya ellen.

„Az utánpótlásbázisunk zavartalanul működik, a
koronavírusos időszakot a vízilabda egész jól
megúszta, nem maradt el bajnokság, minden
mérkőzésüket lejátszották a gyerekek, és ez most
is így van. A felnőtteknél teljesen más a helyzet,
nincs erre jobb szó, mint hogy zűrös. A Covid mi-
att a világversenyek feltorlódtak, nemzetközi és
hazai fronton is, így olyan extrém sűrű bajnoki ki-
írást kaptunk, ami szerint nagyon rövid idő alatt
kell lejátszanunk tizenkét mérkőzést még ebben
a naptári évben, majd hat találkozót az alapsza-
kaszból, plusz a rájátszást és a Magyar Kupát ja-
nuártól márciusig. Nagyon gyorsan megtudjuk
tehát, hogy mire is vagyunk hivatottak a legma-
gasabb osztályban” – tette hozzá Vogel Zsolt.

A városnak 2003-ban volt utoljára élvonalba
feljutó együttese olyan saját nevelésű tehetsé-

gekkel, mint Horváth Ágnes, Debreczeni Nóra
vagy Gangl Edina, de ebben az együttesben ját-
szott a két évvel később világbajnoki címet
szerző Tomaskovics Eszter is. A mostani együt-
tesnek a tízcsapatos OB I-ben kellene kiharcol-
ni a bentmaradást.

„Az alapozásra fektettünk nagy hangsúlyt,
mivel a következő időszakban az egymást kö-
vető meccsek tartanak szinten bennünket.
Mentálisan is óriási kihívás lesz ez a menete-
lés, tudni kell majd gyorsan elengedni az elő-
ző mérkőzést, és készen állni az újabbra. Ez
nehéz feladat mindannyiunknak, de főleg
azoknak, akik ilyet korábban még nem csinál-
tak. Fontos szerep hárul a rutinosabbakra,
akik segíthetik a fiatalokat. Azt mondják, nem
baj, ha a csapattársad nem a barátod, mi vi-
szont pont az ellenkezőjét gondoljuk. Egymás
támaszai vagyunk a nehéz helyzetekben.
Nem egyszerű hajnalban edzeni, majd dél-
után is, és sorozatban játszani a mérkőzése-
ket, ilyenkor kell a segítség, ha valakinek ép-
pen rossz napja van. Itt a csapattársak szá-
míthatnak egymásra” – beszélt a szezonkez-
désről Huszti Vanda, a győriek játékosa.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: GYVSE



2021. október 22.30

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás

eglepő, de a rábapordányi lány már
felnőttként, huszonegy éves korában
állt először tábla elé: „Baráti társaság

jött össze egy csornai kocsmában, és a fiúk el-
kezdtek dartsozni. Én korábban kézilabdáztam
és mondtam nekik, hogy milyen egy hülye játék
ez: el kell dobni azt a három vackot, utána össze
kell szedni, és ezért még fizetünk is. Addig-addig
piszkáltam őket, míg végül azt mondták: próbál-
jam ki, ha ilyen nagy a szám! Emlékszem, életem
első dobása a tábla melletti falon lévő lámpát ta-
lálta telibe. A srácok persze nevettek, én viszont
ott és akkor eldöntöttem, hogy megtanulom ezt
a sportot és megverem őket.”

Mindez 2006 nyarán történt, és Veronika olyan
komolyan vette a gyakorlást, hogy tehetségét
látva Venesz Károly, a Győri Darts Club akkori
elnöke meghívta egy edzésre, majd januárban
leigazolta a klub.

GYŐRBEN JÁTSZIK A MAGYAR 

DARTSKIRÁLYNO
Győr a magyar darts egyik fellegvára, Ihász Veronikát, a Győri Darts
Club versenyzőjét pedig a sportág hazai királynőjeként tartják szá-
mon. Nem véletlenül. Az ötszörös Európa-bajnok és korábbi világ-
ranglista hetedik helyezett dobó azonban nem csak sportsikereket
kapott a játéktól: későbbi férjét is itt ismerte meg.

„Édesanyám egyáltalán nem örült a dolognak.
Azt mondta, ez a fiúk sportja, amit kocsmákban
játszanak, ahol mindenki iszik. Megnyugtattam,
hogy a darts nálam másról szól. Leginkább arról,
hogy imádom a játékot, imádok győzni és persze
dobogón állni. Aztán ahogy érkeztek az első si-
kerek, a család is elfogadta a döntésem” – meséli
a kiváló játékos, aki a civil életben a GySEV-nél
forgalmi szolgálattevőként dolgozik.

Veronika az amatőr versenyzőket tömörítő
World Darts Federation (WDF) világranglistáján
hetedik volt, emellett ötszörös Európa-bajnok,
magyar bajnoki címből pedig csak az idei évben
nyert eddig kettőt.

„Idő hiányában ma már leginkább csak verse-
nyeken fogok nyilat, de nem volt ez mindig így.
Annak idején napi hat-hét órákat edzettem a
Kozi Drink Bárban, ami dartsklubként is műkö-
dik Győrben. A hely megálmodója, Kozák „Kozi”
Gábor kitartott velem, kétóránként rám nézett,
hogy megvagyok-e még, és hordta be a kávét
meg az üdítőt.”

Veronika a dartsnak köszönhetően ismerte
meg későbbi férjét is, Rucska Józsefet, aki szin-
tén dartsozik, és nem is akárhogy: ő is magyar
válogatott, akárcsak Veronika.

„A klubtársam volt, majd ez edzőm lett, munka -
kapcsolatnak indult tehát, de később szerelem
lett belőle. Összeházasodtunk, a közös kisfi-
unk, Dani két és fél éves múlt. Nyúlon élünk, de
otthon szigorúan tilos a darts, szó sem lehet
róla, mert egyikünk sem bír veszíteni! Ha vi-
szont közös versenyen vagyunk, az egészen
más: odaérünk, ő jobbra, én balra, ha pedig
egymás ellen kell játszanunk, akkor hajrá,
győzzön a jobbik!” – mondja nevetve a mindig
mosolygós és vagány magyar dartskirálynő, aki
számára az élet újabb meglepetést tartogatott.

„Kisfiunkkal, Danival több mint másfél évet voltam
otthon, így kiestem a játékból, viszont a Covid-
járvány miatt sok hazai és nemzetközi verseny el-
maradt. Nyáron aztán az egyik ismerősöm rám írt
Messengeren, és azt kérdezte: „Ugye tudod, hogy
te vezeted a WDF aktuális kelet-európai ranglis-
táját?” Tessék, hogy mi van? Nagyon meglepőd-
tem, hirtelen azt sem tudtam, hol vagyok. Meg-
néztem, és kiderült, hogy tényleg igaz a hír.” Ez az
üzenet pedig sok mindent megváltoztatott.

„Elkezdtünk számolgatni, hogy milyen verse-
nyeken kellene még az idén elindulnom. Ha
ugyanis megtartom a világranglista-elsősége-
met, akkor részt vehetek a WDF januári világ-
bajnokságán, amit a sportág őshazájában,
Angliában rendeznek. Hatalmas dolog lenne,
egyelőre el sem merem hinni, hogy az életem-
nek ebben a szakaszában adódhat egy ilyen le-
hetőség” – mondja Veronika.

Tegyük hozzá: a részvétel egyben sporttörté-
nelmi tett volna, hiszen WDF-világbajnokságon
korábban még soha nem indulhatott magyar
játékos, sem a nők, sem pedig a férfiak mező-
nyében. Veronika egyelőre azonban óvatosan
tervezget: család, munka, darts – több mindent
kell összehangolniuk férjével. Az viszont biztos,
hogy egy világbajnoki részvétellel élete egyik
nagy álma válna valóra.

´́

„A VB-
RÉSZVÉTELLEL
ÉLETEM EGYIK

NAGY ÁLMA
VÁLNA VALÓRA"
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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.

Egész liba, friss 
és fagyasztott

Akció: október 22—28.

Pecsenyekacsa

Magyar sütôtök

Hízott libamáj 9999 Ft/kg
Libacomb 3299 Ft/kg
Libazúza 1299 Ft/kg

899 Ft/kg

HÚSVÁSÁR

199 Ft/kg

1799 Ft/kg

Hízott kacsamáj 8999 Ft/kg
Pecsenyekacsanyak 349 Ft/kg
Pecsenyekacsa far-hát 199 Ft/kg

Jägermeister, díszdobozos
+2 pohár 0,7 l, 35%-os,
7427,14 Ft/l

Illatgyertya

Magyar piros
idared alma

249 Ft/kg

5199 Ft/db

399 Ft/db

etekig nem számíthat Crina Pintea játékára
a Győri Audi ETO női kézilabdacsapata. A 31
éves román válogatott beálló sérülten tért

vissza klubjához, ahol a csapatorvos igazolta, rész-
leges izomszakadása van.

„Kivizsgálása során a mérkőzés után helyben ké-
szített MRI-vizsgálatnak és a klinikai képnek meg-
felelően a lábszár hátsó izomcsoportjának részle-
ges szakadása volt igazolható. Műtét nem szüksé-
ges, komplex konzervatív kezelését már meg is
kezdtünk, de sajnos hosszú távú rehabilitáció vár
rá, legkorábban 6-8 hét múlva várható pályára lé-
pése” – nyilatkozta dr. Balogh Péter csapatorvos.
Pintea szereplése ezzel kérdésessé vált a decem-
beri világbajnokságon is.

A Győri Audi ETO KC a román beálló, valamint Falu-
végi Dorottya nélkül is magabiztosan, 31–26-ra győ-
zött a dán Odense HB vendégeként a Bajnokok Ligája
csoportkörének negyedik fordulójában, vasárnap
Gudméban. Az ETO rekordot jelentő, már 61 mérkő-

PINTEA KÉNYSZERPIHENŐN

LELÉPETT A LÉGIÓS, KIKAPOTT A CSAPAT

áratlanul távozott az UNI Győr MÉLY-ÚT női
kosárlabdacsapatától az együttes amerikai
irányítója, Aari McDonald – tudatta közlemé-

nyében az élvonalbeli klub. Fűzy András elnök úgy
fogalmaz, a játékos minden előzmény nélkül, múlt
héten pénteken késő este jelentette be, hogy nem
folytatja az idei bajnokságot, és szombaton kora
reggel visszautazik az Egyesült Államokba. Az
egyesületet megdöbbentette McDonald lépése, aki
döntését nem indokolta, amellett roppant nehéz
helyzetbe hozta az együttest.     

„A nemzetközi szabályok értelmében az Európa-ku-
pa csoportköre alatt új játékos igazolására és annak

zésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi so-
rozattal büszkélkedhet a BL-ben, ebben az időszak-
ban 53 győzelem és nyolc döntetlen a mérlege. A
csoportjában négy győzelemmel álló Győr szomba-
ton a Metz HB otthonában lép pályára a BL-ben.

szerepeltetésére nincs lehetőség, ezáltal beszűkül-
tek az irányító poszton lévő rotációs lehetőségeink”
– áll a közleményben, amely azt is tartalmazza, hogy
a győriek jogi útra terelik az ügyet. A klub McDonald
helyére máris szerződtette a kanadai válogatott irá-
nyítóját, Shay Colleyt. A 25 éves játékos hazája csa-
patában eddig 32 alkalommal lépett pályára.

Az UNI Győr MÉLY-ÚT a héten az Európa-kupában
játszott hazai pályán az ukrán Prometejjel. A ven-
dégek 117–83-ra győztek. A győriek közül Török
Ágnes 20 ponttal zárt. A zöld-fehérek az első kör-
ben a török ellenfelüktől kaptak ki, és jövő szerdán
a román Sepsi ellen javíthatnak.

Fotó: O. Jakócs Péter

Fotó: Vig Norbert




