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Paris Noble, a Győr+ Reggel című
műsorban mesélt a rendezvényről. A
cél az volt, hogy olyan kérdéseket
tudjanak megválaszolni a vezértéma,
és több előadó segítségével, ame
lyek formálják a jövő városait. Töb
bek között szociális, gazdasági és kul

A jövő városai 

December 4én a Rómer Ház adott otthont egy
olyan egyedülálló programnak, amely arra kereste
a választ, hogy milyenek is lesznek a jövő városai. A
Future Cities című rendezvény telt házzal zárult, a
szervezők már most elkezdték tervezni a folytatást.

turális témák kerültek középpontba,
az előadók pedig három fontos terü
letről meséltek a közönségnek.

A startupok világából érkező bed
rock.farm arról mesélt, hogy azért
dolgoznak, hogy a városokba decent
ralizálva különleges zöldségeket, fű

szereket is termeszthessünk, és ne
kelljen ezeket például más országok
ból, földrészekből elutaztatni hoz
zánk. De jelen volt még a Zero Waste
Journey is, akik egy applikáció segít
ségével szeretnék szemétmentessé
tenni a városlakók életét. A service

design egy igazán fontos terület nap
jainkban, erről a MoholyNagy Művé
szeti Egyetemről érkező Csernátony
Fanni tartott egy előadást. Cseh And
rás győri építész pedig egy projektjük
ről mesélt, ahol a service design ele
meket a startupokra jellemző inno
vációval ötvözték. A cél, ami megfo
galmazódik ezen a területen, hogy
olyan vállalkozásokat hozzunk létre
vagy alakítsunk át, amelyek pozitív
társadalmi hatásúak, emberközpon
túak és szerethetőek, ettől pedig
nem csak a cégek, az ügyfelek, ha
nem mindenki boldog lesz, aki köz
vetlenül vagy közvetetten érintkezik
azzal a szolgáltatással. A harmadik
nagy téma a branding volt a rendez
vényen, erről a Los Angelesből érkező
neves stratéga beszélt, hogyan lehet
egy vállalkozásból olyan márkát épí
teni, melyet az emberek csodálnak.

A Future Cities rendezvényén a részt
vevők megismerkedhettek olyan folya
matokkal, amelyek segítségével bármi
lyen profilú és nagyságú vállalkozást vagy
intézményt a fenntartható, élhető és em
berközpontú jövő városa felé vezethet
nek. A sorozat folytatódik, a következő al
kalmakról a Rómer Ház Facebookolda
lán tájékozódhatnak az érdeklődők.

ajánló

ajánló

Az iskolában ideiglenes véradóhelyet alakítottak ki. A felnőtt
korú tanulók közül minden harmadik nyújtotta a karját, hogy
segíthessen másokon. „A fiatalokat nemcsak az érettségi és
szakmai vizsgákra kell felkészíteni, hanem az önzetlen karitatív
segítségnyújtásra is” – mondta a Győr+ Televízió Híradójának
Szentpéteri Marianna. Az iskola igazgatója külön kiemelte az
intézmény védőnőjét, mert Varga Zsuzsanna személyesen ösz
tönzi az osztályokat, és beszél a diákoknak a véradás jelentősé
géről. „A vért nem lehet mással helyettesíteni, ezért fontos,
hogy az újabb generációk is megérezzék, hogy erre a karitatív
tevékenyégre szükség van” – erről már Ottlakán Beatrix, az
OVSZ véradásszervező koordinátora beszélt, aki a statisztikák
alapján úgy látja, a középiskolában egyre több fiatal vesz részt
az ehhez hasonló eseményeken. A pedagógusok sem maradtak
ki a véradásból. Nemcsak a példamutatás miatt, hanem egysze
rűen jó érezni, hogy másokon segíthetnek.

A lukácsos véradó napot további jótékony akcióval egészí
tették ki a szervezők, mert az ajándékba kapott vásárlási utal
ványokat nehéz helyzetben lévő családoknak ajánlották fel a
résztvevők. Magyarországon a véradókat hivatalosan novem
ber 27én ünnepeljük. Évente 250 ezer véradó, a lakosság kö
rülbelül négy százaléka, 390 ezer egység vérkészítményt bizto
sít a vérátömlesztésre szoruló betegeknek. Ehhez munkanapon
ként 16001800 megjelent véradóra van szükség.

LUKÁCSNAKVéradásból is jeles a 
Nagyszabású véradó napot tartottak a Lukácsiskolában,
ahol már 25 éve fontos program a véradás. Éves szinten 250
300 lukácsos diák és pedagógus vesz részt az akcióban, akik
idén is szívesen jöttek és vállalták a véradást.

MA ÉPÜLNEK Fotó: Pixabay
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Fehérné Lotti gasztronómiával is
foglalkozik, neve egész Győrben is
mert. Nyolc évvel ezelőtt a gasztroblo
gok szerzői között terjedt a „Segíts sü
ti”, ahol az interneten lehetett országo
san licitálni. Lotti lokálpatriótaként úgy
gondolta, szeretett városában is kelle
ne valami hasonlót létrehozni. 

„Kedves ismerősöm ajánlotta, hogy a
győri önkormányzatnak van egy jóté
konysági faháza az adventi vásárban,
ahol sokan képviseltetik magukat – kezd
te Lotti. – Innen pedig nem volt megál
lás, de tele voltam félelemmel: Mi lesz,
ha nem jön össze elég süti? Mi lesz, ha
senki nem vásárol? Ehhez képest a Lur
kó Alapítványnak már akkor nyolcszáz 
ezer forintot gyűjtöttünk össze.” 

Lottinak és csapatának mindig egy
kikötése volt csupán: az adományokból
összejött pénz nem maradhat az alapít
vány számláján, valamilyen eszközt kell
belőle vásárolni. Így a Lurkók közremű
ködésével a gyermekosztály például
egy másfél milliós fül, orr, gégevizsgá
ló gépet kapott, a Gyermekmentők fel
szerelt mentőautót, a Piros Orr Bohóc
Doktorok pedig győri foglalkozást indít
hattak be. Tavaly és idén a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház gyermekinten
zív részlegét segítik. A Jóság Sütikből ve
hettek infúziós pumpákat és EKGt is, a
mostani cél pedig egy 8 millió forintos
altatógép lenne. Lotti biztos benne,
hogy összejön a pénz.

„Nagyon nagy a kötődésem Győr
höz, s nagy az ismeretségem is. Öröm
mel fogadtak nyolc évvel ezelőtt is,
amikor kopogtattam. Ha jól emlék
szem, Bergmann Imiék voltak az első
cukrászda, akiket megszólítottam a ter
vemmel. Egyre többen csatlakoztak
hozzánk, éttermek, kávéházak, majd ci
vilek is. Mára már engem keresnek
meg, hogy szeretnének beszállni. Sőt,
már Győrt is kinőttük, borászatok, kre
atív alkotók állnak mögénk. Azt szok
tam mondani, hogy a terített asztalnak
varázsereje van, s mi ezt a saját bőrün

és a terített asztal erejét
kön tapasztaljuk. Évről évre nem csak
csodálatos süteményeket kapunk, ha
nem a csomagolásra is egyre több
energiát fordítanak az emberek: díszí
tenek, matricáznak, rajzolnak, színez
nek, gyöngyöt fűznek. Szóval nem csak
a sütibe teszik bele a szívüket...”

Lotti egy szűk, de szigorú szabályok
szerint dolgozó, összeszokott csapattal
dolgozik. Mint mondja, ez nem játék,
komoly pénzösszeg gyűlik össze, s az
emberek bizalmát semmivel sem sza
bad megingatni. Minden adakozó a le
zárt dobozba dobja be a
pénzt, a számolásról
jegyzőkönyv készül,
s azonnal utalják
is az alapítvány
s zá m l á j á ra .
Mindent saját
költségre, sa
ját erőből csi
nálnak, ami
nek megvan a
varázsa a Jóság
Süti Napok közös
ség miatt.

„Közösséget alkotunk már, s ez fan
tasztikus. Mindent tudnak rólunk az
emberek, s kiállnak mellettünk a célun
kért. Egyre többen keresnek meg, isko
lák, munkahelyi közösségek. Kikérik a
tanácsomat, mit, s miként csináljanak.
Most is odajött egy gimnazista fiú, aki
csodás habcsókokat hozott. Kiderült,
hogy az anyukájával és a nagymamájá
val sütötték, csomagolták közösen.
Annyira megható volt, hogy családokat
is megmozgatunk, hogy ilyen fiatal srá
cok is meghallják, amit üzenni szeret

nénk. Nem hiszed el, de
én annyit sírtam örö

mömben ebben a
két napban...” 

És Lotti
csak mesél,
mesél, hogy
volt olyan
idős néni is,
aki csütörtö

kön olvasta
valahol a Jó

ság Süti Napo
kat, s még akkor

este nekiállt sütni, és vitt egy kis tálca
süteményt. Szinte mindenre van példa,
s a legjobb az egészben, hogy minden
a jóságról szól.

„Nem hagyom többet senkinek,
hogy a mai fiatalokat szidja! Fantasz
tikus, mennyi tiszta arcú, tekintetű
gimnazistával találkoztunk a két nap
ban. A Jóság Süti Napok hangulata
sokakat megérint, szerencsére. Ren
geteg ölelést kapunk, vannak olya
nok, akik egy évben egyszer, ilyenkor
találkoznak. Eljönnek Zalaegerszegről
vagy Mórról is. A csapatom előtt
meg le a kalappal. Velem vannak, ha
esik, ha fúj, ha itt fáj, ha ott fáj. Min
denki érzi, hogy a Jóság Süti közös
ség még szuper dolgokra képes, így
együtt, mindenkivel!”

A mostani két nap alatt a gyűjtődo
bozba 1.278.225 forint jött össze, az
Gyermekintenzív Terápiáért Alapítvány
számláján pedig körülbelül 3 millió fo
rint van. A cél a 8 millió, s ha valaki, ak
kor Lotti a garancia rá, hogy meg is
szerzik az összeget, és megvásárolhat
ják az altatógépet.

Idén is nagy sikerrel zajlott le
az adventi Jóság Süti Napok,
amelyet az önkormányzat jó
tékonysági faházában tartot
tak. Ez már a sorban a nyolca
dik volt, s Fehérné Lotti a csa
patával együtt minden évben
egyre merészebb álmokat dé
delget. Őt ismerve pedig borí
tékolható: valóra is váltják.

Az idei cél 
egy nyolcmillió 

forintos 
altatógép

Fehérné Lotti, aki megmutatta

AZ EMBERI JÓSÁG

Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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A valós szakmai követelmények
nek megfelelő tudású villamos szak
emberek oktatása a célja az E.ON
Északdunántúli Áramhálózati Zrt.
utánpótlásképzési programjának,
aminek keretében átadták az E.ON
erősáramú tanműhelyét. Itt egye
dülálló gyakorlatszerzési lehetősé
get kínálnak a műszaki pályára ké
szülő fiataloknak. A műhely átadá
sával vált teljessé a villamos szakirá
nyú képzés az E.ONnál a közép és
felsőfokú képzésben részt vevő, va
lamint a pályakezdő fiatalok, azaz a
14–24 éves korosztály számára. A
villanyszerelőképzésben részt vevő
fiatalok mellett így az erősáramú
elektrotechnikus tanulók is választ
hatják gyakorlati képzőhelyükként
az E.ONt.

A tanműhely bemutatása mellett
szakmai beszélgetés zajlott. Haraszti
Judit, az E.ON Északdunántúli Áram
hálózati Zrt. vezérigazgatója elmond
ta, ennek egyik apropója, hogy a
szakképzés átalakítása kapcsán az el
méleti és gyakorlati képzésben részt

vevő szakemberek és cégek több fó
rumon tudják megosztani vélemé
nyüket egymással. A másik, hogy az
oktatóterem átadásával be tudják
mutatni, hogy ma a duális képzésben

tanulók hol, milyen lehetőségek kö
zött tudják a szakmájukhoz szüksé
ges tapasztalatokat megszerezni.
„Egy vállalat egyik legmeghatározóbb
értéke a munkatársak hozzáértése,

magas képzettsége és naprakészsé
ge, éppen ezért a tudásba fektetni a
legjobb befektetés. Kiváló szakembe
rekkel szeretnénk együtt dolgozni a
jövőben is, ezért már a fiatalok kép
zésénél jelen vagyunk” – hangsúlyoz
ta Haraszti Judit.

Az ünnepélyesen átadott gyakor
lati képzőhely kifejezetten a valós na
pi kihívásokra felkészítő tematikával
és főállású szakoktatókkal fogadja a
duális képzés keretében a diákokat.
Modern eszközök széles köre áll a fi
atalok rendelkezésére, biztosítva,
hogy az iskolában szerzett elméleti
tudásukkal párhuzamosan, megfele
lő gyakorlati tapasztalatot is szerez
hessenek. 

Az E.ON Északdunántúli Áramhá
lózati Zrt. és partnerei erősáramú
villamos tanműhelyt adtak át,
amely egyedülálló gyakorlatszer
zési lehetőséget kínál a műszaki
pályára készülő fiataloknak. 

A napi gyakorlatot 
TANULHATJÁK 
a jövő szakemberei

Villamos tanműhelyt adott át az E.ON

Közismert, hogy Borkai Zsolt lemon
dása után, jövő év január 26án a győri
választópolgárok eldönthetik, kit akar
nak a város első emberének. Az ellen

A nyilvánosság előtt nem mutatkoztak be, sajtóértesülések szerint azonban a jelöltségért indul Balla Jenő, aki civilként kompenzációs listáról jutott be
október 13‐án a győri közgyűlésbe. Megméretteti magát egy vlogger, a budapesti Ábrahám Róbert is. A választási kampány a szavazást megelőző ötvenedik
napon kezdődik, vagyis december 7‐től 2020. január 26‐ig tart. A polgármesterjelöltté váláshoz legalább ötszáz ajánlás szükséges, amit december 7‐től
december 23‐án 16 óráig lehet összegyűjteni és a választási irodának leadni. 

Pollreisz Balázs az ellenzék közös polgármesterjelöltje

Másokat is felkértek, de senki sem vállalta

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

Az MSZP helyi elnöke, Pollreisz
Balázs az ellenzék közös polgár
mesterjelöltje. Szerdai bemuta
tó sajtótájékoztatójukon kide
rült, hogy másokat is megke
restek, azonban a „fortélyos fé
lelem miatt” végül a felkért
győri polgárok visszaléptek a
jelöléstől.

lenzéki támogatás. Pollreisz szerint
Győr az utóbbi időben valóságosan
és szimbolikusan is bemocskolódott,
és jelen van a korrupció is. Tiszta vi
zet kell önteni a pohárba, megválasz
tása esetén a város összes szerződé
sét független, civil jogvédő szervezet
tel vizsgáltatná át.

Nyugalmas fejlődést akarnak a
városban, hangoztatták többen is
az ellenzéki pártok jelen levő kép
viselői közül. 

Pollreisz Balázs egyébként elindult
az idei önkormányzati választásokon,
ahol körzetében a Fidesz–KDNP
újonc képviselőjelöltjével, Hajtó Pé
terrel szemben alulmaradt.

zék közös jelölttel veszi fel a versenyt a
többi indulóval.

A korábbi polgármesterjelölt, Glá
zer Tímea elmondta, betegsége mi
att nem tudta vállalni a jelölést. „Re
mélhetőleg nincs nagy baj, de orvosi
vizsgálatokra, kezelésekre járok” –
tette hozzá. Korábban az ellenzéki
pártok előválasztást ígértek, majd er
ről lemondtak az idő rövidségére va
ló hivatkozással. 

Valamennyi ellenzéki párt valame
lyik országos politikusával jelent meg
a jelöltet bemutató sajtótájékozta
tón, hogy kifejezze: egyértelműen
Pollreisz Balázs személyében értenek
egyet, mögötte alakult ki a közös el
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Simon Róbert Balázs győri ország
gyűlési képviselő úgy fogalmazott: dr.
Dézsi Csaba András személyében egy
olyan jól ismert, köztiszteletben álló
embert jelöltek polgármesternek, aki
a kezdetek óta a politikai közösségük
tagja, rendelkezik önkormányzati ta
pasztalattal, vezetői gyakorlattal, és
szívügyének tekinti városunk további
fejlődését. „Szeretnénk, hogy a Győr
ben megkezdett munka folytatódjon.
Erre egy olyan ember lehet a garan
cia, aki szorgalmával és hitével magas
szintű teljesítményre képes. Dézsi
doktor tisztességes ember, aki megta
lálja a hangot a város minden lakójá
val, még politikai ellenfeleivel is. Meg

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS 
a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje

Dr. Dézsi Csaba András kardio
lógus professzort, önkormány
zati képviselőt indítja a Fidesz–
KDNP a 2020. január 26i pol
gármesterválasztáson Győrött
– jelentették be a térség or
szággyűlési képviselői és a pol
gármesterjelölt pénteki sajtó
tájékoztatójukon. 

győződésem, hogy az október 13án
megválasztott Fidesz–KDNPs többsé
gű győri önkormányzati testületet
csak egy Fidesz–KDNPs polgármester
tudja eredményesen vezetni. Csabát
húsz éve ismerem, sokat dolgoztunk
együtt, őt tartom a legjobb jelöltnek,
akivel eredményesen képviselhetem
Győr érdekeit a kormány előtt és az
Országgyűlésben” – fogalmazott Si
mon Róbert Balázs.

„Azért őt jelöljük, mert már eddig
is sokat tett a város fejlődéséért” –
indokolta választásukat Kara Ákos,
szintén győri országgyűlési képviselő.
Hozzáfűzte, olyan személyt kerestek,
aki a szakmájában elismert, akit so
kan ismernek a városban, és aki jól
ismeri Győrt és az itt élőket, és vilá
gos céljai vannak a város további fej
lesztésére. „Dr. Dézsi Csaba András
pedig az a személy, aki a legjobban
megfelel ezeknek a kritériumoknak.
Dézsi doktor polgármesterként min
den városban élőt képviselni tudna,
hiszen az orvoslásban sincs pártpoli
tika, így képes arra, hogy a különbö
ző pártállású embereket megszólítsa.
Köszönjük, hogy az önkormányzati

választáson 16 egyéni választókerü
letből 15ben a Fidesz–KDNP jelöltjei
szerezték meg a legtöbb szavazatot.
Kérjük, hogy január 26án szavazza
nak dr. Dézsi Csaba Andrásra és foly
tassuk közösen a város fejlesztését”
– mondta a képviselő.

„A győriek bizalmából 25 éve Ná
dorváros egyéni választott képviselő
jeként vagyok tagja a győri közgyűlés
nek – kezdte bemutatkozását dr. Dé
zsi Csaba András. – 1962ben szület
tem Győrben, azóta is itt élek. A Petz
kórház kardiológiai osztályának veze
tőjeként itt tapasztalhattam meg azt
az erőt, ami a győriek összefogásá
ban rejlik. Munkatársaimmal 2005
ben létrehoztuk a Szívcentrumot. A
szívkatéteres laboratóriumban eddig
22 ezer beavatkozást végeztünk el.
Ezt a munkát szülővárosom díszpol
gári címmel ismerte el. Győr Magyar
ország motorja, számomra pedig az
ország szíve. A szívügyem” – jelentet
te ki dr. Dézsi Csabas András, majd
így folytatta: „Ismerem a várost és az
itt élők problémáit. Célom, hogy
Győrre a jövőben is a tisztaság, a di
namikus építkezés, a biztonság, a ter

vezhetőség legyen jellemző. Orvos
ként különösen fontos számomra,
hogy egészséges, nyugodt, élhető és
folyamatosan fejlődő környezetben
élhessünk. Célom a jól működő
egészségügy, az erős szociális háló
korszerűsítése, ahol még a mostani
nál is jobban törődnek az idősekkel
és a fiatalok is egyre nagyobb szám
ban találnak otthonra” – sorolta, és
beszélt arról is, hogy Győr a hazai jár
műipar fővárosa. Az Audi nemcsak a
legkorszerűbb technikát, technoló
giát honosította meg Győrött, ha
nem fellendítette a beszállítói ipart,
a helyi kis és középvállalkozásokat
is. A polgármesterjelölt kijelentette:
új kihívások előtt állunk. „Ehhez kell
most összefognunk, nekünk, győri
eknek! A gazdaságnak ugyanis hul
lámzó a természete, a város – a kor
mányzat jelentős támogatásával –
képes lesz a most világszerte lassu
lóban lévő járműipar gyárait itt tar
tani, megteremti további fejlődésük
lehetőségeit.”

Hangsúlyozta: különösen fontos
számára a város és a kórház jó kap
csolatának kialakítása. Kiemelten a
sürgősségi és akutbetegellátás mi
nőségének segítése, amiben a Szív
centrum létrehozásával már bizonyí
totta, hogy mindez nem lehetetlen.
Emellett tovább kell segíteni a házi
orvosok munkáját. „Orvosként ren
geteg embernek tudtam segíteni,
polgármesterként szeretnék minden
győrinek! Megválasztásom esetén
rendszeres konzultációra hívom önö
ket. Hiszek benne, hogy képviselőtár
saimmal egy biztos jövőképpel ren
delkező, sikeres, élhető városért dol
gozhatunk.”

Arról is beszélt: Győr legyen még
zöldebb város. A Püspökerdő to
vábbra is a város tüdeje marad, zöld
övezeteink, parkjaink növekedése
mellett jelentős szerepet szánnak a
fásítási programnak. „Sokrétű közle
kedést képzelünk el, amelyben az
egyéni és tömegközlekedés, a gép
jármű és kerékpárforgalom harmo
nikusan kapcsolódik egymáshoz. Ki
emelt célunk, hogy a városi buszköz
lekedést jobbá és környezetkímélőb
bé tegyük” – jelentette ki, végezetül
pedig azt ígérte: „Folytatjuk a város
részek rehabilitációját, az utcák meg
újítását. A közbiztonság és a szociális
ellátás biztonsága továbbra is ki 
emelt célunk. Megválasztásom ese
tén minden városrész gondjaira fi
gyelni fogok.”

„Szívügyem Győr”
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Ünnepi szentmisével kezdődött,
majd köszöntőkkel folytatódott az
evangélikus sziget átadása Győrött. A
kormány és a Magyarországi Evangé
likus Egyház 2013ban kötött megál
lapodást,  miszerint az állam 4,7 mil
liárd forinttal támogatja az Európá
ban példa nélküli evangélikus sziget
felújítását, amit egyrészt a korszerűt
len épületek, másrészt a hiányos
funkcionális egységek indokoltak.

A projekt előkészítési szakaszában
a becsült költségeket meghaladta a
beruházás értéke, ezért 2017ben a
kormány további 302 millió forint tá
mogatást adott a munkálatokhoz. Fel
újították a Rát Mátyás tér 2. szám alat
ti épületet, az öregtemplomot, a Kos
suth Lajos utca 16. szám alatti épüle
tet, az iskolát, a Konvent épületét, a
Szeretetházat, a templomkertet és az
utcai kerítést. A komplexum új óvodá
val és tornateremmel is gazdagodott. 

Az új épületek a régiekkel össze
fonódva körülölelik az „evangélikus
szigetet”. Mindez szimbolizálja az új
építések lezárultát, az Insula Luthe
rana teljessé válását. Az épület
együttes felújítása nem csak az
evangélikus egyházat gyarapítja, hi
szen olyan értékeket rejt magá
ban, amelyek mindenki számára
bemutatásra érdemesek. 

tott, fogalmazott, majd köszönetet
mondott a miniszterelnöknek, a kor
mány tagjainak, s a helyi képviselők
nek is azért, hogy lehetővé tették a
nagyszabású építészeti és lelki beru
házás megvalósulását. 

Soltész Miklós egyházi és nemzeti
kapcsolatokért felelős államtitkár a
köszönő szavak után arról beszélt:
NyugatEurópában egyre többen

tartják szükségtelennek a keresztény
séget, ki akarják irtani az emberek
ből az Isten iránti vágyat és az egy
más iránti szeretetet. Márpedig sze
rinte az értékek a kereszténységből
fakadnak. A győri evangélikusok gyü
lekezete, mondta az államtitkár,
hosszú évszázadokon át viszontagsá
gok között maradt fenn és építkezett
a lelkiekben is. „Amikor lanyhul a
küzdelem, az ember hite is gyengéb
bé válik, márpedig a hitet meg kell
erősíteni” – tette hozzá és kiemelte,
hogy a győri önkormányzat és a vá
ros országgyűlési képviselői sokat
tesznek a kereszténység fennmara
dásáért, a gyülekezetek működésé
nek méltóságáért.

Kara Ákos országgyűlési képviselő,
az átfogó építkezés kezdeményezője
méltatta a kormány érdemeit az evan
gélikus sziget megvalósulásában. Re
ményét fejezte ki, hogy a majd január
ban megválasztott, köztiszteletben ál
ló polgármester tovább folytatja ezt az
építő munkát. Kara Ákos új kezdemé
nyezésüket is ismertette a gyülekezet
előtt: szeretnének az átlagos és az át
lag alatti nyugdíjjal rendelkező idős
embereknek egy új szeretetházat épí
teni. Ennek bekerülési költsége egy
milliárd forint, s kérte hozzá a kor
mány és a város segítségét is. „OIyan

„A várospolitika szempontjából is tanulságos és megszívlelendő,
hogy az Újvárosban együtt élő felekezetek azt keresik egymás
ban, ami összeköti, nem pedig azt, ami elválasztja őket” – mond
ta a Kossuth utcai református egyházat presbiterként képviselő
dr. Dézsi Csaba András, az Insula Lutherana épületegyüttes ün
nepélyes átadásán vasárnap az evangélikus öregtemplomban. 

A beruházás
több mint 

ötmilliárd forint
értékû

A köszöntők sorát Szemerei János,
a NyugatDunántúli Egyházkerület
püspöke nyitotta. Az evangélikus szi
get felújításával a rendszerváltás óta
az egyházak számára szabaddá vált
világban az állam egy fontos, közszol
gálatot is ellátó intézményt támoga
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„A lelkes, gyerekekért végzett ki
tartó munka, ami ebben az intéz
ményben folyik, példaértékű” – kezd
te köszöntőjét a szerdai ünnepségen
Marcali Hilda, a Tárogató Óvoda in
tézményvezetője. Hozzátette, a
negyven év alatt rengeteget fejlő

1979ben épült, és immár négy évtizede biztosít nyugodt környe
zetet a gyerekek napközbeni nevelésére a Tárogató Óvoda Móra
Ferenc Tagóvodája.

dött az épület, és ma egy komfortos,
a gyerekek számára egészséges kör
nyezetet biztosító óvoda.

„Az önkormányzat évek óta végzi
a győri óvodák felújítását éppen
azért, hogy a győri gyerekek megfe
lelő környezetben nevelkedhesse

nek” – jelezte Radnóti Ákos alpol
gármester, aki hozzáfűzte, ez alól a
Móraóvoda sem kivétel, annál is
inkább, mivel e falak között magas
szakmai munka folyik, és a központ
ban a gyermek áll. A tárgyi feltéte
lek mellett az itt dolgozók elhiva
tottsága, a gyerekek szeretetteljes
nevelése miatt jó ovi a Móra. Az al
polgármester a jubileum alkalmá
ból a Városháza ezüst emlékérmét
adta át az intézménynek, amelyet

Csuti Zoltán Csabáné tagóvodave
zető vett át.

A tagóvoda vezetője visszatekin
tett az elmúlt negyven évre, az óvo
da történetére, amely 1991 óta viseli
Móra Ferenc nevét. Köszönetet mon
dott az egykori és a jelenlegi dolgo
zóknak, akik munkájukkal hozzájárul
tak a negyven év sikereihez, az ön
kormányzatnak és Hajszán Gyula ön
kormányzati képviselőnek a folyama
tos támogatásért. Szavaiból kiderült,
az óvodában tudatos munka folyik,
amely a tehetséggondozást, az
egészséges életmódra nevelést, a
gyerekek testilelki fejlődését előtér
be helyező és a közösségi szellemet
alakító nevelést is magában foglalja.
A Móraóvodában számos olyan
programot rendeznek, amelyekbe a
szülőket is bevonják, és a közös prog
ramok által igazi közösség jött létre.
Szóba kerültek az elmúlt évek fejlesz
tései is, köztük az udvarfelújítás, ud
vari játékok beszerzése, bejárati aj
tók és a világítás cseréje, mozgásfej
lesztő játékok vásárlása, a gyermek
mosdók felújítása vagy éppen a me
legítő konyha, a felnőtt mosdók és a
mosókonyha felújítása is. Az ünnep
ség zárásaként a hosszú idő óta ma
gas színvonalú szakmai munkát vég
ző munkatársakat jutalmazták.

NEGYVENÉVES a Móra-ovi

Szerző: Papp Zsolt 
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

kiváló szakmai, s lelki közeg alakult itt
ki, mely képes az újabb feladatok vál
lalására. Az építkezés a jövő záloga” –
fogalmazott. 

A város nevében dr. Fekete Dávid
alpolgármester szólt. Utalt rá, hogy
Újvárost rendkívüli módon megté
pázta a 20. század, előbb a nácik hur
colták el onnan a zsidókat, később a
kommunisták tették tönkre az ottani
tárgyi és emberi értékeket. Az önkor
mányzat folytatja Újváros rehabilitá
cióját, egyre többen építkeznek és ta
lálnak otthonra ebben a városrész

ben. Reményét fejezte ki, hogy olyan
polgármestert választanak a győriek,
akit ismernek, akiben bíznak, aki köz
tiszteletnek örvend, s aki össze tudja
fogni a várost.  

Dr. Dézsi Csaba András orvospro
fesszor a Kossuth utcai református
egyházat képviselő presbiterként szó
lalt fel. „Szomszédok vagyunk ebben
a városrészben, nem irigyeljük egy
más sikereit, hanem mi is büszkék va
gyunk rá, s mindig azt keressük, ami
összeköt bennünket” – hangsúlyozta.
Utalt rá: amikor a hosszú építkezés,

felújítás időszakában az evangéliku
sok nem tudtak saját templomukban
istentiszteletet tartani, „akkor mi ösz
szehúztuk magunkat a padokban,
hogy elférjünk együtt Isten házában.”

Emlékeztetett arra is, hogy amikor
az evangélikus sziget felújítása meg
kezdődött, Villányi Tibor, a zsidó hit
község elnöke azt kérte: a következő
építkezés a reformátusoknál legyen.
Dr. Dézsi Csaba András ennek folya
mányaként most azt javasolta, hogy
azután pedig a katolikus templom ke
rüljön sorra. „Orvosként is tudom,
hogy a hit csodákra képes, ezért a hi
tünket meg kell tartani, sőt erősíteni
kell” – fogalmazott.

„Ha ezek a 234 éves falak mesélni
tudnának, akkor születésekről, házas
ságokról, halálokról, érzelmekről hal
lanánk tőlük” – mutatott körbe a
templomban Csorba János, a Győri
Evangélikus Egyházközség igazgató lel
késze. Ő is köszönetet mondott a kor
mánynak, s minden közreműködőnek,
építőnek, hogy a régebben szinte el
képzelhetetlennek tűnő nagyszabású
beruházás megvalósult.

A gyülekezetek azt keresik egymásban, ami összeköti őket

ÁTADTÁK 
az evangélikus szigetet Újvárosban

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor
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A fogyatékos emberek nemzetkö
zi világnapja győri rendezvényének
megnyitóján Albert Schweitzer szavai 
val köszöntötték a fogyatékossággal
élőket: „Időt kell szakítanod ember
társaidra, tégy valamit másokért, ha
még oly apróságot is – valamit, ami
ért fizetséget nem kapsz, csupán a ki
tüntető érzést, hogy megtehetted.”
Magyarországon közel 600 ezerre be
csülik a tartósan egészségkárosodott
és fogyatékossággal élő emberek szá
mát, sorsuk alakulása közvetve a la
kosság mintegy harmadát érinti. Ah
hoz, hogy teljes életet élhessenek, a
társadalom elfogadására, az akadály
mentességre éppen úgy szükség van,
mint a feléjük nyújtott önzetlen se
gítségre. Mindenki másmilyennek,
egyéniségnek születik, mindenki
erős és életrevaló, ha fogjuk egymás
kezét, ha egymást erősítjük, az aka
dályok eltüntethetők. Ezen az úton
tevékenyen részt venni, segítő kezet
nyújtani a másik ember felé nem
csak kötelességünk, hanem megtisz
teltetés is egy toleráns társadalom
tagjának. 

Dr. Fekete Dávid alpolgármester
az Olimpiai Sportparkban tartott ren
dezvényt megnyitó köszöntőjében
Stephen Hawking világhírű fizikust
idézte, aki maga is testi fogyatékos
sággal élt, és aki arra ösztönözte
sorstársait, hogy összpontosítsák
erejüket arra, aminek végrehajtását
megmaradt képességeik lehetővé te
szik. Nem szabad azon keseregniük,
hogy mi az, amit nem tudnak meg
tenni. Sportolók, művészek, tudósok
és a hétköznapi emberek bizonyítják
be számunkra, hogy az előítéletek
alaptalanok. Bizonyos esetekben a
teljes élethez, a kimagasló teljesít

Az ENSZ december 3át a fogyaté
kos emberek világnapjává nyilvání
totta 1992ben, hogy felhívja a fi
gyelmet a baleset, betegség követ
keztében fogyatékossá váltak prob
lémáira. Az esélyegyenlőséghez ve
zető úton sok tennivaló áll még
előttünk, amelynek végén egy aka
dálymentes, a fogyatékosságot el
fogadó, toleráns társadalom képe
rajzolódik, amelynek megvalósítá
sában a sérültséggel élők és az
egészséges emberek közös és tevé
keny részvételére van szükség. 

ményhez a fogyatékossággal élőknek
éppen az előítéletek miatt nehezebb
ugyanazt a teljesítményt nyújtani,
mint egészséges társaiknak, akiknek
felelőssége abban áll, hogy ugyan
olyan lehetőségeket teremtsenek a
sérültséggel élőknek, mint amelyek
nekik is nyitva állnak. A győri önkor
mányzat kiemelt feladatának tekinti,
hogy rendezvényekkel, oktatási,

sportolási és játéklehetőségekkel,
akadálymentesítéssel a teljes élet le
hetőségét mindinkább megteremtse
a fogyatékossággal élőknek. „A cél,
hogy az idegenkedés helyét átvegye
a gondoskodás, az előítéletek által
emelt falak leomoljanak, és az esély
egyenlőség valóban megvalósuljon

minden ember számára” – emelte ki
az alpolgármester.  

Horváth Tamás „Batyus” sorstársi
tanácsadó a fogyatékosságról, mint
különlegességről beszélt. „Mintha
sorstársaimmal mindannyian ext
rém sportot űznénk a hétköznapi
életünkben. Nem különleges bánás
módot szeretnénk, hanem annak le
hetőségét elérni, hogy mindenki a

fogyatékosságához szükséges felté
telekkel élhessen teljes életet” –
mondta a tanácsadó, majd a világ
nap és az advent ünnepi pillanataira
utalva hívta fel a figyelmet arra, az
év minden napján kell a szeretet és
a segítség egymás felé, ami lélektől
lélekig hatoló.  

A rendezvényen dr. Fekete Dávid
Győr város Ezüst emlékérmét adta át
Pécsi Gertrúd Évának a mozgássérült
emberek társadalmi integrációjáért,
valamint a Széchenyi István Egyete
men esélyegyenlőségi koordinátor
ként végzett elhivatott munkásságá
ért, Török Lászlónénak a sérültséggel
élők érdekében végzett több évtize
des áldozatos karitatív munkásságá
ért. Szalai László, a Vakok és Gyen
génlátók GyőrMosonSopron Me
gyei Szervezetében, Móczár Ferenc,
a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetségében végzett közösségi
munkájáért vehette át a díjat. Elisme
résben részesült Sirin Benjamin, a kü
lönböző fogyatékossággal élő sorstár
saiért végzett önzetlen és példamu
tató tevékenységéért. 

A Széchenyiegyetem Sosemart
Egyetemi Színjátszó Társulat előadá
sához fogyatékossággal élő költők
verseit választotta, amelyek a nehéz
ségeikkel, problémáikkal magukra
maradtak kiáltásaként hangoztak az
aktív, látható, egyenrangú, teljes élet
felé. VenczelKovács Zoltán színmű
vész műsorában a hétköznapi cso
dákról, az álmokról, a távoli célról
énekelt. A rendezvény utolsó percei
ben egymás kezét fogva vidáman
énekeltek sérültséggel élők és egész
ségesek együtt a legfontosabbról:
„...Ha fognád a két kezem, én nem
engedném el, ... szép lehet a holnap,
hogyha elhiszed...”

A fogyatékosságot elfogadó, 
toleráns társadalom a cél

Az akadályok 
eltüntethetők

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Török Lászlóné, Pécsi Gertrúd, Szalai László,
Móczár Ferenc és Sirin Benjamin 
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A world café alapelve, hogy
összehoz szakembereket egy
egy fontos témában, hogy be
szélgessenek kiscsoportos kö
rökben, véleményt cseréljenek
adott időn belül. A beszélgetés
kellemes környezetben zajlik,
pozitív hangulatú és fejlesztő
irányú. Minden résztvevő el
mondhatja tapasztalatát, néző
pontját, kapcsolódhat mások
gondolataihoz, az asztalgazdák
összesítése nyomán fontos dol
gok születhetnek, amelyek iga
zolják a world cafe alapgondola
tát, miszerint az emberek birto
kában vannak bölcsességnek és
kreativitásnak, amellyel a legna
gyobb nehézségeket is le tudják
győzni. 

A Kapcsok Alapítvány célja,
hogy 24 éves korukig nyomon kö
vesse a sajátos nevelési igényű
(SNI) gyermekek és fiatalok életét.
Tevékenységükkel szeretnék érzé
kenyíteni a társadalmat, hogy ezek
a gyermekek és fiatalok megbízha
tó munkavállalókká válhassanak.
Az alapítvány vállalkozókat és tá
mogatókat keres, akikkel a társa
dalmi szemléletet formálva, segíte
ni tudják a gyermekek és fiatalok
befogadását. A mostani world cafe
rendezvényhez a Kapcsok Alapít

vány mellett szervezőként csatla
kozott a Praktiker is, ahol fontos
nak tartják, hogy a munkatársak
között köszönthessék a megválto
zott munkaképességű embereket.
Magyarországon jelenleg 300 ezer
ember hiányzik a munkaerőpiacról
és 500 ezer a munkaképes korú,
megváltozott képességűek száma,
akik közül csak 30 százalék tud el
helyezkedni. 

Nagy Eszter Mária, a Kapcsok
Alapítvány titkára úgy véli, hida
kat kell építeni egymás között, ér
zékenyíteni a társadalmat a meg
változott képességű embertársa
ink érdekében, hogy ők is minél
nagyobb számban tudjanak be
lépni a munkaerőpiacra. A world
cafe módszerében pedig alkal
mas arra, hogy a résztvevők egy
mással beszélgetve, egymás állás

pontját megismerve foglalják ösz
sze, mit lehet tenni a jövőben a
célok megvalósításáért. Lépésről
lépésre kell haladni, ezért az első
cafét követően negyedévente
egyre szélesebb körben ültetnék
asztalhoz azokat, akik szeretné
nek és tudnak is tenni azért, hogy
a megváltozott képesség ne hát
rány legyen a munkavállalás so
rán, hanem akár egy lehetséges
válasz a munkaerőhiány megol
dására. 

„Meg kell változni mindannyi
unknak – kiemelve a munkaadók
felelősségét is –, nem lehetnek
előítéleteink másokkal szemben.
Mindenkiben vannak használha
tó értékek, és emberként, munka
társként és munkaadóként is azt
tapasztalom, a legjobb, ha mi ma
gunk nyitjuk ki a megváltozott
munkaképességűeknek a lehető
ségek ajtaját, ők pedig további aj
tókat nyitnak, azaz magukkal hoz
zák a megoldást is a problémákra.
Ahogy igaz ez a cafe résztvevőire
is, csak meg kell tenni az első lé
pést a célunk felé” – mondta Keth
KarlHeinz, a Praktiker ügyvezető
igazgatója köszöntőjében.

Az egy éve alakult Kapcsok Alapítvány munkatársai ha
zánkban még újdonságnak számító world cafe szervezésé
vel ültették egy asztalhoz a köznevelés, a civil szervezetek,
a cégek és a média képviselőit, hogy saját nézőpontjukat
ismertetve, kellemes környezetben beszélgessenek arról,
hogyan lehetne minél nagyobb számban bevonni a mun
kaerőpiacra a megváltozott képességű embereket.

WORLD CAFE 
a valódi integrációért

Kapcsok a megváltozott munka-
képességűek elhelyezkedéséért

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Herz Kreáció
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A Jövő Ökonemzedéke Alapítvány nagykövete
ként, a Vaskakas Bábszínház bábművésze, MarkóVa
lentyik Anna vállalta, hogy pénzt gyűjt zöldítésre. Fa
ültetési nagykövetként egy hónap alatt 110 ezer fo
rint gyűlt össze magánszemélyektől, családoktól, név
nélküli adományozóktól, így hétfőn reggel elültetett
öt fát a Zöld utcai játszótérnél a GyőrSzol Zrt. mun
katársaival. Egy cseresznye, két hárs és két kőrisfa
talált otthonra a hóeséses napon. 

Ezúttal tehát egy magánkezdeményezés segítségé
vel gazdagodott a város faállománya, múlt héten pedig
hírt adtunk róla, hogy az évek óta tartó faültetési prog
ram keretében 2019ben több mint 1100 fát és 120
cserjét ültet el a város, a jövőben pedig minden meg
született győri gyermek családja igényelhet egy fát,
amit a saját lakókörnyezetükben ültethetnek el.

A BEM TÉRI SZÖKŐKÚT
Tavasszal megújulSzerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor 

„A Petzkórház előtti szökőkút
az idén újult meg, sőt környeze
tét is rendezték, parkosították és
új járda is épült” – emelte ki a
helyszínen Radnóti Ákos alpol
gármester, aki elmondta, az el
múlt években elindított szökő
kútfelújítási program révén év
tizedeken át működésképtelen,
leromlott állapotú alkotások szü
lettek újjá városszerte. Fontos,
hogy állagukat télen is megóv
ják, ezért a GyőrSzol Zrt. téli fe
dést alkalmaz. A városban több
helyen, például itt, a kórháznál,
de a Bisinger sétányon a Faun és
Nimfák alkotás és a Radó szigeti
Vénusz szobor esetében is látvá
nyos takarást kaptak a csobogók,
amelyek télen is „látni engedik”
az alkotásokat. 

„A kórház az egészség és a
gyógyulás háza, a testi mellett
pedig a lelki egészség is fontos,
amelyhez a környezet állapota is
hozzájárul” – mondta dr. Dézsi
Csaba András orvosprofesszor,
önkormányzati képviselő, aki ki
emelte, a kórház mellett épülő
parkolólemez is az ide érkező
betegeket és hozzátartozókat
szolgálja majd. „A kórház előtt
elkészült járda az ideérkezők ál
tal kitaposott ösvény helyén lé
tesült, és a jövő fejlesztéseit is a
győriek igényeinek megfelelően
kell tervezni” – tette hozzá, és
beszélt arról is, hogy körzeté
ben, Nádorvárosban tavaly újí
tották meg a Bartók Béla úti szö
kőkutat, s a program folytatódik,
amelynek keretében tavasszal a

Bem téri szökőkút következik. A
„Fiú tállal” köztéri alkotás kör
nyezete is megújul, a szökőkút
ba vízforgató kerül, és a meden
cetestet is felújítják, hogy ne szi
várogjon el a víz. A téren auto
mata öntözőrendszert is telepí
tenek a füvesített részen.

Dr. Tamás László János, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kór
ház főigazgatófőorvosa arról
beszélt, hogy az elmúlt évtized
ben az intézmény falain belül
számos terület újult meg, a vá
ros jóvoltából pedig a falakon kí
vül is szépül, fejlődik a környe
zet. A Tihanyi Árpád úti járda és
kerékpárútfelújítás, a szökőkút
és környezetének megújítása,
valamint a parkolóépület meg
építése is fontos lépés volt.

A város több szökőkútja is látvá
nyos, téli fedést kapott, amely
nemcsak védi a csobogókat, de az
oldalán maga az alkotás is látha
tó. A szökőkútfelújítási program
tavasszal folytatódik.

FÁKAT ÜLTETETT a bábművész
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Elöljáróban dr. Rácz István el
mondta, a munkabizottság
1997ben alakult, annak idején
Gardó Sándor professzor keres
te meg, így jött létre az ő szobá
jában a hat megye szakorvosait
tömörítő testület, amely évente
kétszer tudományos ülésen ve
szi számba az elért eredménye
ket. A győri konferencián több
mint ötvenen vettek részt.

Professzor úr, melyek voltak a
legérdekesebb megállapítások?

A tudományos ülésen a he
patitis C vírus gyógyításával kap
csolatban hangzott el dr. Gerva
in Judit előadása. A téma aktua
litását az adja, hogy Magyaror
szág 2030ra HCVmentes or
szág akar lenni. Ma már gyógy
szeresen három hónap alatt tel
jes gyógyulást lehet elérni. Ko
rábban egy 12 hónapos injekci
ós kúra kellett ehhez. Öt éve
még a gyógyszer darabja ezer
dollárba került. Ma jóval ol
csóbb, s a magyar egészségügy
mindenki számára biztosítja a
hozzáférést. A fő feladat pedig
az, hogy felderítsük a vírus hor
dozóit. Az előfordulás a drogo
sok körében hatványozottabb. 

Téma volt a kapszulás endosz
kópia is, amiben ön élenjáró volt
Magyarországon, elsők között
használták a győri kórházban.

Meghívtam egykori munka
társamat, dr. Németh Arturt, aki
Győrből került ki Malmőbe, s aki

nemrég tudományos fokozatot
szerzett, s visszatért a bölcsőbe.
Annak idején, több mint tíz éve
az ő asszisztálásával végeztem
az első vékonybél kapszulás en
doszkópiát, ami a rejtett vékony
bélvérzések feltérképezésére
szolgál, s azóta is használjuk ezt
a módszert. Rászorulóknak ezt
is fizeti az állam, darabja 250
ezer forintba kerül, s évente

nyolcvan esetben alkalmazzuk
az osztályon.

Győri előadója is volt a tu
dományos ülésnek, dr. Oláh At
tila professzor személyében.

Professzor úr is alapító tag,
s arról beszélt, hogy a hasnyál
mirigy és májsebészet centra
lizációra szorul. Ez egy nagyon

bonyolult műtéti eljárás, ami
ben ő élen jár. Felvázolta,
hogy milyen előnyei lennének
a központosításnak, amelyben
Győr már az egyik országos
központ.

A hölgyek sem maradtak ki
az előadásból. Dr. Gasztonyi
Beáta inkább szociológiai meg
közelítést választott. 

Az orvosnők helyzetét ele
mezte. Nem vagyunk jobb hely
zetben, mint más területek. Mi
közben sok a nő az orvosok kö
zött, a vezetői beosztásig mind
össze 10 százalékuk jut el, s fize
téseik is jóval alacsonyabbak,
mint a férfi kollégáké. Vagyis van
teendőnk ezen a területen is
szép számmal.

Győrben tartotta ülését a Magyar Tudományos Akadé
mia Veszprémi Területi Bizottsága Gasztroenterológiai
Munkabizottsága. A tudományos ülés részleteiről dr.
Rácz István professzort, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház gasztroenterológiai osztályának osztályvezető
főorvosát, európai szaktekintélyt kérdeztük.

A Petz-kórházban
tartottak tudományos ülést 
a gasztroenterológusok

ÚJDONSÁGOK
a gyógyításban

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor
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A VÁROSUNK

Elkezdődött az év sokak számára
legmeghittebb és legizgalmasabb
időszaka: múlt vasárnap meggyújtot
tuk az első adventi gyertyát, és a ha
gyományokhoz híven múlt pénteken
megnyílt a győri adventi forgatag. Kö
zépEurópa egyik legszebb és legláto
gatottabb karácsonyi vására a miénk.
Az ökumenikus áldáson az egyházak
képviselői arról beszéltek többek kö

zött, hogy nem mindegy, hogy az ad
ventben az ember felkészül vagy ki
készül. Ha csak az üzleteket járja, az
utóbbi következhet be. Az advent el
jövetelt jelent, s az időszak során ér
demes törekedni a belső csend meg
találására. Érdemes őszinte önvizsgá
lattal a megtérés és a megbocsátás
útjára lépve, a jóra törekedni. Az ün
nepi fényeket dr. Fekete Dávid alpol

gármester kapcsolta fel, ezzel indul
el hivatalosan is a győri advent prog
ramsorozata. „Ma megnyílt a hagyo
mányos jótékonysági faház is, ami ar
ra hív mindenkit, hogy az ünnepi idő
szakban gondoljunk azokra is, akik
valamiben hiányt szenvednek, segít
ségre szorulnak. Szép időszakot kívá
nok önöknek, érezzük jól magunkat
a városban, készülődjünk szeretet

ben Jézus Krisztus eljövetelére. Azt is
kívánom, hogy mi, győriek legyünk
büszkék erre a csodálatos városra,
azt tudjuk egymásnak mondani,
hogy közös szívügyünk Győr” – hang
súlyozta végezetül dr. Fekete Dávid
és átadta a Győri Városháza ezüst
emlékérmet Podráczky László műsza
ki vezetőnek, aki Győr ünnepi fényei 
nek kihelyezését koordinálta.

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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A győri Amadé László utcai épület
128 millió forintos európai uniós pá
lyázati forrásból egy év alatt készült
el – tájékoztatott Báthy Andrásné, a
Máltai Szeretetszolgálat regionális
ügyvezetője. A győri régió központ
16 önkéntes csoport, 28 idős, szen
vedélybeteg, krízishelyzetbe került
és fogyatékkal élő ember gondozó in
tézménye. Ebben az épületben talál
ható a régió központi adományraktá
ra, valamint a járási támogató szolgá
lat. A régióban 19 intézményt mű
ködtetnek 18 telephelyen, 264 mun
katárssal dolgoznak, és több mint

Befejeződött a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat NyugatDu
nántúli Régió győri regionális
központjának felújítása. Meg
történt a homlokzat, a nyílászá
rók és gépészeti elemek re
konstrukciója, valamint a belső
megújítása is. A megszépült
épület ünnepélyes átadására
múlt pénteken került sor. 

370 az önkéntesek száma, 62 meg
változott munkaképességű embert
foglalkoztatnak. „A megújult épület
ben a munkatársak mostantól korsze

rű körülmények között végezhetik
munkájukat” – hangsúlyozta a beru
házás jelentőséget az ügyvezető. 

Soltész Miklós, egyházi és nemze

tiségi kapcsolatokért felelős államtit
kár kiemelte: összesen 4,6 milliárd
forintra pályázhattak a karitatív szer
vezetek, ebből 37 településen 40
projekt valósulhat meg. A forrást új
raktárak építésére, régi épületek fel
újítására, valamint felszerelések, esz
közök beszerzésére lehet fordítani. 

Kozma Imre atya, a Máltai Szere
tetszolgálat alapító elnöke, a szolgá
lat elmúlt 30 éves történelméből ele
venített fel néhány epizódot. Ivanics
Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke
is a múltról beszélt, arról, hogy 30 év
vel ezelőtt a segítőkészség hajtotta a
megyei önkormányzatot és a szere
tetszolgálatot, ezért összefogtak,
majd húsz évvel ezelőtt, december
22én az önkormányzat határozatlan
időre átadta az Amadé úti épületet a
Szeretetszolgálat használatába. „Jó
döntés volt, jó kezekbe került az épü
let” – hangsúlyozta az alelnök.

Kara Ákos győri országgyűlési kép
viselő szerint a közös, a kölcsönös se
gítségnyújtás jellemzi a Máltai Szere
tetszolgálat és a város, a megye viszo
nyát. Kiemelte: elköteleződés, szív nél
kül ezt a munkát nem lehet végezni.

MEGSZÉPÜLT
a Máltai-ház 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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A gyerekek évről évre népzenés, nép
táncos, verselős előadással készülnek,
hogy az anyaország különböző városaiban
bemutatkozhassanak. Ezúttal A bárányok
regéje című előadással érkeznek hazánkba,
Győrbe. A Csibész Alapítvány 1987 óta ka
rolja fel Csíksomlyón és környékén a rászo
ruló gyermekeket, családokat, leányanyá
kat, időseket, elesetteket. Az alapítvány se
gítségével harminc otthonban, mintegy
kétszáz gyermek, fiatal és felnőtt kap ellá
tást, támogatást. Ének és táncegyüttesük,
az Árvácska 1997 őszén alakult, az akkori
Csíksomlyói Domokos Pál Péter Gyermek
otthon lakóival, negyven állami gondozott
gyerekkel kezdett működni.  Az Árvácska
elnevezést azért kapta, hogy magyarázat
nélkül is érthető legyen, kik tartoznak kö
zéjük. Hatalmas repertoárral rendelkeznek,
előadnak egyházi dalokat, magyarságról
szóló dalokat és verseket, népdalokat és
időnként saját szerzeményeket is.

érkeznek a városbaÁRVÁCSKÁK

A csíksomlyói Csibész Alapítvány neveltjeiből verbuválódott Árvácska együttes mutat be adventi
pásztorjátékot december 14én 15.30tól a Széchenyi téren.

Zenével hangolódtak az ünnepre az idősek

ADVENTI KONCERT 
és kiállítás a zsinagógában

Felejthetetlen élményt szerzett több száz idős embernek az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) adventi koncertje, amelyet
2009 óta a Széchenyi István Egyetem együttműködésének köszönhe
tően rendezhetnek a győri zsinagógában. 

A szociális ellátásokat igénybe ve
vő szépkorúak az adventi koncert
előtt egy kiállítást is megtekinthet
tek, amely az újvárosi szociális város
rehabilitáció során megvalósult fej
lesztéseket mutatta be. A kiállításso
rozat szervezői az elmúlt évek társa
dalmi együttműködést erősítő közös
ségi programjaiba engedtek bepillan
tást a rendezvényekről készített fo
tókkal, alkotásokkal.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester kö
szöntőjében kiemelte, az adventi idő
szak kiváló lehetőség arra, hogy job
ban figyeljünk egymásra, megálljunk
és visszatekintsünk a mögöttünk lévő
évekre. Ez a visszapillantás alkalmas ar
ra is, hogy az elmúlt négy évben tör
tént újvárosi rehabilitáció során meg
szépült épületeket, közösségi, egész
ségügyi, tehetséggondozási és isme
retterjesztő rendezvényeket felidéz
zük a kiállítás megtekintése során. 

Dr. Dézsi Csaba András önkor
mányzati képviselő a megnyitón azt

emelte ki, hogy egy egészséges tár
sadalomnak mennyire fontosak az
idős emberek, hiszen az életük során
összegyűjtött tapasztalatot ők tudják
átadni a fiataloknak. „Ahogy idősö
dünk, magunkon is észrevehetjük,
hogy bölcsebbek, türelmesebbek,
megfontoltabbak leszünk. A fejlődés
nem csak bennünk van, hanem Győr
ben is, ahol egyre magasabb színvo
nalú életkörülményeket szeretnénk
biztosítani a nyugdíjas korúaknak is”
– mondta dr. Dézsi Csaba András.  

A kiállítás megnyitóját követően
Pál Dénes, a 2012es The Voice –
Magyarország hangja és a 2014es
Sztárban sztár verseny győztesének
karácsonyváró és az ünnepi készü
lődés hangulatát idéző koncertjével
nyújtott felejthetetlen élményt az
idősek és a vendégeik számára. Bú
csúzóul az elmúlt tíz év hagyomá
nyát követve, az ünnephez illő sze
retetkaláccsal ajándékozták meg a
résztvevőket.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor
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JANKLOVICS PÉTER: „A színházra
mondják, hogy minden előadás egy
szeri és megismételhetetlen. Ez a
standupra hatványozottan igaz,
mert itt semmi sincs az utolsó moz
dulatig begyakorolva, élesebb, spon
tánabb a közönség reakciója is. Itt
nincs jelmez, díszlet és nincs mellé
beszélés sem. Ha nyersz, az a te sike
red. Ha veszítesz, azt sem kenheted
másra. Egyébként ezzel a fellépéssel
is szeretném megköszönni Győr fan

azt az alakot, ahogyan meg kellett
volna történniük… Amúgy nagyon
sokkal tartozom Győrnek, hiszen a
győriek büszkesége, Jedlik Ányos találta
fel a szikvizet, én pedig nagy szódás va
gyok. Most igyekszem valamit törleszte
ni ebből az adósságból.”

KŐHALMI ZOLTÁN: „Mi a humor
lényege? Az, hogy segítségével elvi
selhető legyen az élet. Hogy ne bo
londuljunk meg. Egyszerűbben: az
életben maradás.”

KOVÁCS ANDRÁS PÉTER: „Arra per
sze nincs statisztika, hogy percenként
hány humorbombát kell felrobbantani,
de amikor az ember elkapja a ritmust, és
mondatonként, félmondatonként nevet
teti meg a közönséget, az nagyon jó ér
zés. Viszont én azt is szeretem, ha egy vic
cet tágasabb összefüggésbe lehet helyez
ni, mélyebb jelentéssel felruházni. Nem
baj, ha a néző elgondolkodik, elszomoro
dik, megkönnyebbül, haragszik, csodál

kozik, örül. Győrt pedig nagyon szere
tem, tanítottam is ott az egyetemen,
és sokszor néztem hosszan a győri di
áklányok szemébe, aztán ezeket a te
kinteteket hazavittem magammal a tá
volsági buszon. Lehet, hogy most a
több ezer tekintet között felfedezek
egyetegyet a régiek közül?”

tasztikus adományát, amellyel min
dig meg tudom örvendeztetni a fele
ségemet, és sosem okozok vele csa
lódást: ez pedig a Pilóta keksz!”

HADHÁZI LÁSZLÓ: „Abból lesz hu
morista, aki megjegyzi azokat a poéno
kat, amelyekbe belebotlik a híreket hall
gatva, az utcán, baráti társaságban. Vé
gül az lesz ezekkel a történetekkel, amit
Charles Bukowski mondott: az ember
általában ugyanazokat a sztorikat mesé
li, amelyek aztán az idők során felveszik

A stand-up egyszeri
és megismételhetetlen

Az Audi Aréna Győrben tombolt már a közönség többek között a fantasztikus kézilabdázóknak, vasszívű
ketrecharcosoknak, a Tankcsapda zenekarnak, a világszerte ünnepelt Harlem Globetrotters bravúrkosár
labdázóinak. Az idei előszilveszterkor a humoristák poénjainak tapsolhat a közönség. A tavalyi nagy siker
után Kőhalmi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Janklovics Péter két előadást tartanak.
Ígérik: az Audi Aréna nevetéstől lesz hangos! Az előadás előtt álljon itt némi ízelítő arról, a fellépők ho
gyan gondolkodnak a humorról.

A HUMOR NAGYÁGYÚI
lépnek fel az Audi Arénában



Im adventlichen Spielhaus im
Haus der Generationen können am
13. Dezember ab 17 Uhr Kinder und

Familien Laternen anfertigen und in
der Küche Lebkuchen backen.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Das Eastern Boundary Quartet
gibt im Rómer JazzKlub (Teleki L.
u. 21.) am 11. Dezember um 19
Uhr ein Konzert. Es spielen: Bor
bély Mihály – Saxofone, Tároga
tó, Klarinetten, Flöten, Michael
Jefry Stevens – Piano, Joe Fonda
– Bass, Bágyi Balázs – Percussion.

Vom 12–14. Dezember findet das 12. Győrer Interna
tionale Boogie Woogie Festival statt. In Győr ist der
Gastgeber: Dániel Balázs (HU). Details: boogiefeszt.hu

Konzert der Flötenspielerin Fe
hérvári Ágnes und der Pianistin
Lóránt Zsuzsanna am 14. De 
zember um 18 Uhr in der Syna
goge. Am 15. Dezember findet
von 10 bis 16 Uhr die 15.

Győrer Plattenbörseim RómerHaus statt.Es sind wieder alle
Musikliebhaber zum Sammlertreffen willkommen, wo mehre
re tausend LPs, CDs und DVDs auf die Tische kommen.

„Weihnachtsgeschichte” – Nehre Daniellas Wa
vedrumShow für alle Interessierten am 12. De 
zember um 17 Uhr in der Zentralbibliothek der
Dr. Kovács Pál Bibliothek mit Gemeinschaftsra
um  (Herman Ottó utca 22.).
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat
a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Born Gergely tanár, magyarságkutató A Királyerdő és a királyi
beavatási hagyomány címmel tart előadást december 12én
18 órától a SZE Apáczai Karán (Liszt Ferenc u. 42.), a Magyar
Évezredek sorozatban.

Fehérvári Ágnes fuvolaművész és
Lóránt Zsuzsanna zongoraművész
koncertje hallható december 14én
18 órától a zsinagógában. 

A KÉSZ győri csoportja december 14én 18 órakor tartja jóté
konysági hangversenyét az evangélikus öregtemplomban. A
koncerten közreműködik: Lázin Beatrix – ének, Oláh Margit –
zongora, Soós Gábor – orgona és a Palestrina Kórus Katona Ti
bor vezényletével. A belépés díjtalan, de adományokkal segít
hetjük az erdélyi magyar szórványban élő falugondnok lelkészek
közösségmegtartó munkáját.

Radósziget – régi idők tanúja címmel hallgathatják meg a lokálpatrióták Antaliné Hujter
Szilvia helyismereti könyvtáros előadását december 11én 17 órakor a Kisfaludy Károly Könyv
tárban  (Baross Gábor út 4.) az Életünk utcái, terei sorozatban.

A hagyományos Lámpást viszek című programra várják az ér
deklődőket december 13án 17 órától a Generációk Házába. A
játszóházakban ünnepi dekorációkat készíthetnek, a konyhá
ban pedig mézeskalácsot süthetnek a gyerekek, a családok. 

Csuja Imre és Czu
tor Zoltán estje: Hi
szek hihetetlenül Is
tenben címmel hall
ható a Menház ka
maratermében (Kos 
suth L. u. 24.) de 
cember 14én 19
órától az Öt Temp
lom Advent sorozat
ban. (x) 

A 12. Győri Nemzetközi Boogie Woogie Fesztivált
rendezik december 12–14. között, melynek házigaz
dája Dániel Balázs. Részletek: boogiefeszt.hu  

A Városszeretők Győr tár
sasjátékkal játszhatnak az
érdeklődők december 14
én és 21én 15 és 18 óra
között a Látogatóközpont
ban (Baross Gábor út 21.).  

A transzszibériai vasúton Moszkvától a Bajkáltóig címmel Dunst Esz
ter tart ismeretterjesztő előadást december 13án 17 órától a Dr. Ko
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárában (Herman
Ottó utca 22.).

A Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzata és a Ma
gyarországi Németek Győr és Környéke Érdekképviselete és Kul
turális Egyesületének adventi koncertje december 15én 15
órakor kezdődik a győri Bazilikában. 

Prof. dr. Csókay András ideg
sebész, agykutató  a Rotary
Asztaltársaság Győr meghívá
sára érkezik a Hotel Famulus
ba december 18án 19 órakor.
A Rotary Pódium estjén be
szélgetnek arról, hogyan ke
rült a pályára, és mit jelent
számára a kapcsolat a Jóisten
nel. Jótékonysági hozzájárulás
3 ezer forint. (x)

Az Eastern Boundary Quartet ad koncertet a
Rómer JazzKlubban (Teleki L. u. 21.) decem
ber 11én 19 órakor. Tagok: Borbély Mihály –
szaxofonok, tárogató, klarinét, furulyák, Mi
chael Jefry Stevens – zongora, Joe Fonda – bő
gő, Bágyi Balázs – dob.
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www.vidrauszoiskola.hu

Boldog karácsonyi ünnepeket
kíván minden kedves
tanítványának, és a szülőknek!

Minden partnerünknek, akik
támogatásukkal segítették
sikeres munkánkat.
Kívánunk erőt, egészséget,
edzettséget!

2020-ban sok jó úszást:
bébik, gyermekek,
diákok, felnőttek,
vízitornások!

Sikerekben gazdag
új évet kívánunk!

Ebben az
évben december
7-ig zajlanak
foglalkozásaink.
2020-ban január
20-án kezdjük az úszást 
minden korosztálynak.

Az előadáson az intézmény
közel kétszáz táncos diákja lép
fel, a hétévestől a végzős, már
csaknem profi növendékekig. A
nagy sikerű darab koreográfusa
Sebestyén Bálint, a Győri Balett
Harangozódíjas táncosa, a nö
vendékek betanítói pedig az in
tézmény balettmesterei. 

A díszletek az iskola képző
művészeinek képzelőerejét és
ügyességét dicsérik. A jelenetek

„A korábbi években kezdeményezésünkkel ma
gánszemélyeket és cégeket kerestünk meg, és leg
nagyobb örömünkre, jószívű felnőttek több száz Vas
kakas Pártolói Bérletet vásároltak. A Vaskakas Báb
színház pedig pályázatok alapján osztja ki a megvá
sárolt bérleteket óvodai csoportoknak, iskolai osztá

lyoknak, szociális és jóléti intézményeknek. A Vaska
kas Támogatói Bérlettel négy szabadon választható
előadást tekinthetnek meg a pályázók” – tudtuk
meg Győri Virág sajtóreferenstől, és az is kiderült,
hogy 2019ig 10 győri cég és 9 magánszemély csat
lakozott a kezdeményezéshez.

A Vaskakas Pártoló Tagságot hat éve indította a Vaskakas Bábszínház azzal a céllal, hogy
azoknak a családoknak a gyermekei is eljuthassanak az előadásokra, akiknek igénye
lenne a kultúrára, de  nem engedhetik meg maguknak, hogy színházba, koncertre, ki
állításra járjanak. 

ÁTADTÁK
a Vaskakas Támogatói bérleteket

látványosak, a jelmezek is igé
nyesek, a zene szórakoztató, a
táncok magukkal ragadók, az
előadás cselekményének köve
tését meseszerű narráció kíséri. 

„A korábbi évek zajos sikerei
arra inspiráltak bennünket, hogy
az adventi időszakban idén is se
gítsünk ünnepi hangulatot vará
zsolni az apróbb és idősebb győ
riek életébe. Több óvoda, illetve
iskola is jelezte számunkra, hogy

2019ben is feltétlenül részesei
kívánnak lenni a karácsonyi cso
dának” – tájékoztatott Derczó Ti
bor igazgató.

Az előadások december 16
án 16 órakor, 17én és 18án 16
és 18 órakor kezdődnek a Vaska
kas Művészeti Központban
(Czuczor G. u. 17.). Jegyek az is
kola gazdasági irodájában és
közvetlenül az előadások előtt a
helyszínen kaphatók.

Negyedik éve, hogy a Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium
és Kollégium színpadra viszi a Rudi megmenti a karácsonyt című mesebalettet. A da
rab évről évre újabb helyszínekkel, meglátogatott népekkel, új koreográfiákkal bővül.

Rudi idén is megmenti a 

KARÁCSONYT
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Győri Tánc 
és Képzőművészeti Iskola

Fotó: Orosz Sándor
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Németh Beatrix egészen kis kortól
tanítja az angol és német nyelvet gye
rekeknek játékos formában. Úgy véli,
az idegen nyelvek elsajátításában is na
gyon fontos szerepe van a mondókák
nak, verseknek. „Van bennem egy kis
költői véna – kezdi a beszélgetést Beat
rix –, a két idegen nyelven magam is
írogattam rímes versikéket, amelyeket
eredményesen használtam a tanítá
som során.” Tankönyveket, dalokat és
oktatási anyagokat is készített a kicsik
nek, hogy minél egyszerűbben és játé
kosabban tudják megtanulni az általa
oktatott nyelveket. 

Kétéves kislánya, Manni születése
óta sok klasszikus és modern mesét és
verset hallott édesanyjától. „Volt pár
kötet, ami nekem is nagyon tetszett,
de valahogy mindig maradt bennem
hiányérzet. Jó lett volna valami olyat
adnom Manninak, ami személyesebb.
Így kezdtem el magam is írogatni. Na
gyon könnyen jöttek a rímek magyarul
is” – emlékszik vissza Beatrix, hogyan
született meg a verseskönyv ötlete. 

Hogy miben más ez a kötet, mint
a többi? Azon kívül, hogy saját kislá
nyának írta, leginkább abban újdon
ság, hogy egyszerre próbált témavá
lasztásban és a szókincsben is mo
dern lenni, a fő a mondanivalójában,
hogy érdemes megszületni erre a va
rázslatos, csodákkal teli világra.

Az Új nekem még a világ című kötet
kimondottan kisgyerekeknek (0–3 éves
korig) szól, és a legkorábbi élményeket,
a világ felfedezését szedi rímbe. Beatrix
egy mai kisbaba mindennapi életéről fa
ragott kis mondókákat a pelenkázásról,
hasfájásról, az esti fürdetésről, közös já
tékokról, vagy az etetésről, a mindenna
pos sétákról, a babusgatásról egészen
addig, hogy várják haza apát. Mindezt
modern nyelvhasználattal, soksok rím
mel, valamint a babafülnek vicces, érde
kes hang és szófordulatokkal.

Kóródi Róbert, Manni keresztapuká
ja készítette az egyedi, térhatású illuszt
rációkat, amelyek egyszerre nyújtanak
vizuális élményt a szülőknek és a babák

Németh Beatrix rajong a gyerek
kor csodálatos, mesés, kristály
tiszta világáért, és gyerekek kö
zött érzi magát a legjobban. Tuda
tosan készült a pedagóguspályára,
korai idegennyelvi fejlesztéssel
foglalkozik. Kislánya ihlette arra,
hogy kisgyermekeknek írjon ver
seskönyvet, amelyben a világ fel
fedezését szedi rímbe. 

Rímekkel felfedezni a világot 

nak is. Nem volt könnyű feladat, mert a
babák látása hónapokig még közel sem
tökéletes. „Eleinte leginkább fényeket,
árnyalatokat, kontrasztokat látnak csak,
így nekik kevesebb színnel, egyszerű for
mákkal és erős kontrasztokkal kellett
dolgoznunk – avat be az illusztrátori
munkába is Beatrix. A szülői igényeket
próbálták összehozni a gyermekekével:
vannak oldalak, amelyek grafikailag in
kább a felnőtteknek szólnak, és olyanok
is, amelyek inkább a babáknak, így az
egész családnak tud élményt adni.

Németh Beatrix úgy véli, a mesék
kel, versekkel, rövid mondókákkal köny

nyebb a gyermeknek az anyanyelvét –
vagy akár idegen nyelveket is elsajátíta
nia, főleg akkor, ha tudja mihez kötni a
mondanivalót. Másrészt a szülőnek is
könnyebbség, ha talál olyan versikéket,
amelyek tökéletesen leírnak egyegy át
lagos, hétköznapi helyzetet. Ilyen kis
korban még nem a baba választ, ha
nem a szülő, ezért fontos, hogy ők is
tudjanak kötődni a témákhoz.

Beatrix legkisebb gyermekének, a
néhány hónapos Ludovikának már a
saját mesekönyvből mesél, de gondol
kodik a versikék megzenésítésén és
bábelőadássá adaptálásán is. A kis

gyermekes szülőknek a következő me
seolvasási módszert ajánlja: „Vegyük
ölbe a babánkat vagy feküdjünk mellé
és úgy olvassunk neki. A testi kontak
tus fontos, sokkal meghittebbé teszi
a közös olvasgatást. A mondókák, ver
sikék fülbemászóak, így egykét olva
sás után lesznek sorok, amiket kívülről
is megtanulunk mi, szülők, és ezeket
bármikor fejből is mondókázhatjuk a
kicsikkel. Ez a valódi cél, hogy kívülről
tudjunk minél több versikét és mon
dókát, amit aztán különböző helyze
tekben később is vidáman szavalha
tunk a gyerekeinkkel.”

A BABAVERSEKET
Szerző: Szabó Csilla

Fotó: Németh Beatrix
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Miért vagyunk stresszesebbek télen és főleg
karácsonykor?

Karácsonykor általában nagyobb a rohanás, nyo
másban vagyunk az idő miatt, vendégeket várunk,
készülődünk. Ráadásul mindenhol tömeg van, töb
bet kell várni, kígyóznak a sorok. Ilyenkor több min
den miatt aggódik az ember. A hajtásban pedig elve
szik a meghittség. A tél amúgy is nehezebb évszak a
gyerekek számára, hiszen hatalmas mozgásigényüket
nehezebb kielégíteni az otthon falain belül.

Mit tegyünk, hogy meghittebb legyen a ké
szülődés és nyugodt az ünnep?

Legyenek a gyerekekkel közös programok, akár
a főzés, a mézeskalácssütés, mindenféle ügykö
désbe be lehet vonni a kicsiket, koruknak megfe
lelő feladatokat kaphatnak. Felesleges előre
stresszelni, ha a szülő kiegyensúlyozott, a gyerek
is nyugodtabb.

Vannak technikák, amikkel kicsit ellenállóbbá
tudjuk tenni magunkat a stresszel szemben. Egy
helyzettel való megküzdés során fontos, hogy
mennyire tudom befolyásolni a körülményeimet.
A megküzdési stratégiák így két csoportba sorol
hatók: ezek a probléma, illetve az érzelem fókuszú
megküzdés.

A probléma fókuszú megküzdési mód tevékeny.
Például, ha tudom, hogy nehezen viselem a töme
get, azt elkerülve megyek vásárolni. Ha nincs rá
módom, hogy aktívan befolyásoljam a körülmé
nyeimet, akkor kerülhet előtérbe az érzelem fóku
szú stratégia. Például ha már bent állok a kígyózó
sorban, megpróbálom az érzelmeimet valahogy
szabályozni, elterelni a gondolataimat, társas tá
maszt keresek vagy olvasok. 

Ha alapvetően is érzünk magunkon nyomást,
próbáljunk relaxálni. A témában nagyon széles a
szakirodalom, amelyben találhatunk könnyen el
sajátítható technikákat (például progresszív rela
xáció), de ma már elérhetőek különböző kurzusok
is, melyek megtanítják számunkra az ellazulást
(például autogén tréning).

Szintén megnyugtatók a hálagyakorlatok: a nap
végén összegezzük a velünk történt jó dolgokat,
amiért hálát adhatunk. Rájöhetünk, hogy milyen
sok jó történik velünk egy nap. Adventkor amúgy

A tél több szempontból is stressze
sebb évszak lehet a gyerekes csalá
doknak: a nagy mozgásigényű gyere
keknek korlátozottabbak a lehetősé
gei, nehezebb elindulni otthonról, va
lamint az ünnepi készülődés is átcsap
hat határidős szorongásba. Mit tehe
tünk egy stresszmentes karácso
nyért? – többek között erről beszél
gettünk Vörös Zsófiával, a Gézengúz
Alapítvány Győri Intézetének pszicho
lógusával.

is ideje van a befelé figyelésnek. Meglepő lehet,
de a jótékonyság, az önkéntesség is segíti a feltöl
tődést. Hiszen a segítés jó hatással van a lélekre.

Sokszor okoz gondot az ajándékvásárlás. Ho
gyan tehetjük ezt könnyebbé?

Erre nincs kimondott recept. Az a jó, ha min
denki kialakítja a saját szokásait, valaki már au
gusztusban a karácsonyi ajándékon gondolkodik,
más pedig hatékonyabb az utolsó pillanatokban.

Nem tartom túl áldásosnak a fogyasztói társa
dalom hatásait. Inkább legyen kevesebb ajándék,
de minőségi. Mivel korai fejlesztésben dolgozom,
inkább a gyerekjátékokkal kapcsolatban vannak ta
pasztalataim: a fenntartható és fejlesztő játékok
híve vagyok. Egészen kicsi életkortól kezdve lehet
nagyon jó játékokat találni, amik segítik a manipu
láció, a finommotorika, figyelem, mozgás, kogní
ció fejlődését. A legkisebbeknek tüsilabdával, csör
gőkkel, kontrasztos játékokkal kedveskedhetünk.
Ha lehetőség van felszerelni, kiválóak a hinták. A
gyerekek nagyon kreatívak, ne korlátozzuk őket
olyan játékkal, amivel csak egyféleképpen lehet
játszani (kivételek ez alól a társasjátékok). Az alko
tásokat segítő játékok, valamint a Lego örök klasz
szikus. Szerencsére egyre jobb társasjátékok ké
szülnek, amik fejlesztő hatásuk mellett nagyon él
vezetes programot kínálnak az egész családnak.
Így közös időt is adunk, ami a legnagyobb ajándék,
akármennyire is a babát vagy a darus kocsit mu

togatják a kicsik a katalógusban. Ha a gyerek sze
retné, lehet levelet írni a Jézuskának, de tudatosí
tani kell, hogy bár nem biztos, hogy az lesz a fa
alatt, amit ő kért, a Jézuska biztos meglepi majd
egy remek ajándékkal.

Vannake ártó játékok?
Ma már nagyon jók a játékok, viszont van, ami

vel túl korán találkoznak a gyerekek. Ilyenek a szá
mítógépes játékok, melyek könnyen alakítanak ki
függőséget, ráadásul beszűkítik a gyerekek képze
letvilágát. Találkoztam már olyan kisgyerekkel, aki
csak a számítógépes játék karaktereiben, miliőjé
ben tudott gondolkodni. Ezt nagyon károsnak tar
tom. A játék fegyvereket sem tartom szerencsés
nek. Viszont a harcművészet vagy a boksz lehet
hasznos. Ezek a mozgásformák, a küzdősportok se
gíthetnek levezetni a feszültséget. Hiszen egy gye
rek is lehet dühös, ez természetes. Viszont míg
egy felnőttnek van eszköztára azzal megbirkózni,
egy gyereknek nincs.

Mikortól ajándék az élmény?
A gyerekek időben való tájékozódása óvodás

korban még nagyon bizonytalan, napszakokat, na
pokat, akár az évszakok sorrendjét is keverik még.
Így ebben az életkorban, hiába adunk utalványt,
amit majd egy nagy kalandra beválthat, nem lesz
számára kézzelfogható, hogy két hét múlva lesz
egy fantasztikus program a számára. Nagyszerű

Mit tehetünk egy nyugodt karácsonyért?

A KÖZÖSEN 
eltöltött idő a legjobb

AJÁNDÉK
Szerző: Nagy Dóra
Fotó: PV productions/Shutterstock.com 
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ajándék például egy bábszínházbérlet, de ne ez le
gyen az egyedüli ajándék egy kisgyereknek.

Ami viszont óriási ajándék, ha teljes figyelem
mel tudunk a gyermek felé fordulni. Hiteltelen, ha
a rántás kevergetése mellől szólunk ki, hogy: jaj
de szépet építettél vagy rajzoltál. Ilyenkor fontos,
hogy megálljunk, és teljes figyelmünkkel ajándé
kozzuk meg a hozzánk szaladó gyermeket, ha pe
dig pár percig még nem érünk rá, kérhetünk türel
met a gyerkőcünktől, hogy várjon egy picit.

Mi a helyzet az okos eszközökkel?
A gyerekek találkoznak ezekkel az eszközökkel,

érdeklik is őket. Viszont nagyon fontosak a kere
tek. Figyelni kell, hogy mennyit használja a kütyü
ket a fiatal, ezt már előre meg is kell beszélni. Is
kolásnál nyilván a tanulás rovására nem mehet a
használata.

Fontos, hogy beszéljünk a gyerekkel az egyre
gyakoribb cyberbullying nevű jelenségről, az inter
netes zaklatásról. Ez az egészen enyhe piszkáló
dástól a durva megszégyenítésig terjedhet. Ha esz
közt kapnak, tanítsuk őket a felelős internethasz
nálatra is, illetve tudatosítsuk, hogyha baklövést
csináltak, merjenek hozzánk fordulni.

Figyeli a kisgyerek, hogy kape a szülő ajándékot?
Ez nagyon egyénfüggő, de nem gondolnám,

hogy figyeli, hiszen a játékok lefoglalják. Ha a szü
lők nem ajándékozzák egymást, és a kicsi rákérdez,

lehet mondani, hogy nekünk ti, és az együtt töl
tött idő az ajándék.

Meddig jó hinni Jézuskában?
A hitnek nincs korhatára. Ha belegondolunk,

felnőttként is hiszünk a karácsony varázsában. Ez
nagyon összetett téma. Mindenkinek a saját hitvi
lága dönti el, mit mond a gyerekének. Előbb
utóbb úgyis jön egy kortárs vagy idősebb gyerek,
aki felvilágosítja, hogy nem a Jézuska rejti az aján
dékot a fa alá. Amikor a gyerek kérdez, a szülőnek
kell megtalálni a választ. A karácsony jelentését,
meghittségét, varázsát meg lehet őrizni a gyer
mek számára így is. Azzal felesleges stresszelni a
gyerekeket, hogy ha rossz, nem hoz ajándékot a
Jézuska, hiszen így az elvárt viselkedést egy külső
tényezővel tartjuk fent, holott a nevelés célja,
hogy továbbadjuk, beépítsük gyermekünkbe az ál
talunk fontosnak tartott értékeket. Ráadásul hitel
telenek is lennénk, mert ahol az anyagi keretek
engedik, úgyis kerül ajándék a fa alá.
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A korábbi évekhez hasonlóan, idén is előrehozzák a januárban esedékes
családi pótlék kifizetését. A kormány az ünnepekre való tekintettel hozta ezt
a döntést, így azt már karácsony előtt kézhez kapják az érintettek. Az mfor.hu
úgy értesült, hogy az első alkalommal várhatóan de cember első hetében

Az államtitkár kiemelte: Magyaror
szág eredménye megközelíti a világ
legfejlettebb országait tömörítő OECD
átlagát. Az OECD elemzése megmutat
ja: a magyar tanulók szövegértésben
a szociokulturális hátterükhöz képest
jobban teljesítenek. A magyar tanulók
szövegértésben a 2015ben elért 470
pont helyett 476 pontot, matematiká
ban 477 helyett 481 pontot, a termé
szettudományok területén 477 he
lyett 481 pontot értek el. Ezzel
Magyarország a részt
vevő 79 országból
a szövegértés
ben a 29–38.
h e l y e t
(2015ben
35–47.), a
matemati
ka területén
a 31–37. helyet
(2015ben 35–39.), a
természettudományokban a 29–34.
helyet (2015ben 34–39.) érte el.

A PISAmérés ismét rámutatott ar
ra az évtizedes állapotra, hogy a ma

gyar oktatási rendszerben nagyok az
eltérések, a kiváló és a gyengébb tel
jesítmények egyaránt jelen vannak.

Az államtitkár elmondta, a családi
háttérnek Magyarországon átlag felet
ti szerepe van a tanulók teljesítményé
re, a 2018as mérés szerint a teljesít
ménykülönbségek 19,1 százalékát ez
magyarázza. Ez egyértelmű javulás:
2015ben ez a mutató 21,6 százalék,
2018ban pedig 11,9 százalék volt. A

PISAfelmérés kérde
zett az iskolai lég

körről is. Ma
gyarorszá
gon a 15
éves diá
kok 23 szá
zaléka je

lezte, hogy
az előző hónap

ban legalább egy
szer „piszkálták" a társai,

ami megegyezik az OECD átlaggal. Az
OECD országokban átlagosan a tanu
lók 21 százaléka hiányzott legalább
egy napot az iskolából a teszt előtti két

hétben, Magyarországon ez az arány
12 százalék. A magyar tanulók 73 szá
zaléka nyilatkozott úgy, hogy tanáraik
szeretnek tanítani, az OECD átlaga 74
százalék. A magyar tanulók 68 százalé

ka azt mondta, hogy elégedett az éle 
tével, az OECD átlag 67 százalék. 90
százalékuk jelezte, hogy megtalálja a
kiutat a nehéz helyzetekből, szemben
az OECD 84 százalékával. 

ELŐBB ÉRKEZIK
utalják, illetve kézbesítik az összeget, míg a második kifizetés december 19–
21én történhet meg. A családi pótlék alanyi jogon jár, összege egy gyermek
esetén 12.200 forint, amely kicsit magasabb abban az esetben, ha a fiatal
korút egyedülálló szülő neveli. Akkor is több pénz jár, ha a gyermek sérült. 

a családi pótlék

A világ élvonalába
tartozó országok

átlagához tartozunk

Minden területen javult a 15 éves
magyar tanulók teljesítménye a leg 
újabb PISAfelmérés szerint – mond
ta Maruzsa Zoltán köznevelési állam
titkár. A 2018 tavaszán végzett fel
mérés eredményeit december 3án
mutatta be a világ legfejlettebb or
szágait tömörítő OECD.

PISA-felmérés

Minden területen javult

A TELJESÍTMÉNY

Forrás: MTI
Fotó: LStockStudio/Shutterstock.com
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Az elmúlt három évtizedben a
lap és az ön neve összeforrt, nem
csak Győrben, hanem szerte Euró
pában ismerik a kiadványt és Vil
lányi Lászlót. Miért hagyja abba?

Eljött az ideje. Már három éve
megfogalmazódott bennem, hogy
szeretném átadni a munkát, azóta tu
datosan szerveztem úgy a dolgaimat,
hogy ezt jó szívvel meg is tehessem.
A Műhely folyóirat virul, így most egy
élő lapot, egy gazdag szellemi köze
get tudok utódaimra hagyni. 

Mielőtt elárulná, ki lesz az új fő
szerkesztő, elevenítse fel, kérem, az
elmúlt három évtized munkáját.

Az 1978 óta működő Műhely élé 
re 1989 nyarán hirdettek pályázatot,
amelyre kidolgoztam egy koncepciót
és megkaptam a munkát. Harminc
éven át ezen elvek alapján dolgoz
tam. Egy igazi kulturális folyóiratot
gondoltam el, amelyben az irodalom
mellett helye van a filozófiának, a tár
sadalom és a természettudomány
nak, a képzőművészetnek, valamint
a fotográfiának is. Fontos volt, hogy
a gyökereink Győrben vannak, hogy
kapcsolódhattunk azokhoz a korsza
kokhoz, amikor a városban virágzott
a kultúra, másrészt az is elsődleges
volt számomra, hogy sok szállal kö
tődjünk a különféle szellemi közpon
tokhoz, hogy létrejöjjön egy egészsé
ges kulturális áramlás, hogy Győr te
vékeny része legyen az ország, a Kár
pátmedence szellemi életének.

Sikerült?
Budapesten november 18án az

Írók Boltjában, 25én a Nyitott Mű
helyben volt a tematikus szám bemu
tatója. Ott a szerzőink részéről el
hangzott, hogy számukra vonzó, ott
honos volt a folyóirat, élvezték a szel
lemi sokszínűséget, hogy a színvonal
változatlan maradt a három évtized
során. A búcsú kapcsán hasonló tar
talmú leveleket kapok az olvasóink
tól is, nem kevés embernek Győr ne
vét hallva a Műhely jut eszébe. Jó né
hány győri középiskolás a Műhelyen

BÚCSÚZIK

Villányi László harminc éven át
volt a Műhely főszerkesztője.
Most, a kerek évfordulón a Mű
hely tematikájú számmal bú
csúzik a folyóirattól, szeretett
munkájától. 

nőtt fel szellemileg, példa lett. Ebben
sokat segítettek azok a tanárok, akik
érettségi tételnek választották a fo
lyóiratot.

Mit jelentett a Műhely főszer
kesztőjének lenni?

Öröm volt, hogy időről időre nagy
szerű kéziratokat olvashattam, meg
tiszteltek műveikkel az élő klassziku
sok, felfedezhettem tehetséges fi
atalokat. A tematikus számok kap
csán számos fontos munka az én
felkérésem nyomán született
meg. Ragyogó képzőművészek
től, fotográfusoktól kérhettem
anyagot. Izgalmas volt megkom
ponálni az újabb és újabb számo
kat, megtalálni a sokféle mű helyét.
Soksok szerzővel kerültem baráti vi
szonyba. A gyötrelmet az anyagi gon
dok jelentették, mindig meg kellett
küzdeni a fennmaradásért. A Mű
helyt a nyitottsága, a szellemi szabad
sága miatt szerették meg az embe 
rek. Induláskor fogalmaztam meg,
hogy a Műhely azok folyóirata, akik
építik és őrzik belső szabadságukat.
Ez jellemzett minden egyes számot.

Akkor árulja el, kik viszik tovább
a Műhely szellemiségét?

Fontos szempont volt, hogy szer
zőink közül kerüljön ki az új főszer
kesztő és a szerkesztők, hogy győriek
legyenek, a maguk szakterületén or

szágosan elismertek. Horváth Nóra
filozófus, a Széchenyi István Egyetem
Apáczaikarának docense lesz az új
főszerkesztő, benne megvan a hit és
az elszántság ahhoz, hogy folytassa
a munkámat. Ő Szarvas Melinda kri

tikust, irodalomtörténészt választot
ta a vers és a próza rovat élére, Már
jánovics Diána kritikust, irodalomtör
ténészt pedig a kritika és irodalom
történet rovat felelősének. Kurcsis
László arculattervezőként folytatja a
munkát.

A Műhely nélkül mivel telnek
majd a napjai?

Készen van egy új kötetem, ha
minden jól megy, jövő ősszel
megjelenhet. Az, hogy verset
íroke vagy sem, nem rajtam mú
lik. Két éve feleségemmel Győr
zámolyra, kertes házba költöz
tünk, bőven van tennivaló, lelke

sen „szerkesztem” a kertet. Har
tyándi Jenő barátommal eltervez

tünk egy filmes költészeti sorozatot,
sorra ellátogatunk költőkhöz, akik fel
olvassák verseiket, képileg pedig az
őket körülvevő tárgyak jelennek meg.
Olvasásra is több időm jut. 

A Műhely tematikus számát,
amellyel búcsúzik a főszerkesztő,
december 12én 17 órától mutatják
be a Zichypalotában.

Lelkesen
szerkeszti 
a kertet

is

A belső szabadság építője és őrzője
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

BURGONYAVARIÁCIÓK húsokra

Nagy Eszter e heti ajánlatában a két fő 
étel különlegességét a hozzájuk készített
saláta és főzelék adja, amelyet burgonyá
ból készített. A creative chef kedvence a
rántott hús, amelyet a „leghálásabb” hús
részből, szűzpecsenyéből készített. A
marhanyak pedig a konfitálás után finom
puha és omlós lesz. 

Házi morzsában sült szűzérmék,

A szüzet lehártyázzuk, leinazzuk, majd srégen kb.
ujjnyi szeletekre vágjuk. A húsrészeket enyhén sózzuk,
majd kissé klopfoljuk, vigyázva arra, hogy ne nagyon
lapítsuk ki azokat. A házi morzsához a friss zsemléket
kissé összetépkedjük és aprítóban (cutter) alaposan
„átturmixoljuk”, majd a besózott szűzérméket szoká
sos módon panírozzuk. Ha igazán finomat szeretnénk
enni, akkor a húsokat forró zsírban sütjük ki. Aki nem

szereti a zsírt, annak azt tanácsolom, hogy 56 deka
vajat dobjon a forró olajba, így a megsült hús enyhén
diós ízt kaphat. A salátához a megpucolt burgonyákat
félkarikára vágjuk, majd kevés vízben félpuhára főzzük.
A főzővizet nem öntjük le, hanem amikor a burgonya
kihűlt, a vizet ízesítjük cukorral, sóval, ecettel és némi
frissen őrölt borssal. Frissen vágott metélőhagymát
keverünk bele, majd tálaláskor tökmagolajjal díszítjük.

Hozzávalók: 80 dkg szűzpecsenye, 
3 db friss zsemle, 4 db tojás, liszt,
só, 1 kg burgonya, kb. 40 g só, 
60 g cukor, kb. 50‐60 g fehérborecet
100 g metélőhagyma, tökmagolaj

Az édesburgonyát felaprítjuk és sós vízben puhára főz
zük. Amikor a kockák szinte szétmállanak, akkor kevés fő
zővízzel és 2 dl tejszínnel összeturmixoljuk. Ha kell, utána
sózzuk. Az 1 liter vízből és a 80 g sóból sóoldatot készí
tünk, és mintegy 34 órára beletesszük a letisztított mar
hanyakat. (Az erősebb, inas részeket véletlenül se vágjuk
ki belőle, hiszen az alacsony hőfokon történő konfitálás
során a kötőszövetek megpuhulnak, lebomlanak, és szaf
toskocsonyás zselatinná alakulnak.) A marhanyakat mély
tepsibe tesszük, mellérakjuk a félbevágott fokhagymát
és felöntjük olvasztott zsírral. Egy éjszakán át 90 fokos sü
tőbe tesszük. Amikor kész, lecsepegtetjük és nagyobb
kockákra vágva a krémfőzelékkel tálaljuk.

Hozzávalók: 80 dkg édesburgonya, 200 ml habtejszín
só, 70 dkg marhanyak (ha lehet, nem kockázva)
kb. 1 kg sertészsír, 1 fej fokhagyma, 1 liter víz, 80 g só

Édesburgonya-krémfőzelék 
konfitált marhanyakkal

bajor burgonyasalátával
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Elérhetôség: 9024 Gyôr, Baráti út 1. +36 70 677 0687

Európai Quality Award gyôztes konyhabútora Gyôrben elérhetô.

Túl rövid az élet ahhoz, hogy annak jelentôs
részét silány minôségû konyhában töltsd.

A MI

UTCÁNK
Nádorváros – 9. rész

Somogyi Béla utca
Somogyi Béla (1868–1920) tanár, író, műfordí
tó, újságíró. A Népszava szerkesztője volt, a fe
hérterrort támadó cikkei miatt Bacsó Bélával
együtt meggyilkolták. Az utcát 1948ban ne
vezték el.

Sport utca
Az 1951ben elnevezett utca neve onnan ered,
hogy egykori helyén vállalati sportpályák voltak.

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

Szabolcska Mihály utca
Szabolcska Mihály (1861–1930) református lel
kész, költő. A népi költészet kései képviselője. A
Kisfaludy Társaság titkára, az MTA tiszteletbeli
tagja. Az utca 1975től 1990ig a Munkásőr ne
vet viselte. 

Szauter Ferenc utca
Dr. Szauter Ferenc (1873–1938) győri polgármes
ter. Hivatalát 1928 és 1936 között töltötte be.
1991ben nevezték el az utcát, majd 2017ben a
Fehérvári útig elkészült folytatás is ezt a nevet
kapta. Városunk egykori polgármestere a nádor
városi köztemető V. parcellájában, díszsírhelyen
nyugszik. 

Szent Imre út
Szent Imre magyar királyi herceg (1007?–1031),
Szent István király és Boldog Gizella királyné fia.
1083ban avatta szentté VII. Gergely pápa, I. Ist

vánnal és Gellért püspökkel együtt. Az utca
1930ban kapta nevét (1948tól 1991ig Vörös
Hadsereg útja volt). A Szigethy Attila úttól indul,
majd Szabadhegy városrészben folytatódik. Az
utcán kívül a Püspökvárban és a Szent Imre ró
mai katolikus templom előtti szobrok is őrzik
emlékét.

Szentlélek tér
Az 1978ban elkészült Szentlélek római katoli
kus templom előtt kialakított tér kapta 1989
ben a nevet. A Szentlélek a szentháromság har
madik személye.

Szérűskert utca
Az utca környékén, a valamikori város szélén lé
vő úgynevezett szérűskertben végezték a csép
lést, illetve tárolták a szalmát, szálastakarmányt.
Innen az utca nevének eredete, amit 1958tól
hívnak így.



mintázat a cirmos. Van csíkos, pöty
työs és klasszikus mintázatú. Ritkább
a spriccelt változat, ahol egybemosó
dik a szín.

És most térjünk vissza a fahéjszí
nűekhez. Mint már említettem ked
ves, barátságos cicusok. Perzsa őseik
miatt gyakran előfordulnak közöttük

hosszú szőrű egyedek (re 
cesszí ven öröklődik). Szin

tén szó volt az előző
ekben a fakult vál
tozatáról is, amit
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ahol a hideg testrészek színe sötét.
Az egyszínű fehér színt a w62es gén
produkálja. Azonban genetikailag
ezek az egyedek is színesek. Vannak
köztük narancssárga és kék szeműek.
Sajnos a kék szem genetikája felelős
lehet az állat süketségéért is, így eze
ket szűrni kell erre a hibás génre.

Részleges fehér színűek a bicolorok.
Ezek kisebbnagyobb területen fehér
színűek. A legérdekesebb, ha egy fe
kete színgenetikájú egyedet egy vö
rössel szaporítanak. Ilyenkor fontos
tudni, hogy a hím y kromoszómája
nem hordoz színt, csak mindkét nem
x kromoszómája. Ezért a születendő
hím utódok mindig az anya színét
öröklik. A nőnemű utódok pedig ke
vert színűek lesznek, azaz tortik, vagy
magyarul teknőcök. A legismertebb

És láss csodát, gyönyörűek lettek!
Az illusztrációhoz használt fotókon
már az ő utódjaik láthatóak. Valóban
csodás kis jószágok! Tündéri termé
szetük valószínűleg perzsa cica őse
iktől származhat, mert a perzsák köz
ismerten hízelkedő lustaságok. Más
cicák is szerepet játszottak a különle
ges szín kialakításában. Ehhez azon
ban, hogy megérthessük, szükség
van némi genetikai ismeretre is.
Alapvetően beszélünk színekről, szí
nezetekről és mintázatokról. Az alap
színek a vörös és a fekete. Ezek fakult
változatait egy úgynevezett inhibitor
gén adja, ami a feketéből kéket, a vö
rösből krémszínt kreál. Tudnivaló
még, hogy három fekete szín ismere
tes. A fekete, ahol a kerek fekete pig
mentek sűrűn helyezkednek el a
szőrszálakon belül, a csokoládénál
oválisak ezek a színtestek, míg a fa
héjé pálcika alakú. Így más és más
színűnek láthatjuk őket. Amint emlí
tettük, a fekete fakult párja a kék. A
csokoládéé a lila, a fahéjé pedig a
fawn, azaz sárgásbarna. A vörös szín
csoport egy tagból áll, az ő fakult vál
tozata a krém. A színeken kívül van
nak még színezetek, például az ár
nyalt, ahol a fehér alapon a szőr 
szálak hegye fekete, vagy a point,

m a g a z i n

SZERZŐ, FOTÓ: NAGY FERENC 

FAHÉJ BRITEK
a különleges cicák

Első találkozásom ezzel a pompás állatkával elég lehangoló volt. Rotterdamban sikerült találni egy
fahéj kislányt. Lelkesen vártuk a napot, hogy elhozhassuk. Tizenhat óra utazás után megpillanthattuk
végre… Szegény borzasztó csúnyácska volt neve ellenére (Beauty). Tizennyolc óra az út visszafelé hul
lafáradtan, fogpiszkálóval feltámasztott szempillákkal. Közben végig meowmeow, mondta a magáét.
Plusz bepisilt vagy négyszer, a többit gondolják hozzá. Nagyjából kifürdettük egy parkolóban, de a szag
hazáig kísért. Ezek után már nem fűztünk nagyobb reményt a Németországból várt kandúrhoz sem,
amelyik négy hónaposan akkora volt, mint egy héthetes. Mindegy, mondtuk, majd kikupálódnak,
hiszen a jó koszt, a friss magyar levegő és a hozzáértés csodákra képes.

Kedves, barátságos
cicusok

fawnnak neveznek. Ezt a színt legin
kább a világos mogyorókrémhez tud
nám hasonlítani (aminek maradékát
gyermekkorunkban, ujjunkkal szed
tük le a vajling oldaláról, miközben
édesanyánk töltötte a piskótalapokat
a karácsonyi nagy készülődésben).
Gondozását tekintve semmiben sem
különbözik a többi brit változattól,
amikről korábbi írásainkban már em
lítést tettünk. Itt szeretném megje
gyezni, hogy weboldalunkon ezek a
régebbi cikkek is elérhetőek. Jó olva

sást kívánok mindenkinek!
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Szeretettel várunk minden ünnepelni és „állatoz
ni” vágyó érdeklődőt szombaton délután, a Füles Bás
tyába, ahová családi napunk alkalmából a Mikulás is
ellátogat. A katakombák ódon falai között, rengeteg
kaland és élmény várja a kíváncsi látogatóinkat. Egész
délután állatsimogatás, etetés, játékok és apró aján
dékok fogadják a kicsiket és nagyokat.

Ünnepi program: 
13 órától a Mikulás fogadja a gyermekeket 
13.10–14.30 Állatok ételeinek elkészítése: kis

gondozóként elkészítjük közösen az Füles Bástya
lakóinak ételeit, majd közösen oda is adjuk nekik.

14.50–15.50 Állatbemutató: a Füles Bástya
lakóinak, valamint a Zoo Show szereplőinek 
bemutatása
16 órától változatos programok:
Kreatív sarok: színezők, papírhajtogatás
Füles Kvíz: Ha kitöltitek, édesség jár cserébe!
Kérdezz, felelek játék: Az állatok tréningjéről,
avagy miként zajlik az állatok okítása?
16.30 Kaméleonok etetése 
17 óra Kajmán etetése

Kalandra le! Ünnepeljetek velünk!

A Kutymorgók Facebookcsoport
ként indult 2016ban. A Győri Állat
menhely néhány lelkes önkéntese fo
gott össze, hogy pénzt gyűjtsenek a
menhelylakók ivartalanítására. „A kez
deményezés sikerét igazolta, hogy át
látható és ellenőrizhető működéssel
olyan megbízható csapattá váltunk,
akiknek bizalommal adta a nélkülöz
hető forintjait minden támogató” –
büszkélkedett a Győr+ Médiának Pol
gár Mercédesz, a Kutymorgók egyik
alapítója. A tagok az ivartalanítás elkö
telezett hívei, hiszik, hogy ez a nem kí
vánt szaporulat visszaszorításának leg
humánusabb és leghatékonyabb
módja, amellyel az egyre gyakoribb
ivarszervi daganatos megbetegedé
sek kialakulása is megelőzhető.

A csoport 2018 szeptemberétől
egyesületként működik, és küldetésük
kiszélesedett. A menhelylakók támoga
tása mellett már utcacicák ivartalanítá
sát is finanszírozzák, hozzájárulnak a rá
szoruló emberek állatainak ivartalaní

A győri Kutymorgók Egyesület
tagjai csak az adományokra
számíthatnak, mégis küldeté
süknek érzik, hogy támogas
sák a négylábúak ivartalanítá
sát. Több mint négyszáz álla 
ton segítettek három év alatt.

tási költségeihez, valamint a chippel
rendelkező kóbor kutyák hazajutását is
segítik. „Civilek vagyunk, nincs mögöt
tünk semmilyen hatóság, cég, szerve
zet. Állatbarátok, magánemberek tá
mogatásaiból tudjuk a műtétek szám
láit kiegyenlíteni. Illetve a gazdás álla 
tok esetében önrészt kérünk, és a

fennmaradó költséget egyesületünk
pótolja ki” – emelte ki Mercédesz.

Mivel az egyesület nem rendelkezik
telephellyel, nem tudnak árva állatokat
elhelyezni, de a műtét után lábadozó
kat a tagok sokszor saját otthonukban,
a Kutymorgók Hotelben látják el, ahol
azonban nem maradhatnak sokáig az

állatok. Persze volt már rá példa, hogy
egy négylábút úgy megszerettek, hogy
végleg befogadták, de igyekeznek he
lyet biztosítani az újaknak.

Az egyesület működése nyitott
könyv, a közösségi oldalon bárki nyo
mon követheti munkájukat, havonta
elszámolnak a beérkezett támogatá
sok felhasználásáról, sőt, azokat a ci
cákat és kutyákat is bemutatják, akik
nek segítettek.

A Kutymorgók Egyesület nagy hang
súlyt fektet arra, hogy még több támo
gatót szerezzenek, hiszen ők teszik le
hetővé, hogy segíthessenek az álla 
tokon, és a menhelyi körülményeket is
igyekeznek jobbá tenni. „Idén tavasszal
rendeztük meg a harmadik Állatbará
tok bálját. A bálon befolyt adományo
kat is az ivartalanításra, illetve a men
helyen a kennelrácsok felújítására for
dítottuk. Bár kiléptünk a menhely kapu
ján, az ott élőket sem engedtük el. To
vábbra is besegítünk a menhelyi kutyák
ivartalanításába, és eddig tizenkét ken
nel felújítását végeztük el” – számolt be
az eredményekről Polgár Mercédesz.

„Sok kicsi, sokra megy!” – így szól az
egyesület mottója, ami arra hívja fel a

támogatók figyelmét, minden fo
rint számít. Három év alatt

több mint négyszáz állaton
segítettek, s ez a szám egyre
csak nő, minél többen mel
léjük állnak, akár egy csoki

vagy kávé árával.

a Füles Bástyába
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

MIKULÁS ÉRKEZIK 
Tám

ogatott tartalom

Több mint négyszáz 
állaton  SEGÍTETTEK 

Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: Kutymorgók Egyesület 

A Kutymorgók 
az ivartalanítás

elkötelezett hívei



Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk:  GyŐr-Szol Zrt. Számlázási és Díjbeszedési Csoport,
9024 GyŐr, Orgona u. 10. vagy varga.a@gyorszol.hu.
Kérjük, a borítékon, illetve az e-mail tárgyaként szíves-
kedjen feltüntetni: Számlázási ügyintézŐ pozíció.

A Győr-Szol Zrt. Számlázási Csoportja felvételt

hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Munkavégzés helye: 9024 Győr, Orgona u. 10.

Jelentkezési határidő: 2019. december 13.
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A MosoniDuna és a Rábaparti  kö
zösségi terek télen is népszerűek. Ép
pen emiatt hívja fel a figyelmet a Győr
Szol Zrt. a vízpartok sajátosságaiból
eredő veszélyekre. A víz állandó jelen
léte miatt a többfunkciós padkán és an
nak lépcsőin hideg esetén lefagyás, je
gesedés alakulhat ki, ami csúszásve
szélyt eredményezhet. A saját felelős
ségre használt közterületen érdemes
erre gondolni. A veszély lehetőségére
táblák is felhívják a figyelmet.

A hideg idő miatt jégképződés in
dulhat a városi tavakon. A GyőrSzol
Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a köz
területi tavak jegére tilos rámenni.
Különösen nagy veszélyt jelent, ha a
jeget hóréteg fedi, így a jég gyen
gébb pontjai nem láthatóak. A jégre
lépés tilalma érvényes a folyóvizekre
is. A korcsolyázni vágyóknak a műjég
pályát ajánljuk.

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyon-
gazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az
alábbi iroda megnevezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Lajta utca 1–3.
Hrsz.: 2672/37/A/194
Terület: 179 m2

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110
m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi in-
gatlan két bejáratról is megközelíthető, összkomfort
fokozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és
egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg
az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapte-
rületű üzletrészre vonatkozóan 2019. december 31.
napjáig tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű in-
gatlanrészre határozatlan időtartamú bérleti szerződés
van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyi-
latkozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenntartá-
sával vagy anélkül kívánja-e az ingatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni,
mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megküldeni,
vagy a Társaság székhelyén személyesen leadni a követke-
zők szerint: Sági Géza elnök-vezérigazgató úr részére, Győr,
Lajta u. 1–3. vételi ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10. 

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekint-
hetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangaz-
dálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-
96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ
be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

feltétel: autogén, AWI és bevont
elektródás hegesztő vizsga, előnyt
jelent: hegesztő minősítő vizsga

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát várjuk: 

Győr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály

9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy

munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra, kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör

megnevezését!

´´
´´
´´

´´ ´´

LAKOSSÁGI FÓRUM

Lakossági fórumot tart Hajtó Péter önkormányzati
képviselő december 12-én 17 órakor a Likócsi Közösségi
Házban (Esztergető u. 12.). Témák: a településrész jövő-
beni fejlesztései, közbiztonság, közösségi terek fejlesztése,
hulladékgazdálkodás, közutak felújítása, illetve a képvise-
lő várja a lakossági észrevételeket, javaslatokat.

KÖZMEGHALLGATÁS

Győr Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Ön-
kormányzata december 19-én, csütörtökön 17:30-
kor közmeghallgatást tart a Győr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, földszinti képviselői szo-
bában (9021 Győr, Városház tér 1.), melyre minden
érdeklődőt várnak.

a vízpartokon!
Szöveg: GyőrSzol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

VIGYÁZZANAK 

Főbb feladatok: banki utalásos befizeté-
sek könyvelése banki bizonylatok és fel-
adások alapján • banki és pénztári befize-
tések összepontozása • folyószámlák
egyeztetése, rendezése, túlfizetések vissza-
utalásának előkészítése, utalásra átadása
havi egyeztetés főkönyvi kartonnal, havi
zárásokhoz kimutatások készítése • leírá-
sok kezelése, átvezetés, kompenzálás rög-
zítése • ügyféllevelezések lebonyolítá-
sa • kapcsolattartás ügyfe-
lekkel • egyéb ad-
minisztrációs fel-
adatok ellátása •
kimenő számlák
elkészítése egye-
di és tömeges
számlázó rend-
szerben, szám-
lák ellenőrzése

Feltétel: minimum középfokú végzettség • Word, Excel ma-
gas szintű ismerete • önálló, megbízható, pontos munkavég-
zés • jó kommunikációs és problémamegoldó készség

Előnyt jelent: mérlegképes könyvelői végzettség
tömeges számlázórendszer ismerete

ÁLLÁSHIRDETÉS

SZÁMLÁZÁSI 

ÜGYINTÉZÔ
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December 3ra virradóra fagyott el az első víz
vezeték a győri Áchim András utcában. A kerti
csap mellett keletkezett jégdugót a tulajdonos ki
tudta melegíteni, anélkül, hogy elrepedt volna a
vízvezeték. Szerencsére az aknában lévő vízmérő
sem károsodott.

Megérkezett az első komolyabb hidegfront, mí
nusz 4 fok alatt már egy félrecsúszott vízaknafedél
is gondot okozhat, szétrepesztheti a fagy a vízcsö
vet vagy a vízórát. Érdemes vigyáznunk, mert a víz
mérő szigeteléséért a vonatkozó kormányrendelet
a fogyasztót teszi felelőssé. 

Ha kár keletkezik, az elfagyott vízmérő költsége
mellett az elfolyt víz árát is meg kell téríteni. A fo
gyasztók túlnyomó része megfogadja a tanácso
kat, gondosan szigetelik a vízmérőket, vízvezeté
ket – tudtuk meg Tóth Lászlótól, a PannonVíz Zrt.
diszpécserszolgálat vezetőjétől. 

Az aknában lévő vízmérőt még akkor is érde
mes valamilyen nedvességet taszító szigetelő
anyaggal beborítani, „felöltöztetni”, ha úgy

A GyőrSzol Zrt. hiba és kárbejelentő vonala a
96/505055ös telefonszámon minden naptári na
pon 0–24 órában hívható. A GyőrSzol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái közül
december 7én, szombaton a Jókai utcai iroda lesz
nyitva 8 és 12 óra között. A pénztár fél órával előbb
zár. Ugyanezen a napon az Orgona utcai ügyfélszol
gálati iroda zárva tart. A 96/505050es számon
hívható telefonos ügyfélszolgálat 8 és 12 óra között
lesz elérhető. A Jókai, a Révai, az Árpád, a Vásár
csarnok parkolóházban és a Dunakapu mélygarázs
ban folyamatosan a szokásos, érvényben lévő díja
kért lehet parkolni. December 7én Győrben a fel
színi fizetőparkoló hálózat beállói a szombati díjfi
zetési rend szerint vehetőek igénybe. Az I. és a II.
övezetben 8 és 14 óra között díjköteles a parkolás,
a III. övezetben díjmentes. December 7én a győri
Vásárcsarnok és a Kereskedők utcája a szombati
nyitvatartási rend szerint 6 és 15 óra között üzemel,
a Tarcsay utcai piacon szombati nyitvatartás szerint
6 és 14 óra között lesz kereskedés. December 7én
a Magyar Vilmos Uszoda szombati, a Barátság
Sportpark a rendes nyitvatartási rend szerint láto
gatható. A nádorvárosi, szabadhegyi, Templom úti,
Malomsori, révfalui, újvárosi, Sugár úti, Koroncói
úti köztemetők december 7én egységesen 8 és 17
óra között lesznek nyitva. 

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási műkö
dési területén a lakossági hulladékszállítás decem
ber 7én változatlanul, a Hulladéknaptárban meg
hirdetett módon működik. A GYHG Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő győri hulladékudvarok de 
cember 7én szombati nyitvatartási rend szerint
üzemelnek. A vidéki hulladékudvarok nyitvatartá
sa a gyhg.hu weboldalon olvasható.

A GyőrSzol Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és nyit
vatartásairól a gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit Kft.
tevékenységével kapcsolatban a gyhg.hu webol
dalon olvasható információ.

tudnivalók
SZOMBATI

gondoljuk, hogy elég mélyen helyezkedik el.
Legjobb a többrétegűre hajtogatott építési fó
lia, de más, nem nedvszívó szigetelőanyag is
megteszi. 

Ha mégis megtörténne a baj, és még nincs szi
lánkosra törve a vízmérő üvegje, érdemes próbál
kozni a kimelegítéssel. Sose közvetlenül a vízveze
téket vagy a vízórát melegítsük, inkább az akna
légterét. Ha széttört a vízóra üvege, akkor sajnos
már menthetetlenül tönkrement, ilyenkor a
96/311 753as telefonszámon hívhatják ügyele
tünket. A leggyakoribb típusú, NA 15ös vízmérő
pótlásának költsége bruttó 32.168 forint, és az el
folyt víz díját is ki kell fizetni.

Az előző téli szezonban összesen 88 darab
vízmérő fagyott szét, az elfagyott vezetékeken
pedig több ezer köbméter víz folyt el. A lakatlan
házak, nyaralók ilyenkor különösen nagy ve
szélynek vannak kitéve. Ezek víztelenítéséről,
fagymentesítéséről a pannonviz.hu oldalon ta
lálnak hasznos tanácsokat.

Szöveg és fotó: PannonVíz. Zrt.

AZ ELSŐ VÍZVEZETÉK
ELFAGYOTT 



ÁLLÁS

Azonnali kezdéssel előkészí
tő feladatokat ellátó munka
társakat keresünk teljes és
részmunkaidőben porfestő
üzemünkbe! A munkafolya
matokat betanítjuk! Önélet
rajzokat az
info@acelplusz.hu email
címre várjuk! Telefonszám:
+3620/3996796

Elektroműszerészeket, CNC
gépkezelőket, forgácsolókat,
darusokat (felülről vezérelt),
üzemeltető villanyszerelőket
keresünk győri munkahelyre.

Kiemelt órabér. Érdeklődni
lehet telefonon: 0670/366
5722; 0670/6041265;
munka15@index.hu.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/3846557.

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

Duguláselhárítás, víz, szenny
vízvezeték javítása, bővítése,
szaniterek, csaptelepek cseré
je. Kül és beltéri burkolatok ja
vítása. 0670/3636633

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érdeklődés telefonon: 06
70/8846838.

Villanyszerelés Győr és kör
nyékén. Kis munkák is. Rövid
határidővel. 0620/402
6657

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, faültetés, kert 
ásás, rotálás, fametszés, bo
zótirtás. Érd.: 0630/403
6810; 0696/826322.

Bontás és ablakcsere nélkül
is feljavíthatja régi faablakai
nak szigetelő képességét, ha
dupla falú hőszigetelő üvege
ket építtet be. Fele költség.
További infó: 0620/924
5185.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvé
telivel, azonnali készpénzfi
zetéssel! Öreg, sérült, mű
szaki hibás, feleslegessé vált

autóját megvásároljuk hiva
talos szerződéssel! Érdeklő
dés telefonon: 0630/527
5563, email:
dcarkft81@gmail.com. 1
órán belül válaszolunk leve
lére!

Lomtalanítást vállalok. In
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06
70/8826590.

Vállalom limlomjának elszállí
tását, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal,

ár megegyezés szerint. 06
70/5146990

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Hívjon bizalom
mal! Telefonszám: 06
70/7075812

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen el
szállítom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 0670/6750654.
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A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel

szemben 3.000 nm és 50.000 nm között
igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.

A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 

értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •
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SZOMBATON 14 ÓRÁIG TARTUNK NYITVA!

PUSZEDLI!
1149 Ft/kg 

MÉZES, csokoládéba
mártott, lekvárral töltött



összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 2 szobás, 12. emeleten
lévő, 32–40 nmes, határozat
lan idejű bérleményre. (Hir
detésszám: 715) 

Sáráson 1 szobás, 31 nmes,
félkomfortos, teljesen felújí
tott, fatüzeléses, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne 35–50 nmes,
2 szobás, határozatlan bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 656)

Gyárvárosi 2 szobás, 44 nm
es, komfortos, teljesen felújí
tott, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne,
max. első emeleten lévő,
1+fél szobás, 35–45 nmes,
határozatlan idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde
tésszám: 657) 

Nádorvárosi 1 szoba, 43 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 50–65 nmes,
2 vagy 1+2 fél szobás, hatá
rozotthatározatlan idejű, ná
dorvárosi, Marcal Ire, ady
városi bérleményre. Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám:
658)

Kézizerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kertiszerszámokat vásárol
nék. Tel.: 0620/4153873.

Idős, egyedülálló, anyagi
gondjai vannak? Hívjon, segí
tek. Életjáradékkal. 06
20/4153873

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Tel.: 0670/5642280.

OKTATÁS

Fotótanfolyam Győrben, va
sárnaponként, januári kez
déssel. Hogyan kell szép fo
tót készíteni? 0670/286
3665, laposafoto.hu

KIADÓ

Győrben albérleti szoba
konyha kiadó decembertől.
Ár: 50.000 Ft+10.000 Ft re
zsi. Tel.: 0630/9766688.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 59 nmes,

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/2657643.

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

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Telefonszám: 06
70/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Telefonszám: 06
70/6405101. Díjtalan érték
becslés!

Széchényi kártyát vásárolok.
0670/4274243

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! 0620/5299861
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
60—70 nm-es, 3-4 szobás

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

Értékesítés a beruházónál:
20/269-3234 • 20/966-1750 

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

Belvárosi 1 szobás, 41 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 5055 nmes, 2
vagy 1+2 fél szobás, határo
zotthatározatlan idejű, erké
lyes, adyvárosi, marcalvárosi
I–II bérleményre. Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 659)

Szabadhegyi 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, hatá
rozatlan bérleti szerződéses,
felújított, egyedi fűtéses la
kást cserélne 49–56 nmes,
határozatlan idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetés 
szám: 660)

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás személyesen az étteremben vagy a 96/431-330-as telefonon.
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Kedves Vendégeink!

EBÉDJEGY vásárlási akció!
December 10. kedd, 11. szerda, 
12. csütörtök és 17. kedd, 18. szerda,
19. csütörtök

10 db jegy vásárlása esetén 1 db-ot,
20 db jegy vásárlása esetén 3 db-ot

AJÁNDÉKBA ADUNK!
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Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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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 Nagy Eszter Kreatívan magyarosan – Ahogy én szeretem című szakácskönyve. Előző rejtvényünk
nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyõr-Marcalváros I-en kiadó azon-
nal költözhetõ, kellemes, fiatalos, fel-
újított panellakás igényes bérlõ részé-
re. Az ingatlan kétszobás, 49 nm-es.
Bútorozatlan, de hûtõgép és mosó-
gép van. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyõr-Ménfõcsanakon hosszú távra
kiadó ez a 30 nm-es üzlethelyiség.
Fûtése hûtõ-fûtõ klímával megoldott.
Mosdó és WC külön helyiségben. Ki-
válóan alkalmas lehet fodrászoknak,
kozmetikusoknak.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyõr-Belvárosban, kiadó, ez az 55
nm-es, 10 nm-es erkéllyel ren -
delkezõ, 3. emeleti lakás, liftes tár-
sasházban. Elosztása: nappali+1 há-
lószoba. Gépesített, bútorozott, ga-
rázs bérelhetõ.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Adyvárosban, a Szigethy Attila
úton, 55 nm-es, földszinti, nappa-
li+2 szobás, erkélyes lakás, búto-
rozva kiadó. A lakás teljesen felújí-
tott. Közös költség: 9.460 Ft. Ki-
sállat nem hozható.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 90 E Ft/hó Ár: 230 E Ft/hó

Gyõr-Ménfõcsanakon, frekventált
helyen kiadó ez az összesen 230
nm-es, 2 részbõl álló autó szerelõ
mûhely. Ipari áram, külön irodahe-
lyiség. A két mûhely külön-külön is
bérelhetõ.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Gyõr-Ménfõcsanakon kiadó ez a 2
szintes családi ház. Kiválóan alkal-
mas munkásszállásnak, bútorokkal
együtt kiadó. Elosztása lent: konyha,
nappali, hálószoba, fürdõszoba, fent:
3 hálószoba fürdõvel.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Ár: 100 E Ft/hó
+rezsi/mûhely Ár: 250 E Ft/hó

Ár: 70 E Ft/hó Ár: 110 E Ft/hó

Gyõr-Szabadhegy új építésû lakó-
parkjában azonnal beköltözhetõ, 65
nm-es, kétszobás, amerikai konyhás
nappalis, új építésû lakás kiadó. A la-
kás hosszabb távra kiadó, kisállat
nem hozható. Bútorozatlan. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 120 E Ft/hó

Nádorvárosban 50 nm-es, 1. eme-
leti, nappali+egy szobás lakás gépe-
sítve, bútorozva kiadó. A ház 2003-
ban épült, a lakás karbantartott, a
festés friss. Az ablakok re dõ nyösek,
a lakás jól felszerelt.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 120 E Ft/hó

Adventi 
jótékonykodás

Idén a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Köz-

pont „Bagolyvár” Gyermekotthona lakóinak szeretnénk

szebbé tenni a karácsonyát. December 16-ig várjuk iro-

dánkba az 5—18 éveseknek szóló kis ajándékokat:

ruha, édesség 
sportszerek 
kreatív foglalkozáshoz 
eszközök
tini kozmetikumok









Adománygyûjtõ  pont
december 14-ig: 
Kálvária  utca  27. 

Gyõr-Szabadhegy kedvelt lakópark-
jában, korlátozott számban 42 és
100 nm közötti lakások még
leköthetõk. A 43 nm-es ingatlan az
elsõ emeleten található, 10 nm-es
erkély tartozik hozzá. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Marcalváros II-n, frekventált
helyen, 18 nm-es üzlethelyiség eladó.
Ipari áram, riasztó, hûtõ-fûtõ klíma,
mûanyag, hõszigetelt bejárati ajtó.
Fûtése egyedileg szabályozható távhõ.
Mosdó és WC külön helyiségben. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 11,790 M Ft 

Gyõr-Szabadhegy csendes övezeté-
ben eladó 96 nm-es, 4 szobás, kü-
lön nagy konyhás lakás. Az ingatlan
kéterkélyes, elsõ emeleti, kiváló tájo-
lású, kis lakóközösségben található.
Az építés éve 2001. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 38,5 M Ft Ár: 22,5 M Ft 

Gyõr-Adyvárosban eladó ez a 48
nm-es, 2 szobás, 3. emeleti panella-
kás, 4 emeletes házban. A ház
külsõleg szigetelt, fûtés-korszerû sí -
tett. Elosztása: 2 szoba. A konyhabú-
tor új, gépesített, hûtõvel. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 21,4 M Ft 

ELADÓ INGATLANOK

KIADÓ INGATLANOK KIADÓ INGATLANOK
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9021 Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky u. 17/A.    |   Telefonszám: +36 30 411 3904 www.internormstudio.hu 

A „Sportolkozz!” elnevezésű
sportesemény olyan vetélkedő, ahol
egyaránt számít az agy és a test ere
je. Negyedik éve várták a szervezők
a középiskolák jelentkezését. Iskolán
ként négy csapat indulhat, amelyek
5 fősek, idén 19 középiskolás csapat
mérte össze tudását, ügyességét.

A győri Városi Diák Fórum (VDF) a
város önkormányzatának támogatásá
val rendezte meg nagyszabású, szóra
koztató vetélkedőjét, amely sportos, lo
gikai és csapatépítő feladatokból álló

SPORTOLKOZTAK
verseny. Mindig az előző év nyertes csa
patának középiskolája a következő év
vetélkedőjének házigazdája, idén a
Pálffyiskola adott otthont a rendez
vénynek. Ebben az évben öt vendég
szervezet is jelentkezett a vetélkedőre
Tatáról, Egerből, Komáromból, Székes
fehérvárról pedig két csapat is megmé
rette magát a feladatok teljesítésében.
A tervezés, a szervezés és a lebonyolí
tás jelentős részét a diákok vállalták. 

Radnóti Ákos alpolgármester kö
szöntőjében elmondta, a VDF 2014

óta aktívan működik, és lehetőséget
ad a diákoknak, hogy részt vegyenek
a közéletben, véleményüket, javasla
taikat, érdekeiket képviselik és közve
títik a fórumon keresztül. 

„Egy igazán vidám délutánt töltött el
a közel száz diák. Voltak, akik először
mérették meg magukat, de akadtak
visszatérő versenyzők, a Hildiskola csa
pata már negyedszer vett részt a viada
lon. A feladatokat úgy állítottuk össze,
hogy mindegyikbe csempésztünk egy
kis humort, ezzel is biztosítottuk a jó

hangulatot” – mondta Vöröss Olivér, a
győri VDF soros elnöke. 

Az idei vetélkedő a retró jegyében
zajlott. A megnyitó után a Bro’n’sis ve
zetője, Dukai Gábor mozgatta meg a
bemelegítés során a részvevőket, a pör
gős dalok megadták az alaphangulatot
a versenyhez. „Tíz éve még én is ebbe
az iskolába jártam, jó volt visszatérni és
örömmel láttam a diákok lelkesedését
és vidámságát” – emelte ki Dukai Gá
bor, akivel zárásként táncos flashmobot
tartottak a résztvevők.

A vetélkedőn a csapatok forgórend
szerben mentek körbe az állomásokon,
ahol teljesítményüket pontozták. Az iz
galmas és erőt, tudást, kreativitást is

igénylő viadalon a győri Kossuthiskola
Five Girls Power csapata lett a győztes,
ők rendezhetik jövőre az ötödik „Spor
tolkozz!”versenyt. A húsz megálló kö
zött voltak vendégállomások, a rendez
vényre elfogadta a VDF meghívását a
HÍD Ifjúsági Iroda, az Új nemzedék, a
Bro’n’sis, a Leo Klub, a Győr Sharks, va
lamint a Győri Katasztrófavédelem is.
A verseny legjobbjai – hála a támoga
tóknak – értékes ajándékokkal és em
léklappal térhettek haza. 

Egyaránt számított
az agy és a test ereje

Negyedszer is

Negyedik alkalommal mérték össze tudásukat és ügyességüket a kö
zépiskolások ötfős csapatai a „Sportolkozz!” elnevezésű szórakoztató
vetélkedőn múlt csütörtökön, amelyhez első alkalommal csatlakoztak
diákok Komáromból, Tatáról, Egerből és Székesfehérvárról is.

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor
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A vezetőedzői posztról távozó Boér Gábort a nyá
ron nevezték ki az NB Ibe jutást megcélzó ETO élére.
Az irányításával jól is kezdett a csapat, hiszen az első
tíz tétmeccséből hetet megnyert és csak egyszer ka
pott ki.  Egy hosszabb hullámvölgy után a legutóbbi
négy bajnoki meccsén is veretlen maradt a Győr,
előbb a listavezető MTKt, majd a Haladást is meg
verte. Az ETO nyolc győzelemmel, hat döntetlennel
és négy vereséggel áll a 6. helyen a tabellán, hátrá
nya mindössze hat pont a már feljutó, 2. pozícióban
lévő Budafokkal szemben. Ezért is tűnt a szurkolók
számára váratlannak a váltás.

„A játékos és az edző munkáját is az eredmény
minősíti, ha nyer a csapat, akkor sikeres, ha veszít,
akkor sikertelen. Az ETO két és fél hónapig képte
len volt bajnoki mérkőzést nyerni, ennek megvol
tak az okai, és ezeknek lett következménye az ed
zőváltás. Nyilván nem egyik napról a másikra dön
töttünk, és nem a bejelentés előtti napon egyez
tünk meg Kondás Elemérrel. A meccsek sűrűsége
nem tette lehetővé, hogy korábban megtörténjen,

A labdarúgó NB IIben 6. helyen álló ETO FC
Győr vezetősége közös megegyezéssel szerző
dést bontott Boér Gáborral, akinek a helyét a
vezetőedzői poszton Kondás Elemér veszi át.

az MTK elleni mérkőzés előtt pedig még a jogá
szok közötti egyeztetés zajlott” – mondta Soós Im
re, az ETO FC ügyvezetője.

A csapat az utolsó két őszi fordulóban előbb az
Ajkát fogadja, majd a Gyirmót vendége lesz a kis
padon már a Boért váltó Kondás Elemérrel. Az
egykori debreceni sikeredzőt a futballt kedvelők
nek nem kell bemutatni. Többször nyert a Lokival
bajnokságot, volt olyan idény, hogy veretlenül, de
a Magyar Kupát is elhódította kétszer. Legutóbb a
Kisvárdával jutott fel az élvonalba. Az ETOval más
fél plusz egyéves szerződét írt alá, a 2021 június
30ig szóló kontraktust feljutás esetén meghossza
bítják egy évvel. Kondás Elemér munkáját pálya
edzőként Herczeg Miklós és Tuifel Péter segíti.

„Örültem az ETO felkérésének, korábban több
ször beszéltünk már erről a lehetőségről, most pe
dig eljött az ideje. Szeretnék még az első osztály
ban dolgozni, Győrben megvan ennek a lehetősé
ge, és ha a csapat is megfelelően szerepel, akkor
újra NB Ies lehet az ETO. Ez a fő motiváció szá
momra. A labdarúgás világa ilyen, lehet, hogy egy
edző az egyik napon még dolgozik, a következőn
már nem. Mindig az mondja meg, hogy meddig
tart a munka, aki a pénzt adja. Nyilván megpróbá
lok úgy dolgozni, hogy a megbízatásom minél to
vább tartson” – mondta Kondás Elemér.

A hét közben a Mezőkövesd elleni Magyar Ku
pa mérkőzésen, hazai pályán már bemutatkozott
az új edző.

Az ETO hosszabbításban kapott ki 3–2re az NB
Iben harmadik helyen álló ellenfelétől, és nem ke
rült be a nyolcaddöntőbe. „Többet kaptam a játé
kosoktól, mint amit vártam, és nem érdemeltük
meg a kiesést. A vezetést is sikerült megszerezni,
de a végére elfáradt a csapat. A végeredményt az
utolsó pillanatokban a rutin döntötte el a vendé
gek javára” – nyilatkozta Kondás Elemér.Az utóbbi
hetekben a játékoskeretben is történt változás a
zöld fehéreknél. A klub két hete a korábbi csapat
kapitánnyal, Marko Vukaszoviccsal fegyelmi okok
miatt bontott szerződést.

Fél év után edzőcsere 
a zöld-fehéreknél

KONDÁS
váltja Boért az ETO 
kispadján

Szerző: Nagy Roland
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Östreicher Emilt nevezhetjük
a futballmenedzserek világbajno
kának, a sportdiplomácia Puská
sának. Nem véletlen, hogy a leg
híresebb magyart gyakran emle
getik vele kapcsolatban, hiszen
Pancho – ahogy a spanyolok hív
ták Puskás Ferencet – neki kö
szönheti, hogy 1958ban leiga
zolta a Real Madrid. Östreicher
Emil Győrben született 1914
ben, majd itt is érettségizett, és
bár győri volt, a Vasasnak druk
kolt, a labdarúgásban az ETO in
tézőjeként bukkant fel, aztán az
angyalföldi egyesülethez, onnan
a Honvédhoz került. Östreicher

A hét végén a Club Aréna Győr adott otthont
az ifjúsági korú asztaliteniszezők idei utolsó, nagy
hazai seregszemléjének, a Top24bajnokságnak. A
tornát a korosztályos világbajnoksággal egy idő
ben rendezték, így a fiúk mezőnyében első számú
hazai játékos, András Csaba nem lehetett a me
zőnyben, így is nagy csata volt az első helyért.

„Vannak tehetségek ebben a korosztályban,
több Európabajnoki érmes is megmutathatta tu
dását most Győrben is. A nemzetközi mezőny
rendkívül sűrű, jóval több országban vannak top

Puskás győri menedzserének

1956ban pedig a klub híres dél
amerikai túrájáról már nem tért
haza, a Real Madridnál vált világ
hírűvé. Akkor volt a „Királyi gár
da” titkára, sportigazgatója – a
stadionnévadó Santiago Berna
béu elnök jobbkeze –, amikor a
Real a fénykorát élte. Di Stéfano
és Gento, Santamaría és Rial,
Puskás és Kopa a pályán, Berna
béu és Östreicher Emil a pályán
kívül alkotott nagyot. Ennek is kö
szönhette akkor a Real az öt BEK
győzelmet.

Nagyon sok emigráns magyar
futballistának segített talpra állni
az idegen világban, 1963 után

dolgozott a Torino, a Valencia, az
Espanyol és a Schalke 04 csapa
tainál, később a magyar váloga
tott technikai igazgatója lett.

Östreicher Emil 1992. októ
ber 20án hunyt el Budapesten,
halála után a Real Madrid gyász
szalaggal játszott a soron követ
kező mérkőzésén. A Puskás
Nemzetközi Futball Alapítvány a
neves sportvezető emlékezeté
re 2015ben alapította meg az
Östreicher Emildíjat, amit egy
olyan hozzátartozónak ítélnek,
aki egy korábbi nagy futballista
pályafutását, életét segítette a
háttérből a nyugodt légkör meg
teremtésével. 

A Teleki utca 5. szám alatt,
szülőházának falára Östreicher
Emil születésének napján, de 
cember 2án emléktábla került,
köszönhető ez nagyrészt Biczó
Zalánnak, a Széchenyi István
Egyetem könyvtárosának, hely 
ismereti kutatónak és Villányi Ti
bornak, a Győri Zsidó Hitközség
elnökének. Az ETO egykori nagy
szerű játékosai közül többen is
részt vettek az eseményen, így
ott volt Szániel János, dr. Tóth
Lajos és Pénzes Mihály, vala
mint dr. Gönczöl László tanár,
sporttörténész és Kuti József, a
győri főiskolai, majd egyetemi
sportélet kimagasló sportveze
tője is.

A legismertebb magyar sportmenedzser, Östrei
cher Emil szülőházán avattak emléktáblát Győrben
a Teleki utcában. A Puskás Ferenc pályafutását is
segítő vezető dolgozott a Real Madridon kívül több
nagy klubnak, és a magyar válogatott technikai ve
zetője is volt.

A korosztály legjobbjai mérkőztek meg
játékosok, mint az elmúlt évtizedekben” – mondta
Vigh Zsolt győri testnevelő, az U18as és a magyar
paraasztaliteniszválogatott szövetségi kapitánya.
„A para szakágban vannak nagyobb sikereink, hi
szen már három kvótát szereztünk a jövő évi tokiói
paralimpiára” – tette hozzá az edző. 

A német Mainzban légióskodó, de a hazai ver
senyeken a BVSCZugló színeit képviselő Both
Olivér győzött. A lányok viadalán meglepetésre
az ifjúsági ranglistán ötödik Fejős Annáé lett az
aranyérem.

EMLÉKTÁBLA

Optimum Optika
9021 Győr Széchenyi tér 11.
Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055
info@optimumoptika.hu

Ajándékozzon éles látást szeretteinek
VAGY AKÁR SAJÁT MAGÁNAK!

Szemüveget
KARÁCSONYRA?

Miért ne?
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A Bajnokok Ligájacímvédő Győri
Audi ETO KC női kézilabdacsapata mi
kuláscsomaggyűjtő akciót indított
„Jó cselekedet a gyermekekért” elne

A díjazottak között olyan sporto
lók voltak, mint Csipes Tamara kaja
kozó, Rasovszky Kristóf és Kapás Bog
lárka úszók, az Universiadegyőztes
női vízilabdacsapat, valamint az
egyetemisták olimpiáján judóban
bronzérmet nyert Tóth Krisztián és a
férfi vízilabdaválogatott.

Több mint száz egyetemista vette
át a közelmúltban az „Év Egyete
mi Sportolója” díjat a Magyar
Egyetemi – Főiskolai Sportszövet
ség (MEFS) hagyományos gálaün
nepségén.

A KÉZIS LÁNYOK
vezéssel. A példaértékű összefogás
ban a klub szponzorai, szurkolói és já
tékosai is részt vettek. Rengeteg ér
tékes és hasznos ajándékot, édessé

get tartalmazó csomag gyűlt össze,
amelyek a felnőtt csapat játékosai és
szakmai stábja segítségével gazdára
is találtak. Az ETOs kézilabdás lányok
ellátogattak a Petz Aladár Megyei Ok
tató Kórház Gyermekosztályán lába
dozókhoz, a Lurkó Alapítványhoz, va
lamint a Győri Gyermekvédelmi Köz
pont Bóbita Gyermekotthonának la
kóihoz. 

„Csodálatos volt találkozni a gye
rekekkel, sokat jelent nekünk, hogy
örömöt, boldogságot tudtunk hozni
a napjaikba azzal, hogy meglátogat
tuk őket. Szívszorító ebben a helyzet
ben látni a kicsiket, de megnyugtató
érzés, hogy ennyire jó körülmények
között lehetnek, és hogy így vigyáz
nak rájuk. Köszönettel tartozunk
azoknak, akik itt vannak velük, és
mindent megtesznek a gyerme 
kekért” – mondta Kari Alvik Grimsbö,
az Audi ETO norvég kapusa.

AJÁNDÉKOT VITTEK

Prof. dr. Kiss Ádám, az MEFS elnöke
az egyes intézményekben kiváló mun
kát végző szakemberekről is elismerés
sel beszélt. „Ezek a tanárok, intézmény
vezetők a ’havat elsöprik a bajnokok
elől’. Az MEFS nagy tisztelettel gratulál a
pedagógusoknak és szakembereknek.” 

A díjátadón az év legeredménye
sebb egyetemista sportolóinak járó
plakettet azok az egyetemi, főiskolai
sportolók vehették át, akik 2019ben
az Universiadéról arany, ezüst vagy
bronzéremmel tértek haza, valamint

mindazok a hallgatók, akik az Egyete
mi Európabajnokságon érmet, illet
ve a felnőtt világbajnokságokon
aranyérmet szereztek. 

Tizenhárom evezős volt a díjazot
tak között, GYACos sportolók is, akik
nek többsége a Széchenyi István
Egyetem hallgatója. Az „Év Egyetemi
Sportolója” elismerést kapott több
Európabajnoki dobogós győri fiatal,
így Bakaity Attila, Fiala Balázs, Józsa
Márton, Juhász Adrián, Kaczúr Már
ton, Lacsik Péter, Litter Ádám, Szigeti
Roland, Szlovák Rajmund és Vajno
rák Martin is.

GYŐRI EVEZŐSÖKET díjaztak

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.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: december 6—12.

Bôrös comb

1149 Ft/kg

Pecsenyekacsa

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

899 Ft/kg

Bôrös karaj 1.199 Ft/kg
Elsô csánk 850 Ft/kg
Sertésmáj 300 Ft/kg
Sertésszív 590 Ft/kg
Sertéstüdô 299 Ft/kg
Sertésköröm 399 Ft/kg

229 Ft/db

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

219 Ft/kg

Idared alma 
magyar

Mandarin
12.06.—12.08.

389 Ft/kg
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