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A város főépítésze szerint a múlt év végén volt egy kis meg
torpanás, de januárban újra erősödni látszik a növekedési
trend. „Természetesen örülünk a sok épülő lakásnak, még ak
kor is, ha az intenzív bővülést folyamatosan és keményen fel
ügyelni, szabályozni kell” – mondta Révi Zsolt, aki hozzátette,
gomba módra szaporodnak az új ingatlanok, ebből eredően
pedig sok kevésbé jó minőségű épületet is gyorsan felhúzná
nak a beruházók, amit az önkormányzat nem enged, és nem
fog engedni a jövőben sem. „Nem akarok kiemelni városré
szeket, mert minden körzet népszerű az építtetők körében,
Révfalutól, Szabadhegyen át egészen Pinnyédig” – fogalma
zott a szakember és hangsúlyozta, figyelnek a befektetőkre,
nem engedik, hogy az adott környezetbe nem passzoló ingat
lanok épüljenek csak azért, mert oda éppen az fér el. „Nem
véletlenül rendeltünk el változtatási tilalmat az elmúlt időszak
ban sok helyen, célunk, hogy a családi házas rész maradjon
meg családi házasnak, a társasházak szomszédságába pedig
lehetőleg hasonló stílusú társasházakat húzzanak fel” – emel
te ki a főépítész, aki szerint a hónapok óta tartó lakásépítési
bumm ellenére van még hely Győrben, a város beépítettsége
messze nem kritikus. „Korábban hallani lehetett, hogy Győr
300 ezres nagyváros lehet rövidesen, ez igaz, de csak az agg
lomerációval, az úgynevezett funkcionális várostérséggel
együtt. Az viszont teljesen reális, hogy 160170 ezres telepü
léssé fejlődjön a város, ami még bőven élhető környezetet tud
biztosítani a győriek számára” – zárta Révi Zsolt.

Miközben a lakáspiaci trend lassulni látszik, az új építésű ingatlanok száma
továbbra is nő Magyarországon. Az egy évvel ezelőtti állapothoz képes 6
százalékkal több lakás van a hazai piacon. A fővárosban zajlik a legtöbb új

lakásprojekt, a megyei jogú városok közül pedig Győrben van a legtöbb
beruházás. Jelenleg pontosan 1769 új otthon készül a kisalföldi

megyeszékhelyen.
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Reális, hogy Győr 
160-170 ezres nagyváros legyen

„Két hónap alatt is lehet esküvőt
szervezni, kérdés, hogy megenged
hetjüke magunknak, hogy minden
nap ezzel foglalkozzunk” – fogalma
zott Lendvay Patrik ceremóniames
ter, aki munkája során már sok háza
sulandó pár nagy napját végigkövet
te. Az átlagot nézve elmondható, kö
rülbelül egy, másfél évet szánnak az
esküvő megszervezésére a párok, és
erre szükség is van, ha mindent az el
képzeléseik szerint szeretnének meg
valósítani. A szolgáltatói piac telített,
így ha nem gondolkodunk jó előre,
megeshet, hogy a fotós, a hangulat
felelős, vagy éppen az álomhelyszín
nem lesz már elérhető a kitűzött
nagy napon. 

„Az egyik alap dolog, amit először
tisztáznak a párok, hogy hol legyen a
vendéglátás, és a lagzi. Nagyon so
kan döntenek úgy, hogy nem akarják
utaztatni a násznépet, ezért olyan
helyet keresnek, ahol van lehetőség
a polgári szertartás megtartására is.
Természetesen a trendek is befolyá
solják a döntést, az utóbbi években
a vintage vonal volt erősen jelen” –
fogalmazott a ceremóniamester.

A következő tisztázandó pont,
hogy milyen legyen a ruha, a meg
hívó, a dizájn, és persze a zene, hi

szen ez az alfája és ómegája egy jó
lagzinak. Azért, hogy minden gör
dülékenyen menjen a nagy napon,
érdemes vőfélyt vagy ceremónia
mestert is választani. Lendvay Pat
rik úgy fogalmazott, ha egy pár úgy
dönt, nem hív ceremóniamestert,

akkor is érdemes azon gondolkozni,
hogy legyen egy barát vagy rokon,
aki az este koordinálásában a segít
ségükre lehet.

Ha összeszámoljuk a költségeket,
akkor egy körülbelül 80–100 fős ven
dégseregnél átlagosan másfél millió

forinttal kell számolni. A szakember
elmondta, a legtöbb pár igyekszik ta
karékoskodni, ám szerinte a legfonto
sabb, hogy a nagy nap önazonos le
gyen, és ne legyen benne olyan kény
szermegoldás, ami rányomhatja a
bélyegét a szép emlékekre.

Habár még fagyosak a szelek, a szere
lemnek semmi sem szabhat határt.
Azok, akik az esküvőjüket tervezik, már
javában fürdőznek a boldogságban, oly
kor a pánikban, és megesik, hogy a
számlákban is. Mikor kell elkezdeni meg
szervezni a nagy napot, és körülbelül
mennyibe kerül? Ennek jártunk utána
nemrég a Győr+ Estében.
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A kínai koronavírus egyre több ál
dozatot (a hivatalos adatok szerint
csütörtökig 565 halott és 28 ezer fer
tőzött) követel, terjedését segíti a
betegség hosszú lappangási ideje,
ami akár 14 nap is lehet. A napok
ban Wuhanból hazamenekített ma
gyaroknak is két hetet kell karantén
ban tölteniük. A vírus Kína után szá
mos más országban is megjelent, így
a WHO nemzetközi vészhelyzetet
hirdetett. Az első gócpont Wuhan
volt, és máig a város, illetve Hupei
tartomány a leg érintettebb terület.
Innen naponta érkeznek a megrázó
híradások, a fotókon kiüresedett ut
cákat vagy maszkban közlekedő em
bereket látunk. Sokan hónapokra fel
töltötték élelmiszerkészleteiket,
munkahelyek zártak be, oktatási
kényszerszünetet rendeltek el, a
január 23. óta lezárt várost el
hagyni, oda belépni sem légi,
sem szárazföldi úton nem lehet. 

A győri önkormányzat január
31i rendkívüli közgyűlésén egy
Wuhannal kapcsolatos előterjesz
tés is szerepelt. Dr. Dézsi Csaba
András emlékeztetett Győr és Wu
han testvérvárosi kapcsolatára és
utalt a testvéri segítség fontosságára.
A polgármester előterjesztésében ar
ra tett javaslatot, hogy Győr három
millió forintos támogatást nyújtson
szájmaszkok, védőfelszerelések vá

sárlásához, kifejezve ezzel a testvér
város szolidaritását a wuhaniak felé.

Győr és Wuhan testvérvárosi kap
csolata 1994ig nyúlik vissza. Bár a
két település méreteit ismerve, nincs
egy súlycsoportban egymással, még
is sok a hasonlóság, a partnerséget
megalapozó kapocs. Mindkét várost
a folyók városaként is ismerik, míg
Győr belvárosában a MosoniDuna
és a Rába találkozik, addig Wuhan vá
rosközpontját a világ harmadik legna
gyobb folyója, a Jangce és annak leg
nagyobb mellékága, a Hanshui folyó
szeli át. Mindkét városban meghatá

rozó az egyetemi képzés, az autóipar,
és mindkét város fontos történelmi,
kulturális, sport és fesztiválközpont.

„Az elmúlt években számos alkalom
mal fogadtuk kínai testvérvárosunk
delegációit” – válaszolta kérdésünk
re Gyarmathy Orsolya, a győri polgár
mesteri hivatal nemzetközi referen
se. „Gazdasági témákban, kulturális
és oktatási együttműködésben is elő
remutató találkozók történtek. En
nek köszönhetően például több győri
diák fél éven át tanulhatott Wuhan
ban és ismerhetett meg egy különle
ges kultúrát, mások wuhani nyári tá
borokban vehettek részt. A Könyvsza
lonon is többször vendégül láttuk
őket, az elmúlt két évben pedig a
Győrkőcfesztiválon részt vettek kínai
gyerekek. Városunk kulturális élete –
többek közt a Győri Balett és a Győri
Filharmonikus Zenekar – is bemutat

kozott Wuhanban, ahogy a Wuhani
Művészeti Iskola táncosai is fellép
tek már a győri Táncfesztiválon.
A két város közötti kapocs is sze
repet játszik abban, hogy a Szé
chenyi István Egyetemen kínai
nyelvet is tanulhatunk” – foglalta

össze az elmúlt évek történéseit a
nemzetközi referens.

És ha már az egyetemnél tartunk,
több magyar felsőoktatási intézmény,
köztük a győri is intézkedéseket tett
a koronavírus terjedése miatt. Az in
tézmény közlése szerint „a Széchenyi
István Egyetem Nemzetközi Progra
mok Központja és az Egyetemi Hall

gatói Önkormányzat Külügyi Bizottsá
ga folyamatos kapcsolatot tart a ke
letázsiai hallgatókkal.” Mint írják, a
vírus terjedése ellen a Semmelweis
Ignác óta ismert módszer a leghatá
sosabb: gyakori kézmosással, a higi
énés szabályok betartásával tudunk
védekezni. A Széchenyi István Egye
tem ezért speciális kézfertőtlenítő
szereket is kihelyezett az intézmény
területén található mosdókba. 

A fertőzés tünetei kezdetben ha
sonlítanak az influenzára, talán en
nek is köszönhető, hogy a közelmúlt
ban olyan hírek is szárnyra kaptak,
hogy a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházban koronavírusfertőzött be
teget kezelnek, ám az intézmény ha
tározottan cáfolta ezt. Közölték,
hogy a koronavírustesztek egyértel
műen negatívnak bizonyultak. Győr
ben tehát nincs jelen a koronavírus,
az influenza viszont annál inkább.
Emiatt a kórházban részleges látoga
tási tilalmat vezettek be, vagyis egy
beteghez egyszerre egy látogató me
het, a látogatási idő naponta 15től
17 óráig tart. Az intézkedés visszavo
násig érvényes. A koronavírussal
kapcsolatban a Nemzeti Népegész
ségügyi Központ folyamatosan teszi
közzé az aktuális információkat hon
lapján (nnk.gov.hu), de ingyenesen
hívható zöld számokat is létrehoztak
a témában.

Gyôr
szájmaszkok,

védôfelszerelések
vásárlását
támogatja

Wuhan immár negyed évszázada testvérvárosi kapcsolatot ápol Győrrel. Napjainkban a több mint 11 milliós la
kosú „nagytestvérről” szólnak a szomorú hírek, hiszen a koronavírus epicentrumaként is számon tartott mega 
lopoliszban követelt a legtöbb áldozatot a betegség. Városunk az együttérzését támogatással is kifejezte.

Testvéri segítség
a karanténba zárt város lakóinak

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: sleepingpanda/Shutterstock.com
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A január végi időközi választást kö
vetően az első közgyűlésre az AC/DC
zenéjére gyülekeztek a képviselők és
az érdeklődők. Dr. Dézsi Csaba And
rás mint megválasztott polgármester
köszöntötte a megjelenteket, köztük
a családját és barátait.

Elsőként dr. Gál Miklós, a Helyi Vá
lasztási Bizottság elnöke ismertette
az önkormányzati választás eredmé
nyét. E szerint 101.629 szavazóképes
polgár lakott városunkban, közülük
42.943 fő (42,25 százalék) voksolt is
valamelyik jelöltre. A szavazók 56,14
százaléka dr. Dézsi Csaba Andrásra
tette le a voksát.

A polgármesteri megbízólevelet dr.
Lipovits Szilárd jegyző, a Helyi Válasz
tási Iroda vezetője adta át dr. Dézsi
Csaba Andrásnak, akinek dr. Fekete
Dávid alpolgármester akasztotta nya
kába a polgármesteri láncot. Ezt köve
tően dr. Fekete Dávid szólalt fel, aki a
város volt polgármesterének, Borkai
Zsoltnak november 8i lemondását

követően gyakorolta ez idáig a polgár
mesteri jogokat. „Mielőtt visszaadom
az ülés vezetését, szeretném bejelen
teni, hogy a mai nappal benyújtottam
lemondásomat az alpolgármesteri
címről. Dr. Dézsi Csaba András olyan
feladattal bízott meg, ami nem teszi
lehetővé, hogy alpolgármesterként
dolgozzam tovább. Óriási megtisztel
tetés volt az elmúlt több mint hét év
ben a győri polgárokat szolgálni. Az új
szerepkörömben és önkormányzati
képviselőként továbbra is azon fogok
dolgozni, hogy a győri polgárok sze

ressék Győrt és valóban élhető, szép
várost tudjunk építeni. Ehhez minden
jót kívánok a polgármester úrnak” –
mondta el dr. Fekete Dávid, aki önkor
mányzati képviselősége mellett az
egyetem fejlesztéséért és az ifjúság
politikáért felelős tanácsnokként foly
tatja a munkáját (a vele készült inter
júnkat a 6–7. oldalon olvashatják).

A polgármester dr. Fekete Dá
vid eddigi munkáját megkö
szönve úgy fogalmazott: azt
szeretné, ha még a ciklusa
alatt meghonosodna a győri
egyetemen az orvosi kar, eb
ben is segíti munkáját dr. Fekete
Dávid. „Túl vagyunk egy viharos
kampányidőszakon, ahol különböző
indulatok is felcsaptak. A választás el
dőlt, és az emberek a békére, az
együttműködésre és a fejlődésre sza

vaztak a parttalan viták helyett. És ar
ra, hogy Győrt ne pártérdekek alapján
irányítsuk” – hangsúlyozta a polgár
mester, és a közgyűléshez szólva rá
mutatott: „a győriek azt várják el tő
lünk, amit megígértünk, összefogva,

együtt fogjuk irányítani azokat a mun
kálatokat, amelyek a város fejlődését
szolgálják. Győr a győrieké, és olyan
várossá kell tennünk, amilyennek sze
retnék. Abban bízom, hogy nem csak
140 ezer ember polgármestere lehe
tek, hanem 140 ezer munkatársam is
lesz a város fejlesztésében.”

Dr. Dézsi Csaba András élete egyik
legfontosabb napjának nevezte beik
tatását. „Azonban orvosként hozzá
szoktam, hogy hiába az ünnepnap,
nem állunk meg, hanem munkával
folytatjuk tovább.”

„A mai életem egyik legfontosabb napja. Azonban orvosként hoz
zászoktam, hogy hiába az ünnepnap, nem állunk meg, hanem
munkával folytatjuk tovább” – hangsúlyozta eskütételét követő
en dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere múlt pénteken,
a városháza dísztermében tartott rendkívüli közgyűlésen, ame
lyen új alpolgármestereket is választottak.

Létrehozták
a környezetvédelmi

bizottságot is

alpolgármesterek
is letették az esküt 

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali GáborAz új 
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Hagyományteremtő szándékkal
szervezett sajtóbeszélgetést dr. Dé
zsi Csaba András polgármester,
amelyet az alpolgármesterek rövid
bemutatásával kezdett.

Radnóti Ákost fiatal, dinamiku
san dolgozó politikusként jellemez
te, aki pedig azt ígérte, még hatá
rozottabban fogja képviselni a győ
riek érdekeit a városüzemeltetés
terén. A második ciklusát kezdő al
polgármester területe kiegészült a
nemzetközi kapcsolatok, illetve a
környezetvédelem ügyeivel.

A polgármester Szeles Szabolcs
ról elmondta, régi motoros a Fidesz
ben, hiszen 1989 óta tagja a pártnak.
A klasszikus Fidesz irányába az auto
ritást képviseli, emellett pedig a
szakmaiságot, hiszen közgazdász.
„Nem készültem erre a feladatra,
ami rendkívül megtisztelő. Régóta
szolgálom a városomat, mindig igye
keztem kellő tisztelettel és alázattal
dolgozni önkormányzati képviselő
ként is. Elválaszthatatlan kapocs köt
Győrhöz, és alpolgármesterként is
azon leszek, hogy szeretettel, alázat
tal, szakmaisággal lássam el a felada
taimat” – hangsúlyozta a frissen ki
nevezett, pénzügyi területért felelős
alpolgármester.

Dr. Dézsi Csaba András elmon
dása szerint dr. Pergel Elzának nagy
szerepe van abban, hogy elindult a
választáson, többek között ő győz
te meg ugyanis arról, hogy vállalja
el Orbán Viktor miniszterelnök fel
kérését. „Szakmai és egyben baráti,
lélekben összetartó vezetése lesz
Győrnek” – jelentette ki a polgár
mester. Dr. Pergel Elza a KDNP helyi
szervezetének elnöke, jogász. „Imá
dom a szakmám, mindig is jogász
nak készültem, ez a felkérés viszont
egy olyan gyönyörű feladat, amit
hiba lett volna visszautasítani. Bí
zom benne, hogy mindhárman
megfelelünk a feladatunknak” –
mondta el a bemutatkozását köve
tően dr. Pergel Elza, aki az egész
ségügyi, szociális, oktatási, idős
ügyi, esélyegyenlőségi és nemzeti
ségi ügyekért felel.

Dr. Dézsi Csaba András vissza
utalva a közgyűlésre elmondta, két
olyan fontos ügyről döntöttek ma
képviselőtársaival, ami a húszpon
tos programjában szerepel. „Leül
tem a háziorvosokkal és a Petzkór
ház menedzsmentjével is, hogy
megoldást találjunk arra, hogy a
sürgősségi osztályon csökkenjen a

várakozási idő. Eddig nem tudtak
megállapodni a felek abban, hogy
a háziorvosi ügyelet az osztály köz
vetlen közelében működjön. Egy
olyan közvetítő kellett, aki érti
mindkét álláspontot. Sikerült meg
állapodnunk, ezáltal 56 órával
csökkent a várakozási idő” – fejtet
te ki a polgármester, és hozzátette,
hogy a háziorvosok kérték, legyen
egy képviselőjük a hivatal egészség 
üggyel kapcsolatos bizottságában –
ez is megtörtént.

„A közgyűlésen azt mondtam,
hogy ez életem egyik legfontosabb
napja, s azt is, hogy az ünnepnapo
kat zömében eddig is munkával töl
töttem. Ez így van most is. Egy má
sik fontos ügyet is elfogadtunk ma,
mégpedig a Püspökerdő védetté
nyilvánítását, ami persze nem azt je
lenti, hogy az erdőgazdálkodók
időnként nem fognak kivágni egy
egy fát” – mondta, és emlékeztetett
arra is, hogy a marcalvárosi kiserdőt
is megvédik a beépítéstől, és itt is

pótolni fogják a kivágandó fákat.
„Olyan lesz, mint a Yellowstone park,
csak Maci Laci nélkül” – viccelődött,
majd a kommunikációs stílusára is
utalva hozzátette: „Új polgármester,
új feeling, új munkatempó.”

Kitért rá, harminc éve újságíró
ként is dolgozik, tudja, hogy ez egy
kemény hivatás. „Megismertem
számos újságírót. Sokakat tisztelek,
és alapvetően minden kapcsolat a
tiszteletre épül. Ha tiszteljük egy
mást, akkor őszinték vagyunk egy
máshoz és tudunk beszélgetni. A
sajtóval való kapcsolattartás első
rendű számomra az emberekkel va
ló kapcsolattartás mellett” – erősí
tette meg a kampánya során tett
vállalásokat dr. Dézsi Csaba András,
aki végezetül úgy fogalmazott:
olyan módon szeretne polgármes
terként dolgozni, hogy az emberek
lássák, nem szavaztak rosszul és
úgy, hogy akik nem rá szavaztak,
azt mondják, hogy érdemes legkö
zelebb neki bizalmat szavazni.

A múlt péntek délelőtti közgyűlést követően sajtóbeszélgetésre
invitálta a média munkatársait a frissen beiktatott dr. Dézsi Csa
ba András polgármester. A kampányidőszakban azt ígérte, rend
szeresen kommunikál majd a győriekkel, és elmondása szerint
azt is fontosnak tartja, hogy az itt élők hiteles hírekből, tudósí
tásokból tájékozódhassanak a városvezetés munkájáról.

„Új polgármester,
új feeling, új munkatempó”

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali Gábor

A közgyűlés Radnóti Ákos alpolgár
mester mellé további két főállású alpol
gármestert választott a polgármester
javaslatára. A képviselők egyhangúlag
szavazták meg Szeles Szabolcs és dr.
Pergel Elza kinevezését. Az alpolgár
mesteri illetményeket a polgármester
illetményének 90 százalékában állapí
totta meg a közgyűlés, eszerint bruttó
897.453 forintot kapnak, 134.618 fo
rint költségtérítéssel kiegészítve.

A polgármester bejelentette: ed
dig nem volt Győrnek környezetvé
delmi programja, most elindítják.

Létrehozta a környezetvédelmi bi
zottságot, amelybe tagnak választot
ták a Zölden Győrben mozgalmat el
indító MarkóValentyik Annát, a Vas
kakas Bábszínház művészét is, elnö
ke pedig dr. Szálasy László önkor
mányzati képviselő lett.

Glázer Tímea (DK) örömét fejezte ki
a bizottság felállításával kapcsolatban.
Pollreisz Balázs (MSZP) pedig úgy fogal
mazott: a bizottság létrehozásával ma
ximálisan egyetért és támogatja.

A napirendi pontok között szere
pelt a marcalvárosi kiserdővel kap
csolatos környezetvédelmi javaslat is,
miszerint a korábban felparcellázott
erdőt megvédik, erdőgazdálkodás ke
retében az elöregedett fákat egész
ségesekre cserélik. 

„A kampány során azt ígértük,
hogy megvédjük a Püspökerdőt is. Je
lentem, ezt a munkatempót várhat
ják el továbbra is, ugyanis már továb
bítottuk a beterjesztést az illetékes
hatóság felé, hogy védettség alá he
lyeztessük a város tüdejét. Mert a
győriek ezt szeretnék” – tette meg a
bejelentést dr. Dézsi Csaba András.

„Szívemnek ismét nagyon kedves
napirendi ponthoz érkeztünk, az őszi
kampányban én magam is kértem ezt”
– szólalt fel Glázer Tímea, akit Pollreisz
Balázs követett: „ez a kampány tudott
arról szólni, hogy programokról beszél
jünk, és sokban megegyezett a véle
ményünk. Jó az irány, amerre hala
dunk és a tempó is nagyon szimpati
kus. Azt kérem, hogy Győrben a zöld
területek ne csökkenjenek, hanem nö
vekedjenek” – hangsúlyozta a válasz
táson az ellenzéki összefogást képvise
lő MSZPs Pollreisz Balázs.

Utolsó napirendi pontként a közgyű
lés megszavazta, hogy Győr támogassa
testvérvárosát, Wuhant a koronavírus
elleni küzdelemben 3 millió forinttal,
amit szájmaszkok vásárlására fordíthat
nak a kínai városban élők (erről cikkün
ket a 3. oldalon olvashatják).
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A közgyűlésen a győri egyetemi
orvoskar feltételeinek megteremté
sét emelte ki dr. Dézsi Csaba András
polgármester a feladatok közül,
amelyek a következő időszakban
önre várnak. Milyen háttérrel kezd
bele a munkába?

Az elmúlt években a város fejlődé
sét az önkormányzat, a gazdasági sze
replők és a Széchenyi István Egyetem
közötti együttműködés alapozta
meg. Utóbbi az elmúlt időszakban
komolyan erősödött, hiszen az Apá 
czaikar beolvadásával a társadalom
tudományi területek is aktívan meg
jelenhetnek az egyetem portfóliójá
ban. A mosonmagyaróvári karral va
ló bővüléssel a mezőgazdasági tudo
mányok terén is sokat lépett előre, il
letve a Felsőoktatási és Ipari Együtt
működési Központot (FIEK) is sikerült
beindítani. Utóbbival az egyetem ki
lépett a vállalkozói szférába, és a kis
és közepes vállalatokkal közösen va
lósít meg kutatásfejlesztési progra
mokat, ezáltal pedig saját bevételre
tesz szert. Az elmúlt években ezek
ben a folyamatokban én is részt ve
hettem. A következő időszak elképze
léseiben három hangsúlyos elem je
lenik meg. Az első egy tudományos
és technológiai park kialakítása az
egykori kekszgyár területén. A másik
fontos ügy a polgármester célkitűzé
se, hogy az orvostudomány terüle
tén is minél hangsúlyosabban jelen
lehessen az intézmény. Az igazi nagy
tudományegyetemmé váláshoz fon
tos lenne, ha sikerülne az orvoskép
zés beindítása. Hosszas munka vár
ránk, de az alapok már megvannak.
A harmadik irány a művészeti kar to
vábbi erősítése. A polgármesteri
programban szintén szerepel, hogy
az autóipari hangsúlyos szerepválla
lás mellett más területek irányába is
nyissunk új kapukat. Úgy látom, hogy
a kreatív gazdaságra érdemes hang
súlyt fektetni.

Ez mit takar?
Az önkormányzat készített egy

stratégiát a közelmúltban az iparág

gal kapcsolatban, amely a kulturális
termékek előállítását, értékesítését
végzi. Ebben benne van az építészet
től, a dizájnon, a filmiparon, a ruha
tervezésen át a különféle művészeti
műhelyek gazdasági célú fejlesztése,
hasznosítása. 

Az eddig elmondottakkal – élet
kora mellett – logikusan össze
függ, hogy miért szánta önnek a
polgármester az ifjúságpolitika te
rületét is.

Az ifjúságpolitika mindig közel állt
hozzám, 2004 óta vagyok a győri Fi
delitas tagja. A saját példámon is lá
tom, hogy egészen máshogy lehet
megszólítani a mai fiatalokat, mint
annak idején. Az újabb és újabb ge
nerációk közéleti aktivitása egyre
csökken. Egy olyan program összeál
lításán fogok dolgozni, ami felvázolja,

hogyan tudjuk ma hatásosan és köz
vetlenül megismerni a fiatalok véle
ményét, azt pedig miként csatornáz
hatjuk be a város működésébe.

Miért döntött úgy, hogy lemond?
Ahogy említettem, 2004 óta va

gyok fidelitasos, 2007től pedig Fi
desztag. A Fidelitas országos választ
mányának elnöke is vagyok. Mi, eb
ben a politikai közösségben elsősor
ban feladatokat vállalunk és nem po
zíciókat. Hét és fél évig voltam alpol
gármester, az elmúlt néhány hónap
ban a polgármesteri jogköröket is én
gyakoroltam. Most új feladatokra
koncentrálhatok, amihez nem feltét
lenül szükséges, hogy alpolgármes
ter maradjak. Büszkeség számomra,
hogy alpolgármesterként is tudtam
szolgálni a győri polgárokat, és az új
feladatkörömben is meg fogom talál

ni azokat a lehetőségeket, amikkel
továbbra is az érdekeikért dolgozha
tok. Harmadik alkalommal választot
tak meg önkormányzati képviselő
nek, tehát a Belváros, Újváros és Rév
falu egyes részein élők továbbra is
számíthatnak rám ügyesbajos dolga
ik rendezésében.

Továbbra is közvetlenül a polgár
mester mellett dolgozik, vagy egy
egészen új helyzetből segíti tovább
az önkormányzat munkáját?

A tanácsnoki munkakör lényege,
hogy az erre kijelölt ember egy ki 
emelt területen, közvetlenül a pol
gármesterrel kapcsolatot tartva, segít
se a munkát. Becsatornázza az infor
mációkat, javaslatokat tesz, program
terveket, koncepciókat alkot, amiket
aztán a polgármester asztalára tesz,
majd közös munka során koordinál. 

Miután bejelentette lemondását alpolgármesteri posztjáról dr.
Fekete Dávid, dr. Dézsi Csaba András polgármester rögtön je
lezte, új feladatokat szán a fiatal politikusnak: a közgyűlés ifjú
ságpolitikáért és egyetemfejlesztésért felelős tanácsnoknak vá
lasztotta meg. Emellett folytatja az oktatást a Széchenyiegye
temen, s azt reméli, az eddig íróasztalban pihenő ötletekből,
kutatási tervekből is többet megvalósíthat.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

Dr. Fekete Dávid új utakon

„Elsősorban
feladatokat vállalunk 
és nem pozíciókat”



Harmadszor indított jótékonysági
kampányt 2019ben Angyalok a bel
városban címmel a GyőrMosonSop
ron Megyei Kereskedelmi és Iparka
mara által alapított Győri Belvárosi
Utcák Alapítvány. Az adventi időszak
december 31ig tartó adománygyűj
tése sikeresen zárult, három szakmát
tanuló középiskolás tanulmányát tud
ta támogatni az alapítvány, az ado
mányok ünnepélyes átadására a Kos
suthiskolában került sor. A kampány
hoz győri vállalkozók csatlakoztak,
akik az üzleteikben kihelyezett perse
lyekbe gyűjtötték a vevők által fel
ajánlott forintokat.

Obertolné Horváth Tímea, az ala
pítvány elnöke köszöntőjében emlé
keztetett, szakközépiskolák pályáz
hattak a bevételből vásárolt tárgyak
ra. Több mint húsz győri üzlet csatla
kozott a gyűjtéshez, megmutatva,
hogy a belvárosi üzletek tulajdono
sai, üzemeltetői a társadalmi felelős
ségvállalásban is élen járnak. 

A textilkereskedelemmel foglalkozó
üzlettulajdonos, Hoffer Andrásné adta
át a Győri Kossuth Lajos Középiskola és
Kollégium igazgatójának, Kaukerné Ko
vács Editnek az iskola tanulójának vá
sárolt varrógépet. Az angyaloknak – vá
sárlóknak és kereskedőknek – köszön
hetően, a varrónőnek tanuló, nehéz
anyagi körülmények között élő diák
lány a megszavazott varrógép mellé a
szakmájához szükséges kellékpalettát
is kapott az iskolai szabásvarrás felada
tok elvégzésére és gyakorlására. 

A másik pályázati nyertes a Pattan
tyúsiskola nevelőintézetben élő diák
ja, aki az informatika terén szeretné
képezni magát, a neki vásárolt table

tet, amely az informatikai programo
zási feladatainak tanulását és gyakor
lását segíti, a Gyere Győrbe tematikus
városnéző programokat szervező Cso
bayné Pintér Éva adta át a Győri SZC
PattantyúsÁbrahám Géza Ipari Szak
gimnáziuma és Szakközépiskolája igaz
gatóhelyettesének, Nagy Ignácnak.

A harmadik támogatott fiatal a
Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisz
tikai Szakgimnázium és Szakközépis
kola diákja, aki kimagasló tanulmányi
eredményt ért el, ám családi körül
ményei nem teszik lehetővé, hogy sa
ját számítástechnikai eszközöket vá
sárolhasson, így az alapítvány a ta
nulmányait egy laptoppal támogatta.

Hajtó Péter önkormányzati képvi
selő, az Oktatási, Kulturális, Sport és
Turisztikai Bizottság elnöke a nemes
kezdeményezést méltatta, és örömét
fejezte ki, hogy hasznos tárgyeszkö
zöket kaptak a támogatottak, amit a
későbbi munkájukban felhasználhat
nak és ezáltal választott szakmájuk
ban sikeresek lehetnek.

Kalmárné dr. Hollósi Erika kamarai
titkár arról beszélt, hogy a GyőrMo
sonSopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara egy vállalkozói közösség,
akik közösen gondolkodva találnak
utat a sikerhez. Felelősséggel tartoz
nak vállalkozásukért, a munkatársai
kért és az utánpótlásért, ahogy az ál
taluk létrehozott Győri Belvárosi Utcák
Alapítvány is együtt dolgozik a belvá
rosért, és felelősséget vállal a közössé
gért és a jövő nemzedékéért, hasonló
an az iskolákhoz, akik a közösség épí
tése mellett a tanításon túl is tudnak
segíteni, hozzájárulva a fiatal generá
ció sikeres életpályájához.

ANGYALISzerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

Az egyik visszatérő kritika szerint
Győr csak Audi és az uniós pénzek
miatt tudott ennyire megerősödni
gazdaságilag. Milyen intézkedések
kellettek ahhoz, hogy a költségve
tésre évek óta jellemző a stabilitás?

Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy
a város kizárólag egy lábon álle és az
Audi tartjae el, illetve az uniós forrá
sok, akkor ez egy nagyon hibás kér
désfeltevés. A gazdasági környezetet
folyamatosan fejlesztettük, és a 2
százalékról 1,6 százalékra csökken
tett iparűzési adó is azt mutatja,
hogy a stabil gazdasági környezet
újabb és újabb beruházásokat vonz.
Az ipari parkban tevékenykedő vállal
kozások körülbelül fele nem autóipa
ri területen működik. Kétségtelen
ugyanakkor, hogy mivel a világ legna
gyobb motorgyáráról beszélünk,
meghatározó szereplő. De nem sza
bad az Audit politikai vitákba beleke
verni. Az ellenzéki oldalról az elmúlt
időszakban többször előkerült, mi
lesz Győrrel, ha kivonul a vállalat. Az
Audi racionális döntést hozott 1993
ban, hogy itt nyitja meg KeletKözép
Európában az első motorgyártó üze
mét. Azóta a motorgyártáson és fej
lesztésen, továbbá járműgyártáson
túl egyre több kutatásfejlesztéssel
kapcsolatos feladatot csoportosítot
tak Győrbe. Az infrastruktúra, amit
sok milliárd euróért kiépí
tettek az elmúlt évek
ben is, azt bizonyít
ja, hogy hosszú
távon tervez
nek városunk
ban. Ebben
biztos va
gyok. Azt is
látjuk persze,
hogy munka 
erőhiány van
a térségben,
nem véletlenül a
kutatásfejlesztés
sel kapcsolatos tevé
kenységek telepednek meg
egyre inkább az Audiban, hiszen a fi
zikai munkások létszámát szinte kép
telenség lenne bővíteni. Kétségtelen,
hogy a következő időszakban tovább
kell növelni a magyar tulajdonú be
szállítók arányát, úgy tudom, hogy az
Audi is próbál erre törekedni, másfe
lől pedig a kormány is támogatja ezt
forrásokkal.

Az EUs pénzekről pedig annyit,
hogy a 2014–2020ig tartó uniós cik
lusban a város nagyjából 2021 milli

árd forintos fejlesztési kerettel gaz
dálkodhatott. Ez a saját erős fejlesz
tésekhez képest két és fél évnyi fej
lesztési forrást jelent. Tehát a város
nak van költségvetési ereje ahhoz,
hogy saját fejlesztési projekteket tud
jon megvalósítani. Szó sincs róla,
hogy mi valamiféle EUs lélegeztető
gépen élnénk.

Mire a legbüszkébb az elmúlt
hét évből?

Például, hogy a belvárosi és az új
városi rehabilitációban is koordináló
szerepet vállalhattam. A történelmi
részeken, amit lehetett, megújítot
tunk, a munkának persze sosincs vé
ge. Újváros pedig különösen a szív
ügyem, mert egy méltatlanul lerom
lott városrész volt. 2008 körül elin
dult egy folyamat, amibe bekapcso
lódhattam, és most, egy évtized táv
latából mondhatjuk, hogy óriási ered
ményeket értünk el, hiszen a Kossuth
szoborig tartó szakaszon rendeződ
tek az állapotok a Kossuth utcában.
Néhány épület még felújításra vár, a
végletekig viszont nem tudja az ön
kormányzat ezt a folyamatot finanszí
rozni. Mi elindítottuk a fejlődés irá
nyába a városrészt, és külön öröm,
hogy ebbe aztán magánbefektetők is
bekapcsolódtak. A városháza díszter
mének eredeti állapotára való helyre

állítását nagy ajándékként él
tem meg a sorstól, a

kezdetektől fogva
irányíthattam a

rekonstrukciót.
Az Európai If
júsági Olim
piai Fesztivá
lon (EYOF) a
több mint
1500 önkén

test koordi
nálhattam, itt

is lehetőségem
nyílt a fiatalokkal

való közvetlen együtt
munkálkodásra. Ezt követő

en az Európa Kulturális Fővárosa pá
lyázatunk szakmai előkészítését ve
zettem. Arra is büszke vagyok, hogy
2019ben a szavazatok közel 57 szá
zalékát kaptam meg a választókörze
temben, ez azt jelenti, hogy a hely
ben élők bíznak bennem. Azt a mun
kát, amit az elmúlt évtizedben elkezd
tem, a továbbiakban képviselőként
és tanácsnokként is folytatom, azzal
az alázattal, becsülettel és tisztesség
gel, amivel eddig is tettem.

Hét 
és fél évig
dolgozott
alpolgár-

mesterként

JÓTÉKONYSÁG

A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány 2019es adventi Angyalok a
belvárosban elnevezésű kampányából összegyűlt adományok
ból három hátrányos helyzetben élő, szakmát tanuló középisko
lás diák kapott támogatást.
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Radicsné Csőre Andrea 12 éve dolgozik az Új
városi Művelődési Házban, először kulturális szer
vezőként, majd 2012 októberétől igazgatóként. Fő
feladatának tartja, hogy olyan élhető közeget te
remtsen a művelődési ház működése révén, ami
vel megőrzi és továbbfejleszti a népi kultúra ha
gyományait és új lehetőségeket is felkínál. Andrea
énekzene szakos tanárként szívügyének tekintet
te, hogy kórust alapítson. A ma már nagy népsze
rűségnek örvendő Újvárosi Művelődési Ház kóru
sa gyakori fellépője a különböző rendezvényeknek,
az újvárosi egyházi és állami ünnepeknek, megem
lékezéseknek. Repertoárjukban megtalálhatók
Barsi Ernő és Timaffy László, Volly István helyi,
népzenei gyűjtései mellett egyházi szerzemények
és vidámabb műdalok is. 

Az igazgatónő indította el és lelkesen vezeti a
„Dúdoló” babamama klubot a 0–3 éves kicsik és
anyukáik számára. Az ingyenes énekes, játékos
foglalkozásokon magyar mondókákkal, népdalok
kal ismerteti meg a családokat, valamint rendsze
resen hív szakértő tanácsadókat a gyermekneve
léssel kapcsolatban.

Radicsné Csőre Andrea szervezésében nyári tá
borok várják a szünidőző gyerekeket, ilyen például
a népi mesterségek, a mese, a színjátszó és a ba
rokk tábor. Igazgatóként folytatta az Újvárosi Esték
programsorozatot, melynek keretében értéket
közvetítő, neves színészek közreműködésével, ní
vós kamaratermi előadásokat hoz a városba, olya
nokat, amelyeket Győrben még nem játszottak.

megszokott magas színvonalon. Andrea szerint
nagyon jó a kapcsolat a helyiekkel, akik gyakori
vendégei a rendezvényeiknek, és más városré
szekből is érkeznek. „Széles összefogásnak kö
szönhető, hogy minél több és színvonalas prog
ramot kínálhatunk az itt élőknek” – fogalma
zott az igazgatónő. 

Kórust alapított, babamama klubot vezet és nyári táborokat tart Újvárosban Radicsné
Csőre Andrea, az Újvárosi Művelődési Ház igazgatója, aki a Győr Közművelődéséért
díjat vehette át a Magyar Kultúra Napja alkalmából a közelmúltban.

ÚJVÁROS
kulturális
ÉLETÉÉRT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

dolgozik

Az Újvárosi Művelődési Ház mellett a Piny
nyédi Művelődési Ház, valamint az Újvárosi Kö
zösségi és Kiállítótér is igazgatása alá tartozik.
Előbbiben gazdag kulturális programokkal,
utóbbiban évente két alkalommal kiállításokkal
várják a helyieket. A meglévő programok színe
sítését, bővítését tervezi az igazgatónő, a már

Varga György fotóművész Tájak és emberek című életműki
állítása látható hatvanadik születésnapja alkalmából, a
GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara székházában, a győri
képző és fotóművészeket tömörítő Art World Hungary Egye
sület szervezésében. 

Születésnapi fotókiállítás

és emberek

Varga György fotóművész tíz éve kezdett el foglalkozni a fo
tózással, a Győri Fotóklub volt segítségére célja elérésében, so
kat tanult, majd pályázott és a kitartó munka meghozta gyü
mölcsét. Nemzetközi és hazai fotópályázatok rendszeres részt
vevője, harminc országban több mint háromszáz fotóját fogad
ták el, harminc képét különböző díjjal, elismerésekkel jutalmaz
ták. 2018ban a magyar fotószövetség (MAFOSZ), 2019ben a
nemzetközi fotószövetség (EFIAP) kiváló fotóművésze minősí
tést kapta. Tavaly óta az Art World Hungary Egyesület tagja.

A keddi megnyitón Stipsits Ibolya fotóművész köszöntőjében
kiemelte: a képek sok érzelmet, gondolatot, játékosságot tük
röznek, emberi érzésekről mesélnek, találkozhatunk olyan al
kotásokkal is, amelyek messzi tájakat  mutatnak meg nekünk,
de másképp, mint a valóság, úgy, ahogy azt a művész látja, hisz
ettől lesz művészi a fotó. 

Szalai Zsolt, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
fotótárosa megnyitóbeszédében hangsúlyozta: Az életműkiál
lításon a fotóművész ars poeticája nyilvánul meg. Elhozta leg
kedvesebb képeit, láthatjuk a legelső díjazott alkotását, a Be
tyár című fotóját, és azokat, amelyek igazán közel állnak a szí
véhez, a tájakat, embereket megörökítő alkotásait. A fotózás,
a témaválasztás során a különöst, a különlegest keresi, de a lé
nyeg érdekli. „A színes és monokróm felvételeken egyaránt
szembetűnő, hogy a háttér, a környezet határai a képzőművé
szethez hasonló jelleget vesznek fel, grafikaszerűek. A művész
mintha a konkrétat kiemelve, egy megfoghatatlanabb, általá
nosabb szférába emelné tárgyát” – méltatta az alkotásokat Sza
lai Zsolt. 

A kiállítás március 27ig, munkanapokon 9–17 óra között te
kinthető meg. 

TÁJAK Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor



Tizenharmadik alkalommal rendezik meg Győrben
a Házasság hete programsorozatot a keresztény
egyházak és civil szervezetek széles körű összefogá
sával, február 10. és 16. között. Az esemény idei jel
mondata: Csapatjáték szerelemmel. A részletes
program a hazassaghete.hu oldalon található. 

Herender Porzellan Ausstellung in der
Triangulum Galerie (Guttenberg tér 2.). In der

durch die Herender Prozellanmanufaktur organi 
sierten Sammlung werden 400 Objekte gezeigt,von
Ziergegenständen bis zu Gebrauchsgegenständen.
In diesen Tagen wird der tausendste Ausstellungs

besucher erwartet, der mit einem Geschenkpaket
überrascht wird. Das Porzellan ist bis 8. März

täglich von 1018 Uhr zu sehen.
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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!

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

„Israel in Ägypten” – Konzert des
Győrer Philharmonieorchesters am
16. Februar um 17 Uhr in der Evan
gelischen Altkirche (Petőri tér 2.).
Händels Werke, dirigiert von Barnás
Antal, unter Mitwirkung von: Katrin
Targo  Sopran, Balogh Eszter – Sop
ran, Alexander Kaimbacher – Tenor,
Klemens Sander – Bass, Hámori Sza
bolcs – Bass, sowie den österreichi 
schen Chören des Wiener Männer 
gesangVereins, der Mödlinger Sing
akademie und der Chorvereinigung
Schola Cantorum.

„Human” – französischer Dokumentarfilm mit Un
tertiteln im FILOFilmclub (Kálóczy tér 15.) am 15.
Februar um 16 Uhr. Der französische Fotograf und
Regisseur Yann Arthusertrand hat in seinem Film in
60 Ländern mehr als 2000 Bewohner dieselben 40
Fragen gestellt.Vernissage der „Jahreszeiten” – Aus 

stellung von Bögi Tamás, Bán Tímea und
Vivien Holl im József Attila Bildungshaus
(Móra F. tér 1.) am 10. Feburar um 17
Uhr. Die Sammlung wird eröffnet durch
den Bildungsorganisator Horváth Fe
renc, unter Mitwirkung von Scharek Bé
la und Freunden, den Mitgliedern des
Akkordeon Tanzorchesters. Die Ausstel
lung ist bis 3. März wochentags von 10
16 Uhr zu sehen.

Egy gyár a város szolgálatában – a Magyar Vagon
és Gépgyár története címmel tart előadást Áldozó
István, a Magyar Nemzeti Levéltár igazgatóhelyette
se február 12én 17 órától, a Kisfaludy Károly Könyv
tárban (Baross G. út 4.).

Féreglyukak és időuta
zás címmel Barla Fe
renc tanszéki mérnök
tart előadást a TIT Ter
mészettudományi Sza
badegyetem első alkal
mán február 12én
14.30tól a TIT Pannon
Egyesülete Székházá
ban (Munkácsy út 6.).

Évszakok címmel nyílik Bögi Tamás, Bán
Tímea és Vivien Holl kiállítása a József At
tila Művelődési Házban (Móra F. tér 1.)
február 10én 17 órakor. A tárlatot Hor
váth Ferenc művelődésszervező nyitja
meg, közreműködnek az Akkordeon
Tánczenekar tagjai. A kiállítás március 3
ig, hétköznap 10–16 óráig látogatható.

Dr. Drozgyik András, a Petz Aladár Megyei Oktató Kór
ház sebész szakorvosa a mammográfiás szűrővizsgála
tok jelentőségéről tart fórumot február 11én 17 órától,
a GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara székházában
(Szent István út 10/A.).

A Human című francia, feliratos dokumentumfilmet ve
títik a FILOFilmklubban (Kálóczy tér 15.) február 15én
16 órától. Yann ArthusBertrand francia fotográfus, ren
dező filmjében 60 ország több mint 2000 lakosának tet
te fel ugyanazt a 40 kérdést. 

A Beszélgess velem! programsorozat február 17
én 17 órakor folytatódik a Széchenyi István Egye
tem, Új Menedzsment Campus konferenciatermé
ben. A vendég dr. Hanula Barna, egyetemi docens,
dékán, a beszélgetés témája: Sokdimenziós terek.
Moderátor Pió Márta. 

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  
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Az „Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás mi
nőségének és hozzáférhetőségének együttes javítá
sa érdekében a Széchenyi István Egyetemen” című
projekt elsődleges célkitűzése a felsőoktatási lemor
zsolódás kezelése, okainak feltárása, jelzőrendszer
fejlesztése. További cél a felsőoktatási pedagógia, ok
tatásmódszertan javítása egyes szakok készség és
gyakorlatorientált szemléletű átalakítása, idegennyel
vű oktatási tartalmak középpontba helyezése, a digi
tális készségek fejlesztése, hallgatói egészségnevelés,
sportszolgáltatás szakmai profiljának bővítése. 

Ablonczyné prof. dr. Mihályka Lívia szakmai
vezető értékelve a 2017 márciusa óta eltelt há

A gyerekek életében három 
éves korukban nagy változás tör
ténik, hiszen egy új közösségbe
kerülnek, új emberi kapcsolato
kat alakítanak ki, és tovább erő
södik a játszva tanulás folyamata.
A 2020–21es nevelési évre a
gyerekeket idén tavasszal kell be
íratni. A beíratás időpontja április
21. és 22. Az óvodaválasztás min
den családban fontos kérdés, a
döntéshez az intézmények is
igyekeznek megfelelő segítséget

DIGITÁLIS TANANYAGOK,
A Széchenyi István Egyetem intézmény és okta
tásfejlesztésre egymilliárd forintot meghaladó
támogatást nyert el 2017ben. A felsőfokú okta
tás minőségének és hozzáférhetőségének együt
tes javításában eddig megvalósult eredmények
ről és a 2021es zárásáig hátralévő egy év tervei 
ről volt szó azon a rendezvényen, amelyet az
Apáczai Csere János Karon tartottak a projekt
ben részt vevő szakembereknek, kedden.

rom évet elmondta, a projektben több száz
egyetemi oktató vesz részt, eddig közel 200 di
gitális tanagyagot dolgoztak ki, amellyel a hall
gatók hozzájuthatnak a legfrissebb ismeretek
hez, folyamatos azok bevezetése a már létező
tantárgyakba. A tananyagok mindegyikét az an
gol és magyar nyelvű képzésben már használják
az egyetem kilenc karán. A Kárpátmedencei és
más európai országok egyetemeivel és oktatói
val hatékony együttműködési hálózat működik
többek között közös konferenciák, tananyagmo
dulok kidolgozásában. (x)

fenntarthatóság és egészségnevelés

nyújtani. A győri óvodák ezért
februártól április közepéig, külön
böző időpontokban nyílt napo
kat tartanak, amelyek alkalmával
személyesen is megtapasztalha
tó az a légkör, ahová a kisgyer
meket szánják. A győri önkor
mányzat Ovihívogató című kiad
ványával segít az eligazodásban,
amelyben megtalálhatók azok a
fontos információk, amelyek az
óvodakötelezettséggel, az egyedi
kérelmekkel, egyéb szabályozás

sal, illetve az óvodai beíratással
kapcsolatosak. A kiadványban
megtalálhatók az önkormányzat
fenntartásában működő és a
nem önkormányzati fenntartású
óvodák elérhetőségei, honlapcí
mei és nyílt napjaik időpontjai is.
Az Ovihívogató letölthető az on
kormanyzat.gyor.hu „Óvodai be
íratás 202021.” menüpontja
alól, ahol a későbbiekben továb
bi információk is megjelennek a
beíratással kapcsolatban.

KEZDŐDNEK
az óvodai nyílt napok
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A babavárás hónapjai egy nő szá
mára a legkülönlegesebbek, de az
anya és a gyermeke közötti szoros ka
pocs a köldökzsinór elvágásával sem
szűnik meg. A kapcsolatnak később
az apa és kedvező esetben a nagyszü
lők is részévé válnak. A család a gyer
meket arra neveli, hogy felnőve ma
gabiztosan a saját útját járja, s hogy
majd értéket tudjon közvetíteni saját
gyermekének.

A folyamat egyik alapvető része,
hogyan képes a gyermek beilleszked
ni az életkorának megfelelő társaság
ba. Kisgyermekkorban a mozgás és a
beszéd egyre magabiztosabbá válik,
ilyenkor a testi és lelki fejlődés teszi
lehetővé, hogy intenzívebbé váljon a
szülőktől való függetlenedés is.

Benczéné Tímár Irén szerint jó, ha
a gyerekek egymásfél éves korban
kapcsolatba kerülnek a kortársakkal,
igaz, ekkor még inkább csak egymást
figyelik, és nem együtt játszanak, de
már elkezdik tanulni, hogyan visel
kedjenek másokkal. Ebben a szülő se
gít, aki következetességgel, játékos
sággal, időt hagyva az alkalmazko
dásra és tanulásra, mintát és elvárt
normát ad.

Fontos, hogy mit tanít a szülő
olyan helyzetekben, amikor a gye
rek választások és döntések soroza
tával kerül szembe. Ebben a korban
kell megtanulni megvédeni a saját
dolgait, tiszteletben tartania a má
sét, és ekkor már az együttműkö
dés folyamatát is tanulja, valójában
a közösségi érzés kialakulásának
alapját szerzi meg.

A pszichológus kiemelte, hogy
azok a kisgyermekek, akik nem tanul
ták meg családi környezetben a visel
kedési normákat, megszenvedhetik
a közösségekbe kerülést.

A bölcsődés vagy óvodás gyermek
akkor tud társaival először egymás
mellett, majd később egymással ját
szani, ha biztonságban érzi magát.
Tiszteletben tartva saját tempóját,

Ha barátságosnak mutatjuk a gyer
meknek a világot és benne a kor
társait, akkor kiegyensúlyozott, kí
váncsi és boldog gyermeket nevel
hetünk, aki később nyitott, önma
gát és másokat elfogadó, együtt
működésre képes társasági felnőt
té válhat – mondta Benczéné Tí
már Irén pszichológus annak kap
csán, hogyan segíthet a szülő a füg
getlenedés néha rögös útján.

vérmérsékletét, időt hagyva az is
merkedésre, feloldódásra, a gyer
mek mondhatni „átzsilipelődik”.
Egyénisége válogatja, kinél milyen
határozottság és türelem kell, hogy
elsajátítsa a társadalmi normákat, is
mereteket, hogyan lesz képes egyre
jobban elkülöníteni saját személyisé
gét a társakétól, hogyan szembesül
azzal, hogy másoknak az övéitől el
térő szokásaik, viselkedésük, érze
lemviláguk van. Nagyon fontos a kis
gyermek fejlődésében, hogy az érzel
meket megértse, és tudnia kell kont
rollálni is a saját érzelmi megnyilat
kozásait. Ezt is a szülői példa segíti,

továbbá az, hogy milyen válaszokat
kap családjában saját megnyilvánulá
saira. A gyermeki viselkedésre adott
szülői választól függ majd, hogy a
gyermek később milyen eszközökhöz
folyamodik a társas viselkedésben. 

Hároméves kor után a „féltett
kincs” kikerül a biztonságos otthoni
közegből és több időt tölt a kortársai 
val és az óvó nénikkel. Az elengedés
ilyenkor nem csak a gyermeknek, ha
nem a szülőnek is nehéz, ilyenkor de
rül ki igazán, mennyire tudtuk felké
szíteni a leválásra. „Apránként tanul
nak mindent, türelemmel, biztatás
sal, viselkedési mintával segítjük a

gyerekeket, hogy leküzdjék a külön
bözőség és az ismeretlen vagy a szá
mára még kiismerhetetlen okozta fé
lelmet, hiszen ez a félelem könnyen
tartóssá válhat, és a jövőben agresz
szív viselkedést vagy kapcsolatterem
tési nehézséget okozhat” – emelte ki
a pszichológus. Hozzátette: „az ag
resszív viselkedésre adott szülői fizi
kai bántalmazás nem csökkenti, in
kább növeli a későbbi agresszivitást.
Ha a szülő türelmes és támogató, ha
elmagyarázza a helyzetet, a gyereke
képes lesz megérteni a saját belső,
érzelmekkel teli világának a működé
sét.” 

Az otthoni minták meghatározzák a viselkedést

A GYERMEK, 
mint társas lény Szerző: Szabó Csilla

Fotó: Oksana Kuzmina/
Shutterstock.com
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Az egyszülős családok száma az egész világon fo
lyamatosan emelkedik. Magyarországon az elmúlt
negyven évben megkétszereződött a számuk. Ha
zánkban ma mintegy 350 ezer családból hiányzik az
egyik szülő. A másik beszédes adat, hogy több mint
félmillió gyermek él egyszülős családban.

Egyszülős családról beszélünk, ha valaki a gyer
mekét/gyermekeit egyedül neveli, mert elvált, öz
vegy, vagy már a várandósság alatt a másik vér sze
rinti szülő nem vállalta a gyermeket, vagy lemon
dott róla, illetve ha egyedül fogadta örökbe és
egyedül neveli – sorolta dr. Tróznay Katalin jogász,
coach, a nemrég alakult Egyedülálló Szülők Klubja
Győr vezetője.

Élethelyzetek
Ha az egy szülővé válás folyamatát tekintjük,

vannak közös és különböző helyzetek, amiket az
egyszülősök megélnek. Viszonylag ritka, de – álla

mi támogatottság esetén – nőhetne a száma a
gyermeket egyedül örökbe fogadó egyszülős csa
ládnak. Ebben a helyzetben alapos és hosszú elő
készület után, stabil anyagi és megérlelt érzelmi
bázissal válik valaki egyszülőssé. Itt gyászfolyamat
nem nehezíti a helyzetet, ugyanakkor az örökbe
fogadással járó, sokszor nehezített élethelyzetek
a várva várt gyermekkel, a családi és közösségi be
illeszkedésével felhozhatnak megoldandó helyze
teket – mutatott rá Tróznay Katalin.

Aki elveszti társát, először is a saját és gyermeke(i)
gyászának feldolgozásával kell megküzdenie, ami ön
magában is nagy feladat. Ugyanakkor özvegyként a
megváltozott társadalmi szereppel és anyagi helyzet
tel is meg kell birkóznia a szülőnek. 

Az élettársi kapcsolatok megszakadásából
fakadó egyszülős létbe váltás elsősor
ban jogilag jelent különbséget a
házassági kötelékből válókhoz
képest. Mivel a kapcsolat
megszakadása előtt jellem
zően anyagilag is egyen
rangú felek kapcsolatából
születtek a gyermekek,
ezért az egyszülős létet
bátrabban, gördüléke
nyen kezelik itt a szülők.
Ugyanakkor egyfajta gyász
folyamaton itt is átmennek a
felek.

Nincs két egyforma válás. Talán az az ideális,
ha mindkét fél úgy látja, hogy a kapcsolatuk,
életük közös szálai valahol véget értek, és külön
vagy mással szeretnék tovább folytatni. Ha sike
rül is békével megbeszélniük mindent, és a gyer
mekek ügyeiben is konszenzusra tudnak jutni, a
trauma érzelmi feldolgozása akkor is feladatként
merülhet fel.

Sok helyen történnek viszont szélsőséges har
cok, csatározások az elválásnál, ami lehet a válto
zással, válással szembeni ellenállás megnyilvánu
lása, a gyászfolyamat része is, vagy egy megrög
zött partner súlyos elakadása, akár személyiség
torzulása.

Az út
A folyamat mindenhogy kihívások
kal teli, amiben érdemes szakem

ber segítségét kérni, ha az érin
tett akár kicsit is úgy érzi,

hogy ezzel egyedül nem
tud megbirkózni. A béké
hez vezető megoldás mi 
előbbi elérése nemcsak a
szülő, hanem az érintett
gyermekek sérülésének

minimalizálása miatt is el
engedhetetlen. 

Tróznay Katalin hangsú
lyozta, elengedhetetlen a gyer

Folyamatosan nő az egyszülős családok száma

AMIKOR NINCS KIVEL 
„Kedvesem, lefürdetem a gyerekeket,
utána olvasnál nekik egy kis esti mesét,
amíg elmosogatok?” – kérdezheti férjét
a feleség. Na de mi van akkor, ha nincs
kivel megosztani a napi feladatokat,
nincs másik felnőtt a családban, akihez
szólni lehetne? Dr. Tróznay Katalinnal az
egyszülős családokról beszélgettünk.

megosztani a feladatokat
Szerző: Nagy Dóra
Fotó: fizkes/
Shutterstock.com

Az
egyszülôség
szegénységi
kockázatot is

hordoz
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mekünkkel történő nyitott és őszinte beszéd az
életkorához igazodó nyelven. Mondjuk el túlrész
letezettség nélkül, mi történt és történik vele és
velünk, biztosítsuk szeretetünkről és arról, hogy
bármi is történjék, mindig számíthat a szülőjére.

A klub vezetője arról is beszélt, problémát je
lent az egyszülősöknek az elszigetelődés, az anya
gi gondok, valamint a szervezési ügyek. Gyakran
fordul elő, hogy mivel a napi rutin egy emberre
hárul, az egyedül maradt szülő elégedetlen az el
végzett feladataival, erősödhet az önvád, az aggo
dalom a jövő iránt, de nagyon fontos, hogy türe
lemmel, megértően és együtt érzőn forduljunk
magunk felé! Legyünk hálásak és elégedettek az
aznapi tetteinkért, eseményekért és engedjük
meg magunknak és gyakoroljuk az önszeretetet. 

Stigma
Az egyszülősök még mindig stigmatizált család

nak számítanak, pedig döntő többségük nem önként
vállalta ezt az életformát. Az egy szülővé válás folya
matában megváltozik a társadalmi szerep. Tróznay
Katalin fontosnak tartja, hogy ne azonosítsuk magun
kat, pláne ne a társadalom által minősített özvegy
vagy elvált szereppel. Értékünk nem szerepeinkben,
külsőségekben, vagyonosságunkban vagy gyerme
keink számában mérhető, hanem például a minden
napi helyzetkezelésünkben, ügyes megoldásainkban,
gyermekünkkel vagy más szerettünkkel való kapcso
latunkban, valamilyen értékteremtő munkánkban. 

A folyamat során újra kell strukturálni az embe
ri kapcsolatokat. Jótékony és gyógyító hatása van
a barátokkal, megbízható ismerősökkel folytatott
mély beszélgetéseknek, kerüljenek előtérbe a
nagyszülők, ismerkedjünk hasonló helyzetűekkel
a jobb megértésért, fogadjuk el a segítséget a kör
nyezettől, engedjük a gyermekfelügyeletet.

Az egyszülőség szegénységi kockázatot is hor
doz. A családipótlékkiegészítésben a gyermekét
egyedül nevelő szülő mindössze 1500 forint kiegé
szítéssel kap többet a kétszülősökhöz képest. Va
lamint a tartásdíjakat sokszor nem a valós jövedel
mi viszonyok alapján állapítják meg, vagy sok eset
ben be sem tudják azt hajtani az arra kötelezett
félen – sorolta a klubelnök. Az egyszülős családo
kat Tróznay Katalin védelemre szoruló családok
nak nevezte, szerinte a családvédelmi akcióterv
ben nagyobb hangsúlyt kellene kapniuk a kétszü
lős, hagyományos családmodellek mellett.

Megküzdés
A sikeres megküzdés, a válás feldolgozása, az

egyszülőséggel járó megváltozott feladatok sike
res teljesítése olyan életre szóló önbizalmat,
megküzdési stratégiát, hittel és pozitív életszem
lélettel teli jövőt indíthat el, hogy az egyszülős
család életminősége rendeződhet, és a szülő ké
sőbb is nyitottan, bátran és sikeresen áll bele
majd az élete során a későbbi komolyabb válto
zásba, próbatételekbe.

Újra jelentkezhetnek a győri
és Győr környéki családok a Há
rom Királyfi, Három Királylány
Mozgalom győri vándorbölcső
jéért a haromkiralyfi.hu honla
pon. Azt, hogy ki hajthatja álom
ra a fejét a bölcsőben, a Házas
ság Hetén, pontosan február 11
én fogják kisorsolni. A szeren
csés család ingyenesen használ
hatja a bölcsőt mintegy fél éven
át. A jelentkezés feltétele, hogy

a szülők győri vagy Győr környé
ki lakcímkártyával rendelkezze
nek és kisbabájuk most február
ban vagy márciusban szülessen.

A győri vándorbölcső Jófejű
Emil fafaragó népi iparművész ke
ze munkája, gyönyörűen díszített,
diófából készült, egyedi darab. 

A bölcső ideális a csecsemő
kor első időszakában, hiszen az
anyaméhbeli állapotra emlékez
teti a babát, a benne való enyhe

ringás nyugtató hatású. Megfi
gyelések szerint fejleszti a baba
egyensúlyrendszerét és a refle
xeket.

A Három Királyfi, Három Ki
rálylány Mozgalom vándorböl
csőinek célja, hogy a közösség
teremtés eszközei legyenek.
Azon túl, hogy újabb és újabb
babákat ringathatnak, jelképei
annak, hogy a gyermekvállalás
közös ügy.

VÁNDORBÖLCSŐ
Új gazdára vár a 
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Egy felnőtt állat teste körülbelül 67 centiméter
hosszú, a lábfesztávolsága pedig 15–17 centi. Súlya
nagyjából 1516 gramm. A madárpókfélékről szinte
csak jókat lehet olvasni, kezdő póktartóknak is őket
ajánlják. Nagyon mutatósak, bár ez ízlés kérdése.
Lassan fejlődő, nyugodt állatok, és a nőstények akár
1020 évig is élhetnek. A természetben mély lakó
üregeket ásnak, ezért a terráriumban is szívesen
használják a különböző búvóhelyeket.

Hamar szelídíthetőek, és ez alól Priscilla sem
volt kivétel, aki kolléganőnk pókimádatának kö
szönhetően, hamar megszokta a kézben tartást.
Mint minden pókot, kezdetben őt is stresszelte,
ha benyúltunk a terráriumába, vagy hozzáértünk.
Miben is mutatkozik ez meg náluk? A tarantulák
stresszhelyzetben szanaszét dobálják, a hátsó lá
baikkal ledörzsölik a testüket befedő szőröket, ami
a bőrrel érintkezve irritációt vált ki. Bár egyáltalán
nem veszélyes, de igen kellemetlen, viszkető ér
zést okoz. Nagyon sokan hiszik azt, hogy ezeknek
a pókoknak halálos a mérgük, ami persze tévhit.
Bár méreganyaguk van, nem veszélyes az ember
re. A csípése viszont nem kellemes élmény.

Pár hét gyakorlás után a mi kis Priscillánk már
egyáltalán nem félt, így hamar a látogatóink, vala
mint a szülinapok és családi napjaink „nagy ked
vencévé” vált.

Kalandra le! Vár a dzsungel, 
és Priscilla is a Füles Bástyában!

További információk a fulesbastya.hu honlapon.

Tám
ogatott tartalom

A méretes pók december elején került a Füles Bástyába, egy kedves hölgy adománya
ként érkezett hozzánk. A vörös lábú tarantulalány hamar valódi kincse lett a Bástyá
nak. Kiderült, hogy termete és kinézete ellenére, igen kedves természetű pókocska.

Priscilla,
a kedves tarantula

Szöveg és fotó: 
Xantus János Állatkert
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Várostörténet

Készítette: Orbánné dr. Horváth Márta Újra indul az Arrabona évszázadai című mű
veltségi játék a Molnár Vid Bertalan Művelő
dési Központ és a Győr+ Média szervezésében.
Élesben a regisztrált csapatok játszanak, de
mindenki velünk tarthat, hogy még jobban
megismerhessék városunkat!

CSAPATNÉV: ............................................................................

..................................................................................................................

ISKOLA: ........................................................................................

..................................................................................................................

1. Kr. u. 10 körül elfoglalták a mai Dunántúlt, a Káptalan
dombon katonai tábort létesítettek. A 4. század második
felében elhagyták a területet. Kik voltak ők?

1 kelták 
2 rómaiak 
X törökök

2. I. István király alapította a győri püspökséget. A lakó
torony a 12–13. században épülhetett. A ma látható Püs
pökvár, a gótikus stílusú várkápolnával 1480 körül épült
meg. Ki volt az építkezést befejező püspök?

1 Nagylucsei Dóczy Orbán
2. Széchényi György 
X Zichy Ferenc 

3. A püspöki városban a katolikus szerzetesek szívesen te
lepedtek meg. A bencések, a domonkosok, a ferencesek,
a jezsuiták, a kamillusok, a karmeliták és az orsolyiták tel
jesítettek szolgálatot. Kik vállalták a betegek ápolását? 

1 bencések 
2 ferencesek 
X kamillusok

4. Luxemburgi Erzsébet királyné 1440ben a vár megerő
sítésére hitelt vett fel a németrómai császártól, s haláláig
(1442) nem fizette vissza, így a várat a püspök és a kápta
lan vásárolta vissza. Ki volt a fia az özvegy királynénak?

1 Hunyadi László
2 Ulászló 
X V. László

5. A győri vár építése 1561től 1575ig tartott. Felhúzták
a 10 méter magas várfalakat, a 7 füles bástyát és a há
rom kaput. Ki volt a vár tervezője? 

1 Fels Lénárd   2 Pietro Ferrabosco 
X Witwer Márton

6. Az utolsó nemesi felkelés emlékére állíttatták 1897
ben a Kismegyeri emlékművet. Jókai Mór melyik regé
nyében ír az ütközetről?

1 A mi lengyelünk
2 Névtelen vár
X A gazdag szegények

7. Melyik két község csatlakott Győrhöz a 20. század elején?
1 Pinnyéd, Bácsa
2. Csanak, Gyirmót 
X Révfalu, Sziget 

8. 1920ban a város lakossága 50.035 fő volt, akik között
994 hadirokkant, 230 hadiözvegy, 285 hadiárva, 29 tel
jesen árva gyermek volt. Hol építtetett a város hősi em
lékművét a katonák tiszteletére?

1 József Attila úton 
2 Kálóczy téren 
X Radósétányon

9. A VI. Országos Kézművesipari Kiállításon 1932ben győri
mester is kapott Aranykoszorús Mester címet. Ki volt ő?

1 Leloczky Jenő
2 Bergl Hugó
X Schima Bandi

10. Az angolszász légierő 1944. április 13án először bom
bázta a várost 63 repülőgéppel, 52 nagy erejű bombával.
Az egyik gyárat 80 százalékos kár érte, 532 dolgozó élet
ét vesztette. Melyik üzem volt ez?

1 Győri Textil 
2 Magyar Vagon és Gépgyár 
X Schnabel Testvérek Mechanikai Szövödéje

11. 75 éve, hogy véget ért a II. világháború. Még abban

az évben hálakeresztet állítottak a „háború viharában
épen maradt község” hívei. Hol áll a kereszt?

1 Gyirmóton 
2 Győrszentivánon 
X Ménfőcsanakon 

12. Magyarországon először Győrben állítottak emlék
oszlopot a 14 év alatti holokausztáldozatoknak. A feke
te márványoszlopon több száz gyermek neve szerepel,
akik nem térhettek haza. Hol áll az emlékoszlop? 

1 a zsinagóga udvarán
2 Simor János püspök terén 
X az izraelita temetőben

13. A tömeges lakásigény kielégítésére indították a Győri
Állami Építőipari Vállalatot. 1967 és 1977 között 9100 la
kást építettek Győrben. Melyik városrész volt ez?

1 Adyváros 
2 József Attila városrész 
X Marcalváros I.

13+1 30 éve, 1990ben volt újra polgármesterválasztás.
Öt párt jelöltjei indultak. Ki lett a győztes?

1 Balogh József
2 Kolozsváry Ernő
X Pozsgai Balázs

Forrás: Győr története a kezdetektől napjainkig. Győr, 1997.;
Győri emlékhelyek és köztéri alkotások. Győr, 2006.
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creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

Nagy Eszter creative chef egyszerű, de
nagyszerű vendégvárót ajánl és egy külön
leges gulyáslevest, amelynek kiteljesedett
ízét a marhahúsok királya, a marhapofa
adja. A csupa izom, rosttal és kollagénnel
teli hús puha, omlós és remegős lesz a fő
zés során, és az ízorgiát csak tovább fokoz
za a tésztakülönlegesség. A téli időszak ki
váló étele lehet, ahogy a sóban érlelt ka
csamellsonka is. 

POFÁS FŐÉTEL NAGYSZERŰ VENDÉGVÁRÓVAL

Marhapofagulyás 
vargányával töltött
tésztával

A pofát lehártyázzuk, majd nagyjából 34 centis
kockákra vágjuk és kevés olajon jól körbepirítjuk.
Hozzáadjuk az apró kockára vágott lila hagymát és
fedő alatt picit megpároljuk. Felöntjük a fehérbor
ral, hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát, sóz
zukborsozzuk, majd további 2 dl vizet és a papri
kát hozzáadva, minimum 11,5 órán át főzzük.
(Fontos, hogy a paprikát a víz tetején levő zsírra
szórjuk, hiszen abban oldódik ki.)

Amikor a hús félpuha, belefőzzük a darabolt répát
és a kockázott zellert, majd körülbelül 40 perc eltel
tével a nem túl apróra vágott burgonyát, és még fél
óráig főzzük. A lisztet a tojással és a sóval (szükség
esetén kevés langyos vízzel) alaposan összedolgozzuk,

majd folpackba csomagolva, fél órát hűtőben pihen
tetjük, hogy a sikérváz kialakulhasson. Sokkal köny
nyebben fogunk vele így dolgozni. A gombát apróra
vágva lepirítjuk, sózzukborsozzuk, majd a tűzről levé
ve, hozzákeverjük a petrezselymet és a krémsajtot. 

A tésztát papírvékonyságúra nyújtjuk, üvegpo
hárral vagy pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, majd
minden egyes kör közepére kevés gombás krémet
halmozunk, és a széleit kicsit megvizezve, légmen
tesen összenyomkodjuk. (Fontos, hogy légmentes
legyen, különben főzés közben a batyuk kiszakad
hatnak.) A gombával töltött csomagocskákat forró,
sós vízben néhány perc alatt készre főzzük és a le
vest ezzel tálaljuk.

Hozzávalók 4 főre • Gulyáshoz: 800 g marhapofa, 
200 g lila hagyma, 400 g sárgarépa, 300 g zeller, 
300 g burgonya, 30 g fokhagyma, 30 g füstölt paprika,
só, bors,  1,5 dl fehérbor • Tésztához:, 100 g liszt, 
2 db tojássárgája, só, bors, 80 g vargánya, 
kevés petrezselyem, 50 g krémsajt

Érlelt kacsamell(sonka)
Hozzávalók: 2 db kacsamell, 1 kg durva só
friss zöldségek, igény szerint (paprika, retek, 
uborka, paradicsom, lila hagyma)

A só felét egy műanyag edénybe szórjuk, a kacsa
melleket bőrrel lefele ráhelyezzük, majd a só másik
felét a kacsák tetejére szórjuk és a dobozt a hűtőbe
tesszük. A sózott kacsamellekről három napon át óva
tosan leöntjük a húslevet úgy, hogy a sóágy megma
radjon. A negyedik napon a kacsamelleket kicsit le
mossuk, majd további egy napig papírba csomagolva,
a hűtőben tartjuk. Ennyi idő alatt sonkaszerű lesz, vé
konyan szeletelve, friss kenyérrel vagy pirítóssal igazi
csemege, hozzá pedig friss zöldségeket kínálhatunk.
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Gyõrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a teljesen új, nagy
teraszos lakás. A lakás nettó 79 nm-
es (bruttó 99 nm), a 2. emeleten ta-
lálható. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 szoba.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyõr-Adyvárosban eladó kétszoba-
hallos, 53 nm-es panellakás. A
kedvezõ fekvésû ingatlan négyeme-
letes ház második emeletén helyez-
kedik el. Igény szerint felújításra szo-
rul, a lépcsõház tiszta, rendezett. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 62
nm-es, nappali+2 szobás, erkélyes
lakás. Az ár emelt szintû fûtéskész ál-
lapotra vonatkozik. Várható átadás:
2020. nyár.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyõr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez a 3. emeleti, 57 nm-es,
nappali+2 szobás, erkélyes lakás. Az
ár emelt szintû fûtéskész állapotra
vonatkozik. Várható átadás: 2020.
december.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Ár: 39,9 M Ft Ár: 29 M Ft 

Gyõrújbaráton 2006-ban épült, szi-
getelt, 136 nm-es, nappali+3 szo-
bás, dupla garázsos, kétszintes csa-
ládi ház eladó, 1000 nm telken. Tá-
gas terek, minden kényelmet kiszol-
gáló megoldások jellemzik a házat.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 81,9 M Ft 

Gyõr-Ménfõcsanak és Gyõrújbarát ha -
tárán eladó ez a 82 nm-es, új épí tésû
ikerház, 951 nm-es telken. Nappali+3
szoba, háztartási helyiség, 16 nm-es te-
rasz. A háznak közös fala nincs! Várható
átadás: 2020. szeptember.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 33,9 M Ft 

Gyõr-Révfaluban újszerû, 54 nm-
es, elsõ emeleti, franciaerkélyes tég -
lalakás eladó.  Az ingatlan 2012-ben
épült, nappali+2 szobás. A berende-
zés igényes és modern. Az ár tartal-
mazza a zárt udvari gépkocsibeállót.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyõr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez a harmadik emeleti, 49
nm-es, nappali+1 szobás, erkélyes
lakás. Várható átadás: 2020. de -
cember. Az ár emelt szintû fûtéskész
állapotra vonatkozik.

Budai Mónika:
30/640-8794Ár: 35,490 M Ft Ár: 25,678 M Ft 

Nádorvárosban eladó ez a 78 nm-
es, földszinti, utcafronti, két bejárattal
rendelkezõ üzlethelyiség. A társasház
2008-ban épült, elosztása: 65 nm-es
üzlettér (amely jelenleg 3 részre van
osztva), teakonyha, mosdók.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 36 M Ft 

Gyõr-Révfalu kedvelt, új építésû ré-
szén korszerû, 42—73 nm közötti la-
kások eladóak erkéllyel vagy terasszal
és kertkapcsolattal. A harmadik eme-
leti, 45 nm-es lakás amerikai konyhás
nappali+egy hálószobás kialakítású.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 23,612 M Ft 

Ide azonnal költözhet! Marcalváros
II-n eladó új építésû, 62 nm-es, 2
szoba+nappalis lakás. Az ingatlan
kulcsrakész, konyhája teljesen felsze-
relt. A lakás vadonatúj, kivitelezõtõl
megvásárolható!

Búza Tímea: 
70/425-5590 Ár: 36,9 M Ft 

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 46
nm-es, nappali+1 szobás, erkélyes
lakás. Várható átadás: 2020. nyár.
Az ár emelt szintû fûtéskész állapotra
vonatkozik.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 24 M Ft 

Gyõr-Nádorvárosban, a vásárcsar-
nok közelében eladó 56 nm-es, 2
szobás, 2. emeleti lakás. Az ingatlan
az 1970-es években épült, 4 emele-
tes épületben található. A lakás
igény szerint korszerûsítésre szorul. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 23,55 M Ft 

Gyõr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 80
nm-es, nappali+3 szobás, nagy er-
kélyes lakás. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik. Várha-
tó átadás: 2020. õsz

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 37 M Ft 

Ár: 17,9 M Ft Ár: 33,225 M Ft

Költözzön most a madárcsicsergéses
Százszorszépbe! Gyõrújbaráton, a
Százszorszép lakóparkban eladó ez a
63 nm-es, gyönyörû napfényes la-
kás. Elosztása: nappali+2 szoba. A
konyha beépített gépekkel felszerelt. 

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyõr-Marcalváros II-n 75 nm-es,
elsõ emeleti, erkélyes téglalakás el-
adó. Elosztása: nappali+2 szoba. A
lakás felújított, a faablakok re dõnnyel
és szúnyoghálóval felszereltek. Az in-
gatlanhoz saját tároló tartozik.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 35,690 M Ft

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

Ár: 30,9 M Ft
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Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
hirdetmény útján értékesíti az alábbi iroda megnevezésű in-
gatlanát 

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 ingatlan két bejáratról is meg-
közelíthető, összkomfort fokozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhe-
lyiségekkel és egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg
az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrész-
re vonatkozóan 2019. december 31. napjáig tartó határozott, míg
a 110 m2 alapterületű ingatlanrészre határozatlan időtartamú bérleti
szerződés van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyilat-
kozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenntartásával vagy anél-
kül kívánja-e az ingatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni, mely ajánlatot
zárt borítékban, postai úton kell megküldeni, vagy a Társaság székhe-
lyén személyesen leadni a következők szerint: Sági Géza Elnök-vezér-
igazgató Úr részére, Győr, Lajta u. 1–3. vételi ajánlat. Cím: 9024 Győr,
Orgona u. 10. 

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

Várjuk önéletrajzát:

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.

A GYOR-SZOL-NÁL!
VÁRJUK 

´́

GÉPI 
parkgondozó

CSOSZERELÓ́

AMIT KÍNÁLUNK:

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

szakirányú végzettséggel:

(C kategóriás jogosítvánnyal)

(B kategóriás jogosítvánnyal)

GÉPKOCSIVEZETO

TETOFEDO–BÁDOGOS´́ ´́

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos

munkarend

NYUGDÍJASOK
jelentkezését is várjuk!

bejelentett munkaviszony,
folyamatos munkavégzés

versenyképes fizetés
+ cafeteria

vidékieknek bejárási 
költségtérítés

szakmai képzések támogatása

hosszú távú munkalehetőség

munkavédelmi eszközöket,
kéziszerszámokat, gépeket

biztosítunk











´́

KONTÉNERES
GÉPKOCSIVEZETÓ́

´́

ÁLLÁSHIRDETÉS

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre 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 „vagyonkezelés” jeligét.

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

ingatlanüzemeltetési

ÜGYINTÉZO
Feladat: • A saját és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése.

Feltétel: • minimum középfokú műszaki végzettség • felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek • ügyfélorientált szemlélet • problémamegoldó

képesség, konfliktuskezelés • jó kommunikációs készség

Előnyt jelent: • B kategóriás jogosítvány
• saját tulajdonú gépjármű • felsőfokú műszaki végzettség

• ingatlankezelésben szerzett tapasztalat 
• társasházkezelői végzettség

Jelentkezési határidő:
2020. február 10.

´́

Karácsonyt követően kezdte el a szolgál
tató a kidobott karácsonyfák elszállítását a
városban kijelölt 103 fenyőgyűjtő helyről.
Az első fák közvetlenül az ünnepek után ér
keztek a gyűjtőhelyekre, a nagyobb döm
ping vízkeresztkor és az azt követő hétvé
gén volt. Január utolsó hetében már kisebb
volt a kihasználtság. A GyőrSzol Zrt. össze
sen mintegy 3540 ezer fenyőfát gyűjtött
össze a kijelölt helyekről.

A fenyőgyűjtő helyeket jelölő ketrece
ket és táblákat a napokban raktárba szállí
tották. A fenyők elhelyezési lehetősége ez
zel azonban nem szűnik meg teljesen. A
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonpro
fit Kft. közszolgáltatási hulladékszállítási
működési területén a családi házas öveze
tekben, illetve a bio hulladékgyűjtővel ren
delkező ingatlanok esetében a díszek nél
küli fenyőfa apróra aprítva a barna fedeles
kukában elhelyezhető. A volt karácsonyfák
díszek nélkül, a jogosultság igazolása után
a hulladékudvarokba is beszállíthatóak. A
hulladékudvarok nyitvatartása a gyhg.hu
weboldalon olvasható.

gyűjtötték a fenyőket

A GyőrSzol Zrt. január végéig működtet
te a városban kijelölt 103 fenyőgyűjtő
helyet.

Január végéig
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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!

´´
´´
´´

´´ ´´

„Viszonylag jól zártuk a tavalyi
évet, ivóvízből 400 ezer m3rel sike
rült többet értékesítenünk a terve
zettnél, szennyvízelvezetés területén
pedig 320 ezer m3 a többlet. 2019
ben a PannonVíz Zrt.nél az értéke
sítés nettó árbevétele közel 9 milliárd
forintot ért el. Mérleg szerinti ered
ményünk körülbelül 28 millió forint
lesz” – kezdte az adatok sorolásával
Tőke László elnökvezérigazgató.

Elmondta, a szép eredmények el
lenére, az ágazat finanszírozási prob
lémákkal küzd. Az utóbbi években
több ígéretet kapott a víziközmű
szakma, hogy megvizsgálják a nem
lakossági fogyasztók szolgáltatási dí
jának emelését. Ez az egyetlen szol
gáltatási ágazat, ahol 2012 óta nem
csak a lakossági, hanem az ipari dí
jak is változatlanok. „Sajnos az álta
lunk igénybe vett szolgáltatások dí
jai emelkednek, például a villamos
energia 2020ban négy forinttal ke
rül többe kilowattonként, mint
2019ben, csak ez a tétel 115 millió
forint többletköltséget ró társasá
gunkra. De költségnövekedést okoz
a bérek folyamatos emelése, még a
szerény mértékű adócsökkentések
ellenére is, hiszen a munkaerőmeg
tartó képességünket meg kell őriz
nünk” – vázolta Tőke László a nehéz
ségek hátterét.

A törvényi szabályozások által az
utóbbi években jelentősen csök
kent a víziközműszolgáltatók szá
ma. Az integrációk után napjaink
ban 38 társaság látja el azt a fel
adatot az országban, amit azelőtt
közel 400 víziközműszolgáltató. A
PannonVíz Zrt. a vidéki nagyságot
tekintve a negyedik, a tisztán ön
kormányzati tulajdonú társaságok
között pedig a legnagyobb.

Beszámolójából az is kiderül, a ví
ziközműszakmában dolgozók mun
kabére nem éri el a nemzetgazdasági
átlagot. A létszámhiány különösen a
technikusi, művezetői szinten jelent
gondot. A legendás Mayer Lajos Víz
ügyi Szakközépiskolában végzettek
kezdik elérni a nyugdíjkorhatárt. A
PannonVíz személyi állománya idő
södik, a szerelők, technikusok között
egyre többen képviselik az ötven
plusszos korosztályt. A szakképzés fo
lyamatban lévő átalakítása eredmé
nyeképpen remélik, hogy egyre több
fiatal választja hivatásának az ivóvíz
szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és
tisztítás szakterületét.

„Az új év kihívásainak három gon
dolat jegyében kívánunk megfelelni:
pontosság, szakmaiság és hatékony

ság. Azt hiszem, egyik fogalom fon
tosságát sem kell külön hangsúlyozni.
Idei terveink között szerepel, hogy fo
gyasztóink jobb kiszolgálása érdeké
ben, teljes palettára kibővítjük az in
ternetes lehetőségeket. Mód lesz a
folyószámla megtekintésére, szám
lák kifizetésére, adatok módosítására
és egyéb ügyek elintézésére a digitá
lis térben. Örülnénk, ha minél több
partnerünk venné igénybe elektroni
kus számla (eszámla) szolgáltatásun
kat is. Ügyfélbarát lesz a hibabejelen
tések rendszere, és az egyéb telefo
nos bejelentések fogadása is” – ígér
te az elnökvezérigazgató.

Várhatóan az év végén új helyen
nyílik PannonVizes ügyfélszolgálati
iroda, a Bartók Béla útról költözik az
Olimpiai Sportparkkal szembe a ki

rendeltség. Itt jobb parkolási lehető
ségekkel, és jobb körülményekkel
várják majd partnereiket. A Jókai úti
ügyfélszolgálat pedig továbbra is a fo
gyasztók rendelkezésére áll. 

„Örülünk annak, hogy jól szerepel
tünk az energiahatékonysági és a re
konstrukciós pályázatokon. Előbbiből
korszerű szennyvíztelepi légfúvókat
és gázmotorokat, állandó mágnesű
szivattyúkat, két vízműtelepünkön
(Szőgyén és Révfaluban) egyenként
500 KW teljesítményű naperőművet
fogunk beszerezni. A felújítási forrás
ból pedig többek között három olyan
győri utcában is lesz közműcsere,
ahol erre már nagyon megérett a
helyzet: a Somos, az Urbantsok ut
cákban és a Dózsa György rakparton”
– zárta beszámolóját Tőke László.

Ügyintézés az interneten is

Kilencmilliárd

ért el a társaság
forintos árbevételt 

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt. 
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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

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

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
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Adószám: 18510425
-2-
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ADÓJA

TÁMOGASSA

-ával 1%

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

ÁLLÁS

Nyugdíjas munkavállalók jelent
kezését várjuk rész és folyama
tos munkavégzésre: asztalos,
szakács, takarító, csemegepul
tos, könnyű fizikai feladatok. Je
lentkezni 96/822514 vagy sze
mélyesen Győr, Bartók B. u. 8.
sz. Északi Szomszédok Nyugdí
jas Szövetkezet irodájában.

Márvány Óvoda udvari munkást
keres! Telefon: +3696/317977.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanybojle
rek javítását vállalok Győrben és
környékén. Tel.: 0670/384
6557.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvételi
vel, azonnal készpénzfizetéssel!
Öreg, sérült, műszaki hibás, fe
leslegessé vált autóját megvásá
roljuk hivatalos szerződéssel!
0630/5275563, email:
dcarkft81@gmail.com 1 órán
belül válaszolunk levelére!

Mindennemű kárpitozást, javítást
vállalok ingyenes felméréssel, vi
déken is. Nagy szövetválasztékkal.
Tel.: 0620/2399198.

Társasházkezelés, közös képvise
let teljes szakiparral. 0630/520
8875, 0630/6007190.

Ajtók javítása! Kültéri és beltéri
ajtók javítása, vasalatzár csere,
zárjavítás. Tel.: 0670/2237957.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz
tással. Ingyenes felmérés, szállí
tás. Autók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdeklődés:
0670/8846838.

Áruházi, lapra szerelt bútorok,
eszközök, összeszerelése! Ház
körüli férfimunkák (számlaké
pes)! Érdeklődni lehet: 06
30/4036810; 0696/826322.

Villanyszerelés Győr és környé
kén. Kis munkák is. Rövid határ
idővel. Érd.: 0620/4026657.

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását,
megegyezés szerint. Érdeklődés
telefonon: 0670/6750654.

Vállalom limlomjának elszállítá
sát, megbízható csapat va
gyunk. Hívjon bizalommal, ár
megegyezés szerint. Igény sze
rint számlát biztosítok.  06
70/5146990

Lomtalanítást vállalok padlástól
pincéig, épületbontást is meg
egyezés szerint. Hívjon bizalom
mal! Igény szerint számlát bizto
sítok. Telefonszám: 0670/707
5812

Lomtalanítást vállalok, eltakarí
tom limlomját, ingyen elszállí
tom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalok pincétől
padlásig. 0670/2777947

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is válla
lom. Tel.: 0670/8826590.

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé
ig. Tel.: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny, szú
nyogháló, zsaluzia, reluxa, sza
lagfüggöny, gurtnicsere, redőny
javítás. Ingyenes felmérés! Tel.:
0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapétá
zást, tisztasági festést, laminált
padlók lerakását vállaljuk. Tele
fonszám: 0670/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, herendi por
celánt, Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá
kat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Eladó: süllyeszthető varrógép
„Lucznik”, 26 részes étkészlet,
Zsolnay, új konyhai robotgép,
originált csomagolásban. Érd.:
Őri Lászlóné, 0696/427109.

Felment a tört arany ára! 7.500–
8.500 Ft/gramm. Régiségfelvásár
lás! Győr, Hotel Rába! Február
12én, február 19én. Minden
szerdán! Fazon arany 9.000–
25.000 Ft/gramm. Festmények,
régi pénzek, kitüntetések, képes
lapok, Zsolnay, herendi porcelá
nok, karórák. 0670/3816345,
www.dunagaleria.hu

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát, Ce
ragem ágyat vásárolok! Érdek
lődni lehet: 0620/5299861.

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fo
gókat, kalapácsokat, satukat,
műhelyberendezéseket, kerti
szerszámokat vásárolnék. Tele
fonszám: 0620/4153873.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutalvány
elfogadása, beváltás. Nádorvá
rosban garázst vennék. Érdeklő
dés telefonon: 0670/5642280.

OKTATÁS

Német tanítást, korrepetálást
vállalok általános iskolásoknak,
kedvező áron. 0630/2789320

KIADÓ

Ikva utcai 2. emeleti lakás szobá
ja kiadó. A lakás felszerelt, WiFi
van. Kaució: 1 hó. Jelenleg 2 lány
és 1 fiú lakik a lakásban. Elsősor
ban lányok jelentkezését várjuk.
A szoba 45.000 Ft/hó + rezsi
(max. 10.500 Ft/hó/fő). Érdeklőd
ni lehet: 0670/4194222.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 40 nmes,
komfortos, teljesen felújított, ha
tározott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne, 45–80 nmes, 23
szobás, határozotthatározatlan
idejű bérleményre. Újváros, Bán
A. u. kizárva. (Hirdetésszám: 666) 

Nádorvárosi 2 szobás, 52 nmes,
komfortos, felújított, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne téglaépítésű, 34 szo
bás, határozatlan idejű, nádor
városi, belvárosi, bérleményre.
(Hirdetésszám: 667)

Belvárosi 2 szobás, 44 nmes,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, 45–
68 nmes, 3 szobás, határozat
lan idejű bérleményre. Újváros,
Sziget, Gyárváros, Bán A. u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 669) 

Szigeti 1 szobás, 33 nmes, fél
komfortos, szilárd tüzelésű, telje
sen felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo
bás, 50 nmes határozatlan idejű
bérleményre. Tartozás átvállalása
lehetséges. Adyvárosi, belvárosi
bérleményre. Bán Aladár u. kizár
va. (Hirdetésszám: 670)

Adyvárosi 2 szobás, 54 nmes,
összkomfortos, felújított, hatá
rozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 36–55 nmes, 2 kisebb
lakású, határozotthatározatlan
idejű bérleményre. (Hirdetés 
szám: 671)



212020. február 7.

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

A GyőrSzol TC szuperligás tekecsa
pata az előző szezon bajnokát, a Zengő
Alföld Szegedet látta vendégül február
elsején, az Orgona utcai tekepályán. A
lelátói jó hangulatot megalapozta, hogy
a Németh Mátéval és Lendvai András
sal kiálló GyőrSzol TC 4:0ra megnyerte
az ifjúsági korosztályos megmérette
tést, ezzel a győri fiatalok megerősítet
ték első helyüket a tabellán.

Jól kezdtek a felnőttek is, a Győr
Szol TC sokáig vezetett. A mérkőzés
győri oldalról kimagasló egyéni telje
sítményt is hozott, a felnőttek mező
nyében játszó, ám mindössze 16 éves
Tóth Dániel 643 fával hívta fel magára
a figyelmet. A GyőrSzol TC felnőtt ala
kulata végül 3:5 arányban alulmaradt
a jobb játékosokból és nagyobb ta
pasztalattal bíró Szeged ellen. Ez a ve

reség azonban inkább tekinthető
olyan sikernek a győri klub életében,
amelyből építkezhet a csapat a tava
szi bajnoki mérkőzéseken. Így látja ezt
az ellenfél, a Zengő Alföld Szeged ed
zője is. Karsai Ferenc a mérkőzést kö
vetően lapunknak elmondta: a bajno
kok ligája meccs után kicsit fáradtan
érkeztek Győrbe, a GyőrSzol TC meg
is lepte őket. „Tetszett a győri fiatalok
játéka, különösen Tóth Dániel teljesít
ménye volt imponáló. Szoros mecs
csen nyertünk Győrben” – értékelt a
szakember.

A GyőrSzol TC tekecsapata február
8án Kaposvárra látogat, ahol nehéz pá
lyán fő cél a győzelem. A következő ha
zai szuperligás meccs az Ajka vendégjá
tékával február 22én lesz, az Orgona
utcai tekepályán. A belépés díjtalan.

Kovács János, a Vitál Judo Klub vezetőjének öt
letéből született az óriásplakát, amely a dzsúdót,
mint életre nevelő hatású sportot népszerűsíti. Az
edző 60 éves születésnapja, 50 éves dzsúdós múlt
ja, több mint 40 éves edzői pályafutása és az után
pótlásnevelésben általa fejlesztett ukido módszer

Plakáton a siker titka

Győr egyik legforgalmasabb
pontján, a Szent István út és a
Nádor aluljáró sarkán óriás 
plakáton mosolyog ránk há
rom fiatal magyar bajnok, és
hirdeti a dzsúdó életre nevelő
hatását.

10 évvel ezelőtti indulása volt az apropója, hogy
számot vessen arról, mit köszönhet a dzsúdónak,
és milyen eredmények, sikerek születtek már an
nál az utánpótlásnál, akik ukidósként kezdték és
dzsúdósként már magyar bajnokként szerepelnek
a versenyeken.

Készségek, szorgalom, kitartás és eredmények,
négy kulcsfontosságú szó foglalja össze azt az utat,
amely az élet minden területére leképezhető,
ahogy a dzsúdó imidzsét is bemutatja. A plakáton
a „Judo életre nevel” felirat alatt mutatja be a klub
nevelési modelljét, az óvodáskor kezdeti koordi
nációs és mentális fejlesztésén alapuló ukidót, a
dzsúdó alapképzés fontosságát. A szorgalmasan,
kitartóan végzett edzések jutalmaként bajnokká
vált versenyzők, Takács Jázmin, Teidl Bendegúz, Ta
más Balázs portréját is láthatjuk. 

A szülők, ha dzsúdózni viszik gyermeküket, az
nem csak a fiatalok egészségére hat, hanem a sze
mélyiségük is jó irányban változik, és megkapják
a lehetőségét, hogy minél hosszabb ideig benne
maradjanak a sportban, életük részévé, életmód
jukká váljon a dzsúdó. 

„A plakát egyben a tisztelet kifejezése is a dzsú
dó közel hatvanéves győri múltja előtt, amelynek
a versenyzők, edzők, szülők is részeseivé váltak, és
amelyben a sportág nagyjai, köztük Vági Miklós,
Danyi László, a Pákozdi fivérek, Róbert Viktor és a
jelen egyik csillaga, Sipőcz Richárd is példaként áll
hatnak mindenki előtt hitükkel, kitartásukkal és el
ért eredményeikkel” – mutatott rá Kovács János,
aki elárulta, a dzsúdó mint sportág ma reneszán
szát éli, a folyamatos fejlődés jellemző a magyar
országi klubokra, amelyek másmás úton haladva,
nem teljesen azonos módszerekkel, de a gyerekek
nevelését, a sportág elsajátítását és a küzdelmek
ben való megmérettetésben elért eredmények
megszerzését tartják elérendő célnak. Mert a
dzsúdó több, mint sport, a dzsúdó életmód. 

A DZSÚDÓ
életre nevel Szerző: Szabó Csilla

Fotó: Vital Judo Klub

Szoros meccs
a címvédővel

Szerző: Nagy Csaba
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Ebben az idényben ismét az EHFkupában bizo
nyíthat az NB Ies tabella 3. helyén álló Grundfos
Tatabánya KC férfi kézilabdacsapata. A csoportkör
mérkőzéseinek helyszíne sem változik, hiszen Val
dan Matic vezetőedző együttese ezúttal is Győr
ben, az Audi Arénában fogadja ellenfeleit. A Tata
bánya az 1. fordulóban a spanyol BM Logroño La
Rioja csapatával találkozik. A spanyol klubot 2003
ban alapították, és jelenleg az élvonalbeli bajnok
ság negyedik helyezettje, eddig kétszer volt máso
dik a spanyol kupában, 2013ban és 2017ben, a
hazai ligában háromszor szerzett ezüstérmet és
egyszer lett harmadik lett. A spanyol csapatban
szerepel a magyar válogatott Ligetvári Patrik, rajta
kívül olasz, szerb, horvát, brazil és francia idegen
légiósokat is foglalkoztat a klub. A Tatabánya–La
Rioja EHFkupa csoportmérkőzés szombaton 12
órakor kezdődik, Győrben. 

Újra Győrben

JÁTSZIK 
a Tatabánya

Kína helyett Kazahsztánnal játszunk Győrben

Kihirdette első, 21 fős keretét a magyar női kézilabdaválogatott új
szövetségi kapitány párosa, Danyi Gábor és Elek Gábor. A csapatba
négy ETOjátékos került be.

A két szakvezető vasárnaptól
keddig a nemzeti csapat budaörsi
összetartásán tart edzéseket a játé
kosoknak, akik vasárnap este talál
koznak, majd tréningen vesznek
részt. A keretben újra helyet kapott
SzöllősiZácsik Szandra és Csiszár
Szekeres Klára, akik gyermekük szü
letése óta először kaptak behívót a
nemzeti együttesbe. Márton Gréta
és Vámos Petra viszont ezúttal ki
sebb sérülés miatt nem lehet ott
társaival, de a jobbátlövő Kovács
Anna neve sincs a listán. A decem
beri világbajnokságon látottakhoz
képest az új kapitányok számítanak
Lakatos Rita, Kácsor Gréta, Zácsik
Szandra, Szekeres Klára, Fodor
Csenge és Puhalák Szidónia játéká
ra. Az Audi ETOt négy játékos kép
viseli a válogatottban, a kapus Kiss
Éva, a jobbszélső Faluvégi Dorottya,

valamint két balszélső, Fodor Csen
ge és Puhalák Szidónia. A válogatott
a hazai, március 20. és 22. között
Győrben sorra kerülő olimpiai selej
tezőre készül, ahonnan az első két
helyezett jut ki a tokiói játékokra.

A korábbiakhoz képest változás a
tornával kapcsolatban, hogy Kína he
lyett Kazahsztán lesz a magyar válo
gatott első ellenfele az Audi Aréná
ban. Az esemény médiajogait is bir
tokló vállalat jelezte, hogy a korona
vírusjárvány miatt nem utazik Euró
pába a kínai válogatott. Kazahsztán
korábban beugróként ÉszakKorea
helyére került a montenegrói selej
tezőcsoportba, de most átkerült a
mieink négyesébe. A kezdési időpon
tok a televíziós egyeztetéseket köve
tően válnak véglegessé. A torna első
két helyezettje kijut a nyári, tokiói
olimpiára.

Az olimpiai selejtező programja:

március 20., péntek:
Magyarország–Kazahsztán 17.00 • Oroszország–Szerbia 20.00

március 21., szombat:
Magyarország–Szerbia 17.30 • Oroszország–Kazahsztán 20.30

március 22., vasárnap:
Szerbia–Kazahsztán 17.30 • Magyarország–Oroszország 20.30

A KAPITÁNYOK 
Keretet hirdettek
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A jelenlegi vezetőedző egy évvel
hosszabbította meg a nyáron lejáró
szerződését. Az már korábban eldőlt,
hogy a kapus Amandine Leynaud ka
pusedzőként is segíti Danyi Gábor
munkáját, és Holanek Zoltán erőnléti
edző, valamint Kun Zoltán videoelem
ző is marad Győrben. Zdravko Zovko
a következő idénytől a klub utánpót
lás akadémiáján kap fontos feladatot.
Csatlakozik a stábhoz Görbicz Anita,
az ETO ötszörös BLgyőztes ikonja is.

A következő idényben is Danyi
Gábor lesz a Bajnokok Ligája
címvédő Győri ETO edzője, és
csatlakozik a szakmai stábhoz
Amandine Leynaud és Görbicz
Anita is – jelentette be a klub
csütörtökön. 

A 36 éves kiválóság még nem vonul
vissza, játékosként és másodedzőként
is számíthat rá Danyi Gábor.

„Ez egy új szerepkör lesz számom
ra, de azt gondolom, a pályán szerzett
tapasztalataimnak köszönhetően, ér
demben hozzá tudok járulni az edzői
stáb munkájához, s közösen nagy sike

reket érhetünk el” – nyilatkozta Gör
bicz. A kapusok közül Kiss Éva és Kari
Aalvik Grimsbö visszavonul, Amandine
Leynaud pedig marad. Kiss és Grimsbö
helyére Laura Glaser és Silje Solberg
érkezik. További egyegy évig zöldfe
hérben szerepel Bódi Bernadett és
Puhalák Szidónia. Katarina Bulatovic

és Jana Knedlikova a 2019/20as sze
zon végén távozik Győrből. A keret
nem végleges, a tervek között szere
pel még egy játékos leigazolása a bel
ső posztok egyikére. Az ETO január
elején bejelentette, a Ferencváros ki
válósága, Lukács Viktória a nyártól
Győrben folytatja.

DANYI marad az ETO edzője, 
GÖRBICZ is a szakmai stábban
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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.

Burgonya
II. oszt.

Cherry Queen
desszert

125 g, 5992 Ft/kg

kartonos ár

169 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,2%-os,
0,5 l, 338 Ft/l

189 Ft/kg

Sertéslapocka
február 7—9.

1200 Ft/kg

Pecsenyekacsa

699 Ft/kg

469 Ft/db

Akció: február 7—13.

749 Ft/db

Vénusz étolaj
1 l

A győri Széchenyi István Egyetem SE dzsúdó
szakosztálya az influenzás megbetegedések miatt
a tervezett hat helyett csupán két indulóval vett
részt a felnőtt magyar bajnokságon Kecskeméten,
a hétvégén. A sikerek így sem maradtak el: Sipőcz
Richárd megszerezte élete első felnőtt országos
bajnoki címét a +100 kilogrammos súlycsoport
ban, míg Pryma Attila a 90 kilogrammosok között
a harmadik helyen végzett. A SZESE a 66 induló
klub közül a hatodik helyen zárt.

„Nagyon sűrű a versenynaptár, hiszen Ricsi
nemrég még Izraelben szerepelt egy, az olimpiai
kvalifikáció szempontjából fontos versenyen,
ahol értékes pontokat gyűjtött, most pedig élete
első felnőtt országos bajnokságán lett aranyér
mes. Most megyünk tovább a párizsi, majd rög
tön utána a düsseldorfi Nagydíjra, mindkettő
Grand Slam viadal, ami több ranglistapontot ad,
mint egy Grand Prix verseny. Ebben az évben hat
olimpiai pontgyűjtő versenyen indulunk, remé
lem, sikerül kiharcolni a tokiói részvételt, ami hi
hetetlen bravúr lenne” – mondta Gyimes Niko
lett, a SZESE edzője. 

December közepén, azaz jó más
fél hónap szünet után folytatódott a
labdarúgó NB II, a bajnokság 22. for
dulójával. A tavaszi nyitány idegenbe
li bravúrját a Siófok érte el, amely a
feljutást célul kitűző Gyirmótot győz
te le 3–1re. A somogyiak sikerükkel
feljöttek a negyedik, míg a gyirmóti
ak visszaestek a hatodik helyre.
„Nem koncentráltunk eléggé, így
nem meglepő, hogy komoly hátrány
ba kerültünk az első félidőben. A szü
net után fölényben játszottunk, de ki
hagytuk a helyzeteket. Hazai pályán
nem szabad három gólt kapni” – nyi
latkozta Csertői Aurél, a Gyirmót ve
zetőedzője.

Jobban ment a másik győri csapat
nak, az ETOnak, amely esélyeshez
méltóan, mind a három pontot el
hozta Tiszakécskéről egy 2–0ás si
kerrel, Vaszil Vaskeba és Vári Barna
bás góljaival. Az ETO FC már a harma
dik helyen áll a tabellán 37 ponttal, a
listavezető 49 pontos MTK és a 43
pontos Budafok mögött. „Nehéz
mérkőzést játszottunk, a Tiszakécske
masszív, szervezett csapat. Szeren

Először lett bajnok

csére az első félidőben előnyhöz ju
tottunk, a második gól pedig eldön
tötte a találkozó sorsát” – értékelte
a mérkőzést Kondás Elemér, az ETO

vezetőedzője. A 23. fordulóban az
ETO vasárnap 18 órakor a Siófokot fo
gadja, a Gyirmót pedig, szintén vasár
nap, Szegeden lép pályára. 

Egy győzelem, egy vereség

a felnőtt mezőnyben
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