Október 15. a babagyász világnapja. Olyan gyermekekre emlékezünk ilyenkor, akik vagy a várandósság alatt, vagy a születést követő egy évben távoztak el
közülünk. Ezt a traumát feldolgozni nem egyszerű feladat,
vannak, akik évekig cipelik magukkal a lelki terhet. A Babagenetika Egyesület a művészetterápia segítségével próbált könynyíteni az érintettek lelkén, az idei világnapra életre hívott kiállítás
október 21-től már Győrben, a Generációk Házában is látogatható.

MEGRAJZOLT FÁJDALOM
Szerző: Bajzát Zsuzsi
Illusztráció: I. V. Orsolya

„Hivatásom, és persze anyaságom okán sok
baba-mama csoportban tag vagyok, és egy
ilyen oldalon jött velem szembe a Babagenetika Egyesület felhívása. Olyan édesanyákat, édesapákat hívtak alkotónak, akik átélték az egyik legborzasztóbb dolgot az életben, elveszítették a gyermeküket. Nagyon
megrázott a téma engem is, úgy éreztem,
hogy ezt minél több embernek látnia kell” –
ilyen érzések kavarogtak Hidvégi-Vas Éva, a
Győribaba közösségi oldal alapítójának fejében, amikor megszervezte, hogy az Átsuhanó Babák című kiállítás Győrben is látható
lehessen.

AJÁNLÓ

Ahogy idősödünk, egyre inkább igaz az az állítás, hogy nincs olyan ismerősünk, aki ne élte
volna már át ezt a traumát – fogalmazott
Királyfalvi Jennifer, a Babagenetika Egyesület
egyik tagja. A csoport pár éve az elnök, Sevcsik
M. Anna személyes érintettsége miatt jött létre, mára pedig több taggal, és komoly szakmai
háttérrel rendelkeznek. Céljuk a segítségnyújtás – mind mentálisan, mind pedig orvosilag –,
illetve az érzékenyítés, mert napjainkban még
mindig tabutémának számít a babagyász feldolgozása.
Az Átsuhanó babák című kiállítás október 21én nyitotta meg a kapuit a Generációk Művelődési Házában, és egészen november 2-ig várja
az érdeklődőket.

AJÁNLÓ
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BEFEJEZŐDÖTT A „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA GYŐRBEN” CÍMŰ PROJEKT

MODERN, TÁGAS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜLT
leten belül pedig teherliftet építettek ki az árumozgatás megkönnyítésére.
Szerző: Rozmán László
Fotók: Marcali Gábor

T

eljesen megújult a Herman Ottó utcai vásárcsarnok, megépült mellette egy 294
férőhelyes parkolóház, sor került a környező zöldterületek – köztük a Malom liget, a
Halacska park és az Ady-domb – fejlesztésére és
egy széles körű lakossági szemléletformáló kampánysorozat is zajlott a megvalósítás ideje alatt.
Mindezekkel befejeződött a „Zöld város kialakítása Győrben” című európai uniós projekt.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Győr-Szol Zrt. konzorciuma több mint 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós
forrásból és 600 millió forint önerőből valósította meg a projektet. Az elmúlt évtizedekben
a város kinőtte a Herman Ottó utcai vásárcsarnokot, mutatta ezt, hogy piaci napokon mind az
árusítóhelyek, mind a parkolóhelyek tekintetében zsúfoltság, telítettség volt a jellemző. Emiatt szükségessé vált a vásárcsarnok teljes körű
felújítása és 294 férőhelyes parkolóház megépítése, amely közvetlen összeköttetésben van
a vásárcsarnok épületével.
A fejlesztés során megoldódott a korábban az
épület körül elszórt kereskedők rendezett térben való elhelyezése a kereskedők utcájában.
A parkolóházban elektromos járművek számára töltőberendezéseket alakítottak ki, az épü-

Dr. Dézsi Csaba András polgármester megköszönte mindenki munkáját, aki részt vett a beruházásban. „Itt volt egy régi vásárcsarnok,
amit ugyan szerettek az emberek, de rendkívül
zsúfolt volt és elavult. Most lett egy szép, tágas, modern, a mozgáskorlátozott embereket
is kiszolgáló létesítmény és mellette egy parkolóház, ami a környék parkolási problémáját
is orvosolja” – emelte ki a városvezető. Hozzátette, a projektben szereplő parkfelújítások,
zöldterület-rendezések minden korosztály
számára aktív kikapcsolódást biztosítanak. Az
itt élők számára kedvező változás a zöldterületek növelése is. Záró szavaiban dr. Dézsi Csaba

Dr. Dézsi Csaba András polgármester

András hangsúlyozta, a valódi dicséret az, hogy
szinte mindennap tele van a győri vásárcsarnok
árusokkal és vásárlókkal.
„Egy olyan komplex fejlesztési csomagról van
szó, amely a győriek és a város környékén élők
számára is haszonnal jár” – ezt már Endrődi
Péter, a Győr-Szol Zrt. igazgatóságának elnöke
mondta. A parkfelújításokkal kapcsolatban
hozzáfűzte, ezek a beruházások nem csupán
szebbé tették a környezetet, de számos funkcióbővítő fejlesztés is történt, amelyek a gyerekek, az idősebbek, vagy éppen a kutyások
számára is lehetőséget biztosítanak a szabadidő eltöltésére. „Szeretnénk kiszolgálni a győriek igényeit, figyelünk az észrevételekre és
nyilván a vásárcsarnok napi működésében is
tapasztalhatók hiányosságok, amiket kollégáim nap mint nap próbálnak helyrehozni.”
A projekten belül megvalósult komplex zöldterület-rehabilitáció magában foglalta a növényzet megújítását, a köztéri berendezések, a
kerti bútorok, az út- és térburkolatok, locsolóhálózat együttes felújítását. A Herman Ottó utcai vásárcsarnok melletti téren, a parkolóház
mellett újonnan kialakított zöldterületen, a Malom ligetben és az Ady-dombon megtörtént az
érintett területek faállományának állapotfelvétele és tervszerű állománycseréje. Az árnyékolás érdekében napvitorlát szereltek fel és több
„okos” oszlopot is kihelyeztek a parkokban,
ahol az internet elérése biztosított. Mindegyik
felújított zöldterületen kamerarendszereket
telepítettek.
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Nem hivatalos történelmi álláspont, de igaz, hogy
Győr az 1956-os forradalom második fővárosa volt.
Legismertebb érdeme, hogy itt alakult meg a Dunántúli Nemzeti Tanács, melyhez még a Tiszántúlról is
csatlakoztak megyék. Bana József történész, kutató,
a Győri Városi Levéltár igazgatója egyetemen oktatja
azt a korszakot, melyben kitört a zsarnokságot a középen lyukas zászló jelképével megtagadó, új nemzeti identitást kereső forradalom. Vele beszélgettünk.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Győr Városi Levéltár
O. Jakócs Péter

Joggal nevezik Győrt az 1956-os forradalom
második fővárosának?
Ez nem megalapozott történelmi álláspont,
csupán Kádár János, a későbbi pártfőtitkár terjesztette, aki kifejezetten haragudott erre a vidékre a Dunántúli Nemzeti Tanács megalakulása és a mosonmagyaróvári tragédia miatt is.
A mosonmagyaróvári sortűzzel bizonyára nem
az volt a baja, hogy a hatalom parancsára eldördült, és ez a vérengzés rengeteg áldozatot
követelt – kezdetben mintegy ötven halottról
beszéltek, később ennek a duplájáról, és a sebesültek száma is mintegy 250 fő volt –, hanem annak a helyi, neki nem tetsző, a sortüzet a városi tanács által még 1957
elején is elítélő állásfoglalása. Abból a szempontból azonban indokolt a „második főváros” minősítés, hogy 1956. október 30-án
itt alakult meg a Dunántúli
Nemzeti Tanács, melyhez
csatlakozott több megye,
még délről és a Tiszántúlról
is. Kádár ezt ellenkormánynak tartotta, s miután hatalomra került, azt fejtegette egyik beszédében:
a Dunántúli Nemzeti Tanács úgy akarta megosztani Magyarországot,
ahogy a két Korea áll
szemben egymással.
Mi volt a Szigethy Attila vezette, s
a térség irányítását felvállaló Dunántúli
Nemzeti Tanács célja, stratégiája?
Nem ellenkormány akart lenni, semlegességet, szuverenitást követelt, folyamatosan egyeztettek Nagy Imre kormányával. Szigethy Attila a Rákosirendszer restaurálását semmiképpen
nem fogadta volna el, ő egyfajta népfrontos politikában bízott, azt gondolta, Kádárék kiegyeznek Nagy Imrével.
A forradalom eredményeképpen azt
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Szóval nem szerepelt a Dunántúli Nemzeti Tanács programjában, hogy a Dunántúlt kiszakítják az ország testéből és
Ausztriához csatolják.
Nem. Bár Szigethy titkárának, a később
külföldre távozott Rokop Józsefnek volt
olyan útlevele és levélpapírja, amit a
Dunántúli Nemzeti Tanács adott ki. Úgy
látszik, Magyarországon fontos jelzése az
önállóságnak, hogy azonnal saját levélpapírt és bélyegzőt készítenek.
Bana József, a levéltár igazgatója
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is realitásnak tartotta, hogy az 1955-ben
Ausztriából kivonult Vörös Hadsereg hazánkban is szedi a sátorfáját és hazamegy. Ez illúzió
volt, bár érdekes, hogy 1958-ban Hruscsov
szovjet pártfőtitkár idején felmerült ez a gondolat, de ha kivonulnak, akkor Kádár rendszere
rögtön összeomlott volna. Szigethy egyébként
világosan látta a magyar helyzetet. Az országba illegálisan bejutó BBC 1956 november elsején, a szovjet csapatok bevonulása előtt három nappal készített egy interjút vele. Ő optimistán beszélt, majd amikor kikapcsolták a
mikrofont, azt mondta a riporternek: maguk,
angolok a bűnösök abban, hogy kirobbantották a szuezi válságot. Ezzel azt üzenték
a szovjeteknek, a mi forradalmunkat el lehet tiporni.

GYŐR VOLT A FORRADALOM MÁSODIK FŐVÁROSA

LYUKAS ZÁSZLÓVAL
A ZSARNOKSÁG ELLEN

Elfogása után valóban öngyilkos lett Szigethy
Attila, vagy feltételezhetően megölték?
Minden, utólag dokumentumokkal igazolt előjel
arra utalt, hogy Szigethy Attilát és körét egy elrettentő kirakatperben akarták elítélni. A Dunántúli Nemzeti Tanács elnöke többször kísérelt meg
öngyilkosságot a fogságban, végül harmadszorra
sikerült neki, kiugrott a kórház ablakán. Öngyilkosságával legalább 2-3 ember életét mentette
meg. 1993-ban publikáltuk a sajtóban a pártbizottság akkori győri vezetőjének beszámolóját,
amiben az szerepel: százévenként fordul elő,
hogy egy kiemelkedő személyiség meglóg az
igazságszolgáltatás elől, most mit fogunk mondani a munkásosztálynak? A nagyszabású kirakatperből egy évvel később egy nemzetközi hatásában legyengített eljárás lett. Mindenesetre
árulkodó, hogy Szigethy Attilát, akinek nem volt
pere, nem volt hol bűnösnek kimondani, titokban
Sopronkőhidán temették el, a holttestét nem adták ki a családnak. Igaz, jogállamról akkor szó sem
lehetett, a megtorlások a pártbizottságon dőltek
el, a bíróságokra csak annak kimondása hárult
feladatként.
Milyen volt Győrben a társadalmi légkör, milyen volt a közhangulat, mekkora volt az elégedetlenség, ami 1956 októberében itt is a
forradalomhoz való csatlakozáshoz vezetett?

Győrben a hadiipart fejlesztették az ötvenes
években, mert az országos pártvezetésnek az
volt a meggyőződése, hogy hamarosan kitör a
3. világháború. Az erőszakos iparosításnak ez
volt az oka. A mezőgazdaságot tönkretették,
így onnan is az iparba menekültek az emberek.
Elkezdődött egy panelprogram, miközben üresek voltak a boltok, a közellátás katasztrofális,
az életszínvonal romokban. Az országos költségvetés 45 százalékát hadi célokra fordították. Az alapvető emberi jogok még minimális
szinten sem működtek, az emberek féltek, gyanakodtak egymásra. Az ipari gyárakban viszont
szervezett munkások dolgoztak, szinte minden
üzemnek stencilezett újságja volt. Szegény
Maros Józsefnek ez lett a veszte. Ő amolyan
gyűjtögető munkásember volt, 429 szórólapot
gyűjtött össze szenvedélyből, még naplózta is
őket. Később több hónap börtönt kapott érte.
Győrben sem volt könnyebb az élet, mint Budapesten. Nálunk azonban nem október 23-án, hanem csak 25-én tört ki a forradalom. Miért?
Az emberek figyelték a híreket, újságot olvastak, rádiót hallgattak. Két nap múlva érett
meg a helyzet arra, hogy összefogjanak. Elhiggyék, hogy a sorsuk megváltoztatható,
emberibb, félelemtől mentes életet, szabadságot, jobb ellátást akartak. Ettől kezdve

szervezett, tudatos cselekvésbe kezdtek. A
Szabad Európa propagandaműsorai elhitették
velük, hogy jön a külföldi segítség, élelmet és
gyógyszereket valóban küldtek. Az emberek
előtt jobban kinyílt a világ, vállalták a megtorlás kockázatait is.
A forradalom azonban elbukott…
Elbukott, de hosszú utóvédharc kezdődött. A
levéltárunk által kiadott többkötetes dokumentumgyűjtemény közvetlenül a forradalom
bukásától induló könyve kétszer hosszabb,
mint magáé a forradalomé. Kellett fél év, míg
Kádárék ténylegesen át tudták venni a hatalmat. Nem voltak kádereik, még olyan embereket is be kellett vonniuk a közéletbe, akik a
munkástanácsokban vállaltak szerepet. Az Államvédelmi Hivatalt nem lehetett tovább
fenntartani, a Munkásőrségbe és a karhatalomba viszont nemigen jelentkeztek az emberek. A rendőrség és a hadsereg ellenségesen viselkedett egymással. A számonkérést,
a megtorlást nehezítette, hogy voltak olyan
ügyészek, akik hónapokra meg tudták akadályozni a megtorlás kibontakozását. Ilyen volt
például Győrben Kéri József. Vörös Jenő irodalmi szerkesztőt délelőtt bevitte a rendőrség, az
ügyész meg délután hazaengedte. Ez többször is megismétlődött, úgyhogy Jenő bácsi
jobbnak látta, ha külföldre távozik.

„AZ ALAPVETŐ
EMBERI JOGOK
MÉG MINIMÁLIS
SZINTEN SEM
MŰKÖDTEK”
A megtorlás azonban nem maradt el.
Sajnos nem. Többnyire azokat ítélték halálra,
akik a Dunántúli Nemzeti Tanács megbízásából
kimentek Mosonmagyaróvárra vizsgálódni,
vagy éppen csendesíteni a tömeget. Földes Gábor, a győri színház főrendezője a bukás után
még megrendezhette a Bánk bánt, aztán halálra ítélték és kivégezték. Tihanyi Árpádot
horthysta katonatisztként ítélték el, noha a
nemzetéhez hű tanárember volt. Gulyás Lajost
mint „megtévedt egyházi személyt” küldték a
halálba. Eredetileg Galambos Ireniusszal akartak példát statuálni, de ő kiment Ausztriába, s
még hosszú évtizedeken át Felsőőrön papként
szolgált, a magyar, a roma, az osztrák és a horvát hívek szeretetében. A Kossuth Rádió hiába
szajkózta, hogy aki hazajön külföldről, annak
nem lesz bántódása. Török István visszatért,
már a határon félholtra verték, majd kivégezték. Az országban összesen 35 ezer emberen
torolták meg a forradalmat.
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SZEMSZ

G

Garamvölgyi Imre

EMBEREK

VOLTAK, ÉRTÜNK

HALTAK

Csupán felmászott egy ronda oszlopra.
Drótot akart tenni egy gyűlölt csillagra,
ami mindazt jelképezte, ami gúzsba kötötte minden magyar akaratát. Egy drótot, ami jelképesen döntötte volna le egy
elnyomó rendszer emlékét. Vágyálom
volt csupán. Egy 29 éves emberi élet
utolsó mozzanata, amelyben megtestesült a szabadság. Ebben a pillanatban egy
boldog ember kúszott fel a magas oszlopra. Minden porcikájában érezte a szabadság oly rég érzett eufóriáját, amit addig talán egyszer sem érzett. Aztán mindennek vége lett. Lövés dördült. Szabó
Béla csipkeszövő pedig véresen hullott a
Hős Vörös Hadsereget méltató emlékmű
alatt álló tömegbe. A vörös csillagot ledöntötték nélküle is, ám halálával új csillag jelent meg az égen.
Pár perc múlt csak el, épp a Himnuszt
énekelte a tömeg, mikor elterjedt a hír,
forradalmár diákokat zártak a győri börtönbe. „Szabadítsuk ki a politikai foglyokat!” – ordította a felbőszült tömeg, és a
közeli börtön épülete elé vonultak. Köztük
volt Máté Mária kórházi alkalmazott és
Halász Ödön ménfőcsanaki vízvezetékszerelő is. Amikor a börtönhöz értek, az
ÁVO már tudta, hogy baj van, csapot-papot, fegyverekkel teli teherautót hátrahagyva a belügyi intézménybe menekültek. Máriának ez volt a végzete. Felmászott egy teherautóra, és adogatni kezdte
a fegyvereket a tüntetőknek. Egy gépfegyverrel a kezében érte a halálos lövés,
amit az ÁVO egyik női alkalmazottja adott
le a platón álló 20 éves nőre.
Halász Ödön mindössze 18 volt. Épp átlépett az önrendelkezés jogi pillanatán. A történelem azonban megakadályozta abban,
hogy férfivá teljesedjen. Meghalt. Bűne
annyi volt, hogy egy bűnös rendszer bűnös
rendfenntartóit jogosította arra, hogy rálőjenek egy bűntelen emberre.
Győr emlékszik a hőseire.
Gyúljanak a gyertyák!
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Kolozsváry Ernő, a rendszerváltás utáni szabad Magyarország első
győri polgármestere kezdeményezésére Deim Pál Kossuth-díjas
szobrászművész az ország talán legszebb 1956-os emlékművét
készítette el Győrben – fogalmazott egy korabeli méltatásában P.
Szabó Ernő műkritikus, esztéta.

´´ GOLGOTÁJA
GYOR

A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEMBEN

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

E

gy nagy formátumú műértő – történetesen az akkori polgármester – találkozott a kor egyik legjelentősebb szobrászművészével, Deim Pállal. A megrendelő
és az alkotó hasonlóan gondolkodott a világról, a szabadságról. Mindketten tudták, hogy
a magyar forradalom erejét, méltóságát, dicsőségét és fájdalmát az események valamelyik konkrét mozzanatának vagy hősének
realista megjelenítésével az utókor számára
hitelesen ábrázolni nem lehet. Olyan emlékmű lehet csak méltó 1956 szelleméhez, mely
minden elfojtott forradalomnak, történelmi
drámának, az igazság megfeszítésének az
örökérvényű, nagy hatású alkotása. Az emberiség történetét végigkísérik ugyanis a hősök és az árulók, a megfeszítők és a megfeszítettek szimbolikussá vált sorsa, életeket,
korszakokat meghatározó önfeladása vagy
halálos kiállása, következetessége. Az emberek, a társadalmi csoportok időnként föllázadnak, majd elbuknak, megalkusznak lelkiismeret-furdalással vagy anélkül, máskor
győzedelmesek lesznek, s az emberi emlékezet mellett a történelem is megőrzi őket.
Hősök születnek, akik még a bukásukkal is
életben tartják a reményt. A hősöknek átélhető
történetük, sorsuk van. Szüleik és gyerekeik
vannak, hősiességükkel akarva-akaratlan őket
is föláldozzák, esetleg egykori barátaikkal kerülhetnek szembe saját igazságuk tudatában.
Nemzeti sorskérdések fogalmazódnak meg,
erkölcsi parancsolatok birkóznak egymással,
emberi csalódások és vigaszok, távoli remények kísérik végig a későbbi hősök életét. A
megvalósulás reménye tartja fönn a forradalmi
gondolatokat, felismeréseket.
Ezt a bonyolult történelmi, társadalmi, politikai
és magánéleti drámát – mely az 1956-os magyar forradalomnak is óhatatlanul a része volt
– közhelyes klisékkel elmondani nem lehet. A
művészet persze – lévén nem történelemkönyv – nem is elmond, hanem ábrázol az ő sajátos, élményszerűen átélhető formanyelvével.

Ilyen kiemelkedő alkotás Deim Pál Golgotája.
Az alkotóval 1993-ban, a szobor fölállításának
az évében találkoztam. Azt mondta, folyamatosan foglalkoztatta a Golgota gondolata.
1989-ben egy 40x25x20,5 centiméteres bronz
kisplasztikában el is készítette azt. Kolozsváry
Ernő polgármester szakértő hívása, felkérése
hatására álmodta térbe az alkotást. A tér Deim
számára mindig is meghatározó volt. Tudta,
hogy a szobornak a környezete erősítheti,
gyengítheti, de még el is térítheti az élményt.
A győri Bisinger sétányon megtalálta méltó
otthonát a Golgota, a magyar szobrászművészet szerethetően fontos alkotása a velünk
élő történelemben. A pénteki győri emlékezés központi helyszíne is hagyományosan az
emlékmű környezete lesz.

SZÁMÍTÓGÉPEKKEL SEGÍTIK A FIATALOKAT
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Ács Tamás

loknak, és egy kicsit a világra is szélesebb ablakot nyit a számukra.
„A járvány idején a magyar emberek, civil szervezetek és cégek a legjobb arcukat mutatták, hiszen rengetegen segítettek, és milliárdos nagyságrendben érkeztek a legkülönbözőbb felajánlások” – hangsúlyozta dr. Simon Attila István helyettes államtitkár. Kiemelte, a kormány a járványügyi védekezés mellett a társadalmi felelősségvállalásnak is kaput nyitott az Önkéntességért és Adományozásért Felelős Akciócsoporton keresztül. Ez a lehetőség várakozáson felüli
összefogást eredményezett, több ezer felajánlás érkezett. „A legszebb az egészben az önzetlenség, hiszen a felajánlók ismeretlenül segítenek ismeretleneknek. Csak a szociális államtitkárság 2500 számítástechnikai eszközt osztott
szét többek között gyermekotthonokban, illetve
nevelőszülőknél nevelkedő gyermekeknek.”
Hozzátette, Szalai Ágnes kérésének is örömmel
tettek eleget, hiszen szemmel láthatóan nagyon
jó helyre kerülnek a számítógépek.

„Gépírást tanulok, de azért mesét is nézek majd
rajta” – mondta az egyik megajándékozott a
huszonegy mozgásában korlátozott gyermek
közül, akiknek a tanulását segítik majd a számítógép-adományok.
„Nagyon örülök a számítógépnek, sokat segít
majd a gépírás tanulásában. Emellett meséket
is nézek majd, az őszi szünetben pedig játszom
is rajta” – mesélte a Győr Plusznak Döngölő
Ádám, aki huszonegy társával szerdán vehette
át a számítástechnikai eszközöket az Olimpiai
Sportparkban.
A Handicap Egyesület elnöke, Szalai Ágnes a
járványügyi helyzetre és a tavaszi online tanulás tapasztalataira tekintettel fordult Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárhoz
azért, hogy a fiatalok táblagépekhez juthassanak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
tabletek helyett azonban komplett számítógépeket biztosított a gyerekeknek” – ismertette
az adományozás hátterét dr. Pergel Elza alpolgármester. Hozzátette, ezek a számítógépek
nemcsak az online tanulásban, hanem a gépírás elsajátításában, az informatika megismerésében, és egyéb hasznos ismeretek megszerzésében is segítségül szolgálnak a fiata-

Dr. Simon Attila István
helyettes államtitkár

„Egy olyan szervezetet álmodtam meg, amely
összefogással küzd a falak lebontásáért, és segítséget nyújt az érintett családoknak” – fogalmazta meg küldetését a Handicap Egyesület elnöke. Hozzátette, érintett szülőként is nagy
öröm a számára, hogy kérése meghallgatásra
talált, amelynek köszönhetően a gyerekek hatalmas segítséget kaptak a tanulmányaikhoz.
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LAKOSSÁGI FÓRUM
Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi
Osztály ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a településképi rendelet módosításának
munkaközi tájékoztató szakasza
tárgyban a 2020. október 26-án 10
órára Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala dísztermébe
meghirdetett lakossági fórum elmarad, annak megtartására egy
későbbi időpontban kerül sor.
Ennek megfelelően 2020. október
16-án a módosítás munkaközi
anyaga sem került feltöltésre a város internetes oldalára a
„https://gyor.hu/varoshaza/telepuleskepi-eljarasok/” címszó alatt.

A lakossági fórum új idŐpontjáról
a https://gyor.hu honlapon és a
GyŐr+ Hetilapban adunk majd
tájékoztatást.

HÁROM SZÁZALÉKRA ÁLLT BE

A MEGYEI MUNKANÉLKÜLISÉG
A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság idején előbb felkúszott majdnem négy és fél, majd augusztusra visszaállt három százalékra a megyei munkanélküliségi ráta. Győr-Moson-Sopronban is
nőtt az állás nélkül lévők száma, de továbbra is nálunk van a legkevesebb munkanélküli.
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter

A

Győr Plusznak a megyei közgyűlés elnöke mutatta be és értékelte a legfrissebb munkaerőpiaci adatokat. Németh
Zoltán szerint a megye gazdasága is megszenvedte a járvány első hullámát, de aztán nyáron
már elkezdett talpra állni a térség. „Az évnek
mindössze 1, 6 százalékos rátával futottunk neki, ami májusban 4,4 százalékra futott fel, de aztán augusztusra 3 százalékra mérséklődött” –
mondta Németh Zoltán. „Néhány szektor különösen is érintett a járvány okozta válságban,
nagyot nőtt a munkanélküliség a vendéglátóiparban, a szolgáltatási területen és a kereskedelemben is” – tette hozzá a megyei elnök.
„A pandémia is hozzájárult a gazdasági viszszaeséshez, de tapasztalataim szerint a cégek
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most bonyolították amúgy is esedékes leépítéseiket vagy átcsoportosításaikat is, úgyhogy nem egyértelműen a korona tehet a
válságról” – fogalmazott a politikus. A megye
első embere bizakodó és osztja Orbán Viktor
miniszterelnök véleményét, aki korábban azt
mondta, nehéz lesz a tél és a tavasz is, de
nyáron már remélhetőleg egészen normális
életet élhetünk.
„Szerintem ha meglesz a vakcina, már nem
mélyülhet el újra az egészségügyi és a gazdasági válság, addig pedig kiemelten kell foglalkoznunk azoknak az ágazatoknak az életben tartásával, amelyek a recesszió legnagyobb vesztesei” – mondta Németh Zoltán.
„Szerencsére továbbra is Győr-Moson-Sopron megyében vannak a legkevesebben állás
nélkül, de persze ez nem vigasztalja azt a közel hétezer embert, akik nem dolgoztak
augusztusban” – emelte ki a megyei elnök.

Négyszázan éltek az önkormányzat által biztosított lehetőséggel,
és igényelték a Győr-címeres
zászlót, amellyel mindenki hozzájárulhat a méltó városképhez
nemzeti ünnepeink alkalmával.
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

„Fontos, hogy megéljük és kifejezzük győriségünket, legyünk büszkék arra, hogy győriek
vagyunk!” – mondta dr. Dézsi Csaba András
polgármester a címeres zászlók átadásakor.
Hozzátette, már önmagában az, hogy egy
Győr-zászlót birtoklunk, erősíti az összetartozásunk érzését.
Radnóti Ákos alpolgármester hozzátette, az
igénylők vállalják, hogy a lobogókat a nemzeti
ünnepeinken kitűzik a házuk falára, ezzel is
hozzájárulnak a jeles alkalmaink méltó hangulatához.
A városháza előtt kedden már reggel szép
számmal gyűltek össze a zászlók átvételére.
Borsodi Imre például öt zászlót is kapott, hiszen egy öt lépcsőházas társasházból érkezett. Mint mondta, korábban, amikor nemzeti
színű zászlót lehetett igényelni az önkormányzattól, azzal a lehetőséggel is éltek, és a

´´
GYOR-CÍMERES
ZÁSZLÓK
LOBOGHATNAK A HÁZAKON

A zászlótartókat az épület utcai
homlokzatán, az utcaszinttől mért
2,5 méter magasságban kell elhelyezni.

mondta, a fiának és szomszédjának a zászlójáért is eljött. „Nagyon örültem a lehetőségnek, és természetesen kitűzöm a lobogót a
házam falára” – nyilatkozta.

Győr-címeres zászlókat is kitűzik majd, hozzájárulva a szép és méltó városképhez. Péter
Győző három zászlót vitt, kérdésünkre el-

Az önkormányzat által adományozott zászlókat
tehát október 23-a alkalmából már láthatjuk lobogni a győri lakóépületek homlokzatán.

ÚJ GÉPEK SEGÍTIK A LOMBGYŰJTÉST
Két új lombszívó berendezés és egy gyűjtőkosaras fűnyírótraktor segíti a
Győr-Szol Zrt. dolgozóinak munkáját az őszi feladatok ellátásában. Az új
gépeket szerdán mutatták be a sajtó képviselőinek Adyvárosban, az Ifjúság körút és Földes Gábor utca találkozásánál.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. O. Jakócs Péter

Dr. Dézsi Csaba András polgármester a gépbeszerzés kapcsán elmondta, az ősz beálltával elkezdődött a levélhullás, amelyet össze kell gyűjteni a város közterületeiről. „Rendkívül fontosnak
tartom, hogy a győriek megtudják, elkezdődött a
lomb összegyűjtése a városban, és arról is tájékozottak legyenek, hogy ezt a feladatot milyen
eszközökkel végzik a cég munkatársai” – hangsúlyozta a polgármester.
Az Ifjúság körúti platánfasorra hívta fel a figyelmet Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet
képviselője, amely néhány nap alatt lehullatja
a leveleit és az új gépek segítségével itt is gyorsabb lesz a falevél eltakarítása. „Kezdeményeztük a köztisztasági rendelet felülvizsgálatát annak érdekében, hogy bizonyos napszakokban parkolási tilalmat rendelünk el az utca
egyik, majd másik oldalán, így a parkoló autók
nem akadályoznák a munkát, gyorsan végig
tudna menni a lombszívó gép.”

2020. október 23.
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FELELŐS, MEGÉRTŐ VISELKEDÉST KÉR A KÓRHÁZPARANCSNOK IS

„A feladatunk nem változott a korábbi kórházparancsnokéhoz képest. Felügyelnünk és biztosítanunk kell az egészségügyi stratégiai készleteket. Mellette meg kell védenünk a humán erőforrást, ami azt jelenti, hogy ellenőriznünk kell a
beléptetést és a kórházban tartózkodás szabályainak betartását is. Ami pedig a legfontosabb,
hogy a kórházi vezetés és az Operatív Törzs közötti gyors és eredményes kommunikációt is
nekünk kell biztosítani” – avatott be a részletekbe a kórházparancsnok, aki hangsúlyozta, elődjeik, Bozsoki Attila honvéd alezredes és Györe
Tivadar honvéd főtörzsőrmester kiváló munkát
végeztek. Nekik a nulláról kellett felépíteni a kórházparancsnoki rendszert, a gyakorlati és a bizalmi kérdéseket egyaránt érintve.
Az egyenruhások egyébként minden főigazgatói
és főorvosi értekezleten részt vesznek, így megismerik a kórház működését és azokat a felmerülő kéréseket, megoldandó feladatokat, amelyeket továbbítani tudnak az Operatív Törzs felé.
Ez lehet akár eszközbeszerzés, vagy akár a humán erőforrásra vonatkozó információ.
„A strapabíró, biztonságos katonai sátrak beszerzése is egy igény volt, hiszen felmerült, hogy nem
engedhetjük meg, hogy a betegek szélben, esőben, hóban várakozzanak” – hozta példának a
kórházparancsnok. „Kérték, hogy oldjuk meg, mi
pedig azonnal jeleztük a problémát az Operatív
Törzs felé, akik haladéktalanul intézkedtek.”

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kórházparancsnoki feladatait
szeptember elejétől Tóth Attila rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos,
és a logisztikai feladatokat támogató Tóközi Imre rendőr őrnagy látják
el. A munkakör összetett, a felelősség nagy, de ami a legfontosabb: az
emberek biztonságáért dolgoznak.

„TESSZÜK A DOLGUNKAT,
AMÍG SZÜKSÉG VAN A MUNKÁNKRA”
Szerző és fotó:
Havassy Anna Katalin

A

két rendőrtiszt munkavégzési helye több
mint egy hónapja a győri kórház, amely
már járványkórházként funkcionál, ám
természetesen nem csak a Covid-19-cel kapcsolatos eseteket fogadják. Az összes többi
gyógyító, életmentő folyamatnak ugyanúgy
kell haladnia, mint egyébként.
Tóth Attila rendőr alezredes és Tóközi Imre
rendőr őrnagy a honvédségtől vette át a parancsnoki munkát szeptember 1-jén. Erről
már a kórházparancsnok mesélt a Győr+
Médiának.

10

2020. október 23.

„Szeptember 1-jétől látom el a győri Petz Aladár
Megyei Oktató Kórházban a kórházparancsnoki,
illetve a Szent Anna Otthonban az intézményparancsnoki feladatokat. A
megbízásnak határideje
nincs, tehát kollégámmal
együtt tesszük a dolgunkat, amíg szükség van a
munkánkra” – fogalmazott az alezredes, aki
egyébként a Győr-Moson-Sopron
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat vezetője. A kórházparancsnoki feladat szép kihívás Tóth alezredes
számára, aki mellett Tóközi Imre őrnagy szintén
tapasztalt, sokat megélt rendőrtiszt.

Kikerülhetetlen, hogy a PAMOK kórházparancsnoka hogy látja a mostani járványhelyzetet és a
védekezéssel kapcsolatos feladatokat, így mi is
megkérdeztük erről Tóth Attila alezredest. „A
helyzet a tavaszihoz képest komolyabb, ez nyilvánvaló. Mi is mindent megteszünk – saját érdekünkben is – itt a kórházban, hogy elkerüljük
a fertőzést. Azért vagyunk, hogy a járvány elleni
védekezéssel kapcsolatos szabályokat betartassuk az emberekkel is. A kórházparancsnokok
semmilyen esetben nem szólnak bele a gyógyításba. Orvosszakmai kérdésekben nem hozhatnak döntést, nem tehetnek javaslatot, nem
mondhatnak véleményt. Mióta itt szolgálok, a
védekezéssel kapcsolatban sok mindent átértékeltem. Most szembesülünk vele, hogy mindent
meg kell tenni azért, hogy ne fertőződjünk meg.
Mindenki figyelmét szeretném én is felhívni a
maszkhasználatra és a
kézfertőtlenítésre, illetve
azt javaslom, hogy ha tehetjük, akkor ne menjünk
olyan közösségekbe, ahol
felmerülhet a fertőzés
veszélye. Sőt, nemcsak a
figyelmet szeretném felhívni, hanem kérni is szeretnék mindenkit a felelősségteljes, fegyelmezett viselkedésre, mert
tényleg igaz, hogy ezt a járványt csak együtt, szigorú szabályok betartása és betartatása mellett
győzhetjük le! – zárta a kórházparancsnok.

A KÓRHÁZPARANCSNOKOK
SEMMILYEN ESETBEN
NEM SZÓLNAK BELE
A GYÓGYÍTÁSBA

Miletics Mór és dr. Dézsi Csaba András a Győr+ Rádióban

REGGELI VIZIT DR. DÉZSI CSABA ANDRÁSSAL

MEGALAKULT A GYŐRI VÁROSRENDÉSZET
Dr. Dézsi Csaba András polgármester és Miletics Mór, a Városrendészet
Győr szakmai igazgatója vendégeskedtek a Győr+ Rádió csütörtök
reggeli műsorában. Nagy Roland és Orosz Sándor az új szervezet feladatairól kérdezték őket.

G

yőr közbiztonsága érdekében szükséges volt a városőrség létrehozása,
amely egy hatékony bevetési csoport,
és azokra a bejelentésekre is reagál, amit a
győriek nap mint nap tesznek. A Covid-vírusjárvány elején is rengeteg megkeresés érkezett, hogy a dohányboltok környéke kocsmaként üzemelt, elsősorban Adyvárosban,
Marcalvárosban, de a belvárosból is kaptak
ilyen jelzéseket. „Egy olyan ütőképes, hatékony csapatot állítottunk össze, amelyik
odamegy és rendet tesz, ugyanis vannak
emberek, akik csak abból értenek, ha megmondják nekik, hogy mit nem szabad csinálni. Fontos feladatuk lesz az illegális hulladéklerakás terén a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek környékének ellenőrzése is. Azt
ígértem, rend lesz Győr városában, ezt most
egy szervezettel biztosítjuk” – hangsúlyozta
a polgármester.

A VÁROSRENDÉSZET
OLYAN JOGKÖRÖKKEL
RENDELKEZIK,
MINT A KÖZTERÜLETFELÜGYELET
„A városrendészet olyan jogkörökkel rendelkezik, mint a közterület-felügyelet”– erről Miletics Mór beszélt. A létszám 70 százaléka leszerelt rendőrökből áll, tehát rendészeti képzésük
magas fokú. A törvény által előírt közterületfelügyeleti szakvizsgát jelenleg gyorsított tanfolyamon végzik, november 30-án vizsgáznak
és december elsejétől már az utcán járőröznek.
Jó kapcsolatot ápolnak a rendőrséggel, ezért a

városi rendőrkapitánysággal teljesítenek majd
közös szolgálatot a nap 24 órájában. A csapat
tagjai szakszerű, jogszerű és határozott fellépést mutatnak majd a közterületeken. A felszerelésük ugyanaz, mint a közterület-felügyelőké,
de kényszerítő eszközként tonfát viselnek, és
ha szükséges, használni is fogják. A városrendészek tekintélyét az is növelheti, hogy a „legkisebb” munkatárs is 170 cm felett van.
Decembertől a „klasszikus” közterület-felügyelőkkel együtt összesen több mint félszázan vigyázzák Győr rendjét. Az új egység idén 18 fős,
jövőre 22 fővel bővítik a csapatot.
„Elvárás a szakszerűség, a hatékonyság, a
rendőrséggel aktív, jó kapcsolatot szeretnénk
kialakítani. Erre garancia Csizmadia Gábor, a
közelmúltban nyugdíjba vonult megyei rendőrfőkapitány, akit személyes tanácsadómnak
kértem fel, annak a közös célnak az érdekében,
hogy Győr városában rendet tegyünk” – emelte
ki dr. Dézsi Csaba András.
A város lakóitól a polgármester továbbra is azt
kéri, ha problémát észlelnek, szóljanak, jelezzék
azt. (x)
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FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM:

AZ ÁLLÁSKERESŐKNEK SEGÍTETTEK

Több száz ember munkához jutását segítette az együttműködés,
amely a foglalkoztatási paktum keretei között jött létre.
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

„A program révén valós megoldási lehetőségek
születtek a munka világából különböző oknál
fogva kiszorultak visszavezetésére a munkaerőpiacra. Ezzel párhuzamosan a szakképzett
munkaerő hiányát csökkentő programok is
nagy hangsúlyt kaptak, így a fennálló foglalkoztatási problémákat együttesen igyekezett kezelni az a széles körű együttműködés, amelyet
az önkormányzat konzorciumi partnereivel,
szakmai és civil szervezetekkel valósított meg”
– fogalmazott Szeles Szabolcs alpolgármester.
A zárókonferencián a konzorciumi partnerek számoltak be az eredményekről. Kövecses Tímea, a
megyei kormányhivatal osztályvezetője kiemelte,
911 főt tudtak bevonni, 358-an részesültek bér
jellegű támogatásban, 148-an pedig önfoglalkozóvá válási támogatásban, 74 főnek nyújtottak
különböző képzéseket. Dr. Dőry Tibor, a Mobilis
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ügyvezetője kiemelte, az egyetemen és a középiskolásoknak tartott programokon több ezer fiatalhoz jutottak el, a tájékoztatás mellett toborzást
végeztek a különböző szakmai rendezvényeken,
állásbörzéken, de az online felületeken is. Németh
Ferencné, a Szent Cirill és Method Alapítvány
szakmai vezetője hangsúlyozta, feladatuknak tekintették, hogy az ügyfeleket kézen fogva vezessék végig a paktum által felkínált úton.
„Mi tanácsadással tudtunk segíteni többek között önéletrajz írásában, vagy üzleti terv elkészítésében” – jelezte Varga Zsuzsanna, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat regionális munkatársa.
Végezetül Németh Tamás, a koordinációt végző
GYTP Kft. ügyvezető-helyettese mondott köszönetet a partnereknek a részvételért. Hozzátette,
a Paktum 2 programban folytatódik a munka,
amely a tapasztalatokra támaszkodva lehet az
eddigieknél is hatékonyabb.
A győri járás területén működő foglalkoztatási
paktum keretében a helyi vállalkozások mun-

kaerőigényére alapozott, hosszú távú együttműködés jött létre, ennek érdekében a paktumiroda, melyet az önkormányzat százszázalékos tulajdonú cége, a Győri Térségfejlesztési
és Projektmenedzsment Kft. működtetett, 38
taggal írt alá együttműködési megállapodást.

A FOGLAKOZTATÁSI
PROGRAMBA
911 FŐT
TUDOTT BEVONNI
A KONZORCIUM
A projekt eredményeként a foglalkoztatási paktum keretében 911 fő vett részt munkaerőpiaci
programokban, és 434 fő munkaerőpiacra való
visszavezetését segítették.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vett részt a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban”
című TOP-os projektben, amelynek összköltsége 900 millió forint volt.

Már épül az új nyomvonalon négysávosra bővülő főút Győr és Pápa között. A több mint 90 milliárd forint állami forrásból készülő fejlesztés révén gyorsabban és biztonságosabban is el lehet jutni az egyik
városból a másikba.

ELINDULT A MUNKA, ÉPÜL AZ M83-AS ÚT
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter

A

kivitelezési munkák indulása kapcsán a térség országgyűlési képviselői, Kara
Ákos és dr. Kovács Zoltán, illetve
Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője
tartottak közös sajtótájékoztatót
Gyarmaton. A rendezvényen elhangzott, évek óta tervezték már
a beruházást, ami most végre valóban megvalósulhat. „A 83-as főutat illetően hosszú előkészítési
munka áll mögöttünk, egy igazi csapatmunka eredménye, hogy most
végre elindulhatott az útépítés” –
mondta újságírók előtt Kara Ákos.
„A 83-as út egy rendkívül balesetveszélyes és rossz nyomvonal-vezetésű út, ehelyett épül meg a kétszer kétsávos M83-as” – fogalmazott az országgyűlési képviselő. Az
új gyorsforgalmi út megvalósítása
érdekében Kara Ákos dr. Kovács
Zoltán országgyűlési képviselővel
közösen sokat lobbizott.

Az M83-as kivitelezése két ütemre bomlik: a Pápa és Tét-dél csomópont közötti 18,4 kilométeren
15 műtárgy és két külön szintű
csomópont, valamint egy vasúti
felüljáró épül a pápai repülőteret
bekötő úton. A Tét-dél csomópont és Győr közötti 17, 6 kilométeres szakaszon pedig 8 műtárgy
és négy külön szintű csomópont
épül. „2018-ban elkészült Győr
bevezető szakaszának első egy
kilométere, a mostani fejlesztésnek köszönhetően a bevezető további három kilométeren bővül

kétszer kétsávosra” – mondta a
NIF Zrt. szóvivője.

A MALOM,
ILLETVE
AZ ÚJ ÉLET
UTCÁNÁL
KÖRFORGALMÚ
CSOMÓPONTOK
IS ÉPÜLNEK

„A szakasz elején a Malom, illetve az
Új Élet utcánál körforgalmú csomópontok is épülnek” – emelte ki Kiss
Boglárka. Az újonnan épülő M83-as
gyorsforgalmi út a tervek szerint három év alatt, vagyis 2023 év végére
készül el. Az új útszakaszon a mostani 55 perces utazási idő körülbelül
20 perccel csökken Pápa és Győr
között, Győrben, a Malom úti csomópont térségében pedig megszűnik a torlódás.

„A beruházás jelentőségét jól mutatják a számok is: a 36 kilométeres szakaszon 137 ezer köbméter
aszfaltot és 3,7 millió köbméter
töltésanyagot építenek be, valamint több mint 9500 fát is elültetnek a munkák során” – hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán. „Nemcsak
gyorsabb és biztonságosabb lesz
a gyorsforgalmi, de a térség kistelepüléseit is könnyebben megközelíthetővé teszi, ezáltal pedig
csökkenhet az elvándorlás a térségből” – tette hozzá a képviselő.
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szerepet kap a faültetés” – emelte ki Radnóti Ákos
környezetvédelemért is felelős alpolgármester.
Győr önkormányzata kiemelt programot hirdetett,
idén 1500 fát ültetnek, Babaligetet is létrehoztak,
ahol a győri újszülöttek után igényelhető fák növekedhetnek „Ha a fiatalok példát látnak a környezetünk védelmére és ápolására, akkor felnőttként
maguk is példát mutatnak az utánuk érkező generációk számára” – emelte ki az alpolgármester.
„A jövőfa ültetése egy nemes kezdeményezés”
– tette hozzá dr. Szálasy László, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke, aki szerint nagyon
fontos, hogy az iskolában is tanulják a kisgyermekek a környezetünkért való felelős viselkedést, amire egyre nagyobb szükség van.

ÜLTESS FÁT A JÖVŐNEK!
Jövőfát ültettek a Kodály Zoltániskola negyedikes diákjai, amellyel
a hagyományőrzés mellett a környezetvédelemre is felhívták a figyelmet. Az iskola területén már
több mint tíz jövőfa ad lombjával
árnyékot, tisztítja a levegőt.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

A fa gyökere a múlthoz, a hagyományokhoz
kapcsolódást jelzi, a fa lombjára felnézve a jövőbe tekintünk, a folyamatos gondozást, ápolást a törzs növekedése mutatja meg.
„A jövő nemzedék számára is fontos, hogy a környezetünket védelmezzük, ápoljuk, és ebben nagy

Róthné Mezővári Lilianna osztályfőnök az alsó tagozattól búcsúzó negyedikes diákjaival a GyőrSzol Zrt.-től kapott oszlopos juharfát ültetett el, a
jövőfa dobozába minden kisdiák saját leírt gondolatát is elhelyezhette, hogy majd négy év múlva
megnézzék, mennyit fejlődött a facsemetéjük és
felidézzék az iskolában töltött éveket, büszkék lehetnek majd az egyre terebélyesedő fa láttán.
A jövőfaültetés mellett búzát is vetettek a diákok,
az iskolai hagyományőrző foglalkozásokkal nyomon követik majd a magtól a kenyérig tartó utat,
hogy megismerjék és megbecsüljék azt a munkát, amellyel mindennapi kenyerünk az asztalunkra kerül.

PATENT STORY

30 ÉV,
30 FA

A

Patent Cégcsoport, Magyarország egyik legnagyobb, kizárólag magyar tulajdonban
lévő vagyonvédelmi vállalkozása
idén ünnepli 30. születésnapját. A jubileum alkalmából 30-30 fát ültettek
el minden városban, ahol igazgatóságuk működik. Győrött a Nádor téren ültettek el különleges ginkgo fákat. Az eseményen jelenévők gondolataiból idézünk néhányat.
Kocsis Róbert, a Patent Cégcsoport
vezérigazgatója: „A Patent története
során mindig a minőségi munkára
törekedett, és arra, hogy a lehető
legjobban szolgáljuk ki az ügyfeleket. Szándékunk mindig is az volt,
hogy a lehetőségeinkhez képest adjunk vissza valamit annak a közösségnek, ahonnan származunk, és

Győrött a Nádor tér gazdagodott a harminc patentos fával. A képen: Fekete Csaba, Szeles Szabolcs,
Simon Róbert Balázs, Kocsis Róbert, Bauer László, dr. Szálasy László.

ahonnan a munkákat kapjuk. Ezért
döntöttünk úgy, hogy a jeles jubileumot látványos ünnepség helyett a
közt, a környezetet szolgáló faültetéssel ünnepeljük.”

sadalmi szerepvállalását.” A faültetéssel kapcsolatban a képviselő elmondta: az önkormányzat meghirdette a zöld város programot, amelyhez jól illeszkedik a Patent fásítása.

Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő: „Az 1990-ben alakult cégek közül kevés olyan vállalkozás
van, amely átélte az elmúlt 30 esztendőt, fenn tudott maradni, fejlődni
tudott és minőséget tudott szolgáltatni. Nagyra értékelem a Patent tár-

Szeles Szabolcs alpolgármester:
,,Jól mutatja a vállalkozás felelős
gondolkodását az, hogy nem egy
nagy buli keretében ünnepelnek,
hanem egy jelentős vállalást tesznek. Az akciót a város felelős szakembereivel szervezték meg.”

Dr. Szálasy László, a győri önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke: „A vállalkozás
felelőssége túlmutat a szűken vett
gazdasági érdekeken, a profitérdekeltségük mellett a helyi közösségek és a társadalom egészéért is
felelősek, a közösségi célok elérésében is motiváltak. A cég gazdasági erejével, aktivitásával a környezeti felelősség, a természeti
értékek megőrzése érdekében
végzi tudatos tevékenységét.” (x)
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HARAG GYÖRGY-EMLÉKÉV: KIÁLLÍTÁS A KORSZAKTEREMTŐ RENDEZŐRŐL

ÁT AKARTA ÖLELNI AZ EGÉSZ VILÁGOT
Harag György születésének 95. és
halálának 35. évfordulóján emlékévet hirdetett a Magyar Művészeti Akadémia. Az összművészeti
rendezvénysorozat második állomása a Győri Nemzeti Színház,
ahol kiállítással emlékeznek a Kolozsvári Állami Magyar Színház
egykori főrendezője, az erdélyi, a
magyarországi és a román színházművészet és színháztörténet
korszakos, teremtő művészének
életéről.

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

V

ashegyi György, az MMA elnöke a megnyitón elmondta, a Kolozsvári Állami Magyar Színház egykori főrendezője, az erdélyi, a magyarországi és a román színházművészet korszakalkotó alakja az őt ismerők viszszaemlékezései alapján igazi jelenség volt, aki
az egyetemes drámairodalmat és a kortárs
magyar drámákat is színre vitte Magyarországon, Erdélyben és a Vajdaságban is. A kiállítás
felidézi a hatvanas, hetvenes és a nyolcvanas
évek színházi történéseit, felhasználva minden
elérhető eredeti dokumentumot, riportot, fényképet, filmfelvételt, személyes vallomást, emlékezést. A kivételes gyűjtemény méltó emléket állít a rendező életének, bemutatva egy
olyan emberi példát a művészeti közegben,
amely a fiatal generációk számára is követendő
lehet. A rendező özvegye, Harag Ilona – személyesen is megköszönve a megnyitón a férje
iránti emlékezést – bocsátotta rendelkezésre
az értékes hagyatékot, amelynek révén jöhetett létre több mint negyven tablón, közel kétszáz fotón a rendező munkásságát bemutató
nagyszabású tárlat.
Dr. Dézsi Csaba András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Győr ipari városból ma
már a kultúra egyik kiemelkedő központjává
vált. Amellett, hogy társulatok, művészek városunk hírét viszik a világban, a helyi emberek
közérzetét is javítják a kulturális események,
mint a mostani, amely a pandémia idején is
megvalósulhatott.
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„Külön öröm, hogy Győr az emlékév egyik kiemelt állomása, hiszen 1979-ben Harag
György itt rendezte meg a hazai színháztörténelem kultikus, Vihar című előadását színészlegendák, köztük Törőcsik Mari főszereplésével” – mondta Forgács Péter, a Győri Nemzeti
Színház igazgatója, aki Harag Györgytől idézett
mondatokkal érzékeltette a rendező színház
iránti alázatát: „Nem adhatjuk alább egyik jelenetet sem a másiknál.”

gyar Tháliában ne piszkítsuk, hanem tisztítsuk
és javítsuk a világot.”
Tordai Hajnal jelmeztervező felelevenítette a
Vihar rendezési folyamatát és az 1980-as Kisfaludy játékok előadás születését, amely színháztörténeti kuriózummá vált azzal, hogy Harag György öt darabot sűrített egy színházi előadásba.

„NE PISZKÍTSUK,
HANEM TISZTÍTSUK
ÉS JAVÍTSUK
A VILÁGOT”

„Át akarta ölelni az egész világot – Harag
György színháza” címmel november közepén
megjelenő kétrészes kötet első részét Kovács
Örs Levente, az MMA tudományos munkatársa
mutatta be. Az album gazdag képanyaggal,
személyes hangú visszaemlékezésekkel színesíti a páratlan munkásság kronologikus bemutatását, a vándorkiállítás szöveg- és képanyagát tartalmazva.

Kiss János balettművész, a Győri Balett örökös
tagja, az MMA megválasztott alelnöke az akadémia feladatáról, a magyar kulturális örökség
ápolásáról szólt, amelynek része a vándorkiállítás. „Ahogy a háborúban is él a művészet,
amely átsegít mindenen, úgy most a járvány
idején is. Harag György a magyar teátrum felkent papjaként nemcsak rendezett, de mindenkit tanított is. Legelsősorban arra, hogy a ma-

A megnyitón tiszteletét tette dr. Nagy Andor,
Magyarország bécsi nagykövete, Tordai-Lejkó
Gábor müncheni főkonzul, Venyercsan Pál, a
Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója,
Bárány Anzelm, a Collegium Hungaricum Wien
igazgatója és Solymosi-Tari Emőke, az MMA
Művészetelméleti Tagozata vezetője is. Harag
György alakját az emlékévben a vándorkiállítás
és emlékkötetek mellett dokumentumfilmmel,
konferenciával és diákszínjátszó-fesztivállal is
megidézi az MMA.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP

KARA ÁKOS: ADYVÁROS
TOVÁBB FEJLŐDIK

K

orábban már beszámoltunk arról, hogy
Kara Ákos országgyűlési képviselő kezdeményezésére, kormányzati döntések után megújul Adyvárosban a Fekete István Általános Iskola. Jelentős összegből valósul meg a lakótelepi iskola korszerűsítése,
hiszen közel 960 millió forintot fordítanak az
iskola felújítására. Ezen a héten csütörtökön
került sor az úgynevezett munkaterület átadására – számolt be Kara Ákos erről a fontos eseményről. Három fő típusú kivitelezési
munka várható, így nyílászárócserék, fűtéskorszerűsítés, valamint a homlokzat és lapostető hőszigetelése.
Fontos további információkat is megosztott
Kara Ákos. „Az az egyik célunk, hogy a lehető
legrövidebb ideig zavarják az oktatást a munkálatok. A kivitelező előzetes menetrendje
szerint nyolc hónap mindenképp kell ennek a
jelentős fejlesztésnek a megvalósításához.

E két szempontot figyelembe véve a munkák
várhatóan januárban fognak elkezdődni azért,
hogy 2021. szeptember elsején át is adhassuk
a megújult iskolát.” Mindeközben az iskolában
az oktatás folyamatosan zajlik majd, persze a
koronavírus-járvány miatti intézkedéseket
mindig figyelembe veszik. A szülők és diákok
novemberben részletes tájékoztatást kapnak
a felújítás várható menetéről.
A műszaki egyeztetés mellett egy fontos és
szép ünnepi eseményre is sor került. Kara Ákos
az iskola támogatásával azt kezdeményezte,
hogy dr. Kásler Miklós miniszter Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet adományozzon Kaszás
Lászlóné korábbi intézményvezetőnek, aki
nyugdíjba vonult. Az emlékérmet az országgyűlési képviselő adta át. „Az elismerés intézményvezető asszony kiváló szakmai életútjának és közvetetten valamennyi pedagógusnak
is szól, aki tanít vagy tanított az iskolában.”

Győr és Dunaszerdahely közgyűlése is szeptember 29-én hagyta jóvá a két város között kötendő
testvérvárosi szerződést. Az aláírási ceremóniát
az előzetes tervek szerint október 24-én Dunaszerdahelyen tartották volna, de a jelenlegi járványügyi helyzet miatt a két város a szerződés
aláírását közös megegyezéssel későbbi időpontra
halasztotta. Ingolstadt a figyelmeztetési skálán
elérte a vörös fokozatot, ezért újabb szigorításokat vezettek be, például a 22 órai általános zárórát
és a maszkviselést a forgalmasabb közterületeken. Kuopióban is óvatosságra intenek a közösségi tereken való terjedés miatt. Poznanban újabb
ajánlásokat fogalmaztak meg a koronavírus megfékezésére, de felhívják a figyelmet, hogy ezek
csak akkor működnek, ha mindenki betartja őket.
Sindelfingenben is arra kérnek mindenkit, hogy
tartsák be az érvényben lévő intézkedéseket, a
fertőzöttek számának növekedése miatt.
Brassóban a sípályák technikailag készen állnak a nyitásra, ám a vírus miatt egyelőre nem
lehet tudni, hogy mikor nyithatnak, illetve kinyithatnak-e egyáltalán. Erfurtban október 16án elkezdődik a jégszezon, kinyit a műjégpálya.
Limitált belépés mellett kötelező lesz a maszkhasználat és a távolságtartás.
Nof Hagalil lakói gyűjtést indítottak azon családok részére, akik hajléktalanná váltak a tűzben. A
házak és az erdő közé védelmi zónákat építenek,
hogy megelőzzék a hasonló tűzeseteket a jövőben. Colmarban is a halottak napjára készül a város, és a temetőlátogatási információkról tájékoztatják a lakosságot. Nyizsnyij Novgorodban
október 19-től 25-ig tartják a papírmentes hét
rendezvényeit a környezettudatos szemlélet
jegyében. Wuhan elnyerte a „Nemzeti Duális Támogatási Modellváros 2020” címet.
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CZVIKOVSZKY TAMÁS KÖNYVET ÍR GYŐR UTCÁIRÓL
Vajon mikor válik a hobbi szenvedéllyé? Létezik-e olyan határ, amit
átlépve már sokkal többről van
szó, mint a szabadidő hasznos eltöltése? Czvikovszky Tamást, a
Győr+ Hetilap A mi utcánk című
sorozatának szerzőjét olvasóink is
jól ismerhetik. És ahogy az írásaiban is tükröződik, szenvedélyesen
rajong szülővárosáért.

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter

C

zvikovszky Tamás Győrben született, és
szinte az egész életét a megyeszékhelyen
töltötte. Hatéves koráig Győr-Szabadhegyen lakott pedagógus szüleivel, majd Nádorvárosba költöztek. „Sosem felejtem el, amikor
édesapám hazajött a munkából, és fél ötre elmentünk megnézni a Kandó-mozdonyt, mert
menetrend szerint akkor érkezett Budapest felől” – idézi fel gyermekkori emlékét az egykori
pályafenntartási üzemmérnök. Merthogy mielőtt
a városgondnokságra került, előtte a MÁV-nál
pályafenntartási üzemmérnökként dolgozott. De
erről kicsit később, hiszen ahhoz, hogy az író
Czvikovszky Tamást megértsük, vissza kell tér-
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nünk a fiatalkorához és az olvasás szeretetéhez.
„Édesapám és édesanyám, aki volt a Tulipános
iskola igazgatója is, a város és a könyvek szeretetére neveltek. Én pedig fogékonynak bizonyultam, mert szívesen olvastam, és ha valamire
nem tudtam a választ, annak utánanéztem Révai
Nagy Lexikonában” – emlékszik vissza.
Bár saját bevallása szerint humán beállítottságú,
mindig is érdekelte a műszaki terület. Így az sem
meglepő, hogy a szakközépiskolát vasútépítési és
-fenntartási szakon végezte, majd beiratkozott a
főiskolára, utána pedig
rövid időre búcsút intett
Győrnek, hiszen Sopronban végzett geodéziai
tanfolyamot. „A MÁV-tól a győri városgondnoksághoz, majd a városházára kerültem, ahol huszonhat csodálatos esztendőt töltöttem. A városfejlesztésben dolgoztam, és főként a térképekkel foglalkoztam. Egyébként a mai napig segítek turistatérképek javításában is” – meséli a
ma már nyugdíjas Czvikovszky Tamás.

A Győr+ Hetilapban évek óta olvashatjuk A mi utcánk című sorozatát, amelyben összesen négyszáznegyven utcát ismerhetnek meg az olvasók.
Persze Győrben ennél sokkal több elnevezett
közterület van, több mint ezeregyszáz. „Évekkel
ezelőtt az Iszkápa köz volt, ami felkeltette az érdeklődésemet, mert akkor még nem tudtam,
hogy mi az iszkápa. Egyébként ácskapocs, ami a
burcsella, a lapos fenekű
hajó építéséhez kellett” –
magyarázza Czvikovszky
Tamás, akit a mai napig
rendszeresen megállítanak a győriek, ha kérdésük
vagy észrevételük van.
Ráadásul többen jelezték,
hogy a cikksorozat egyes
részeit kivágják az újságból és lefűzik. „Ezért döntöttem el, hogy írok egy
újabb könyvet Győr utcáiról. Az év végére pedig
szeretnék addig eljutni, hogy fotókkal együtt öszszeállítsam az anyagot.”

„HA AZ UTCÁKAT
BEMUTATÓ KÖNYVEM
ELKÉSZÜL, AKKOR A
GYŐRI TEMPLOMOKRÓL
FOGOK ÍRNI”

Győr szeretete, a gyerekkorig visszanyúló kutatások, a könyvek iránti rajongása és a városházán eltöltött évtizedek nyomán született meg első könyve, A város háza, amely 2009-ben, a
Győri Könyvszalonra jelent meg. „Szinte úgy ismerem azt az épületet, mint a saját otthonomat,
és nagyon sokan támogattak abban, hogy a
könyv elkészülhessen. Amikor először megláttam a kész kötetet, eleredt a könnyem” – mondja
a győri szerző, aki a könyv összes fotóját is jegyzi.

Czvikovszky Tamás precíz embernek tartja magát, és arra is törekszik, hogy újabb célokat tűzzön
ki maga elé. „Ha az utcákat bemutató könyvem
elkészül, akkor a győri templomokról szóló gyűjtésemet szeretném az olvasók elé tárni. Majdnem készen van, már lejegyeztem a történetüket,
állapotukat és fotókat is készítettem” – hangsúlyozza a győri szerző, aki A Nyugat kapuja című
könyv újabb kötetében több fejezetet is írt. „Dr.
Szalay Gyula kért fel, miután az első könyvben is
közreműködtem. Megtisztelő számomra, és azt
hiszem, az én példám is mutatja, hogy csodálatos
dolog nyugdíjasnak lenni, ha az embernek vannak
ötletei, tervei és céljai.”

A kínai medicina szerint a máj feladata „a vér tárolása" és „a csi áramlásának szabályozása". A vérkeringést a szív irányítja, de magát a vért a máj raktározza, és az aktuális
szükségleteknek megfelelően ő adagolja a testnek. A fáradtságot mint állandó tünetet
nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert utalhat a máj működésének zavarára – hangsúlyozza dr. Feng Xiao Ping, a Harmónia Akupunktúra Centrum akupunktúrás orvosa.

FÁRADTSÁG: A TEST ÁLTAL KÜLDÖTT
ELSŐ SEGÉLYJEL

A

doktornő egy igaz történetet mesélve világít rá arra, hogy a testi tüneteket nem
szabad figyelmen kívül hagyni, mert komoly betegség is húzódhat például az állandó
fáradtság érzése mögött. „Főiskolai osztálytársam kiváló orvos volt, nem dohányzott, nem
ivott alkoholt, és betartotta a 8 órás munkaidőt
is. Naponta több tucat beteget diagnosztizált
és kezelési terveket dolgozott ki. Egyre többször fáradtnak érezte magát, de ekkora terhelés mellett a fáradtság normális jelenségnek
számít. Pihenés után is egyre nehezebben végezte a napi teendőit, gyakran volt kimerült, sőt
izzadt is. Egy B-ultrahangot követően rosszindulatú, 7-8 centiméteres daganatot diagnosztizált a máján. Bár kollégája tökéletes műtétet
hajtott végre rajta és a legjobb gyógyszereket
használta a kezelés során, mégsem tudta
megmenteni az életét. Az előrehaladott májrák
miatt meghalt egy kiváló orvos, aki figyelmen
kívül hagyta saját testi distressz-jeleit.”

A májdaganat olyan betegség, amelyet nem
egyszerű diagnosztizálni és kezelni. Nem érzi a
beteg, ha pár centiméteres daganat alakul ki, a
zsigereket a bordák védik, normál körülmények
között kézzel nem tapintható az elváltozás a
májon. A májdaganat a felfedezése után legtöbbször már 70%-ban előrehaladott állapotban van.
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Dr. Feng Xiao Ping fontosnak és elengedhetetlennek tartja a belső szervek működésének ellenőrzését minden új beteg vizsgálatánál, olyan
esetekben is, legyen az akár izom- vagy ízületi
károsodás, amelyek látszólag nem kapcsolódnak a belső szervekhez. Tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre több és egyre fiatalabb embernek rendellenes a májfunkciója. A diagnózis
során tisztázni kell az alvás minőségét, a fáradtság jeleit és a gyakori szorongás okozta tüneteket, amelyek ráirányíthatják a figyelmet a
máj rendellenes működésére. A fent említett
orvos 39 éves volt, csak fél év telt el a májkárosodás felfedezésétől a páciens haláláig, bizonyítva, hogy az életkor nem számít a betegség
kockázatánál.
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PRÓBÁLJA KI
ÖN IS!

Gyôr, Bartók B. út 5.
+36-30/391-8648
Mosonmagyaróvár,
Városkapu tér 9.
+36-30/790-1248

Minden májbeteg esetében a
fáradtság az első tünet
(vannak más tünetek is, pl. tompa
arcszín, ínyvérzés, hasmenés stb.), a máj
működése felelős a méregtelenítésért és a tápanyagcseréért. Ha a máj megsérül, a méregtelenítő funkció csökken, és a test túlterhelődik,
ami fáradtsághoz vezet. A táplálkozási anyagcsere-rendellenességek és az elégtelen test-

táplálkozás szintén fáradttá teszi a testet.

Ha az ember a napi munka
után fáradtnak érzi magát,
az normális, de ezt a fáradtságot gyakran álmosság kíséri. Ha legalább egy
hónapnál hosszabb, krónikus fáradtságot érzünk, ha
pihenés ellenére sem szűnik az érzés, ha a fizikai fáradtság mentális hervadással
jár, akkor érdemes szakembert
felkeresni. Az egészségtudatos élet
során a fáradtság olyan tünet, amit nem lehet
figyelmen kívül hagyni. A betegség gyógyítása mellett a megelőzésre kell még nagyobb
hangsúlyt fektetni az egészségünk védelmében – mondta dr. Feng Xiao Ping. (x)
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FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
Már havi nettó
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

lönleges meglepetésben részesítjük halloweeni
programunk során, és több más állatunkhoz hasonlóan az ő ebédjüket is szeretnénk egy faragott tökben felszolgálni.

ZOO-HALLOWEEN
SCOOBY DOO-VAL

16 órától a vendégeket a népszerű mesehős,
Scooby Doo és csapata várja: ők kérik fel látogatóinkat, hogy segítsenek nekik a nyomozásban! A bejáratnál minden vendégünk kap egy
rém-rejtvényt, melynek egyes sorai különböző
helyszíneken vannak elrejtve. Ha az összes vízszintes sort megtalálják, a függőleges sor betűit összeolvasva megkapják a megfejtést! A
főbejárathoz közeli beváltóhelyen bemutatva a
kitöltött rejtvényt édes apróságban lesz része
a helyes megoldást bemutatóknak.
Támogatott tartalom

Szerző és fotó: Xantus János állatkert

Ő

sszel is érdemes ellátogatni a győri
Xantus János Állatkertbe! A park az év
minden napján nyitva tart, fogadja látogatóit. Az október 23-i hosszú hétvégén és az
őszi szünetben számos színes programmal
várjuk a hozzánk érkezőket! Zoo Show című állatbemutatónkat mindennap megrendezzük,
11 és 15 órakor (a tanítási szünet alatt hétköznapokon is). A Zoo Show során trénereink aktív,
„akcióban lévő” állatokkal ismertetik meg látogatóinkat, akik eközben számos érdekességet
hallhatnak a show szereplőiről. Az előadás során bemutatkoznak színpompás arapapagájaink, intelligens rózsás kakaduink, Csilla, az első
állatkertünkben született dromedár, valamint
távoli rokonai: Barnabás, Mirjam és Zakariás, a
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három láma. Megtudhatjuk, hogy valóban terjeszt-e betegségeket a patkány, illetve hogy
valójában mennyire tiszta állat a vaddisznó!
A Zoo Show mellett népszerű tengerimalac-vonatunk is mindennap kétszer közlekedik, időjárástól függően. A népes csapat nem csupán a
gyerekeket, de a velük érkező szülőket is elvarázsolja, amint a külső és a belső férőhelyük között
kialakított speciális „síneken” közlekednek.
Október 31-én rendezzük meg az állatkerti halloweent, mely egész napos programot ígér a látogatóknak. Az érdeklődők napközben megtekinthetik az állatkert lakóinak etetését, többek
között Gyuláét és Rózsáét is. A két, Győrben született fehér bengáli tigris nemrég ünnepelte második születésnapját. A tervek szerint őket is kü-

TOVÁBBI RÉSZLETEK
ÉS TUDNIVALÓK AZ ÁLLATKERT
WEBOLDALÁN OLVASHATÓK:

WWW.ZOOGYOR.COM

Ki olyan bátor, hogy együtt vonyítson a Holdra a
farkasemberrel? Ki mer belépni a jeti barlangjába?
Ki találja meg a Minotaurusz labirintusában elrejtett sort? Ki hallott már a Chupacabráról? Hát a
mongol halálféregről? Mindezek, és még számos
más rémisztő érdekesség vár mindenkit az állatkerti halloweenen! Az este folyamán borzongató
dallamok zendülnek fel az állatkert színpadán,
Rákász Gergely orgonaművész kizárólag erre az
estére készített előadásában. A zene hangulatát
„lidérces lézershow” fényesíti. Halloween estjét
látványos tűzzsonglőr-bemutató teszi teljessé.

2020. október 23.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

ASZTALOS

Feltétel: szakirányú végzettség

GÉPI PARKGONDOZÓ

FESTO´´

Feltétel:
szakirányú végzettség

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidékieknek
bejárási költség térítése • szakmai képzések támogatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédelmi eszközöket,
kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk
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 pályázott munkakör megnevezését.

A MI

Szerző:
Czvikovszky Tamás

Árvaház utca
Az utcában a ma is működő szervita nővérek
rendháza helyén árvaház is volt, innen az utca
neve 1948-tól.

UTCÁNK
Újváros (9025) – 1. rész

ÉRTESÍTÉS

SÍRHELYEK BÉRLETI
IDEJÉNEK LEJÁRATÁRÓL
A győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár
úti, újvárosi, Malomsori, Koroncói úti köztemetőkben az 1995. december 31-ig megváltott sírhelyek
25 éves bérleti ideje 2020. december 31-én lejár.
A nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti,
Szabadi úti köztemetőkben a 2010. december
31-ig megváltott urnahelyek 10 éves bérleti ideje
2020. december 31-én jár le. A nádorvárosi, révfalui, Sugár úti, Malomsori köztemetőkben az
1995. december 31-ig megváltott urnakripták 25
éves bérleti ideje 2020. december 31-én lejár. A
sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták újraváltására 2021. december 31-ig van lehetőség a temetőgondnoki irodákban, ügyfélszolgálati időben.
A sírhelyeknél az utolsó koporsós temetéstől
számít a 25 év, az urnatemetés a sírhelyet nem
hosszabbítja meg. Urnahelyeknél, kriptáknál, urnakriptáknál a megváltástól számít a lejárati idő.
Kérjük, akinek a tulajdonában nyolc hónapnál régebben szétszedett vagy düledező síremlék van,
2020. december 31-ig gondoskodjon a helyreállításról, egyébként ezeket a temető üzemeltetője
elszállíttatja, költségei a tulajdonost terhelik.
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A városrészt 1905-ben csatolták Győrhöz. A
mára lassan ismét visszakapott státuszával, újraépített szép házaival visszatér a polgári környezetbe. És a közeli fejlesztések teszik dinamikusan fejlődő városrésszé. Valamikor a Kossuth
Lajos utca volt az 1-es főút Győrön átvezető tengelye. A korábbi századokban a város meghatározó polgárai voltak az újvárosiak, akik kereskedelemmel, kézművesiparral, hajózással foglalkoztak. Északon a Bercsényi liget, délen a Budapest–Hegyeshalom vasút, nyugaton Abda határa, keleten a Rába határolja be.
Áchim András utca
Áchim L. András (teljes nevén Áchim Liker András, 1871–1911), gazdálkodó, parasztpolitikus,
képviselő. Az alföldi agrármozgalmak fő alakja és
szervezője. A Kárpát-medencében élők, magyarok és nem magyarok összefogását szorgalmazta. 1948 óta hívják így az utcát.

Bálint Mihály utca
Bálint Mihály (1841–1921) gyáros. A Győri
Szeszgyár egyik alapítója volt. 1904-ben Győr
város díszpolgári címét kapta, és a korábbi
Rác utcát, még életében, 1913-ban róla nevezték el. Nagylelkű adományaival, támogatásaival hozzájárult a színház, az evangélikus
szeretetotthon létrehozásához. De támogatta
az iskolai oktatást, a szegényebb tanulókat, illetve alapítványt hozott létre az első világháborús hadiárvák és hadiözvegyek megsegítésére. Végrendeletében jelentős összeggel támogatta a győri művészeket és a város művészeti életet. Az utca 1-es számú épületén
emléktábla van.
Bécsi út
A Kossuth Lajos utca folytatásaként az 1-es főút
valamikori nyomvonalának volt része. A Bécs felé ezt az irányt jelölő utat már 1856 óta így hívják. Mintegy 150 méter hosszon még a régi kockaköves útburkolat van a Radnóti-szobor (Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész alkotása) előtti részen.

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

HEGESZTO´´

´´
´´
FUTÉSSZERELO

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel:
szakmunkás-bizonyítvány

Bérezés megegyezés szerint.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály,
9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

Győrben Szabadhegyen, Kismegyeren, Szentivánon, Pinnyéden, Ménfőcsanakon, Gyirmóton, valamint Révfalu, Sziget és Újváros egyes részein olyan szennyvízelvezető rendszerek működnek, melyekbe nem lehet
csapadékvizet belevezetni. Az építési szabályzat szerint itt a csapadékvizet telken belül kell elhelyezni.

KÉRJÜK, NE VEZESSENEK CSAPADÉKVIZET
A SZENNYVÍZELVEZETŐ CSATORNÁKBA!

Szerző és fotó: Pannon-Víz Zrt.

T

ipikusan olyan családi házas beépítésű
körzetekről van szó, ahol az év 360 napján szinte semmi gond sincs a szennyvízelvezető rendszerrel. Egy kiadós esőnél, zápornál viszont mégis feltör a csatornaaknákból a
csapadékvízzel hígított szennyvíz. Az illegálisan
bevezetett csapadékvíztől túlterheltté válik a
rendszer.
A szennyvízelvezető hálózatokat nem ilyen hatalmas mennyiségű víz elvezetésére méretezték.
Se a szivattyúk, se a csővezetékek nem tudnak
megbirkózni a többletként bevezetett csapadékvízzel. A mélyebb fekvésű területeken pedig fel
fog törni az utcára a csatorna tartalma!

Kitűnő és környezetbarát megoldás a csapadékvizet összegyűjteni és a szárazabb időszakban öntözésre használni. A víz nagy érték, a nálunk gazdagabb országokban is ciszternában,
esővízgyűjtőben vagy kerti tóban gyűjtik az
esővizet. Ezzel nemcsak környezetüket, hanem
saját pénztárcájukat is kímélik, hiszen nem kell
külön költeni öntözővízre.
Október 15-től Szabadhegy és Kismegyer térségében ellenőrizzük az elvezető rendszert.
Ha tiltott csapadékvíz-bevezetést találunk, akkor hivatalos eljárást kezdeményezünk az ingatlan tulajdonosával szemben.
• Első lépésben felszólítjuk
a rendellenesség megszüntetésére,
• másodjára tájékoztatjuk
a lehetséges szankciókról.

• Ha ezután sem működik együtt,
jogi útra tereljük az ügyet
és bírságot kezdeményezünk.
Az ellenőrzési akcióval a jogkövető magatartást
kívánjuk ösztönözni, nem a bírságbevételek
növelése a cél.
Ha Ön nem biztos benne, hogy az Ön körzetében bevezethető-e a csapadékvíz a
csatornába, az iktato@pannon-viz.hu címen, a Pannon-Víz Facebook-oldalán,
vagy a 96/522-630-as telefonszámon
érdeklődhet.
Közös érdekünk, hogy rendeltetésszerűen
használjuk a megépült szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszereket!
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A Győr+Hetilapban lehetőséget biztosítunk

GYÁSZJELENTÉS
megjelentetésére is.

2 egységes (68x30 mm)

5.500 Ft+áfa

4 egységes (68x65 mm)

12.000 Ft+áfa

1/8 oldal (104x65 mm)

18.000 Ft+áfa

A fotó elhelyezésének nincsen felára!
Hirdetésfeladás: 96/511-620, hirdetes@gyorplusz.hu
Megjelenés: péntekenként.
A hirdetés feladásának határideje: a megjelenés hetén, szerdán délben.

KÖZLEMÉNY
Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/rendezési terv
módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért
kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!
Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01. 25.) ök. rendlettel elfogadott
rendezési tervének:
1) Egyszerűsített eljárás véleményezés
SZTM 2020-028
Győr-Bácsa, Örvény utca 02182 sz. övezet
normatív szabályozása
SZTM 2020-031
Győr 04769 számú övezet nem beépíthető sáv törlése
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Kormányrendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló
41.§ szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési tervanyagát.
2) Állami főépítészi eljárás partnerségi egyeztetés
SZTM 2020-034
Győr-Révfalu, 01140 sz. övezet 10619
és 10620 hrsz. építési hely korrekció
SZTM 2020-035
Győr-Újváros, Szalay u. építési hely korrekció
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A.§ szerinti
állami főépítészi eljárási partnerségi egyeztetési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2020. október 22-től 2020. november 17-ig.
A tervanyagok lakossági fórumára és partnerségi egyeztetésére az alábbiak
szerint kerül sor:
A lakossági fórum időpontja: 2020. november 2., de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, díszterem
A lakossági fórum tárgya:
fenti közleményben megjelölt
rendezésiterv-módosítási eljárások
A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a
https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/partnerségi egyeztetés alatt „A
partnerségi egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).
A módosítási anyagok megtekinthetők: 2020. október 22-től a város internetes
oldalán: https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ partnerségi egyeztetés vagy
rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetőek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi
címek valamelyikére történő eljuttatásával:
Postacím: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
9021 Győr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Minden módosítás megtekinthetŐ: A város internetes oldalán: https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt vagy
személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail-címen.
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ÁLLÁS
Idősgondozás – Családok
hoz ajánlunk és keresünk
idősgondozókat bejárással
vagy bentlakással! Empátia,
0620/4658458, empatia
sok.hu/videk
SZOLGÁLTATÁS
Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, koro
naalakítás, kertásás, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322
Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/2339213.
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.
Szobafestés, tapétázás, pad
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyugdí
jasoknak kedvezmény! Tel.:
0630/9122266

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
0630/8720564
Tetőfedés, javítások, eresz
csatorna tisztítása, kisebb
nagyobb munkálatok. Érd.:
0630/4382919
Füves területek felújítása,
füvesítés, díszburkolatok,
kertek gyomirtása. Tel.: 06
70/3848217.
Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701
Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/5420720.
A győri TippTopp mosoda
vállalja lakások, irodák, lép
csőházak takarítását, sző

nyegtisztítást is. Érdeklődni:
0670/6708268.

tartós szigetelését vállaljuk ga
ranciával. +3630/5209228

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Külbeltéri
burkolatok javítása. Telefon:
0670/3636633.

EGYÉB

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838.
Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érd.: 06
70/5642280.
Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászárók

Felment a törtarany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Győr, Hotel Rába!
Október 28án, november
4én, november 11én, no
vember 18án. Minden szer
dán! 9–14 óráig. Fazon
arany 11.000 Ft/gtól. Antik
és briliánssal díszített 9.000
Ft/gtól. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képes
lapok, Zsolnayk, herendik,
karórák. 0670/3816345,
www.dunagaleria.hu
Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket,
kristályokat, szerszámokat.
Érdeklődni lehet telefonon:
0620/5567141
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdelődés telefonon:
0620/5299861

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érd.: 0620/4153873.
LAKÁSCSERE
Szabadhegyi, 49 nmes, 1.
emeleti, határozott bérleti
szerződéses önkormányzati
lakást cserélnénk 36 nmes,
földszinti önkormányzati la
kásra. 0696/811195

96/505050
Belvárosi, 2 szobás, 77 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 70120 nmes, mini
mum 3 szobás, határozott
határozatlan idejű, belvárosi,
révfalusi, nádorvárosi vagy
gyárvárosi, téglaépítésű ház
ban maximum 2. emeleti
bérleményre. Minimális tar
tozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 733)

Révfalui, nyugdíjasházi, 1
szobás, 25 nmes, összkom
fortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
60 nmig, 1+2 fél szobás, ha
tározatlan idejű bérlemény
re. Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 734)
Adyvárosi, 3 szobás, 55
nmes, összkomfortos, ha
tározatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 55 nmnél nagyobb, 2
vagy több szobás, határo
zatlan idejű, belvárosi, rév
falusi, nádorvárosi bérle
ményre. Lift nélküli házban
max. az 1. emeletig. (Hirde
tésszám: 735)

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

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

www.y-ytong.hu

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,

A mi elhivatottságunk!

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?
Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

MINIMÁLIS várakozási idôvel,
KOMPLEX orvos diagnosztikai rendszerrel,
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással
várjuk vendégeinket.
neurológia

belgyógyászat

laborvizsgálat

ultrahang

gasztroenterológia
kardiológia

GYÔR, PÁTZAY PÁL UTCA 7. +36-30/693-4617

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázati
konstrukció keretében elérhetô
az ingyenes jogsegélyszolgálat
munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási
jog és cégjogi kérdésekben.

A szolgáltatás anonim
és személyesen, online, chates
formában és telefonon
vehetô igénybe.
Bôvebb információ:
https://www.jogpontok.hu

2020. október 23.

25

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
OKTÓBER 24. SZOMBAT
06:00
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
18:45
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:00
00:00

Cserny József – a tervezőművész
Zooo+ – állatbarátok magazinja
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Félóra decibel – zenei műsor
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Öko–logikus – magazin
Fába vésett történelem – félezer év a népművészet szolgálatában
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
Válogatás korábbi műsorainkból
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
GYŐRI7 – HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ
Békebeli Budapest – dokumentumfilm
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Breuer – dokumentumfilm
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019

OKTÓBER 25. VASÁRNAP
06:00
07:00
07:30
08:30
09:00
09:30
10:30
11:00
12:00
17:00
18:00
18:45
19:00
20:00
20:30
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
01:30

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
Tudod hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Mozgásszervi rehabilitációs torna
Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
A Szulejmán titok – dokumentumfilm
Kulisszák mögött – színházi magazin
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Válogatás korábbi műsorainkból
GYŐRI7 – HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Foto-Zoom+ – fotós workshop
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
A Szulejmán titok – dokumentumfilm
Kulisszák mögött – színházi magazin
Zooo+ – állatbarátok magazinja

OKTÓBER 26. HÉTFŐ
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Credo – katolikus krónika
Mozgásszervi rehabilitációs torna
Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Szigetmonostor, a béke szigete – ismeretterjesztő film
Építech – házépítők magazinja
Félóra decibel – zenei műsor
Válogatás korábbi műsorainkból
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
MINDIG GYŐZTES – GYŐRIEK SPORTMAGAZINJA
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó

OKTÓBER 27. KEDD
Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
A Szulejmán titok – dokumentumfilm
INDA filmek – életképek a demenciáról
Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
Válogatás korábbi műsorainkból
LELKI EGÉSZSÉGÜNK SZEMPONTJAI –
VENDÉGÜNK ANTAL JUDIT MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKTANÁCSADÓ
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
06:00
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
09:45
10:00
10:50
11:00
13:00
18:15
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19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

JÖVŐ HETI

OKTÓBER 24-TŐL 30-IG

Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 28. SZERDA
06:00
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
11:00
11:40
13:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
20:45
22:00
22:25
23:00

A magyarság totemállatainak nyomában – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
LELKI EGÉSZSÉGÜNK SZEMPONTJAI –
VENDÉGÜNK ANTAL JUDIT MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKTANÁCSADÓ
Örökké úton – Ferdinándy György író portréja
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Válogatás korábbi műsorainkból
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
FOTO-ZOOM+ / FOTÓS WORKSHOP – TÁJKÉPFOTÓZÁS
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop – tájképfotózás
Híradó – Győr és a régió hírei
Az óra – dokumentumfilm
Lámpaidők – kisfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 29. CSÜTÖRTÖK
06:00
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
11:00
13:00
18:15
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Macskakő – Somoskőújfalu helytörténeti értékeiről
Híradó – Győr és a régió hírei
Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop – tájképfotózás
Híradó – Győr és a régió hírei
Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
Felvetések… – portré Hauser Beáta gobelinművészről
Creative chef – főzőműsor
Válogatás korábbi műsorainkból
HOGYAN ÉLHETED AZ ÉLETEDET ENERGIKUSAN ÉS EGÉSZSÉGESEN? –
MOLNÁR Z. CSABÁNÉ FÜGI EDIT NORDIC WALKING–TRÉNER
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 30. PÉNTEK
06:00 Nemzeti örökség világszínvonalon –
Zsuráfszky Zoltán koreográfus portréja
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Credo – katolikus krónika
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 HOGYAN ÉLHETED AZ ÉLETEDET ENERGIKUSAN ÉS EGÉSZSÉGESEN? –
MOLNÁR Z. CSABÁNÉ FÜGI EDIT NORDIC WALKING–TRÉNER
10:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
11:00 Creative chef – főzőműsor
11:40 Foto-Zoom+ / fotós workshop – tájképfotózás
13:00 Válogatás korábbi műsorainkból
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25 GÁZFRÖCCS – AUTÓS MAGAZIN
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Gázfröccs – autós magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Azori-szigetek – kisfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

HOROSZKÓP
Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
A héten úgy érezhetik magukat, mintha egy hullámvasúton ülnének. Nagyon gyorsan változnak az események önök körül, figyelniük kell, hogy jól reagáljanak a történésekre. Még szerencse, hogy párjukkal most nagyon kiegyensúlyozott, boldog időket élnek meg.
BIKA
Most lépésről lépésre tudják elérni céljaikat. Minden adott arra,
hogy sikeresek, eredményesek legyenek. Használják ki adottságaikat, lehetőségeiket. Fontos kapcsolatokat építhetnek ki, legyenek
éberek. Párjukkal meg kell ezt beszélniük, hogy ne kelljen feleslegesen vitázniuk.
IKREK
Olyan összefüggésekre jöhetnek rá a héten, ami nem biztos, hogy
annyira boldoggá teszi majd önöket. Próbálják munkahelyükön elkerülni a kétes helyzeteket, álljanak ki magukért. Ne engedjék, hogy
a sok stressz az egészségükre menjen, inkább találjanak módszert,
hogy lazítsanak.
RÁK
Ha a héten átadják magukat a nagy érzelmi hullámzásoknak, elfáradhatnak. Maradjanak nagyon tudatosak, és a céljaikra koncentráljanak. Szerencsére barátaikra most mindenben számíthatnak,
beszéljék ki magukból kételyeiket, félelmeiket. Párjukkal beszélgessenek többet.
OROSZLÁN
A héten engedjék el a lelkük mélyéből feltörő eddig elnyomott félelmeiket, bánatukat, érzelmeiket. Engedjenek el mindent érzelmileg, ami csak visszahúzza önöket. Ne kapkodjanak, most nem a
külvilág eseményei a fontosak. Szerezzék vissza lelki békéjüket, találjanak új célokat.
SZŰZ
Nagyon pozitív hét elé néznek, minden úgy sikerül, ahogyan azt eltervezték. Fontos, hogy minden felesleges konfliktust zárjanak le,
ne is foglalkozzanak olyan ügyekkel, ami nem a feladatuk lenne.
Párjukkal harmonikus időszakot élnek meg, tervezzenek közös estéket, délutánokat.
MÉRLEG
A héten párjukkal minden eddigi konfliktust el tudnak végre engedni. Beszéljenek ki magukból mindent, ne maradjanak kétségeik.
Munkahelyükön ne adják ki magukat, ne engedjék, hogy becsapják
önöket. Inkább figyeljenek, ki melyik oldalon áll, most ez kiderül
maximálisan.
SKORPIÓ
Nagyon mozgalmas hét elé néznek, azt sem tudják, mihez kapjanak hirtelen. Régi barátok is felbukkannak, akikkel rendezhetik eddigi konfliktusaikat. Legyenek bizakodóak, még ha először bonyolultnak is tűnik helyzetük. A hét végére minden puzzle a helyére
kerül, tartsanak ki.
NYILAS
A héten minden hazugságra fény derül, ami munkahelyükön, illetve családjukban történt. Próbálják higgadtan szemlélni mindezt, nézzenek az események hátterébe is. Keressék a mélyebb
magyarázatokat, így tuják eldönteni, hogyan cselekedjenek a továbbiakban.
BAK
Ami szívükön, az a szájukon. Így sok felesleges konfliktus elébe
tudnak menni, és hamarabb el is tudják intézni feladataikat. Nem
biztos, hogy ez tetszeni fog mindenkinek, pár ember el is maradhat
most életükből. Párjukkal szerencsére mindent meg tudnak beszélni, önök mellett áll.
VÍZÖNTŐ
Jobb, ha most nem döntenek lényeges kérdésekben. Nincsenek
igazán minden információ birtokában, és az események is kuszák
lehetnek, nem értenek sok reakciót. Várjanak kicsit, míg minden a
helyére kerül. Addig foglalkozzanak magukkal, olyan dolgokkal, ami
boldoggá teszi önöket.
HALAK
A héten véget vethetnek olyan vitás helyzeteknek, amik már egy ideje
húzódnak. Nem biztos, hogy a legbékésebb megoldást találják meg,
álljanak ki magukért a konfliktusokban. A megfelelő mondatok most
eszükbe jutnak ezekben a helyzetekben, ettől nem kell tartaniuk.

A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye Győri Szabó Gábor Árnyékfutball című, dedikált könyve.
Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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talában furcsán néznek rám, aztán amikor
meglátják a gyöngyöző homlokú és kellemesen
elfáradt gyermekeiket, rögtön megértik, miről
van szó – meséli András.
Megvalósításhoz szép, tágas, gyermekbarát, és
nem utolsósorban jól felszerelt helyiségek állnak az ötletgazdák rendelkezésére.
„Természetesen vannak hagyományos e-játékaink is, hogy könnyebben induljon az ismerkedés. Itt azonban a gyerekek mellé kapják a
mozgás lehetőségét is. Hétvégente beüzemeljük a szivacslövő pályát, ami nagy csaták helyszíne, a szomszédunkban pedig judoklub működik. Így azok a gyermekek is kapcsolatba kerülhetnek egy hagyományos fizikai sporttal,
akik egyébként vonakodnak bármilyen edzésre
elmenni – mondja Marczali Vilmos, aki maga is
úgy lett judós, hogy a fiát hozta rendszeresen
edzésekre, míg végül egyszer megunta a folyosón való várakozást, és beállt a többiek közé.

Egészen különleges helyszíne Győrnek a szeptember elején útjára indult
Zoon Születésnapi és Fejlesztő Központ a Puskás Tivadar utcai Vital Centerben. A tabletek és számítógép-monitorok előtt felnövő generáció számára hozzák el a mozgás örömét, ahová ráadásul nemcsak a gyerekeket,
hanem az újdonságokra nyitott szülőket, sőt nagyszülőket is várják.

E-SPORT ÉS MOZGÁS:

REMEKÜL MEGFÉR EGYÜTT A KETTŐ

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor

A

z egész történet azzal kezdődött, hogy
Marczali Vilmos kétgyermekes apukaként
valamilyen hasznos és érdekes délutáni elfoglaltságot keresett a gyermekeinek Győrben:
„Abban a korban vannak, amikor a hagyományos
játszóházak már nem érdeklik őket, minden héten
pedig nem lehet állatkertbe vagy e-gokartozni járni. Így aztán elkezdtem gondolkozni egy olyan helyen, ami izgalmas és érdekes alternatívát jelent a
8–14 éves korosztály számára, így született meg
a fejlesztőközpont és a digitális játszótér ötlete.”

Vilmos összeismerkedett Pénzes Andrással, a
Royal Club Kulturális és Sport Egyesület elnökével, akinek a hagyományok társasjátékok
mellett szívügye az e-sport több ága is, így aztán hamar megszületett a döntés: közösen
folytatják a munkát.
„Az egyesületünkben gyakorlatilag mindenki
diplomás. Pedagógusok, gyógypedagógusok
alkotják a tagság többségét, de akad köztünk
pszichológus is. Célul tűztük ki, hogy a monitor
előtt felnövő generációk életébe is belecsempésszük valamiképpen a mozgást. Erre pedig
kiváló lehetőséget nyújtanak az olyan virtuális
játékok, amelyek az egész testet átmozgatják.
Amikor először beszélek erről a szülőknek, ál-

TÁGAS, GYERMEKBARÁT,
ÉS NEM UTOLSÓSORBAN
JÓL FELSZERELT
HELYISÉGEK ÁLLNAK
RENDELKEZÉSRE
És ha már szülők és nagyszülők, Vilmos és
András rájuk is gondoltak: „Naponta látjuk,
mekkora szakadék van az egyes generációk digitális készsége és jártassága között. Éppen
ezért mi a szülőket és a nagyszülőket is örömmel várjuk, ha szeretnék jobban megismerni,
vagy éppen kipróbálni azokat a játékokat és
eszközöket, amelyek a gyermekeik, unokáik
számára a mindennapokat jelentik. Fontos,
hogy hozzánk sajátos nevelési igényű és
ADHD-s gyerekek is jöhetnek. Nálunk pedagógusok és gyógypedagógusok figyelnek rájuk,
ami azt hiszem, komoly segítség a szülőknek –
hívja fel a figyelmet András.
A különleges digitális játszótér és fejlesztőközpont minden hétköznap délután négytől este
nyolcig tart nyitva, nyaranta pedig tematikus
táborokat is szerveznek. Az idei nyáron nagy sikerrel rendezték meg a bűvész-, a gamer- és a
Harry Potter-táborukat, de a mostani hétvégén
is érdemes lesz rájuk figyelni: „Október 25-én,
az ünnepi hosszú hétvége vasárnapján tartjuk
meg a családi nyílt napunkat, ahová kortól függetlenül mindenkit nagy szeretettel várunk, aki
szeretne bennünket kicsit jobban is megismerni.
Csupa érdekes és izgalmas dologgal készülünk,
a részletes program megtalálható lesz a Facebook-oldalunkon – invitálta ezúton is az érdeklődőket Marczali Vilmos.
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GYOZELEM
FORRADALMI HANGULATBAN
Dr. Hámori Jenő nevét sokáig kimondani és leírni sem volt szerencsés
dolog Magyarországon. A győri születésű vívó életében 1956 ősze volt
a fordulópont, hiszen a forradalom után nem tért haza Ausztráliából,
az olimpiáról. A most 87 éves bajnokkal néhány éve beszélgettünk
Győrről, a magyar sport Trianonjaként emlegetett melbourne-i ötkarikás játékokról és a forradalomról.
Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

Hogyan emlékszik vissza győri éveire, és arra,
ahogyan a vívó pályafutása indult?
A bencéseknél tanultam, és ott is kezdtem el vívni,
egy Kiss Nándor nevű idős tanárnál. Rég volt, de
ha még megvan az a tornaterem, ahol az edzéseket tartottuk, látni szeretném egyszer. Az egyik
legjobb egyesület volt a miénk, tele élettel, tehetséges fiatalokkal. Próbálkoztam az evezéssel is,
hiszen diákként szinte az ETO-csónakház szomszédságában laktam, de a vívásban találtam leginkább örömöt. Sok kedves emlékem van a városról. Győrből aztán Budapestre mentem egyetemre, és innen kerültem be a válogatottba is.
Ezzel a csapattal, a sportág legnagyobb legendáinak társaként, 1955-ben Rómában világbajnoki címet nyert.
Huszonkét éves voltam akkor. Nagyon kedvesek voltak hozzánk az öregek. Gerevich Aladárra, Kovács Pálra és Kárpáti Rudolfra felnéztünk,
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megadtuk a tiszteletet nekik, ők pedig mindenben segítettek bennünket. Rajtam kívül négy
fiatal került be a csapatba: Keresztes Attila,
Magay Dániel, Kardos Ferenc és Delneky Gábor,
közülük Magayval és Keresztessel maradtunk
az 1956-os válogatottban.
A forradalmi hangulatban hogyan lehetett
tisztességesen felkészülni az olimpiára?
A tatai edzőtáborban viszonylag könnyen ment
minden, mert ez még a forradalom előtti időszak
volt. Később az események sűrűjében az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán eljutunk-e Ausztráliáig.
Az egyik este fényképezőgéppel a nyakamban viszszamentem Pestre, láttam a Margitszigetnél a parancsra váró szovjet tankokat. Borzalmasan rossz
érzés fogott el. Ezek után kalandos körülmények
között Prágáig el tudtunk utazni, hiszen a ferihegyi
repülőteret lezárták. A csehek nagyon aggódtak,
hogy a forradalmi szellemet magunkkal hoztuk, és
gyorsan adtak némi készpénzt repülőjegyre, hogy
azonnal menjünk is tovább. Hihetetlen volt, ahogy
fogadtak bennünket a melbourne-i magyarok, akkor tudtuk meg, hogy a forradalmat leverték.

Aranyérmet szereztek, de nem volt túl sok
idejük ünnepelni, hiszen néhányuknak életre
szóló döntést kellett hozni.
A döntőbeli győzelmet követően megbeszéltük
a többiekkel, hogy mi hárman, Keresztes Attilával és Magay Dániellel elmegyünk az Egyesült
Államokba a Sport's Illustrated által szervezett
túrára, ahol vívóbemutatókat tartottunk, Gerevichék pedig hazatértek Magyarországra. Az
ausztrál rendezők attól féltek, hogy elrabolnak
minket az oroszok, és erőszakkal hazavisznek
minket, ezért vigyáztak ránk. Amerikában jól
éreztük magunkat, és éltünk a lehetőséggel,
hogy karriert csináljunk. A Pennsylvania Egyetemen PhD-t szereztem, tanítottam több helyen, a biokémia professzora lettem. Magay híres mérnökként ért el sikereket, ő a másik élő
tagja a melbourne-i bajnokcsapatnak. Kaliforniában telepedett le, tartom vele a kapcsolatot,
van egy kis villája Hawaii-on, oda is meghívott
már, nosztalgiáztunk.
Hogyan dolgozta fel azt, hogy a szülőhazájában ünnepelt olimpiai bajnok helyett eltitkolnivaló disszidensként kezelték?
Ez akkoriban nem is lehetett máshogyan, mára
minden a helyére került. A BEAC-nak, az ELTE
egyetemi sportklubjának van egy márványtáblája, ahol olvashatók az egyesület olimpiai bajnokainak a nevei, engem valahogy lefelejtettek
róla. Talán azért, mert a Kádár-rendszer nem
igazán örült a disszidálásomnak, ezért a Hámori Jenőt nem volt szerencsés emlegetni. Nemrég azonban egy szép ünnepség keretében felkerült oda a nevem.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

GYŐR RENDEZI AZ ORSZÁGOS ÖKÖLVÍVÓ-BAJNOKSÁGOT

INDUL A BOKSZ!

O

któber 28-a és 31-e között a győri Olimpiai
Sportpark ad otthont a Papp László Felnőtt
Ökölvívó Magyar Bajnokságnak, amelynek
négy versenynapján a nők és a férfiak is tíz-tíz súlycsoportban küzdenek az érmekért. A szervezők kétszáz feletti indulóra számítanak. A sportág országos
bajnoksága hagyományosan minden évben decemberben volt, most ezt az időpontot hozták előre. Az
év egyik legfontosabb hazai megmérettetése eredetileg Miskolcon lett volna, ám ott nem tudták a rendezést vállalni, ezért Győr lett a beugró.
„Köszönettel tartozunk a városvezetésnek, és dr.
Dézsi Csaba András polgármester úrnak, hogy segített nekünk a nehéz helyzetben. Biztos vagyok benne, hogy a különböző egészségügyi szabályokkal,
ajánlásokkal együtt is színvonalas tornát tudunk
rendezni” – mondta Nagy Zoltán, a rendező győri
klub, a Patent Gladiátor Akadémia vezetőedzője.

„A világversenyek miatt rendezzük kissé szokatlan időpontban az OB-t, hiszen így az új szövetségi kapitány, Bertók Róbert is időben fel
tudja térképezni a magyar mezőnyt, láthatja,
milyen formában vannak azok a bunyósok, akik
esélyesek a válogatottságra. Jövőre egy olimpiai
kvalifikációs verseny van, a magyar csapatnak
ott lesz még lehetősége tokiói kvótákat gyűjteni” – tette hozzá Nagy Zoltán. A Patent Gladiátor Akadémiát négy versenyző, Tankó Viliam,
Könnyű Richárd, Sárközi Attila, Gerzsenyi István
és Csemez Andrej képviseli a bajnokságon,
Egervári Richárd nem indul az OB-n. A mérkőzések jövő szerdán 15, csütörtökön és pénteken
14, szombaton 15 órakor kezdődnek. A győri
klubhoz kapcsolódó hír, hogy a Gladiátorok a
közeljövőben csatlakoznak a Győri Atlétikai
Clubhoz, és a jövőben a GYAC ökölvívó szakosztályaként működnek.

Akció: október 24—31.

Friss és fagyasztott
pecsenyekacsacomb

1699 Ft/kg
Pecsenyekacsamáj
Pecsenyekacsa-zúza
Pecsenyekacsa-farhát

1399 Ft/kg
1150 Ft/kg
169 Ft/kg

Bôrös sertéscomb

899 Ft/kg
Tökmagolaj
250 ml, 7196 Ft/l
99 Ft/db helyett
2.1

1799 Ft/db

Magyar Gála alma

MAGYAR MÁRKÁBAN MECCSELNEK
A szezon kezdetétől új szerelésben edzenek és lépnek
pályára a mérkőzéseken az UNI Győr MÉLY-ÚT NB Ies női kosárlabdacsapatának játékosai. Igaz, a vírushelyzet miatt eddig erre csak két alkalommal volt lehetőségük, de bíznak benne, hogy a DRK TeamSport
márkával együttműködve sikeresen szerepelnek a jövőben a hazai és a nemzetközi porondon is.

szen egy hiányosságot pótolnunk kellett, azt, hogy
a termékek Győrben is megtalálhatók legyenek.
Örülök, hogy azt a lendületet és sportosságot, ami
a klubunkra és a városunkra is jellemző, megtaláltuk
egy magyar sportszergyártóban is” – mondta Fűzy
András, az UNI Győr MÉLY-ÚT elnöke.

„Előző mezszponzorunkkal hosszú és eredményes
volt a kapcsolatunk, de váltani szerettünk volna, hi-

A DRK TEAMSPORT
ELSŐSORBAN A KOSÁRLABDÁRA ÖSSZPONTOSÍT
„A DRK Teamsport elsősorban a kosárlabdára
összpontosít, és büszkék vagyunk arra, hogy a
győri az első női csapat, amelyet támogatunk. Biztos vagyok benne, hogy a lányok sikeres évek elé
néznek” – nyilatkozta Rigler Zsolt a DRK TeamSport képviseletében. A szponzori szerződés aláírásán ott volt a csapatkapitány, Török Ágnes is, aki
annak ellenére, hogy kaotikusan indult a szezon,
látja a lelkesedést a csapattagokon.
„A kapitányi szerep új számonra, de mindennap tanulok, tapasztalok olyan dolgokat, amelyeknek köszönhetően megállom a helyem ebben a szerepkörben. Nehéz olyan helyzetben egy élsportoló
dolga, amikor bizonytalan, mikor léphetünk újra
pályára, és mikor vagyunk pihenőre ítélve” –
mondta a csapatkapitány.

259 Ft/kg
Mécses, LA 72 K

99 Ft/db
Palmolive
tusfürdô

250 ml, 1996 Ft/l

499 Ft/db
Steffl dobozos sör
4,2%-os,
0,5 l, 358 Ft/l
kartonos ár

179 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
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.
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