


Szigorú intézkedésekkel ugyan, de a tanév a
szokott rendben elindult. Nemrég újabb szigorítá-
sokat vezetett be a kormány, október elseje óta min-
denhol mérik a lázat reggel, 37,8 fokos testhőmérsék-
let felett nem lehet belépni az iskolába. 
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ARévai Miklós Gimnázium igazgatója azt
mondta, a mérések során nem találkoz-
tak még lázas gyermekkel. „Néhány nap-

ja szűrjük csupán a tanulókat, eddig senki sem
érkezett lázzal vagy hőemelkedéssel az iskolá-
ba. Ez is azt mutatja, hogy a szülők komolyan
veszik a helyzetet és lehetőség szerint csak
úgy indítják el reggel a gyerekeket, ha tényleg
nincsen semmi problémájuk.” 

HATÉKONY ÉS MŰKÖDŐKÉPES AZ OKTATÁS 
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: O. Jakócs Péter

Horváth Péter hozzátette, a Révai huszonhét
osztályából kettő volt karanténban, ám ők már
visszatérhettek az oktatásba.  A karanténba zárt
osztályok a tavaszihoz hasonló digitális munka-
rendben dolgoztak az elmúlt tíz napban, ez pe-
dig nem okozott fennakadást az oktatásban. 

A pedagógusok attól tartanak, egyre többen be-
tegednek meg, és az ő helyettesítésük egyre na-
gyobb problémát fog okozni. A tanév kezdete
előtt sokan megkongatták a vészharangokat,
miszerint az októberi őszi szünetig sem tart ki a
normál tanrend. 

Horváth Péter ezzel kapcsolatban azt mondta, bár
a szünet jól jön majd, ez a vegyes oktatás életképes
lehet a továbbiakban is. „Győr-Moson-Sopron me-
gye a legfertőzöttebb területek közé tartozik az or-
szágban, ennek ellenére úgy gondolom, hogy fe-
gyelmezett munkával itt is teljesíthető a tanév. Aki
nem beteg, az továbbra is tud iskolába járni, aki pe-
dig karanténba kerül, otthon online oktatásban ré-
szesülhet, ez pedig jóval hatékonyabb, mint a ta-
vaszi teljes leállásnál tapasztalt módszer.” Az isko-
lák működése tehát rendkívül fontos mind a gye-
rekeknek, akiknek szükségük van a közösségre,
mind a szülőknek, akik így munkába tudnak járni.

AJÁNLÓ
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvání-
totta október 1-jét az idősek világnapjá-
vá. Az idősödés a 60. életévben kezdő-

dik, az időskort 75 éves kortól számítják. A
WHO szerint 2000 és 2050 között a világ 60 év
feletti népességének aránya 11-ről 22 száza-
lékra, lélekszámuk 605 millióról 2 milliárdra nő.
A gyorsan öregedő világban azonban az idős
emberek munkájukkal, önkéntességükkel és a
tapasztalataik átadásával segíthetik a fiatalabb
generációt. Szeretettel és tisztelettel kell gon-
dolni rájuk nemcsak a világnap alkalmából, ha-
nem egész évben is, hiszen ők a gondoskodá-
sukkal, bölcsességükkel mindig rendelkezésre
állnak a náluk fiatalabbak számára is. Feladatunk
élhetővé, derűssé tenni időskori éveiket, támaszt
nyújtani, hogy érezzék, nem hagyjuk magukra
őket, fontos részei az életünknek. Szüleink és
nagyszüleink mosolya, gondoskodása, kitartása
felbecsülhetetlen erőt sugároz felénk. 

„Városunkban minden évben kifejezzük hálán-
kat, megbecsülésünket azok iránt, akik a hosz-
szú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik

IDŐSEK VILÁGNAPJA 

„NEM ÖREGSZÜNK, AMÍG 
AKTÍVAK MARADUNK”

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

Az idősek világnapja alkalmából a győri önkormányzat is köszöntötte
a szépkorúakat, és elismeréseket adtak át az idős közösségekben
végzett példaértékű munka elismeréséül.

megérdemelt nyugdíjas éveiket. Tiszteletünk
magában foglalja elfogadásunkat, támogatá-
sunkat, szeretetünket, és annak kifejezését,
hogy társadalmunknak hasznos tagjai. Szüksé-
günk van mindarra az élettapasztalatra, hig-
gadt bölcsességre, amivel csakis az idősek ren-
delkeznek, a türelemre, az elfogadásra, ahogy
tanítanak, nevelnek bennünket” – mondta kö-
szöntőjében dr. Pergel Elza szociális ügyekért
felelős alpolgármester,
hozzátéve, a fiatalság
nem múlik el, ha nem
akarjuk, ebben segít a
győri önkormányzat az
egész évet felölelő, idő-
seknek szóló progra-
mokkal és az idősügyi
szolgáltatásokkal. Ki -
emelte azt is, az önkor-
mányzatnak azért van könnyű dolga, mert
Győrben segítőkész, aktív nyugdíjasegyesüle-
tek és klubok tevékenykednek, akikkel közösen,
harmonikus együttműködésben sokat tudnak
tenni az idős emberekért.

Az alpolgármester Győr Megyei Jogú Város pol-
gármestere nevében elismeréseket adott át
azoknak, akik idős közösségekben végzik áldo-

zatos, példamutató és önzetlen munkájukat. A
Győri Városháza Ezüst Emlékérmét vehette át a
Győri Polgári Nyugdíjaskör aktív szervezőjeként
Csirszka Konrádné, Csendes Mihályné, a Szabad-
hegyi Nóta Klub, Gábriel Lászlóné, a Gyökerek
Nyugdíjas Klub, Hamburger István, a Harmónia
Nyugdíjas Klub tagja, Horváth István, a Győri Pol-
gári Nyugdíjaskör egyik alapítója, Kulcsár Sán-
dorné, a Győr-Moson-Sopron megyei Pannon
Nyugdíjas Egyesület ügyvezető elnöke, Séra Já-
nos, a Szerencse Nyugdíjas Klub, Szabó Róbert-
né, a Napsugár Nyugdíjas Klub, Szabó Ferencné
és Szabó Olga, a Győri Polgári Nyugdíjaskör tagja. 

Szabó Róbertné a Napsugár Nyugdíjas Klubban
végzett, sokoldalú, közösséget gazdagító, fá-
radhatatlan tevékenységéért részesült az elis-
merésben, örül, hogy a társai őt jelölték, húsz
éve tagja a klubnak. „Segítettem, akinek szük-
sége volt rá, mindent megtettem, hogy jó kö-
zösség alakuljon ki a korombeliekkel.”

Hamburger Istvánt, a Harmónia Nyugdíjas Klub
tagját sokoldalú tevékenységéért jelölték. „Na-

gyon jó érzés egy kö-
zösség része lenni, be-
szélgetünk, programo-
kat szervezünk, és ez-
által összetartozunk.” 

Csendes Mihályné a
Szabadhegyi Nóta Klub
aktív nyugdíjasa, az
idősek érdekében vég-

zett példamutató és önzetlen munkáját ismer-
ték el. „Az éneklés a mi szívet melengető prog-
ramunk, hetvenen vagyunk a klubban, össze-
jövünk és dalolunk, mindenki a saját kedvencét
hozza az alkalmakra, amit előad a többiek előtt.
A járvány miatt erre most sajnos nincs lehető-
ség, vigyázni kell magunkra. Mivel házi beteg-
ápolást is vállalok, négy idős beteget gondozok,
védeni kell magamat és őket is a vírus ellen.” 

TISZTELETÜNK 
MAGÁBAN FOGLALJA 
ELFOGADÁSUNKAT, 
TÁMOGATÁSUNKAT,
SZERETETÜNKET
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GÖRBICZ ANITA
AZ EZREDESEK KLUBJÁBAN

AZ ELSŐ, AKI EZER GÓLT SZERZETT A NŐI BAJNOKOK LIGÁJÁBAN

A Bajnokok Ligája, vagy korábbi nevén Bajnokcsapatok Európa Kupája női kézilabdában is a klubok legran-
gosabb versenysorozata, amelynek története 1961-ben kezdődött. Ez idő alatt a sportág világklasszisai
léptek pályára a BEK-ben vagy a BL-ben, játszottak emlékezetes rangadókat, és szórták számolatlanul a
gólokat, de soha egyikük sem tudott annyit lőni, mint az ETO legendája, Görbicz Anita. A zöld-fehérek kapi-
tánya a legutóbbi találkozón megalapította az ezredesek képzeletbeli klubját, amelynek egyelőre csak ő
maga a tagja, és a listán másodiknak is százhatvan találat hiányzik a belépőhöz.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

Ezt a kérdést fel se kellene tennem, mert iga-
zából tudom a választ. Emlékszel az első Baj-
nokok Ligája-gólodra?
Ismersz, fogalmam sincs, hogy mikor és melyik
csapatnak lőttem az elsőt – mondja nevetve
Görbicz Anita, és rövid magyarázatot is ad. – A
századikra és az ötszázadikra sem emlékszem.
A szép gólok közül néhány megmarad a fejem-
ben. Például az, amit nemrég láttam újra vide-
ón: Kari Grimsbö még ellenünk védett, és zic-
cerből trükkösen átejtettem felette a labdát, ő
meg csak kapálózott a kezeivel. Ilyeneket fel
tudok idézni, de hogy milyen volt a tizedik vagy
a kétszázötvenedik, azt nem.

Azért az ezredik csak megmarad valahogy.
A meccs előtt persze már képben voltam,
hogy ha betalálok, az az ezredik Bajnokok Li-
gája-gólom lesz, na ez pont egy hétméteresre
jött ki. Izgultam, hiszen egy ziccer szinte a pil-
lanat műve, ott nincs idő gondolkodni, a bün-
tetőre viszont rá kell készülni, és ezek néha
feszült pillanatok, majdnem el is hibáztam.  Az
előző évek nem úgy sikerültek, ahogy szeret-
tem volna, voltak mélypontok, de most már
tudom, hogy szépen köszönök majd el a kézi-
labdától a pályán. 

Ezeket a gólokat egyetlen klub színeiben lőt-
ted, előfordult olyan a pályafutásod alatt,
hogy hívott másik csapat, és nagy volt a csá-
bítás, hogy elmenj Győrből?
Nem kerestek sokszor, valószínűleg azért sem,
mert itt mindig öt évre írtam alá. Az egyik nagy
dán klub akkor akart leigazolni, amikor a csú-
cson voltam. Olyan szerződést tettek elém,
amivel garantálták, hogy bármilyen kérésemet
teljesítik, és olyan összeget írok rá a papírra,

amilyet csak akarok. A világ egyik legjobb kézi-
labdázója játszott akkoriban náluk a 13-as
mezben, még abba is belementek volna, hogy
ezt átadja nekem. Az döntött, hogy ők napi
egyet edzettek, a többi részét pedig a játékosra
bízták, amihez persze minden feltételt biztosí-
tottak. Én ezt nem vállaltam, mert tudtam,
hogy magamtól nem biztos, hogy ezt a plusz
adagot elvégezném. Nem azért, mert nem tet-
szik a munka, hanem azért, mert nem ebben
nőttem fel. Nálunk az edző volt a főnök, nekünk
mindig megmondták, hogy mikor mennyit kell
edzeni, hajtottak bennünket. Északon ez nem
így ment. Úgy érzem, jól döntöttem, elképzel-
hető, hogy akkor kisiklott volna a karrierem.

Klublegendaként, a klubhűség egyik legjobb
példájaként vonulhatsz vissza, úgy, mint Totti
a Rómából vagy Puyol a Barcelonából. Mit je-
lent ez neked?

Megtisztelő, hogy így gondolnak rám sokan.
Úgy érzem, kerek a pályafutásom azzal, hogy
soha nem játszottam máshol. Ezzel a klubbal
mi közösen nőttünk fel. Én nem belepottyan-
tam a készbe, egy világ tetején uralkodó csa-
patba, mi együtt alakulgattunk. Az elején a
bajnoki címekért is iszonyatos küzdelmet vív-
tunk. Ez a történet úgy ért a csúcsra, hogy a
részese lehettem, és ez az egész út nagyon
szép volt. Nekem Győr, az ETO az éle tem, em-
lékszem, az ifiben edzettem az öt évvel idő-

sebbek között, és kijártam a
felnőttek meccsei re a Mag-
vassyba. Csak álltam ott és
azt mondogattam magam-
ban: „Én itt akarok játszani,
mindent megteszek azért,
hogy a nézők nekem tapsoljanak”.
És ez valóra vált. A legjobb dolog, ami tör-
ténhetett velem, hogy itt tudtam ma-
radni.

Az első és az ezredik BL-gól között a kissé ön-
törvényű Görbicz Anita sokat változott?
Mintha két különböző ember lenne az akkori
önmagam és a mai. Pedig a pályám elején még
kicsit vissza is fogtam a kreatív énem. Sokszor
hasonlítottak a dán zsenihez, a leginkább vir-
tuóznak tartott Anja Andersenhez. Az ő hely-
zete annyiban volt más, hogy a képességeit
nem kellett kordában tartania. Ha Andersen
megpróbált valami különlegeset, és nem sike-
rült, nem szidták le érte, hanem megtapsolták
a vagányságot. Nálunk a nagyképű és a hanyag
jelző társult az ilyesmihez.  A legnagyobb vál-
tozást a személyiségemben Boldizsár születé-
se hozta, nyilván ez nem csak a kézilabdán kí-
vüli életemben mutatkozott meg. Higgadtabb
lettem, türelmesebb másokkal és saját ma-
gammal. Előtérbe került, hogy átadjam a ta-
pasztalatom, a tudásom a fiataloknak. Nem va-
gyok annyira forrófejű az éles meccsszituáci-
ókban sem, mint régen.

Az utolsó idényed játékosként a mostani, mik
a terveid? A kisfiadból a Fradi futballistája
vagy az ETO kézilabdázója lesz?
Szeretnék maradni a kézilabda mellett, és
mindenképpen az ETO-nál, azt majd a jövő
dönti el, hogy miben tudok kiteljesedni. Bol-
dizsár előtt pedig természetesen szabad az
út, sportágválasztásban is, és abban is, hogy
melyik csapat áll majd közelebb a szívéhez.
Én úgy érzem, egyelőre a foci vezet nála a ké-
zilabda előtt.

SZERETNÉK 
AZ ETO-NÁL
MARADNI, AZT MAJD
A JÖVŐ DÖNTI EL, 
HOGY MIBEN TUDOK 
KITELJESEDNI
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RÓLA MONDTÁK

DANYI GÁBOR, 

az Audi ETO vezetőedzője:

Az első gondolatom Anita több

mint ezer góljáról a BL-ben az, hogy

hihetetlen. Ennyi éven át a legma-

gasabb szinten játszani, és ott

csúcsteljesítményt produkálni, óri-

ási tiszteletet érdemel. Attól pedig

még értékesebb az ő teljesítménye,

hogy közben megmaradt szerény-

nek, olyan személyiségnek, aki a

csapatot önmaga elé helyezi.

CSESZREGI BALÁZS,a MTVA Kossuth Rádiósportriportere:Tizenhárom éves volt Anita, amikorelőször láttam játszani, az akkoriklubelnök, Vanyus Attila hívta fel rá afigyelmet. Azt mondta, ebből a gye-rekből klasszis lesz. Igaza volt. Kimerem jelenteni, hogy ő a világ vala-ha volt legjobb kézilabdázója. TalánAnja Andersen mérhető hozzá. Ezertalálata a BL-ben pedig elképesztő,lenyűgöző, utolérhetetlen.

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS, Győr polgármestere:Görbicz Anita példakép váro-sunkban, megtisztelő számom-ra, hogy polgármesterként énadhattam át neki a díszpolgáricímet. Anitának igazi győri szívevan, én csak tudom, hiszen márláttam.

IVÁNCSIK TAMÁS, 

117-szeres válogatott

kézilabdázó:

Anita fantasztikus pályafutásába

tökéletesen illik ez a rekord. Gye-

rekkorunkban együtt játszottunk

és már akkor látszott, hogy kivé-

teles a technikai tudása. Képes

olyan dolgokra a labdával, amikre

a férfimezőnyből is kevesen. Még

ehhez is pluszt ad, hogy nem fél

bevállalni a szép megoldásokat.
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Kétféle oltóanyag készül, az egyik a 6 és a
35 hónapos kor közötti kisgyerekeknek
adható, ebből négyezer adag áll majd

rendelkezésre. A másik a felnőtteknek szánt ol-
tóanyag, amelyből a 3 és 12 év közötti gyere-
kek fél adagot kapnak.

Müller Cecília szerint a legfontosabb, hogy az
egészségügyi szempontból leginkább sérülé-
keny krónikus betegek és a 60 év felettiek, va-
lamint az egészségügyi és szociális intézmé-
nyek dolgozói, lakói beoltassák magukat. Szin-
tén térítésmentesen juthat hozzá az influenza
elleni védőoltáshoz mindenki más is, aki élni
akar ezzel a lehetőséggel – jelezte. 

Lapunknak több háziorvos is azt nyilatkozta:
azzal számolnak, hogy az idén roham várható
az oltásokért. Nem lesz könnyű megoldaniuk,
hogy elkerüljék a tumultust, ezért valószínűleg
mindenki külön időpontot kap az oltásra. 

Telefonon lehet jelentkezni 
a rendelőkbe október 20-a után
„Mindenkinek javaslom, hogy oltassa be magát
az influenza elleni védőoltással, mert ha egy
betegséget oltással meg lehet előzni, akkor azt
meg kell előzni. Nem azért élünk 70-80 évig,
mert annyival jobban tudjuk gyógyítani a be-
tegségeket, mint korábban, hanem azért, mert
nem halunk meg fertőző betegségekben” –
hangsúlyozta megkeresésünkre dr. Tardos Ká-
roly háziorvos. A körzetében az elmúlt években
átlagosan 240-en jelentkeztek védőoltásra,
amely többek között a 60 év felettieknek és a
krónikus betegek számára ingyenes volt, és
mintegy 30-an fizettek a vakcináért. Érdemes
tudni, hogy évente 5-6 ezer ember hal meg inf-
luenzás megbetegedésben a járvány idején.
Most pedig, ha a Covid-járvánnyal együtt kapja
el valaki az influenzát, akkor lényegesen súlyo-
sabb a betegség lefolyása, és jóval nagyobb a
veszélye a halálozásnak is. Ezért is reméli a
körzeti orvos, hogy minél többen beoltatják
magukat. Az influenza a krónikus betegekre és
az idősekre a legveszélyesebb, számukra elen-
gedhetetlen a védőoltás, de a fiataloknak is

Szerző: Földvári Gabriella, Hajba Ferenc, Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Október 20-ától lesz elérhető a
háziorvosi rendelőkben az influ-
enza elleni térítésmentes védőol-
tás – közölte Müller Cecília orszá-
gos tiszti főorvos. Idén is 1,3 mil-
lió vakcina áll rendelkezésre,
amely önkéntesen kérhető az
egész országban, így Győrben is.

érdemes kérni a vakcinát, hiszen az nekik sem
jó, ha két hétig magas lázzal otthon fekszenek,
ezzel kiesve a munkából vagy a tanulásból.

A jelenlegi ismeretek szerint október 20-a után
kapják meg a háziorvosi praxisok az oltóanya-
got. Ez az elmúlt években is így volt, október
utolsó, november első hetében érkezett meg a
vakcina a rendelőbe. Valószínűleg ezúttal nem
egyszerre viszik ki az összes praxisba az oltó-
anyagot, ezért még időpontot sem lehet fog-
lalni a beadatásra. „Hetek óta sokan érdeklőd-
nek, mikor jöhetnek védőoltásra, de egyelőre
csak azt tudom tanácsolni, hogy 20-a után te-
lefonáljanak. Az oltásra telefonos időpontfog-
lalást követően, egyesével lehet majd a váróba,

a rendelőbe érkezni” – számolt be a részletek-
ről dr. Tardos Károly.  

A vakcina a gyerekek számára is fontos
Dr. Muzsay Géza házi gyermekorvos, gyermek-
gyógyász főorvos kiemelten javasolja a közös-
ségbe járó 3 év felettiek védőoltását, különö-
sen a valamilyen alapbetegségben szenvedő
kiskorúakét.

A kétféle oltóanyag egyike a 6 és a 35 hónapos
kor közötti kisgyerekeknek adható, ebből négy -
ezer adag áll majd rendelkezésre. A másik a fel-
nőtteknek szánt oltóanyag, amelyből a 3 és 12
év közötti gyerekek fél adagot kapnak. Ameny-
nyiben a szülő szeretné a gyermekét beoltatni

ÉLJÜNK VELE: 
OLTASSUK BE MAGUNKAT
INFLUENZA ELLEN!
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SZEMSZ      G

Hajba Ferenc

A magyar nagyvárosokban állítólag sokat
keresnek az ételfutárok, Budapesten akár
800 ezer forintos havi jövedelmet is el le-
het érni ezzel a munkával. Az összeg
nagyságát ugyan kivételesnek gondolom,
de az vitathatatlan, hogy rendkívül meg-
nőtt a kereslet a házhoz szállított kész -
ételek iránt. A vírusfertőzés előtt még leg -
inkább a pizza, a hamburger, s más, ha-
sonló gyorséttermi termék volt a sláger,
bár már akkor sem számított ritkaságnak,
hogy az idősebb, egyedülálló beteg em-
berek, vagy a hivatalokban dolgozók na-
ponta rendeltek ebédet maguknak. Ezzel
együtt is megteltek a jobb vendéglők a
menüzőkkel, Győrben is van legalább hat-
hét, hagyományosan népszerű étterem,
ahol gyakran sorba kellett állni a felszaba-
duló asztalokért. Az évek során kialakult a
törzsközönség, egymást korábban nem
ismerő emberek lettek ismerősök, esetleg
barátok. Az egyikbe leginkább – de egyál-
talán nem kizárólag – azok jártak, akik va-
lami módon közel álltak a sporthoz, az
egykori ismert sportvezetőktől a ma is ak-
tív sportolókig, szurkolókig. A másikba in-
kább hivatalnokok, állami alkalmazottak,
közszolgák. És így tovább. Aligha hiszem,
hogy ennek a korszaknak vége, a járvány
csupán átmenetileg csökkentette a for-
galmat a menühelyeken éppúgy, mint az
inkább alkalmi vacsorázásra, ünnepi
ebédre használt éttermekben, s vágta el
egymástól az emberek többségét. Az em-
ber ugyanis alapvetően társasági lény.
Még ha szüksége is van időlegesen a vá-
lasztott magányra – arra, hogy otthon, a
családban is elvonuljon pár órára, és saját
gondolatainak, kedvtelésének éljen, ön-
magával törődjön –, a történéseket feldol-
gozni, az örömöket, terveket, kudarcokat
másokkal megosztani, véleményt, ne adj
isten pletykát cserélni az emberi életmód
része. A közös étkezés, a beszélgetés köz-
beni iszogatás, az udvarlás (bármennyire
is ódon szokásnak tűnhet ez mondjuk a
diszkókorúak számára) egyik forrása az
életörömnek. Ezt most egy ideig nélkülöz-
nünk vagy visszafognunk kell. Szolgáljon
némi vigasszal a piac igazsága: legalább a
kiszállító éttermek és az ételfutárok jól
keresnek vele.

MENÜINK

influenza ellen, azt a házi gyermekorvosnál,
háziorvosnál kell igényelnie. „A védőoltások
rendkívül fontosak, így az influenza elleni ol-
tás is, és nem csak a krónikus betegek szá-
mára. Mivel az influenza és a Covid tünetei
rendkívül hasonlóak, ha az influenza ellen
megvédjük az embereket, akkor sokkal keve-
sebb lesz a beteg, és jobban felismerhetők,
kezelhetők a Covid-fertőzöttek – mondta

dr. Muzsay Géza és hozzátette, egyre több
szülő jelezte már, hogy szeretné gyerme -
kének igényelni az influenza elleni oltóanya-
got. Az utóbbi hetekben praxisában megnőtt
a lázas, felső légúti panaszokkal küzdő beteg
gyerekek száma, vannak Covid-fertőzöttek
is, többnyire a serdülő korosztály. 

Az influenzaszezon hazánkban október kö-
zepétől kezdődik, általában hirtelen meg-
emelkedett magas lázzal, rossz közérzettel
és légúti panaszokkal jár, de akár súlyos szö-
vődményeket is okozhat. A gyerekek különö-
sen érintettek, hiszen ők kevésbé figyelnek
tudatosan a higiéniás előírásokra, ezért a
bölcsődékben, óvodákban és az iskolákban
nagyon gyorsan elterjedhet ez a betegség. A
gyermekgyógyász főorvos kiemelte, a koro-
navírus-járvány mellett az influenzaszezon-
ban még nagyobb figyelmet kell fordítani ar-
ra, hogy a szülők megtanítsák gyermekeik-
nek a helyes kézmosás módját, a tüsszentés
és a köhögés illemtanát, továbbá javasolt a 6
év felettieknél a maszk használata. 

NEMZETKÖZI 
SZAKVÉLEMÉNYEK
AZ IMMUNRENDSZER EDZÉSE
„Minden oltás „edzésprogram” az im-
munrendszer számára. Az influenza el-
leni oltás nem vezet immunizáláshoz a
koronavírus ellen, de erősítheti az im-
munrendszert oly módon, hogy az új
kórokozóval történő fertőzés veszély-
telenebb lesz.” 
(Klaus Reinhard, a Német Orvosi Szö-
vetség elnöke)

COVID ÉS INFLUENZA
Eddig semmilyen bizonyítékot nem ta-
láltunk arra, hogy az influenza elleni ol-
tások növelnék a Covid-19 fertőzésé-
nek kockázatát. Nincs tudomásunk
olyan fiziológiai mechanizmusról sem,
amely megalapozottan megmagyaráz-
hatna egy ilyen hatást.
(Robert Koch Intézet)

WHO-AJÁNLÁS
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
szintén rendszeres influenza elleni vé-
dőoltást javasol minden féléves kor fe-
letti gyermek számára. Egyre több or-
szág követi ezt az ajánlást: Nagy-Bri-
tanniában vagy Finnországban vannak
gyermekek, akik oltást kapnak az influ-
enza ellen, az Egyesült Államokban ez
már csaknem 60 százalék.  
(Stern)

Dr. Muzsay Géza házi gyermekorvos
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Jogerős az út- és hídépítési engedély az új,
győri belső tehermentesítő útra, ami az
Ipar utcát a Bácsai úttal fogja összekötni

egy impozáns Mosoni-Duna-hídon keresztül. A
beruházás a Modern Városok Program egyik
legfontosabb győri közlekedési eleme, és öröm-
teli, hogy másfél évtizeden belül, a Jedlik híd és
a Klatsmányi Tibor híd után a harmadik új híd
épülhet Győrben a Mosoni-Dunán – emelte ki
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő.

A fejlesztés az 1-es számú főút–Ipar utcai
csomóponttól indul, ahol a jelenlegi jelzőlám-
pás rendszert átalakítják. A tervek szerint egy
jelzőlámpával irányított körgeometriás cso-
mópontot építenek ki, amelyből 2x2 sávon
halad tovább az út Révfalu irányába. Az egy-
kori Rába-gyár területén pedig egy turbókör-
forgalom lesz a későbbi területfejlesztések

BELSO TEHERMENTESÍTO ÚT ÉPÜL, 
ÚJ HÍDDAL A MOSONI-DUNÁN

érdekében. A Mosoni-Dunát egy 2x2 sávos,
63 méter magas, modern kábelhíddal ke-
resztezve éri el az út az Új Bácsai utat, ahol
becsatlakozik a korábban kialakított „EYOF-
kocka” körforgalomba – mutatta meg a hely-
színen Simon Róbert Balázs. Ebből a csomó-
pontból a Ladik utca irányába már 2x1 sávon
halad a nyomvonal egészen a Bácsai útig.

Teljes hosszban a lakott területek védelme
érdekében zajvédő falat, valamint gyalog-
és kerékpárutat is építenek. A nagyberuhá-
zás megkezdésének pontos időpontjáról
még nincsen döntés, de a város vezetőivel
és a szakemberekkel azon vagyunk, hogy
lehetőség szerint már jövőre elkezdődje-
nek a munkálatok – zárta a képviselő. A
projekt teljes költsége várhatóan megha-
ladja a 15 milliárd forintot.

Jól halad a 8311-es jelű, Nyúl települést Győr-
Ménfőcsanakkal összekötő út harmadik sza-
kaszának felújítása a nyúli Szurdik-csomó-

ponttól a győrújbaráti Kontra-sarokig. A felújítás a
magyar kormány döntése után a Modern Városok
Program keretében valósulhat meg.  Győrújbaráton
új körforgalom is épül a falu központjában, a cso-
mópont a jövő héten nyerheti el végleges formáját. 

A fejlesztést a térség országgyűlési képviselője,
Kara Ákos kezdeményezte, hogy biztonságosab-
bá váljon a környék közlekedése. „Korábban na-
gyon sok baleset volt ezen a szakaszon, és azért
kezdeményeztem ezt a fejlesztést, hogy a bur-
kolati hibák kijavításával és a vízelvezetés meg-
oldásával biztonságosabbá tudjuk tenni a ke-
reszteződést” – tette hozzá a képviselő.

Az új körforgalom a tervek szerint a jövő héten
elkészül és az újbarátiak ígéretet kaptak a falut
Győrrel összekötő út legproblémásabb szaka-
szának, az autópálya-felüljáró és a vasúti átkelő
közötti rész felújítására is. Így bátran kijelenthe-
tő, hogy egyre jobb dolog Győrújbaráton élni. 

ELKÉSZÜL 
A GYŐRÚJBARÁTI
KÖRFORGALOM

´́ ´́
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„Ebben az épületben beszélgettünk a ter-
veinkről a gyirmóti lakosokkal a választások
előtt, és öröm látni, hogy néhány hónappal
később már egy teljesen megújult, korsze-
rűsített házban rendezheti programjait a
művelődési ház” – fogalmazott az átadón
dr. Dézsi Csaba András polgármester. Hoz-
zátette, fontos, hogy a város minden terü-
letén olyan fejlesztések valósuljanak meg,
amelyek valóban az ott élőket szolgálják,
most egy ilyen beruházás készült el Gyir-
móton részben TOP-os, részben pedig ön-
kormányzati forrásból.

Szabó Jenő, a terület önkormányzati képvi-
selője kiemelte, az épület évtizedek óta szol-
gálja az itt élőket, amely most, a felújítás ré-
vén egy egészen más komfortfokozattal vár-
ja az ide érkezőket, a helyi polgárokat és az
óvodásokat is. A képviselő köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy a fejlesztés megvalósuljon.

A beruházás során elkészült az épület kül-
ső homlokzati falainak szigetelése, a la-

Homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével és nap -
elemes rendszerrel történt meg a gyirmóti művelődési ház
energetikai korszerűsítése. 

MEGÚJULT A GYIRMÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ

A teljes pályázati felhívás

a https://gyfz.hu/hu/palyazatok oldalon 

olvasható. 

A Gyôri Filharmonikus Zenekar

PÁLYÁZATOT HIRDET 

A munkakörbe tartozó
lényeges feladatok:
• részvétel a GYFZ koncertjeihez

kapcsolódó marketing-
és PR-feladatok ellátásában

• kiadványok, online tartalmak
elôkészítése, kivitelezés koordinációja

• kapcsolattartás szolgáltatókkal,
ügynökségekkel, a zenekar
vidéki hangversenyeit szervezô
intézményekkel

• részvétel a zenekari programok
elôkészítésében és lebonyolításában 

• közönségkapcsolati (idôszakos
jegypénztárosi) feladatok ellátása

• szakmai tevékenységhez kapcsolódó
ügyviteli feladatokban való
közremûködés

Pályázati feltételek:
• fôskola, szakirányú (marketing/

kommunikáció/menedzsment/pénzügy)
felsôfokú képesítés, legalább közép-
fokú pénzügyi-gazdálkodási képesítés

Bérezés: megállapodás szerint. 

A munkakör legkorábban 
2020. november 1. napjától
tölthetô be. 

Jelentkezni 
2020. október 22-ig lehet postai úton,
(9021 Gyôr, Aradi vértanúk útja 16.) 
vagy e-mailben: office@gyfz.hu.

MARKETING- 
KOORDINÁTOR,
PROGRAM-
SZERVEZÔ 
munkakörre.

postető hőszigetelése, a nyílászárók és a
hőleadók cseréje is. A fűtési rendszer sza-
bályozhatósága érdekében termosztati-
kus szelepeket, strangszabályozókat épí-
tettek be. Az épület tetőszerkezetén pedig
napelemes rendszer épült ki. Létrejött egy
akadálymentes parkoló, az épület kere-
kesszékkel is megközelíthetővé vált, és
egy mozgáskorlátozottak számára hasz-
nálható mosdót is kialakítottak.

Zilahi Tímea, a Ménfőcsanak–Gyirmóti Mű-
velődési Központ igazgatója a Győr Plusz-
nak elmondta, nagy öröm számukra ez a
felújítás, hiszen az energetikai korszerűsí-
tés egyrészt komfortosabb környezetet te-
remt programjaik számára, másrészt fenn-
tarthatóbbá, energiatakarékosabbá is vált
az épület. 

A beruházás a Gyirmóti Művelődési Ház
energetikai korszerűsítése című TOP-pá-
lyázat révén valósult meg annak érdekében,
hogy a művelődési ház épületének villa-
mosenergia-felhasználása csökkenjen. A
projekt összköltsége 87.252.893 Ft volt,
amelyből 60.629.483 Ft-ot az Európai Unió,
26.623.410 Ft-ot saját forrásként az önkor-
mányzat biztosított.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

ENERGIATAKARÉKOS
FELÚJÍTÁS
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Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály lakossági fórum
keretében bemutatja a településképi rendelet módosításának munkaközi tájékoztató
anyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2020. október 26., de. 10 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem
A lakossági fórum tárgya: a településképi rendelet módosításának 

munkaközi tájékoztató szakasza

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a „https://gyor.hu/a-
partnersegi-egyeztetes-altalanos-tudnivalok/” címszó alatt foglaltakat megismerni szíves-
kedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében). A módosítás
anyaga megtekinthető: 2020. október 16-tól a város internetes oldalán: „https://gyor.hu/va-
roshaza/telepuleskepi-eljarasok/” 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 Polgár-
mesteri Hivatala, 9021 Győr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Nof Hagalil történetének legnagyobb tűzesete
pusztított a hét elején. A bozóttűzből indult
tűzvész miatt ötezer embert, a város lakóinak
tíz százalékát evakuálták otthonaikból. A bajba
jutott családokat adományokkal segítik.

Brassóban a Covid-19-fertőzések számának
további emelkedése miatt újabb szigorításo-
kat vezettek be, s a frekventált köztereken is
kötelezővé vált a maszkviselés. Korlátozáso-
kat vezettek be Ingolstadtban és Sindelfin-
genben is, a privát rendezvényeken szabad
téren 50 főben, zárt térben 25 főben maxi-
malizálták a létszámot. Kuopióban és kör-
nyékén videókampányt indítottak a fiatalok
tájékoztatására a vírussal kapcsolatban,
mert az elmúlt hetekben főleg az ő körükben
terjedt a fertőzés. Nyizsnyij Novgorodban
naponta ellenőrzik a szabályok betartását.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

LAKOSSÁGI FÓRUM

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi
Osztály „https://gyor.hu/varoshaza/telepuleskepi-eljarasok/”
címszó alatt tölti fel a településképi rendelet módosításával kap-
csolatos anyagokat, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a
honlapot kísérjék figyelemmel!

Sportos hír orosz testvérvárosunkból, hogy
ugróik bronz érmet nyertek a VII. Összorosz
Nyári Univerziádén Jekatyerinburgban. Wu-
hanban a második hullámra készülnek, köz-
ben járványellenes kiállítás nyílt a városban.

A 2024-es párizsi olimpiai játékok szervező-
bizottsága Colmar városát „előkészítő köz-
pontnak” jelölte ki, így 2021 nyarától 2024
nyaráig nemzetközi olimpiai és paralimpiai
csapatok tölthetik felkészülésüket a város-
ban. Október 11-én, a lányok világnapján
több épület rózsaszínbe öltözött Erfurtban,
amivel arra a problémára hívják fel a figyel-
met, hogy még 2020-ban is világszerte 130
millió lány nem jár iskolába. Kedden a Nagy
Lengyelország Felkelés Múzeumában bemu-
tatták a Luxtorpeda Hold című dalát, amit
Poznan történelmének szenteltek. 



A MI

UTCÁNK
Sziget (9025) – 3. rész

Lakatos utca
Sziget-faluban, majd a győri városrészben, Szi-
getben híresen jó kezű lakatosok, kovácsok űz-
ték mesterségüket. Itt, ebben a régről elneve-
zett utcában több mester is volt, innen az el-
nevezés.

Lazaret utca
A 16. század vége fele az utcában volt annak a két
kórháznak (ispotály, lazaretum, lazarett) egyike,
amit a győri várkapitányság működtetett a magyar
és a német zsoldos katonák ellátására, gyógyke-
zelésére. Az utcát azóta így hívják.

Mihálkovics Tivadar sétány
Mihálkovics Tivadar (1848–1927), jogász, a győri
evezős sport létrehozója. 1877-ben megalakította
a Győri Csónakázó Egyletet, majd rá egy évre fel-
avatták a Rába folyó úszó csónakházát. 1883-ban
Balatonfüreden az Országos Evezős és Vitorlás
Szövetkezet egyik alapítója és elnöke lett. A Rába
Petőfi Sándor hídja és a Rába-kettős híd közötti
sétányt 1998-ban nevezték el.

Olimpia út, Olimpia híd
A Pinnyéd felé vezető régi, valamikori „Híd utcai”
áthelyezett híd állapota, valamint a 2017-es XIV.
EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) kapcsán
megépült sportlétesítmények szükségszerű kö-
vetkezménye volt egy új út és híd, aminek neve az
Olimpia nevet viseli 2016 óta.  

Radnóti Miklós utca
Radnóti Miklós (1909–1944), költő, a magyar líra
kiemelkedő alakja. Abda előtt huszonkét társával
együtt agyonlőtték. Melocco Miklós Kossuth-díjas
szobrász alkotása Győr határában 1980 óta áll. A
róla elnevezett utcán kívül iskola, dombormű,
mellszobor is emlékezik rá Győrben.

Semmelweis utca
Semmelweis Ignác Fülöp (1818–1865) orvos-tu-
dós. Az anyák megmentőjeként is nevezett orvos
a gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezése
nyomán egy százalék alá szorította a gyermekágyi
láz miatti halálozásokat. Emlékét az 1940-ben ró-
la elnevezett rövid utca mellett a szigeti orvosi
rendelőben levő emléktábla, valamint a 2-es szám
alatti tábla őrzi.

Simor János püspök tere
Simor János (1813–1891) bíboros, hercegprímás,
1857 és 1867 között győri püspök. Szigetben zár-
dát, kórházat, leányiskolát alapított. Nevéhez fű-
ződik a győri kisszeminárium, a prímási múzeum
és képtár létrehozása is. 1867-től Magyarország

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

hercegprímása, és ő koronázta meg Ferenc Józse-
fet. Többszöri névváltás után 1990-től ismét róla
nevezték át a teret.

Szarvas utca
1953-ban a lakók kérésére kapta vissza eredeti ne-
vét, utalva az utcában működő Szarvas vendéglőre.

Temető utca
Az utcában két temető is van, erre utal az elneve-
zés 1893-tól.

Töltés utca
Az utca egyik oldalát a Rábca töltése határolja,
ezért hívják már 1893-tól így az utcát.
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Töltésszer
A töltés mentén elnyúló utat, vagy házak sorát
hívják töltésszernek, így a „szer” is egy közterületi
jelleg. Az eredeti határozatban (45/1913) külön
van írva: Töltés szer. Idővel lett egybeírva, utca
szóval kiegészítve.

Vámbéry Ármin utca
Vámbéry Ármin (1832–1913), Kelet-kutató,
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja. Keleti utazásai során a magyarok
ázsiai nyomai után kutatott. A Budapesti Tudo-
mányegyetemen a keleti nyelveket tanította. Itt
alapította meg a világ első turkológiai tanszékét.
Az utcát 1948-ban nevezték el róla.
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Akiállítás a győri múzeumban őrzött alkotásaiból, illet-
ve helyi magángyűjteményekből ad egy reprezentatív
válogatást. A festmények, az egyedi rajzok és a sok-

szorosított grafikák az életmű különleges darabjaira fóku-
szálva mutatják be a művész egyes alkotói korszakait. A
változatos téma- és mesteri technikavariációk bepillantást
engednek Farsang Sándor sajátosan szürrealista, lenyűgöző
magánmitológiájába – ismertette a tárlat tematikáját Pápai
Emese, a kiállítás kurátora.

Kollégái és szakkörösei Sanyának, barátja, Pátkai Tivadar költő
F.S. mesternek nevezte Farsang Sándort. Tolnay Imre festő-
művész, aki diákja, majd később tanár-munkatársa volt, fel-
idézte a művész életútját, felelevenítette művészetének főbb
állomásait. Farsang 1945-ben született Újlipótvárosban, a ’60-
as évek második felében végezte el a Magyar Képzőművészeti
Főiskolát, a ’70-es években „helyezték” Győrbe, a Bajcsy-Zsi-
linszky úti műteremlakások egyikébe. Termékeny évek követ-
keztek, elismerésül többek között megkapta a Győr Közműve-
lődéséért és a megye Közművelődéséért díjat is. 

„Egymásba gabalyodó alakjai, építményei, természeti és
mesterséges eredetű képződményei révén munkássága na-
gyon tág világot ölel fel. „Ezért találó a párhuzam az F.S.
mester és M.S. mester között. Farsang ugyanis klasszikus
festői-mesterségbeli tudás birtokosa volt, amely a félig-
meddig ismeretlen származású középkori festőt, M.S. mes-
tert is kiemelte kora aszkétikus névtelenségéből” –  hang-
súlyozta megnyitó beszédében Tolnai Imre. 

Az alkotások november 8-ig, hétfő kivételével naponta 10-
től 18 óráig tekinthetők meg a Magyar Ispitában.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Farsang Sándor, Győr néhai egyik művész-
doyenje október 9-én lenne 75 éves, és 5
éve, hogy nincs közöttünk. A Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum retro -
spektív kiállítással emlékezik meg a festő-
művészről a Magyar Ispitában, amely pén-
teken nyílt meg.

FARSANG VILÁGA
„F.S. MESTERRE” EMLÉKEZTÜNK SZÜLETÉSNAPJÁN 
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Agyőri közönség megnézheti az Ezüst
Medve-díjas DAU Natasha című orosz
alkotást, a Gunda című filmet, melynek

producere az Oscar-díjas Joaquin Phoenix, vagy
az idei cannes-i válogatás egyik legnagyobb
visszhangot kiváltó filmjét, a Sweatet, amely egy
influenszer mindennapjait követi nyomon – tá-
jékoztatott a filmnapok győri programjáról Pong-
rácz Balázs, a Rómer Ház moziszervezője.

A DAU önmagában egy orosz filminstalláció
volt, amely során 400 színész két éven át a nap
24 órájában szerepben maradt. A 700 órányi

Premier előtti filmek érkeznek a Sundance Filmfesztiválról, Velencéből, Berlinből és Cannes-ból is
Győrbe, a Mozinet Filmnapokra. Hét alkotást láthatunk a hazai mozibemutatók előtt október 23–25.
között a Rómer Házban. 

filmanyagot párhuzamosan vetítették le. Ezek
egyike az Ilya Khrzhanovskiy és Jekaterina Oer-
tel rendezte mű, amelyben a főszereplő Nata -
sha egy szovjet kutatóközpontban dolgozik, és
akinek az élete egyik pillanatról a másikra meg-
változik, amikor szembekerül az állammal.

Joaquin Phoenix, az állatok jogai iránt elkötele-
zett producer dokumentumfilmje Gundáról
szól, aki egyike annak az egymilliárd sertésnek,
akit csak szaporítás és élelmiszer miatt tar-
tunk. A négy Oscar-díjra jelölt A messzi dél
vadjai rendezője, Benh Zeitlin Pán Péter törté-

netét meséli újra, az idősebb korosztálynak cí-
mezve a filmet. Az Amíg tart a nyár című auszt-
rál mozi egy haldokló lány és egy drogfüggő fiú
kapcsolatát tárja elénk, Shannon Murphy első
rendezésében.  

Agnieszka Holland Sarlatán című életrajzi drá-
májában Jan Mikolášek gyógynövényszakértő
munkásságát ismerhetjük meg. A beszéd című
film pedig az év francia vígjáték-meglepetése.

A győri Mozinet Filmnapok részletes programja
a Rómer Ház Facebook-oldalán található. (x)

MOZINET FILMNAPOK 

A RÓMER HÁZBAN
NATASHA,
GUNDA, SARLATÁN 
ÉS A SWEAT
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Hargitai István háromszoros „Év Boltja”
díjas, a „Morgen” ötletgazdája és alapí-
tója szerint nem könnyű téma a környe-

zettudatosság, nagy szükség van a felépített és
megalapozott cselekvési tervre. Az „Egyetlen Le-
vél” díjat első lépcsőfoknak szánta a hosszú, de
reményei szerint eredményes tudatformálási
úton. Az alapító bebizonyította, hogy a környe-
zettudatosságot gazdaságosan be lehet építeni
még akár egy kisvállalkozás életébe is. Megfele-
lően kommunikálva pedig üzleti haszonná lehet
formálni az ezzel járó pluszköltséget, időt és
energiát. Megdőlni látszik a tévhit, hogy az öko-
gazdálkodást nem értékelik a vásárlók.

Idén először hagyományteremtő módon hir-
dette meg a versenyt, ötven győri vendéglátó-
egységet invitálva, végül öt „versenyző” (The
Box Donut, Minden nap Vasárnap, Lima Pub &
Hostel, Westy Zöld Futár, Jam Juice&More) kö-
zött dőlt el, kihez kerül Gállos Ivett „Egyetlen
Levél” vándordíja. Az idei verseny szempontjai

voltak: „Csikkmentes bolt” vállalása egy éven
keresztül, ügyfelek számára kihelyezett, szín-
kódolt szelektív szemétgyűjtő, minimum 80%-
ban lebomló segéd- és/vagy csomagolóanya-

„EGYETLEN TETT, 
EGYETLEN LEVÉL IS SZÁMÍT!”

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Az „Egyetlen Levél” vándordíját
azok a vendéglátóegységek kap-
hatják a jövőben is, akik tudato-
san és gazdaságilag fenntartható
módon beépítik napi működésük-
be a környezet védelmét, ezzel is
irányt mutatva vállalkozó társaik-
nak, nem utolsósorban szolgálva
közösségünket. 

gok használata, és plusz kétfajta alternatív kör-
nyezettudatos cselekvés beépítése a vállalko-
zás mindennapjaiba. A küzdelem 30 napja alatt
a verseny közösségimédia-oldalán az „Egyet-
len Levél” Díjjal kapcsolatos bejegyzések több
mint 60 ezer elérést kaptak, és 6500 interaktív
reakció kapcsolódott hozzájuk. Az utolsó per-
cekben született a végeredmény, a The Box
Donut-ot megelőzve a közönségszavazat
pontjai a Lima Pub & Hostel javára billentették
a mérleget. Deé János, a Lima ügyvezetője el-
mondta, jót tett a csapatuknak a versengés, ők
eddig is és ezután is sokat tesznek a környezet
védelméért, és a díj azt is mutatja, a vendégeik
értékelik a tudatformáló gondolkodásukat.

Dr. Szálasy László, a Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke örömmel állt a kezdeményezés
mellé, és reméli, hogy a hagyományteremtő el-
ső alkalom után a továbbiakban egyre több

győri vendéglátóhely kapcsolódik a versenyhez
és a környezettudatos gondolkodáshoz. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester, a ver-
seny fővédnöke kiemelte: „Egyre kiemeltebb fi-
gyelmet kap a mindennapokban az ökogondol-
kodás, ha megfelelő kereteket biztosítunk hoz-
zá és célzottan kommunikáljuk. A részt vevő
cégek megmutatták közösségüknek, hogy
igenis túl lehet lépni gazdaságosan a kizáróla-
gos mindennapi haszon elvén, és a vásárlók ezt
értékelve fogyasztásukkal fenntartják ezeket a
vállalkozásokat. Felelősségünk van abban,
hogy a jövő számára megőrizzük és élhetővé
tegyük a városunkat, kedvet kell csinálni az
összes győri vendéglátóegységnek a további
versenyhez, ami a jó szándékról és a környezet
védelméről szól. A nyertes Lima példamutató
tevékenysége arra is rámutat, hol állnak mások
a környezettudatosságban.”

VÁNDORDÍJ A KÖRNYEZETTUDATOS VENDÉGLÁTÓKNAK

FELELŐSSÉGÜNK
A JÖVŐ SZÁMÁRA 
MEGŐRIZNI 
ÉS ÉLHETŐVÉ TENNI 
VÁROSUNKAT 
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Hölgy ilág
Szerkeszti:
Szabó Csilla

Kovács Sára Judith életvezetési tanács -
adó, párkapcsolati coach megemlíti, ha
ismerőseinkkel véletlenül vagy előre

egyeztetve találkozunk, gyakran mondjuk:
„Ugorjunk el egy közös kávéra, teára!” Közben
ugyanis jókat lehet beszélgetni, kikapcsolódni
a mindennapok rohanásából. Ez a párkapcso-
latok esetében is igaz, sőt feltétele kell legyen
a mindennapoknak, amellyel elkerülhetők az
együttélések vagy házasságok buktatói. 

A nők és a férfiak ráadásul mást várnak egy
kapcsolattól. Mit akar a nő? Gyengédséget,
meghittséget, virág, csók, ölelés, apró üzenetek
és szerelmes szavak. Napi két órát beszélgetne
párjával, szeretné, hogy figyeljenek az igényei -
re. Őszinteségre és bizalomra vágyik és fontos
számára, hogy párja jó apa legyen, példakép-
ként álljon a gyermek előtt. Mit akar a férfi?
Szexet, azt, hogy párja vonzó legyen, de mel-

lette meghitt otthont teremtsen. A férfi szeret-
né megvalósítani önmagát és hogy felnézze-
nek rá. Hogy a két fél elvárásai találkozzanak,
abban viccesen szólva nagy szerepe van a ká-
véfőzőnek, teáskancsónak. Kovács Sára Judith
szerint ha a párok kialakítanak egy szertartás -
szerű időt, amiben a főszerepet kapja a teázás
vagy kávézás, abban a pillanatban, amint leül-
nek egymással szemben, elindulhat a beszél-
getés, az egymásra hangolódás.

A harmonikus együttléthez hozzájá-
rulhat viccesen szólva egy kávéfőző
vagy teáskancsó is. A közösen elfo-
gyasztott kávé és tea alapját adhat-
ja a meghitt beszélgetéseknek, egy-
másra hangolódásnak és egymásra
figyelésnek.

KÁVÉZÁSSAL A JÓ PÁRKAPCSOLATÉRT
TERVEZETT IDŐ, KÉNYELMES BESZÉLGETÉS

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Freepik

A boldog párkapcsolathoz kell az együtt töltött
minőségi idő. A szertartásszerű, napi rendsze-
rességű teázós, kávézós fél órában az italt ke-
vergetve, kortyolgatva a felmerülő gondolato-
kat meg lehet beszélni. Ebben az időben persze
nincs helye a tévének, telefonnak, és egyéb za-
varó körülménynek, akkor lesz minőségi az
együttlét, ha egymásra figyelnek és kizárják a
külvilágot. 

„Az ellaposodott kapcsolatokban, az állandó
rohanásban egyre kevesebb figyelem irányul
egymásra. A közös minőségi idő javít ezen,
és ha kell, hát vessük be a kávéfőzőt a cél ér-
dekében” – mondta a szakember. Sokat segít
a beszélgetések elindításában a közös va-
csora vagy hétvégi ebéd is, amikor a család-

tagok elmondhatják véleményüket, élmé-
nyüket, gondolataikat. 

Hogyan vezethetjük rá a párunkat, hogy neki is
igénye legyen erre? A szertartás közben már
egy mondat is elindíthatja a beszélgetés folya-
mát. A megtörtént eseményeket, a céljainkat is
fel lehet ilyenkor hozni, hiszen az elhallgatott
dolgok később veszekedéseket is hozhatnak.
„Ahhoz hogy a környezetem viselkedését meg
tudjam változtatni, először magamat kell vál-
toztatnom, nekem kell megtennem az első lé-
pést. A kávéfőző egy eszköz lehet abban, hogy
a gondolataimat a másik számára megfelelően
továbbítani tudjam. A lényeg a tervezett idő, a
kényelmes helyzetben beszélgetés” – emelte
ki Kovács Sára Judith.

AZ ITALT KEVERGETVE,
KORTYOLGATVA 
A FELMERÜLŐ 
GONDOLATOKAT 
MEG LEHET BESZÉLNI
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Mindenkinek egyéni megoldása van ar-
ra, hogyan tudja a testi-lelki egyen-
súlyt megtalálni és megtartani. Csóra

Reni edző, életmód- és táplálkozási tanácsadó és
Abonyi Barbara life coach mindketten úgy vélik,
nőnek lenni nehéz, egy életen át tartó tanulást is
jelent, hiszen folyamatosan változunk és utol kell
érni magunkat ebben a folyamatos változásban.
Hogy miért a nőiség lett a közös pontjuk, Barbara
azt mondta, life coachként olyan nők keresik meg,
akik érzelmileg akadtak el, akiknek valamilyen né-
zőpontváltás kellett, Renit pedig olyanok, akik a
testükön, az egészségükön szeretnének változ-
tatni. Ezt rakták össze egy testi-lelki coachinggá,
ahogy maguk közt nevezik a Be womant. „Szlo-
genünk a Légy életed legjobb nője!” – kezdte Bar-
bara. „Nem az a célunk, hogy mindenkiből bomba
nőt faragjunk. Azt valljuk, mindenki úgy jó, ahogy
van, abban segítünk, hogy még jobban érezze
magát mind külsőleg, mind lelkileg. Magabizto-
sabb, energikusabb és egészségesebb legyen az,
aki hozzánk fordul tanácsért.” 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: mimagephotography/shutterstock.com

Mindannyian mások vagyunk, sokféle problémával, kihívással indu-
lunk neki a „szürke” hétköznapoknak. Mégis törekszünk arra, hogy a
legjobb formánkban éljük a mindennapjainkat. Akkor lennénk teljesen
rendben, ha elérnénk a testi-lelki egyensúlyt. A mai nőknek fontos,
hogy megtalálják először a saját korlátaikat, majd legyőzzék azokat.
Ha megvan a „Miért?”, meglesz a „Hogyan?” is. 

Napjainkban a „stabil” nővé váláshoz a változás a
kulcsszó arra, hogy mennyire tudunk intelligen-
sen alkalmazkodni mind testi, lelki, mind szellemi
téren az elvárásokhoz, a körülöttünk levő világ-
hoz. Nagyon sok hamis kép vesz minket körül,
amelyek hatással vannak ránk, irigykedve nézzük,
hogy mi miért nem vagyunk tökéletesek. Barbara
és Reni szerint a közösségi médiában már na-
gyon fiatal lányoknál elkezdődik az „instacelebek
hájpolása”, és azoknak önmagukhoz hasonlítása.
A legjobb az lenne, hogy
magunkból hozzuk ki a
legjobbat. Sokaknak ko-
moly lelki problémát okoz,
hogy a kiszemelt ideáljuk-
tól mennyire különböznek
testalkat és egyéb adott-
ságok terén. Valós önképet
kell kialakítani magunkról,
olyan célokat tűzni ma-
gunk elé, amit reálisan el tudunk érni. Ha nem így
teszünk, örök elégedetlenségi körforgásba kerü-
lünk, amiből nehéz kilábalni. A külsőnkkel való
elégedetlenség lelki elégedetlenséget szül,
stresszhelyzethez, elakadáshoz vezet, amely fi-
zikai tünetben, betegségben is megmutatkozhat. 

A szakemberek egyetértenek abban, leginkább
magunknak és nem a külvilág számára kell
megfelelnünk. Lépésről lépésre, testünkön és
lelkünkben egyaránt kisebb változásokkal kell
haladni egy általunk kijelölt úton legjobb önma-
gunk felé. Nagyon fontos, hogy elengedjük
azokat a képeket, amik nem megvalósíthatók.
Az, hogy ki mit lát a tükörben, fejben dől el. 

Ahhoz, hogy elégedett legyek magammal, fej-
ben vagy a testben kell először rendet tenni?
„A szakmai vélemények azt mondják, a válto-
zást a szellemben, fejben kell kezdeni, mert
akkor tudok a külső körülményeken is változ-
tatni” – véli Barbara. „De ennek az ellenkezője
is igaz, vannak, akik akkor lesznek pozitívabb
szemléletűek, nagyobb önbizalommal rendel-
kezők, ha elkezdenek fogyni, egészségeseb-
ben étkeznek stb. A test változása hozza a
fejben lévő változást” – tette hozzá Reni.
Egyénfüggő, hogy kinél melyik válik be, a lé-

nyeg, hogy kis lépések-
ben kell elindulni a testi
és lelki rendrakás felé.
Ahhoz hogy valaki rá-
lépjen a változás útjára,
komoly elhatározás kell.
Ne a hétköznapok vi-
gyenek minket az éle -
tünk során, hanem mi
legyünk a hétköznapok

irányítói. A legfontosabb kulcsszó a változás-
hoz a jó önszervezés, időbeosztás, a prioritá-
sok helyes felosztása. A járványhelyzetben
még inkább, de a mindennapokban is nagyon
fontos, hogy pozitívak és egészségesek tud-
junk maradni.

LÉGY ÉLETED
LEGJOBB NOJE!´́
ÉP A LELKÜNK A TESTÜNKBEN? 

A LEGFONTOSABB
KULCSSZÓ
A VÁLTOZÁSHOZ 
A JÓ ÖNSZERVEZÉS,
IDŐBEOSZTÁS
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Közel harminc éve a Csermajorban tejipari
szakemberként végzett, a Győri Tej-
üzemben, majd a kunszigeti tejgyűjtőben

dolgozó Nagy Józsefné Joó Edit álmában sem
gondolta volna, hogy néhány év múlva új irányt
vesz élete. 1993-ban egy lejárt szavatosságú
antibiotikum miatt megbetegedett a négyéves
fiúgyermeke. A mozgásfejlesztéshez ajánlott
úszást próbálgatták az uszodában, elmondása
szerint az volt az a pillanat, ami a mozgáskor-
látozottak megyei egyesületéhez vezető úton
elindította. „Mindketten sírdogáltunk, én a me-
dence partján, a kisfiam a vízben, aztán egy ke-
rekesszékes férfi ölében ülve pillantottam meg
őt, persze könnyek nélkül. Szabó János, az
egyesület alapítója volt a mozgássérült úr, aki
csak annyit mondott: Nem sírni, tenni kell a
gyógyulásért” – mesélt megismerkedésükről
Edit. Ahogy telt az idő, egyre jobban bekapcso-
lódott a mozgáskorlátozottak megyei egyesü-
letének munkájába, ahol elnökségi tagnak is
megválasztották.

„Megváltozott az életem, egyre jobb ember
lettem ebben a közösségben. 2011. november
30-ára terveztük az egyesület 30 éves jubileu -
mának ünneplését, akkor hunyt el az alapító-
vezető Szabó János. A halála előtti években
sok mindent megmutatott, átláttam a műkö-
dést és megtisztelő volt számomra, hogy fel-
kértek az egyesület vezetésére” – mondta a
jelenlegi elnök, aki félelemmel telve kezdett a
munkának, de megnyugtató volt számára,
hogy a nagy múltú országos egyesület alapító
tagjai is segítették.

Nagy Józsefné Joó Edit, a mozgás-
korlátozottak megyei egyesületé-
nek elnöke szerint a legfontosabb
dolog az életben, hogy tudjunk
szeretetet adni és azt tudjuk is el-
fogadni. Az egyesülethez kötődé-
séről, az álmairól, az asztalfiók-
nak írt történeteiről és a közösség
erejéről beszélgettünk.

KITARTÓAN ÉS CÉLTUDATOSAN DOLGOZIK A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKÉRT 

„JOBB EMBER LETTEM 
EBBEN A KÖZÖSSÉGBEN”

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter

Szeretett munkahelyének életében is folyamatos
a fejlődés, jelenleg közel 3000 tagjuk van 133 te-
lepülésen. Az érdekképviselet mellett 2012 óta
foglalkoztatnak a Lajta út 27/B alatti központjuk-
ban mozgáskorlátozottakat és egyéb fogyaté-
kossággal élőket. Ékszereket, bőrtermékeket ké-
szítenek, nyomdai munkát végeznek, több gyár
és üzem ad megrendelést, elfogadva a sérültség-
gel élők munkatempóját, és értékelve az általuk
nyújtott minőséget. Edit egyik álma, hogy 21-ről
bővíthessék a létszámot 30 főre, még több tár-
suknak adhassák a munka örömét és az érte járó
fizetést. Segítő emberekből nincs hiány, az ado-
mányok mellett egy 9 személyes kisbuszt is vá-
sárolhattak a Magyar Nemzeti Bank jóvoltából,
amit kerekesszékesek szállítására alakíttattak át.
Másik vágya egy áruszállító autó beszerzése,

amely ugyancsak az egyesületet szolgálná. Na-
gyon jó a kapcsolatuk a társszervezetekkel, és ki-
állításokat, sport- és szabadidős programokat, ki-
rándulásokat is szerveznek a mozgáskorlátozott-
aknak és családtagjaiknak. „A közösség ereje a
közösségben van” – vallja Edit, akinek minden év-
ben egyik legnagyobb élménye az általuk szerve-
zett adventi fesztivál. A karácsonyfa legszebb éke
ez a rendezvény, a segítésről, a szeretetről, az el-
fogadásról szól. A jó dolgok szerinte azért történ-
nek, mert tudnak fohászkodni és alázattal élni.

„A boldog gyermekkor, a tisztességre, szeretetre
tanító-nevelő családi háttér, a szülők, nagyszülők
és barátok mindannyian hozzátettek a személyi-
ségemhez. Sok éve verseket és novellákat írok,
egyelőre még az asztalfióknak, egyszer össze-
rendezem könyvvé. Minden, számomra fontos
eseményt történetté formálok. Úgy érzem, az írás
vágya mindig bennem volt, de nem éltem vele,
ma már büszke vagyok a leírt soraimra” – vallott
hobbijáról Edit. Az országos egyesület felügyelő-
bizottságába is beválasztott megyei elnök úgy
véli, az élete értelmét jelenti, hogy a mozgáskor-
látozottakért dolgozhat férje és családja támoga-
tásával. Két fia közelmúltbeli esküvője után mos-
tantól pedig egy kislány unoka teszi még boldo-
gabbá a mindennapjait. 

CÉLJA MÉG TÖBB 
TÁRSUKNAK MEGADNI 
A MUNKA ÖRÖMÉT
ÉS AZ ÉRTE JÁRÓ 
FIZETÉST
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Nagyszabású, több területen zajló euró-
pai uniós kerékpáros infrastruktúra-fej-
lesztés valósul meg a következő idő-

szakban, amely a győrieket és a Győr környé-
kén élőket egyaránt szolgálja. Ennek része a TOP-
os forrásból elkészült, a Tatai út mentén lévő, új
kétirányú kerékpárút, amely a felmérések szerint
jelentős forgalmat bonyolít le a belső városrészek
és az ipari park között. A most átadott Tatai úti
kerékpárút a Hecsei úti körforgalmú csomópont
és a Tibormajori út csomópontja közötti szaka-
szon épült meg, csatlakozik a Hecsei úti körfor-
galom meglévő kerékpár útjához, valamint kétirá-
nyú kerékpáros átvezetéssel a Tibormajori úthoz.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere
kiemelte, a Tatai út növekvő forgalma tette
szükségessé, hogy a környéken lakók, a mun-
kába járók biztonságos módon jussanak el
otthonukba vagy a munkahelyükre. A közel -
jövőben itt még fedett buszmegálló építésével
segítik a győriek kényelmét. 

ELKÉSZÜLT A TATAI ÚTI
KERÉKPÁRÚT 
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Győrben TOP-os forrásból több mint 625 millió forintot költenek a ke-
rékpáros közlekedés feltételeinek javítására, egyúttal az egészséges
életmód népszerűsítését is segítve. A program részeként több mint 800
méteres új kerékpárút épült a Tatai út mentén. 

Radnóti Ákos alpolgármester hozzátette, jelen-
tős uniós és hazai forrásból nemcsak a belső
kerületekben és a lakótelepeken, hanem a pe-
remkerületeket érintően is jelentős kerékpár -
úthálózat-bővítés történt és zajlik jelenleg is. A
Tatai és a Régi Szentiváni út mellett Adyváros-
ban, a Kodály Zoltán utcában is folyik modern
kerékpárút építése. Az átadott Tatai úti kerék-
párút melletti zöldterületre is figyelmet fordí-
tottak faültetéssel és füvesítéssel, továbbá ke-
rékpártámaszok elhelyezésére keresnek hely-
színt a területen. 

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
elmondta, az elmúlt tíz évben több mint száz
kilométer kerékpárutat építettek vagy újítottak
fel városunkban. Az ipari park 1992 óta műkö-
dik Győrben, az utóbbi közel harminc évben
már a 7. fejlesztési ütem zajlik, amely a Tatai
úttól délre fekvő terület bővítését jelenti. A 60
millió forintból most elkészült Tatai úti kerék-
párút az épülő Régi Szentiváni úton épülővel
együtt az ipari park könnyebb megközelítését
teszi lehetővé. Az ipari parkban több mint hat -
ezer ember dolgozik, munkahelyüket egyre
többen kerékpárral közelítik meg. 

Hajszán Gyula önkormányzati képviselő arról
beszélt, hogy az említett útszakasz a kerékpár-
ral közlekedők számára a megnövekedett gép-
kocsi- és teherjármű-forgalom miatt nagyon
veszélyes volt, hiánypótló beruházás valósult
meg uniós és hazai forrásból, a költségekhez
az önkormányzat is hozzájárult. A kerékpáro-
zás mint egyre népszerűbb sport és szabadidős
tevékenység bátran kipróbálható a most át-
adott útszakaszon is.

Diligens Tibor önkormányzati képviselő szerint,
mivel a Tatai út kétirányú kerékpárútját egyre
többen használják, jó megoldás született a
közlekedés balesetmentessé tételére. 

BIZTONSÁGOSABB A KÖZLEKEDÉS AZ IPARI PARK FELÉ
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Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

A Lajta úti Esély Kft. telephelyén
idén a nyomdaüzem újult meg ál-
lami támogatásból és saját forrás
felhasználásával. 

„Az Esély Kft. nyomdaüzemében az elmúlt
években arra törekedtünk, hogy az ofszetnyo-
más mellett lehessen digitális nyomást is vé-
gezni, beszereztünk a könyvkötő gépektől
kezdve a lamináló-, stancológépeken át az ösz-
szehordó gépig szinte mindent, hogy még
többféle és még jobb minőségű munkát végez-
hessünk, ezáltal piacképesek maradjunk” –
emelte ki Farkasné dr. Lukácsy Zita ügyvezető.
A nyomdaüzemben a tisztasági festés és aktu-
ális javító munkák mellett nagyobb felújításra
nem került sor az elmúlt 28 évben. Idén egy-
szeri, 3,5 millió forint állami támogatásban ré-
szesültek, amelyből üzemrészeket lehetett fej-
leszteni és 7,5 millió forint saját forrást is fel-
használva, összesen 11 millió forintból tudták
korszerűsíteni a nyomdaüzemet.

MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN MINŐSÉGI ÁRU KÉSZÜL

ESÉLY KFT.: FELÚJÍTOTTÁK A NYOMDAÜZEMET

Csúszásmentes burkolatokat helyeztek a padló-
ra, a falakra új csempe került, a teljes villamossági
hálózatot kicserélték, álmennyezetet építettek,
étkezős konyharészt alakítottak ki a dolgozók
számára, felújították a szociális részeket és a gé-
pek megfelelő szellőzését is biztosították. Mo-
dern klímaberendezést és az előírásoknak meg-
felelő, szemet kímélő világítótesteket szereltek a

155 négyzetméteres helyiségbe. Hogy ne okoz-
zon bevételkiesést a kft.-nek az átalakítás, az au-
gusztusi, nyugodtabb időszakot kihasználva vé-
gezték el a felújítást. A munka hatékonyságát
szem előtt tartva állították be a gépek sorrendjét
is, így szeptembertől kulturált és modern mun-
kakörülmények között végzik tovább a piaci elvá-
rásoknak megfelelő nyomdai munkálatokat. (x)
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Szeptemberben folytatódott a Legendás
győri gyárak című előadás-sorozat a Kis-
faludy Károly Könyvtárban. Ezúttal Tajti

Péter, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. nyu-
galmazott vezérigazgatója a győri gázgyár 150
éves történetéről beszélt a légszeszgyártól a
modern földgázszolgáltatásig. A kezdetekről
szólva elmondta: a győri közvilágítás kiépítése
1816-ban Ecker János mecénásnak köszönhe-
tő, aki 30 aranylámpást-kőolajlámpát szerel-
tetett fel a város utcáin. A gázgyárat fél évszá-
zaddal később, a város által kijelölt helyen, a
Budai országút északi oldalán építették meg a

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

Képeslapgyűjtemény

A „Győri Légszeszvilágítási Rész-
vénytársulat” 1868. augusztus
21-én alakult meg, a részvénye-
sek győri polgárok voltak. A tény-
leges gáztermelés és szolgáltatás
fél évvel később indult meg váro-
sunkban.

gazdag győri polgárok összefogásával, 2700
négyszögöles telken. A gázlámpák beindítását
valóságos népünnepély kísérte, tolongtak az
emberek az utcákon, a kávéházakban. Az első
üzleti év végén a magánháztartásokban 1300,
a közvilágításban 242 láng égett, Győrben a
gáz más nagyvárosokhoz képest olcsónak szá-
mított, de tovább spóroltak azzal, hogy hold-
tölte idején a lámpákat meg sem gyújtották.

A gyár 1904-ig, a villamos világítás bevezeté-
séig szolgáltatta a gázt „egyeduralkodóként”. Az
elektromos áram elterjedése konkurenciát je-
lentett a gyár számára, 1911-ben Wennes Jenő
polgármester megvette a város nevében a cé-
get. A gazdasági válságot átvészelve, a gáz-
gyárral rendelkező városok között 1937-ben a
gázfogyasztást tekintve Győr a harmadik he-
lyen szerepelt. 1944 áprilisában a várost ért

bombatámadás a gázmű 90 százalékát elpusz-
tította, 1947 áprilisában indulhatott meg újra a
gázszolgáltatás. A gázgyár 1967-ben az Orszá-
gos Kőolaj és Gázipari Tröszt tulajdonába került
és ugyanezen év július 1-től a szombathelyi és
soproni hasonló üzemek összevonásával meg-
alakult az Észak-dunántúli Gázgyártó és Szol-
gáltató Vállalat, győri központtal. A magyar
földgázprogramban az utolsó városként kapott
földgázt Győr 1976-ban. A magyar–osztrák
gázvezeték összekötését követően 1996-ban
indult meg a fejlődés, amikor mindent „elgázo-
sítottak” – emlékeztetett az előadó. A privati-
záció során a franciák megvették és összevon-
ták a Dégázt és az Égázt, és ebből a cégből lett
a 2010-es években hazánk legjobb gázszolgál-
tatója, az ország negyedét látták el gázzal.

Tajti Péter 11 évig volt a cég vezérigazgatója,
33 éven át dolgozott a vállalatnál. A szakember
könyv formájában feldolgozta a győri gázgyár
150 évét, korabeli fotókkal, dokumentumokkal
illusztrálva. A gázgyártásról film is készült, va-
lamint állandó kiállításon ismerkedhetünk meg
a korabeli világítási eszközökkel, ahol többek
mellett a nagycenki kastélyban használt gáz-
lámpát, réz vízmelegítőt, korabeli tűzhelyeket
is láthatunk. A Puskás Tivadar utca 8. szám
alatt, a cég telephelyén található gyűjtemény
előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

GYŐR UTCÁIN 150 ÉVE GYULLADTAK KI
A GÁZLÁMPÁK FÉNYEI

A GYÁR 1904-IG, 
A VILLAMOS VILÁGÍTÁS 
BEVEZETÉSÉIG 
SZOLGÁLTATTA A GÁZT 
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

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 tár-
gyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

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

TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

ASZTALOS
Feltétel: szakirányú végzettség

FESTO
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́ ´́ ´́

´́

KÉZI PARKGONDOZÓ GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány

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

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.

Bérezés megegyezés szerint.

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

´́

´́´́

´́ ´́

A győri ipari parkban működő üzemnél jelentkezett be a társaság: „Csó-
kolom, jöttünk a főnökkel megbeszélt munkát elvégezni.” Beengedték
őket, hamar el is végezték a munkát. Két órát dolgoztak az udvaron és
négyszázezret akartak számlázni.  Két hete még a fővárosból kaptunk
hasonló híreket, úgy néz ki, errefelé vette az irányt a trükkös társaság. 

Nem árt felfrissítenünk: alaposan fontoljuk meg, hogy kit engedünk be
a saját vagy a ránk bízott területre. A csalók általában eljátszanak egy
fedőtörténetet: hivatkoznak valakire, néha eljátsszák, hogy épp a fő-
nökkel beszélnek mobiltelefonon. Általában gyorsan végeznek, nehogy
kiderüljön a szélhámosságuk, és a tisztességes ár nyolc-tízszeresét
kérik a munkáért. A közterületi csatornák, árkok, víznyelők tisztításáért
pedig soha senki ne fizessen! Ennek a munkának az elvégzése a szol-
gáltatók, a Pannon-Víz, a Győr-Szol és az Útkezelő Szervezet feladata.

AGyőr-Szol Zrt. értesíti a köz-
lekedőket, hogy az Árpád
parkolóház október 19-től,

jövő hétfőtől október 22-ig, csütör-
tökig garanciális javítási munkálatok,
valamint az E.ON által előre tervezett
egynapos áramszünet miatt zárva
lesz. Ezért a parkolóházba történő
behajtás október 18-án 14 órától
már nem lesz lehetséges. A későbbi
kényelmetlenségek elkerülése érde-
kében az üzemeltető felhívja a léte-
sítményben parkoló járművek tulaj-
donosainak figyelmét, hogy a parko-
lóházat legkésőbb október 18-án 24
óráig hagyják el járműveikkel.

Október 23-án, pénteken a Győr-
Szol Zrt. Orgona utcai és Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodái egységesen
zárva tartanak, a telefonos ügyfél-
szolgálat nem működik. A szolgálta-
tó hiba- és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári na-
pon 0–24 órában hívható. Győrben
a felszíni fizetőparkoló-hálózat be-
állói október 23-án és 25-én díjfize-
tés nélkül vehetőek igénybe. Októ-
ber 24-én szombati díjfizetési rend
lesz érvényben, az I. és a II. övezet-
ben, valamint a Széchenyi István
Egyetem P5 és P6 jelű fizetőparkoló
zónájában 8 és 14 óra között díjkö-
teles a parkolás, a III. övezetben díj-
mentes. A Jókai, a Révai, az Árpád, a
vásárcsarnok melletti és a Dr. Petz
Lajos parkolóházban, valamint a Du-
nakapu mélygarázsban folyamato-
san az érvényben lévő díjakért lehet
parkolni. A győri vásárcsarnok októ-
ber 23-án zárva tart, a további na-

LEZÁRJÁK AZ ÁRPÁD
PARKOLÓHÁZAT

A parkolóházi bérlettel rendelke-
ző ügyfelek részére a szolgáltató
más belvárosi parkolóházakban
biztosít parkolási lehetőséget a
rendelkezésre álló kapacitások
függvényében. Az érintettek erről
értesítést kapnak. A csere-par-
kolókártyák a Jókai utcai ügyfél-
szolgálati irodában vehetők át
október 14-én, szerdán 8–16
óráig, október 15-én, csütörtö-
kön 7–19 óráig, október 16-án,
pénteken 8–14 óráig.

Az Árpád parkolóház október 23-
án 6 órától lesz újból használható.

ÜNNEPI INFORMÁCIÓK
pokon a rendes nyitvatartási rend
szerint várja a vásárlókat. A Tarcsay
utcai piacon október 24-én 6 és 14
óra között lesz kereskedés. A Ma-
gyar Vilmos Uszoda október 23-án,
24-én és 25-én is a rendes nyitva-
tartási rend szerint fogadja a látoga-
tókat. A Barátság Sportpark október
23-án korlátozott nyitvatartással
üzemel. A műfüves pályák, a kiszol-
gáló létesítmény zárva lesznek, míg
a játszótér, a futópálya és a park to-
vábbi sporteszközei használhatóak.
A többi napon a létesítmény a ren-
des nyitvatartási rend szerint vehető
igénybe. A szabadhegyi, nádorvárosi,
révfalui, újvárosi, Sugár úti, Templom
úti, Malomsori és Koroncói úti köz-
temetők október 23-án, 24-én és
25-én is 7 és 20 óra között látogat-
hatóak. A Győr-Szol Zrt. szolgáltatá-
sairól és nyitvatartásairól a www.
gyorszol.hu weboldalon olvasható
információ.

TRÜKKÖS CSATORNATISZTÍTÓK 
Szerző: Pannon-Víz Zrt.
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Kedvezményes bérleti lehetôségek, 

modern kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

KIADÓK!
IRODAHELYISÉGEK

Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4. 

Afőbejárathoz közeli kifutó kedvelt és
népszerű lakói a mókusmajmok, másik,
kevésbé ismert nevükön halálfejes maj-

mok. A kistestű, dél-amerikai származású maj-
mok csapata örökmozgó, hangos népesség,
élénk viselkedésükkel hamar magukra vonják a
szemlélődők figyelmét. A csapat legfiatalabb
tagja ugyan még június végén látta meg a nap-
világot, eddig azonban leginkább csak az anya-
állat hátán utazva lehetett megpillantani. Nap-
jainkra azonban kellően megnövekedett ahhoz,
hogy önállóan is elkezdje felfedezni a kifutót,
így egyre gyakrabban lehet őt látni az anyától
távolabb. Érdekesség, hogy a majmok világá-
ban a mókusmajmok újszülöttje a legnagyobb
méretű az anyaállat testéhez képest.

A mókusmajmok szomszédjainál szintén nem-
rég kopogtatott a gólya. Az apellák, más néven
csuklyásmajmok (képünkön) csapatában az idei
évben már beszámoltunk gyermekáldásról, a
két idősebb kölyök két különböző anyától, de
egy napon, május 3-án, anyák napján látta meg
a napvilágot. Az idei harmadik kölyök sokkal
fia talabb féltestvéreinél, mindössze pár hete,
szeptember 30-án született. A főemlősök köly-
keinél megszokott módon, elsősorban anyja
hátába kapaszkodva tölti napjait, de az élesebb
szeműek már láthatják őt az apellakifutóban!
Az állatkert az október 23-ai hosszú hétvégén

OSZI MAJOMCSEMETÉK AZ ÁLLATKERTBEN´́

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Ősszel is zajlik az élet a győri
Xantus János Állatkertben. A kö-
zelmúltban két majomcsapat is
utódokkal örvendeztetett meg
minket.

és az őszi szünet minden napján nyitva tart,
látványetetésekkel és állatbemutatókkal várja
kedves látogatóit! Október 31-én este pedig a
borzongani vágyókat várjuk sok szeretettel,
már javában zajlanak az intézmény életében
szinte már hagyományosnak számító hallo -
weeni ünnepség előkészületei. Terveink szerint

ezen a napon több állatfajnál is különleges lát-
ványetetést szeretnénk tartani, amelynek so-
rán sütőtökökben elrejtett finomságokból cse-
megézhetnek állatkertünk lakói. Többek között
a most bemutatott mókusmajom- és apel-
lacsapat tagjai számára is készülünk ilyen kü-
lönleges meglepetéssel!

Támogatott tartalom
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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.

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Külbeltéri
burkolatok javítása. Érdeklő
dés telefonon: 0670/363
6633.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/8846838.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/6750654

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érd.: 06
70/5642280.

Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós szigetelését vállal
juk garanciával. +3630/520
9228

EGYÉB

Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket,
kristályokat, szerszámokat.
Érdeklődni lehet telefonon:
0620/5567141

munkák, víz villanyszerelés.
0630/8720564

Tetőfedés, javítások, eresz
csatorna tisztítása, kisebb
nagyobb munkálatok.  Ér
deklődni lehet telefonon:
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

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

ÁLLÁS

Idősgondozás – Családok
hoz ajánlunk és keresünk
idősgondozókat bejárással
vagy bentlakással! Empátia,
0620/4658458, empatia
sok.hu/videk

Győri vasútállomás felújított
illemhelyére munkatársat
keresünk. Jelentkezni lehet
telefonon: 0696/365452.

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu
xa, szalagfüggöny, gurtnicse

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

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

i elhivatottságunk!

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

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang kardiológia

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

Bôvebb információ: 
https://www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim 
és személyesen, online, chates 
formában és telefonon 
vehetô igénybe.

re, redőnyjavítás. Ingyenes
felmérés! Tel.: 0670/233
9213.

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

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

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves

A Gyôri Filharmonikus Zenekar a Gyôr, Aradi vértanúk útja 16. szám
alatt található székhelyének

ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁSI FELADATAIRA
NYÍLT KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATOT HIRDET.

A pályázati eljárásra Gyôr Megyei Jogú Város általános gazdálkodási
szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) R 12.§ (1) bekezdés b. pontja
alapján kerül sor.

Érdeklôdés és dokumentáció beszerzése: 
Sollich Endre, tel.: +36 30 936 1335

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

További információ: gyfz.hu/kozbeszerzes
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NÁLUNK
OLCSÓBB!
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

es bérleményre. (Hirdetési
szám: 243)

Nádorvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, felújított, hőszigetelt, kor
szerűsített, műanyag ablakos,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 1+1/22 szo
bás, összkomfortos bérle

LAKÁSCSERE 

96/505050

Szabadhegyi, 3 szobás, 58
nmes, összkomfortos, fel
újított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne

50–80 nmes, 24 szobás,
erkélyes, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
(Hirdetési szám: 732)

Adyvárosi, 2 szobás, 50 nm
es, távfűtéses, felújított, ha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 50–60 nm

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.  Érdeklődni lehet: 
0620/4153873.

KIADÓ

Hosszú távra keresek olcsó
bérű, bútorozatlan, kis gar
zonlakást. „Nyugdíjas”, 06
70/6271510

ményre. Sziget, Bán A. u. ki
zárva. (Hirdetési szám: 245)

Adyvárosi, 3 szobás, 53 nm
es, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 4547
nm, 1+ fél szobás bérle
ményre. Sziget, Újváros ki
zárva. (Hirdetési szám: 251)

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Kivitelezôtôl eladó, legyen Ön az elsô
lakó! Marcalváros II-n eladó ez a
kulcsra kész, 55 nm-es lakás, elosz-
tása: 1 szoba+nappali+gardrób. Föld -
szinten helyezkedik el, 175 nm kert
tartozik hozzá. Azonnal költözhetô!

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 31,9 M Ft

UTOLSÓ, AZONNAL BIRTOKBA VEHE-
TÔ, ÚJ ÉPÍTÉSÛ HÁZ PINNYÉDEN! El-
adó nettó 92 nm-es, 29 nm-es terasz-
szal és 185 nm saját kertkapcsolattal
rendelkezô családi ház. Elosztása: 4
szoba+amerikai konyhás nappali. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 44,999 M Ft 

Gyôr-Révfalu új, kedvelt lakóparkjá-
ban eladó ez a földszinti, 42 nm-es,
nappali+1 szobás, 4 nm terasszal és
40 nm saját kerttel rendelkezô lakás.
A társasházban 42—64 nm közötti la-
kások találhatók.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 22,818 M Ft

Gyôr-Szabadhegy kedvelt részén el-
adó egy társasház elsô emeletén lé-
vô garzonlakás. A társasház 2001-
ben épült, 17 lakás található benne.
A ház szigetelt, a rezsi nagyon kicsi.
A lakás 32 nm-es, az ablakok az ud-
varra néznek.
Cser Tibor:
70/507-6717

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez az elsô emeleti,
újszerû, erkélyes lakás. A 62 nm-es
lakás elosztása: nappali+2 szobás.
A nappaliból nyílik az 5 nm-es erkély.
Az ár tartalmazza a zárt udvari gépko-
csibeálló árát is.
Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 29,9 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanakon kínálom el-
adásra ezt a földszinti, kertkapcsola-
tos lakást. Az 59 nm-es lakás 2006-
ban épült társasház földszintjén he-
lyezkedik el, elosztása: amerikai
konyhás nappali+2 hálószoba.

Budai Mónika:
30 640 8794 Ár: 31,9 M Ft Ár: 17,5 M Ft

Gyôr-Kisbácsán eladó 3 szobás, 86
nm-es családi ház, 922 nm-es tel-
ken. Az ingatlan 1977-ben épült,
masszív, jó mûszaki állapotú. Egy kis
fantáziával igény szerint átalakítható,
bôvíthetô és modernizálható.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 32,9 Ft 

Gyôrújbarát kedvelt, új lakóparkjában
eladó 2014-ben épült, amerikai kony-
hás nappali+3 szobás ikerház. A nettó
alapterület 113 nm, plusz 15 nm te-
rasz és 16 nm-es garázs készült. A
házhoz tartozó saját telekrész 577 nm.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 67,9 M Ft 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS
Most lépésről lépésre tudják csak céljaikat megvalósítani, ne is her-
geljék feleslegesen magukat. Különben csak olyan konfliktusokba
kerülnének, aminek nagy veszekedés lenne a végeredménye, meg-
oldások nélkül. Menjenek sportolni, hogy le tudják vezetni a fe-
szültségeiket. Legyenek bölcsek.

BIKA 
Töltődjenek most párkapcsolatukból, kedvesükkel minden úgy ala-
kul, ahogyan azt eltervezték. Legyenek optimisták, nyugodtan ter-
vezzenek együtt. Most minden más ügy eltörpül emellett az érzés
mellett, a vágyott egyensúlyt tudják végre megteremteni életük-
ben. Engedjék meg ezt.

IKREK 
Nagyon sok hasznos információ birtokába jutnak a héten, de le-
gyenek elővigyázatosak, magukról ne fecsegjenek sokat. Munká-
jukban most megpróbálják önöket, szerencsére fel vannak erre is
készülve. Ne gondolkozzanak most túl sokat az emberi jellemeken,
szerepeken.

RÁK 
Nagyon kellemes hét elé néznek. Párkapcsolatuk középpont-
ban van, sok pozitív változás történik most. Közelebb kerülhet-
nek egymáshoz, kapcsolatuk elmélyül. Ha egyedül lennének,
legyenek nyitottak az új találkozásokra. Lelkükből iktassák ki a
félelmeiket.

OROSZLÁN 
Kissé zaklatott érzelmi állapotba kerülhetnek a héten, ha nem fi-
gyelnek az egyensúlyra. A sok feladat leterheli önöket, és emiatt
nem jut idejük a fontos dolgokra. Szakítsanak önmagukra is pár
órácskát, jobban megéri, mint a fáradtságtól összeomlani. Párjuk
segít ebben önöknek.

SZŰZ 
Most minden úgy alakul, ahogyan azt eltervezték. Ha mégis némi
időbeli csúszás történik az ügymenetben, kicsit legyenek türelem-
mel, ez nem véletlenül alakul így. Használják ezeket az időket saját
épülésükre, saját regenerálódásukra inkább. Legyenek bölcsek, ne
kapkodjanak.

MÉRLEG 
Most ugyancsak ki kell számítaniuk, mikor mire fordítanak időt és
energiát. Ne kapkodjanak, ne essenek kétségbe, attól nem lesz
jobb a helyzetük. Szerencsére kapcsolati rendszerük tökéletesen
működik, mindenben számíthatnak erre. Párjukkal értessék meg a
jelenlegi helyzetüket.

SKORPIÓ 
Nyugodjanak meg, úgy tudják alakítani dolgaikat most, ahogyan
azt eltervezték. Ha közbejönnének váratlan események, még azok
is olyan szerencsésen alakulnak, ahogyan az önöknek megfelel.
Mérlegeljék további céljaikat, tervezzenek párjukkal, ne hagyják bi-
zonytalanul.

NYILAS 
Raktározzanak mostani energiáikból, ne használják fel mindet az
ügyek elvégzésére, megoldására. Most még nem látják át a teljes
képet, a későbbiekben mérgelődnének csak. Hallgassanak párjuk
tanácsaira, nem a kritika hajtja, amit mond önöknek. Legyenek
megfontoltak.

BAK 
Teljes kontroll alatt tartják az eseményeket, ne is legyen kétségük
efelől. Azért legyenek olyan tevékenységeik is, ahol ki tudják en-
gedni a feszültségeket és nem kell mindig teljesíteniük. Párjukkal
is így lesznek most boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak. Ha tud-
nak, utazzanak el a hétvégére.

VÍZÖNTŐ 
Sok eseményt, emberi viselkedést nem értenek a héten, ne is pró-
báljanak magyarázatot találni mindenre. Az igazi barátokban nem
kell csalódniuk, és most ez az egyik legfontosabb önöknek. Pró-
báljanak erre koncentrálni, és engedjék el azokat, akik menni akar-
nak. Ne bánkódjanak.

HALAK 
Nagyon pozitív hét elé néznek, ne engedjék be életükbe most a sirán-
kozást és az „energiavámpírokat”. Haladjanak a megtervezett felada-
taik mentén, és nem lehet nagyobb fennakadás. Párjuk is elismeri most
Önöket, magyarázzák el neki, hogy is kell a jót bevonzani az életbe.

JÖVŐ HETI
OKTÓBER 17-TŐL 23-IGA GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

OKTÓBER 17. SZOMBAT

06:00 Növényvédelem a kiskertekben – feromoncsapdás előrejelzés
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Növényvédelem a kiskertekben – zöldségfélék növényvédelme
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Félóra decibel – zenei műsor
11:00 Nyugdíjas Egyetem – amit a parlagfűről tudni kell
11:50 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
12:00 Creative chef – főzőműsor
13:00 Gázfröccs – autós magazin
14:00 Növényvédelem a kiskertekben – a filoxéravész tanulságai
14:30 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
15:00 Élmények (b)irodalma – élményközpontú irodalomtanítás
16:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
16:30 Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
17:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
18:00 Credo – katolikus krónika
18:15 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  GYŐRI7 – HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ
20:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
21:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
22:40 Foto-Zoom+ / fotós workshop
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
00:00 20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
01:30 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm

OKTÓBER 18. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Regös Táncműhely – táncgála 2019
08:15 Credo – katolikus krónika
08:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
09:00 Creative chef – főzőműsor
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja
11:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
12:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
13:00 Építech – házépítők magazinja
14:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
15:00 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
15:25 Múlt a jelenben – dokumentumfilm
15:40 Kertbarát – kertbarátok magazinja
16:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
16:30 Öko-logikus – magazin
17:00  GYŐRI7 – HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ
18:00 Covid-19 – amit tudunk a koronavírusról
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
20:00 Egy kilincstől a villanymozdonyig… – Simon Károly ipari formatervező
21:00 Madárkórház – dokumentumfilm (16)
21:25 Félóra decibel – zenei műsor
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
00:00 Gázfröccs – autós magazin
01:00 Építech – házépítők magazinja

OKTÓBER 19. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Földemlékek – portréfilm Földi Péter festőművészről
08:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:30  Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
09:30 Építech – házépítők magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
11:20 Felvetések… – portré Hauser Beáta gobelinművészről
12:00 Képújság 
13:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25  Mindig győztes – győriek sportmagazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
23:00 Híradó 

OKTÓBER 20. KEDD   

06:00 Felvetések… – portré Hauser Beáta gobelinművészről
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Növényvédelem a kiskertekben – a biokert növényvédelme
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
11:00 Földemlékek – portréfilm Földi Péter festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kulisszák mögött – színházi magazin

OKTÓBER 21. SZERDA   

06:00 Válaszúti hegy aljába' – Kallós Zoltán néprajzkutató
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Öko-logikus – magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
09:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
11:00 Csűrből imaház – Zakariás Attila építész
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop

OKTÓBER 22. CSÜTÖRTÖK   

06:00 Csűrből imaház – Zakariás Attila építész
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
11:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  HÍRADÓ – GYŐR ÉS A RÉGIÓ HÍREI
19:25  Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
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 A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm

OKTÓBER 23. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
11:00 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
13:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
19:30 Öko-logikus – magazin
20:00 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma
21:45 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:00 Félóra decibel – zenei műsor

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a
Cinema City Győr moziban szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét
e-mailben, illetve postán értesítjük.

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!

2020. október 16-tól a Győr+Hetilapban lehetőséget biztosítunk

GYÁSZJELENTÉS
megjelentetésére.

Hirdetésfeladás: 96/511-620, hirdetes@gyorplusz.hu
Megjelenés: péntekenként.

A hirdetés feladásának határideje: a megjelenés hetén, szerdán délben.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

AGyőr+ Televízió stábja a Mosoni-Duna
holtágán találkozott az 55 éves exbok-
szolóval. Jani itt szokott edzeni, készülni

hajmeresztő mutatványaira. Víz alatt úszik,
vagy éppen hóban fut mezítláb, mikor mire van
lehetősége. Ezúttal mindenféle bemelegítés

JÓL BÍRJA A HIDEGET:
JÉG ALATT ÚSZIK JANI

Évekkel ezelőtt sportágat váltott és már nem az ellenfeleket sorozza, ha-
nem a jéghideg vízben úszkál, vagy a hóban fut mezítláb az egykori győri
amatőr és profi ökölvívó. Dobai Jánost elmondása szerint az adrenalin
hajtja, ezért vállalkozik hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb mutatványokra. 

nélkül, mosolyogva csobbant bele a 14 fokos
vízbe. Azt mondja, neki ez langyos víz, pedig az
emberek többsége már ebben sem szívesen
mártózna meg. Dobai János évekkel ezelőtt ha-
gyott fel az ökölvívással, oktatni még oktat, de
mérkőzést már régóta nem vívott. Pedig országos
bajnokságokon állt a dobogón és a profi világban
is kipróbálta magát, vagyis elég sikeres volt.
„Könyveket olvastam és filmet is láttam arról,
hogy élnek meg emberek akár a jég hátán is, ez

indította el bennem, hogy ezt bizony én is ki-
próbálom” – mondta Jani. „Magam kezdtem el
szoktatni magam a hideghez, a jéghez meg a
hóhoz, egyre jobban bírom a strapát, úgy gon-
dolom” – tette hozzá az extrém sportoló.

„Előfordult, hogy csak úgy horgászgattam itt a
holtágon, amikor láttam, hogy valakik éppen a
jégen dolgoznak, elkértem tőlük a szerszámu-
kat, vágtam egy léket, aztán miután kibiztosí-
tottam magam, be is csusszantam a jéghideg
vízbe. Mindig van azért velem valaki, hogy se-
gítsen az akcióimban, meg persze, hogy tele-
fonnal felvegye a jeges merüléseimet, tisztá-
ban vagyok vele, hogy az életemmel játszom,
de hát mit tegyek, ha hajt az adrenalin. Furán
hangzik, de előfordult az is, hogy egy baráto-
mat kértem meg, kicsit zárjon be a húsboltjá-
nak a hűtőkamrájába, derüljön már ki, hogy

meddig bírom” – emlékezett vissza a férfi. „Sa-
ját magamat fejlesztem, mindig próbálok töb-
bet és többet úszni a jég alatt, egy lékbe ugrom
bele, a végén meg a saját fejemmel töröm fel a
hártyás jeget, úgy jövök ki a vízből” – mondta
Dobai János. A holtágat már jegesen és 14 fo-
kosan is úgy ismeri, mint a tenyerét, ezért sze-
retne továbblépni. Télen a Balatonra készül,
ahol szeretné megdönteni saját jég alatt úszási
rekordját, meg, ha lehet, esetleg hivatalossá is
tenné extrém hóbortjának eredményét. 

„Én nem tudom mi az, hogy feladni, nem isme-
rem ezt a kifejezést, azt meg kivételesen utá-
lom, ha valaki inkább nyafog, mint hogy meg-
csinálna valamit” – fogalmazott a sportember.
Jani folyamatosan kihívásokra vágyik és készül
a jövőben is. Legyen szó jeges folyóról vagy
méteres hóról, amit egy szál fürdőnadrágban,
illetve mezítláb kell teljesíteni. Dobai Jani jól bír-
ja a hideget, ezért a jég alatt úszik.               

Szerző: Zombai Kovács Ákos
Fotók: Dobai János

EGY BARÁTOMAT 
KÉRTEM MEG,
KICSIT ZÁRJON BE
A HŰTŐKAMRÁJÁBA, 
DERÜLJÖN MÁR KI, 
HOGY MEDDIG BÍROM

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.
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Avízilabda népszerűsége töretlen a vá-
rosban az utóbbi években, főleg azóta,
hogy a fiatalok az Aqua Sportközpont-

ban tudnak edzeni. A Győri VSE csapataiban
összesen csaknem százötven igazolt játékos
van, akik rendszeresen megmutathatják tu-
dásukat különböző korosztályos bajnoksá-
gokban. Ezen a létszámon kívül sokan az
előkészítő csoportokba járnak tanulni a játék
alapjait. Kiváló edzők vezetésével ott vannak
a győriek mindkét nemnél a gyerek- és az ifi-
bajnokságokban is, az U10-es korosztály a
regionális pontvadászatban vesz részt, a
legkisebbek pedig a „bébibajnokságban” ját-
szanak. A klub a saját utánpótlásbázisában
kinevelt tehetségekkel nekivágott a felnőtt-

HANGSZIGETELT FEDÉST KAP A KÜLSŐ MEDENCE
bajnokságoknak. A fiúk a harmadik vonal-
ban, vagyis az OB II-ben, a lányok a másod-
osztályban, az OB I/B-ben indulnak. 

„A vírus első hulláma után ragyogóan indult az
idényünk, most azonban egy kis átszervezésre
lesz szükségünk. Kiderült, hogy az Aqua Sport-
központ külső medencéje a sátortető hiányá-
ban nem fűthető fel a megfelelő hőmérséklet-
re, így a következő néhány hétben a gyerekek
máshol fognak edzeni. Az úszóknak köszönet-
tel tartozunk, hiszen a versenymedencét is
igénybe vehetjük majd” – mondta Ábrahám
Csaba, a Győri VSE ügyvezető elnöke, a vízilab-
da szakosztály vezetője. Az egyesület TAO-pá-
lyázaton nyert pénzt arra, hogy a külső medence

hangszigetelt fedést kapjon, illetve fel tudják
újítani a gépészeti részt is. 

„A TAO-forrásból tervezett felújítás a pandé-
miás helyzet miatt nem valósult meg a nyár
végéig, ezért határidő-hosszabbítást kértünk,
amit meg is kaptunk. A közbeszerzést kiírtuk,
ennek október végéig lesz eredménye, a kivi-
telezés így elkezdődhet november elején, ami-
nek az eredménye lesz rövid időn belül egy kor-
szerű, hangszigetelt medencefedés. A korábbi
sátortető nyári lebontását a sportolók és a la-
kosság is örömmel fogadta, az a tető nem ke-
rülhet vissza, hiszen hosszú távon jobb megol-
dásra van szükség. Ez készül el még ebben az
évben” – tette hozzá Ábrahám Csaba.

Fotó: Marcali Gábor
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IFIBEN IS EROS A GYŐRI JUDO
Atizenhat éves cselgáncsozók győri orszá-

gos bajnokságán összesen tizennyolc
súlycsoportban küzdöttek a versenyzők

közel háromszázfős mezőnyben. Aranyérmet ti-
zenkét klub sportolói szereztek, legalább egy ér-
met pedig harminchat egyesület judósa vihetett
haza. A győri egyesületek közül a Vitál Judo Club
színeiben induló Takács Jázmin a +70 kg-os súly-
csoportban lett ezüstérmes, Teidl Bendegúz 55
kg-ban, Kun Sámuel 60 kg-ban végzett az ötödik
helyen. Tamás Tibor Balázs (42 kg) és Terei Dániel
(81 kg) is hetedik helyezést ért el. A GYAC-ot egy

versenyző, Vikol Ádám képviselte ezen a bajnok-
ságon az Olimpiai Sportparkban. Ádám döntőbe
jutott az 50 kg-osok között, és ott ezüstérmes
lett. A SZESE judósa, Olasz Attila harmadik lett,
Dékány Bálint pedig ötödikként zárt. Mindketten
a 90 kg-os mezőnyben küzdöttek. A koronavírus-
járvány okozta leállás után először múlt héten,
az U23-as országos bajnokságon léptek tatamira
a cselgáncsozók, az U16-os OB volt a második
megmérettetés az utánpótlás korosztályokban.
A versenyszezon szombaton folytatódik Ceglé-
den a juniorok magyar bajnokságával.

´́

Múlt hétvégén rendezték a lengyelországi
Poznanban az evezős Európa-bajnoksá-
got. A kontinensviadalon óriási mezőny

gyűlt össze, mindösszesen három ország, Nagy-
Britannia, Portugália és Törökország nem nevezett
versenyzőt. Összesen csaknem hatszázan álltak
rajthoz, harmincegy ország képviseletében. A ti-
zennyolc versenyszám mellett négy paraevezős
hajóosztályban is rendeztek futamokat. A Győri At-
létikai Clubot két csapatban négy versenyző képvisel-
te. Könnyűsúlyú négypárban Szabó Bence, Szigeti Ro-
land és Forrai Dávid evezett győriként, ezt a hajót erő-
sítette a szolnoki Furkó Kálmán is. A csapatot Alföldi

Zoltán és Molnár Dezső készítette fel erre a megmé-
rettetésre. A paraevezősök mezőnyében a PR1 kate-
góriában Nagy Gábor edző tanítványa, a GYAC-os Pe-
tő Zsolt indult. A Szabó Bence, Furkó Kálmán, Szigeti
Roland, Forrai Dávid összeállítású könnyűsúlyú négy-
pár a döntőben kissé leszakadt a mezőnytől. A fiúk az
utolsó 500 méteren pár másodpercet tudtak javítani
a különbségen, ám a sorrend nem változott, így ne-
gyedik helyen értek célba. Pető Zsolt a fináléban kez-
detben a mezőny végén, hatodik pozícióban haladt,
szorosan lengyel és fehérorosz ellenfelei mögött.
Zsolt remek hajrával tört előre, és végül negyedik he-
lyen haladt át a célvonalon.

HARCBAN VOLTAK
AZ EURÓPA-BAJNOKI DOBOGÓÉRT

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

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Akció: október 16—22.

Egész liba, friss 
és fagyasztott

1499 Ft/kg

Silan öblítô
900 ml,  443,33 Ft/l

Sertészsírszalonna

Magyar Gála alma

Mécses, LA 72

259 Ft/kg

109 Ft/db

Sertéslapocka

999 Ft/kg

Libacomb, friss 
és fagyasztott 2.599 Ft/kg

Sertésszûzpecsenye 1.799 Ft/kg
Sertésvállpecsenye 1.199 Ft/kg

Véres, májas
hurka

1.149 Ft/kg

499 Ft/kg

650 Ft/kg helyett

399 Ft/l
Fotó: Czucz Bálint




