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„Tavaly nagy sikerrel rendezte meg az újjászer-
veződött Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egye-
sületünk az I. Börcsi Jótékonysági Mikulásfu-
tást. Egy olyan eseményt szerettünk volna
életre hívni, ami minden korosztályt megmoz-
gat, az összegyűlt nevezési díjakat pedig jóté-
kony célokra ajánljuk fel. Tavaly egy halmozot-
tan sérült kisfiúnak készítettünk egy speciális
kerékpárt, nagy terhet levéve ezzel a család
válláról”– mondta a Győr Plusznak Rácz Ró-
bert, a Győr melletti település polgármestere.
Idén a kialakult járványhelyzet miatt egyértel-
műen azt a célt tűzték ki a szervezők, hogy a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak nyújtják
át a rendezvényen befolyt összeget. A szerve-
zést már augusztus végén elkezdték, az elmúlt
hetek kormányrendeletei viszont gátat szab-
tak a rendezésnek. Az ötletgazdáknak azonban
nem szegte kedvét a korlátozás, alternatív
módon, ráadásul több újdonsággal kiegészülve

indították útjára a kezdeményezést, mely az
„Összefogás a Győri Kórházért” nevet kapta. A
Facebookon egy nyilvános csoport is megta-
lálható ezzel a névvel, ahol a tudnivalók és a
részletes programok is fellelhetők. Így többek
között az is, hogy az Online Mikulásfutást há-
rom távon (1,5 km, 4 km, 8 km) lehet teljesíte-
ni, ezt pedig applikációval vagy egy fotóval
szükséges dokumentálni. A megtett kilométe-
rek után pedig az adott távhoz tartozó, jelké-
pes nevezési díjat (3000 Ft, 4000 Ft, 5000 Ft)

kell a Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesü-
let számlaszámára átutalni. 

„Az online futás mellett bővítettük a repertoárt és
olyan programokat szerveztünk, melyek a közös-
ségi média segítségével valósulnak majd meg.
Ehhez híres sportolók, színészek, zenészek, is-
mert emberek csatlakoztak, akik november 30.
és december 7. között esténként aktív szerepet
vállalnak egy-egy zárt Facebook-csoportban tör-
ténő beszélgetésben, előadásban. Ezekre egysé-
gesen 3000 forintért, szintén utalással lehet
jegyeket vásárolni” – tette hozzá a polgármester. 

Jakabos Zsuzsanna, Priskin Tamás, Töreky Zsu-
zsi, Sík Frida, Markó-Valentyik Anna, a Bro’n’Sis,
Vajda Péter és a Hegedűs-Tempfli duó is önként
vállalta, hogy a jó ügy mellé áll. Aki tehát kedvet
érez ahhoz, hogy felajánlásával segítse a nagy
terhelés alatt álló győri kórházat és az ott dolgo-
zókat, keresse a Facebookon az Összefogás a
Győri Kórházért nyilvános csoportot. Ott minden
hasznos információt megtalál a kezdeménye-
zéssel kapcsolatban. 

A BÖRCSI FALUSZÉPÍTŐ
ÉS KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 
SZÁMLASZÁMA 
50430017-10011881
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ÖSSZEFOGÁS A GYŐRI KÓRHÁZÉRT

Idén biztosan nem rendezik meg Börcsön a tavaly életre hívott Mikulásfutást. A
járványügyi rendeletek értelmében ugyanis ez nem lehetséges. A szervezők
azonban nem adták fel a jótékonysági esemény megtartását. Kreatív módon,
online formában szerveződött újra a program. A befolyt összeget a rendkívül
nagy terhelés alatt álló Petz Aladár Megyei Oktató Kórház javára ajánlják fel, így
az idei Mikulásfutás is jóval túlmutat a település határain.  

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Győr+
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Én csak egy szószátyár öregasszony va-
gyok, aki tud még hálás lenni, ha valami
jó történik vele és a környezetével, ahol

már hatvanhat éve él – mondja a telefonba a
kora miatt önkéntes karanténba zárkózó nő.
Tisztán és választékosan beszél, kiegyensúlyo-
zott, pedig hát őt is megtépázta az élet. Aki
többet él, annak több juthat az örömből, de a
rejtett vagy kimondott fájdalomból is.

Szüleivel Hegyeshalomban éltek a világháború
idején, édesapja a vasúttársaságnál dolgozott,
szolgálati lakásukból kibombázták őket.  A közeli
Levélen találtak otthonra. Fiuk a gépiparhoz von-
zódott, Győrbe járt tanulni a háború után, lány-
testvére pedig az orsolyitákhoz, melyet később,
a vallásellenes politikai légkörben ipari leány-kö-
zépiskolának minősítettek át. Később az iskola
testnevelő tanárnője szülni ment, s helyette a
Hildben tanító tornatanár járt át hozzájuk órákat
tartani. Kialakult egy titkolt, izgalmas, de mély di-
ákszerelem, s amikor a tanulólány leérettségizett,
össze is házasodtak a tanárával.

Szép életünk volt – jegyzi meg tárgyilagosan,
minden hamis nosztalgia nélkül. – A Hild az
építési minisztériumhoz tartozott, és meghir-
dették, hogy a közeli malom kisajátított terü-
letén hat tanárnak építési telket, otthonterem-
tési lehetőséget adnak a Sió utcában. 1954-et
írtunk akkor, és a tanárok sorsolással döntötték
el, kit illessen a kedvezmény. 

EL NEM KÜLDÖTT KÖSZÖNET
A SIÓ UTCÁBÓL

Van egy magasított széke, azt na-
ponta odahúzta az ablakához, és
nézte, hogyan újítják fel a Sió ut-
cát. Nem unalomból tette ezt a 88
éves asszony, elfoglalja ő magát:
naplót ír, most végez Náray Tamás
harmadik kötetének olvasásával,
Képes Géza verseiben is gyönyör-
ködik, rejtvényt fejt, varr, takarít,
kertészkedik.

A férjemet sorsolták ki először. Hat pedagógus
kalákában nekiállt három ikerházat építeni, lete-
lepedtünk, és igen megszerettük a várost, meg
ezt az utcát – emlékszik vissza a fészekrakásra. 

Igen ám, de a Szérűskert utcában elkezdték
építeni a Merkúr-telepet, ahol hosszú várako-
zás és a vételár felének előzetes befizetése
után átvehették Trabantjaikat, Daciáikat, Zsi-
gulijaikat a boldog sorra kerülők.

A szomszédos utcák nem voltak átjárhatók a Szé-
rűskert felé, ezért aztán a Sió utcát leöntötték dur-
va, vastag betonnal, és rázúdították az építkezés
teljes forgalmát. Az úttest egy idő után teljesen
tönkrement, a kátyúkat időnként teletömték va-
lami építőanyaggal, ami talán egy évig, ha bírta. A
járda úgy felpúposodott, hogy csak bukdácsolni
tudtunk rajta. Mostanáig ezzel az utcával gyakor-
latilag nem történt semmi – mondja az asszony.

Én a mostani polgármestert csak onnan ismer-
tem, hogy megmentette a férjem életét – teszi
hozzá. – Súlyos trombózist kapott az uram, és
amikor a fiam bevitte a kórházba, már ijesztően
nagyra dagadt a lába. Magát nagyon szeretheti
az Isten, Géza bátyám, hogy ezzel a bajjal kibírta
idáig, mondta neki Dézsi doktor, és meggyógyí-
totta az életveszélybe került férjemet, aki utána
még hét esztendőn át, 92 éves koráig élt. Csak

magamban hálálkodtam. Aztán amikor meglát-
tam, hogy elkezdik építeni az utcánkat, és több-
ször is azzal kezdte a napját az orvosprofesszor
polgármester, hogy szemügyre veszi a munká-
latokat, naplóba írtam a köszönetemet. Meg az-
tán – ha kinevet is érte – a Győr Pluszban meg-
jelent fényképére. Nem küldtem el neki, én a há-
lámat a szívemben meg a naplómba szoktam
megfogalmazni, de 88 évesen is boldog vagyok,
hogy végre méltó környezetben élhetünk.
Mondják az utcában, hogy az ingatlanok is fel-
értékelődnek, meg aztán a kocsiknak is jobban
van helyük, habár már szinte minden ház előtt
két autó áll. Tudja, én minden jónak szurkolok.
Örülök az épülő strandnak is, bár annak én biz-
tos nem leszek a vendége, de ami a többi em-
bernek fontos, attól miért ne lennék boldog?

Az utcaépítés befejeződött, de az asszony néha
még mindig fölül a magas székébe az ablak elé.
Az emberben az tartja az életet, ha szépet lát
maga körül, fogalmaz. Nekem is vannak mély
lelki fájdalmaim, de azzal magamban számolok
el, az nem tartozik másra, teszi hozzá.

A nevét nem engedi leírni. Soha nem akartam
előtérbe kerülni, indokolja, sokan úgyis felis-
mernek majd. Itt a közelben engem bíztak meg,
hogy köszönjem meg az utat. Megtettem, eny-
nyi volt a küldetésem.

„AMI MÁSNAK FONTOS, ÉN ATTÓL IS BOLDOG VAGYOK”

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

AZ EMBERBEN 
AZ TARTJA 
AZ ÉLETET, 
HA SZÉPET LÁT 
MAGA KÖRÜL
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Amunkaterület átadásával hamarosan új
időszámítás kezdődhet a győri fürdő
életében, hiszen a Modern Városok

Program győri projektjei közül sokak számára
talán a legjobban várt beruházás kapta meg a
forrást a napokban. A kormányhatározat sze-
rint a projekt előkészítésére korábban biztosí-
tott 750 millió forint felett a megvalósításra
mintegy 21 milliárd 367 millió forintot biztosít
a kormány. Idén 2,4, jövőre 7,5, míg 2022-ben
közel 11,4 milliárd forintot kap a város központi
forrásból a fürdő élményparkká fejlesztésére
és az érintett terület árvízi védelmének bizto-
sítására.

„Azért vagyunk ma itt, hogy elbúcsúzzunk a
győri strandfürdőtől” – mondta az üres Czi-
ráky-medencében állva a polgármester, aki
visszaemlékezett arra, hogy gyermekként ő
is itt gyakorolta az úszást. Bizony, sokan
gondolnak nosztalgiával a győri fürdőre, ami
azonban az évek során leromlott, a régi me-
dencék összetöredeztek, a technika felett is
eljárt az idő. „Elbúcsúzunk a fürdőtől, de ezt

BÚCSÚ A RÉGI STRANDTÓL

azért tesszük, hogy egy új, korszerű és hu-
szonegyedik századi park épüljön a helyén,
ahol a győriek számára ismét élmény lesz a
strandolás” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba
András, aki köszönetet mondott a minisz-
terelnöknek és a kormányzatnak a támoga-
tásért, amelynek köszönhetően megvaló-
sulhat a győriek által régóta várt beruházás.
A polgármester jelképesen kihúzta a dugót,
jelezve, a rossz állapotba került mendencé-
ket nem töltik fel többé, helyüket egy kor-
szerű, minden igényt kielégítő létesítmény
veheti át.

Aki járt már a strand területén, az tudja, az
ország egyik legszebb helyén elhelyezkedő
fürdője a győri, hiszen a Mosoni-Duna és a
Rába találkozásánál helyezkedik el. A folyók
közelsége miatt azonban szükséges az árvíz-
védelem megfelelő kiépítése is. A park leglát-
ványosabb elemének a győri Jedlik Ányos ta-
lálmányára utaló, óriás szódásszifon alakú
torony ígérkezik, amely a feljutást biztosítja a
különböző szintekről induló csúszdákhoz. A
különleges látványra azonban nemcsak a fej-
lesztés során megvalósuló attrakciók, hanem
a fürdő páratlan elhelyezkedése is garanciát
jelent, amit a fejlesztés során ki is használnak

majd, hiszen magát az árvízvédelmi töltést és
több medencét is úgy alakítanak ki, hogy a
strandolók pihenés közben gyönyörködhes-
senek a belvárosban egyesülő folyók látvá-
nyában, vagy éppen a Káptalandombon ma-
gasodó Püspökvárban. 

„Az egyedülálló miliőben elhelyezett élmény -
elemek a győriek feltöltődése mellett újabb
turisztikai vonzerőt is jelenthetnek a város-
nak” – mondta el a fejlesztéssel kapcsolatban
Simon Róbert Balázs országgyűlési képvise-
lő, aki szintén köszönetet mondott a minisz-
terelnöknek, hogy a kezdetektől fogva a fej-

Dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester jelképesen kihúzta a
dugót a Cziráky-medencéből,
és búcsút mondott a régi
strandfürdőnek, hiszen hama-
rosan megkezdődhet a helyén
épülő élménypark kivitelezése.
A fürdő fejlesztésére 21,3 mil-
liárd forintot biztosít az állam a
kormány múlt heti határozata
szerint. 

KEZDODHET 
A VÍZI ÉLMÉNYPARK
KIVITELEZÉSE

´́

A GYŐRIEK SZÁMÁRA
ISMÉT 
ÉLMÉNY LESZ 
A STRANDOLÁS
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SZEMSZ      G

Garamvölgyi Imre

Ha a ’20-as években valakinek fürdésre
szottyant kedve, kibandukolhatott a Mo-
soni-Duna partjára és egy, a folyón úszó
tutajnégyszög közepébe vetett fejes után
lenyomhatott néhány hosszt. Hosszú
évekig meg is felelt ez a megoldás a vá-
roslakóknak, ám 1930 körül megérett a
gondolat egy valódi medencés uszoda
megépítésére.

A gondolatot tett követte és akkori elöljá-
róink megbízták a kor legjobb nevű építé-
szét a tervek elkészítésével. Olyan embert
választottak, aki nemcsak a vonalzó és
körző használatában, de az úszásban is
jártasnak volt mondható. Mondjuk ez
utóbbi kijelentés nem túl merész, ha tud-
juk, az újkori olimpiák első magyar bajno-
káról, Hajós Alfrédról van szó. 

Kiválasztották a helyszínt is. A Cziráky
térre esett a választás, egy két folyó által
körbezárt, háromszög alakú földnyelven.
Hajós meg is építette a kor legmodernebb
50 méteres uszodáját, a hozzá tartozó, le-
látónak is használható napozóterasszal
és öltözőkkel. 1931 nyarán át is adták a
közönségnek. Aztán évekig használták, a
háborúban megsérült, kijavították, de
minden maradt az eredetiben.

A ’60-as években azonban vizet találtak.
Termált. Minarikos parafrázissal: kell egy
medence. Társadalmi munkával meg is
épült az új termálmedence. Majd bővült a
terület és épült még kettő. Aztán az efféle
gyógyturisztikai hívságokra már nem futot-
ta a pártállam pénzéből, olyannyira, hogy
’88-ban le kellett bontani az életveszélyes,
alig negyedszázados épületeket. A korabeli
szalagcím szerint a robbantás után Gyógy-
és Befürdőcentrum lett a fürdőből…

Egészen 2004-ig, amikor megnyitotta ka-
puit a ma ismert Rába Quelle. Mára már
az is megérett az újításra. A szabadtéri
medencéket leeresztették. 

Most pedig várunk. Várunk az újratöltésre.
Valószínűleg egészen 2023-ig. 

TUTAJUSZODÁBÓL
VÍZI ÉLMÉNYPARK

lesztés mellett áll. Hozzátette, a beruházás
keretében a strand teljes területe átalakul.
Első lépésként az új árvízvédelmi védmű-
vet kell kialakítani, ezt követően indulhat a
fürdőtér átépítése, a strand és szigetcsúcs
fejlesztése, a fürdőkomplexum átalakítása
és bővítése, valamint az új fürdő vendégeit
kiszolgáló parkolólemez megépítése is.

Milyen lesz az élménypark?
Rákérdeztünk arra is, hogy a fürdőzni vá-
gyók milyen élményelemekkel találkozhat-
nak az új létesítményben. A polgármester-
től megtudtuk, a vízi élménypark területe
több részre osztható, két fő területe az in-
tenzív és a pihenőzóna lesz. Az intenzív
zónában magasodik majd a „Jedlik” szó-
dásszifon-csúszdatorony négyszintes
csúszdaindulókkal és különböző típusú
csúszdatestekkel. A tervek szerint lesz
köztük családi csúszda, fánkos csúszda és
versenycsúszda is. A szifonépítmény
egyedi megvilágításával igazi látványos-
ságnak ígérkezik. A közel 800 négyzetmé-
teres, komplex vízicsúszda-paradicsom
mintegy 80 előre gyártott elemből áll majd
össze. A kisebbeknek ajánlott ,,gyermek-
zónát” a meglévő fürdőépülethez közel

hozzák létre a négy évszakos fedett, zárt,
bővített gyerekrészleg közelében. Itt a
magyar találmányok különleges módon
elevenednek meg, miközben a csúszda-
medence, pancsolómedence élményele-
mei nyújtanak szórakozást. 

A pihenőzónában épül meg a panorámame-
dence pezsgőággyal, hátmasszázs és vízkés
elemekkel, illetve napozórésszel. Itt alakítják
ki az ülőpadokkal ellátott, különleges kilátást
kínáló teraszmedencét, a családoknak szánt
lagúnamedencét, de terveztek ide többek kö-
zött C-vitamin-bárt, baba-mama szobát és
jakuzzit is.

A szigetcsúcson, amely már az új árvízvé-
delmi töltésen kívül helyezkedik el, külön-
leges vizes játékokat kínáló spray-park, és
a vizes mellett egy „száraz” játszótér is lé-
tesül, valamint egy színpadot is kialakíta-
nak. A fürdőépület átalakítása során töb-
bek között új gyógyvizes ülőmedence is
készül, az úszást pedig egy 21x25 méteres
úszómedence, valamint egy 13,5x8 méte-
res tanmedence szolgálja majd. A parkolá-
si lehetőségeket parkolólemez kialakításá-
val bővítik. 
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Reggel nyolckor csendes a győri belváros.
Köd szitál, egyébként nincs hideg, szél
sem fúj, mégis sokan kabátjuk gallérját

feltűrve mennek a dolgukra. Furcsa látvány ez
együtt a fél arcot elfedő maszkkal. A védőfel-
szerelést azonban mindenki hordja, mi több,
szabályosan, az orrukat is eltakarják vele az
emberek. Sétáló, vagy a Baross utcán csoport-
ba verődve beszélgető győriekkel egyáltalán
nem találkozunk. A veszélyhelyzetben az utca
a közlekedés, nem pedig a találkozások és a
hosszú beszélgetések helyszíne lett.

A városrendészet autójával a Czuczor Gergely
utcában, az egykori műszaki bolt előtt parko-
lunk le. Vannak szabad helyek. Első ránézésre
is sokkal jobb a helyzet, mint napokkal ezelőtt
volt – nyugtázza Horváth Péter, a városrendé-

Péntektől bővül a korlátozás nélküli parkolás ideje a belvárosban. Az idősávokat a tapasztalatok, észrevé-
telek alapján módosították. Hétfőtől péntekig délelőtt tíztől délután fél ötig bérlet nélkül is lehet parkolni
az 1-es és a 2-es díjzónában. Szombaton és vasárnap délelőtt 9 órától délután egy óráig szabad lesz a kor-
látozás nélküli parkolás. A szabályok betartását a Városrendészet Győr munkatársai ellenőrzik. Az idősá-
vok változása előtti reggelen tartottunk velük.

KÖRÚTON A VÁROSRENDÉSZET JÁRŐREIVEL

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

szet munkatársa, miután kiszállunk a kocsiból.
Ha akkor megjelentünk az egyenruhában,
azonnal közrefogtak bennünket az emberek,
mindenki érdeklődött, kérdezett. A jelek szerint
most már tájékozottabbak az autósok – teszi
hozzá a kollégája, Kovács Ervin.

A legtöbb értelmezési gondot a zónák jelentet-
ték, mondják. Volt, aki úgy vélte, hogy a zóna-
jelző tábla érvényességét a következő kereszt-
utca feloldja. Pedig a zónák elejét és végét kü-
lön tábla jelzi, ezekben egységesen érvényesek
a korlátozó szabályok.

Először a zónajelző táblát fényképezik le bizonyí-
téknak. Ez egyértelműen tudatja, hogy – a Győr
Szol Zrt. által kiadott, az övezetre érvényes par-
kolási bérlet kivételével – mikor nem lehet par-
kolni a belvárosban. A táblán ekkor még a délután
4 és délelőtt 11 óra közötti időpont szerepelt, ezt
másnap cserélték ki ara, hogy fél öttől tízig nem
engedélyezett a bérlet nélküli parkolás.

Az autók nagy többségének a szélvédője alatt
ott van a bérlet. A belvárosban lakók egyébként
az egy kocsira érvényes bérletet évente egysé-
gesen 3900 forintért vásárolhatják meg. Ez
még akkor is kifejezetten méltányos ár, ha nem
konkrét, fenntartott parkolóhelyre szól. 

Az első, bérlet nélkül parkoló kocsi egy fehér Opel
Astra a Czuczor utcában. Fénykép készül róla, a
nyomtató pedig azonnal kiadja a szélvédőmosó
lapátja alá szánt cédulát: azon közlik vele, hogy
szabálysértést követett el, „jogosultság igazolása
nélküli várakozásával megsértette a korlátozott
várakozási övezet közúti jelzőtábla hatályát.” 

Ezen a napon még nem bírságoltak a városren-
dészet munkatársai. Az előző időszak figyelmez-
tetései egyelőre megtették a hatásukat. Koráb-
ban a Czuczor utcai parkolótól a színházig majd-
nem két óra alatt tettük meg az utat, mert szinte
minden kocsit fényképezni, figyelmeztetni kel-
lett, mondják a városrendészet emberei.

ZÓNÁK, BÉRLETEK, PARKOLÁSI IDŐK
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Még két autó kerül ,,lencsevégre” ebben az ut-
cában. Egy Suzukiban festékesvödrök, ecsetek,
kettős létra zsúfolódik, nyilván valamelyik fes-
tőmesteré lehet. Bérlete viszont nincs.

Miletics Mór, a Városrendészet Győr szakmai igaz-
gatója szerint a győriek nagy többsége fegyelme-
zett és szabálykövető. Aki eddig megsértette a
rendeletet, az főleg azért tette, mert nem tudott
róla, bár az is igaz, hogy a törvény ismeretének a
hiánya nem mentesít a felelősségre vonás alól.

A Facebookon és a Győr+ televízióban látható
Covid-híradó, a rádió, az online és az újság nagyon

sokat segített az autósoknak a rendelet megis-
merésében és értelmezésében – hangsúlyozza
Miletics Mór. Azt is megtudjuk tőle: december el-
sejétől munkába áll egy gyorsreagálású, képzett
egység is, mely a klasszikus városrendészeti, köz-
területi feladatokon túl fontos garanciája lehet a
közrendnek, Győr közbiztonságnak. Emberei a
rendőrökkel közösen járőröznek majd.

Honnan vettek fel új embereket a megnöveke-
dett feladatokra? – kérdezem Miletics Mórt.

A korábbi közterület-felügyelet szakemberei
mellett érkeztek régebben leszerelt, vagy pá-
lyaelhagyó rendőrök is – az aktív állományból
csak hárman –, munkatársaink 70 százaléká-
nak rendészeti előképzettsége van.

Horváth Péter szintén a rendőrségtől jött át. Meg-
érte? – tudakolom tőle. Bólint. Több a pénz, fizetik
a túlórákat és igen jó a társaság – érvel.

Társát, Kovács Ervint is arról kérdezem, honnan
érkezett. Innen Ausztráliából – vágja rá. Auszt-
riából? Nem. Mondom, Ausztráliából, de legalább
öt éve. Miért jött haza? A férfiak fontos döntése
mögött mindig keresd a nőt – idézi az ismert
férfibölcsességet. Ilyen jó kollégákat Ausztrá-
liában úgysem találtál – bök oda neki Horváth
Péter. Ebben egyetértenek.

Ausztrália nagy településeinek a belvárosában
15 perc a várakozási idő. Aki tovább marad, az
csak a parkolóházban várakozhat – osztja meg
tapasztalatait Ervin.

Lemegyünk a Móricz Zsigmond rakpartra. Elég
sok a szabad hely. Indokolt a könnyítés, a szabad
parkolási időszak növelése – állapítják meg.

Itt egy Mazdát kell figyelmeztetniük. Az előtte
álló Hyundai szélvédője mögött sincs bérlet. Körbejárják, aztán felfedezik, hogy lecsúszott a

műszerfal oldalára.

Azt szeretném megkérdezni – szólítja meg
őket egy férfi –, hogy a Révai utcában, a vasút
előtt várakozhatok-e. Ott nyugodtan – taná-
csolják neki. – Reméljük, helyet is talál.

A győri parkolási gyakorlatból országos példa lett.
Dr. Dézsi Csaba András polgármester többször is
hangoztatta, hogy az elhanyagolt, zsúfolt belvá-
rosi parkolást a járványhelyzettől függetlenül is
meg kellett volna oldani. Az utak nem szélesíthe-
tők, újakat kialakítani nehéz, mert minden be van
építve. A jelzőlámpák átállítása is csupán időle-
gesen jelentheti a forgalom gyorsítását, de a par-
kolási gondot csak a város közlekedésének át-
szervezésével lehet megoldani. Az igazi az lenne,
ha sikerülne helyi érdekű vasúttal behozni a csa-
tolt településrészek lakóit a belvárosba, és kivinni
az ipari parkba. A Gárdonyi-iskolától a kórház
érintésével a temetőig pedig villamos közleked-
hetne.  Ezt a tervet a polgármester már ismertet-
te az illetékes miniszterrel is.

A Dunakapu téri mélygarázsban a bérlete-
sek számára kijelölt fix parkolóhelyek van-
nak, kártyaszámuk a falon látható. Ezért
ezeket kötelező szabadon hagyni. A Jókai úti
parkolóház térfelszín alatti szintjei fix he-
lyekkel rendelkező bérleteseknek vannak
fenntartva. A fix hellyel nem rendelkező bér-
letesek részére a földszinten és attól felfelé
parkolótömböket alakítottak ki. A Révai úti
parkolóházban a fix hellyel rendelkező bér-
letesek számára a ház területén megjelölt
helyek találhatóak. A fix hellyel nem rendel-
kező parkolni szándékozók részére szintén
kialakítják a helyeket. Az Árpád parkolóház-
ban a térfelszín alatti szinteken kizárólag fix
parkolóbérlettel rendelkező bérletesek áll-
hatnak meg. A vásárcsarnok melletti parko-
lóházban a bérlettel rendelkező ügyfelek ré-
szére parkolótömböt jelöltek ki. A Tarcsay
utcai piac parkolójának területét este 7 és
reggel 7 óra között hétfő, szerda, csütörtök,
szombat és vasárnap nyitják meg, kedden
és pénteken, tekintettel arra, hogy a piacot
zavarná, a parkolót zárva tartják. A Győri
Nemzeti Színház melletti, Schweidel utca
felőli parkolót megnyitották. A Rába Quelle
fürdő melletti, Győr-Szol Zrt. üzemeltetésé-
ben lévő közterületi parkoló szabadon hasz-
nálható ingyenesen a nap 24 órájában. A
kórház parkolóháza a fentiek szerint nyitva
van, a Szauter út melletti, volt szovjet lak-
tanya és a Győr Plaza mögött lévő parkoló-
terület ingyenesen áll rendelkezésre. A vá-
rosháza mögötti parkoló mindennap este 7
és reggel 7 óra között nyitva van. 

A parkolást az este 7-től reggel 7 óráig tartó
idősávban a parkolóházakban is ingyenessé
tevő kormányrendelet értelmében
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AGyőri Járási Egészségfejlesztési Irodát és
Lelki Egészség Központot két évvel ez-
előtt a Petz Aladár Megyei Oktató Kór-

ház és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
közös projekt keretében hozta létre, amelynek
működése során mintegy tízezer emberhez ér-
tek el az egészség védelmét célzó ingyenes
programjaik. Szeptember végén ugyan lezárult
a projekt, de az EFI a fenntartási időszakban is
tovább folytatja tevékenységét. 

A szülésre felkészítő online tanfolyamot de -
cemberben is elindítják. A már kisbabát nevelő,
gondozó anyukák számára pedig online klubot
működtetnek. A Győr+ Televízió volt az EFI
partnere abban, hogy az orvosok, mentálhigi-
énés szakemberek előadásai közönségre ta-
láljanak. Egészséges táplálkozás, lelki egész-
ség megőrzése, a testmozgás népszerűsítése,
a szűrővizsgálatok fontossága, a stroke, az
emlőrák megelőzése témákban készültek mű-
sorok, melyek megtekinthetők a Győr+ Televí-
zió Youtube-csatornáján, és az EFI honlapjáról
is letölthetők. 

Az iskolások, a szüleik és a pedagógusok szá-
mára az EFI az oktatási intézményeken keresz-
tül ad információs anyagokat a gyermekek, a

kamaszok hangulat- és viselkedészavaraival
kapcsolatos, valamint a lelki egészségüket tá-
mogató szolgáltatásokról. 

Az EFI a leszokni vágyó dohányosokat is segíti,
úgy, hogy online tanácsadás-sorozatot tarta-
nak számukra. A járvány miatt bezártabb hét-
köznapjainkban felerősödhetnek az alkoholfo-
gyasztáshoz köthető problémák is. Nem csak
novemberben fontos a mértékletesség, az al-
koholos italok fogyasztásának elhagyása. 

Az EFI a dohányzási szokásokkal, nikotin-
függőséggel és az alkoholfogyasztással

kapcsolatban két online kérdőívet készített,
melyek sokat elmondanak az addiktív sze-
rekhez való viszonyunkról, és kitöltésével a
leszokást segítő információkhoz is hozzá-
juthatunk. Az alkoholfogyasztási szokáso-
kat felmérő kérdőíven alkoholproblémával
küzdők hozzátartozóinak válaszaira is szá-
mítanak.

Az online kérdőívek és az Egészségfejlesztési
Iroda további információi, programjai a
www.petz.gyor.hu/efi. honlapon érhetők el. A
programokra jelentkezni az efiprogram.gyor@
gmail.com e-mail-címen lehet. 

TANÁCSOK ONLINE A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGÉRT

ALKOHOLMENTESEN
NEM CSAK NOVEMBERBEN 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotóillusztráció: Marcali Gábor

A járványhelyzet miatt most
nagyobb hangsúlyt kapnak az
egészséget támogató információs
és tájékoztató tevékenységek. Az
egészségfejlesztési tartalmak,
melyeket a Győri Járási Egészség-
fejlesztési Iroda és Lelki Egész-
ségközpont (EFI) készített, az on-
line térbe költözött, vagy az
elektronikus csatornákon jutnak
el az érdeklődőkhöz.
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Aborzalmas koronavírus-járvány embert
próbáló helyzetet hozott Magyarorszá-
gon is. A héten elkezdődött a célzott és

tömeges tesztelés Magyarországon is, amely
azokat a csoportokat és közösségeket érinti,
akiknél felmerülhet a fertőződés esélye. Szociális,
egészségügyi, oktatási, nevelési intézményekben
dolgozók vehetnek részt ebben a tesztelésben.
Ingyenes és önkéntes vizsgálatról van szó.

Kara Ákos külön kiemelte, hogy nagyon nagy kö-
szönet illeti az egészségügyben, oktatási rend-
szerben és a szociális területen dolgozókat, hiszen
az ország szinte minden településén van már ko-
ronavírusos beteg.  Az országban egyébként 47
ezren dolgoznak szociális intézményekben és 191
ezren oktatási intézményekben, és bár a tesztelés
önkéntes, biztosan sokan fognak jelentkezni – tet-
te hozzá az országgyűlési képviselő.  Az országban

Köszönet az egészségügyben és a szoci-
ális intézményekben dolgozóknak, a
rendvédelmi szerveknek, a katonáknak,

a pedagógusoknak, a kereskedelemben dolgo-
zóknak, az egyetemistáknak és minden önkén-
tesnek, akik a koronavírus-járvány elleni véde-
kezésben a leginkább veszélyeztetett munka-
helyeken dolgoznak, megfeszített és hősies
munkát végezve – emelte ki Simon Róbert Ba-
lázs győri országgyűlési képviselő.

A kormány elfogadta az Idősek Tanácsa javas-
latát, így minden hétköznap 9 és 11 óra között,
illetve hétvégén 8 óra és 10 óra között beve-
zette az idősek vásárlási sávját. Ebben az idő-
sávban csak 65 év felettiek léphetnek be az
élelmiszerüzletekbe, a drogériákba és a gyógy-
szertárakba. De az idősek az idősávon kívüli
időszakban is vásárolhatnak.

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Elindult a héten a célzott csoportos tesztelés
is. Tesztelik a szociális intézmények dolgozóit
az egészségügyi, a bölcsődei, az óvodai és az
iskolai dolgozókat is. Ezzel is az a cél, hogy az
iskolák, az óvodák és a bölcsődék biztonságo-
san működjenek, és a kisgyermekes szülők le-
hetőleg dolgozhassanak. A részvétel önkéntes
és ingyenes.

Munkatársaimmal, a győri önkormányzati képvi-
selők közreműködésével telefonon felhívjuk a 65
év feletti lakosokat, mert fontosnak tartjuk, hogy
az országos és a helyi döntésekről, valamint az
aktuális információkról személyesen adjunk tájé-
koztatást a leginkább veszélyeztetett korosztály
részére – mondta el Simon Róbert Balázs.

Köszönet az állampolgároknak az új védelmi in-
tézkedések és a kijárási tilalom betartásáért.

Vigyázzunk egymásra, legyünk türelmesek, és
továbbra is tartsuk be a szabályokat, mert min-
den élet számít – zárta a képviselő.

KARA ÁKOS: ÖSSZEFOGÁSSAL KÖNNYEBBEN 
TÚLJUTUNK A MOSTANI NEHÉZ IDŐSZAKON

ennek a tesztelésnek a keretében összesen 370
ezer dolgozónak van lehetősége arra, hogy tesz-
teltesse magát, közel 17 ezer helyszínen. 

Sokaknak van még nagy szerepe abban, hogy a
mostani járványhelyzetben az emberek, családok
számára segítséget nyújtsanak nap mint nap. Kö-
zöttük vannak a papok, lelkészek is. „A Szent Im-
re-templom plébánosát, a közösségért nagyon
sokat tevő Balázs Tamás plébános urat megkér-
deztem, hogy miben tudnék segíteni a közösségé-
ben. A legnagyobb feladat most számukra az au-
tomata kézfertőtlenítő készülékek elhelyezése volt
a templomban. Ezért két készülék megvásárlásá-
val támogattam őket, hogy a szükséges és bizton-
ságot jelentő kézfertőtlenítésre mindig lehetőség
legyen ezen a kifejezetten nagy létszámú plébáni-
án. Összefogással könnyebben túljutunk a mostani
nehéz időszakon – tette hozzá Kara Ákos.



2020. november 27. 11

Akörzet önkormányzati képviselője kez-
deményezte a parkolófejlesztést, mely-
nek első üteme be is fejeződött. „Renge-

teg megkeresést kaptam a lakóktól, hogy na-
gyon kellenének új parkolók, ezért felvettem a
kapcsolatot az útkezelővel, akik meg is tervez-
ték a fejlesztést” – mondta a Győr Plusznak
Laczkovits-Takács Tímea. A Vadvirág utcai mini
zöldövezet mindkét oldalán épülnek új parkolók,
de egyelőre a járványhelyzet miatti szűkösebb
költségvetés csak a 83-as út felőli részen enged-
te meg a beruházást. „Közel negyven új parkolót
alakítottunk ki, tulajdonképpen legalizáltuk az
eddigi parkolási rendet, csak most már nem a fű-
re, hanem a térköves helyekre tudnak állni az au-

Hét közben két fontos változást is bejelen-
tett dr. Dézsi Csaba András a Győr+ Televí-
zióban és a polgármester Facebook-oldalán
is látható Covid-19 Híradóban. Az egyik,
hogy péntektől bővül a korlátozás nélküli
parkolás, a másik pedig a vállalkozásokat
érintő bérletidíj-kedvezmény. A polgármes-
ter bejelentése szerint a belvárosban beve-
zetett új korlátozott várakozási övezet sza-
bad parkolási idősávján péntektől a követ-
kező módosulás történt: hétfőtől péntekig
10–16.30 között szabad lesz parkolási bér-
let nélkül várakozni a belváros 1-es és 2-es
fizetőparkolós díjzónáján belül. Tehát hét-
köznap napi 1,5 órával több időre lesz lehe-
tőség ingyen, engedélyhez nem kötött, sza-
bályos parkolásra. A hétvégén, szombaton
és vasárnap délelőtt 9 órától délután 13
óráig szabad a korlátozás nélküli parkolás.

A másik fontos intézkedés, hogy a város se-
gítséget nyújt azon önkormányzati ingat-
lant bérlő vállalkozásoknak, amelyeknek a
veszélyhelyzet miatt kellett bezárniuk. Ilyen
esetben az önkormányzat elengedi a bérleti
díjat december 1-től egészen a veszély-
helyzet végéig. Ide tartoznak a fitnesz- és
edzőtermek, a melegkonyhával nem ren-
delkező vendéglátóipari üzletek, valamint
az uszodák-közfürdők.

TEHERKÖNNYÍTÉS 
A VÁLLALKOZÁSOKNAK

MÓDOSULT AZ IDŐSÁV

A környéken lakók régi vágya teljesült Ménfőcsanakon, ahol a Vadvi-
rág utcában közel negyven új parkoló készült el a közelmúltban. A vá-
rosrészbe az elmúlt években nagyon sokan költöztek, a családoknak
sokszor két-három autójuk is van, így kevésnek bizonyult a helyek
száma, illetve a füvön parkoltak az autókkal. 

RÉGÓTA VÁRT ÚJ PARKOLÓK
A VADVIRÁG UTCÁBAN

tósok” – fogalmazott az útkezelő szóvivője. „Ter-
veink szerint jövőre „tükrözzük” az elkészült fej-
lesztést a másik irányba, ahol ugyancsak közel
negyven parkoló készülhet majd el, a költségve-
tés függvényében” – tette hozzá Máthé-Tóth
Péter. „26 millió forintból készült el a hiánypótló
parkolóbővítés, és ha minden jól megy, 2021-
ben a túloldalon ugyanennyi megállóhelyet ala-
kítunk ki, amire szintén nagy igény van” – hang-
súlyozta a körzet önkormányzati képviselője.
„Sok megkeresést és igényt kapok a Vadvirág ut-
cai zöldterülettel kapcsolatban, ezekre reagálva
játszó- és fitneszeszközöket fogunk ide telepí-
teni, reményeim szerint valamikor a jövő évben”
– ígérte meg Laczkovits-Takács Tímea. 

Fotó: O. Jakócs Péter 
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A PATENT FELKÉSZÜLT ARRA, HOGY A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN IS BIZTONSÁGBAN LEGYENEK ÜGYFELEI

COVID ÉS BIZTONSÁG

Fekete Csaba, a Patent Csoport Táv-
felügyeleti üzletágát irányító vezér-
igazgató-helyettes: A vagyonvédel-
mi tanácsadás, a helyszíni felmérés
mindig diszkrét és ingyenes. 

A rendkívüli helyzetben még nagyobb szükség van arra, hogy családunk, értékeink, vállalko-
zásunk biztonságban legyen. A Patent távfelügyelete, fegyveres kivonulószolgálata 24 órában
gondoskodik ügyfeleiről.

Fekete Csaba, a Patent Távfelügyelet vezérigazgató-he-
lyettese hasznos információt ossztott meg olvasóinkkal.

Az ügyvezető elsőként említette meg a távfelügyeleti
szolgáltatás fontosságát. Régebben ezeket körülmé-
nyesen, falakat átfúrva, vezetékeket húzva lehetett
telepíteni.  Ma már azonban, köszönhetően a Patent
SAS (Smart Alarm System) rendszernek, vezetékek
kihúzása nélkül, szinte pillanatok alatt kiépíthető egy
hatékony riasztórendszer. „A Patent SAS–Ajax esz-
közök okostelefonról is irányíthatóak. Ráadásul a

Patent SAS rendszerek bérelhetőek is, így egy iroda,
ha költözik, viheti magával, ha egy lakást bérlő család
másik lakást bérel, a bútorokkal együtt a riasztóit is
átköltöztethetik, vagy akár vissza is adhatják” –
mondja az ügyvezető. 

Fekete Csaba azt is elmondta, a vagyonvédelemben,
amikor családunkról, életterünkről, vállalkozásunkról
van szó, most még inkább személyes felelősség,
hogy a Covid utáni helyzetet sérülések, károk nélkül
kezdhessük meg. (x)

B rassóban, ahol már a múlt hétvégén
leesett az első hó, Győrhöz hasonló-
an az adventi időszak hangulatát a

városi díszvilágítás felkapcsolásával bizto-
sítják. Colmarban is felgyúlnak az adventi
fények, összesen húsz helyszínt fognak
megvilágítani. Erfurtban már november kö-
zepén felállították a város karácsonyfáját, a
díszvilágítást e hét elején kapcsolták fel.
Kuopióban „Karácsonyi Posta” kampányt in-
dítottak, amelynek keretében az időseket
lehet meglepni karácsonyi képeslappal a
magány oldására.

ADVENTI KÉSZÜLODÉS A VÍRUS ÁRNYÉKÁBAN
TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

Dunaszerdahely szempontjából is fontos beje-
lentést tett Igor Matovič kormányfő vasárnap,
aki jelezte, két hét múlva jöhet az újabb orszá-
gos tesztelés Szlovákiában. Ingolstadti hír,
hogy az Audi AG a város megrendelésére a ta-
vaszi után most további 6500 arcpajzsot gyárt,
amelyek egy részét a kórháznak, másik részét
a Bajor Vöröskeresztnek szánják. 

Poznanban hamarosan befejezik az ideiglenes
kórház építését a poznani nemzetközi vásár te-
rületén. Sindelfingen városa teszteli a mobil le-
vegőtisztító berendezések hatékonyságát az

iskolákban, a koronavírus-intézkedések kiegé-
szítéseként.

Nof Hagalilban tovább folytatódik a tűzvészt
követő kárelhárítás. Elkezdődött a károsodott
útszakaszok felújítása és a fapótlás is. A cse-
metéken az adományozók nevét is feltüntetik.
Nyizsnyij Novgorod régióban tűzjelző készülék
felszerelésével támogatják a szociálisan rászo-
rulókat. Wuhanban 2021-től betiltják a mű-
anyag szatyrokat, ezért a szupermarketek már
most elkezdtek átállni a biológiailag lebomló
táskák használatára.

´́
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A MI

UTCÁNK
Újváros (9025)  – 4. rész

Petőfi tér
Petőfi Sándor (1823–1849), költő, a magyar iroda-
lom egyik legkiválóbb egyénisége. Kossuth Lajoshoz
hasonlóan ritka az olyan település az országban,
ahol utca, tér, művelődési ház ne lenne róla elne-
vezve. A tér 1896-ban kapta hivatalosan a nevét.

Pinkóca utca
Igazából el lehet intézni az utca nevét az „elhomá-
lyosult jelentés” kategóriájában, de nem teszem!
A 16. század óta fennálló név, jelentése nem tisz-
tázott volta miatt mégis, becsüljük meg! Van egy
ausztriai község, aminek a neve Pinkóc. A német,
osztrák betelepültek talán magukkal hordozták ezt
a mára elhasonult nevet. Másrészt, ez a szerb,
horvát eredetű szó a folyóval, jelen esetben a Ráb-
cával kapcsolatos jelentés, ami „jó patak melletti
ember” értelmét is adhatja a névnek.

Rába utca
Az utca, kis változtatásokkal, 1831-től mindig a
folyó nevét hordozta: Az Raba parton valo uj utca,
Rába szer, Raab Gasse, Rába utcza, Raaba Ziele. Az
utca a folyó vonalát követi. 

Rábca utca
Hasonlóan a testvérfolyóhoz, a Rábához, 1831-
től hívják így az utcát: Rabtza Szer, Rabnitz Gasse.
Az utca Gorkijvárosban van, a valamikori Szent
Erzsébet-telepen. Több próbálkozás is volt a né-
hány utcát magába foglaló telep, kis városrész
eredeti nevének visszaállítására, de eddig hivata-
losan nem történt meg.

Rát Mátyás tér
Rát(h) Mátyás (1749–1810) győri evangélikus
lelkész, az első magyar nyelvű hírlap szerkesztője,
újságíró. A téren, az evangélikus Öregtemplom
előtt van a többször áthelyezett, javított emlék-
mű. A teret 1938-ban nevezték el. A téren talál-
ható a győri városháza tervezőjének (Hübner Je-
nő), a városnak ajándékként tervezett vámháza,
valamint a Nepomuki Szent János-kápolna.

Selyem utca
Az utcához közeli selyemgubó-gombolyító üzem-
ről kapta nevét 1900 körül. 

Sóház köz
A köz 24-es száma alatt működött a királyi só-
hivatal. A sóhivatal a só kitermelésével, és a
sójövedékkel, a só állami monopóliumából
származó adójával kapcsolatos hivatal volt
1912-ig. Mára ilyen hivatal csak emlékként
van, mint utcanév 1856-tól. Néha alkalmazzák
olyan hivatal jellemzésére, ami fölösleges, ügy-
intézést halogató és rosszul működik.

Szerző: 
Czvikovszky Tamás Somos utca

Neve 1900-tól, a közeli, valamikori Rábca által közre-
fogott patkó alakú területre utal. Mára csak Holt-Rábca
veszi körül a Somos néven ismert részt.

Sütő utca
Az igazi utcanevek foglalkozásokról, ott lakók neveiről,
irányt mutató nevekről kapták elnevezésüket. Ez az ut-
ca a híres újvárosi kenyérsütő asszonyokról kapta a ne-
vét 1856-ban.

Szalay Imre utca
Szalay Imre Emil (1872–1937), győri születésű hentes,
mecénás. Élete regénybe illő – inasévei után kivándorolt

Amerikába, ahol többszöri bukás után sikeres hús-
üzemet hozott létre. Csaknem teljes vagyona felál-
dozásával támogatta Endresz György és Magyar
Sándor óceánt átrepülő vállalkozását 1931-ben. A si-
keres repülés pilótájáról, Endresz Györgyről korábban
a mai Roosevelt utca emlékezett meg. A mecénásról
Újvárosban 1931-ben elnevezett utcát egy kis kitérő
után (Botos Lőrinc) 2001-ben nevezték el ismét.

Transzportház köz
A szűk kis közben az 1800-as évek végén katonai
anyagraktár, illetve az azt őrző katonák szálláshe-
lye volt. Ma talán depónak hívnák. 1893-ban ne-
vezték el a közt.
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Amegközelítően 670 millió forintos támo-
gatási alapra négy helyben kialakított
célra lehetett pályázatot benyújtani. A

törvényes határidőig 38 támogatási kérelem
érkezett a bírálókhoz.

A „Teret a közösségnek!” elnevezésű projekt
keretében, amit az  Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap (ERFA) és Magyarország költségveté-
se társfinanszírozásában bonyolítottak le, ösz-
szesen öt pályázatot bíráltak el a döntnökök,
amiből hármat támogatott a grémium.

A „Mutasd meg magad!” elnevezésű pályázati
felhívásra 12 támogatási kérelem érkezett a
határidőig, a jogosultsági és tartalmi értékelést
követően a Győri Helyi Akciócsoport valameny-
nyi kérelmet támogatásra javasolta. Mindeddig

Új szakaszába lépett a Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia el-
nevezésű TOP-pályázat. A forrásokra összesen 38-an nyújtottak be
fejlesztési projekteket határidőn belül.

PÁLYÁZATOKKAL SZÍNESÍTIK
GYOR PROGRAMJAIT

9 pályázat megvalósítása indult meg, a többi
még vár a támogatói okirat aláírására. A pályá-
zaton indulók Győr város programkínálatát szí-
nesítik majd a jövőben.

A „Ki lakik a városban? Élő emlékezet – élő közös-
ségek – élő város” című pályázati forrásra össze-
sen 10 pályamunka érkezett, ezek mindegyikét
támogatta a döntéshozó testület. A végső ellen-
őrzést követően a pályázatok a 2021-es, Győr vá-

ros alapításának 750. évfordulójára szervezett
programok kínálatát bővítik majd.

Rekordszámú pályázó indult a „Sokszínű kö-
zösségek” elnevezésű projetben. Ennek kö-
szönhetően ebben a támogatási formában for-
ráshiány alakult ki, így csak a hét legmagasabb
pontszámot elért pályázatot tudta támogatni
a Győri Helyi Akciócsoport. Ezek végső ellenőr-
zése jelenleg folyamatban van.

A Győri Helyi Akciócsoport tíz tagból álló kon-
zorciumának októberi közgyűlésén döntést ho-
zott a helyi pályázati felhívások lezárását kö-
vetően fennmaradt maradványösszegek át-
csoportosításáról annak érdekében, hogy biz-
tosított legyen a forrás négy, tartaléklistára he-
lyezett kérelem támogatására.

´́



tenni a gyermekek kórházban töltött idejét” –
mondta Zajovicsné Vizer Bernadett, aki arról is
beszélt, hogy folyamatosan készülnek az újabb
és újabb segítségnyújtásra. A mostani eszköz-
beszerzés azért is lenne nagyon jó, mert az éj-
szakai légzéskimaradás mértékét mutató mű-
szer jelenleg nincs a győri kórházban, Buda-
pestre kell felutazni ezért a vizsgálatért. Érthe-
tő, hogy mennyivel könnyebb lenne a családok-
nak, lelkileg és anyagilag is, a beteg picikről
nem is beszélve.

„A kórházba a járvány idején is el kell jönnie a
Mikulásnak és a gyerekekkel most is írunk le-
velet a Jézuskának. A segítők és az önkéntesek
most a háttérmunkában segítenek. Kicsit más
lesz, hiszen nem lesz jótékonysági est, de a
Győr+ Média gyűjtést szervez, nem lesz nagy
karácsonyfa, de a kórtermekben piciket biztos
feldíszítünk. Már most is több felajánlást kap-
tunk, például nemrég Priskin Tomi is hozott
ajándékokat és a Mikulás is visszajelzett már a
levelünkre” – avatott be a részletekbe Betti, aki
még azt is megsúgta, hogy hordjuk a maszkot,
mert a 83 éves édesanyját is megvédte. 

Nem élünk könnyű időszakot, de a cél nagyon
nemes. Így arra kérünk mindenkit, aki teheti,
gondoljon a beteg kis lurkókra, s mondjon le a
javukra egy csoki, egy pizza vagy egy megren-
delt esti vacsora áráról. Nincs megszabva sen-
kinek, mennyit utaljon, csak azt szeretnénk,
hogy mindenki annyit adjon, amennyit a pénz-
tárcája enged. Mert tudjuk, hogy a szíve min-
denkinek nagyobbat álmodik. A miénk most 2
millió forintot és 3 eszközt a beteg gyermekek
javára. Váltsuk hát valóra közösen, s legyen et-
től is boldog az idei karácsony!
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ALurkó Győri Kórház Gyermekosztályért
Alapítvány munkatársai a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház gyermekosztá -

lyán fekvő és a vizsgálatra várakozó gyerme -
keknek szerveznek különböző foglalkozásokat,
programokat. Önkéntes segítőiknek és az ado-
mányoknak köszönhetően nap mint nap azért
dolgoznak, hogy könnyebb legyen a gyerme -
keknek a kórházban eltöltött időszak.

Most Te is segíthetsz, hiszen az alapítvány és a
Győr+ Média közös gyűjtést szervez a Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház gyermekosztálya ré-
szére. Szeretnénk, ha összejönne az a 2 millió fo-
rint, amelyből három eszközt is megvásárolhat-
nánk: egy Apnoelink Air éjszakai légzéskimara-
dás mértékét mutató eszközt, egy Spirométer –
asztma diagnosztizálásához szükséges eszközt
és egy 24 órás vérnyomásmérő ABPM-et.

Zajovicsné Vízer Bernadett, a Lurkó Alapítvány
kuratóriumi elnöke a Győr+ Rádió érdeklődé-
sére elmondta, hogy sajnos a 18. születésnap-
jukat nem tudják úgy ünnepelni, ahogy szeret-
nék, ennek pedig a koronavírus az oka. Viszont
ha sikerül a tervünk, akkor mégis szép lehet ez
a születésnap.

Adakozni a goood.hu Adj lélegzetvételnyi
szeretetet kampányánál lehet névvel és
név nélkül is, amit a gyorplusz.hu hon-
lapról is el lehet érni. Mindenki annyit
utal, amennyit csak szeretne, minden fo-
rint a legjobb helyre fog kerülni, ezt ga-
rantáljuk.

„A Lurkó Alapítványnál játszóház most sajnos
nem lehet, de azért próbáljuk minél könnyebbé

Közös jótékonysági akcióban fogott össze a Lurkó Alapítvány és a Győr+ Média. Szeretnénk ha sikerülne az
álom és megvásárolhatnánk azt a három eszközt, amely összesen 2 millió forintba kerül. Most mindenki
tehet egy cseppnyi csodát.

ADJ LÉLEGZETVÉTELNYI SZERETETET!

MILLIÓ
FORINT

A CÉLUNK
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Ajelenlegi szabályozás a járványhelyzet
miatt nem teszi lehetővé a karácsonyi
vásár megtartását, az ünnepi hangulat-

ról az önkormányzat a városi díszvilágítással
gondoskodik. Mint megtudtuk, az idén 4000
darab LED-sor és 14 kilométer hosszú fényfü-
zér díszíti Győr közterületeit. A munka, amelyet
a győri Útkezelő Szervezet koordinált, öt hétig
tartott, a Vill-Korr Hungária Kft. szakemberei
hat kosaras autóról szerelték a díszvilágítást. 

A kivilágított fák mellett a kandeláberdíszek, utcai
átfeszítések motívumai is megjelennek, hullócsil-
lag, fenyőfa, jégkristály, csillag és harang alakza-
tokat mintázva többek között a belvárosi sétáló-
utcákban és tereken. A különálló elemek az idén

Pénteken, kicsivel fél öt előtt ismét felkapcsolják a város díszvilágítását.
Bár az idei advent más lesz, mint a megszokottak, az ünnepi hangulatot
azért átélhetjük: a fények mellett a mindenki karácsonyfái, az adventi
koszorú és a betlehem is megtalálható lesz az ünnepi időszakban.

is láthatóak lesznek, köztük a Dunakapu téri fény-
kapu vagy a hóember. A Baross hídon és a Szent
István úton a közvilágítási oszlopokat díszítették,
míg a Baross úton a kétoldalt található gömbkő-
risekre került az ünnepi világítás. A belvárosi sé-
tálóutcákban az épületek közé feszített díszvilá-
gítással találkozhatunk, a Bécsi kapu térnél, vagy
éppen a Tejfölös asszonynál pedig gömbökkel dí-
szítették fel az utcai fákat. A városháza előtti tér
fáit is feldíszítették már, s az épület is különleges
világítást kapott. Az erkélykorlátot, a párkányo-
kat, a bejárat kőoszlopait és a toronykorlátot is
kivilágították az ünnepi időszakra.

A Széchenyi téren már áll a város karácsonyfá-
ja, ahol ezúttal is megtalálható a betlehem és
az óriás adventi koszorú, ahogy a Kovács Mar-
git-iskola installációs faháza is. Pénteken dél-
után tehát felgyúlnak az ünnep fényei, amelyek
városszerte jelzik a karácsony közeledtét.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

FELGYÚLNAK A FÉNYEK:  
ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZIK A VÁROS

Huszonöt éves, tizenkét méter magas, és szin-
te teljesen szabályos a város idei karácsonyfája.
A gyönyörű Nordmann-fenyő az elmúlt évek-
ben egy téti családi ház udvarán nevelkedett,
de mostanra jelentősen túlnőtte az életterét,
így tulajdonosa felajánlotta az óriásfenyőt Min-
denki karácsonyfájaként. A Széchenyi téren
előbb szakszerűen befaragták, majd beállítot-
ták a tűlevelűt a korábban erre a célra kialakí-
tott tartóba. Az óriásfenyőt az esetleges szél-
ben acélsodronyok is védik az eldőléstől.
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Szerkeszti: Nagy Viktor
Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

ASzéchenyi István Egyetem Járműipari
Kutatóközpontja az év végén zárja az
autonóm járműfejlesztésekre fókuszáló

kutatás-fejlesztési projektjét, melyet a Széche-
nyi 2020 program keretében nyújtott támoga-
tásokból finanszíroztak.

A Széchenyi István Egyetem konzorciumi part-
nereivel közösen 2017-ben kezdte a projektet,
melynek célja az volt, hogy az autonóm jármű-
vek és járműrendszerek irányításában és kom-
munikációjában jelentős kompetenciafejlesz-
tés történjen, mely segít a tudás alapú gazda-
ság kiépítésében. A kutatási főirányok olyan

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

A FEJLESZTÉS NEM ÁLL MEG

Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált 
közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában
(EFOP-3.6.2-16-2017-00016)

szakmai területeket fogtak át, mint az elektro-
mobilitás, önvezető járműirányítási rendszerek,
gépi tanulás, környezetérzékelés és korszerű
anyagtudományi kutatások.

Az érintett témákban számos tudományos
publikáció született, és a projekt zárásaként
egy konferenciasorozat részeként nemzet-
közi – online – szakmai programmal sikerült
zárni a projektet. A projektben olyan teszt-
rendszer felépítésére került sor, mely alkal-
mas a kutatott autonóm funkciókat ellátó
rendszerelemek kipróbálására valós közle-
kedési helyzetekben – hála a Zalazone

próba pálya infrastruktúrájának. A kutatási
feladatokra egyedi szimulációs környezetet
is fejlesztett az egyetemi kutatócsoport,
mely alkalmas valósághű megjelenítésre,
járműdinamikai vizsgálatokra és szenzora-
datok elemzésére. A valós és szimulációs
tesztkörnyezetek együttesen magas szintű
fejlesztési kapacitást és ipari K+F potenciált
jelentenek. A fejlesztések természetesen
nem állnak meg, és a jövőben a közúti és kis
energiaigényű versenyjárművek önvezető
képességeit tökéletesítik a mérnökök és
hallgatók, a SZENERGY hallgatói csapat be-
vonásával. (x)
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TÖBB MINT A6
A szupererős nagyautók típuslistája véges,
amiből pedig kombi karosszériás változat is ké-
szül, azt egy kezemen meg tudom számolni. Az
Audi nem kezdő a sportkombigyártásban, hi-
szen az RS2 – az Audi 80 Porschéval közösen
fejlesztett utcai szörnye – 1994-ben kezdte a
sort, majd több, A4 és A6 szériára épített utód-
ja követte. A tesztautónk nem sokban egyezik
meg egy „mezei” A6-ossal. Konkrétan négy
eleme ugyanaz: a tetőlemez (üvegtető), az első
és hátsó ajtók. Minden más RS specifikus. Az
autó orra megeszi reggelire az előtte elterülő
utat, és jelzi, aki elé kerül, meneküljön. Oldalról

nézve visszafogott lenne, ha nem villannának
ki a 22 colos alufelnik mögül a piros féknyergek
és az óriási kerámia kompozit tárcsák. Ahogy a
kocsi mögé fordulunk, megpillantjuk a látvá-
nyos diffúzort és a két ovális, óriási kipufogó-
véget. Itt tűnik fel igazán, hogy az RS6 oldalan-
ként 4-4 cm-es szélesítést kapott, amitől úgy
feszül az útra, mint egy body builder.

3,6 másodperc
Az idő relatív. Van, amihez egy élet is kevés, más-
hoz elég néhány másodperc. Az RS6 akkor ragad
magával, amikor a tökéletesen kidolgozott utas-
térben az elektromos RS bőrüléseket és kor-
mányt a testünkhöz állítjuk, majd megnyomjuk
a START-gombot. A sportkipufogó-rendszer eb-
ben a pillanatban kiengedi torkán a négyliteres
V8-as biturbó gép első szusszanását. Hátbor-
zongató. Aztán halk gurgulázásba vált át. A 8 se-
bességes automata váltó elegáns könnyedség-

Bizonyítékunk van rá, hogy léte-
zik ötszemélyes, 300 km/h feletti
végsebességű családi autó! Audi
RS6. Egy legendás sportkombi
felfoghatatlan teljesítménnyel,
brutális külsővel és utazóautós
belsővel. Vajon meddig lesznek
még ilyen benzinmotoros, él-
ményvadász szuperautók?

AMorgan P101 háromkerekű, V2-es
motorral szerelt sportjárgányát
2011-ben mutatták be, most pedig

búcsúzik. Először több mint 110 éve de-

HÍREK

MINDENBEN JOBB

Kilenc éve mutatta be a Subaru a
Toyotával közösen fejlesztett meg-
fizethető sportkocsiját BRZ néven,

ami a Toyotánál GT86. Egyszerű, de annál
hatásosabb receptet követtek a fejlesztői.
Fogtak egy négyhengeres boxermotort,
amit betettek az autó orrába, és meghaj-
tották vele a hátsó kerekeket. Mivel a szí-
vómotor „csak” 200 lóerőt tudott, nem a
teljesítmény, hanem az alacsony súlypont
és össztömeg, valamint a tökéletes futó-
mű, kormányzás adta az esszenciális au-
tózás élményét. Ahogy ezt korábban a
Mazda az MX-5 roadsternél is csinálta.

Most eljött a generációváltás ideje. A mo-
tor kettőről 2,4 literesre hízott, 231 lóerős
lett, és maximálisan 249 Nm-t tud átadni
a kardántengelynek, ami továbbra is a
hátsó kerekeket forgatja. Az egész kocsi

BÚCSÚ A HÁROMKEREKŰTŐL
bütált a háromkerekű széria, és 1952-ig
volt a Morgan fő profilja – aztán jöttek a
négykerekűek. Kilenc éve újra gyártásba
vették a különleges, retró járművet az an-
gol manufaktúrában, és a népszerűsége
akkora lett, hogy eddig 2500 darabot ad-
tak el belőle szerte a világon. Igazi külön-
legessége, hogy a hátsó kereket hajtó mo-
tor az első kerekek között, az autó orrán
kapott helyet, burkolat nélkül. A 82 lóerős
S&S blokk kétliteres, és 6 másodperc alatt
gyorsítja 100-ra a könnyű gépet – eszmé-
letlen motorhang mellett. Az alacsony épí-
tés és „lenge” burkolat miatt egyedi veze-
tési élményt ad, nem beszélve a kevesebb
kerékről. A búcsúszéria 33 példányból áll,
egyedi repülőgépes vagy versenyautós ih-
letésű matricaszettel díszíthető, és fekete
vagy ezüst színben lesz elérhető nagyjá-
ból 20 millió forintnak megfelelő angol
fontért. Ha igaz, az utódja elektromos
meghajtással érkezhet.

1250 kg-ot nyom a hatsebességes manu-
ális váltóval. Az elül MacPherson, hátul
kettős keresztlengőkaros futómű a biztos
alap a jó irányíthatóságra, míg a biztonsá-
got adó menetstabilizáló 5 fokozatban ál-
lítható. A külső méretei alig változtak,
arányai maradtak a régiek. Az összessé-
gében letisztultabb formát az első kerekek
előtti légkivezető rések teszik sportossá.
A műszerfal viszont sokat fejlődik, LCD-
panel lesz a sofőr előtt is, amin továbbra is
megjeleníthetők analóg műszergrafikák, a
középkonzolra pedig 8 colos érintőpanel ke-
rül. Miután a motortér magassága korláto-
zott, és a tömegközéppont alacsonyan tar-
tása kulcstényező a BRZ fejlesztésében,
ezért biztosan nem várható turbóval léle-
geztetett változat. Tehát marad a 7000-ig
forgatható boxer-élmény, élvezetes, de ke-
zelhető teljesítménnyel párosítva.

AZ RS6 OLDALANKÉNT 
4-4 CM-ES SZÉLESÍTÉST 
KAPOTT, AMITŐL ÚGY 
FESZÜL AZ ÚTRA, MINT 
EGY BODY BUILDER

Szerző: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor
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lámgyorsan szalad az égbe… Egy lélegzetelállító
adat: 0–100 sprint=3,6 mp.

A QUATTRO
Nem elég a motor, a hang és a fék. Kell egy haj-
tás, ami kezelhetővé teszi ezt a zabolátlan
rendszert. Az Audi Torsen rendszerű állandó
összkerékhajtása, ami alapesetben a nyomaték
60%-át juttatja a hátsó tengelyre, az útra tudja
vinni ezt a bődületes erőt. A Quattro hajtás ké-
pes akár 70%-ot előre vagy 85%-ot hátra to-

vábbítani a nyomatékból. Az alapból légrugós
RS6 kérhető acélrugós, adaptív sportfutóművel
is – mint a tesztautó –, ami kevésbé hagyja bó-
lintani, dőlni a kocsit, és még progresszívebb
irányítást tesz lehetővé. Ez a gyakorlatban any-
nyit tesz, hogy még 200 fölött is hihetetlenül
jó irányítható a sportkombi, gyorsításkor kéz-
ben tartható és a kanyarokban olyan, mintha
sínen hajtanánk. A kivételes agilitást segíti a
hátsó kerekek aktív kormányzása is, amitől
könnyedebbnek, kisebbnek érződik az RS – pe-
dig egy 5 méteres autó.

KETTŐS ÉLET
Szeretnék szuperhős lenni. Aki reggel nyugod-
tan elviszi a gyerekeket oviba és iskolába, elgu-
rul a munkahelyére, délután pedig elmegy
„nagybevásárolni”. Utána viszont felszabadul-
tan, nagy gázzal, nagy hanggal és ellenfél nél-
kül mehessek egy kört az RS6-tal, állandó és
széles mosollyal az arcomon – más autókból
rám néző döbbent arcokkal. Az sem gond, ha
velem jön a család vagy a barátok, elférünk –
így még több arcra csalnék mosolyt. Ehhez
csak egy-két dolog hiányzik: legalább 40 millió
forint az autóra – már vettem egy perselyt –,
egy sebességkorlátozás nélküli autópálya vagy
egy zárt versenypálya. Egyébként mindenre
kész az Audi RS6. Remélem, még sokáig lesz-
nek ilyen „értelmetlen” benzines dögök, hogy
bárkiből szuperhőst faragjanak!

CSALÁDI FENEVAD
SZUPERHŐSÖKNEK

gel kezeli az erőforrás erejét, ami kerek 600 ló -
erőt és 800 Nm nyomatékot jelent. Ebben a pil-
lanatban még azt gondolhatjuk, egy erős GT-ben
ülünk. Aztán áthúzzuk S-be a váltót vagy meg-
nyomjuk az RS gombot a kormányon és egy má-
sik világba csöppenünk. A kipufogó életre kel, és
a 2 tonnánál nehezebb Audi a gázpedál apró pöc-
cintésére úgy indul meg, mint egy könnyű sport-
motor, de nem a karunkat tépi ki, hanem az ülés-
be présel. Egy rendes gázadásnál az ember kap-
kod a levegőért, miközben a sebességmérő vil-

TESZT: AUDI RS6

Bővebb cikk, képek, 
videó a linken Támogatott tartalom
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Piperemosás, vasalás, vegytisztítás,
fertôtlenítés, nagyméretû paplanok, 

plédek mosása, kárpittisztítás. 
Szállodák, éttermek

mosodai kiszolgálása, szállítás.

Mélytisztítás, porolás, fertôtlenítés,
szagtalanítás, szônyegszegés, szállítás. 

Professzionális szolgáltatás,
több mint 40 éves tapasztalat.

Telefon: 06-30/680-0078
Partner weboldalaink: www.tisztaszonyeg.hu

www.mestermosoda.hu

Szônyegátvevô hely és mosoda: Gyôr, Mester u. 5.

SZÔNYEG

MESTERMOSODA

Telefon: 06-70/477-7784TISZTÍTÓ MESTER

A november 21–29. közötti  szemléletformáló
kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a tu-
datos hulladékgazdálkodásra, a hulladék kelet-
kezésének megelőzésére, az anyagok újra-
hasznosításának fontosságára. A győri múze-
um virtuális programjaival ösztönzi a győrieket,
hogy az élhetőbb, tisztább környezet és a kör-
nyezetkímélőbb életmód érdekében figyeljenek
fogyasztási szokásaikra. 

A tavalyi nagy sikerű Szegény ember vízzel főz… A
paraszti takarékosság és józan anyaghasználat a
tárgyak tükrében című néprajzi kiállítás az újra-
hasznosítás témájával foglalkozott. Az erről ké-
szült film az egykori paraszti lét mindennapjainak
tárgyait eleveníti fel. Láthatjuk a tárgymegmun-
kálási hagyományokat, azt, hogy a saját készítésű
eszközeiket hogyan javították meg, újították fel,
valamint megtudhatjuk, hogy a józan paraszti ész
segítségével hogyan alakították át azokat a tár-

SZEGÉNY EMBER VÍZZEL FŐZ…

HULLADÉKCSÖKKENTÉSI
HÉT A MÚZEUMBAN
A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum példát mutatva, idén
hatodik alkalommal csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét
magyarországi programsorozatához. Az intézmény online tartalmaival
elsősorban a fiatalokat kívánja megszólítani, hogy átgondolják, mi-
ként tudják hulladékuk mennyiségét csökkenteni.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

gyaikat, melyeket eredeti funkciójukban már nem
tudtak használni. Ehhez a kisfilmhez kapcsolódva
hirdetett a diákok körében pályázatot az intéz-
mény. Egy régi tárgyból kell megváltozott funkció -
val egy új eszközt, használati vagy dísztárgyat al-
kotnia a fiataloknak.   

A múzeum honlapján bemutatja Farkas-Pap Éva
szobrász alkotását is, aki azt szemlélteti: akár a mű-
anyag, egy nejlonszatyor újrahasznosításával is ké-
szülhet kreatív műalkotás, mindez a klímavédelem
jegyében. A Rómer Múzeum ezen programjai azt
bizonyítják,  hogy az erőforrásokkal való takarékos-
ság során jelentősen csökkenthető a keletkező hul-
ladék mennyisége, növelhető a tárgyak élettarta-
ma. Részletek a www.romer.hu honlapon. (x)
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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• 
TAKARÍTÓ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ
ÁPOLÓ

VILLANYSZERELŐ
FESTŐ

KARBANTARTÓ
VÉDŐNŐ

•
munkakörben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu

Ahagyományoknak megfelelően
Győr városrészeinek központjai-
ban, illetve a városi köztemetők-

ben lesznek láthatóak a Mindenki kará-
csonyfái, amelyek 2020-ban összesen
45 helyszínen díszlenek november 27-
től. Húsz helyen meglévő, élő fa az ünnep
szimbóluma, huszonöt helyszínen pedig
fát állítottak. Az égősorok felszerelését
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szerve-
zete koordinálja. A Győr-Szol Zrt. ezúton
fejezi ki köszönetét azon lakosoknak, akik
saját fenyőfájukat ajánlották fel a városi
közterületek adventi díszítésére.

A felajánlók: Bakodi Ilona, Berkes Péter,
Dobos László, Dömötör Imre, Fehér Jó-
zsef, Gede Attila, Gyöngyösi Ferencné,
Hancz Dávid, Hardi Csabáné, Juhász Er-
zsébet, Káldi Árpád, Klemm Éva, Kovács
Attila, Legény János, Nagy Lászlóné,
Nagy Tivadar, Nagyné Fitzek Zsuzsanna,
Németh Szilvia, Oláh Ferencné, Ősz Já-
nos, Pápai Enikő, Puskás László, Rigó
Lászlóné, Ruttmayer János, Sator Gézá-
né, Speulta István, Szalai László, Tóth Te-
odóra, Tüske Attila

MINDENKI KARÁCSONYFÁI
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Téli üzemmódra állt át a Győr-Szol Zrt.
november 15-étől. A járműpark arra al-
kalmas részét szóró- és hótoló adapte-

rekkel látták el, a tárolókban több száz tonna
sót halmoztak fel, a személyi állománnyal is-
mertették ügyeleti beosztásukat, ember és
gép készenléti állapotban várta az idei szezon
első bevetését. Az éjszakai fagyokra reagálva
a napokban már a kritikus helyeket végigsóz-
ták a munkagépek. 

A Győr-Szol Zrt. a városi úthálózat közel 600 ki-
lométernyi szakaszán végez a téli hónapokban
síkosságmentesítést. A kritikus helyzetekben
alvállalkozók is bekapcsolódnak a munkába, így
összesen 35 kis- és nagygép, valamint 100
munkatárs dolgozik azon, hogy járhatóak le-
gyenek Győr közútjai – adott rövid áttekintést
a rendelkezésre álló erőforrásokról Mészáros
Tibor városüzemeltetési igazgató.

A különböző helyzetekre milyen előre terve-
zett programokkal reagál a szolgáltató?
November 15-től a járművek vezetését és a kézi
beavatkozásokat végző munkatársak midennap
két 12 órás műszakban rendelkezésre állnak,
bevethetőek. Abban az esetben, ha még nincs
hó, nincs erős fagy, de már tapasztalható, hogy
a veszélyes helyeken, azaz a hidakon, felüljáró-
kon a páralecsapódás miatt csúszásveszély ala-
kulhat ki, azonnal indul egy négykerék-meghaj-
tásos jármű és sózza a kritikus szakaszokat. 

Ha az előrejelzések az mutatják, hogy erős
fagy, esetleg csapadék várható, akkor úgyne-
vezett alásózással, megelőző munkával ké-
szülünk. Ilyenkor a telephelyünkről egyszerre
húsz gépjármű indul el a számukra kijelölt út-
vonalon, és szóróanyagot juttat ki a főutakra.
A kezelésünkben lévő teljes szakaszon egy
körben mintegy 30 tonna sót juttatunk ki.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a csúszás-
mentesítést, az alásózást a város legforgal-
masabb útszakaszain kezdjük. Munkatársaink

TÉLI ÜZEMMÓDRA ÁLLT ÁT A GYŐR-SZOL

ELSŐ A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ÉS FŐÚTVONALAK 

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE
a technológiai előírásoknak megfelelően el-
sőként a hidakon és a felüljárókon, tömegköz-
lekedési és főbb útvonalakon dolgoznak.

Ezzel a programmal párhuzamosan indul meg
a kézi munkaerő is, síkosságmentesítő anya-
got juttatnak a buszmegállók, gyalogátkelők,
forgalmasabb járdaszakaszok burkolataira. A
kisebb gépek is segítik ezt a tevékenységet a
városi kerékpárutakon, tereken, járdákon.

Hasonló mozgósítás történik akkor is, amikor
hóeséssel kell számolnunk. A különbség annyi,
hogy jelentős havazás esetén a szórás mellett
a hótoló funkciót is alkalmazzák a gépkezelők.
Ilyenkor is alapszabály, hogy elsőbbséget élvez-
nek a hidak, felüljárók, tömegközlekedési és fő-
útvonalak. Ebben a programban részt vesznek
alvállalkozóink is, az ő feladatuk a lakóutcákban
a hó eltolása. Nyilván ebben az esetben is érvé-
nyes, hogy egyszerre nem történhet mindenhol
azonnal a beavatkozás, a kisebb utcákban szá-
mítani kell arra, hogy csúszós, havas úton kell
elindulniuk az autósoknak.

Fontos szakmai információ, hogy 3-5 centi-
méteres vastagság esetén lehet egyáltalán
szó a hó eltolásáról. A hótolás hatékonyságát
nagyban befolyásolja az adott útszakasz mi-
nősége is, a kátyús, hibás burkolaton nem tud
eredményesen dolgozni az eke. 

Mennyi időt vesz igénybe, hogy egy-egy na-
gyobb gép lejárja a számára program szerint
kijelölt útszakaszt?
A szóróanyag kijuttatása esetén egy nagyobb
jármű 6-8 óra alatt végez az útvonalán. Ebből is
látható, hogy a bevetés megkezdése után egy-
két órával nem lehet arra számítani, hogy a ke-
zelésünkben lévő utak minden szakaszán meg-
történik a síkosságmentesítés. Szükség van a
lakosság türelmére és arra, hogy az autósok az
útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek.

KORLÁTOZÁS 
A VÁSÁRCSARNOKBAN
A győri vásárcsarnokban érvényesek, a
Tarcsay úti piacon nem érvényesek a vá-
sárlási időkorlátok. 

A Győr-Szol Zrt. felhívja a vásárlók fi-
gyelmét, hogy a győri vásárcsarnok
épületében érvényesek a kormány által
elrendelt vásárlási időkorlátok. Tehát
hétköznapokon 9 és 11 óra között, va-
lamint szombaton és vasárnap 8 és 10
óra között a vásárcsarnok épületében
kizárólag 65 év felettiek vásárolhatnak.
A korlátozás nem érinti a kereskedők ut-
cáját, ott bármelyik korosztály bármi-
lyen időpontban vásárolhat.

A Tarcsay úti piacra – tekintettel arra,
hogy nem zárt létesítményről van szó –
ugyancsak nem érvényesek a korlátozá-
sok, bármelyik korosztály bármilyen idő-
pontban vásárolhat.  

Szöveg: Győr-Szol Zrt.

Az érvényben lévő jogszabályok értelmé-
ben a magántulajdonú lakóingatlanok
vagy üzlethelyiségek előtt a járda takarí-
tása a tulajdonos, illetve a bérlő feladata,
ezeken a területeken nekik kell a síkos-
ságmentesítést elvégezniük.

Fontos tudnivaló, hogy a számozott főutak
síkosságmentesítése a városon belül is az
Állami Közútkezelő feladata. Így például a
közútkezelő gépei végeznek munkát az 1-
es főút (bizonyos szakaszon Mártírok út, il-
letve Szent István út) teljes vonalán, a Ba-
ross hídon, a Bácsai úton, a 81-es úton (bi-
zonyos szakaszon Fehérvári út), 82-es
úton (bizonyos szakaszon Szent Imre út), a
Nagy Imre úton, a Bakonyi úton, a régi
Bácsai úton és a Ménfőcsanak és Gyirmót
között futó 83-as úton.

A Győr-Szol Zrt. Számviteli és Controlling
Osztálya munkatársat keres az alábbi 
munkakör betöltésére:

VEZETO 
KÖNYVELO

A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs leve-
lét, valamint az adatkezelési nyilatkozatát, amelyben
hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes ada-
tainak kezeléséhez, az alábbi e-mail-címre várjuk:
munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, az e-mail tárgyaként
szíveskedjen feltüntetni: Vezető könyvelő

Szakmai elvárás: 
Beszámolókészítési és adózási tapasztalat
Vállalkozási mérlegképes könyvelői regisztráció
Legalább szakirányú középfokú végzettség
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

Amit nyújtunk:
Változatos, felelősségteljes munkakör 
a számviteli csoportban
Segítő együttműködés a munkatársi közösségben
Azonnali munkakezdés lehetősége

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, 
egy műszakos, rugalmas munkarend

Bérezés: megegyezés szerint és cafetéria juttatás

Jelentkezési határidő: 2020. december 12.

´́
´́
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS
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.

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

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ
Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/kazánke-
zelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai végzett-
ség. Munkarend: jól tervezhető 12 órás, folyamatos

Bérezés megegyezés szerint.

´́

´́

´́ ´́

´́

´́

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-
Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munka-
ugy@gyorszol.hu A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

´́

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

´́

GÉPJÁRMUVEZETO
Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́ ´́

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidéki-
eknek bejárásiköltség-térítés • szakmai képzések támo-
gatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédelmi
eszközöket, kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk

Feltétel: B kategóriás hivatásos jogosítvány; OKJ nehézgép-
kezelői alaptanfolyammal rendelkező, 1111 Traktor alapú uni-
verzális fölmunkagép kezelői jogosítvány. Előnyt jelent:
C kategóriás jogosítvány; GKI kártya; 3324. szerinti Vezetőüléses
targonca jogosítvány; 4411. szerinti Autódaruk jogosítvány

Ameteorológiai előrejelzések szerint
december első napjaiban reggelente
mínusz 5 Celsius-foknál is hidegebb le-

het. Ilyen időben a vízvezetékek, vízmérők
már elfagyhatnak – tudtuk meg Tóth László-
tól, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálatá-
nak vezetőjétől.  

Sajnos most több olyan háztulajdonos lehet,
aki betegség vagy kórházi kezelés miatt nem
tudta ingatlanát felkészíteni a téli hidegekre.
Gondoljuk át: rokonainknál, ismerőseinknél
találkozhatunk-e hasonlóval? Még nem késő
megtenni az óvintézkedéseket!

Ha reggelente már most metszően hideg víz
folyik csapjainkból, nálunk is valami gond le-
het szigeteléseinkkel. Érdemes megkeresni és
pótolni a hiányosságokat! Tavaly az első vízve-
zeték-elfagyással december elején találkoztak a
pannon-vizes szerelők. Győr-Újvárosban egy
családi ház lakói se nem víztelenítették, se nem
szigetelték kerti csapjukat. A hajnali hidegben
megfagyott a csőben lévő víz, jégdugó kelet-
kezett a házba bemenő vízvezetékben. Sze-
rencséjük volt, korán keltek, hamar észrevet-
ték, így még ki tudták melegíteni, mielőtt
szétroppantak volna vezetékeik.  

SZIGETELNI KELL A VÍZÓRÁT
A vízaknában lévő vízórát még akkor is érde-
mes valamilyen nedvességet taszító szigete-
lőanyaggal beborítani, ,,felöltöztetni", ha úgy
gondoljuk, hogy ,,elég mélyen" helyezkedik el. 
Legjobb a többrétegűre hajtogatott építési fó-
lia vagy bármi más, lényeg az, hogy ,,nem
nedvszívó" szigetelőanyag. Sokan megelég-
szenek azzal, ha rádobnak egy rossz kabátot
a vízórára. Ha a szigetelőanyag átnedvesedik,
semmit nem ér, ugyanúgy átengedi a hideget,
mintha télen egy nedves kabátot terítenénk
magunkra. Használjunk olyan szigetelőanya-
got, ami nem nedvesedhet át! 

Legjobb a vízaknát felül is gondosan szigetel-
ni. Erre a célra  használhatunk 4-5 cm vastag
kemény műanyag hőszigetelő (hungarocell)
lapot. Vágjuk pontosan akkora méretűre,
amekkora az aknánk nyílása, és alulról rögzít-
sük a fedőlaphoz. 

Ne feledkezzünk el a kerti csapról sem, en-
gedjük le belőle a vizet, szigeteljük, csomagol-
juk be a szabadon álló részeket. A fém csőve-
zeték – különösen hideg, szeles időben –
könnyen „levezetheti a hideget” az aknába.  A
lakatlan házak, nyaralók, télen lakatlan épü-
letek ilyenkor különösen nagy veszélynek
vannak kitéve. Ezek víztelenítéséről, fagy-
mentesítéséről a www.pannon-viz.hu oldalon
találnak hasznos tudnivalókat. 

Már kint vannak az óriásplakátok, melyeken a
Pannon-Víz Zrt. a vízmérők és vízvezetékek fagy-
védelmére hívja fel a figyelmet.  Ha gondosan szi-
getelünk, nem érhet bennünket meglepetés! 

Környezetbarát tipp: ha erős műanyag zsá-
kokba faleveleket teszünk, és a zsákokat gon-
dosan lezárva (lekötözve) leengedjük a vízóra-
aknába, akkor a falevelek lebomlásakor kelet-
kező hő vízóránkat fogja melegíteni. Az építé-
si fóliával és az aknafedőre erősített szigete-
lőlappal még növelhetjük a biztonságot. 

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

RAKODÓGÉP-KEZELÓ́



LAKÁSCSERE 

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 77 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 70–120 nmes,
minimum 3 szobás, határo
zotthatározatlan idejű,
belvárosi, révfalui, nádor
városi vagy gyárvárosi, tég
laépítésű házban maxi
mum 2. emeleti bérle
ményre. Minimális tartozá
sátvállalás lehetséges. (Hir
detésszám: 733) 

Révfalui, nyugdíjasházi, 1
szobás, 25 nmes, össz
komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 60 nmig, 1+2 fél
szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Bán Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám:
734)

EGYÉB

„KÉSZPÉNZÉRT magas áron an
tik bútort, festményt, herendi
porcelánt, Zsolnayt, kristályo
kat, ezüsttárgyakat, ékszert, ré
gi órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!"

Albérleti szobát keres bútor
nélkül vagy bútorral intelli
gens férfi. 0620/8065997

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érd.: 0620/5299861.

Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket és
egyebeket. 0620/5567141

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék.  Érd.: 0620/4153873.

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Érdeklődés telefo
non: 0670/8846838.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Érdeklőd
ni lehet telefonon:
0670/2458931.

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

os árengedmény a megren
delőknek. 0670/6708268,
Győr, Árpád út 53. Tipp
Topp mosoda

Műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós, „ablakra szabott”
szigetelése garanciával.
www.huzatmentes.hu, tele
fonszám: +3630/5209228

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. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
20/2399198.

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/5420720.
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• 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

Dolgozzon otthon! Díszdo
bozok hajtogatása és egye
bek elérhetőségei. Érd.: 06
90/603607
(audiopress.iwk.hu  635
Ft/min, 0620/9104517)

SZOLGÁLTATÁS

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, koro
naalakítás, kertásás, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322.

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon:
0670/2339213.

Karácsonyi takarítási akciót
hirdet a győri TippTopp mo
soda. Takarítás, szőnyegtisz
títás, mosás, vasalás. 10%

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

Adyvárosi, 3 szobás, 55 nm
es, összkomfortos, határozat
lan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 55 nmnél
nagyobb, 2 vagy több szo
bás, határozatlan idejű, bel
városi, révfalui, nádorvárosi
bérleményre. Lift nélküli ház
ban max. az 1. emeletig. (Hir
detésszám: 735)

Újvárosi, 1 szobás, 34 nm
es, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződésű lakást
cserélne 1–l ½ szobás, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetésszám: 258)

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nm
es, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses, felújí
tott lakást cserélne belváro
si, szigeti, újvárosi vagy gyár
városi, 23 szobás, 5060
nmes téglaépületben lévő,
földszinti, vagy panellakásra
3. emeletig. Kisebb összegű
tartozás megfizetését vállal
ná. (Hirdetésszám: 259)

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.
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Figyeljenek megérzéseikre a héten, nagyon pontos információk jut-
nak így birtokukba. Rögtön rendezzenek minden félreértést, így sok
kellemetlenségtől kímélhetik meg magukat. Családjuk előtérbe ke-
rül, alakítsák át kicsit időbeosztásukat, hogy jusson elegendő idő
velük lenni. 

BIKA 
Legyenek türelmesebbek a héten, a hirtelen döntéseknek nem len-
ne pozitív a végkifejlete. Adjanak időt önmaguknak is, ne hergeljék
fel magukat. Találjanak egyensúlyt a munka és a pihenés között,
bár ez most nem olyan egyszerű. Figyeljenek erre tudatosabban,
így nem merülnek ki teljesen.

IKREK 
Megelégedettséggel töltheti el önöket, ha végignézik, mit értek
el mostanában. Nyugodtan adják át magukat ezeknek az érzé-
seknek, ne sajnálják az időt sem maguktól. Így távol tudnak ma-
radni a többiek idegeskedéseitől, ami most nagy kincs lehet
önöknek. Figyeljenek magukra.

RÁK 
A héten felmerülhetnek önökben olyan érzések, félelmek, amikről már
azt hitték, túljutottak rajtuk. Ez csak egy pillanatnyi állapot, elemezzék
ki helyzetüket, így elkerülhetik, hogy jobban átadják magukat ezeknek
az érzéseknek. A hét végére már túl is jutnak ezen, lazítsanak inkább.

OROSZLÁN 
Hallgassanak most megérzéseikre, így biztos, hogy jó dönté-
seket hoznak. Most önöknek sem kell sietni, szerencsére jut
idejük mindenre. Ne törődjenek azzal, ki mit mond, most saját
céljaik a legfontosabbak. Foglalkozzanak többet egészségükkel,
a prevencióval is.

SZŰZ 
A héten rendezhetik azokat a konfliktusokat, amik már egy ideje
nem hagyják nyugodni önöket. Üljenek le beszélgetni az illetővel,
ne sajnálják erre idejüket. Így önök is túl tudnak lépni egy nehezebb
időszakon. Gondolják át a hogyan tovább kérdését is. Ha kell, vo-
nuljanak el egy kicsit.

MÉRLEG 
Kissé kuszának tűnhetnek az események most, de ha felül tudnak
emelkedni, ha megpróbálják az összefüggéseket felismerni, rájönnek,
hogy nem is annyira bonyolult a képlet. Egyszerűsítsék le a megoldá-
sokat, a felesleges terheket tegyék le vállukról. Lazítsanak többet.

SKORPIÓ 
Most nem kell mást tenniük, mint hagyni maguk körül lezajlani a
folyamatokat. Amit elindítottak eddig, az működik, nem is kell töb-
bet beletenniük. Így jut idejük olyan dolgokra is, amit eddig el kellett
hanyagolniuk. Olyan barátokkal is tudnak találkozni, akikkel rég
nem tudtak.

NYILAS 
Bizonyos kérdésekben most ugyancsak makacsok tudnak lenni, de
ha úgy érzik, Önöknél a megoldás, tartsanak is ki ezen álláspontjuk
mellett. Így a későbbiekben nem kell felesleges hibákat javítaniuk.
Párjukkal nagyon kellemes időszakot élnek most meg, élvezzék
mindezt.

BAK 
A héten önök sem tudnak érdemlegeset tenni céljaik eléréséért,
hagyják, hogy kicsit a sorsuk működjön. Most a nem cselekvés a
legcélravezetőbb. Így jut energiájuk családjukra, barátaikra is, en-
nek ők nagyon is örülnek. Fogadják el, ha meglepetéssel várják
Önöket, lazítsanak, pihenjenek.

VÍZÖNTŐ 
Figyeljenek most jobban párkapcsolatukra, most több veszekedés-
ben, félreértésben lehet részük. A lényeg, hogy mindent tisztázza-
nak egymással, minden kérdésben hozzanak döntést, ne söpörje-
nek semmit sem a szőnyeg alá. Így elkerülhetik a nagyobb bajt is.
Legyenek bölcsebbek most.

HALAK 
Nagyon érzékenyek a héten a többiek hangulatára, energiáira, pró-
bálják meghúzni az én határaikat. Így könnyebben túljutnak a konf-
liktusokon, és jobban rálátnak arra, hogy is kellene cselekedniük.
Párjukkal is beszéljenek meg mindent, így nem engedik meg a nagy
konfliktusokat kitörni.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

NOV. 28-TÓL DEC. 4-IGA GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
11:00 Növényvédelem a kiskertekben 
11:30 Növényvédelem a kiskertekben 
18:00 Tények és tévhitek az emlőrák szűréséről és kezeléséről (12)
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Trianoni tárlatvezetés – Rómer Flóris Múzeum 
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival 
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 2. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Trianoni tárlatvezetés – Rómer Flóris Múzeum 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
10:10 Örökké úton – Ferdinándy György író portréja
11:00 Konyhatörténetek Szarka Zsófival 
11:40 Kertbarát – kertbarátok magazinja
18:00 In medias res – portré Sándor Györgyről
18:35 ,,Te is lehetsz életmentő" – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop – tájképfotózás 1-2.
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa 
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Az óra – dokumentumfilm
20:45 ,,Te is lehetsz életmentő" – kisfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Félóra decibel – zenei műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 3. CSÜTÖRTÖK   

06:00 Nyugdíjas Egyetem – Darwin, a megosztó személyiség
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop – tájképfotózás 1-2.
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Anna és Berci zöld világa 
10:00 Felvetések… – portré Hauser Beáta gobelinművészről
11:00 Konyhatörténetek Szarka Zsófival
11:40 Kertbarát – kertbarátok magazinja
18:00 Az egészséges táplálkozás – Dr. Boncz Ágota 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Gázfröccs – autós magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Zooo+ – állatbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 4. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Credo – katolikus krónika
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
10:10 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
11:00 Creative chef 
11:40 Foto-Zoom+ / fotós workshop – makrófotózás
18:00 A völgy hangja – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Gázfröccs – autós magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
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 tojásíró – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 28. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Remeteidő – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Félóra decibel – zenei műsor
11:00 Nyugdíjas Egyetem – amit a parlagfűről tudni kell
13:00 Gázfröccs – autós magazin
14:00 Növényvédelem a kiskertekben 
14:30 Anna és Berci zöld világa – 
15:00 Élmények (b)irodalma – élményközpontú irodalomtanítás
16:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
16:30 Hogyan élheted az életedet energikusan és egészségesen? 
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 Breuer – dokumentumfilm
20:50 Szigetmonostor, a béke szigete – ismeretterjesztő film
21:20 Te, bárányok gyapjából való – Vidák István-portré
22:00 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában

NOVEMBER 29. VASÁRNAP   

08:15 Credo – katolikus krónika
08:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
09:00 Creative chef 
09:40 Egy malomban őrlünk – kisfilm
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
13:00 Építech – házépítők magazinja
15:00 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
15:40 Kertbarát – kertbarátok magazinja
16:00 Lelki egészségünk szempontjai – Antal Judit 
16:35 Natura Túra – ismeretterjesztő film
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
20:00 A magyarság totemállatainak nyomában 
21:00 Félóra decibel – zenei műsor
21:25 Madárkórház – dokumentumfilm (16)
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

NOVEMBER 30. HÉTFŐ   

07:00 Credo – katolikus krónika
07:30 Hogyan élheted az életedet energikusan és egészségesen? 
08:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna – PAMOK 
09:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
11:00 Építech – házépítők magazinja
11:30 Félóra decibel – zenei műsor
18:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja
18:30 Múlt a jelenben – dokumentumfilm
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 Anna és Berci zöld világa 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Anna és Berci zöld világa 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 1. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
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 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
09:45 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
10:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály 
10:50 INDA filmek – életképek a demenciáról
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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 egy, a Security Patent által felajánlott
ajándékcsomag. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

Pozitív koronavírustesztek miatt a két
norvég válogatott, Veronica Kristiansen
és a kapus Silje Solberg, valamint Fodor

Csenge, Puhalák Szidónia, Görbicz Anita, Kürthi
Laura és Csekő Brigitta sem lehetett ott a
győriek keretében. Nem sokkal a kezdés előtt
pedig kiderült, hogy Eduarda Amorim sem
léphet pályára. Volt olyan poszt, amelyre nem
volt bevethető játékosa Danyi Gábor vezető-
edzőnek, de így is magabiztos győzelmet ara-
tott csapata.

„Bebizonyosodott, amit mindig is szem előtt
tartottam: ha valaki nem a problémát keresi,
hanem hisz magában, és meg akarja oldani a
helyzetet, akkor nyert ügye van. Tudunk job-
ban is játszani, de így is dicséretet érdemel-
nek a lányok, nagyszerű teljesítményt nyúj-
tottunk, elismerésem a csapatomnak, főleg a
hozzáállás miatt. Talán ez volt a legértéke-
sebb győzelmünk eddig az évadban” – nyilat-
kozta Danyi Gábor.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy az idény hát-
ralévő részében már nem szerepel az ETO-ban
Amanda Kurtovic. Az átlövő egyezségre jutott
az klubbal abban, hogy másik – nem BL-induló
– csapatot keres magának és a szezon végéig
ott játszik. A norvég állampolgárságú, olimpiai,

TÍZ EMBERREL IS 
GYOZÖTT AZ ETO

Mindössze nyolc mezőnyjátékos-
sal, és két kapussal a játékoskere-
tében győzte le hazai pályán az Au-
di ETO KC a montenegrói Buduc-
nost Podgoricát. A női kézilabda
Bajnokok Ligája B-csoportjának 9.
fordulójában a zöld-fehérek az első
félidő után két góllal vezettek, vé-
gül 34–29-re nyerték a meccset.

világ- és Európa-bajnok Kurtovic a Buducnost
elleni BL-meccs után távozott Győrből, a 2022.
június végén lejáró szerződése azonban érvé-
nyes marad, kölcsönadása csak a mostani
idény hátralévő részére szól.

A bajnokságban és a nemzetközi kupákban
most szünet következik, hiszen elkezdődik az

Európa-bajnokság, amelynek rendezői közül
Norvégia kiszállt, így Dánia lesz az egyedüli
házigazda. Az új felállás szerint a magyar cso-
portmeccseket Koldingban tartják. Az Eb de -
cember 3-án rajtol, a Danyi Gábor–Elek Gábor
kapitánypáros vezette magyar válogatott Hol-
landiával, Szerbiával és Horvátországgal került
egy csoportba.

´́

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter
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„Büszke vagyok, hogy vert helyzetben is a győ-
zelemre törekedtünk. Igyekeztünk a szünetben
rendet tenni a fejekben, és elhitetni a játékosok-
kal, hogy ez a meccs megnyerhető. Azért cserél-
tünk a szünetben előre is egy fiatalt, hogy meg-

EZÜST EMLÉKÉREM  
AZ ARANYMEDÁLOKÉRT
Dr. Dézsi Csaba András polgármester a város ezüst emlékérmét adta át
Sipőcz Richárdnak és edzőjének, Gyimes Nikolettnek. A SZESE 19 éves
cselgáncsozója korábban is halmozta a sikereket, náhány hete pedig rö-
vid időn belül két korosztályos Európa-bajnokságot is megnyert. Sipőcz
a +100 kilogrammos súlycsoportban a dobogó tetejére állhatott a Po-
recben rendezett junior, majd négy nappal később ugyanezen a helyszí-
nen az U23-asok kontinensbajnokságán is. 

„Tehetséges vagy, figyelned kell arra, hogy
ez a tehetség ne kallódjon el, mert akkor
az új Kovács Antal lehet belőled” – ezekkel
a szavakkal gratulált Győr polgármestere
az összesen öt koroszályos kontinensbaj-
noki cím birtokosának, utalva arra, hogy az
eddigi egyetlen magyar olimpiai bajnok ju-
dós nyomdokaiba léphet.  

„Nagyon jó érzés azt tapasztalni, hogy sze-
retnek Győrben, folyamatosan pozitív visz-
szajelzéseket kapok mindenkitől, az embe -
rek megismernek, gratulálnak, drukkolnak
nekem. Az pedig külön büszkeség, hogy a
város is elismeri, ha valaki megdolgozik a
győzelmekért” – mondta Sipőcz Richárd,
akinek megmaradt az esélye arra, hogy ki-
harcolja az olimpiai részvételt. 

„Kemény sorozaton van túl Ricsi, ami kez-
dődött a budapesti nagydíjjal, ahol bírói hi-
ba miatt maradt le az éremről a felnőttek
között. Jött a junior, majd az U23-as EB, az
i-re a pontot az utóbbin elért aranyérme
tette fel. Katarban januárban lesz egy
olimpiai kvalifikációs viadal, ahol a világ-
ranglista első 32 helyén álló cselgáncsozó
indulhat el. Ide szeretnénk bekerülni, mert
tokiói részvételért zajlik majd a küzdelem”
– nyilatkozta Gyimes Nikolett, Sipőcz ed-
zője a következő időszak terveiről.

Nézők nélkül rendezték a labdarúgó
NB II. 17. fordulójának győri városi
rangadóját, amelyen a 12. helyezett
ETO a meccs előtt a 3. helyen álló
Gyirmótot fogadta. A vendégek sze-
reztek vezetést a 11. percben Nagy
Patrik találatával, majd az ETO sor-
rendben Lipták Zoltán, a duplázó
Májer Milán és Berki István talála-
taival fordított és 4–1-re nyert.

AZ ETO NYERTE 
A VÁROSI 
RANGADÓT

nyerjük a futóversenyeket, és ezekből alakítsunk
ki helyzeteket” – nyilatkozta a mérkőzés után
Csató Sándor, az ETO vezetőedzője. „Miután
megkaptuk a második gólt, ez nagyon megfogta
a csapatot. Nem tudtunk újítani játékban, óriási
hibákat követtünk el. Az ETO teljesen megérde-
melten nyert meg a meccset” – mondta a Gyir-
mót vezetőedzője, Csertői Aurél.

A városi rangadó óta hétközi fordulót is rendeztek
a labdarúgó NB II-ben. A 18. játéknapon Szegeden
aratott fölényes győzelmet az ETO. A 4–0-ás si-
kerből Priskin egy mesterhármassal vette ki a ré-
szét, és Májer is betalált. A Gyirmót hazai pályán
nyert 2–1-re a Kazincbarcika ellen Major és Hu-
dák találataival. A tabellán a Gyirmót az ötödik 32
ponttal, az ETO pedig a tizedik 26 ponttal.

Fotó: Vig Norbert

Fotó: Marcali Gábor
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Agyőri úszók közül Szabó Szebasztián az
Aqua Centurions színeiben versenyzett az
ISL-ben, és több országos csúcsot is át-

adott a múltnak, Lobanovszkij Maxim pedig a
Hosszú Katinka nevével fémjelzett Iron csapatá-
ban úszott.

„A hathetes versenysorozat kiválóan szolgálta a
felkészülést, még akkor is, ha itt rövid pályás fu-
tamokról van szó, 25 méteres medencében, és az
itt úszott versenyszámok egyike sem szerepel
például olimpián. A Győri Úszó SE klasszisai közül
Jakabos Zsú és Szabó Szebasztián egyre jobb for-
mát mutatott, míg Maxim erősen kezdett, aztán
stagnált a teljesítménye. Fontos, hogy egyik
úszónk sem „vízhordó” volt a saját csapatában, a
fiúk futamokat nyertek, Szebi országos csúcsokat
úszott, Jakabos Zsuzsanna pedig egy nagyon erős
csapatban szállította az értékes pontokat” – érté-

NEM VÍZHORDÓK VOLTAK 

A Cali Condors csapata nyerte a Duna Arénában rendezett Nemzetközi
Úszóligát. A finálé egyetlen magyar résztvevője a Győri Úszó SE olimpikon-
ja, Jakabos Zsuzsanna volt, aki a tavalyi bajnok, ezúttal ezüstérmes Energy
Standard színeiben a finálé futamaiban 200 méter pillangón negyedik, 400
méter vegyesen pedig ötödik lett. A harmadik helyet a London Roar, a ne-
gyediket az LA Current szerezte meg.

kelte versenyzőit a Győri Úszó SE vezetőedzője,
Petrov Árpád.

Az ISL-sorozatban egy fordulóban egyszerre négy
csapat küzdött egymással. A lebonyolítás szerint
minden csapatban 12-12 férfi és női úszó vett részt
egy viadalon. Egy számban klubonként két úszó ver-
senyezhetett, a helyezések alapján kaptak pontokat
a csapatok, így alakult ki a végső sorrend. 

A sorozat második szezonját a koronavírus-jár-
vány miatt zárt kapuk mögött, tíz csapat részvé-
telével rendezték a Duna Arénában. Az alapsza-
kasz tízfordulós volt, az elődöntők után négy csa-
pat került a fináléba. A Magyarországra érkező
sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL,
NBA) hasonlóan ,,buborékban" kellett élniük, tehát
az esemény ideje alatt ellenőrzötten hagyhatták
el a szálloda és az uszoda területét.

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: november 27—december 3.

259 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel

Sertéscomb, bôrös 

Steffl dobozos sör
4,2%-os,  0,5 l, 358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

299 Ft/kg

349 Ft/kg helyett

Magyar alma

Jägermeister 1 L
35%-os

899 Ft/kg

1099 Ft/kg helyett

1299 Ft/kg

2199 Ft/kg helyett

Pulykaszárny 599 Ft/kg
Pulykanyak 599 Ft/kg

Sertészsírszalonna 499 Ft/kg

6499 Ft/db

HÚSVÁSÁR
Kocsonyának való húsrészek
TELJES VÁLASZTÉKBAN

folyamatosan kaphatók!

Pulykamellfilé

Születésének 100. évfordulóján Győr önkor-
mányzata és a Győri Sportcsillagok Emlékeit
Gyűjtő Alapítvány emléktáblával tisztelgett

dr. Lakat Károly előtt. A „tanár úr”, ahogy a legtöb-
ben ismerték és szólították, a városban született,
itt járt iskolába, majd labdarúgó-pályafutását is
Győrben, a GYAC-ban kezdte 1938-ban. Lakat Ká-
roly az egyetemet Szegeden végezte, magyar iro-
dalom és történelemtanárként legalább akkora
tisztelet övezte, mint edzőként.

„Dr. Lakat Károly Győr sporttörténetének egyik
ikonja, a legendás labdarúgóra, mesteredzőre,
szövetségi kapitányra büszkék vagyunk, az emlé-
két ápoljuk, megőrizzük. Sikereit egy rendkívül te-
hetséges, szorgalmas, és példaképként állítható
győri ember sikereiként egy kicsit a sajátunknak is
tudjuk” – mondta az emléktábla-avató ünnepsé-
gen dr. Dézsi Csaba András polgármester.

A legendás labdarúgóedző 651 mérkőzésen ült él-
vonalbeli csapat kispadján, legnagyobb sikereit a
Ferencvárossal és a Tatabányával érte el. Pályafu-
tása két olimpiai aranyéremmel vált teljessé,
1964-ben és 1968-ban. A tokiói ötkarikás játéko-
kon két győri futballistát is behívott a válogatott-
ba, Orbán Árpádot és Palotai Károlyt. Mexikóvá-

rosban pedig az ETO-t Keglovich László képviselte
a dr. Lakat által irányított aranyérmes gárdában.

„Karcsi bácsi nagyon kemény, szigorú edző volt,
nála az erőnléti képzésen, a futásokban nem volt
lazsálás. A mexikói olimpia előtt a tatai edzőtábor-
ban életem legkeményebb három hetét töltöttem,
futottunk a hőségben, három edzésen naponta,
voltak játékosok, akik kidőltek a sorból. Aztán az
olimpiai dobogón világossá vált, megérte szen-
vedni. Bírtuk erővel az összes meccset” – emlé-
kezett egykori edzőjére Keglovich László.

EMLÉKTÁBLA LAKAT TANÁR ÚRNAK




