Új év, új kihívások, ugyan szabadalmaztatták a
vakcinát, a közeljövőben azonban még nem várható nagy változás, hiszen nem elérhető mindenki számára rövid időn belül. Az aktuális koronavírus-helyzetről
dr. Knáb Erzsébetet, az Audi Hungaria Zrt. személyügyért és
szervezetért felelős igazgatósági tagját kérdeztük.

AJÁNLÓ

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Audi Hungaria

El tudott indulni a gyártás teljes létszámmal?
Örömmel mondhatom el, hogy mind a motorgyártás, mind a járműgyártás területén a szükséges létszámmal, zökkenőmentesen tudtuk
indítani a gyártást. Ugyanakkor az idei esztendő minden bizonnyal tartogat további kihívásokat, különösen munkatársaink egészségének megőrzése tekintetében. Mégis optimisták
és bizakodóak vagyunk, hiszen mint ahogy
mindnyájan tudjuk, több oltóanyagot is szabadalmaztattak már. Mi is folytattunk felmérést
egyébként annak tekintetében, hogy milyen a
munkatársak oltási hajlandósága, és nagyon jó
eredmény született, a kollégák nagyobb része
szeretné kérni az oltást, amire természetesen
ők ugyanúgy, mint más magyar állampolgár, a
kormány honlapján tudnak regisztrálni.
Országszerte csökkenő tendenciát mutat a
koronavírus-fertőzöttek száma. Igaz ez az
Audi Hungariánál is?

Szerencsésnek mondhatom magunkat, mert a
járvány a vállalatunknál is csökkenő tendenciát
mutat: a jelenleg aktív fertőzöttek száma csupán
38 fő, míg tavaly december elején a 215-öt is elérte. A legfontosabb természetesen számunkra
munkatársaink egészsége, éppen ezért a szigorú
szabályokat továbbra is fenntartjuk annak érdekében, hogy ezeket a számokat minél alacsonyabban tartsuk. Az Audi Hungaria kollégáinak
egészségével és a vírussal kapcsolatos feladatok
ellátásával egyébként 11 orvosunk foglalkozik,
akiket további 14 jól felkészült asszisztens támogat munkájukban. Természetesen a munkabiztonsággal és a különböző szakterületekkel
együttműködve tudjuk biztosítani azt, hogy
megfelelő feltételeket teremtsünk a munkavégzéshez. Ezzel párhuzamosan kollégáink fegyelmezettségének is köszönhető, hogy ilyen alacsony a fertőzöttségi ráta. Bízunk benne, hogy
ez csak csökkenni fog a jövőben.
Van lehetőség az Audi Hungariánál helyben
tesztelésre?
Igen, az Audi Hungaria Egészségmenedzsment
által végezhetőek PCR- és antigénvizsgálatok,

AJÁNLÓ
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MUKÖDÖTT
AZ AUDI VÉDEKEZÉSE

melynek a szükségessége egyedi orvosi elbírálás
alapján dől el. Ezek a vizsgálatok természetesen
nem a hatósági eljárást helyettesítő vizsgálatok.
Egyébként öt kollégánk épp a napokban utazik
Mexikóba, őket mi magunk is leteszteltük.
Változtat-e a vállalat az eddigi intézkedéseken? Szigorításokra, esetleg lazításokra lehet
számítani?
Vállalatunknál a tavaly szeptember óta meghozott intézkedések vannak érvényben. További szigorítást egyelőre nem tervezünk, de az aktuális
járványhelyzetet folyamatosan figyelemmel követjük. Alapvetően a maszkviselési és a távolságtartási kötelezettségek a legfontosabbak a védelmi koncepciónkban. Jelen helyzet mindenki számára különleges kihívás a Covid-ready munkahelyek kialakításától kezdve, a vállalaton belüli
terjedés esélyének csökkentéséig. Ami különleges kihívást jelentett számunkra, az a tesztelés
rendjének kialakítása és a hatóság támogatása a
hatékony kontaktkutatásban. Ami talán a szokványostól eltérő, hogy vállalatunk orvosai hétvégente is biztosítják a kommunikációs orvosi ügyeletet „Covid hotline” formájában.
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Bár a járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy személyesen vegyünk részt a kulturális programokon, Győrben mégis megrendezik A magyar kultúra hetét, amelynek keretében hétfőtől vasárnapig mindennap több
időpontban ingyenes online kulturális eseményeket követhetünk.

ONLINE TÉRBEN A MAGYAR KULTÚRA HETE
Szerző: Papp Zsolt

K

ulturális intézményeink produkciói Győr
város hivatalos Facebook-oldalán lesznek láthatóak. Győr idén ünnepli királyi
várossá válása 750. évfordulóját, s ezek a programok már az évfordulóra épülnek – jelentette
be dr. Dézsi Csaba András polgármester a
Győr+ Rádióban. A változatos programok közül
néhányat fel is villantott: Megtekinthetünk például egy kisfilmet a Győri Balett táncművészeivel, amelyben a művészeknek a városhoz való
kötődését is megismerhetjük, a Vaskakas Báb-

színház Boldog születésnapot! című filmjével
köszönti Győrt, de részt vehetünk egy különleges online kulisszajáráson a Győri Nemzeti
Színházban, ahol a nézők bepillantást nyerhetnek olyan helyekre is, melyeket eddig nem ismerhettek. Lesz műhelybeszélgetés Berkes
Kálmánnal, a Győri Filharmonikus Zenekar művészeti vezetőjével, de online előadások is, többek között Győr 1271. évi kiváltságleveléről, a
város híres tudósairól, irodalmárairól, Győr
múltjáról. Nem maradnak ki a zenés irodalmi
műsorok, minikoncertek, alkotó, kézműves videók, és a komolyzenei koncert, színházi és
bábszínházi előadás sem.

A magyar kultúra napját minden évben január 22én ünnepeljük annak tiszteletére, hogy Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a
Himnusz kéziratát. Az idén a járványhelyzet miatt
ugyan nincs lehetőség a nyilvános ünnepi műsor
megrendezésére, ám a program nem marad el,
az online térben lehet majd követni azt. A kultúra
napi ünnepségen a polgármester átadja a Győr
Művészetéért és a Győr Közművelődéséért díjakat, Győr Város Ezüst Emlékérmét, továbbá a kulturális intézmények munkatársainak az elismeréseket. Az ünnepség a városi Facebook-oldalon
jövő pénteken 17 órától lesz látható, 18 órától
pedig a Győr+ Televízióban is megtekinthető.

A programok Győr város hivatalos Facebook-oldalán tekinthetők meg: www.facebook.com/gyorvaroshivatalos
JANUÁR 20. SZERDA

Szervező:

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
LEVÉLTÁRA

10 óra
(A Győr+ TV-ben: 18:30-kor)
Galgóczi Erzsébet
és Sulyok Vince
irodalmárok bemutatása
a győr-ménfőcsanaki
színjátszó csoport
közreműködésével.

10 óra
Videós összeállítás
a város múltja, illetve
a királyi kiváltságok
750. évfordulója alkalmából.
A felvételből
megismerkedhetünk Győr
Megyei Jogú Levéltárának
az elmúlt 30 évben keletkezett
kiadványi tevékenységével is.

10 óra
(A Győr+ TV-ben 17:15-kor)
Győr híres tudósai,
példaképei.
Néprajztudósainkra
emlékezünk:
101 éve született
dr. Barsi Ernő és idén lenne
105 éves dr. Timaffy László.
A tanítvány,
dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
néprajzkutató előadása.

DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

MOLNÁR VID BERTALAN
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

GYŐRI FILHARMONIKUS
ZENEKAR

Délelőtti programok

JANUÁR 19. KEDD
MÉNFŐCSANAK–GYIRMÓTI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

10 óra
Fejezetek Győr
művelődéstörténetéből
Irodalmi kávéház
a Kisfaludy Könyvtárban –
Szemelvények a Hazánk
című folyóiratból
13 óra
„Folyók ezüstje te
vagy városom”
– dalok győri és Győrhöz
kötődő költők verseire.
A Hangraforgó együttes
online verskoncertje.

Szervező:

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ

Délutáni programok

JANUÁR 18. HÉTFŐ
DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

18 óra
Boldog születésnapot,
Győr!
Születésnapi köszöntővideó
a Vaskakas Bábszínház
művészeinek előadásában.
(I. rész)

17 óra
A kapocs
A RÉV Színházi és Nevelési
Társulat művészeinek
pódiumestje.

JANUÁR 21. CSÜTÖRTÖK
ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

17 óra
14 óra
(A Győr+ TV-ben: 18 órakor)
(A Győr+ TV-ben 16.50 órakor)
Sík Frida a Szentiváni Mókavár
Műhelybeszélgetés
drámatagozatos diákjaival
Berkes Kálmánnal,
közösen zenés irodalmi
a GYFZ művészeti vezetőjével,
műsort ad elő.
a kamarazenélés és
a szimfonikus zenekari játék
kapcsolatáról.

Szervező:

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ
17 óra
Boldog születésnapot,
Győr!
Születésnapi köszöntővideó
a Vaskakas Bábszínház
művészeinek előadásában.
(II. rész)

Esti programok

Szervező:

GENERÁCIÓK HÁZA
19 óra
A Francia Kék Szalon
komolyzenei koncertje.
Zenél:
Keszei Johanna fuvolán
és Baross Ádám zongorán

GYŐRI FILHARMONIKUS
ZENEKAR

JANUÁR 22. PÉNTEK

GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ

19 óra
19 óra
Zenekadémiai koncert
Arany
a Győri Filharmonikus Zenekar
Kszel Attila színműve
előadásában. Vezényel:
a magyar irodalom egyik
Berkes Kálmán. Zongorán
legismertebb, legjelentősebb
közreműködik Cyprien Katsaris. alakjáról. A szegény családba
A műsorban elhangzik:
született költőt különböző
J. S. Bach:
életszakaszaiban láthatjuk
D-dúr zongoraverseny,
a színpadon. Az előadás
BWV 1054
a magánszféra és az írói
W. A. Mozart: C-dúr
ténykedés különös elegye,
zongoraverseny, No. 21., KV 467
számos
M. Ravel: Couperin sírjánál
Arany-költeménnyel.
M. Ravel: Daphnis és Chloe
sírjánál – II. szvit

JANUÁR 23. SZOMBAT

JANUÁR 24. VASÁRNAP

RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI
ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ

10 óra
Zsoldos Attila történész,
akadémikus:
Győr város
1271. évi kiváltságlevele –
online közvetített előadás
13 óra
Skopall József (1814–1870)
győri fotográfus Győrt
és győrieket bemutató
albumának online bemutatója –
beszélgetés Szalai Zsolt
szerzővel

11 óra
Pom Pom meséi
Csukás István klasszikusa
a Vaskakas Bábszínház művészeinek
előadásában kel újra életre,
a retró sorozat legújabb
darabjaként.
Az előadásban egy különleges
bábtechnikával találkozhatnak
a nézők:
a fekete- vagy más néven
illúziószínháznak köszönhetően
Picur körül valóban életre kelnek
a Pom Pom-univerzum nem éppen
mindennapi teremtményei.

GENERÁCIÓK HÁZA

GENERÁCIÓK HÁZA

GENERÁCIÓK HÁZA

17 óra
(A Győr+ TV-ben 18 órakor)
A magyar kultúra napja
Díjátadó
Január 22. a magyar kultúra napja.
Az ünnepség alkalmával
dr. Dézsi Csaba András,
Győr MJV polgármestere
átadja a Győr Művészetéért
és a Győr Közművelődéséért
díjakat, a kulturális intézmények
munkatársainak elismeréseit,
és Győr város ezüst emlékérmét.
Az ünnepi műsorban közreműködik
Csiba Júlia és Németh Dénes
zenekara, valamint
a Kiscserókok Táncegyüttes.

15 óra
Töreky Zsuzsi/
Aranykapu
Zenekar minikoncertje
családoknak

15 óra
Három különböző alkotó
kézműves videója
a 750. évfordulóval kapcsolatosan
az újrahasznosítás jegyében

GYŐRI BALETT

GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ

17 óra
(A Győr+ TV-ben 18.45 órakor)
Balett! Miért ne? –
Győr! Miért ne?
Kisfilm a Győri Balett
mindennapjairól,
próbarészletekkel, mely közben
olyan táncművészeink szólalnak
meg, akik azzal, hogy Győrbe
szerződtek, életteret is váltottak.
A külföldi balettművészek mellett
megszólalnak olyan magyar
táncosok is, akik nem győri
születésűek, de ma már
„győrinek” mondhatják
magukat.
S természetesen
olyan művészek is vallanak
Győrhöz fűződő
érzelmeikről, gondolataikról,
akik születésük óta itt élnek.

17 óra
(A Győr+ TV-ben 18.30 órakor)
Online kulisszajárás
Bepillantást nyerhetnek olyan
helyekre is, melyeket a nézőik
ritkán vagy egyáltalán
nem ismernek.
Rég nem jártak a Győri Nemzeti
Színházban, így nagy örömmel
vennénk, ha elkísérnének minket
erre a rendhagyó sétára.

Bővebb információ: hellogyor.hu
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A VASKAKAS AZ INTERNETEN IS NÉPSZERŰ
Veszettül hiszek a színház jelenidőségében, hiszen ez a műfaj mégiscsak az itt és most művészete – mondja Kocsis Rozi, a Vaskakas Bábszínház igazgatója. A járvány azonban gyerekek nélküli stúdióba kényszerítette őket, a kamerabaráttá átrendezett felvételek Youtube-csatornájukon láthatóak. Az Óz bemutatóját egyszerre 12 ezren nézték
szerte a világon.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

L

ehet-e gyerekzsivaj és interakció nélküli
bábszínházat csinálni, kérdezzük az igazgatót. Üres nézőtér előtt nehezebb, feleli.
Élvezhető online produkciókhoz stúdióminőségű előadás, és esetenként a filmszerű megoldások használata is szükséges, fűzi hozzá.
Kocsis Roziék a járvány szorításában más bábszínházakhoz képest elsőként „költöztek” a Youtube-csatornára. Nem voltak előkelő idegenek,
valamennyire ismerték ezt a világot. Ráadásul
minden előadásukat rögzítették közönség jelenlétében, ám főleg csak saját maguk számára. Ha
összehasonlítjuk a gyerekreakcióktól zajos bemutatókat az online térbe küldött előadásokkal,
érzékelhető a különbség, s nemcsak az, hogy
amikor tele volt a nézőtér, a gyerekek bekiabálása
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miatt elsikkadtak jelenetrészek, mondatok. Furcsa módon élőben valamivel talán kevésbé lehetett árnyalttá tenni egy-egy szereplő jellemét, hiszen a gyerekek azonnali reakciója azt mutatja:
a jó és a rossz besorolása számukra néha elegendőnek bizonyult, inkább az azonosulás vagy
az elhatárolódás kórusszerű, zajos kifejezése volt
számukra a fontos. A stúdiófelvételeket viszont
nem közösségek, hanem családok nézik, intimebb tehát a befogadói közeg, jobban érvényesül a finomabb, filmszerű színészi játék, a smink
és a jelmez szimbolikája, s dramaturgiai, rendezési sajátosságai is vannak a Youtube-on sugárzott felvételeknek.
A Vaskakas online előadásai ingyenesek. A szülők egy része elektronikus levélben írta meg,
hogy szívesen fizetnének is a darabokért. Így
született meg a támogatói jegy, melyet már
több százan vásárolnak előadásonként. A műsor azonban ingyen is megtekinthető.

Kocsis Rozi azt tapasztalja: az online térben azok
a társulatok a népszerűek, azokat követik a nézők, amelyeknek korábban is nagy rajongótábora
volt. A Vaskakas márpedig ilyen. Messze a legtöbb bérletese van a vidéki bábszínházak között.

KOCSIS ROZIÉK
A JÁRVÁNY
SZORÍTÁSÁBAN
ELSŐKÉNT „KÖLTÖZTEK”
A YOUTUBE-CSATORNÁRA
A kultúra napját Győrben minden évben másmás intézmény szervezi, a Vaskakas tavaly
adott otthont ennek a rendezvénynek, így hát
az idén már a kultúra hetére készülnek. A város elmúlt 750 évének tíz kiemelkedő eseményét dolgozzák fel izgalmasan eredeti módon,
s a bábművészek mellett számítógépes grafikusok is közreműködnek a vállalkozásban.
Októberben pedig 30. születésnapját ünnepli
az együttes.
Jó volna már tele nézőtér előtt játszani, hiszen
azért az az igazi, de ha erre végre sor kerül, akkor sem hagyunk fel az online produkciókkal,
ígéri Kocsis Rozi.

MALACHITTAL SZÍNEZETT FALAK, ELVESZETT ÉS ELŐTŰNT SZEKKÓK

VÉGÉHEZ KÖZELEDIK

RÉSZLETEK GYŐR
TÖRTÉNELMÉBŐL

A BENCÉS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA

´´ BÉKE
GYORI

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Szerző: Földvári Gabriella

S

zent Pál életét bemutató faliképekre
leltek a Loyolai Szent Ignác-templom
róla elnevezett kápolnájának restaurálása során, melyet ma már eredeti pompájában csodálhatunk meg. Lassan végéhez közeledik a bencés templom felújítása, az elmúlt években tudósításainkban végigkísértük
a munkálatokat. Ezúttal Sárai-Szabó Kelemen
perjel atya mutatott meg néhány érdekességet az újonnan restaurált épületben.

„A közel 400 éve épült templom ilyen mértékű felújítására még soha nem került sor. Örülünk, hogy újra eredeti fényében pompázhat
a templom, és milyen jó, hogy ezt mi tehetjük
meg, és milyen nagyszerű, hogy láthatjuk,
eredetileg milyen szép lehetett. Ez nagy élmény” – mondta csillogó szemmel a templomban Kelemen atya.
„Én leginkább középen szeretek megállni, innen lehet az egész templomban egyszerre
gyönyörködni, tetszik a tér tágassága” ‒ árulta el a templomigazgató. Valószínűleg az
épület tervezőinek, építtetőinek is fontos lehetett, hogy a városi ember itt kicsit tágasabban érezhesse magát, a mennyezeti képekkel
próbálták érzékeltetni Isten világának tágasságát. Mi, emberek korlátok közé vagyunk
szorítva, de az Isten nagysága, az ő szabad-

sága sokkal többre hív bennünket, mint amit
mi gondolunk, a saját korlátaink között – elmélkedett a perjel.
Az elmúlt hónapokban befejeződtek a hat
kápolna, valamint a mellékoltárok festményeinek restaurálási munkálatai, már csak
néhány faszobor felújítása van hátra, így elbonthatták az állványokat, láthatóvá téve ezzel a gyönyörűen megújult kápolnákat.
A Szent Pál-kápolna felújítása során Szent
Pál életét bemutató képekre leltek a szakemberek, amelyeket eddig több réteg festék

takart. Szintén itt található különlegesség
egy gyönyörű, Mária Magdolnát ábrázoló
festmény. A Patrona Militum oltárt a győri
vár német helyőrsége állíttatta. A török feletti győztes lepantói tengeri csatát láthatjuk rajta, amelynek sikerét Szűz Mária közbenjárásának tulajdonítottak, ezért őt is láthatjuk felhőkön ülve. A Szent György-kápolna feltűnő, zöld színezést kapott a fal felújítása során. Kelemen atya úgy tudja, eredetileg malachitkristály-zúzalék felhasználásával díszítették, a mostani felújítás során
hasonló színű festéket használtak. Elkészült
a korábbinál karcsúbb orgonaszekrény, így
már a hangszerépítő is dolgozhat az új orgonán. Sárai-Szabó Kelemen azt reméli,
Szent Benedek napján, július 11-én nagyszabású ünnepség keretében mutathatják
be a felújított templomot.

A város életében jelentős törést hozó változásra az 1400as évek fordulóján került sor.
Ekkortól Győr már nem szerepel a királyi városok listáján.
1403-ban Zsigmond király hívei több más várral együtt
Győrt is elfoglalták, ennek hatására az 1405-ös országgyűlésen Győr kiváltságait nem
vették figyelembe, nem sorolták többé a tárnoki városok
közé. Ez valószínű azzal függ
össze, hogy a győri püspök
Zsigmond királlyal szemben a
Nápolyiak pártján állt és a király a város nagy részét egyházi és világi birtokosok kezébe adta.
Zsigmond lánya, Luxemburgi
Erzsébet királyné és I. Ulászló,
aki az egykori kérője volt,
1442. december 13-án Győrben kötöttek békét. A megegyezés értelmében Erzsébet
fenntartotta fiának, V. Lászlónak az ország kormányzására
vonatkozó jogait, de Ulászló
uralmát is elismerte, valamint
Erzsébet idősebb lányát, Annát eljegyezték Ulászlóval.
Győr a királyné birtokában
maradt, aki az úgynevezett
káptalanvárost földsánccal
vette körül. Erzsébet jelentős
kölcsönt vett fel, ami 1442ben bekövetkezett halálakor
kiegyenlítetlen maradt, így III.
Frigyes német császár kezére
került a város. Végül 1447ben Széchy Ágoston győri
püspök és káptalan 3 ezer
aranyért visszavásárolta, így a
város polgárai ismét hűbéreseikké váltak. Győr kereskedői
és iparosai ekkor harcba kezdtek, hogy a város régi szabadságát visszaszerezzék, de ez a
harc csak háromszáz évvel később vezetett győzelemre.
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REGIONÁLIS INTÉZMÉNY LETT:
HATÁRAINKON TÚL IS SEGÍT A GYŐRI KÖNYVTÁR
Három regionális könyvtár, köztük a győri intézmény dolgozik hazánkban a nyilvános könyvtári munka koordinálásán, és a határon túli magyarság könyvtári ellátásának támogatásán január elsejétől. Hogy mit
is jelent mindez a gyakorlatban, arról dr. Horváth Sándor Domonkost
kérdeztük.
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

„A Magyar Közlöny december 23-i számában
jelent meg az a rendelet, amely a regionális hatókörű könyvtári feladatok ellátására a debreceni és kecskeméti mellett a győri Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Teret jelöli ki” – kezdi az igazgató, aki hozzáteszi, idén először kaptak ilyen hatáskört az intézmények.
A győri könyvtár eddig megyei hatáskörrel
rendelkezett, a regionálissá válással azonban
már nemcsak Győr-Moson Sopron, de Fejér,
Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala
megye megyei hatókörű könyvtárainak koordinációját is végzi. „Az egyik előttünk álló nagy
feladat, hogy a régió kisebb településein működő könyvtárak állapotát is felmérjük, és
ezek alapján dolgozzuk ki a fejlesztési terveket. A cél, hogy ezek az intézmények otthonosabbá, a kor követelményeinek mindenben
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megfelelővé váljanak a berendezések korszerűsítésével, az informatikai rendszerek fejlesztésével és a könyvállomány frissítésével,
valamint a szolgáltatási kínálat bővítésével” –
sorolja az igazgató.
„A regionális hatáskörű intézmények másik jelentős feladata határainkon átnyúló, hiszen
részt veszünk a szomszédos magyar lakta területek könyvtári ellátásának támogatásában
is. Ez a mi esetünkben a Felvidéken és Szlovéniában élő magyaroknak nyújthat segítséget”
– fejti ki dr. Horváth Sándor Domonkos, aki
hozzáteszi, a három regionális könyvtár rendszeresen egyezteti szakmai tapasztalatait,
ezért hozzák létre a részvételükkel a Regionális
Könyvtári Kollégiumot, amely február elején
tartja majd alakuló ülését.
Az igazgatótól végezetül arról érdeklődünk,
hogy éli meg az intézmény a járvány második
hullámát. „Ahogy a tavaszi, a mostani sem

könnyű időszak, de hát ez nemcsak a könyvtárra, hanem az élet majd minden területére igaz.
Közönségünk felé már tavasszal számos utat
nyitottunk az online felületeken, amiket most
is használunk, és igyekszünk olyan digitális tartalmakkal, online szolgáltatásokkal ellátni az

RÉSZT VESZÜNK
A SZOMSZÉDOS
MAGYAR LAKTA
TERÜLETEK KÖNYVTÁRI
ELLÁTÁSÁBAN
olvasókat, amik ha nem is pótolják, de könynyebbé teszik a személyes találkozások elmaradását” – mondja, és hozzáteszi, a zárvatartás
mellett is megtalálták a módját a kölcsönzésnek, hiszen előzetes egyeztetés után most is
átvehetők az online katalógusból kiválasztott
könyvek a központi könyvtár bejáratánál (ennek módjáról részleteket a gyorikonyvtar.hu
honlapon találunk). Az igazgató zárásként elmondja, A magyar kultúra hete jövő héten sorra kerülő programsorozatából sem maradnak
ki, több online programot is kínálnak majd,
amelyek jól kapcsolódnak Győr 750-es évfordulójához is. (Részletek a 3. oldalon.)

Hetvennyolc éve, 1943. január 12-én kezdődött meg a doni áttörés, amely a magyar történelem egyik
legnagyobb tragédiáját, több mint százezer katona halálát jelentette.

A DONI ÁTTÖRÉS ÁLDOZATAIRA

EMLÉKEZÜNK

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

A

Donnál több mint 200 ezer magyar ember harcolt, és
nagyrészük életét vesztette, súlyos sérülést szenvedett, vagy hadifogságba került. Talán nincs is olyan
magyar család, akinek valamilyen szintű rokoni kapcsolata
ne lenne a Don-kanyart megjárt magyar katonák egyikével
– mondta emlékező beszédében dr. Dézsi Csaba András a
Radó-szigeti hősi emlékműnél, aki dr. Pergel Elza alpolgármesterrel tisztelgett a hősök emléke előtt. A polgármester
felidézte, a második magyar hadseregnek nemcsak a hatalmas túlerővel, de a mínusz 30-35 fokos hideggel is meg kellett küzdeni, méghozzá hiányos, korszerűtlen felszerelés
birtokában.
„Ma azért állunk itt, hogy lerójuk kegyeletünket, kifejezzük
tiszteletünket, és ne engedjük feledésbe merülni azokat,
akik a metsző hidegben, hazájuktól és családjuktól távol
vesztették életüket” – hangsúlyozta a polgármester, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy várossá válásunk 750. évfordulóját ünnepelve nemcsak a város történelmének nagy pillanatait kell büszkén felidéznünk, de ezekre a máig fájó eseményekre is gondolnunk kell.
Az emlékműnél vitéz Fehérné Markó Kamilla székkapitány
a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület és a
Történelmi Vitézi Rend Területi Székkapitánysága szűk
körű megemlékezéseként édesapja alakját idézte fel, aki
szintén megjárta a frontot. A hősök előtt vitéz Fehér Imre
törzskapitány verssel tisztelgett, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ADJ NEVET ÉS VÁLASSZ KÖNYVET!
Nevezd el Te a Győr belvárosában működő Lokálpatrióta Könyvesboltot, cserébe Győrhöz kötődő
kiadványokból választhatsz, és a város 750. évfordulójával kapcsolatos ajándékaival is meglepünk!
A Lokálpatrióta Könyvesbolt a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárában működik, a Baross
út 4. szám alatt. A kis üzletben Győrről, győriekről szóló műveket, városunkban megjelent albumokat, köteteket, és győri
szerzők tollából származó írásokat találunk.
Ha nem múltál el még 35 éves és van egy fiatalos, lendületes
névjavaslatod, ami jól tükrözi a könyvesbolt küldetését, ami
frappánsan érzékelteti, hogy az itt fellelhető könyvek nekünk,
rólunk szólnak, küldd el e-mailben!
A kilenctagú zsűri által legjobbnak tartott névjavaslat beküldője
értékes könyvek közül választhat a könyvesboltból és egyéb,
az évfordulóval kapcsolatos ajándékokkal is meglepjük.

Névjavaslatodat küldd az info@gyorikonyvtar.hu e-mail-címre.
Leveled tárgya legyen: Adj nevet és válassz könyvet!
A pályázók a beküldéssel egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy
a nyertes ötletet ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a pályázat meghirdetője.
Ha a nyertes nevet többen is javasolják, akkor a beküldés sorrendje dönt a beküldők között.
Kreatív ötletedet 2021. január 31. éjfélig várjuk.
További részletek: gyorikonyvtar.hu

2021. január 15.

7

NYITOTT
KAPUK 2021

A Széchenyi István Egyetem 11 képzési területének 47 képzésére jelentkezhetnek érettségi után a diákok. Az intézmény január 16-án, szombaton szélesre tárja virtuális kapuit, hogy bemutathassa az érdeklődőknek
a lehetőségeket, valamint online találkozási platformot biztosítson az
oktatók és az egyetem leendő hallgatói között.
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

A

Széchenyi István Egyetem Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő
felsőoktatási intézménye. Színes képzési palettáján megtalálható az agrár-, jogi, gazdasági, informatikai, egészségügyi, műszaki, művészeti, pedagógiai, sporttudományi, társadalomtudományi és bölcsészettudományi képzési
terület számos alap- és mesterképzési szakja.
Ezt szeretné az intézmény bemutatni a Nyitott
Kapuk 2021 online rendezvény keretében –
mondta a Győr+ Hetilapnak Lőrincz Gergő, az
Egyetemi Szolgáltató Központ kreatív vezetője.
A programot dr. Földesi Péter, a Széchenyiegyetem rektora nyitja meg 9.30-kor. Ezt követően dr. Kovács Zsolt, az egyetem kancellárja
tart előadást a felvételi eljárás menetéről, majd
a felvételi iroda munkatársai és az egyetem felvételi szakértője válaszolnak a rendezvény
előtt beérkezett kérdésekre egy kötetlen beszélgetés keretében.
A Nyitott Kapuk 2021 program szervezői 11
órától virtuális egyetemi körsétára invitálják a
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résztvevőket, akik így megismerhetik az egyetem központi campusát, épületeit, telephelyeit,
valamint az itt elérhető lehetőségeket és szolgáltatásokat.
Dékáni köszöntőkkel indulnak 11:45-kor a
karok szaktájékoztató előadásai, ahol oktatók és hallgatók mutatják majd be a szakokat, képzéseket.
A bemutatóból a kollégiumi lehetőségek sem
maradnak ki: az érdeklődők 13.30-tól kollégiumi tájékoztató előadást nézhetnek meg, valamint bekapcsolódhatnak egy általános kérdéseket érintő kollégiumi beszélgetésbe is.

Az egyetem munkatársai által fejlesztett
MaxWhere virtuális valóság szoftverében a leendő hallgatók az aula mintájára kialakított virtuális térben nézhetik meg a kiállítókat, előadásokat és tájékoztatókat.
A megfelelő képzés kiválasztását az egyetemi
szakválasztó portál segíti, amelyen az érdeklődők bővebb információkat szerezhetnek a kép-

A MEGFELELŐ KÉPZÉS
KIVÁLASZTÁSÁT
AZ EGYETEMI
SZAKVÁLASZTÓ
PORTÁL SEGÍTI
zés bekerülési feltételeiről, felépítéséről és az
elvégzését követő elhelyezkedési lehetőségekről – fejtette ki a kreatív vezető.

Élő videochat-felületen lehetőségük lesz a
résztvevőknek, hogy feltegyék kérdéseiket a
dékánoknak, szakfelelősöknek, oktatóknak és
hallgatóknak. A csatorna 14.30-tól egészen 16
óráig lesz elérhető – részletezte Lőrincz Gergő.

Lőrincz Gergő hangsúlyozta, idén is készülnek
a korábbi években népszerű ajándéktárgyakkal,
a Nyitott Kapuk-kérdőív kitöltői között ötven
egyetemi ajándékcsomagot sorsolnak majd ki.

A fő programelemek mellett a Nyitott Kapuk
2021 oldalán a látogatók megismerkedhetnek
az egyetem könyvtárával, duális partner intézményeivel, hallgatói csapataival, a Tudományos
Diákköri Tanáccsal és az egyetem által nyújtott
szolgáltatásokkal.

A rendezvény – amely a felveteli.sze.hu/
nyitott-kapuk címen lesz elérhető – ingyenes
és regisztrálni sem szükséges. A tájékoztató
előadások az intézmény Youtube-csatornáján
(youtube.com/user/SZEgyor) később is elérhetőek maradnak.

Zalaegerszeg és Székesfehérvár után Győrben rendeztek állatvédelmi kerekasztal-beszélgetést, ahol civil szervezetek képviselői és
önkormányzat tisztségviselők mellett állatorvosok és a rendőrség
munkatársai is beszéltek arról, hogyan lehetne jobbá tenni a már
körvonalazódó Nemzeti Állatvédelmi Programot. A fórumon elhangzott: Győrben évtizedek óta odafigyelnek az állatokra, ami elsősorban a civil szervezeteknek és az önkormányzatnak köszönhető.

PÉLDAÉRTÉKU´´ A GYŐRI
ÁLLATVÉDELEM

Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

vezetek és a rendőrség között van egy olyan
kapcsolattartó referens, aki hasznos közvetítő munkát végez ezen a területen.

M

Simon Róbert Balázs (Fidesz–KDNP), a térség országgyűlési képviselője volt az esemény házigazdája, aki kiemelte, fontos, hogy
a végleges Nemzeti Állatvédelmi Program a
Parlament elé kerüljön és azt a képviselők
megtárgyalják.

iniszteri biztosként nagyon fontos
számomra, hogy az állatvédelemben érintett valamennyi szereplővel
egyeztessek, ezért is kezdtem országjárásba
– mondta a kerekasztal-beszélgetés után
Ovádi Péter miniszteri biztos, akinek feladata
a nemzeti állatvédelmi program megújítása.
– Azokra az információkra fogunk támaszkodni, amiket helyben kapunk, ilyen egyetértési pont az ivartalanítás és a felelős állattartás. Az illegális szaporítói telepek felszámolása is kulcskérdés. A rendőrségtől is ígéretet
kaptunk, hogy ezek megszüntetésében segítséget nyújtanak. Abban is egyetértés született, hogy a magyar állatvédelem fő gerincét a civil szervezetek adják, az államnak pedig az a feladata, hogy az ilyen egyesületeket
támogassa. Ennek a pályázati keretrendszerét is most alakítjuk ki. Az jól látható, hogy
Győr kiemelt figyelmet fordít az állatvédelemre, például az önkormányzat, a civil szer-

A fórumon jelen volt Nagy Péter, a Győri Állatmenhelyet működtető alapítvány vezetője, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az állattartó telepeken is gyakran elkeserítő a helyzet, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Hozzátette, a jogi hátteret is egyszerűsíteni
és pontosítani kell, hogy a rosszul tartott és
sok esetben megkínzott állatok sorsán gyorsan és hatékonyan tudjunk javítani.
Az elképzelések szerint az országjáró állatvédelmi fórum február végéig tart, utána a
tapasztalatok alapján pedig összeállítják a
megújult Nemzeti Állatvédelmi Programot.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A GYHG
Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. FELVÉTELT HIRDET
az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.
FELTÉTEL:
C kategóriás jogosítvány
GKI (gépjármûvezetôi képesítési igazolvány)
Digitális tachográf kártya
BÉREZÉS:
munkabérrôl személyes elbeszélgetés során
adunk tájékoztatást
Fényképes szakmai önéletrajzát
a következô címre várjuk:
GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1.,
vagy munkaugy@gyhg.hu
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a „Gépjármûvezetô” jeligét.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A GYHG
Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. FELVÉTELT HIRDET
az alábbi munkakör betöltésére:

KUKARAKODÓ
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.
FELTÉTEL:
8 általános
ELÔNY:
darukezelôi végzettség
konténeremelôi végzettség
BÉREZÉS:
munkabérrôl személyes elbeszélgetés során
adunk tájékoztatást
Fényképes szakmai önéletrajzát
a következô címre várjuk:
GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.,
9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1.,
vagy munkaugy@gyhg.hu
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a „Kukarakodó” jeligét.
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AZONNAL REAGÁLT

A HÓESÉSRE A SZOLGÁLTATÓ

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

A

z elmúlt időszakban a téliesre fordult
időjárás miatt több alkalommal is
szükség volt a város útjainak síkosságmentesítésére. A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatóságának
munkatársai ezekben a hónapokban hóügyeletet tartanak, az állomány egy része mindig
készenlétben áll, és ha az időjárási viszonyok
megkövetelik, azonnal megkezdik a munkát.
A Győr-Szol Zrt. a városi úthálózat közel
600 kilométernyi szakaszán végez a téli
hónapokban síkosságmentesítést. A
szolgáltató a kezelésében lévő teljes
szakaszon egy körben mintegy 30 tonna
sót juttathat ki. Fontos szakmai információ, hogy 3-5 centiméteres vastagság
esetén lehet egyáltalán szó a hó eltolásáról. A hótolás hatékonyságát nagyban
befolyásolja az adott útszakasz minősége is, a kátyús, hibás burkolaton nem tud
eredményesen dolgozni az eke.
Így történt ez január 8-án is, amikor hajnali fél
háromtól havazás kezdődött Győrben. A GyőrSzol Zrt. hét nagy járművel végezte a hidak, felüljárók, tömegközlekedési és főútvonalak síkosságmentesítését, a járdákra, kerékpárutakra nyolc kisgéppel juttatták ki a szóróanyagot.
A munkagépek mellett alvállalkozók bevonásával, kézi erővel is takarították a járdákat,
buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket.
Január 12-én két szakaszban is szükség volt a
sószórók, hóeltakarítók bevetésére. A hajnali
útellenőrzés során a Győr-Szol ügyeletes dolgozói helyenként csúszásveszélyt tapasztaltak,
ezért a szolgáltató munkagépe a város felüljáróira, hídjaira, a kritikus útszakaszaira, valamint
a Móricz Zsigmond rakpartra síkosságmente-

sítő anyagot juttatott ki. Ugyanezen a napon
aztán estére megérkezett a hó is, így a havazás
megindulásával egy időben megkezdődött a
csúszásmentesítés a város legforgalmasabb
útszakaszain. A Győr-Szol munkatársai elsőként a hidakon és a felüljárókon, tömegközlekedési útvonalakon dolgoztak, ugyanakkor

szóróanyag került a főbb utak és a buszmegállók burkolataira, valamint a közterületi járdákra
és terekre. A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat az első fázisban öt nagygéppel és három kisebb járművel kezdték síkosságmentesíteni. A késő esti óráktól összesen 30 sószóró
jármű és mintegy 50 fő végezte a hóeltakarítást, síkosságmentesítést Győr valamennyi városrészében. A szolgáltató szakember0ei szerdáról csütörtökre virradó éjszaka is teljes készültségben dolgoztak.
Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a magántulajdonú lakóingatlanok
vagy üzlethelyiségek előtt a járda takarítása a tulajdonos, illetve a bérlő feladata, ezeken a területeken nekik kell a síkosságmentesítést elvégezniük.

SZEMÉTSZEDÉS A KÖZTERÜLETEKEN
A város közterületeinek tisztán tartása a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatóságának egyik kiemelt feladata. A napi szintű rendszeres gépi és kézi takarítás,
az utcai csikktartók ürítése mellett a szolgáltató munkatársai időről időre összegyűjtik a
közterületekre került darabos hulladékot. Az elmúlt héten több brigád szedte a szemetet
a város bevezető útjai mellett, valamint a lakótelepeken. Jellemzően műanyag palackok,
zacskók, kartondobozok, gyorséttermi csomagolások csúfították el a környezetet, ezeket
gyűjtötték össze a 10-12 fős csapatok. A közterületeken szétdobált hulladékok zsákokba
kerültek, egy-egy műszakban akár 40-50 zsáknyi szemetet is összeszedtek a Győr-Szol
Zrt. és a munkába bevont alvállalkozók dolgozói.

ÁLLÁSHIRDETÉS

METSZIK A FÁKAT
A növények nyugalmi időszakát kihasználva végzik a fák metszésének feladatát ezekben a
hetekben a Győr-Szol Zrt. munkatársai. A szolgáltató területfelelőseinek jelzései, valamint a
lakosság igényei és bejelentései alapján azokat a növényeket vették kezelésbe a szakemberek,
melyek túlnőtték életterületüket, koronáik, ágaik zavarják a járművek vagy gyalogosok közlekedését, illetve állapotuk balesetveszélyt jelenthet nagyobb szél, vihar esetén. Különösen veszélyesek lehetnek az olyan elhelyezkedésű fák, mint például a Magyar utca Erzsébet liget
melletti részén lévők, ezek ágai ugyanis a járda és a parkoló autók fölé is benyúlnak. A szolgáltató a parkoló egy szakaszának lezárásával, kosaras autó igénybevételével végezte el itt a
metszést, ezzel biztosítva az arra járók zavartalan közlekedését és a biztonságos parkolást. A
munka több városrészt is érintett, ahol szükség volt hasonló jellegű beavatkozásra.

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ
´´
´´
GÉJÁRMUVEZETO
Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´´
´´
´´ MUVEZETO
´´
CSOSZERELO

JANUÁR 1-TŐL

Feltétel: szakirányú középfokú végzettség

MEGÚJULT A PANNON-VÍZ
ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!

Szerző: Pannon-Víz Zrt.

Kérjük, hogy telefonjáról távolítsa el a régi
applikációt és töltse le az újat!
Az új elnök-vezérigazgató hivatalba lépése
után határozott kérése volt, hogy az informatikai rendszert abszolút fogyasztóközpontúvá kell tenni. Ennek érdekében kezdődött
meg az a munka, melynek eredményeivel találkozhatnak felhasználóink – tudtuk meg
Vadász Ernőtől, a Pannon-Víz Zrt. informatikai osztályvezetőjétől.
Az ügyfélszolgálati modullal eddig is rendszeresen találkozhattak felhasználóink. Honlapunkon ez a leggyakrabban használt menüpont, itt jelenthetik be a vízóraállásaikat,
itt tehetnek ügyfélszolgálati bejelentést.
A január 1-től működő ügyfélszolgálati modult a pannon-vizes informatikusok közreműködésével a Different Kft. szakemberei
fejlesztették ki. Hetekig tartó tesztelés és finomhangolás előzte meg az éles indítást.
„Reméljük, hogy munkánk elérte célját. Az új
ügyfélszolgálati modul egyszerűbb és áttekinthetőbb, ahogy azt elnök úr kérte, mindenki egyszerűen és könnyen tudja alkalmazni” – fogalmazott az osztályvezető.
Az ügyfélszolgálati modul erőssége, hogy a
weblapon és a mobilapplikáción is teljesen hasonló kezelőfelülettel találkozhatnak felhasználóink. Vagyis aki az egyiket megismerte, könnyedén használhatja a másikat is. Az applikáció iOS
és Android telefonon egyaránt elérhető, letölthető a megszokott alkalmazás-áruházakból.

Egy regisztrációval könnyedén megadható több
felhasználási hely (nyaraló, garázs, locsolómérő,
vagy akár idős hozzátartozók) vízmérőállása,
úgynevezett „sablonok” használatával, a modulban található útmutató szerint.
A régi programot már használó ügyfeleink a
megszokott adataikkal tudnak bejelentkezni
az új rendszerbe.
Az átállás túlnyomórészt zökkenőmentes
volt, alig néhányan kértek némi segítséget.
Jellemző gond volt, ha valaki a régi mobilapplikációt használva szeretett volna bejelentést
tenni. Kérjük, hogy telefonjáról távolítsa el a
régi Pannon-Víz-applikációt, és a Google
Play, illetve az App Store áruházakból töltse
le az újat. A felhasználói visszajelzések figyelembevételével az alkalmazást természetesen folyamatosan fejleszteni fogjuk.
Végül szeretném felhívni felhasználóink figyelmét arra a lehetőségre, hogy számláikat elektronikus formában is megkaphatják, sőt azokat
online felületen is kiegyenlíthetik – tette hozzá
az osztályvezető. Ehhez a www.dijnet.hu honlapon kell regisztrálni és a számlakibocsátók
közül a Pannon-Víz Zrt.-t kiválasztani" – zárta
gondolatait az osztályvezető.
,,A fogyasztóink elégedettségének egyik fontos eleme, hogy egyszerűen és gyorsan tudják
ügyeiket intézni. A pandémiás helyzet ezt a folyamatot felgyorsította, melyre cégünk hatékonyan reagált. A jövőben még több praktikus
újítást fogunk bevezetni a fogyasztóbarát működés érdekében" – mondta Rácz Attila, a
Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

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

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

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

HEGESZTO´´

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

RAKODÓGÉP-KEZELO´´

Feltétel: B kategóriás hivatásos jogosítvány; OKJ nehézgépkezelői alaptanfolyammal rendelkező, 1111
Traktoralapú univerzális fölmunkagép-kezelői jogosítvány
Előnyt jelent: C kategóriás jogosítvány; GKI-kártya;
3324. szerinti Vezetőüléses targonca jogosítvány;
4411. szerinti Autódaruk jogosítvány
Bérezés megegyezés szerint

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

FOROG A FILM

Tévéfilm készül Egressy Zoltán Kék, kék, kék című tragikomédiájából a Győri
Nemzeti Színház művészeivel. A forgatás december utolsó napjaiban indult
az Olimpiai Sportpark tornacsarnokában, ami jelenleg profi filmstúdióként
is kiválóan funkcionál egy hatalmas cirkuszi sátorral a közepén.

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor

M

int ismert, a koronavírus-járvány még
tavaly tavasszal takarékra állította a
színházak működését, illetve a hazai
filmforgatások lehetőségét. Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kezdeményezése alapján
a Nemzeti Filmintézet útjára indította azt a támogatási programot, melyre a hazai színházak
korábbi, illetve aktuális produkcióikkal pályázhattak. A kiválasztott teátrumok a filmes cégekkel közösen forgatják a színdarabokból készülő tévéjátékokat.
A pályázaton sikerrel szerepelt a Győri Nemzeti
Színház Kék, kék, kék című produkciója, amely
december 27-e óta forog az Olimpiai Sportpark
tornacsarnokában. „Örömmel vettük, hogy pályázatunk sikerrel szerepelt a Nemzeti Filmintézet
programjában. Egressy Zoltán tragikomédiáját
2010-ben rendeztem, arra gondoltam, hogy mi-

után egy vándorcirkuszról szól, jól működne ez a
történet tévéfilmen is. A város mellénk állt, az
Olimpiai Sportparkban profi filmes stábbal, profi
körülmények között készíthetjük el ezt a nyáron
játszódó, izgalmas darabot” – mondta el Forgács
Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója.
A pályázat értelmében a készülő filmben csak
az adott teátrum művészei játszhatnak. Így az
eredeti szereposztáshoz képest történt némi
változtatás, Forgács Péter Dörner György szerepét viszi, a rendezői stafétát pedig átadta
Szűcs Gábornak. A tévéfilm szereplőgárdája:
Agócs Judit, Dunai Csenge, Szina Kinga, Klinga
Péter, Posonyi Takács László, Fehér Ákos, Ungvári István és Bende Ildikó, illetve Molnár Erik.
„Minden színésznek fontos, hogy jelen legyen
a média világában. Ma a streaming és a tematikus csatornák adják a legtöbb lehetőséget erre, a mozi mellett – fogalmazott már dr. Nagy
Endre Árpád, a tévéfilm producere. – Jól ismerem a Győri Nemzeti Színház előadásait, többször kaptam már meghívást a premierekre,

tudtam, hova jövök és kikkel dolgozom majd
együtt. Forgács Péterrel korábban többször
forgattam már, így megvolt köztünk a harmonikus munkakapcsolat” – mesélte az előkészületekről a filmes szakember.
A tévéjáték előkészítését és forgatását a győri
városvezetés nagy örömmel támogatta, a készülő Kék, kék, kék című produkció Győrött játszódik, és megjelenik benne városunk 750. évfordulója is, sőt a város polgármestere is kapott
szerepet benne.

A PÁLYÁZATON SIKERREL
SZEREPELT A GYŐRI
NEMZETI SZÍNHÁZ
KÉK, KÉK, KÉK CÍMŰ
PRODUKCIÓJA
„Fantasztikus lehetőség, hogy amikor a kulturális
élet korlátok közé szorult, ezt az időszakot aktív
munkával tudjuk kitölteni, méghozzá egy film
forgatásával a Győri Nemzeti Színház művészeinek szereplésével. A tévés produkció jó hírünket
viszi majd az országban” – fogalmazott a forgatás szünetében dr. Dézsi Csaba András, akit a rövid interjú után már ruhapróbára hívtak. „Talán
nem meglepő, de egy orvost alakítok majd, ami
rendkívüli öröm és megtiszteltetés számomra,
hisz filmben még nem szerepeltem. Bár hozzáteszem, az egyetemi éveim alatt a debreceni
színházba gyakran jártam statisztálni, most legalább van pár mondatos szövegem is” – tette
hozzá nevetve dr. Dézsi Csaba András.
A Nemzeti Filmintézet tavaly elindította saját
előfizetéses csatornáját, ahol felújított régi, illetve mostani magyar filmeket mutatnak be, itt
debütál majd a tervek szerint ősszel a Kék, kék,
kék című győri produkció. A nyertes műveket a
fővárosi és vidéki kábeltelevíziók is műsorukra
tűzik, illetve ahogy a járvány lehetővé teszi, és
végre kinyithatnak a mozik is, Győrött megtartják majd a Kék, kék, kék filmpremierjét is.
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meg” – meséli Réka, aki kiérdemelte a köztársasági ösztöndíjat is, és ösztöndíjasként
folytatott tanulmányokat Angliában is. A rengeteg tanulás mellett pedig egyre többet olvasott, főként üzleti sikerkönyveket, és akkor
még nem tudatosult benne, de az önfejlesztés útjára lépett.
A legnagyobb fordulat akkor következett be az
életében, amikor várandós lett a kisfiával,
Áronnal. Az áldott állapot hatalmas energiákat
mozdított meg benne, így az energiagyógyászat és asztrológia felé fordult. „Annyira komolyan gondoltam, hogy akkor fel is mondtam.
Előremenekültem, hogy ne is legyen más választásom” – idézi fel a vállalkozóvá válás első
lépéseit.

K

ÖZTÜN

K

A sikerhez az is kellett, hogy az emberek egyre
nyitottabbak lettek. „Úgy látom, hogy sokan
nyitnak a spiritualitás felé, viszont akik nem, ők
egyre határozottabban fordulnak el” – magyarázza Szalai Réka, aki coach is azért lett, hogy
minél több embernek segíthessen. A funkcionális táplálkozási tanácsadó vonalat pedig
azért kezdte el, mert róla és kisfiáról is kiderült,
hogy glutén- és tejérzékenyek. Maximalizmusa
azonban nem engedte, hogy ne tanulja ki olyan
szinten, hogy másoknak is segítő jobbot nyújthasson. „Több mint húsz éve tanulok szinte
szünet nélkül. Amit tanulok, azt igyekszem alkalmazni. Legyen szó egy módszerről vagy filozófiáról, megpróbálom beépíteni a saját rendszerembe.”

SAJÁT ÉS AZ ÖNFEJLESZTÉS

ÚTJÁT JÁRJA
Mindannyian úton vagyunk. Valaki siet, valaki komótosan ballag, míg
mások éppen pihennek, és azon töprengenek, hogy a jó úton haladnak-e. Szalai Réka már régen rálépett arra az útra, amin a mai napig
jár. Közgazdász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, life és business
coach, és boldog édesanya, aki keresi az újabb kihívásokat.

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter

S

zalai Réka Ácson nőtt fel, és saját bevallása szerint nagyon szerette azt az életet.
„Volt egy kis kertem a nagymamámnál,
és így visszagondolva, élveztem a gyerekkoromat.” Az általános iskolát Ácson végezte, majd
Győrbe került, és az egykori Krúdy Gyula Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Maximalizmusa gyerekkorától elkísérte, így a középiskolás évek alatt is igyekezett minél több tudást

magába szívni. „Anyukám szerette volna, ha
orvos leszek, de nem bírom a vért és a hegyes
dolgokat. Még a gimnázium végén sem tudtam, hogy mi akarok lenni. Így jött az ötlet, hogy
mivel a számokkal jóban vagyok, és mindig
rendszerben gondolkodtam, legyek közgazdász” – emlékszik vissza.
Mivel Budapest túl nagynak tűnt számára, ráadásul mindenki abba az irányba terelgette,
úgy döntött, hogy a megyében marad, és
Sopron felé veszi az irányt. „Miután Sopronban lediplomáztam, elsodort az élet a fővárosba, hiszen az MBA diplomát már ott szereztem

A fejlődésének újabb lépcsőfoka volt, amikor
számtalan biztatás hatására úgy határozott,
hogy könyvet ír. Így született meg a Sorstervező című kötet, amiben QR-kód segítségével
még gyakorlatokat is találhat az olvasó.
„Könyvmarketinget is találtam, ha már könyvírásra adtam a fejemet. Annak ellenére is megléptem, hogy eleinte nagyon ódzkodtam tőle”
– mondja a Sorstervező szerzője.
Szalai Réka nem fél új dolgokba belevágni, és
nem fél a kudarctól sem. És nekünk is azt tanácsolja, hogy ne féljünk tőle. „Szerintem
gyakorlással minden fejleszthető, és ebben
benne van a hibázás lehetősége is. Ha csak a
tehetségre alapozunk, az szerintem veszélyes lehet, mert a tehetség arra szoktathat,
ha nem vagyunk tudatosak, hogy hamar feladjunk dolgokat.”
Ha valakiben az a kép alakult volna ki, hogy kizárólag az elméjét csiszolja, az tévúton jár, hiszen Szalai Réka a sportra is nagy hangsúlyt
fektet. Korábban aikidózott, jelenleg pedig muay thai-edzésekre jár, hogy fizikailag is kihozza
magából a legtöbbet. Régóta rajong a táncért,
az elmúlt időszakban a hastáncban is igyekszik
kiteljesedni. A kérdés már csak az, hogy mindez
hogyan fér bele az idejébe? De ez már másik
történet.
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RÖVIDEN
AZ MTA FELHÍVÁSA a SARS-COV-2 elleni védőoltásról

GYOMORPANASZOK étkezés után

Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya mindenkit arra biztat, hogy
amennyiben valamilyen speciális
orvosi okból nem ellenjavallt vegye
igénybe a felajánlott védőoltást. A
védőoltások a fertőző betegségek
elleni küzdelem leghatékonyabb
eszközei. A SARS-CoV-2 elleni védőoltással szemben megnyilvánuló
fenntartások nem támaszthatók
alá semmilyen eddig ismert orvostudományi megfigyeléssel. A legtöbbször megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat, és súlyosan
veszélyeztetik a járvány leküzdésé-

Étkezést követően a felhas területén jelentkezhetnek panaszok: fájdalom, korai teltségérzés, puffadás, émelygés, hányinger. Ezek
hátterében nincs minden esetben
kimutatható szervi eltérés. Ezt a
kórképet funcionális diszpepsziának hívjuk. Előfordul, hogy kórkép
fekélyszerű tüneteket okoz, étkezésre és gyomorsavcsökkentő
szer bevételére szűnnek a panaszok. Más esetben a panaszok éppen ellenkezőleg, étkezésre fokozódnak, hányinger, émelygés, puffadás, teltségérzet jelentkezik. Az
utóbbi esetben a gyomor mozgását serkentő szerek nyújthatnak
segítséget. A tünetek időnként keveredhetnek is. A diagnózis felállításához az orvos először kizárja a

nek lehetőségét. Enyhe mellékhatások – mint a helyi pír, gyulladás,
hőemelkedés – előfordulhatnak, de
valódi mellékhatás, allergiás reakció
rendkívül ritka. Mostanra több millió
ember szerte a világon már megkapta a Pfizer–BioNTech vakcinát
komolyabb mellékhatások nélkül.

Szerző: Dr. Dézsi Katalin
gyermekgyógyász szakorvos

szervi betegségeket. Általában betegvizsgálat, laboratóriumi vizsgálatok, hasi ultrahang és gyomortükrözés elvégzése elegendő a
kórkép megállapításához. Ezek
alapján elkezdhető a kezelés,
amelynek időtartama általában
egy hónap.

Fontos tudni, hogy a láz egy betegség tünete, és
magasságának mértéke nem feltétlenül áll
egyenes arányban a betegség súlyosságával.
Lehet a gyermek komoly beteg láztalan állapotban is, és magas lázas állapot sem jelez
feltétlenül súlyos betegséget.

LÁZCSILLAPÍTÁS GYERMEKKORBAN
Mikor csillapítsuk?
A normális testhőmérséklet 36,5–37,2 ˚C közötti,
a napszaktól és a fizikai aktivitástól függően 0,5 ˚C
ingadozást mutat. Ez a hónaljban mért „köpenyhőmérséklet” 0,5 ˚C-kal alacsonyabb, mint a fülben,
szájban, végbélben mért „maghőmérséklet”. A
testhőmérséklet emelkedése a szervezet védekező
reakciója a baktériumokkal, vírusokkal vagy egyéb
kórokozókkal szemben, magasabb hőmérsékleten
ugyanis fokozódik az immunanyagok termelődése.
A hőemelkedést, vagyis a 37-38 ˚C közötti hőmérsékletet nem szükséges csillapítani, csak 15-20
perc múlva ellenőrizni, kivéve, ha egyéb kockázati
tényező – korábbi lázgörcs, hányás, hasmenés – is
fennáll. A magas vagy elhúzódó lázat feltétlenül
csillapítani kell. Lázas betegség kapcsán az étvágy
gyakran csökkent, viszont a folyadékigény nagyobb, ezért figyelni kell arra, hogy a beteg bőven
fogyasszon gyümölcslevet, teát, limonádét.
Lázcsillapító módszerek
Kétféle lázcsillapítási módszer alkalmazható: a
gyógyszeres lázcsillapítás és a test fizikális hűtése.
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A nem túl magas, 39 ˚C alatti láz csillapítására
rendszerint elegendő a gyógyszer, azonban 39 ˚C
feletti láz esetén a gyógyszer bevételét követően
el kell kezdeni a fizikális hűtést is, vagyis a kétféle
módszert egyidejűleg kell alkalmazni. A fizikális
hőelvonásra épülő módszereknek két fajtája ismert. Hűtőborogatás (priznic): egy lepedőt vagy
textilpelenkát langyos, állott vízzel átnedvesítünk,
s azzal a beteg egész testét (nyaktól lefelé) becsavarjuk. Amint a borogatás átmelegszik, lecseréljük.
Ezt a műveletet 2-3 alkalommal érdemes elvégezni. A hűtőborogatást követően vékony, jól szel-

A HŐEMELKEDÉST
NEM SZÜKSÉGES
CSILLAPÍTANI,
ELÉG IDŐNKÉNT
ELLENŐRIZNI

lőző pamutruhát adjunk a gyermekre és könnyű,
vékony takaróval takarjuk be, hogy ne akadályozzuk a test hőleadását. Hűtőfürdő: engedjünk a
kádba fürdővizet, amelynek hőmérséklete megegyezik a lázas beteg testhőmérsékletével. Ültessük bele a gyermeket, a víz a mellkasáig érjen! Hideg víz hozzáadásával fokozatosan hűtsük le a
fürdővizet 28-32°C-ra. A gyermek kb. 7-10 percig
ebben a vízben tartózkodjon. Majd töröljük szárazra, és a fentiek szerint adjunk rá pamutruhát.
Gyógyszeres lázcsillapítás
Lázcsillapító gyógyszernek minden háztartásban
lennie kell. Többféle hatóanyag-tartalmú lázcsillapító kapható, azonban arra figyelni kell, hogy azonos hatóanyag-tartalmú gyógyszer többféle néven is forgalomban lehet. 38 ˚C felett, tehát ha végbélben 38,5 ˚C-ot vagy ennél magasabb értéket
mérünk, el kell kezdeni a gyógyszeres lázcsillapítást. A végbélkúpokat a legkisebbeknek adjuk, általában óvodáskorig, 3 hónapos kortól szirupokat
is használhatunk. Tabletták akár szájban oldódó
vagy széttörhető formában iskoláskortól adhatók.

gyermekként hallgatta. Az első téma volt, hogyan viszonyult ő a környezetéhez? Beleszőttem olyan élethelyzeteket, amit egy óvoda
vagy család nyújthat egy kisgyereknek. Képzeletben odaadta a játékát pajtásainak, asztalt
terített, nagyot köszönt az óvó néniknek, szerették egymást a nagyszüleivel. Mondanom
sem kell, hogy a személyiségfejlődésére ez hogyan hatott. Kialakítottuk a mese által a jó szokásokat és fejlesztettük érzelemvilágát is. A
másik téma már nagyobb óvodásként talált
meg minket. Az őserdőben játszódott, az Állatok Birodalmában. Két állandó szereplője volt
mesénknek. Papi, a mindenkit támogató papagáj, és Bölcs Bagoly, aki bölcsességével segített
túl lenni a nehézségeken. Minden mese boldogan végződött.

„A MESÉLÉS SEGÍTI
A GYERMEK
NYELVI FEJLŐDÉSÉT,
A SZÓKINCS
BŐVÜLÉSÉT.”

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

A MESE ÉS A VALÓSÁG
KAPCSOLATA
Számtalan olyan élethelyzet van, amikor egy jó mese irányítja figyelmünket és gondolatainkat. A mesék leggyakrabban a gyermeki személyiségfejlődés szempontjából jönnek szóba, holott coachként tudom, hogy hatásos a mese a képzelet beindítása, az akarat erősítése,
a dilemma élethelyzetek feloldása esetén is felnőttkorban.

JÓ TUDNI

Szerző: Füves Zsuzsa
okleveles gyógypedagógus coach,
tréner

Utazás a Mesék Birodalmába
Mesepedagógusként és meséket szerető magánemberként mindenkit csak biztatni tudok,
hogy találkozzon mesékkel, történetekkel
gyakrabban. Amikor fiam kicsi volt, minden este elutaztunk a Mesék Birodalmába. Óvodáskorában csak rá figyelve, olvasás nélkül meséltem. Két nagyon népszerű kitalált témánk volt.
Az elsőt kisebbként, a másodikat nagyobb

A mese fejlesztő hatása
A mesélés segíti a gyermek nyelvi fejlődését, a szókincs bővülését. A kisgyerekek
megpróbálják ismételni az elhangzottakat. A mese fejlesztő hatással van a figyelem-koncentrációs képességre, fejleszti
az érzelmi intelligenciát és a képzeletet.
Megfigyelhető, hogy idővel egyre jobban
tudnak koncentrálni a hallottakra, könynyebben felveszik a történet fonalát, érdeklődőbbé válnak. A mesében tapasztalt
jó és rossz, a jó győzelme, az érzelmek
megjelenése, a rossz érzések leküzdése
segítenek a gyermeknek megérteni a valóságot is, és az érzelmek mesén keresztül történő megélése az érzelmi intelligencia fejlődését segíti.

Minden életkorban
Meséljünk! A világra jött gyermeknek arról,
hogy mennyire örülünk annak, hogy közénk
jött. A csecsemőknek a ritmikus, mozgásos,
verses mesék a kedvenceik. A kisgyermeket érzései vezetik a világban, utánoz. Meséljünk a
környezetünkről, a világ titkairól az ő szintjén.
Szeretik a gyerekek ebben a korban a varázsmeséket, tündérmeséket is. A mese hősével
könnyen tudnak azonosulni. Kamaszoknál az
élettörténetek, az ifjúsági irodalmak kerülnek
általuk olvasásra – ha megszerették az olvasást. A felnőttek az élethelyzetüknek megfelelő, akár saját mesét is tudnak alkotni, a sorsmeséket. (Szakember útmutatásával javasolt
feldolgozni). A mesék kísérnek minket, fejlődik
személyiségünk és a lelki világunk. A meséknek
rengeteg fejlesztő hatása van, kár lenne lemondani róluk.
Hogy meséljünk a gyermekünknek?
Tegyük félre a napi gondokat! Lefekvés előtt találjunk alkalmas időpontot! Alakítsunk ki egy kis
szertartást és teremtsünk meleg, szeretetteljes környezetet, melyben a gyermek hozzánk
bújhat, vagy befészkelődhet az ágyába, és biztonságban, kényelemben tud elmerülni a mese
csodálatos fantáziavilágába. A hangunk megnyugtatja őt. Fontos számára, ha szokássá válik, és számíthat erre a meghitt együttlétre. Hiszen a család minden tagja elfoglalt, egész nap
távol vannak egymástól és alig marad figyelem
és türelem egymásra. De ez a pillanat csodás
alkalom arra, hogy a szülő és gyermeke között
elmélyüljön a kapcsolat!
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Hogy bírja a bezártságot?
Tele vagyok feladattal. Most éppen ösztöndíjasok pályamunkáit olvastam. A Magyar Művészeti Akadémia alelnökeként pedig annak az
összegnek az elosztásában veszek részt, melyet a kormány segítségével teremtettünk elő
a járvány miatt nehéz helyzetbe került művészek támogatására. Ezerrel készülünk a táncfesztivál szervezésére is. Telefonon rengeteg
művésztársam érdeklődik az állapotom iránt.
Persze jut időm töltekezni a könyvekből is. Pilinszky verseit olvasgatom, illetve felfedeztem
Klebelsberg Kunó írásait, beszédeit. Fantasztikus élmény.
Mikor szabadul a karanténból?
Reményeim szerint a hétvégén, ha negatív lesz
a tesztem.

KISS JÁNOS GYÓGYULÁSA UTÁN

ZORÁNNAL KAMPÁNYOL AZ OLTÁS MELLETT

Panasza nincs, de január 4-e óta Covid-fertőzés miatt karanténban
van Kiss János, a Győri Balett művészeti tanácsadója. Telefonon
beszéltünk vele.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Láttam, integetett az ablakból.
Igen, a rendőröknek. Jöttek ellenőrizni, itthon vagyok-e. De nemcsak megnéztek, hanem szóban
is érdeklődtek, hogy miben segíthetnek.
És hogy van?
Jól, köszönöm. Most ebédeltem. Lencselevest
meg tyúkmellet, amit a fiam hozott.
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Finom volt?
Értem a kérdést. Igen, finom, érzem az ízeket,
a koronavírus-fertőzés egyetlen tünetét sem
produkálom, de a leletem pozitív.
Hogy derült ki a fertőzése?
Január 4-én kezdtünk el dolgozni. Velekei Laci, az igazgatónk gondoskodott minden táncos szűréséről. Ötvenhárom munkatársunkból hatan akadtunk fenn a hálón, de már mindenki jól van.

ÉRZEM AZ ÍZEKET,
A KORONAVÍRUSFERTŐZÉS EGYETLEN
TÜNETÉT SEM
PRODUKÁLOM, DE
A LELETEM POZITÍV
Szerencsére könnyen vészeli át a fertőzést.
Ennek ellenére majd beoltatja magát?
Feltétlenül. Minden olyan szervezetet felhasználok az oltás népszerűsítésére, amelynek a
vezetője, tagja vagyok. Legközelebb Zoránnal
szervezünk egy kampányt. Tessék csak belegondolni, mennyi mindenről maradt le a világ a
járvány miatt: olimpiáról, fesztiválokról, közösségi élményekről. Biztos vagyok benne, hogy
Győr királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulóján nemcsak a múltra emlékezünk, hanem a vírustól való megszabadulás esztendeje
is lesz 2021.
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ALAPÍTVÁNY ŐRZI MAJD
AZ EMLÉKÉT
Igazi, önzetlen, segíteni akaró lokálpatriótát
vesztett el Győr. 60 éves korában, váratlanul
örökre elhagyta szeretett városát az Autó Pulai
alapító tulajdonosa. Pulai Ferenc negyedszázada
lett a megyeszékhely meghatározó autókereskedője. Cége indulása óta arra törekedett, hogy
egyenes úton, korrekt üzletmenettel tartsa a
gépjármű-értékesítés élvonalában a cégét. Családi vállalkozást teremtett. Olyat, amiben nemcsak a rokonai voltak családtagok, hanem minden munkatárs, sőt egy kicsit az ügyfelek is.
Lokálpatrióta volt. Imádott ETO-meccsekre járni,
lelkesen szurkolt Roland fiának, aki gokartversenyzőként rótta a köröket. Rengeteg barátra,
ismerősre tett szert az évek alatt, és mindenkihez volt egy pár jó szava. Imádta a családját. A
feleségét, a fiát és három unokáját, akikkel rengeteg időt töltött szabadidejében.
A munkája volt az élete. Ha kellett, autót szerelt, ha kellett, kitakarított a szalonban. Nem
főnök volt a munkahelyén, hanem sokkal inkább családapa. Egy nagy család feje, aki ott
segít, ahol tud. Példamutatással vagy épp fizikai munkával. Fiával közösen vezette a céget, velünk dolgozott a felesége is, ahogy az egy családi vállalkozásban szokásos. Pulai
Ferenc mindenkin próbált segíteni. Azzal, amivel tudott. Ellenszolgáltatást pedig soha
nem várt senkitől.
December végén elhagyta szeretett családját, kilépett az autószalon kapuján, ám az ajtókat nem zárta be. Fia, Roland az apai örökséget szem előtt tartva tovább viszi az üzletet. Szellemiségét, segítőkészségét pedig egy, a nevét viselő alapítvány teszi majd halhatatlanná, amelynek segítségével vélhetően még számtalan szép és becsülendő jótett
köthető majd a Pulai névhez.

SZEMÜVEGLENCSE

AJÁNDÉKBA!

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
Ahogy a világon, úgy testvérvárosainkban is a
járványhelyzet jelenlegi szakaszáról, és a védőoltással kapcsolatos információkról szól a
legtöbb hír. Brassóban is megnyílt az első oltóközpont, de további három nyitásán dolgoznak a városban. Colmarban az egészségügyi
dolgozókat kérték fel arra, hogy vegyenek részt
az oltási kampányban. Ingolstadtban e hét elejéig 1600-an kapták meg az oltást, először az
egészségügyi dolgozókat, tűzoltókat, rendőröket és az idősotthonok lakóit és dolgozóit oltják. Poznanban péntektől lehet rá regisztrálni,
míg Kuopióban a héten kezdték meg a koronavírus elleni oltások beadását, miközben Nof
Hagalilben már a vakcina második adagjának
beadása is elindult. Erfurtban továbbra is zárva

tart a legtöbb intézmény, és a rendezvények
sem tarthatók meg, Sindelfingenben pedig tovább szigorították a személyes találkozásokra
vonatkozó szabályokat.
Jubileumi, tizedik alkalommal szervezi meg a
magyar kultúra napját a Pázmaneum Polgári
Társulás január 22-én Dunaszerdahelyen,
Győrhöz hasonlóan online módon. Nyizsnyij
Novgorodban egyre hidegebb a tél, s azt javasolják a szülőknek, hogy amennyiben a hőmérséklet mínusz 25–29 fok közé esik, az 1–
4. osztályos diákokat ne küldjék iskolába, ha
mínusz 30 fok alá esik, akkor az 5–9. osztályosokat sem javasolt iskolába vinni. Wuhan
nyolcadik lett a „megavárosok” listáján.

Most az akciós keretekhez

A SZEMÜVEGLENCSÉT

AJÁNDÉKBA ADJUK!
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

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

T

avaly januárban Kara Ákos országgyűlési
képviselő Orbán Viktor miniszterelnöknél volt egy munkamegbeszélésen. Azt
kérte tőle, hogy a kormány támogassa a 82es főút új győri bevezető szakaszának megépítését.

NAPIRENDRE KERÜLT A 82-ES ÚT
ÚJ GYŐRI BEVEZETŐ SZAKASZÁNAK
MEGÉPÍTÉSE

Tavaly év végén a kormány hozott egy határozatot, az úgynevezett kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztéseket, amely tartalmazza a következő évek legfontosabb útberuházásainak előkészítését országszerte. Jó hír,
hogy ezek közé bekerült a 82-es út új győri bevezető szakasza is.
Az új bevezető út az M1–82-es út találkozásától kezdődik, várhatóan körülbelül 4 km
hosszú lesz, egy felüljáróval a Győr–Celldömölk vasútvonal felett. Csatlakozási pontja a
Bakonyi (821-es) út lesz. A csatlakozások
módja várhatóan a Győrben már alkalmazott
és bevált körforgalmi megoldások lesznek az
új út mindkét végén.
A kormányhatározat forrást biztosít ahhoz, hogy
2022 végéig elkészülhessen az új út kivitelezési
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terve, és az is jó hír, hogy jövőre a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. megkezdheti az építéshez szükséges földterületek megvásárlását is. A NIF Zrt.
megkapta a kormánytól a szükséges összeget,
1,5 milliárd forintot erre a célra. Fontos fejlesztés
ez a Szabadhegyen élőknek, kismegyerieknek, de
jó ez az egész városnak. Közvetlenül a Szent Imre
úton segít ez a beruházás, de sokkal nagyobb je-

lentősége van a városunk és térségünk szempontjából. Amikor a kiviteli tervek elkészülnek, újra a kormány elé kerül az út ügye, hogy a megépítéshez szükséges forrás is majd rendelkezésre álljon. Nagy esély van arra, hogy meglesz erre
is a támogatás. Ebben az esetben 2023-ban építeni kezdik az utat és 2024-ben pedig át is adják
majd az új bevezetőt.

Az ókori görögök az agórát megszentelt területnek tartották, ahová a bűnösök nem léphettek be. Ez volt a város
társadalmi és kereskedelmi központja, itt zajlott életük minden fontos történése. S bár azóta eltelt két és fél
évezred, valami nem változott. Az igazi piac ma is több mint pusztán kereskedelmi helyszín. Hogy pontosan
mennyivel, s hogy kinek mit jelent? Most induló sorozatunkban ennek próbálunk utánajárni a belvárosi piacon.
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

A

z idős nagybajcsi házaspár nélkül elképzelhetetlen a győri piac. Az év első
szombatján például rajtuk kívül csupán
egy (!) árus várta a vevőket. Hatos Gábor és felesége, Écsy Mária 1500 négyszögölnyi kertjükben sok mindent termelnek, így standjukon
egész évben sorakoznak az áruk.
Többféle gyümölcsünk volt, de abból sokat leadtunk, mert már nem bírjuk annyira a munkát
– meséli a 83 éves Mária néni. – Vannak csirkéim, tyúkjaim, tojást árulok. Zöldbabot, fejtett
babot, krumplit, sárgarépát, petrezselymet,
tormát, spenótot szoktam hozni, no meg néhány üveg lekvárt is.
Szerdán és szombaton reggel hatkor bepakolják
autójukba az előző este összekészített árut és
irány a piac. Megvannak a szokásos vevők, akik
elégedettek és rendszeresen visszajárnak. Sőt,
sokszor előre megrendelik, mit szeretnének. Lehet bármilyen évszak, eshet eső vagy hó, fújhat a
szél, lehet tikkasztó hőség, ők mindig ott állnak
megszokott helyükön, bár a 86 éves Gábor bácsinak mostanában már jobban esik az ülés.
Miért ilyen fontos ez a heti két nap az életükben?
Már kislány koromban, a negyvenes években
jöttem a piacra árulni. Édesapám Budapest védelmében meghalt a háborúban, így hadiárvák
lettünk. S mivel a szovjet hadsereg ellen való
harcban esett el, ezért elvették az árvasági ellátásunkat, s jövedelem nélkül maradtunk. Nehéz évek voltak, de meg kellett élni. Édesanyám
összeszedte, amit a kertben termelt, keresztapám felpakolt a lovas szekerére, és próbáltuk
eladni azt a keveset, amink volt. Amikor nagyobbacska lettem, akkor édesapám régi biciklijével jöttem ki. Nem volt könnyű, én pedig kicsi
voltam, de azért sikerült. Felpakoltam két
szatyrot a kormányra, hátul meg egy kis
krumpliszsák volt, így 15 kilónyi árut ki tudtam
hozni. Tehát már 1948-ban is piacoztam.
Utána azért kimaradt néhány évtized…
A győri ÁFÉSZ-nál dolgoztam. Otthon pedig várt
a három gyermekünk, akiktől aztán később öt
unokánk született. Ötvenöt évesen nyugdíjba
mentem, s utána újra visszatért az életembe, illetve most már mindkettőnk életébe a piac.
Milyen a kapcsolatuk a többiekkel? Segítik
egymást vagy inkább konkurenciának számít
a másik?

NEKÜNK GYÓGYSZER!
Én csak jót tudok mondani. Senkivel nem veszekszünk, inkább a figyelmesség, a jószívűség
jellemző, pedig szinte mind más faluból jövünk.
Jó itt lenni. Elfoglaljuk magunkat, beszélgetünk.
Szeretem az embereket, ők is engem. Úgy aggódtak értem most, hogy megbetegedtem. Kell
nekünk is egy kis kikapcsolódás, máshová nem
járunk, mindig otthon vagyunk. A papa is szívesen elbeszélget a vetésről, a termésről, én meg

az asszonyokkal főzésről, gyerekekről, az életről. A vevők közül sokan nem hiszik el, hogy
ennyi idősek vagyunk. Nemrég elestem, megsérült a kezem és nagyon fájt. Elmeséltem az
egyik vevőnknek, erre a fiatalasszony hazament, s egy különleges kenőccsel jött vissza.
Nagyon jólesett a törődése, a szeretete. Azt
szoktam mondani, hogy nekünk a piac gyógyszer. Néha szó szerint is.
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A sintértelep szó hallatán sokaknak a filmek jutnak eszükbe, ahol hálóval kobozzák el az állatot, és küldik a
halálsorra. Szerencsére Győrben ez nem így működik, a telepen tisztaság van, a munkatársak állatszerető
emberek, és nincs eutanázia sem. Királyfi Péter, a polgármesteri hivatal ellenőrzési referense nyilatkozott
lapunknak a győri gyepmesteri telep működéséről.

A GYŐRI GYEPMESTERI TELEPEN

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: O. Jakócs Péter

Mi a különbség az állatmenhely és a gyepmesteri telep között?
Az állatmenhely civil szervezetek által alapított
intézmény, a fenntartása és működtetése adományokból jön létre, míg a gyepmesteri telepet
az adott város költségvetéséből létesítik. A
gyepmester az önkormányzat által alkalmazott
személy, fő feladata az elhullott állatokat elszállítani. Azoknak az eltemetését anno a gyepűn végezte, innét kapta a nevét ez a hivatás. Az állatmenhely a gazdátlan állatok ideiglenes vagy állandó elhelyezése céljából jött létre, míg a

gyepmesteri telep az elkobzott vagy ideiglenes
megfigyelés alatt álló, illetve a kóbor állatok elhelyezésére szolgáló intézmény. „Ha valaki ismeretlen, agresszív, sérült ebet talál közterületen, vagy elhullott állatot, minden esetben a
gyepmestert értesítsék, akiket munkaidőben,
reggel fél 8-tól délután fél 4-ig lehet hívni. A
munkaidőn kívüli bejelentéseket az üzenetrögzítőre is rámondhatják, pontos helyszín- és
időponti adatokkal. Hétvégén vagy az éjszakai
órákban a rendőrséget kell értesíteni, akik felmérik az eset súlyosságát, és továbbítják a
gyepmestereknek a bejelentést. Ez alól a
vadállatok jelentenek kivételt, ők a vadásztársaság hatásköre alá tartoznak” – tanácsolja Királyfi Péter.

Helyhiány miatt nem altatnak a győri gyepmesteri telepen
Az ebtelepen jelenleg 18 kennel biztosított az
állatoknak, ahova több kutya is befér, ha a habitusuk és az életkoruk nem okoz összeférhetetlenséget.
„Győrben élet kioltása nincs!” – hívja fel a figyelmet Péter. ,,Kivételt képez ez alól a végstádiumú
beteg állat, illetve ha az élettel összeegyeztethetetlen sérülése van, valamint ha az állat olyan traumát élt át, hogy az agressziója nem kezelhető,
ezáltal nem gazdásítható, akkor sajnos el kell altatni” – osztja meg velünk a szakember. Ezek a
kutyák sokszor olyan körülmények között kerülnek a telepre, hogy egy esetleges rehabilitáció
után évek múltán is veszélyesek lehetnek az emberekre. Ilyen esetben a későbbi agresszió, támadás veszélye miatt nyugodt szívvel nem lehet családba integrálni az ebet. Ez az eljárás csakis azoknál a kutyáknál van, amelyek alapból emberre támadás miatt kerültek a gyepmesteri telepre. Jelenleg háromfős személyzet dolgozik fáradhatatlanul a telep alkalmazásában.
„A szakembereink biológiai, állattani, faj-, illetve fajtaismeretekkel rendelkeznek. A kutyáknak állandó állatorvosi felügyelete van,
aki a bekerült jelöletlen kutyát bechipeli, az
állategészségügyi törvények által előírt oltásokat beadja, valamint adott esetben azonnal
hívható a kutyákhoz. Ezek a szakemberek
erőn felüli munkát végeznek itt Győrben, tavaly közel 300 kutyát vittek be a telepre,
ezért a munkájukért köszönettel tartozom” –
fejezi ki háláját Péter.
A befogott kutyáért a tulajdonos bármikor jelentkezhet, ha tudja igazolni, hogy az állat az ő tulajdonában áll, és a felmerülő állatorvosi, kiszállási
és ellátási költségeket meg kell térítenie.
„A legtöbb nagyváros már létesít gyepmesteri
telepet, azonban Győr szerencsés helyzetben
van olyan szempontból, hogy a városvezetés
teljesen melléáll a természet- és állatvédelemnek, s ennek keretében a gyepmesteri telep munkáját is támogatja – hangsúlyozta a
szakember.
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ÁLLÁS
Győri cégünk villanyszerelő
ket keres. Azonnali kezdés
sel, kiemelt bérezéssel,
szükség szerint szállás bizto
sításával, hosszú távú mun
kalehetőséget biztosítunk.
Jelentkezés fényképes ön
életrajzzal az info@ztshun
gariakft.hu emailcímen
vagy a 0670/6715083as
telefonszámon.
SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/2339213.
Kőműves, burkoló, tetőfedő
munkát és lapostetőszigete
lést vállalunk garanciával
Győr kőrnyékén, számlaképe
sen. Érd.: 0670/4282785
Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. 0630/3762712
Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása.
0630/5420720

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931
Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198
Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
0670/7075812
Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászárók
tartós szigetelését vállaljuk
garanciával. www.huzatmen
tes.hu, 0630/5209228
Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása, bő
vítése, szaniterek, csaptelek
cseréje. Kül, beltéri burkola
tok javítása. 0670/3636633

munkát is! Telefon:
0670/3846557.
Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/8846838.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Tel.:
0670/5642280.
TANFOLYAM
Fotótanfolyam Győrben, va
sárnaponként, januári kez
déssel. Hogyan kell szép fo
tót készíteni? 0670/286
3665, laposafoto.hu
EGYÉB

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, vízvillanyszerelés.
0630/8720564

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb

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

Aranyékszerfelvásárlás! Fel
ment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Lima Pub & Hostel,
Győr, Arany János u. 13., az
Arrabonával szemben. Janu
ár 20án és utána minden
szerdán 10–15 óráig. Fazon
arany 11.000 Ft/gtól. Arany
és briliánssal díszített
12.000 Ft/gtól. Festmé
nyek, régi pénzek, kitünteté
sek, képeslapok, Zsolnayk,
herendik, karórák.
0670/3816345,
www.dunagaleria.hu

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

sebb, 1+fél szobás, alacsony
rezsijű, megvásárolható la
kásra. Újváros kizárva. (Hir
detési szám: 277)

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 2 szobás, 51 nm
es, erkélyes, tárolós, félkom
fortos, gázfűtéses, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél szobás bérle
ményre. (Hirdetési szám: 278)

96/505050
Szigeti, 2 szobás, 44 nmes,
félkomfortos, téglaépítésű,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 23
szobás, 5060 nmes, szigeti
vagy újvárosi, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetési szám: 274)

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

Gyárvárosi, 1+fél szobás, 54
nmes, gázfűtéses, határo
zott bérleti szerződéses, igé
nyesen felújított lakást cse
rélne 23 szobás, alacsony re
zsijű, 6068 nmes bérleti
szerződéses lakásra. Bán A. u.
kizárva (Hirdetési szám: 279)

Szigeti, 2 szobás, 53 nmes,
komfortos, gázfűtéses, hatá
rozott bérleti szerződéses la
kást cserélne 23 szobás, ha
tározott bérleti szerződéses
lakásra (Hirdetési szám: 276)

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok! Érd.:
0620/ 9379671, Németh
Csaba.

NÁLUNK

OLCSÓBB!
YTONG falazóelemek;
SILKA hanggátló tégla;
MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm
es, felújított, távfűtéses, ha
tározatlan idejű bérleti szer
ződéses lakást cserélne ki

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

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,

A mi elhivatottságunk!

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

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

belgyógyászat

laborvizsgálat

ultrahang

gasztroenterológia
kardiológia

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

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

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

modern környezet
ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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„Csak pozitívan!” – szól a jól ismert elköszönés a
Győr+ Rádió délutáni műsorában. Ferenczy Balázs,
a csatorna ifjú titánja felkészültségével, optimizmusával és kedélyességével vált hosszú éveken át a
hétvégék, tavaly óta pedig a pörgős délutánok házigazdájává (#balionair). „Küldetésem, hogy hangulatot közvetítsek, érzelmet váltsak ki a hallgatókból.
Fontosak a visszajelzések, nagy öröm egy-egy
SMS-ben érkező dicséret tőlük, de volt már arra is
példa, hogy felismertek a pékségben” – meséli a rádiós műsorvezető.

A MIKROFONNÁL

FERENCZY BALÁZS
Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor

Balázs a város szülötte, itt van otthon. Amikor a kezdetekről szól, egy
visszahúzódó, zárkózott fiút ír le, aki a Deák Ferenc Közgazdasági Technikumban megalapította az iskolarádiót, és naponta készítette diáktársaival az ottani reggeli műsort. Mindig fontosnak tartotta, hogy képezze
magát, megfogadta a profik tanácsát, beszédórákra járt, rádiós demóanyagokat készített. A Győr+ Rádió Magyar utcai stúdiójának ajtaján
2014-ben kopogtatott, és bebocsátást nyert. A halk szavú, fiatal srác a
zene birodalmában hamar feloldódott, a sok gyakorlás mellett a hétvége
műsorvezetőjeként ismerhették már meg a győriek. Balázs hat éven keresztül volt virtuálisan részese a családi pihenőnapoknak, 2020 óta már
hétköznap délutánonként találkozhatunk vele az éter hullámhosszán.
Amikor az emlékezetes pillanatokról kérdezzük, mosolyogva említi a Balázs Klári–Korda György páros interjúját, illetve kellő adrenalinnal töltik
fel az élő kitelepülések. „Ebben a rádióban nőttem fel, itt váltam igazán
felnőtté. De mindig lehet hová fejlődni, s jobbnak lenni” – vallja. Közkedvelt, Kertbarát című rádiós magazinja évekkel ezelőtt a képernyőre is felkerült, Szendi Krisztiánnal, a Győr+ Tv gyártásvezetőjével, operatőrével,
és Nagykutasi Viktor kertész-szakíróval rendszeresen kalauzolják a nézőket a szakma kulisszatitkaiban.

Az ELTE az ország legrégebben működő, legnépszerűbb
egyeteme. Minden évben ide jelentkeznek a legtöbben és
itt kezdi meg tanulmányait a legtöbb elsőéves hallgató. Az
ELTE a nemzetközi rangsorokban is az egyik legjobban
teljesítő magyar egyetem.

Kövess minket Facebookon: facebook.com/eltesek!
Látogass el weblapunkra: sek.elte.hu!
NÉZZ BE HOZZÁNK!
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Ha a felvételivel, a képzéseinkkel, az egyetemista élettel, a
kollégiumokkal, az ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdéseid vannak,
azokat felteheted a felveteli@sek.elte.hu címre írt levélben is.
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JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

JANUÁR 16-TÓL 22-IG

Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
A héten okozni fognak az emberek néhány meglepetést, bizonyos
elméletek vagy feltevések megdőlni látszanak emiatt. Ne veszítsék el a talajt a lábuk alól, a fejlődést nézzék inkább. Változtassanak, az elavult dolgokon lépjenek túl inkább, különben csak idegeskedés lesz a vége.
BIKA
Ne hergeljék fel magukat feleslegesen a héten, inkább a megoldásra koncentráljanak, ne a konfliktust növeljék. Most beleláthatnak néhány igazságba, próbáljanak objektívek maradni. Egészségükre, főleg torkukra vigyázzanak, inkább előzzék meg a nagyobb
megfázást, ha lehet.
IKREK
Ha mindent túlzottan a lelkükre vesznek a héten, sok jó nem származik belőle. Ha lehet, maradjanak ki ezekből a konfliktusokból,
nem az önök személye ellen irányulnak. Nem tudnak igazságot
tenni sajnos, ez bánthatja a lelküket. Váltsanak nézőpontot pár
kérdéssel, emberrel kapcsolatban.
RÁK
A hét elején megfogalmazódott ötletekhez, elhatározásokhoz ragaszkodjanak egész héten. Így kerülhetik el azt a mélypontot, ami
ellenkező esetben a hét közepén megtalálná önöket. Tartsák
szem előtt a céljaikat, terveiket és ezek szerint cselekedjenek.
Tartsanak ki, a hétvégén ne felejtsék kipihenni magukat.
OROSZLÁN
Csendes hét elé néznek, lesz idejük mindenre, amit csak elterveztek. Ne kapkodjanak most, nem érdemes, inkább figyeljenek maximálisan az adott feladatra. Így a későbbiekben is sikerük lesz.
Fontos, megbízható kapcsolatok születhetnek meg a héten, hoszszú távra tervezhetnek.
SZŰZ
Nagyon figyeljenek egészségükre a héten, erősítsék meg immunrendszerüket, ha lehetséges. Torkukra és veséjükre figyeljenek a
legjobban. Találjanak olyan elfoglaltságot, ami újra feltölti Önöket
erővel, energiával, ne hagyják el magukat semmiképp. Párjukkal is
beszélgessenek többet, találjanak közös feltöltődést.
MÉRLEG
A hét még megtanítja önöknek, hogyan álljanak ki magukért
változatos szituációkban, nem odázhatják el a dolgot. Így letisztulnak végre kapcsolataik is, akik nem igaz barátok, elmaradnak. A hét végére fellélegezhetnek, elvonulnak a fellegek.
Próbáljanak pihenni is ekkor.
SKORPIÓ
Most az önök számára is kiderül néhány igazság, ez kissé felzaklatja lelküket. Sejtették eddig is ezeket a dolgokat, így most sajnos
olyan nagy meglepetés nem éri önöket. Tervezzék újra terveik egy
részét, ne alapozzanak labilis kapcsolatokra. Többnyire magukra
számíthatnak, higgyék el.
NYILAS
Fordítsanak több időt párjukkal egymásra a héten, ne engedjék, hogy
félreértések miatt mosolyszünet legyen önök között. Munkahelyükön is rájöhetnek néhány hazugságra, becsapásra, ez a továbbiakat
is nagyban meg fogja határozni. Legyenek nagyon bölcsek, ne kapkodjanak.
BAK
A héten néhány esetben mást mond szívük és mást az eszük, ha
tudnak, várjanak még, ne döntsenek. Inkább mérlegeljék az eddigi
információkat, változtassanak azon, ami régi, elavult. Így rájönnek,
ki áll igazán önök mellett és ki csak érdekből. Nem tudják sajnos
a csalódásokat elkerülni.
VÍZÖNTŐ
Álljanak meg picit a héten, tervezzék meg újra, amit tényleg szeretnének.
Új megoldások is eszükbe fognak jutni. Most nem tudnak tényleges lépéseket tenni, ez még az erőgyűjtés hete. Ne is idegeskedjenek feleslegesen. Tervezzenek lazítós hétvégét párjukkal, jót fog tenni önöknek.
HALAK
Figyeljenek kicsit jobban a párkapcsolatukra, előzzék meg az ellentéteket. Ha kell, vonuljanak el kettecskén és beszéljenek meg mindent. Figyeljenek munkájukra is a héten, változások tanúi lehetnek.
Próbálják a legjobbat kihozni magukból, a céljaikra koncentráljanak
most. Pihenjenek a hétvégén sokat.

JANUÁR 16. SZOMBAT
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00
18:30
18:45
19:00
19:30
20:00
21:00
21:45
22:00
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Növényvédelem a kiskertekben – a filoxéravész tanulságai
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Gázfröccs – autós magazin
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Credo – katolikus krónika
Kulisszák mögött – színházi magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Szent István-díj 2020 – átadási ünnepség
Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
A tetőfedő – kisfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló
A szomszéd vár – turisztikai magazin

JANUÁR 17. VASÁRNAP
06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Trianoni múltidézés az orgona hangján – Rákász Gergely
08:00 Madarassy 70 –
portré Madarassy György Tamás festőművészről
08:30 Creative chef – főzőműsor
09:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Creative chef – főzőműsor
11:30 Növényvédelem a kiskertekben –
a biokert növényvédelme
12:00 Nyugdíjas Egyetem – amit a parlagfűről tudni kell
16:30 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Gázfröccs – autós magazin
18:30 A tetőfedő – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
20:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
22:15 Győri7 – heti hírösszefoglaló
JANUÁR 18. HÉTFŐ
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Földemlékek – portréfilm Földi Péter festőművészről
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Építech – házépítők magazinja
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
Felvetések… – portré Hauser Beáta gobelinművészről
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
Creative chef – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Az egészséges táplálkozás – vendégünk
dr. Boncz Ágota belgyógyász-endokrinológus
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:25 Válogatás korábbi műsorainkból
02:00 Képújság
06:00
07:00
08:00
08:30
09:10
09:30
10:00
10:30
11:20
18:15
19:00
19:25
19:45
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25

JANUÁR 19. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Növényvédelem a kiskertekben –
a biokert növényvédelme
Híradó – Győr és a régió hírei
Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
Eddzél Zsúval! –
sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Földemlékek –
portréfilm Földi Péter festőművészről

18:30 A magyar kultúra napja –
Galgóczi Erzsébet és Sulyok Vince bemutatása
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Zooo+ – állatbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Zooo+ – állatbarátok magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Anna és Berci zöld világa –
környezetvédelem fiataloknak
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
JANUÁR 20. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
09:45
10:00
10:30
11:00
18:00
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Virtuózok – a Jávorkai testvérek közreműködésével
Csűrből imaház – Zakariás Attila építész
A magyar kultúra napja – Sík Frida és a Szentiváni
Mókavár / zenés irodalmi műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 21. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
16:50
17:15
18:00
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
A magyar kultúra napja –
Műhelybeszélgetés Berkes Kálmánnal
A magyar kultúra napja –
dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató előadása
A magyar kultúra napja –
Barsi Ernő és Timaffy László portréja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 22. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
18:00
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
In medias res – portré Sándor György humoralistáról
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Virtuózok – a Jávorkai testvérek közreműködésével
„A Rettenetes Csíkhágói Zaddam” – Makkai Ádám portréja
A magyar kultúra napja – díjátadó gála
Híradó – Győr és a régió hírei
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
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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 városhoz kötődő ajándékcsomag. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
Már havi nettó
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

Fotó: eto.hu

GYŐRBEN INDUL

A FEDETT PÁLYÁS
SZEZON

A

járvány miatt az atléták versenyzési lehetőségei korlátozottak az év első heteiben, ezért a GYAC vezetői átgondolták,
hogy tudnának segíteni a környező megyék
sportolóinak, hogy riválisok ellen küzdve is le
tudják mérni, hol tartanak a felkészülésben. A
klub a tavalyi évhez hasonlóan ismét megrendezi a Fedettpályás Újévi GYAC Kupát az Olimpiai Sportparkban január 24-én.

VISSZATÉRŐKKEL

A

A BENTMARADÁSÉRT

klubvezetés dolgozik a női labdarúgó
NB I.-ben szereplő ETO FC keretének
megerősítésén. A héten két régi-új játékost sikerült hazacsábítani Győrbe, hiszen
Süle Dóra és Kovács Laura újra zöld-fehér
szerelésben lép majd pályára. Mindketten
az ETO korábbi játékosai, akik visszatérésük
után nagy segítségére lehetnek a csapatnak a bennmaradásért folytatott küzdelemben. A két válogatott játékos a német
Bundesligában szereplő SC Sand csapatától
tért haza, hogy segítse nevelőegyesületét
céljai elérésében.

Közös megegyezéssel bontottunk szerződést
német klubunkkal. Több oka is volt ennek a döntésnek, amit nem szeretnénk részletezni, viszont mindent köszönünk az SC Sandnak, sok
tapasztalattal, élménnyel gazdagodtunk. Fél
éve, amikor külföldre szerződtünk, még azt
mondtuk, hogy egy fejezet lezárult, de most újra
itt vagyunk. Ez a második otthonunk, ezért mindig boldogan jövünk ide vissza. Fontos félév áll
előttünk, szeretnénk segíteni a csapatot, és átadni azokat a tapasztalatokat, amelyeket kint
szereztünk. Reméljük, hogy minél sikeresebb
szezont tudunk majd zárni – mondta Süle Dóra.

„Saját versenyzőinknek is hatalmas lehetőség
ez arra, hogy meg tudják kezdeni a fedett pályás idényt, és nem az országos bajnokságokkal kell indítaniuk, és egyben befejezniük a szezont. Az Olimpiai Sportpark adta lehetőségeknek köszönhetően az indulók 60 méteres síkfutásban, 60 méteres gátfutásban, távol- és
hármasugrásban, valamint súlylökésben versenyezhetnek fedett pályán, a szabad téren
pedig diszkoszvetők mérhetik össze tudásukat” – mondta Kiss Dániel, a GYAC atlétáinak
szakosztályvezetője.
A versenyt a Magyar Atlétikai Szövetség is
jegyzi, minden egyes eredmény felkerül korosztályonként a ranglistára. A GYAC atlétái több
mint 150 rajthoz állást terveznek a hazai rendezésű viadalon.

EURÓPA-KUPA BUBORÉKBAN
Január 19. és 23. között Győr ad otthont a női kosárlabda Európa-kupa
csoportkörének. Itt két magyar csapatnak szurkolhatunk, a házigazda UNI
Győr MÉLY-ÚT és az Atomerőmű KSC Szekszárd együttesének. A riválisok
a török Kayseri és az ukrán BC Prometey lesznek. Az esemény egyik különlegességét a vírushelyzet okozta korlátozás adja, az A-csoport találkozóit ugyanis „buborékban” rendezik, vagyis a Győrbe érkezéskor minden
csapat elfoglalja a szálláshelyét, és onnan már csak az edzések és mecscsek helyszínéül szolgáló egyetemi csarnok között ingázik majd.
A nyitómeccset január 19-én, kedden 17 órakor a házigazda UNI Győr
MÉLY-ÚT és a török Kayserispor vívja majd. Ezt követően 20.30-kor ren-

dezik a Szekszárd és az ukrán Promotey összecsapását. Egy nap szünet
után csütörtökön 17 órakor Promotey–UNI Győr, 20.30-tól Kayserispor–
Szekszárd, pénteken 17 órától Kayseri–Promotey, 20.30-tól Szekszárd–
UNI Győr találkozókat rendeznek. A meccseket zárt kapuk mögött rendezik, de a Digi Sport élőben közvetíti valamennyi találkozót. A csoportból az
első két helyezett jut a legjobb 16 közé, a nyolcaddöntőket és a negyeddöntőket is buborékokban játsszák majd le március 16. és 18. között.
A magyar résztvevők csoportjai mellett Brno (Csehország), Landerneau (Franciaország), Sepsiszentgyörgy (Románia) és Valencia
(Spanyolország) lesz házigazda.
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ONÓDI ÁKOS VÉDETT A LIVERPOOL ELLEN

ETO-NEVELÉS AZ ASTON VILLA KAPUJÁBAN
Onódi Ákos neve nem csak a labdarúgást kedvelők fülében
csenghet jól az elmúlt napokban.
A 19 esztendős kapus ugyanis
egy héttel ezelőtt az Aston Villa
színeiben az FA-kupában védhetett a Liverpool ellen. Az ETOban nevelkedő és innen Angliába
igazoló tehetség remek teljesítményt nyújtott a 19-szeres angol bajnok ellen. Ákost épp egy
olyan meeting után faggattam,
ahol a különböző doppingszerekről kaptak felvilágosítást a
fiatal Villa-játékosok.

adataimra koncentráltam. Át tudtam alakítani
az idegességemet energiává.
A Liverpool összeállítása nem tűnt tartalékosnak. Milyenek voltak testközelből a nemrég
Bajnokok Ligáját nyert játékosok?
Hendersonnak és Milnernek hihetetlen felépítése van, rendkívül erősek. A támadósor „alacsonyságán” viszont meglepődtem, de természetesen ebben rejlik az erejük, hiszen elképesztő dinamika és gyorsaság van az alacsony
súlypont mögött. A labdakezelés és játéktudás
terén is egy magasabb szintet képviselnek.
Ahogy említettem az elején, 11 védés, ebből 8
bravúr. Ez a mennyiség az FA-kupában ritkának számít, pláne egy 19 éves hálóőrtől. Ettől
függetlenül van hiányérzeted?
Annak ellenére, hogy 4–1-re kikaptunk, hatalmas pozitív élményként tartom számon a pénteki mérkőzést, főleg a védéseimet. Külön meglepetés volt számomra, hogy ennyiszer és ilyen
szituációkban tudtam hárítani. Megkaptuk a felvételeket a meccsről, és a napokban ki is elemeztük a kapusedzőmmel. Az első és a harmadik gól miatt vagyok egy kicsit bosszús, de ettől
eltekintve nem gondoltam volna, hogy egy ilyen
helyzet ilyen jó dolgokat hoz ki belőlem.

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Neville Williams

A tétmérkőzések után szokás, hogy néhány játékost szúrópróbaszerűen doppingtesztre
visznek az ellenőrök. Téged teszteltek a Liverpool elleni meccset követően?
Nem, engem nem.
Pedig általában azokat a játékosokat szokták
ellenőrizni, akik jól teljesítenek az adott mérkőzésen. Te pedig 11 védéssel – ebből az InStat szerint 8 nagyobb hárítással – mondhatni
kiemelkedtél a mezőnyből. De ne rohanjunk
még ennyire előre! Hogyan tudtad meg, hogy
te védesz a felnőttcsapatban, ráadásul a bajnoki címvédő Liverpool ellen pénteken?
Csütörtökön az U23-as csapat délutáni edzése
előtt az Aston Villa akadémiájának igazgatója
tartott egy rögtönzött meetinget nekünk. Volt
nála egy papír, rajta több mint húsz név, és közölte, hogy akik ezen a listán rajta vannak, nagy
valószínűséggel ők lépnek pályára egy nap
múlva az FA-kupában. Az első csapatnál
ugyanis több koronavírus-fertőzés volt. Semmi
sem volt biztos, ezért hétpecsétes titokként
kellett ezt az információt kezelni, így a szüleimnek sem mondhattam el a nagy hírt. Másnap
délben, egy negatív Covid-teszt után vált biztossá, hogy az U23-as csapat velem a kapuban
játszik majd.
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Egy ilyen kaliberű mérkőzés külön mentális
felkészülést igényel. Hogyan sikerült rendbe
rakni a gondolataidat ilyen rövid idő alatt?
Taktikai-technikai oldalról semmit sem változtattunk, és szokás szerint kielemeztem az ellenfél játékosait, kitől mire számíthatok. Lélektanilag azért voltak gondok… (nevet). Ezt a csütörtök esti elalvásról is elmondhatom, nagyon
nehezen tudtam álomra hajtani a fejem. Az első csapat kapusai, Tom Heaton és Emi Martinez sokat segítettek a mentális felkészülésben,
ahogy a kapusedzők is, akiktől rengeteg támogatást kaptam.
Aztán jött Jürgen Klopp, aki minden lerombolt…
Mondhatni igen, hiszen a bemelegítésnél végig
minket figyelt. Számára is új volt ugyanis a szituáció, hiszen ők a felnőtt Aston Villára készültek. Elég kényelmetlen érzéseket váltott ki belőlem, ahogy figyelte, mire is készülünk a bemelegítésnél. Az első sípszó után azonban
minden egyes rossz érzés elmúlt és csak a fel-

Ez a járható út az elkövetkezőkben? Még több
ilyen, vagy ehhez hasonló meccset játszani a
felnőttek között a fejlődés érdekében?
Ekkora adrenalinlöket még életem során
nem ért, talán akkor, amikor az ETO-ban 16
és fél évesen bemutatkoztam a Sopron ellen
NB II.-ben. Szeretem ezeket a szituációkat,
így mindenképpen egyre több ilyenre van
szükségem. Az ötödosztályt céloztam meg,
ahol már kellő nyomás van a játékosokon,
szinte vérre megy a küzdelem. Számomra ez
fizikálisan és mentálisan is hatalmas fejlődési lehetőség lenne.
Az ETO-ban kaptad meg az alapokat, innen kerültél az Aston Villához. Mit emelnél ki a győri
időszakból?
Rendkívül jó képzést kaptam otthon. Itt, Angliában meg is köszönték a kapusedzőimnek, hogy
ennyit foglalkoztak velem. A hajlékonyságom,
a reakcióidőm és az „egy az egy elleni” szituációk voltak azok, amikben kiemelkedően teljesítettem, legalábbis külföldön ezeket emelték
ki. Pánczél Rolandot mindenképp szeretném
kiemelni, 9 éves koromtól ő foglalkozott velem. Sokat köszönhetek neki, de Balázs Zolival, Boros Lukáccsal, valamint Ulbert Tiborral
is sokat dolgoztam és mindannyian hozzátettek a karrieremhez.

A bajnokságban eddig lejátszott tizenhét mérkőzéséből tizenötöt megnyert,
és mindössze kétszer kapott ki az UNI Győr MÉLY-ÚT női kosárlabdacsapata.
Iványi Dalma vezetőedző együttese a tabella második helyén áll, úgy, hogy a
legutóbbi tizenegy alkalommal győztesen hagyta el a pályát. A játékosok
abban bíznak, hogy megmarad a lendület, állandósul a kiváló játék, a csapat
pedig a második helyről kezdheti majd a rájátszást. A zöld-fehérek válogatottja, Dubei Debóra nyáron érkezett Győrbe a Soprontól, rögtön az első
győri idényében érmet ünnepelne.

LENDÜLETBEN A GYŐRI LÁNYOK
DUBEI DEBÓRA ÖRÜL A MESÉBE ILLŐ KEZDÉSNEK

A bajnokságban óriási lendülettel menetel a Győr.
Mernek nagyot álmodni?
Szerencsére egy hosszú, tizenegy meccses győzelmi szériában vagyunk, szeretném azt mondani,
hogy az elején. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
könnyű volt ezeket a mérkőzéseket nyerni, hiszen
voltak a sorban kemény rangadók. Az előző idények
egyik legnagyobb riválisát, a Szekszárdot például
oda-vissza legyőztük. A legfájóbb pont a Csata elleni idegenbeli vereség volt, de azt gondolom, hogy
a szezon második felében ezt a botlást kijavítjuk,
és a rájátszásnak a második helyről vágunk neki.
Milyen a közös munka Iványi Dalmával?
Az, hogy milyen szoros egységet alkotunk, nem is
kérdés, hiszen még aki az irodában dolgozik, ő is a
csapat része, velük, a szakmai stábbal, a játékosokkal közösen vagyunk egy kerek egész. Nagyon jó a
hangulat a klubnál, nyilván ebben a legnagyobb
rész a győzelmeknek köszönhető. Iványi Dalma pályafutása, az ő személye a kosárlabdában pedig
magáért beszél, amellett, hogy közvetlen ember és
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Kocsonyának való húsrészek

TELJES VÁLASZTÉKBAN
folyamatosan kaphatók!

Sertéslapocka
Ft/kg helyett
999

899 Ft/kg
Sertés rövidkaraj
1199 Ft/kg
Sertés vállpecsenye
1199 Ft/kg
Sertés húsos csont
300 Ft/kg
Sertéscomb, bôrös,
formázott

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

Legutóbb nyáron, a Győrbe szerződésekor beszéltünk a válogatott edzőtáborában. Akkor még csak
a terveiről tudott nyilatkozni, szerette volna minél
előbb megismerni a várost és a csapattársait. Elégedett azzal, amit tapasztalt?
Elégedettebb csak akkor lehetnék, ha a hétköznapi
élet a normál kerékvágásban zajlana. Nagyon a szívemhez nőtt a város, mondom ezt úgy, hogy a vírushelyzet miatt nem láthattam, tapasztalhattam meg
mindent. Megszerettem Győrt, a csapatot pedig még
inkább, mert eddig olyan szezonunk van, ami mesébe
illő. Pozitív az összkép, és erről a csapattársaim is hasonlóan vélekednek. Fontos volt az első pár hónapban, hogy megbarátkozzam az új környezettel, a csapattársakkal. Az első pár hónap egy teljesen más életvitelt kíván. Mivel olyan személyiség vagyok, aki tud
alkalmazkodni, a beilleszkedés is könnyen ment, és
megtaláltam a közös hangot mindenkivel.

Akció: január 15—21.

999 Ft/kg
Sertés bôrös karaj
999 Ft/kg
Bôrös félsertés fejjel
699 Ft/kg
lábbal, farokkal
Sertészsírszalonna

499 Ft/kg
Mesés tejföl

330 g, 693,94 Ft/kg

229 Ft/db
Magyar piros alma

269 Ft/kg
nagyon nagy tudással rendelkezik, amit át is tud
adni nekünk. Dalma munkája meglátszik a csapaton, és reméljük, büszke ránk.
Dubei Debórára a válogatottban is fontos feladatok várnak az első néhány héten belül.
Februárban lesz egy buborékban rendezendő mecscsünk Szlovákia ellen, Pöstyénben, ahol az Európabajnoki részvétel a tét. A sorsunk már nem csak a saját kezünkben van. Novemberben kikaptunk a Hollandoktól, tehát nem elég megnyerni azt a meccset,
a másik találkozóra is figyelni kell. Reméljük, számunkra kedvezően alakul az az eredmény is.
Akkor akár énekléssel ünnepelne?
Igen, az nem áll távol tőlem, csapattársak előtt még
vállalom is. Amikor kicsi voltam, úgy mutatkoztam
be mindenkinek, hogy Dubei Debóra Franciska, színésznő. Nagyon szeretek énekelni is, de színpadra
állni már nem. Sokszor mondták a csapattársaim
is, hogy menjek el valami tehetségkutatóra, de szerintem nagyobb sikereket érek el a kosárlabdában.
Soha nem mondom, hogy soha, ki tudja, egyszer lehet, hogy belevágok.

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

kartonos ár

179 Ft/db
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