


„Minden-
nek az alapja a
gazdaság, ami
meglepően jól teljesít
és nagyon hamar talpra
állt a járvány harmadik hul-
láma után, a jól pörgő termelés
az alapja a béremeléseknek is” –
hangsúlyozta Simon Róbert Balázs. 

Januártól bruttó 200 ezer forintra nő a minimálbér és
260 ezerre a garantált bérminimum, az erről szóló meg-
állapodást a tervek szerint november közepén írják alá. 

kedvezőbb adat, mint egy évvel korábban” –
mondta Simon Róbert Balázs. „Bővült a fog-
lalkoztatottság is, a legaktívabb korosztály-
ban 4 millió 687 ezerre nőtt a foglalkoztatot-
tak átlagos havi létszáma” – tette hozzá az
országgyűlési képviselő.

„Jó hír az is, hogy a tervek szerint november kö-
zepén aláírják a minimálbér bruttó 200, a ga-
rantált bérminimumnak pedig bruttó 260 ezer
forintra emeléséről szóló megállapodást, ez
közel 2 millió embernek jelent majd komoly se-
gítséget 2022-től” – emelte ki a képviselő. 
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

FŐÉPÍTÉSZ 

munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban
további információ a gyor.hu honlapon, a Pályá-
zatok menüpont alatt érhető el.

Városunkban mérsékelt a szennyvíz koronavírus-koncentrációja, a tendencia egyelőre
stagnáló. A 43. héten a vizsgált magyarországi települések egyre nagyobb hányadát jel-
lemzi viszont emelkedett SARS-CoV-2-koncentráció. Emelkedés Békéscsaba, Debrecen,
Eger, Miskolc, Szekszárd és Szombathely mintáiban látható. A települések zöme mér-
sékelt, Nyíregyházán pedig alacsony érték volt mérhető – közölte honlapján a Nemzeti
Népegészségügyi Központ. Az intézmény kéri, hogy aki még nem tette, éljen az ingyenes
védőoltás lehetőségével.

Mit mutat a szennyvizünk?

Nemrégiben került sor a marcalvárosi és gyirmóti fogadóórákra, legközelebb
november 11-én, csütörtökön 16 és 17.30 között Kismegyeren, a kormány-
hivatal épületében (Arató utca 5.) várja az érdeklődőket a képviselő. Kara Ákos

novemberben tart még újabb fogadóórákat is, hiszen 18-án szintén 16 és 17.30 óra kö-
zött Ménfőcsanakon, a Bezerédj-kastélyban, majd pedig november 25-én 16 és 17.30
óra között Adyvárosban, a Fekete István Általános Iskolában kereshetik fel a képviselőt.
Kara Ákos lapunknak elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a személyes találkozást
az emberekkel. „Ez az országgyűlési képviselői munka alapja. Ezért tartottam képvise-
lőként már eddig is nagyon sok fogadóórát és ezért is mentem már eddig is az elmúlt
években sok közösségi rendezvényre. Nagyon sokféle problémával keresnek meg a hoz-
zám fordulók és sokszor rendkívül jó ötleteket, javaslatokat is adnak, így tudjuk az itt
élőkkel közösen fejleszteni Győrt és az egész térségünket.” Az országgyűlési képviselő
azt is hozzátette, hogy munkája során a legfontosabbnak mindig is azt tartotta, hogy
biztonságos legyen és folyamatosan fejlődjön az egész térségünk.

KARA ÁKOS ÚJRA FOGADÓÓRÁN VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET
Kara Ákos, Győr és a térségünk egyik országgyűlési képviselője
novemberben is több helyszínen várja fogadóóráján az itt lakók
észrevételeit, ötleteit, javaslatait. 

NÖVEKVO MINIMÁLBÉR,
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG
Ezt Simon Róbert Balázs országgyűlési képvi-
selő mondta a Győr Plusznak, aki kiemelte,
több tízezer forinttal magasabb összeg marad
majd a munkavállalók zsebében 2022-től. A
képviselő arról is beszélt, hogy tovább csökkent
a munkanélküliség idehaza, 250 ezernél is ke-
vesebben vannak állás nélkül, számuk közel
egynegyedével csökkent az egy évvel korábbi-
hoz képest.

„A szeptemberi, legfrissebb adatok szerint
250 ezerre csökkent a nyilvántartott állás -
keresők létszáma, ami majdnem negyedével

´́
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Önt azzal támadta meg legutóbb az ellenzék,
hogy az ingyenes városi rendezvények költ-
ségét másra is lehetett volna fordítani. Miért
tartanak szórakoztató rendezvényeket in-
gyen a városban?
Győrben az ingyenes nagyrendezvények hagyo-
mányai körülbelül negyven évre nyúlnak vissza.
Sokan emlékezhetnek a Győri Nyár nyolcvanas
évekbeli sikereire, aztán megjelent a Barokk Fesz-
tivál, a Könyvszalon, vagy a Tavaszi Fesztivál, s jöt-
tek az ingyenes nagykoncertek. Igaz, abban az
időben a sztárfellépő Lagzi Lajcsi volt a Dunakapu

téren, de hát változnak az idők, az embereknek ar-
ra a műfajra már kevésbé van igényük. A nívósabb
fellépőket viszont joggal várják Győrben, hiszen
pár éve is már Tom Jones énekelt itt sok ezer em-
bernek, vagy a Straits és hasonló sztárzenekarok
szórakoztatták „ingyen” a győri közönséget. Idén
a Slade, a Hooligans, a Republic, Plácido Domingo
és a Tankcsapda adott tömegeket vonzó koncer-
tet. A Covid-bezártság után a győriek igenis meg-
érdemelték azt, hogy kitombolhassák magukat,
vagy Domingo esetében ámulattal hallhassák a
világ leghíresebb tenorját. Nyilván senki nem gon-
dolja, hogy ezek a rendezvények – azért, mert nem
szedünk belépőt – ingyen jönnének városunkba.
A számlát valakinek mindig ki kell fizetni.

Nyilván a megrendelőnek, vagyis az önkor-
mányzatnak.
Szerencsére a járványhelyzet ellenére voltak
gáláns támogatóink, köztük az Audi, az E.ON, a
Waberer’s, a  Rába, a Győri Szeszgyár, a Credo-
bus, az Alcufer, az Agrofeed, az Eurogenerál
Zrt., a Fész Zrt., a Hödlmayr International, a
Solydent, az Unicentrál és a Vidanet. Az OTP
Bank pedig egy az egyben állta a városháza
előtt fölállított Győr-kereszt költségeit. Így az
ellenzéknek az az állítása, hogy közpénzből fi-
nanszírozzuk az emberek szórakoztatását, ter-
mészetesen nem állja meg a helyét. Értem én,

SEMMI SINCS INGYEN: 
SEM A KONCERT, SEM A PARKOLÁS

hogy választások közelednek, azt is, hogy sze-
rencsétlenek mindenáron megpróbálnak vala-
mi botrányt kavarni körülöttünk. És értem azt
is: azt sem mondhatják, hogy vettünk volna in-
kább lélegeztetőgépet, mert mint tudjuk, ezzel
jelenleg a kórházak a kormány jóvoltából be-
csülettel el vannak látva. Azt gondolom, a jó
dolgokból nem kellene megpróbálni rosszat fa-
ragni, és összevissza hazudozni az emberek-
nek. De hát ez van, van, aki dolgozik, valaki pe-
dig azért kapja a fizetését, hogy ármánykodjon. 

Nincs ingyen sztárkoncert, de nincsen ingyen
parkolás sem. Itt is az a kérdés, ki fizeti a ré-
vészt, kik a haszonélvezői a kedvezmények-
nek, s mindezt kinek a pénze bánja.
A belvárosi parkolóhelyeken jelenleg egy bel-
városi lakos 3.900 forintért parkol egész évben.
Ez a kedvezmény egy parkoló esetében több
mint 1 millió forint veszteséget okoz évente az
önkormányzatnak. Ezt tessék beszorozni a
parkolóhelyek számával, és akkor most kérde-
zem én, hogy elődeink ezt az éves parkolódíjat
megállapítva hány milliárd bevételkiesést
okoztak az önkormányzatnak, a város egész
közösségének? Tudom, természetes az az
igény is, hogy azok az emberek, akik nem tud-
nak garázst fenntartani vagy a saját ingatlanon
belül parkolni az autójukkal, a közterületen tud-
ják elhelyezni a személygépkocsijaikat. Nekik
segíteni kell abban, hogy lakókörnyezetükben
a közterületen is parkolni tudjanak. De vajon
milyen mértékben kell segíteni?  Ez a kérdés

Fotó: O. Jakócs Péter

MEGBÍZTUNK EGY 
KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÓ
CÉGET, HOGY NAGY 
MINTÁN VÉGEZZEN 
KÖZVÉLEMÉNY-
KUTATÁST A PARKOLÁS
AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRŐL

okkal merül fel a városban. Erre a választ én
most Simon Róbert Balázs országgyűlési kép-
viselővel együtt gondolkodva a győriektől ké-
rem. Megbíztunk egy közvélemény-kutató cé-
get, hogy nagy mintán végezzen a városban
közvélemény-kutatást a parkolás aktuális kér-
déseiről, amit természetesen azonnal nyilvá-
nosságra hozunk, amint az eredménye a ren-
delkezésünkre áll.

Ön hetekkel ezelőtt felhívást tett közzé a
Face book-oldalán, hogy jelezzék az embe -
rek, hova szeretnének gyalogos átkelőhe-
lyet, zebrát Győrben. Történt valami azóta,
vagy csak megnyugtató pótcselekvésnek
szánta a kérdést?
Rengeteg javaslat érkezett, és alapos munkát
végeztünk. A szakemberek válaszait napokon
belül közlöm a Facebook-oldalamon, ezért ké-
rem, hogy kövessenek ott is, mert mindenki
megkapja a választ akkor is, ha indokoltnak bi-
zonyult a kérés, és akkor is, ha a szakemberek
nem javasolnak egy-egy elképzelést. 
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Tíz éve lett ,,A város hangja”. Győr egyetlen
helyi sugárzású rádiója 2011 novembere
óta szórja műsorát a város közel 40 kilo-

méteres körzetében. A „száz egész egyen” a
modern slágereken túl az elmúlt közel 60 év
teljes zenei palettája megszólal nap mint nap,
óránként, a régiót érintő legfrissebb hírekkel,
közérdekű információkkal fűszerezve. 

Az adásszerkezetből kimaradhatatlan a hétvé-
genként megszólaló beszélgetős műsor, ahol
szombaton és vasárnap a rádió fenegyereke,

EGY ÉVTIZEDE A VÁROS HANGJA

TÍZ ÉVE SZÓL A RÁDIÓ
2011-ben már nem „bródkasztingnak” hívták, viszont sok pénzbe
került. Akkoriban már nem volt elég, ha Marcal János segédtiszt
elénekelt egy nótát, műsor is kellett. Műsor lett, széles körű, az
adást pedig már nem házilag fabrikált detektoros készüléken hallgatják
az ügyes diákok…

Herkely Ákos faggatja a városi közélet ismert
szereplőit tabuk és skrupulusok nélkül.

„Hétvégi királylány helyett én vagyok a hétvégi
zsivány. Embereket faggatok, akik valamiért
válaszolnak, és sokszor magam sem értem,
hogy miért. Felkavaró vagyok, megosztó, de
egyre nagyon büszke vagyok, hogy mi vagyunk
a város hangja” – vallotta a szerkesztő.

Persze vannak csendesebb „őrültek” is a stáb-
ban. Ferenczy Balázs már 2012 óta aktív tagja
a csapatnak, műsorzáró szlogenje pedig már
szállóigévé vált Győrben. „Rádiónk 2011 no-
vemberében kezdte meg adását, én 2012 feb-
ruárjában már gyakornokként figyeltem, ho-

gyan is rádióznak a profik. Sok alázatos munka,
gyakorlás után 2014 áprilisában lehetőséget
kaptam, hat éven át én lehettem a város hang-
ja a hétvégéken, egy ideje pedig a délutánokat
és a kora estéket tölthetjük együtt. Nagyon
megtisztelő érzés ott lenni a győriek minden-
napjaiban, az autókban, a konyhában, vagy ép-
pen a kisboltban. A Győr+ Rádió tízéves, én
idén a misztikus hetedik évhez érkeztem, re-
mélem, sok közös pillanat vár még ránk, amit
hangulatosan, vidáman élünk meg – hiszen
csak így érdemes rádiózni. Csak pozitívan!” 

A Reggeli műsorvezetői igazi hősök. Hajnalban
kelnek, dumálnak 10-ig. Nem kispálya. Orosz
Sanyi a rádió doyenje. A csapat első munkatár-
sa volt és erre büszke is. A napokban épp a reg-
geli műsorban osztotta meg a hallgatókkal:
„Ami jár, az jár! Én voltam az első!” Tehát tíz éve
nyomja az ipart és az „oroszsanyis” szóvicce-
ket, amiket titokban értékel a rádió főszerkesz-
tője, Nagy Roland, ám ezt sohasem vallaná be
élőben… Rádiózni viszont szeret: „Rengeteg él-
ményt, barátságot köszönhetek a rádiózásnak,
akadt bőven olyan közös pillanatom a Győr
Plusszal, amit soha nem felejtek el. Most a

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter



2021. november 5. 5

2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál ug-
rik be, amikor élőben közvetíthettük a győri
Sipőcz Richárd aranyérmét a judocsarnokból.
Igazából pillanatokon múlott minden, hogy
odaérek-e az uszodából a helyszínre, a kezdés
előtt estem be a terembe, és azonnal mentünk
is adásba. Ferenczy Balázs a stúdióból felkon-
ferált, én pedig azonnal elkezdtem a közvetí-
tést, majd szinte ordítva ünnepeltem a meccs
végén a hazai aranyérmet a hallgatóinkkal
együtt. Sok ilyen közös emléket kívánok még
saját magunknak” – mondta Roland.

A Reggeli kettőse idén hármassá bővült, hisz a
két fiúhoz körömcipő-kopogással csatlakozott
a már nyolc éve a rádiónál dolgozó kitűnő hang:
Bajzát Zsuzsi, aki minden eseményhez talál a
házi gyűjteményében valami olyan darabot,
ami szebbé teszi a két fiú napját. A nyuszifültől
a horrormaszkig. „A születésnapokon, évfordu-
lókon mindig számot vetünk. Nincs ez másként
most sem. Nagy öröm számomra, hogy a
Győr+ Rádió történetének nyolc éve már én is
részese lehetek. Ez idő alatt rengeteg dolog
változott az életemben, de a rádió mindig a
stabilitást, a fix pontot jelentette nekem. Min-
dig örömmel álltam az itt kapott új feladatok és
kihívások elé, remélem, hogy még sokáig
mondhatom a hallgatóinknak, hogy mi vagyunk
a város hangja!”

A reggel és a nap további részében van két
megbízható kolléganő is. Csak óránként szó-
lalnak meg, akkor viszont fontos mondatokat
olvasnak az éterbe. Ők a rádió hírszerkesztői.
Ketten vannak és testvériesen megosztják
egymás között a felkelés vagy épp a fennma-
radás problémáját. Nimsz Zsuzsanna és So-
mogyvári Zita. A feladatuk nem játék és me-
se, hisz az ő felelősségük, hogy minden in-
formáció eljusson a győriekhez, ám Nimsz
Zsuzsi szerint lehet picit lazítani is. „A hír-
szerkesztő szobából egy üvegablakon át lát-
ható a stúdió. Látható ugyan, de nem hallha-
tó, mi zajlik odabent. Mondhatni úgy is, hogy
a hírszerkesztő és a műsorvezetők szavak
nélkül is értik egymást. Vannak azonban pil-
lanatok, amikor olyan dal szól a rádióban, ami
miatt fel kell tekerni a hangerőt. Ilyenkor a
zene átszűrődik a hírszobába, és abban a pil-
lanatban – amikor a zenének még a fal sem
szabhat határt – közösen táncol és nevet a
hírszerkesztő, jómagam és a műsorvezetői
stáb. Ha visszagondolok a Győr+ Rádiónál
eddig eltöltött másfél évre, ezeken a pillana-
tokon mindig elmosolyodom.” 

Zita nyolc hónapja dolgozik hírszerkesztőként
a rádióban, és már az első naptól kezdve érzi a
felelősséget: „Élmény a Győr+ csapatában dol-
gozni, a »város hangjának« lenni. Számomra

Győr a pezsgést, a fejlődést és a jövőt jelenti.
Megszólalásaimban ezt az életérzést szeret-
ném átadni a hallgatóknak” – mondta.

Persze ebből a cikkből nem maradhat ki Kaszás
Kornél, az alliterációk atyja sem, aki egy-egy
pompás pénteken kitűnő életviteli tanácsokkal
látja el a hallgatókat. És nem hagyhatjuk ki Far-
kas Mónikát sem, aki hétköznap esténként iz-
galmas témákkal jelentkezik, vasárnaponként
pedig klasszikus zenét csempész a rádió mű-
sorába, 2013 óta szerkeszti a Divertimentót, a
Győri Filharmonikus Zenekar műsorát. 

A rádiózás igazi csapatmunka, nem működhet
háttértámogatás nélkül, vannak olyan munka-
társaink, akiknek a hangját nem hallhatják a
hallgatók, ám nélkülük nem szólna az adás. Ők
felügyelik a technikát és a megszólaló zenéket.
Közülük a rangidős Tompa Mihály, munkáját
Czafit Róbert segíti, a technika stabilitásáért
pedig Fűzfa Máté felel.

Természetesen van utánpótlás is. A 20. évfor-
dulón valószínűleg már ők kerülnek a cikk ele-
jére. A Győr+ Rádió legifjabb műsorvezetője
Weisz Mátyás, aki a streamrádiós pályafutása
mellett hétvégi műsort vezet a 100.1-en. 

Fehér Bálint is a következő generáció harco-
sa, aki szerelmese a rádiózásnak: „Egy prog-
ramigazgató mondta nekem egyszer: Az em-
berek a tévét nézik, az újságot olvassák, a rá-
diót pedig szeretik. Számomra pedig a rádió-
zás az, amit egy pillanatra sem adtam fel.
Sokat küzdöttem azért, hogy vasárnap 17
órától a hallgatók itt hallhassanak engem. Az
életben múlhatnak szerelmek, barátságok,
munkahelyek, de a rádió örök. Ezért jó ezt
csinálni és a hallgatók mindennapjaiban egy
kicsit ott lenni.”

TERMÉSZETESEN
VAN UTÁNPÓTLÁS IS. 
A 20. ÉVFORDULÓN
VALÓSZÍNŰLEG 
MÁR ŐK KERÜLNEK
MAJD A CIKK ELEJÉRE.

A rádió örök. 
Boldog szülinapot Győr+ Rádió, 
a város hangja!
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A80 centiméter magas és 350 kilogramm
súlyú, bronzból készült harang az inns -
brucki Grassmayr műhelyben készült,

ugyanúgy, mint a kisharangok és néhány év-
vel ezelőtt a bencés templom harangjai is.
Hatalmas daruval emelték be helyére a tűz-
harangot, amivel még utómunkálatok lesz-
nek, aztán legkorábban december hatodikán
szólal majd meg.

„Valaha volt már tűzharangja az egykori győri
városházának, de azt háborús célokra elhurcol-
ták, az elmúlt száz évben pedig senkinek sem
jutott eszébe pótolni azt” – mondta dr. Dézsi
Csaba András. „Nemcsak a 750-es jubileum
miatt, de fontosnak tartottam, hogy pótoljuk az
elhurcolt tűzharangot, ami most végre a helyé -
re is került” – tette hozzá a polgármester. 

HELYÉRE KERÜLT A TUZHARANG ´́
Az egyedülálló harangjátékot biz-
tosító kisharangok után helyére
került a városháza tűzharangja is.
Erről a polgármester számolt be a
Győr Plusznak, aki természetesen
személyesen felügyelte a harang
beemelését. 

„A harang egy jelkép, egy szimbólum, min-
den győri számára, ezért is fontos, hogy bi-
zonyos jeles napokon újra megszólaljon
majd” – fogalmazott a városvezető. „Egye-
lőre biztosan még nem tudom megmondani,
mikor szólalhat meg a tűzharang, hiszen ki-
alakítják végleges helyét és finomhangolni is
kell, de legkorábban december 6-án lesz ez
a dátum a szakemberek szerint” – emelte ki
a polgármester.

„Biztos vagyok benne, hogy az egyedülálló ha-
rangjáték és az új tűzharang is komoly vonzerő lesz
a hozzánk érkező turisták számára, és a győriek is
biztosan szeretni fogják, hiszen nekik, értük készült
mindkettő” – hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András.
A 80 centiméter magas és 350 kilo gramm súlyú
harangot óriásdaru segítségével, centiméterről
centiméterre emelték be a városháza nyugati tor-
nyába, a nem mindennapi műveletet pedig már
közben sokan fotózták vagy videózták.

Az ingyenes föld alatti túrára október 29-én, pénteken került sor
első alkalommal, a polgármester Csepi László, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Polgári Védelmi Szövetség képviselője segítségé-

vel tartotta a vezetést. A látogatók megtekinthették a Várkazamata-kő -
tárat, a régi városháza leváltárát, a légópincét, és a MÁV-létesítményt a kin-
cseivel, értékeivel.

Dr. Dézsi Csaba András ötlete nyomán jött létre a program, amelyet még
két alkalommal rendeztek meg. Az előzetesen regisztrálók a város rejtett
titkait csodálhatták meg. „Fontosnak tartom, hogy megismerjük a törté-
nelmünket, legyünk büszkék az őseinkre. A győri vár különleges és csodá-
latos – hangsúlyozta a polgármester. – Nagy élmény nekem is, hogy meg-
ismerhettem ezeket a helyeket. Mindenkit biztatok, hogy jelentkezzen erre
az eseményre. A túrák januárban ismét elindulnak.”

GYŐR ,,REJTETT TITKAIT” ISMERHETTÉK MEG

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Dr. Dézsi Csaba András polgármester vezetésével Győr
kazamatáit, légópincéit ismerhették meg az érdeklődők. 

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor
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ANemzetközi Űrhajós Szövetség buda-
pesti konferenciájának résztvevői, űrha-
jósok, űrkutatók látogattak Győrbe, ahol

dr. Dézsi Csaba András polgármester magyarul,
angolul és oroszul tartott köszöntőbeszédet.
Elmondta, hogy amikor az első magyar űrhajós,
Farkas Bertalan részt vett az űrutazáson, az
egész ország izgalommal figyelte a tévé képer-
nyőjét. Büszkék voltunk rá, és büszkék voltunk
a tudományra, büszkék voltunk az egész em-
beriségre, hangsúlyozta.

„Akkor még gondolni sem mertük azt, amit
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
idén nyáron bejelentett: a kormányzati űrstra-
tégiában foglaltaknak megfelelően legkésőbb
2025-ig újabb kutatóűrhajósa lesz hazánknak.” 
A polgármester úgy fogalmazott: „Győr az autó -
gyártás fővárosa. Mi még ugyan a Földön já-
runk, de vannak olyan cégeink, amelyek a re-
pülőiparnak is a beszállítói. Rohamosan fejlődő
egyetemünk a műszaki képzés egyik legkor-

Az űrkutatás először a kommunikációt, utána a navigációt forradalmasította, most pedig már külső infra -
struktúraként használjuk az űrt – mondta a győri városházán megszervezett űrhajós-találkozón Ernst
Messerschmid, a stuttgarti egyetem fizikaprofesszora, aki 169 órát töltött az űrben. 

AZ ŰRHAJÓS KÜLDETÉSE KOLUMBUSZ KRISTÓFÉHOZ HASONLÓ
AMERIKAI ÉS OROSZ URUTAZÓK A VÁROSHÁZÁN´́

szerűbb oktatási intézménye. Biztos vagyok
abban, hogy az űreszközök kutatásában, gyár-
tásában Győr szellemi és gyakorlati partnere
lehet az űrkutatásnak. Orvosként azt gondo-
lom, hogy a kórház, illetve az egyetem az űrku-
tatás orvosi kérdéseiben is idővel partnerré
válhat.”

Ernst Messerschmid német fizikus, a stuttgarti
egyetem professzora arról beszélt, hogy a kí-
váncsiság viszi előre a világot. Az űrhajóst is a
titkok iránti kíváncsiság motiválja, mindenki
szeretne olyan szférájába eljutni a világmin-
denségnek, ahol ember még nem járt. Az űrben
hét napot és 44 percet töltött űrhajós kiemelte
ezeknek az utazásoknak a tudományos jelen-
tőségét. Emlékeztetett arra: évtizedekkel ez-
előtt még a nemzetek önállóan próbálták meg-
válaszolni a tudományos kihívásokat, ma már
tapasztalatokat cserélnek, sőt együttműköd-
nek egymással.

Az amerikai Mari Runco meteorológus és fizikai
oceanográfus 551 órát tartózkodott az űrben.
Ő az űrhajósok küldetését az Amerikát felfede-
ző Kolumbusz Kristóféhoz hasonlította. Arra

biztatta a fiatalokat, hogy mélyedjenek el az űr-
kutatás tudományában, ahol nemcsak űrhajós-
ként, hanem kutatóként, földi személyzetként
is hihetetlen kalandot élhetnek át.

Gregory H. Olsen csaknem tíz napot volt az űr-
ben. Arra hívta fel a figyelmet: A magyar szárma-
zású Charles Simonyi a szándékorientált progra-
mozás kutatójaként is kiemelkedő szerepet vál-
lalt az űrkutatásban, Magyarország igazán büsz-
ke lehet rá, fogalmazott. Charles Simonyi egyéb-
ként űrturistaként kétszer is járt a világűrben. 

179 napot élvezhette az űrutazás szépségeit
az orosz Alexander Polescsuk. Ő az űrkuta-
táshoz szükséges eszközök technikájáról és
technológiájáról beszélt. A budapesti kong-
resszus egyik célja, hogy fiatalokkal, diákok-
kal találkozzanak, mondta. A városházi prog-
ram után az űrhajósok a Széchenyi-egye-
temre látogattak. 

Dr. Wersényi György dékán az intézmény be-
mutatásakor szólt arról: egyetemük az űrtáv-
közlés számára is képez mérnököket. Jogá-
szaik pedig rendszeresen részt vesznek az
űrjoggal kapcsolatos versenyeken. Az egye-
tem Közép-Európa egyik legkorszerűbb rá-
diófrekvenciás laboratóriumával rendelkezik.
Itt olyan műszerek vizsgálatára is sor került,
amelyek azóta a műholdakon szolgálják min-
dennapjainkat.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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A kötet Credo vitam aeternam címmel jelent
meg a napokban, és mintegy háromezer győri
síremléket mutat be. Sokan biztos nem értik,
mit jelent a cím.
„Hiszek az örök életben” a cím jelentése, amely
egy keresztény imádságból való. Több szem-
pontból is ezt találtam megfelelőnek a köny-
vemhez. Egyrészt esszenciája, összefoglalója a
halálképnek, a túlvilágképnek, amely a zsidó és
a keresztény kultúra sajátja – ugyanis a zsidó
temető is nagy hangsúlyt kap a kötetben. Más-
felől ez a sor olvasható az egyik legjelentősebb
győri polgár sírján. Több mint száz éve áll Hil-
bert Károly síremléke a nádorvárosi temető ré-
gi főbejáratához közel, amelyen szintén ez a
felirat található. Mindenki olvashatja, aki arra
jár, és olvasták is, hiszen elterjedt a temetőben,
számos síremléken megjelenik.

Avasson be, hogyan zajlik a temetői kutató-
munka!
Már gyermekként is nézegettem a sírokat
édesanyámmal, egyetemista korom óta érde-
kelnek a temetők, a témában több könyvem is
megjelent már, de elsősorban a fővárosi sír -
kertekkel foglalkoztam. Mivel Győr a szülővá-
rosom és néhány éve haza is költöztem, fon-
tosnak tartottam e könyv megszületését. A vá-
ros temetkezőhelyeiről mostanáig nem készült
átfogó kötet, pedig a helyi templomi és temetői
síremlékek már régóta igényelték a részletes
bemutatásukat a város- és családtörténet
szempontjából. Győr mind a 18 temetőjét sírról
sírra végigjártam, elolvastam mindent, ami ol-
vasható állapotban volt, és le is fotóztam őket.

KÖNYV SZÜLETETT A GYŐRI SÍREMLÉKEKRŐL

TÓTH VILMOS KUTATTA A TEMETŐKET
Tóth Vilmos történész másfél év-
tizeden át fotózta és kutatta a
győri temetők síremlékeit. Célja
egy minél teljesebb adattár ösz-
szeállítása volt, ami bemutatja a
Győrben nyugvó közéleti szemé-
lyiségek: városvezetők, tisztvise-
lők, lelkészek, katonák, tanárok,
orvosok, jogászok, mérnökök,
iparosok, kereskedők, művészek
és sportolók, valamint a város és
az egykori vármegye neves csa-
ládjainak sírjait.

Igyekeztem beazonosítani a neveket a helytör-
ténetben, de az nem segített, hogy míg koráb-
ban kiírták a sírra az illető foglalkozását, mára
ez megszűnt. Régebben bőbeszédűek voltak a
feliratok. Kutatásokat elsősorban a temetők
irodáiban, a plébániákon folytattam. Végül há-
romezer olyan nevet választottam ki, akik je-
lentősnek mondhatók a város történelmében.

Melyik a legrégebbi sír, amit fellelt?
Győrben a legrégebbi, a római kori sírok a múze-
umban vannak, ezekkel nem foglalkoztam. Kö-
zépkori sírok a székesegyházban találhatók, né-
hány további az 1600-as évekből származik. A
legkorábbi, ami nem templomban van, 1713-ból
való, egy fiatalasszony és gyermeke német nyel-
vű síremléke a győr-szigeti templom kertjében áll.
A kismegyeri Malomsori temetőben pedig szin-
tén egy kisgyermek síremléke az 1788-as évből
maradt fenn. A könyvet 2019 év végén zártam le.

Milyenek a győri sírok, feliratok az ország más
városaihoz képest?
Győrben volt egy „belvárosi temető”, amelyet fel-
számoltak, pedig ez ma egy olyan történelmi sír-
kert lehetne, mint amilyenekkel az ország más
pontján találkozhatunk. Szerencsére számos sír-
emléket áthelyeztek a nádorvárosi temetőbe, így
amikor bejártam, kiderült számomra, hogy ott is
rengeteg olyan érték van, amiről érdemes írni, így
az adattár felét ez teszi ki. Az elkészült adattár
bemutatja a pontos sírhelyek, a nevek és az élet-

rajzi alapadatok mellett a síremlékek alkotóit, a
sírverseket és sírfeliratokat, valamint az átteme-
tésekre vonatkozó adatokat is.

Melyik síremlék volt az ön számára a leg -
különlegesebb?
A nádorvárosi temető legkorábbi sírköve 1806-
ból való, sokkal régebbi, mint maga a temető.
Borsos Miklós édesapja sírjára 1968-ban készí-
tett egy domborművet, melyet 2010 után a fém-
gyűjtők elloptak. A művész saját budapesti sírjá-
ról is elvitték a domborművet. Érdekesség, hogy
egyetlen Borsos-alkotást őriz még a győri sírkert,
az apa második feleségének sírján látható egy kis
angyalszobor. Az 1826-ban alapított, győr-szi-
geti izraelita temető önmagában is egy rejtett
kincs. A székesegyház déli hajójában áll egy püs-
pöki síremlék, Josef Gasser bécsi művész alkotá-
sa 1864-ből, ez őrzi a nagyközönség számára
nem látogatható püspöki kriptában eltemetettek
emlékét. A 18 temető közül az egyik legrégebbi
a csanaki, amely 1748-ban már létezett és az ősi
hagyományok szerint a templom köré temetkez-
tek, és így van ez a mai napig.

A kötet bemutatója a Győri Könyvszalonon lesz november 19-én 14 órától, 
a Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Tóth Vilmos, Marcali Gábor
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November 4-én ismét Alzheimer Café
találkozót tartottak a Rába Hotelben.
Az oldott hangulatú összejövetelre a

demenciával élő betegek hozzátartozói men-
tek el a Rába Hotel City Centerbe.

A 2014-ben elsőként Győrben indult Alzhei-
mer Café mára országos hálózattá vált, hi-
szen közel száz helyen működik. A házigazda
dr. Varga Gábor pszichológus volt. A résztve-
vők most dr. Csányi Attila neurológus főorvos
előadását hallgathatták meg. A demencia az
agysejtek elvesztésével járó neurológiai be-
tegség, melynek számos oka lehet. Az Alzhei -

ALZHEIMER CAFÉ
mer-kór a demenciák egyik leggyakrabban
előforduló fajtája. A betegség Alois Alzhei-
merről, egy német neurológusról (1864–
1915) kapta a nevét, aki 1906-ban egy men-
tális betegségben elhunyt asszony agyában
mikroszkóppal speciális elváltozásokat talált.

A kórban szenvedők gondozása, a velük va-
ló együttélés embert próbáló feladat elé ál-
lítja a hozzátartozókat. Ezért fontos szá-
mukra, hogy találkozhassanak a hasonló
helyzetben lévőkkel, hogy egy kávé mellett
nyugodtan beszélgethessenek, tapasztala-
tot cserélhessenek.

Az I. Ménfőcsanaki Kézműves és Ter-
melői Piacon több mint 30 árus mu-
tatta be termékeit. A szervező, Lacz-

kovits-Takács Tímea önkormányzati képvi-
selő elmondta, nagy öröm számára, hogy
a bemutatkozók nagy része a településrész
lakója. 

„Régi lakossági igény valósulhatott meg ezzel
a piaccal. Közel fél éve ismertettem az ötletet
dr. Dézsi Csaba András polgármesterrel, aki
azonnal biztosított minket a támogatásáról.
Külön öröm, hogy nagyon sokan jelezték a
közösségi médiában tett felhívásomra, hogy
szívesen rész vennének az eseményen, így
viszonylag rövid idő alatt nagy számú kiállítót
sikerült toborozni az első piacnapra.” 

A piacnyitást természetesen a polgármester
sem hagyhatta ki, dr. Dézsi Csaba András ki

PIACNYITÁS CSANAKON
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Vig Norbert

Közel féléves előkészítő munka után, október utolsó szombatján meg-
nyílt Ménfőcsanakon a termelői piac. A Bezerédj-kastély kertjében
megrendezett vásárt számos látványos produkció is színesítette. 

is használta a kínálkozó lehetőséget és több
termelő portékájából vásárolt is. 

„Fantasztikus hangulat van itt Ménfőcsana-
kon a piacon. Látszik, hogy a helyiek nagyon
szeretik, hisz nyüzsög az egész tér” – mondta
a polgármester. „A piac a város szíve. Az em-
berek itt találkozhatnak, beszélgethetnek
egymással, miközben nagyon szép áruk kö-
zött válogathatnak. Tehát nemcsak a keres-
kedésről szól a piac, hanem az emberek kö-
zötti kapcsolattartás egyik helyszíne is” –
tette hozzá dr. Dézsi Csaba András.

A ménfőcsanaki kézműves és termelői pia-
cot hagyományteremtő szándékkal hozták
létre a szervezők. A piacnyitáson elhang-
zott, a következőt az adventi időszakban
rendezik meg a településrészen. Laczkovits-
Takács Tímea tervei szerint a vásárt a jövő-
ben havonta vagy kéthavonta fogják meg-
rendezni. A gyakoriságot pedig a lakosság
igényeihez alakítják majd.
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ASolydent 1991-től várja a
betegeket Győrött, a Kál-
vária utcában. A fogászati

rendelő gyorsan bővült. Az ala-
pító, dr. Solymosi Péter a kezde-
tektől fontosnak tartotta a mi-
nőségi ellátást, a családias han-
gulatot. Ma már a fogászat, a
szálloda, az étterem, majd az új
rendelőintézet szinte elfoglalja a
Kálvária utca, a Pásztor utca és
a Hold utca találkozási pontját.
Az ajtón győri, Győr környéki be-
tegek éppen úgy benyitnak, mint
külföldiek. A jó orvosok, a jól fel-
szerelt rendelő híre gyorsan be-
járta a régiót.

A Solydent tevékenységének
három fő pillére a fogászati ellá-
tás, a fogtechnikai szolgáltatás
és a szállásadás. A modern hon-

FOGORVOS. AKIK JÁRTAK MÁR DR. SOLYMOSI PÉTERÉKNÉL, TUDJÁK, 
A FÁJDALOMMENTES KEZELÉS, A KIVÁLÓ MINŐSÉG, A MEGFIZETHETŐ ÁR, A PRECÍZ MUNKA, 
A KEDVES, BARÁTSÁGOS ORVOS–PÁCIENS KAPCSOLAT LÉTEZIK. 

SOLYDENT: A 21. SZÁZAD FOGÁSZATA GYŐRBEN
Fogaink épsége egészségünk egyik fontos alapja. A Solydent Fogászati Ren-
delőben európai színvonalon, elérhető árakon, és ami talán a legfontosabb,
barátságos, kedves környezetben, fájdalommentes kezelésekkel gyógyíta-
nak vagy előznek meg komolyabb problémákat. A rendelő impozáns épülete,
ahol a kezelések történnek, az utca túloldalán a Kálvária Hotel, ahol a hosz-
szabb kezelések alatt pihenhetnek a páciensek, olyan komplex szolgáltató
központ, amely párját ritkítja az országban is.

lapon (solydent.hu) már e-mail-
ben is be lehet jelentkezni az el-
látásra, sőt ajánlatokat is lehet
kérni a kezelésekre. A rendelő
vezetője, főorvosa szerint külde-
tésük az, hogy kiváló minőség-
ben dolgozzanak, mindezt precí-
zen és megfizethető áron te-
gyék. Ezeknek az elvárásoknak
csak úgy tudnak megfelelni, ha a
legkorszerűbb fogászati eszkö-
zöket használják, és ha rendsze-
resen képezik orvosaikat, sze-
mélyzetüket. Jellemzően, ha egy
új fogorvosi eszköz érkezik meg
a világpiacra, Magyarországon
szinte elsőként a Solydentnél le-
het vele találkozni.  

Mintha nem is fogorvoshoz
mennénk. A Solydentben ké-
nyelmes fotelok, kedves recep-

ciós, barátságos, letisztult kör-
nyezet fogadja az érkezőket.
Nincs bizonytalanság, nincs tu-
multus. A gyógyulás nyugalmas
szigete a rendelő, ahol minden
azért van, hogy a páciensek mi-
előbb gyógyuljanak.

A Solydent, dr. Solymosi Péter és
felesége, dr. Kiss Ilona nem csu-
pán egy nagyszerű, betegeket
segítő vállalkozást építettek fel
1991-től napjainkig. Ennél is to-
vább mentek, hiszen mindig ak-
tív szerepet vállaltak a közösség,
a győri közösség építésében. Tá-
mogatják azokat a civil egyesü-
leteket, például a Lions mozgal-
mat, amelyek a segítést tűzték

Dr. Solymosi Péter, a régió egyik
legnagyobb fogászati magán-
rendelőjének tulajdonosa és fő-
orvosa.

ki zászlójukra. Segítették a mű-
vészeket, számos tárlatnak he-
lyet adva a Kálvária Hotelben.
Helyi kezdeményezések mellé
álltak, kultúrát támogató mece-
natúrájuk jelentős. Természete-
sen a 750 éves Győrt, mint a vál-
lalkozásuknak és nekik is ott-
hont adó települést ahol tehetik,
segítik abban, hogy még ismer-
tebb, még szebb, még jobb vá-
ros lehessen. (x)

A Solydent Magyarország egyik legmodernebb, legjobban felszerelt, komplex szolgáltatásokat nyújtó fogászati központja Győrött, a Kálvária utcában.
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Nem kis felnőtt, létének megvannak a
maga törvényszerűségei, az egyik ilyen
az, hogy utánzás és empátia útján át-

veszi és magáévá teszi a szülők értékrendjét,
viselkedését. Természetesen a szülein kívül hat
rá minden és mindenki, akivel, illetve amivel
kapcsolatba kerül. A mai gyerekek pedig igen
hamar napi – sokszor többórás – kapcsolatba
kerülnek a televízióval. Épp ezért gyakran visz-
szatérő témája az óvodások szüleinek a tévé-
ből áradó agresszió, melytől szeretnék megvé-
deni csemetéjüket.

Valóban félteni kell a gyerekeket a tévétől? –
erről kérdeztük Virágné Bertalan Éva óvoda -
pedagógust.
Régóta foglalkoztat ez a probléma, így sokat
olvastam róla. E tekintetben nagyon megoszlik
a kutatók és a szakemberek véleménye. Mivel
körülöttünk mindig minden változik, általános
lett az a vélekedés, hogy az erkölcsi határokat
jobban be kell tartani, meg kell erősíteni. Ami-
kor pedig felelőst kezdünk keresni a bekövet-
kezett változásokért, gyorsan ráakadunk a mé-
diára mint minden baj forrására. Tény, hogy a
média sokszor túloz, s hogy a televízió sokszor
rossz példákat, hamis ideálokat tüntet fel von-
zónak, illetve olyan életmóddal kecsegtet első-
sorban a filmekben és a reklámokban, amelyek
reálisan nem elérhetők. Ezzel elégedetlenséget
és túlzott anyagiasságot szül a nézőben. Sze-
rintem hiba lenne csupán bűnbakként tekinteni
a televízióra. Gondoljunk csak bele, az erőszak,
az agresszivitás mindig is része volt az életnek.
Elég, ha a középkori nyilvános büntetésekre,
megszégyenítésekre, kivégzésekre gondolunk.
A történelmi fejlődés hatására azonban az ad-
dig a hatalom által rendfenntartó erőként nyil-
vánosan és tudatosan is alkalmazott erőszak a

OVISOK ÉS AZ AGRESSZIÓ

Szerző: J. K. A.
Fotó: O. Jakócs Péter

Egy régi mondás szerint a gyer-
mek 7 éves koráig Isten tenyerén
él. Ez alatt az idő alatt pedig
egyetlen feladata van, hogy meg-
ismerje az őt körülvevő világot,
leginkább a játék révén.

felvilágosodás utáni időkben eltűnt a közterü-
letekről. Szerencsére ma a békében élő demok-
ratikus államok lakói csak a médiában találkoz-
hatnak komoly agresszióval.

Hogyan hatnak az ovisokra a képernyőn látottak?
A médiában megjelenő erőszak valós és ijesz-
tő. Több mint húsz éve végeztek egy kutatást,
amiből az derült ki, hogy a legagresszívabb mű-
faj a film, mert 77 százalékukban látunk erő-
szakot. Döbbenetes, de a második helyen a
rajz- és bábfilmek végeztek 71 százalékkal. Rá-
adásul az esetek felében a főszereplő volt az
agresszor, akit pozitív tulajdonságokkal ruház-
tak fel, vagyis a néző könnyen azonosulhatott
velük. Ugyanakkor vannak szociológusok, akik
szerint a családon belüli erőszak sokkal na-
gyobb fenyegetést jelent a gyerek számára,
mint a tévéből áradó.

Neurobiológiai kutatásokból pedig azt az ered-
ményt hozták, hogy ha a képernyőn egy erő-
szakos jelenetet lát a gyerek, akkor gyorsul a

pulzusa, nő a vérnyomása, izgalmi állapotba
kerül. A második erőszakos film már enyhébb
reakciót vált ki, vagyis az erőszakhoz gyorsan
hozzá lehet szokni. Később arra is rájöttek,
hogy ennek az élménynek köze van olyan, az
agyban bekövetkező változásokhoz, amelyek
agressziót eredményeznek. Ezzel ellentétben
egy másik tudós viszont azt hangsúlyozza,
hogy az erőszakhoz való viszonyulást a gene-
tikai adottságok, a neveltetés és a szokások
határozzák meg. Vagyis nincs egységes állás-
pont.

Milyen tanácsot tud adni az aggódó szülőknek?
Nem kell túlzásokba esni. Véleményem szerint
a gyerekek nézhetnek tévét, de a szülői kontroll
feltétlenül szükséges. Nyilván valamiféle tám-
pontot ad a korhatáros besorolás, ám ez nem
elég. Tudjuk, hogy mit néz a gyerek, és ha te-
hetjük, nézzük vele együtt. Ha kérdése van, a
korának megfelelően válaszoljunk rá. Bátran
vegyük elő a régi diavetítőt és ne feledkezzünk
el a mindennapi meseolvasásról sem!

FÉLJÜNK-E A TÉVÉTŐL?



2021. november 5.14

Szülőként mit tehetünk a környezetünkért?
Mi a gyerekeket férjemmel együtt a környezet-
tudatos életmódra neveljük. Egészen pici koruk
óta azt látják, hogy szelektíven gyűjtjük a sze-
metet, és amit lehet, újrahasznosítunk. Kertes

házban élünk, így természetesen komposztá-
lunk. Egyre kevesebb csomagolt terméket ve-
szünk. Ha bemegyek egy multiba, akkor is igyek-
szem olyan árut választani, ami nincs többszö-
rösen becsomagolva. A gyerekek nagyon fogé-
konyak. Nyitottak az új dolgokra és sokkal alkal-
mazkodóbbak, mint a felnőttek. Mindezt pici
korban érdemes elkezdeni, de nem elég beszélni
róla, hanem csinálni kell, példát mutatni.

Nézzünk néhány konkrét ötletet...
Először is, bánjunk takarékosan mindennel! Ne
a kádban pancsoljunk, hanem gyorsan zuha-
nyozzunk, a fűtést vegyük vissza, ha elutazunk,
ne égessük feleslegesen a villanyt! A legutóbbi
zöld konferencián volt róla szó, hogy léteznek
kisméretű, akár panellakásban is elhelyezhető
szagmentes komposztálók, amikbe bármilyen
ételhulladékot, főtt ételt, csontot, de lebomló
szerves anyagokat, krumpli- vagy banánhéjat
is bele lehet tenni. Jó minőségű komposzt kép-
ződik belőle, amit utána virágföldnek lehet
használni a szobanövényekhez, vagy az eme-
letes házak közti zöldterületeken. Én magam
egyre kevesebb szintetikus eredetű tisztító-
szert használok, helyettük inkább ecettel, szóda -
bikarbónával takarítok.

A Covid rákényszerített a mindennapi főzésre,
ezáltal sokkal kreatívabb lettem, könnyebben
kitalálok olyan menüsort, aminél az alapanya-
got újra felhasználhatom. Lényegében csak
zöldhulladék képződik, ami egyenesen megy a

komposztálóba, onnan pedig a magas -
ágyásba. Ha házhoz szállíttatunk ételt, na-
gyon sok a csomagolási hulladék, az itthoni
főzéssel ezt is elkerülhetjük.

Mit tanácsolsz az öltözködést illetően?
Három fiam van, értelemszerűen öröklik
egymástól a ruhákat. Amit végképp kinőnek,
azt továbbadjuk, illetve újrahasznosítjuk.
Babzsákokat, „alvóállatokat”, egyéb játéko-
kat, ünnepi, alkalmi dekorációkat készítünk
belőle. Kitűnő minderre a zokni vagy a far-
meranyag. Én sem vagyok ruhahalmozó.
Döntően itthonról dolgozok, már csak ezért
sem kell divatoznom. Megvannak azok a

tartós ruhadarabjaim és kényelmes cipőim,
amik fél év múlva nem mennek ki a divatból.
Van tízéves cipőm, ami nagyon jó és szere-
tem. Időtálló alapdarabokat érdemes venni!
Erre ösztönzök mindenkit. Tudom, hogy a
fogyasztói társadalom ellen beszélek, hiszen
a kapitalista gazdaságnak nem ez a célja.
Úgy kell fejlődni, hogy közben ne pusztuljon
el, ne váljon élhetetlenné a természeti kör-
nyezet, ez a fenntartható fejlődés.

És a tudatos vásárlás?
Az autóhasználat csökkentése miatt heti
egyszer intézzük a nagybevásárlást. Egyéb-

TUDATOS NEVELÉS

LEGYEN NAPI RUTIN A  

Szabó Krisztiánné Ancsa környezetkutató, vagyis a környezetben és a természetben lévő összefüggéseket ta-
nulmányozza. Hivatása a környezettudomány, ami a környezet, a természet és az ember közötti kapcsolatok-
kal foglalkozik. Ebbe több tudományág is beletartozik, úgy mint az ökológia, a biológia, a humánökológia, a
környezetpszichológia vagy a környezetszociológia. Őt – háromgyermekes anya lévén – leginkább a környeze-
ti nevelés foglalkoztatja. Tudja, hogy gyermekeink jelentik a Föld jövőjét, ezért mindennél fontosabb, hogyan
fognak viszonyulni a bolygóhoz és az ő gyermekeiket hogyan tudják megtanítani a fenntarthatóságra.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Szabó Krisztiánné
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ként is gyakran használunk kerékpárt és rol-
lert. Csapvízpárti vagyok, hiszen a legjobb mi-
nőségű vezetékes vizet ihatjuk, ezért sosem
veszünk ásványvizet. Újrahasználható tasak-
ba teszem a péksüteményt. Próbáljuk kerülni
a rossz minőségű, silány műanyag játékokat,
amelyek hiába olcsók és látványosak. Nagy
részük több ceruza- vagy góliátelemmel mű-
ködik, ami szintén probléma, hiszen veszé-
lyes hulladék és sokan még mindig a kukába
dobják. A karácsonyi meglepetést évek óta
nagyméretű ajándéktáskákba tesszük és
mindig újrahasználjuk, amíg el nem szakad. A
végét le lehet celluxozni, hogy a gyerek ne
tudjon belekukkantani, így ugyanolyan él-
mény lesz a kibontása.

Mit tehet az iskola?
Az iskolában abban a kevés óraszámban
nem a száraz tananyagot kellene a tanulók
fejébe tömni, hanem játékosan nevelni,
gyakorlatia san tanítani őket a környezet-

védelemre. Ki kell vinni a gyerekeket a ter-
mészetbe, hogy megtapasztalhassák: ez az,
amit elvesztünk, ha nem figyelünk oda!

Nekünk olyan generációt kell kinevelnünk,
akiknek ez a vérében van, és a saját gyere-
keiknek át tudják adni; erre kellene nagy
hangsúlyt fektetni az óvodától kezdve min-
denkinek. Ne csak egy-egy világnapot tart-
sunk kampányszerűen, hanem a minden -
napokat szője át ez a szemlélet. A csoport-
szobákban, osztályokban ne egy szemetes
legyen, hanem három- vagy négyféle egy-
más mellett. S akkor a gyerek, a pedagógus
is helyesen fogja használni, s még a szülőkre
is hatni fog. Ilyen apró dolgoknál kell kezde-
ni. Legyen ez olyan természetes, mint a fog-
mosás, a kézmosás, az ima, vagyis a lélek-
ápolás. Napi rutinná kell válnia a szelektív
gyűjtésnek, a takarékoskodásnak.

Engedjük, hogy a gyerekek tanítsák az idő-
sebbeket, mert a környezetvédelem az a te-
rület, ahol előfordul, hogy a fiatalok többet
tudnak, mint a szülők vagy a nagyszülők.

KÖRNYEZETVÉDELEM!

„NE CSAK EGY-EGY VILÁGNAPOT
TARTSUNK, HANEM A MINDENNAPOKAT
SZŐJE ÁT EZ A SZEMLÉLET”

Bokkon Viktória, az esemény főszerve-
zője elmondta: igény van olyan fórum-
ra, ahol az érdeklődők a legavatottabb
szakemberektől szerezhetik meg
mindazt a tudást és információt, amire
szükségük van.

Az ingyenes program lehetőséget ad,
hogy feldolgozzák a családtervezéssel,
várandóssággal, szüléssel, gyermek-
ágyas időszakkal, kisgyermekgondo-
zással és a fejlesztéssel kapcsolatos
témákat.

Az ismeretterjesztő sorozat első állo-
másán a családtervezéssel foglalkoz-
nak. A két és fél órás előadáson szó
lesz az életmódváltásról, a mentális
felkészülésről, valamint az örökbefo-
gadásról, körbejárva annak lehetősé-
geit és feltételeit. A Kaáli Intézet orvo-
sa pedig a meddőség és az asszisztált
reprodukció adta lehetőségeket ismer-
teti meg hallgatóságával.

Az érdeklődőket november 8-án, hétfőn
17 órára a Kantharosz Alapítvány Pince-
klubjába várják, a Kazinczy u. 3–5. szám
alatt. A részvétel ingyenes, de a helyek
korlátozott száma miatt regisztrációhoz
kötött. Regisztráció: gyoribaba.hu/2021/
10/24/tervbenacsalad/

További információ a Győribaba Fórum
oldalán: www.gyoribaba.hu.

TERVBEN 
A CSALÁD

A győri Születés Hete Feszti-
vál szervezői és a Tiason 5D
Diagnosztikai Központ isme-
retterjesztő előadás-soroza-
tot indít novembertől, hogy
segítsék a családalapításra
készülő párokat, a gyerme -
ket várókat és a kisgyerme-
kes szülőket.
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Arendezvény hivatalos meg-
nyitója november 19-én 11
órakor kezdődik a Győri

Nemzeti Színház épületében. Ha-
gyományos módon itt adják át a
Győri Könyvszalon Alkotói Díját is,
melyet idén Bereményi Géza Kos-
suth-, József Attila- és Balázs Bé-
la-díjas író, filmrendező vehet át.
Az ünnepi műsorban közreműkö-
dik Dés László Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas zeneszerző, előadó-
művész.

A könyvvásár a színház aulájában,
illetve első emeletén várja majd az
érdeklődőket. Ahogy az előző évek-
ben, úgy idén is találkozhatunk a
legnagyobb hazai kiadókkal, de ma-
gánkiadásokat, győri szerzők mun-
káit, a testvérvárosaink könyveit, és
a könyvtár saját kiadványait is meg-
találjuk majd az asztalokon.

A 20. Győri Könyvszalon újdonsá-
gai között üdvözölhetjük Benedek
Szabolcs Király! – A magyar ural-
kodók véresen komoly históriája
című könyvét, de a rendezvény
vendége lesz többek között Pátkai
Tivadar, Péntek Imre, Oberczián
Géza és Tisza Kata is.

Idén 20. alkalommal kerül sor a Győri Könyvszalonra, amely ma már hagyományos módon a Győri Nemzeti
Színházba és a Kisfaludy Károly Könyvtárba invitálja a könyvek szerelmeseit. A november 19–21. között
megrendezendő programon a könyvvásár mellett több mint 110 könyvbemutatón, előadóesten, koncerten
szórakozhatnak a győriek és a hozzánk látogatók.

ÚJDONSÁGOK, LEGENDÁK, SZÍNPADI PRODUKCIÓK

A győri és környékbeli szerzők so-
rát erősíti dr. Dézsi Csaba András
polgármester legújabb gyermek-
könyve Gerzson és Panka kaland-
jai a dzsungelben címmel, de meg-
ismerheti majd a nagyérdemű
Győry Domonkos, Pátkai Tivadar,
Sütő Csaba András, Szalai Zsolt,
Pió Márta, Reisinger Attila, Szabó
Béla fotóművész, valamint kollé-
gáink, Hajba Ferenc és Nagy Ro-
land könyvét is. 

A 20. Győri Könyvszalon kínálatából
nem hiányozhatnak a színpadi pro-
dukciók sem. Pénteken 19 órától a
nagyszínpadon Udvaros Dorottya
ad koncertet. Régi jó ismerős a gye-
rekek és szüleik számára is Gryllus
Vilmos, aki dalaival szombat dél-
előtt a nagyszínpadon várja a kicsi-
ket és nagyokat egyaránt. Szintén a
legkisebbeket szólítja meg a Miszt-
rál együttes Álomkófic című kon-
certje vasárnap 11 órától. 

Idén sem marad el a Könyvszalon
egyik legsikeresebb része, a Drá-
maverseny, amely némiképp meg-
változott szabállyal, ám a korábbi
években megszokott lelkesedéssel

kért szerzők írásai a történelmi
múltban, a győri pályázók munkái
az ötven évvel későbbi jövőben
játszódnak. A hivatalos eredmény-
hirdetés a 20. Győri Könyvszalon
Keretében valósul majd meg,
szombaton 13 órától a Kisfaludy
Teremben.

A 20. Győri Könyvszalon idén is
színes programokkal, újdonságok-
kal és akciókkal várja a könyvbará-
tokat. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér ezek mellett megle-
petéssel is készül az olvasóknak.
Azok, akik a Könyvszalon idején
könyvet vásárolnak valamelyik
standnál vagy részt vesznek vala-
melyik fizetős programon, a blokk
felmutatása ellenében ingyenesen
regisztrálhatnak a győri könyvtár-
ba. Figyelem, a lehetőség csak a
Könyvszalont követő 10 napban
érhető el!

A részletes program és információ
elérhető a Győri Könyvszalon hiva-
talos weboldalán.

A könyvvásár és a Könyvszalonhoz
kapcsolódó egyéb rendezvények
az aktuális járványügyi szabályok
betartásával látogathatók! (x)

ISMÉT VÁRJA KÖZÖNSÉGÉT 
A GYŐRI KÖNYVSZALON

és hangulattal várja a közönséget.
A hatfős színészcsapatokra írt da-
rabok ősbemutatóját szombat es-
te tarják, melyen a közönség –
mint minden évben – most is
megszavazhatja a kedvencét.

A Magyar Napló Kiadó és a Dr. Ko-
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
„A helyi identitás és kohézió erősí-
tése Győr városában” (TOP-6.9.2-
16-GY1-2018-00001) projekt ke-
retében novellapályázatot hirde-
tett idén júliusban kezdő és már
publikáló szerzők számára. A fel-
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Álló formátumú alkotásokat várunk, amelyet szabadkézi vagy digitális formá-
ban is elkészíthetnek a pályázók. A versenyben való részvétel feltétele a pá-
lyaműről készült minimum 1 megabyte, maximum 3 megabyte méretű, jpg
formátumú fotó elküldése az alábbi címre: palyazat@gyorplusz.hu.
A pályázat nem titkos, a nevet, az életkort és a korosztályos kategóriát minden
alkotás mellett kérjük feltüntetni. A pályázat nem kötött lakhelyhez. 

Az alkotásokról készült fotók beküldési határideje november 14. Ezt követően egy
előválogatás után kerülnek közönségszavazásra a legkreatívabb rajzok. Szavazni
november 26-ig lehet majd a Győr+ Média Facebook-oldalán. A kategóriánként leg-
több szavazatot kapott pályaművek alkotóit ünnepélyes díjátadásra invitáljuk de -
cember 8-ra, a városházára. A nyertesek rajzairól készült fotókat a Széchenyi Open
Art Night záró tematikájának keretein belül, december 8-tól egy hónapon keresztül,
minden este három helyszínen – a Széchenyi István Menedzsment Campus, a Bécsi
kapu tér és a vízügyi palota homlokzatain – lehet majd megtekinteni. Bővebb in-
formáció a Széchenyi Open Art Night rendezvényről: openartnight.hu.

ÓRIÁSI LEHETŐSÉG, ÓRIÁSI KIVETÍTŐKÖN!

Győr város 750 éves évfordulója alkalmából a Széchenyi Open Art Night szervezői -
vel rajz- és festménypályázatot hirdetünk. Minden kategória legtöbb szavazattal
rendelkező pályaműve díjazásban részesül. Ezen felül pedig az összesítetten leg-
több szavazatot kapott versenyző viheti haza a legértékesebb ajándékot.  A rajz- és festménypályázat két témája: 

RAJZ- ÉS FESTMÉNYPÁLYÁZAT
„Karácsony Győrben 2021-ben” vagy
„Karácsony Győrben 750 év múlva”

A díjakért öt korosztály szállhat versenybe

Óvodások
Alsó tagozatosok
Felső tagozatosok
Középiskolások
Felnőttek

Fődíj:

Xbox
a Dana jóvoltából
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Az őszi szünet elmúltával sem kell lemondani az állat-
kertről, hiszen novemberben is várja a látogatókat
10-től egészen 17 óráig. A hideg beköszöntével ter-

mészetesen vannak állatok, akik a kifutókról visszahúzód-
nak a meleg vackukba, viszont azért akad, akit nem zavar annyi-
ra a hideg. Bár afrikai faj, egy kis motiválással mégis elő lehet
csalogatni a társaságot így a hűvösre forduló őszben is. Kimon-
dottan élvezik az új feladatot, amiért finom jutalomban része-
sülnek. Hogy ki is ők? Szerintem már mindenki sejti, hogy az ál-
latkert pici totyogós, fekete-fehér ruhás, néha esetlen sztárjairól
van szó, a pingvinekről, akikkel most már a látogatók közelebb-
ről is megismerkedhetnek a napi pingvinséta keretében. 

Délben, a gondozó megjelenésekor negyvenkét kis talpacs-
ka a kerítésnél totyogva várja, mikor nyílik az ajtó, hiszen
tudják, valami csemege és új kaland fogja őket várni. Már
lassan két hónapja gyakorolnak lelkesen, és egyre nagyobb
kört tesznek meg a látogatóktól pár lépésnyire. Persze min-
den pingvin más személyiség, hiszen köztük is van bátrabb
és félénkebb. Viszont hatalmas csapatszellem uralkodik ná-
luk, így összetartanak a séták alkalmával. A gyors fejlődés
annak is köszönhető, hogy nemcsak étellel lehet motiválni
a csapatot, hanem hatalmas érdeklődést mutatnak az em-
berek/embercsoportok felé és megbíznak bennük. Gondo-
zóik nagy figyelemmel és rengeteg szeretettel gondoskod-
nak az elegáns, szmokingos állataikról.

Várunk mindenkit sok szeretettel mindennap 12 órakor a
Pingvinkifutó oldalánál, ahol a szabályok betartásával
gyönyörködhetnek még közelebbről a pingvincsapat tag-
jaiban. Kísérje figyelemmel ön is a madárcsalád fejlődését
a győri állatkertben! (x)

ÁLLATOZZUNK
NOVEMBERBEN IS!

Fotó: Beledi Márta
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Az őszi időszakban összegereblyézett fa-
levelek és a kerti munka során keletke-
zett egyéb nyesedékek elhelyezésének

leginkább környezetbarát módja a komposztá-
lás. Egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel,
hiszen így nemcsak a felesleges növényi hulla-
déktól lehet megszabadulni, de a keletkező
tápanyag a tavaszi talaj-előkészítésénél is jó
szolgálatot tesz.

Akinek nincs lehetősége komposztálásra, annak
a győri családi házas övezetekben rendelkezésre
állnak a barna fedelű kukák, melyeket hetente ürít
a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A tár-
sasházaknál a vegyes hulladék gyűjtésére szol-
gáló edényekbe gyűlhet a levél. Azokat, akiknek
az edény nem elegendő a nagyobb mennyiségű
lomb tárolására, a GYHG Nonprofit Kft. gyűjtőzsá-
kok megvásárlásának lehetőségével segíti. 

A barna színű, a kft. logójával ellátott zsákokba
a közterületekről, társasházi udvarokból össze-
gyűjtött zöldhulladék, falevelek, kisebb gallyak
kerülhetnek. A 60 literes zsákok Győrben a
GYHG Bartók Béla út 29. szám alatt található
ügyfélszolgálati irodájában, nyitvatartási időben
(www.gyhg.hu) vásárolhatóak meg 225 Ft/db
áron, melyek ellenértékét utólag, a szemétdíjjal
együtt számlázzák a fogyasztóknak. A zsákok
csak a hulladékdíjszámla fizetőjének, illetve tár-
sasházak esetében a közös képviselőnek vagy
meghatalmazottjuknak adhatók ki. A családi
házas környezetben az összegyűjtött zöldhul-
ladékot a barna, úgynevezett biokukák mellé
kell kihelyezni, s azt a cég a szokásos gyűjtési
napokon szállítja el.

Társasházak esetében az elszállítás kizárólag
előzetes telefonos (96/677-777), illetve elekt-
ronikus (info@gyhg.hu) úton történt egyezte-
tés alapján történik pénteki napokon.

A GYHG Nonprofit Kft. emellett arra is lehetősé-
get ad, hogy az ügyfelek a lombot, falevelet a
sashegyi hulladéklerakóban, míg a feldarabolt
ágakat, gallyakat, faforgácsot, fahulladékot bár-
mely hulladékudvarban ingyenesen elhelyezzék.

Bár főként a városias környezetben élők hajlamo-
sak megfeledkezni róla, de az ingatlanok tulajdo-
nosainak, a lakóközösségüknek is van feladatuk

Javában zajlik a lombgyűjtés ezekben a hetekben a kertekben, a lakóingatlanok környékén és a közterületeken. Ezt
utóbbi helyeken a Győr-Szol Zrt. gyűjti össze a faleveleket, a házak körül általában a tulajdonosok szorgoskodnak.
A lomb elhelyezésére Győrben több lehetőség is van.

A LOMB GYŰJTÉSE ÉS ELHELYEZÉSE
Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Ács Tamás

a házak körüli területek gondozásában, így a fa-
levelek összegyűjtésében is. Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2003.
(XII. 19.) számú, a köztisztaságról szóló rendelete
ugyanis kimondja, hogy: „a tulajdonos, használó
gondoskodik: a gyalogjárdára kinyúló ágak, bok-
rok megfelelő nyeséséről, az épület előtt lévő fák
lehullott lombjának takarításáról; a járdán, vala-
mint a járda és az úttest között felburjánzó gaz
eltávolításáról; az ingatlannal határos járdasza-
kasz, továbbá ha a járda mellett területsáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és
tisztán tartásáról; a járdaszakasz melletti kiépí-
tett vagy kiépítetlen nyílt árok gondozásáról és
tisztán tartásáról, valamint járda hiányában az út-
testig terjedő teljes területsáv, továbbá ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes

terület gondozásáról és tisztán tartásáról. A tu-
lajdonos, használó gondozási és tisztántartási
kötelezettsége az ingatlan valamennyi oldalára
kiterjed.” A lomb összegyűjtése tehát a családi és
társasházak közvetlen közelében a tulajdonosok
kötelessége. A zöldhulladékot a társasházak a
már említett, vegyes hulladék gyűjtésre szolgáló
edényekbe, illetve a GYHG-tól megvásárolható
zsákokba tehetik.

A közterületeken és a társaság kezelésében lévő
temetőkben a Győr-Szol végzi a lombgyűjtést. A
nagyobb fákkal szegélyezett utcákban kezdődött
kora ősszel a munka, majd a belváros, valamint
a különböző városrészek zöldterületein, parkjai-
ban is dolgoztak a szolgáltató munkacsoportjai
és alvállalkozói. A közterületeken, az utak mellett
gépi és kézi erővel szedik össze a lehullott fale-

veleket, letört ágakat és leszáradt növényi szá-
rakat, a gyűjtést lombszívó géppel segítik.  A
munkákhoz fűnyíró traktorokat is igénybe vesz-
nek, gyűjtőkosaraik lombgyűjtéskor is hasznos
kiegészítőik a fűnyíróknak.

A kegyeleti ünnepekhez közeledve a temetők-
ben zajlott nagy létszámmal a lombgyűjtés,
ezt követően a város közterületeire irányul fo-
kozott figyelem. A következő hetekben az ed-
diginél is nagyobb létszámmal és gyakoriság-
gal gyűjtik a lehullott levelet a szolgáltató
munkatársai a lakótelepek zöldterületein, a
belváros, a lakóövezetek és a peremkerületek
ligetes részein, a parkokban. A lombgyűjtési
program összeállításánál a Győr-Szol kiemelt
figyelmet fordít azokra a területekre, ahol

gyalogosközlekedés, járműforgalom zajlik,
ezért rendszeresen visszatérnek a fákkal sze-
gélyezett utakra is.

A Győr-Szol Zrt. az említett területeken is foly-
tatja az idei szezonban bevezetett gyakorlatot,
hogy az összegereblyézett levelek nem marad-
nak az út szélén, a zöldterületeken, azokat még
a gyűjtés napján elszállítják helyszínről. Így a
kupacok nem zavarják a közlekedést és a szél
sem viszi szét újra a már begyűjtött lombot.

Az egyszerre, nagy mennyiségben lehulló levele-
ket a város teljes területéről nem lehet egy-két
nap alatt összegyűjteni és elszállítani. A közszol-
gáltató dolgozói valamennyi érintett városrészbe
eljutnak, az előre meghatározott program telje-
sítésének időszakában a lakosság türelmét kérik.
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Flórián apukája, Kovacsics Krisztián a
Pannon-Víz Zrt. győri vízhálózati rész-
legének ügyeletes gépkezelője. Ő az, aki

kollégáival együtt éjjel-nappal azon dolgozik,
hogy a csőtörések és egyéb műszaki problé-
mák minél gyorsabban elhárításra kerüljenek.
Vele találkozhattak a látogatók a szabadhegyi
víztoronyban tartott nyílt napon, a kismarko-
lós bemutatónál.

Krisztián kisfia, Flórián is gyakori vendég a
nyílt napokon. A többi gyerekkel együtt ő is
gyakran sorban áll, hogy a gépkezelő ölében
ülve forgolódhasson egy kicsit a fürge kis
munkagéppel.

Ha pedig apuka éppen Flóriánék környékén dol-
gozik csőtörésjavításon, a kisfiú a mamával
együtt, ahogy csak tud, útra kel, és ellenőrzi,
apuka hogy dolgozik a markolóval. Flórián azóta
határozottan állítja: „markolós leszek”!

Pár napja azonban felbukkant Flóriánék kör-
nyékén egy másik, hasonlóan izgalmas jó-
szág: a szippantókocsi. Flórián még az oviból
látta, ahogy a hatalmas narancssárga tartá-
lyos teherautó könnyedén forgolódik a szűk

ISMERKEDÉS EGY SZIPPANTÓVAL

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

Régi vágya teljesült a napokban a
négyéves Kovacsics Flóriánnak,
megismerkedhetett egy igazi
szippantókocsival, melyet eddig
csak messziről csodálhatott.

utcákban. Ámulva figyelte, ahogy a gép hatal-
mas szippantótömlőjét – ormányát – leenge-
di az aknába. Távolról is hallotta, ahogy a gép
motorja felpörög, erősödik a morgás és szu-
szogás, majd rázkódni kezd a szívócső.

Flórián tudta, hogy ezt okvetlen közelről is
meg kell néznie. De mire anyukával odaértek,
a szippantó végzett feladatával, és Flórián
nagy bánatára távozott. Azóta figyeli, mikor
bukkan fel újból.

A szippantós kalandot apukától tudjuk. Mivel a
Pannon-Víz Zrt. kiemelten fontosnak tartja az
utánpótlásképzést, örömünkre szolgált, hogy
az őszi szünet idején Flóriánt vendégül láthat-
tuk a Pannon-Víz Zrt. Győri Üzemmérnökségén,
ahol közelről is megismerkedhetett újabb ked-
vencével. Társaságunknál nagy hagyomány,
hogy több generáció dolgozik együtt. Jó példa
erre a Kovacsics család, ahol a dédnagyapa, az
apuka is vízműves markológép-kezelő volt. Re-
méljük, egyszer a kis Flóriánt is vízműves kol-
légaként üdvözölhetjük.

„A vízmű szakemberei anyukával megbeszélték,
szívesen tartanak egy ovis bemutatót a cso-
porttársaknak, amennyiben az óvodája erre
igényt tart. Vízbázisvédelmi pályázatunk
(KEHOP-2.1.7-19-2019-00022) ovis program-
jában egy víziközmű-terepasztalon láthatják a
gyerekek, mi történik a vízzel azután, ha elnyelte
a lefolyó, majd a kisgyermekek csatornát is épít-
hetnek egy mágnestáblán. Mindezt úgy, hogy
beszélünk a környezet- és vízbázisvédelemről,
és megtudhatják, mire való egy szippantókocsi”
– tudtuk meg Lenzsérné Csepi Ildikótól, a Pan-
non-Víz Zrt. osztályvezetőjétől.

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

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

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

Munkavégzés helye: Győr

Amit kínálunk:
• bejelentett, hivatalos munkaviszony,

folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• hosszú távú munkalehetőség

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend

Feltétel: C kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a hozzátar-
tozókat, hogy a Nádorvárosi, Szabadhe-
gyi, Révfalui, Újvárosi, Sugár úti, Templom
úti, Malomsori és a Koroncói úti közteme-
tők 2021. november 6-tól, szombattól a
téli nyitvatartási rend szerint, azaz na-
ponta 8 és 17 óra között látogathatóak.

A téliesre forduló időjárás miatt a szak-
emberek megkezdték a köztemetőkben
lévő kutak lezárását és téliesítését. A
munka november közepéig minden győri
sírkertben befejeződik.

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́

A KÖZTEMETOK
TÉLI NYITVATARTÁSI
RENDJE

´́
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FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
0630/8720564

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. 06
30/8720564

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka
rítást precízen. Tel.: 06
30/1812848

Fűkaszálást, elhanyagolt te
rületek megtisztítását, fák

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, fako
ronaalakítás, kertásás, ka
szálás, bozótirtás! Érdeklőd
ni lehet: 0630/4036810;
96/826322.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838,

Teljes körű vagy részleges la
kás és fürdőszobafelújítá
sok. Egy kivitelező, kiváló
minőség. 0670/5894899

ÁLLÁS

Alvállalkozót keresünk hosz
szú távra acélbiztonsági és
panellakások beltéri ajtói
nak a beépítéséhez. Érdek
lődni lehet: 0630/814
5519

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros
redőny, szúnyogháló, zsa
luzia, reluxa, szalagfüg
göny, gurtnicsere, re
dőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/233
9213.

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

tuják kivágását, ágdarálást,
tuskómarást vállalok Győr
ben és környékén. 06
30/9715932

Kazán szervizelése, karban
tartása és víz, villanyszere
lés. 0630/8720564

Tetőfedés, javítások, eresz
csatorna tisztítása, kisebb
nagyobb munkálatok. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
30/4382919

Győrben és környékén sírkö
vek tisztítását, takarítását
vállalom. Érd.: 0630/438
3919.

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

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

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

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang kardiológia

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

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

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

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern, kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

KIADÓK!
IRODAHELYISÉGEK

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



es, ’80as, ’90es évekből.
Érd.: +3630/5047929.

Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. Telefonszám: 06
20/5567141.

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet: 06
20/4153873.

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, összkomfortos,
68 nmes, 3 szobás, távfűté
ses, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne győ
ri, komfortos/összkomfortos,
49–55 nmes, 1+fél, illetve 2
szobás, gáz vagy központi fű
téses, határozotthatározat
lan bérleti szerződéses, eset
leg magántulajdonra, Kos
suth Lajos vagy Bán Aladár
utca és Sziget városrész ki
zárva. (Hirdetésszám: 27) 

Újvárosi, 2 szobás, 51 nm
es, összkomfortos, teljesen
felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
3 szobás, 5075 nmes, ha
tározatlanhatározott idejű
bérleményre. Sárás, Marcal
város II., ipari park városré
szek, valamint Bán A. u.,
Szent István út, Ipar u., Kos
suth L. u. kizárva. (Hirde
tésszám: 761)

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm
es, összkomfortos, határo
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Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0630/3762712.

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
Érd.: 30/7605814.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633.

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! 0670/3846557

EGYÉB

Készpénzért régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
kristályokat, kerámiákat, ék
szert, ezüsttárgyakat, régi
érméket, kitüntetéseket,
órákat, hagyatékot vásáro
lunk. Tel.: 0670/6405101.

Németjuhász kiskutyák elvi
hetők Sárvárról! Oltva, fé
regtelenítve költöznének az
új gazdihoz. További infor
máció: 0630/7429422.

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régisége 
ket, hagyatékot vásárolok!
Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/9379671, Né
meth Csaba.

Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70

zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 60–80
nmes, 2,5–3 szobás, hatá
rozotthatározatlan idejű
bérleményre.  Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám:
760)

Belvárosi, 2 szobás, 53
nmes, komfortos, határo
zott bérleti szerződéses
lakást cserélne. 3–5 szo
bás, legalább 53 nm vagy
annál nagyobb belvárosi,
határozatlanhatározott
idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám:
564) 

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet 

• KÖNYVELŐ
• BÉRSZÁMFEJTŐ
munkakörben.

További információk:
06-96/314-322/152 mellék

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu

Gyárvárosi, 2 szobás, 63 nm
es, komfortos, teljesen fel
újított, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–85 nmes, 3
szobás, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
Marcalváros I. és Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdetés 
szám: 574)

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm
es, komfortos, határozott
idejű, teljes felújítás alatt lé
vő lakást cserélne 44–64 nm
es, 23 szobás, határozott
határozatlan idejű bérle
ményre. Gyárváros, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 575)
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TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
A következő 30 napban a brassói polgárok
javaslatot tehetnek a város fejlesztésére a
részvételi költségvetés-tervezési program
keretében, amelynek célja Brassó zöld, mo-
bil, nyugodt településsé, a közösségek váro-
sává történő átalakítása.

Colmar városa nemzetközileg elismert úti
cél, ahol az elmúlt években nagyon megnőtt
a turisták száma. A bútorozott turistaszál-
lásként bérbe adott lakások száma évente
mintegy 30 százalékkal nőtt, és 2020 óta
meghaladja az 1200-at. 

Dunaszerdahelyen kutatást végzett az in-
terreges projekt keretén belül a Szlovákiai
Magyar Közgazdász Társaság és a győri Ar-
rabonus Vállalkozásfejlesztési Közhasznú
Egyesület, illetve a Vág-Duna-Ipoly Regio-
nális Társulás is. A projekt keretében kiadtak
egy kétnyelvű kézikönyvet, amely tartal-
mazza a szociális gazdaság vállalkozói tevé-
kenységére vonatkozó információkat, a sza-
bályozási háttértől a finanszírozáson át egé-
szen a marketing kérdéséig. 

Az oktatási minisztérium adatai szerint 15
százalékkal nőtt az érdeklődés Nof Hagalil
térségében a matematika és angol nyelvű
emelt szintű érettségi iránt. 

Nyizsnyij Novgorodban járőrözés közben
több mint 3500 megelőző beszélgetést
folytattak a rendőrök és a helyi önkormány-
zatok tisztviselői a maszkhasználat betartá-
sának szükségességéről. 

Az Egri csillagok második részét vetítjük no-
vember 12-én 19.30-tól a Győrplusz Filmklub-
ban, a Győr+ Televízió műsorán. Az 53 évvel ez-
előtt bemutatott mozi  a mai napig a legnézet-
tebb filmnek számít Magyarországon: össze-
sen 18 millióan váltottak rá jegyet.

A film külföldön is hódított Talizmán (The Lost
Talisman) címen, Törökországban pedig talán
még ma is az egyik legkedveltebb külföldi regény. 

Több városi legenda is kering a filmmel kapcso-
latban, például van, aki karórát látott az egyik ja-
nicsáron, vagy Ikarus buszt, Trabantot, szódás -
szifont fedezett fel a filmben. A szemfülesek pe-
dig igazán láthatják, amikor a halálos lövést

EGRI CSILLAGOK 2.

VÁROSI LEGENDA VAGY
BAKIPARÁDÉ?
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

szenvedő várvédő saját hasába vágja a nyílvesz-
szőt, egy másik jelentben pedig az egyik katona
a Magyar Néphadsereg gyakorlóruhájában
gyújtja be a hatalmas tüzes kereket. Érdemes te-
hát mozizás közben jól megfigyelni a jeleneteket,
hátha valamilyen újabb bakira bukkanunk.

Érdekesség, hogy a mű egri várat Pilisboros -
jenő határában építették fel. A ma is látható
kőromokhoz az álvárat fából készítették el. A
favár egyszer ki is gyulladt, a rendező pedig ki-
használta a helyzetet, a lángoló díszletek kö-
zött is forgatott. A vár az évtizedek folyamán
lepusztult, de később is számos filmet forgat-
tak ott: Gyula vitéz télen-nyáron, Sztrogoff Mi-
hály, Magyar vándor, A rab ember fiai, Angyal-
bőrben. Az Egri csillagok második részét no-
vember 21-én, vasárnap 16 órától ismétlik a
Győr+ Televízió műsorán. 
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
NOVEMBER 6. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
10:00 Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
12:15 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
13:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
14:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
15:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
15:45 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Konkrét – hírháttér műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Egy nap a világ – India / útifilm
21:00 12. Boogiefeszt – a 2019-es boogie-show felvétele
23:35 Győri7 – heti hírösszefoglaló   

NOVEMBER 7. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Építech – házépítők magazinja
10:00 A Szulejmán titok – dokumentumfilm
09:50 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 Győri legendáriumok – 

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
12:10 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
13:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
13:45 Konkrét – hírháttér műsor
14:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
14:55 Gázfröccs – autós magazin
15:20 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
16:00 Lúdas Matyi – rajzfilm – Győrplusz Filmklub
17:15 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
17:30 Konkrét – hírháttér műsor
17:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Győri legendáriumok – 

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
19:40 Egy nap a világ – Ciprus / útifilm
20:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
21:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
22:00 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
23:00 Iza és Krisztián – tévéjáték (16)

NOVEMBER 8. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
08:50 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:40 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Panír – a főzőműsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 9. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
10:20 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 6-TÓL 12-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

Küldje el programajánlóját 
a rendezvény időpontja előtt két héttel: 
media@gyorplusz.hu

19:25 Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
19:40 Panír – a Győr+ főzőműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:50 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Építech – házépítők magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 10. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
08:50 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Egy úr Firenzéből –

Forintos Kálmán formatervező iparművész
11:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Zooo+ / állatbarátok magazinja
19:50 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Zooo+ / állatbarátok magazinja
20:50 Konkrét – hírháttér műsor
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Egy nap a világ – Madeira / útifilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 11. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna –

a PAMOK által összeállított gyakorlatok
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon –

Zsuráfszky Zoltán koreográfus portréja
11:30 Egy nap a világ – Madeira / útifilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Panír – a főzőműsor
19:45 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a főzőműsor
20:45 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Kali Art Inn
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarassy 70 –

portré Madarassy György Tamás festőművészről
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:45 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 12. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarassy 70 – portré Madarassy György Tamásról
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Kali Art Inn
10:40 Konkrét – hírháttér műsor
11:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Egri csillagok (2. rész) – történelmi kalandfilm (12)

Győrplusz Filmklub
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

Ruppert István orgonaművész a 210 év-
vel ezelőtt született Liszt Ferencre emlé-
kezik koncertjén november 7-én 17 óra-
kor a Szentlélek-templomban. A belépés
díjtalan.  > > >

„Szénrajz OK’’ címmel lesz Fülöp Péter fo-
tókiállítása és verseskönyv-bemutatója no-
vember 8-án 15 órakor a SZE Apáczai Karán.
A tárlatot dr. Csizmadia Zoltán dékánhelyet-
tes nyitja meg.  > > >

Mozdulatlan pillanatok a gondolat tükré-
ben címmel a Kéve Művészeti Társaság
kiállítása nyílik november 8-án 17 órakor
a József Attila Művelődési Házban. A fo-
tók és versek tárlata ingyenesen, de vé-
dettségi igazolvánnyal látogatható de -
cember 2-ig.  > > >

A Győri Ipartörténeti Alapítvány és a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös
szervezésében kerül sor a Győr a haza szol-
gálatában című konferenciára november
11-én 10 órakor a megyei Kereskedelmi és
Iparkamara székházában. A részvétel re-
gisztrációhoz kötött: 96/520-274.  > > >

Csurák Erzsébet képzőművész Ahogy én lá-
tom című kiállítása nyílik november 12-én
17 órakor a Magyar Ispitában. Köszöntőt
mond: dr. Dézsi Csaba András polgármester.
A kiállítást Szarka Fedor Guido képzőművész
nyitja meg. Közreműködik: Stummer Márton
gitárművész. A tárlat december 5-ig, hétfő
kivételével naponta 10 és 18 óra között lá-
togatható.  > > >

Sétát szervez az egészséges tüdőért az
Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület no-
vember 12-én a tüdőgyulladás elleni küzde-
lem világnapján. A résztvevőket 14.30-kor a
Megyeháza téren várják.  > > >
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

AGyirmót FC Győr 2–0-ra kikapott hazai
pályán, telt házas mérkőzésen a címvé-
dő Ferencvárostól a labdarúgó NB I. 11.

fordulójában. A Gyirmót az élvonal negatív re-
kordereként a hatodik vereségét szenvedte el
az idény során, míg a Ferencváros sorozatban
21. idegenbeli bajnokiján maradt veretlen.

ELMARADT A GYIRMÓTI BRAVÚR

„Nagyot küzdött a csapat, nagyon keményen
védekeztünk, sokkal többet vártam volna,
hogy a támadásokban lendületesebbek lehe-
tünk, sajnos ez ma nem nagyon sikerült, mert
a védekezésre kellett leginkább koncentrálni.
Nem tudtunk támadásokat vezetni, egyértel-
műen jobb volt a Fradi, megérdemelten nyer-

ték meg a találkozót” – mondta Csertői Aurél
a mérkőzést követően.

„Nagyon fontos győzelem volt a mai, minden-
képpen kellett a magabiztosságunknak is, nem
volt könnyű mérkőzés, mivel az ellenfél nagyon
felkészült belőlünk, remekül védekeztek, amit
nem volt egyszerű átjátszani, jó volt a labda-
tartásunk az első félidőben, de több helyzetet
is kialakíthattunk volna, ezt is kértem a szünet-
ben, hogy ebből legyen több a második félidő-
ben. Összességében természetesen örülünk a
győzelemnek” – nyilatkozta Peter Stöger, a Fe-
rencváros edzője.

Az elmúlt 11. fordulóval véget ért a bajnoki
küzdelemsorozat első köre, az NB I. ezen sza-
kaszában a Gyirmót FC Győr két mérkőzést
nyert meg, háromszor játszott döntetlent, és
hatszor hagyta el vesztesen a pályát. Csertői
Aurél együttese 11 gólt szerzett és 20 gólt ka-
pott, 9 pontot szerzett, ami egyelőre a tabella
utolsó előtt, 11. helyére elég. A folytatásban a
csapat pénteken 20 órakor az MTK otthonában
lép pályára. A találkozó érdekessége, hogy a
Gyirmót vezetőedzője, Csertői Aurél labdarú-
gó-pályafutása során korábban éppen a fővá-
rosiak mezében ünnepelhetett bajnoki címet és
kupagyőzelmet az 1996–97-es kiírásban.

Fotó: Vig Norbert

Ezekben a napokban rendezik az oroszor-
szági Kazanyban az úszók rövidpályás
Európa-bajnokságát, amelyen a Győri

Úszó SE két versenyzője is szerepel. Lapzár-
tánk pillanatában Jakabos Zsuzsanna egy ötö-
dik hellyel büszkélkedhet, Szabó Szebasztián
pedig csodálatos teljesítménnyel Európa-baj-
noki címet szerzett.

Szabó 100 méter pillangón lett aranyérmes.
A győriek 25 éves úszója meglepetésre le-
győzte a nagymedencében a tokiói olimpián
200 méter pillangón arany-, 100 méteren
ezüstérmes Milák Kristófot, aki negyedik
lett. Szabó 49.68 másodperces egyéni
csúccsal diadalmaskodott, megszerezve ez-

MILÁK KRISTÓFOT IS MEGELŐZTE A GYŐRI ÚSZÓ A DÖNTŐBEN
SZABÓ SZEBASZTIÁN EURÓPA-BAJNOK

zel a magyar csapat első érmét a tatár fővá-
rosban zajló kontinensviadalon. Szabó Sze-
basztián egyéni csúcsából több mint egy ti-
zedet faragva 50 méter gyorson is az első
helyen került a fináléba.

Jakabos Zsuzsanna ötödik lett 400 méter ve-
gyesen az Eb nyitónapján. A 32 éves, ötszörös
olimpikon holtversenyben az első idővel jutott
a fináléba, ahol jól kezdett, a pillangó után az
élen tempózott, a hátúszást követően pedig
már egy másodperces előnye volt, azonban
mellen hárman is megelőzték. A gyorsúszásra
láthatóan elfáradt, így ötödik helyre csúszott
vissza. Jakabos Zsuzsanna 200 méter pillangón
is döntőbe került.
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„Kiskoromban állandóan a közvetítéseket néz-
tem a tévében, és kaptam a szüleimtől egy kis
sznúkerasztalt, ezt felállítottuk a nappaliban,
én pedig szorgalmasan gyakorolgattam. Egy
idő után aztán abbamaradt a lelkesedés, nem
játszottam. Hetedikes voltam, amikor apával
elmentünk Budapestre egy klubba, és az ott
készült fotókat felraktuk a Facebookra. Másnap
az iskolában a földrajztanárom azzal fogadott,
hogy az édesapja üzeni, csatlakozzak a győri-
ekhez. Addig nem is tudtam róla, hogy nálunk
is van lehetőség játszani valahol” – meséli a
kezdetekről Nagy Erik, aki a Krúdy-iskola tanu-
lója, és az életben is legalább olyan higgadt fiú,
mint az asztal mellett.

„Ez egyéni küzdelem, itt csak rajtam múlik
minden, fontos a nyugodtság, az emberek, az
ellenfél tisztelete. Hideg fejjel kell gondolkod-
ni, cselekedni, bármi történik az asztalon, ha
kihagyunk egy könnyű golyót, akkor is. Ebben
még fejlődnöm kell, mert volt már olyan ver-
senyem, ahol túlreagáltam bakikat. Már a leg -
elején nagyon megfogott a hangulata, például
ahogy felöltöznek a játékosok, hiszen ez egy
elegáns sportág” – mondja Erik, és úgy fog-
lalja össze a sznúker lényegét röviden, mint
akinek hatalmas gyakorlata van ebben. Sok-
szor kérdezik ezt tőle, megtanulta belefoglal-
ni pár mondatba.

„Az asztal nagyjából három és fél méter hosszú
és két méter széles. Huszonkét golyóval játsszuk,
tizenöt darab egy-egy pontot érő pirossal, és

EGYRE JOBB EREDMÉNYEKET ÉR EL A 16 ÉVES GYŐRI SZNÚKERJÁTÉKOS
ERIK A PROFIK VILÁGÁBA VÁGYIK

A snooker, vagy ahogy mi írjuk, a sznúker őshazája Nagy-Britannia, így a világ legjobb játékosait is időről
időre ők adják, ami nem jelenti azt, hogy csak arrafelé léteznek világklasszis játékosok. Az elit, a profik me-
zőnye a célja egy 16 éves győri fiúnak is, aki mindössze két és fél éve ismerkedett meg a játékkal. Nagy Erik
ennyi idő alatt is szép eredményeket ért el, a korosztályos Európa-bajnokságokon a 18 és a 21 évesek
között is 17. helyen végzett. Erik életéből egy nagy szelet a sznúkeré, de marad ideje a tanulásra is.

hat darab különböző pontértékű színessel,
plusz egy fehérrel, amit meg kell lökni a sznú-
kerdákó segítségével. Egymás ellen játszunk,
egy piros golyó után egy színeset lökünk az
asztal zsebeibe, így tudjuk növelni a pontjaink
számát, ha rontunk, akkor az ellenfél jön. A pro-
fi versenyeken a játékosok legtöbbször a saját
kezdésű frame-ben elrakják az összes golyót,
úgy, hogy az ellenfél szóhoz sem jut, vagyis „je-
gelik” a riválisukat” – mondja a fiatal sznúke-
res, majd magyarázatot ad arra, hogy miért is
nem számít ő 16 évesen gyereknek a sportág-
ban. Erik a többiekhez képest későn is kezdte
pályafutását, így nagyon gyorsan kell fejlődnie,
ha szeretné megvalósítani álmait.

„Az, hogy az idősebbek között versenyzek, nem
kivételes és különleges eset, vannak nálam
sokkal fiatalabbak is. Az Eb-n játszott egy tíz -
éves srác, mégpedig nagyon ügyesen. Magyar-
országon a tizenhárom éves Révész Bulcsú a
legjobb az egész mezőnyben, a felnőtteket is
beleszámítva, ő például nyolcévesen kezdte” –
teszi hozzá Nagy Erik, akiről közben kiderült,
nem a legnépszerűbb sznúkeres, Ronnie O'Sul-
livan a példaképe, hiszen kisgyerekként renge-
teget nézte Neil Robertson játékát, így számára

az ausztrál az első számú kedvenc. A győri fiú
amikor csak tud, megy a sznúkerterembe, heti
hat napon edz, ez alkalmanként három-négy
órát vesz igénybe. Két és fél éve, amióta el-
kezdte, dr. Zakariás Géza az edzője. Erik Győr-
ben klubasztalon gyakorol, ami nem olyan,
mint a versenyeken, terveznek egy vásárlást,
de ehhez szponzorra van szükségük. Decem-
berben lesz az országos bajnokság, erre készül,
majd a jövő évi Európa-bajnokságra. Jövő nyá-
ron pedig amatőr világbajnokságot rendeznek
Romániában.

A sportág legfontosabb eseménye az 1927 óta
megrendezett sznúker-világbajnokság, amelynek
1977 óta a Crucible Színház ad otthont, az angliai
Sheffieldben. Aki itt jól teljesít, méltán viselhetné
a sznúker királya titulust is. Erik nagy álma, hogy
egyszer a legjobbakkal játszhasson.

„Ahol most én tartok, ott a csúcs az amatőr vi-
lágbajnokság és az Európa-bajnokság. Szeret-
nék a világversenyeken jobban teljesíteni, a
nagy álom pedig a profik világa. A ranglista első
128 helyezettje tartozik oda, az egy más szint.
Nagy álom közéjük bekerülni, de ez még na-
gyon távolinak tűnik.”

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Nagy Erik

ERIK NAGY ÁLMA, 
HOGY EGYSZER 
A LEGJOBBAKKAL
JÁTSZHASSON A 
CRUCIBLE SZÍNHÁZBAN
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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

Libacomb

Akció: november 5—11.

Pecsenyekacsacomb

Rege párolt 
vöröskáposzta
500 g, 838 Ft/kg

Egész liba 1799 Ft/kg

3299 Ft/kg

1899 Ft/kg

Pecsenyekacsa 899 Ft/kg

Csíki sör
6%-os, 0,5 l, 658 Ft/l

Karfiol, magyar

Metaxa 5* 0,7 l
+AJÁNDÉK

Metaxa 7* 0,05 l
7141,43 Ft/l

419 Ft/db

Hamé liba-, kacsa-
máj-pástétom
105 g, 1704,76 Ft/kg

179 Ft/db

349 Ft/kg

4999 Ft/db

329 Ft/db

MÁRTON-napi ajánlatok

„Bizakodással várjuk az előttünk álló selejtezőket.
Látva a csoportot, nincs könnyű dolgunk, de min-
dent megteszünk azért, hogy továbbjutást érő he-
lyen végezzünk. Sajnálom, hogy nem lehet velünk
sérülése miatt a két győri lány, Weninger Virág, va-
lamint Dubei Debóra" – fogalmazott Székely Nor-
bert szövetségi kapitány. Rákbetegsége után ismét
bekerült az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő
együttesbe Gereben Lívia. Az Euroliga-főtáblás
Szekszárd játékosa legutóbb a 2019-es Eb előtt
volt kerettag. A lányok a hétvégén Szekszárdon ta-
lálkoznak, és ott készülnek majd a november 11-i
Spanyolország elleni hazai, valamint a három nap-
pal későbbi izlandi mérkőzésre.

TÖRÖK ÉS DOMBAI IS A VÁLOGATOTTBAN
Kijelölte az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar női kosárlabda-
 válogatott keretét Székely Norbert szövetségi kapitány. A csapatban két
győri játékos, Török Ágnes és Dombai Réka kapott helyet, a zöld-fehérek
másik két meghatározó játékosa most kimaradt a keretből.

„Csoportunkból eredményei és játékosállománya
alapján kiemelkedik Spanyolország válogatottja.
Mivel velük kezdjük a csoportkört, már az első mér-
kőzésünk alapjaiban határozhatja meg a selejtező-
sorozatot. Szekszárdon remek hangulat várható, a
helyi szervezőktől minden segítséget megkapunk
a zavartalan felkészüléshez. Bízom benne, hogy
egy bravúros hazai győzelemmel tesszük meg az
első lépést az Európa-bajnokság felé vezető úton"
– nyilatkozta Pukler Gábor csapatvezető. A nemzeti
csapat még a románokkal van azonos négyesben a
selejtező C csoportjában. A 2023-as szlovén–izra-
eli közös rendezésű tornára a tíz első mellett a négy
legjobb csoportmásodik jut ki.

Megváltozott a női kézilabda NB I.-ben lis-
tavezető Győri Audi ETO KC több bajnoki
mérkőzésének időpontja a televíziós köz-

vetítések miatt. A november 10-i, Mosonmagyar -
óvár elleni, előzetesen 18 órára kiírt idegenbeli ösz-
szecsapás később, 19.15-kor kezdődik az UFM
Arénában. A szezon első zöld-fehér rangadója, az
ETO Ferencváros elleni mérkőzése november 17-
én, szerdán, az eredeti 18 órás kezdés helyett fél
órával késóbb, 18.30-kor kezdődik majd. A győri ta-
lálkozóra megvásárolt belépőjegyek érvényesek az
új időpontban is.

VÁLTOZOTT A MECCSEK IDŐPONTJA
A klub felhívja a szurkolók figyelmét, hogy akik a
2019/2020-es szezonban a Ferencváros elleni ta-
lálkozókra érvényes belépőjeggyel rendelkeztek,
azok az akkor megváltott – és az elmaradt mérkő-
zések miatt fel nem használt – belépőjegyeikkel
bejuthatnak a mostani mérkőzésre, mert az eredeti
jegyek vonalkódjai működnek ezen a találkozón is.
A mérkőzések az aktuális kormányrendelet értel-
mében csak érvényes védettségi igazolvánnyal lá-
togathatók, a 18. életévét be nem töltött fiatalok
védettséggel rendelkező felnőtt kíséretében meg-
tekinthetik a mérkőzéseket.

Fotó: Vig Norbert




