


Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén tartott
Fidesz-kongresszuson jelentette be, hogy jövőre a
nyugdíjasok visszakapják a 13. havi nyugdíjat, amit a
baloldali Gyurcsány-kormány vett el tőlük. A teljes 13.
havi összeget februárban utalják a szépkorúaknak.
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Akoronavírus-járvány jelentős gazdasági
visszaesést okozott hazánkban is, a
jobboldal ezt a helyzetet úgy kezelte,

hogy támogatásokat adott a családoknak, a
vállalkozásoknak különböző adókönnyítéseket
vezettek be. „Az elmúlt egy év bebizonyította,
hogy a kormány döntése helyes volt. A magyar
emberek szorgalmával, jó kormányzati dönté-
sekkel erőteljes gazdasági növekedés kezdő-
dött. Továbbra is az a cél, hogy minden támo-
gatást megadjunk az embereknek, családok-
nak” – hangsúlyozta Kara Ákos országgyűlé-
si képviselő lapunknak. A 13. havi nyugdíj
visszaállítása mellett a gyerekes családok
600 milliárd forint összegben kapnak vissza
adót, a 25 év alatti fiatalok jövőre szja-men-
tességet élveznek egy bizonyos jövedelem-
határig. Ez összesen 140 milliárdot jelent
számukra. Emellett jövőre a munkaadóknak
2,5 százalékkal kevesebb szociális hozzá -
járulási adót kell fizetniük, megszűnik az 1,5
százalékos szakképzési hozzájárulás, ezek
összege is 600 milliárd forintot tesz ki. Vagy -
is több pénz marad a munkaadóknál, így na-
gyobb arányban emelkedhetnek a bérek is –
hangsúlyozta Kara Ákos, aki hozzátette: „je-
lenleg Európában Magyarországon a legma-
gasabb a beruházási ráta. A magyar kormány
mindent megtesz azért, hogy minél több for-
rást biztosítson a gazdaságfejlesztésre, hi-
szen ha fejlődik a gazdaság, akkor még több
jövedelme lesz az embereknek.”

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
szerint mindennek az alapja a gazdasági növe-
kedés. Az idei költségvetésben 5,5 százalékos
növekedéssel számolt a kormány, jelenleg ez a
szám 6,8 százalékot mutat, év végére pedig
meghaladhatja a 7 százalékot. Az elért ered-
mény több jóléti intézkedést is lehetővé tett,
ilyen a 13. havi nyugdíj visszavezetése, és min-

A TELJES 13. HAVI NYUGDÍJAT
KIFIZETI A KORMÁNY
Szerző: Földvári Gabriella
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den eddiginél nagyobb, 80 ezer forint nyugdíj -
prémiumot kaptak a szépkorúak. A döntés ösz-
szesen 2,5 millió nyugdíjast érint, Győrben kö-
zel 30 ezren kapnak jövő februárban plusz egy-
havi juttatást egy összegben.

A legfrissebb adatok szerint napjainkban 4,7
millióan dolgoznak hazánkban, egymillióval
többen, mint tíz évvel ezelőtt. A szeptemberi
adatok szerint pedig 200 ezerrel csökkent a re-
gisztrált álláskeresők száma. „Az Eurostat
szeptember végi adatai alapján a munkanélkü-

liségi ráta Magyarországon 3,6 százalék,
szemben az EU átlagával, ami 6,7 százalék.
Győrben és környékén a munkanélküli ráta
évek óta 1,5 százalék alatt van” – emelte ki a
képviselő.

Simon Róbert Balázs még egy jó hírrel szolgált:
a kulturális ágazatban, illetve a szociális és
gyermekvédelemben dolgozóknak – függetle-
nül attól, hogy állami, önkormányzati, egyházi
vagy civil fenntartóhoz tartoznak – januártól
20 százalékos béremelést ad a kormány.
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Az utcai pletykák szerint nem hagyja önállóan
dolgozni a munkatársait, s vezetési stílusa mi-
att többen is elmentek a városházáról.
Ez tényleg csak egy rosszindulatú pletyka, hiszen
a városházban folyó hivatali munka felügyelete a
jegyző hatásköre.  Én is észrevettem, hogy több
területen is vannak gondok. Ezt többször szóvá
is tettem a jegyző úrnak, aztán elváltunk egy-
mástól. Bízom benne, hogy a hivatal új vezetői
jobban megtalálják a közös hangot a munkatár-
sakkal és az eddigieknél hatékonyabban tudják
működtetni a városházát. Pontosan tudom, hogy
a távozók egy része visszafelé mutogat, próbálják
„önigazolni” távozásuk okát. Természetesen vol-
tak olyanok, akiknek a közös megegyezéssel tör-
ténő távozását én kezdeményeztem, mert nem
tartom elfogadhatónak, ha nem intézzük hatéko-
nyan a város, az itt élő emberek ügyeit. Az is tény,
hogy néhány munkatársunkat pedig a kormány-
hivatal vagy egy magáncég az itteninél jóval ma-
gasabb fizetéssel csábította el. 

Azt is mondják, mindenbe beleszól, és lassítja
a munkát azzal, hogy mindent tudni akar.
Naná, hogy tudni akarok! Én vagyok a polgár-
mester, én vagyok a felelős a város irányításáért.

Jól dönteni csak megalapozott információk bir-
tokában lehet. Az is tény, hogy az általam beve-
zetett „nyitott városháza” azt is jelenti, hogy nap
mint nap rázúdítom a hivatalra, de inkább a Győr-
Szol Zrt és az Útkezelő szervezetre a tennivaló-
kat és a győri emberek kéréseit. Meg kell hallgat-
ni az embereket és ha lehet, mielőbb megoldani
a problémáikat. Ezért vagyunk! Azt azonban sen-

ki nem mondhatja rólam, hogy meggyőzhetetlen
vagyok. Amikor a jegyző asszonyt felkértem,
hogy pályázza meg ő is az állást, azt válaszolta:
köszöni, hogy gondoltam rá, de csak akkor vál-
lalja a megméretést, ha az őszinte véleményét
mindig a szemembe mondhatja. Ez nálam alkal-
mazási feltétel, nyugtattam meg. Szakmai ér-
vekkel bárki meg tud győzni, elfogadom a véle-
ményét. Ez kifelé nem látszik, de mindig azt ké-
rem, hogy arról tájékoztassanak, ha valami rossz
irányba megy. Ezért sikerült időben lépni például
a hulladékszállítás ügyében is.  Azt azonban nem
engedem, hogy a tudtom nélkül kerüljenek ki
szakmai anyagok, és azt sem szeretem, ha valaki
sumákol. Feltételezem, hogy a város működése
és fejlődése érdekében minden munkatársam a
legjobbat akarja, de azt, hogy merre menjünk, az
irányt nekem kell megszabni.

Valóban jobban hallgat munkája során a nők-
re, mint a férfiakra az önkormányzatnál?
Az utóbbi időben vezetőtársaim valóban főleg
hölgyek lettek. Így a jegyző és az aljegyző asz-
szony, illetve kezdetektől a polgármesteri fő-
biztos is. A vezetők legalább fele hölgy a győri
városházán. Arról nem is beszélve, hogy három

polgármesteri ciklus után dr. Pergel Elza sze-
mélyében ismét van női alpolgármestere Győr-
nek. Tisztelem és becsülöm a nőket a fantasz-
tikus munkabírásukért, szorgalmukért és prak-
tikus gondolkodásukért. Megfigyeltem, hogy
sokkal inkább megmondják szemtől szembe,
kerek perec a véleményüket, és ez illik a men-
talitásomhoz és a munkastílusomhoz. Nem na-

„NANÁ, HOGY MINDENRŐL
TUDNI AKAROK”

gyon érünk rá arra, hogy felesleges tiszteletkö-
röket fussunk. Ezzel együtt nálam a tehetség,
a szakértelem és a szorgalom számít, s nem az,
hogy férfi vagy nő a munkatársam. 

Más téma. Panaszkodnak az emberek, hogy
több helyen bokáig járnak az avarban, nem
söprik fel rendesen a falevelet az utcákon.
Az elmúlt egy évben sokkal tisztább és rendezet-
tebb lett a város, köszönhetően annak, hogy ko-
moly erőket és finanszírozást fordítottunk arra,
hogy összeszedjük a szemetet és takarítottunk
folyamatosan minden területen. Nem mondom,
hogy minden hibátlanul ment, de az irány jó, hi-
szen ez a győri emberek természetes igénye,
hogy tiszta és rendezett városban szeretnének
élni. A Győr-Szol Zrt. élére csúcsvezetőt nevez-
tünk ki, aki óhatatlanul átszervezi a céget. Kér-
tem, hogy azoknak a tevékenységeknek az inten-
zitása, amik a rendet biztosítják, ne csökkenjen.
Régebben ritkábban szállították el a szemetet,
nem lapátolták el a lefolyók környékéről a sarat,
meg is lett a következménye, egy nagyobb eső
után elúszott a város.  Tavaly a Győr-Szol Zrt. vett
egy új, korszerű levéltakarító berendezést, amit
még magam mutattam be, hogy működik. Ha pa-
nasz van a levéltakarításra, természetesen utána
fogok nézni. Azt azért remélem, mindenki tapasz-
talja, hogy sokkal tisztább, rendezettebb lett a vá-
ros. A minőségi munka persze többe kerül, rá -
adásul egy olyan időszakban, amikor a Covid-19-
járvány jelentősen csökkentette cégeink bevéte-
lét. Csak az ingyenes parkolás egymilliárd, vagyis
ezermillió forintot vett ki a kasszájukból. 

Közeleg az év vége. Sokan kérdezik, hogy az
idén is lesz-e adventi vásár?
Győr az idén is ünnepi díszbe öltözik advent ide-
jére. Megcsodálhatjuk a hangulatos falfestést a
Széchenyi téren, meg lehet kóstolni a forralt bo-
rokat a hidegben, és a kereskedők is mindent
meg fognak tenni, hogy a vásárlóikat az ünnep
idején is kiszolgálják. A Széchenyi téren működik
majd a korcsolyapálya, forogni fog a népszerű
óriáskerék. A zenés színpadi rendezvények
azonban a járvány miatt, az emberek egészsé-
gének védelme érdekében elmaradnak.  

Fotó: O. Jakócs Péter
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Kiss Veronika – Kosárka
A tudatosság a kislányunk születésével érkezett
az életünkbe három és fél évvel ezelőtt. Lelassult
körülöttünk a világ, volt időm végiggondolni, hogy
egy háztartás milyen mennyiségű szemetet ter-
mel, mennyi felesleges élelmiszert veszünk.
Kezdtem arra figyelni, hogy termelőktől vásárol-
jak, piacra járjak, egyre inkább az életünk részévé
vált ez a másfajta szemlélet. Boltunkban száraz
élelmiszereket és tisztítószereket árusítunk. A
vásárló hoz magával tárolót, vagy mi adunk üve-
get, papírzsákot, amit aztán megtöltünk a kívánt

Afenntartható jövő érdekében 2009-ben in-
dított kezdeményezés célja, hogy a részt-
vevő országok lelkes önkéntesei egy teljes

héten keresztül saját ötleteikkel hívják fel a figyel-
met a tudatos hulladékgazdálkodásra, a keletke-
ző mennyiség csökkentésére, valamint az anya-
gok újrahasznosításának fontosságára. A főszer-
vező EWWR – European Week for Waste Reduc-
tion – a hulladékok problémakörén keresztül
szándékozik bemutatni a fenntartható fogyasz-
tás és a körforgásos gazdaság jelentőségét.

Európa legnagyobb hulladékmegelőzési kampá-
nya hazánkban is egyre népszerűbb. Tavaly 10.695

November 20–28. között rendezik meg az Európai Hulladékcsökkentési Hetet,
melyhez a Környezetvédelmi Bizottság kezdeményezésére városunk is
csatlakozott. 

HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT
akciót valósítottak meg földrészünkön a program-
hoz csatlakozó önkéntesek. Magyarországon
2012 óta szervezik meg az eseményt, melynek
idei koordinátora az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium támogatásával az ÉMI Nonprofit Kft.

Győr városa a hulladékképződés csökkentésére,
illetve az újrahasználatra fókuszál a csomagolás-
mentes üzletek közreműködésével. A vásárcsar-
nok területén ezen a héten a helyi ökotudatos üz-
letek a kevesebb csomagolóanyag használatára
és a csomagolóanyag-mentes vásárlásra, illetve
a környezetbarát termékek használatára hívják fel
a figyelmet. Praktikus, a hétköznapokba is köny-
nyen beilleszthető tanácsokkal szolgálnak. Az ak-
ció során a boltok bevásárlózsákokat is osztanak

az odalátogatók részére, melyekbe gyümölcsöt,
zöldséget, péksüteményt is lehet tenni. A zsákok
természetesen leselejtezett függönyanyagból ké-
szültek a kezdeményezés céljához hűen. 

Az akcióban résztvevő üzletek kitelepülnek a vá-
sárcsarnokba: a Kosárka, az 1 Csepp Zöld és a
Zsákoljunk felváltva, az alábbi időpontokban vár-
ják az érdeklődőket: november 20-án 6–12 óráig,
november 24-én, 25-én és 26-án 6–10 óráig, no-
vember 27-én pedig 6–14 óráig.

BOLTOK CSOMAGOLÁS NÉLKÜL
mennyiséggel. Aki megismerkedik a csomagolás-
mentességgel, annak valamilyen szinten az élete
részévé válik.

Dudás Ádám – 1 Csepp Zöld
Két éve nyitottunk, mi voltunk az egész megye
első csomagolásmentes boltja. Már a kezdeti
fogadtatás nagyon pozitív volt. Jelenleg majd-
nem 300 terméket kínálunk.

Aki még nem vásárolt így és el szeretné kezde-
ni, annak azt javasolom, hogy fokozatosan tér-

jen át. Ha valami elfogy otthon, fontolja meg,
hogy a következő bevásárlást például lisztből
már így bonyolítja le. Hozza be a saját kis lisz-
tesdobozát és abba töltse bele. Hangsúlyozom
a mértékletességet, mert különben hamar bele -
fárad és nem megszereti, hanem meg is utál-
hatja. A másik tanácsom: nem kell bevásárolni
ezer műanyag edényt, helyette hozzák azt, ami
éppen van otthon. Lehet befőttesüveg, üres
liszteszsák, kávésdoboz. A spájzot nem kell
drága műanyag dobozokkal telepakolni, mert
akkor éppen nem azt érjük el, amit akarunk.

Baldauf Gábor – Zsákoljunk 
Győri és környékbeli termelők portékáit érté-
kesítjük. A tisztítószereket azért árusítjuk, mert
egyre többen érzékenyek a vegyszerekre, so -
kaknak van bőrproblémája, amit nem egy eset-
ben a kemikáliák okoznak. 

Közel egyéves tapasztalatunk alapján azt mond-
hatom: szűk még az a réteg, amelyik valóban eb-
ben a szellemben szeretné élni a mindennapjait.
Sok a kérdés, a kétely: vajon tényleg számít ez,
nem csak egy újabb divathullámról van szó? Meg
kell győzni az embereket, hogy igenis számít, mi
is hozzátehetjük a magunk kis lépéseit. A csoma-
golásmentes boltok elindulása is kis lépés a kör-
nyezetvédelemben, de ugyanakkor mindnyájunk
szívügye, mert nem szeretnénk az unokáinkra
szemétdombot hagyni. Épp ezért örömmel látom,
hogy a vásárlóink zöme kisgyermekes anyuka. 

Az oldalt szerkeszti: J. Kovács Andrea

Szerző: Herman Etelka / KÖBI-titkár

Fotó: Marcali Gábor
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Százegy megyei és városi kórházban vár-
ják az oltakozni szándékozókat reggel 7
és este 19 óra között. Az oltatlanok kivé-

telesen előzetes regisztráció nélkül is érkez-
hetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációju-
kat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sor-
rendben történik. A kórházi oltópontokon ötféle
vakcina áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna, Ast-
raZeneca, Janssen és Sinopharm. Azoknak, akik
már korábban regisztráltak az interneten, to-
vábbra is az időpontfoglalót javasolják az oltások
szervezői akár az első, akár az elmaradt második
vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.

A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban már
elkezdték a felkészülést a hétfőn kezdődő kam-
pányra. Az EESZT felületen előzetesen regiszt-
rált, foglalt időpontra érkező oltakozók az elmúlt
időszakban megszokott helyszínen és módon
kapják meg az első, a második, illetve a harmadik
oltást. Ezen oltópont helyszíne a kórház „E” épü-
letrészében található, megközelítése a kórház
Magyar utca felőli bejáratán keresztül történik.
Előzetes regisztráció nélkül is kérhet bárki első,

második, illetve harmadik oltást is november
22. és 28. között, 7 órától 19 óráig várják a kór-
házban az oltást felvenni kívánó állampolgáro-
kat. A helyszín a kórház „A” épületrészében ta-
lálható, megközelítése a Vasvári Pál utca (Győr
Pláza) felőli főbejáratán keresztül, érkezési sor-
rendben történik.

IDEIGLENES PONTON IS VÁRJÁK A PÁCIENSEKET A PETZ-KÓRHÁZBAN

OLTÁSI KAMPÁNYHÉT KEZDŐDIK
A kormány 2021. november 22–28. között oltási akcióhetet indít a
kórházi oltópontokon, azaz előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek
az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és
oltásuk érkezési sorrendben történik. A Petz Aladár Egyetemi Oktató
Kórház munkatársai is felkészültek a soron kívüli védőoltások
zökkenő mentes beadására.

Dr. Villányi Balázs, a Petz Aladár Egyetemi Ok-
tató Kórház orvosigazgatója az oltás felvételé-
re biztatja az embereket. ,,A negyedik hullám
során nagyon jelentősen emelkednek a beteg-
számok. A kórház terhelése jelentősen fokozó-
dott az elmúlt időszakban, plusz Covid-osztá-
lyokat kellett nyitnunk. Egyértelműen látjuk,
hogy az oltatlan betegek nagyobb arányban
kerülnek be a kórházba, s szorulnak kezelésre.
Náluk a súlyos szövődmények kialakulása is
gyakoribb. Ez megerősíti a nézetünket, hogy
rendkívül fontos az oltás. Ezzel lehet a legjob-
ban megelőzni a Covid-betegséget. Az is fon-
tos, hogy az óvintézkedéseket is tartsuk be,
ezért felhívnám a figyelmet a maszkhasználat
fontosságára is.”

Azt még a kórházi szakemberek sem tudják, hogy
mekkora érdeklődés kíséri majd a kampányhetet,
ám az orvosigazgató arra hívta fel a figyelmet,
hogy aki regisztráció nélkül kívánja beoltatni ma-
gát, számítson arra, hogy a jelentkezők számától
függően esetenként várakozni kényszerül. Dr. Vil-
lányi Balázs azt is kiemelte, hogy limitálták az
épületbe belépők számát, és ilyen módon az is
előfordulhat, hogy az utcán kell megvárnia az ol-
tását a páciensnek.

Dr. Knausz Márta járványügyi és minőségirá-
nyítási igazgatóhelyettes arra kéri a regiszt-
ráció nélkül érkezőket, hogy az oltás felvéte-
lének gyorsítása érdekében hozzák magukkal
a vonatkozó kitöltött hozzájáruló nyilatkoza-
tot, amelyet a www.petz.gyor.hu Oltópont –

lakossági oltások menüpontjáról letölthet-
nek. „Az oltásra érkezők az orvos kolléganő-
vel egyeztetnek arról, melyik vakcinával cél-
szerű az illetőt beoltani – az előzetes beteg-
ségei, a jelen állapota alapján. Az „A” épület
nagytermében, hat helyen zajlik majd az ol-
tás. A vakcina felvételét követően biztonsági
okból tíz-tizenöt percet kell várakozniuk a
pácienseknek, mielőtt távoznak” – nyilatkoz-
ta az igazgatóhelyettes.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: MekliZ Stúdió

NOVEMBER 22. ÉS 28. 
KÖZÖTT, 7–19 ÓRÁIG 
VÁRJÁK AZ OLTÁST 
FELVENNI KÍVÁNÓKAT
A KÓRHÁZ „A” ÉS „E”
ÉPÜLETÉBEN
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Munkácsy életében össze-
csen csak két női félaktot
festett – aktot egyet sem

–, ebből az egyik a Nemzeti Galéria
tulajdonában van, a másikat pedig
Győrben mutatta be Pákh Imre. A
kép a felkutatott eredete szerint
néhány évvel 1888 előtt készülhe-
tett, először Sedelmayer műke-
reskedő tulajdonában volt, majd
Vanderbilt gyűjteményébe került
Amerikába. Aztán több mint száz
évre eltűnt, csak 1996-ban jelent
meg újra egy bécsi aukciós ház-
ban, ahol a magyar származású
kanadai gyűjtő, Wágner Ödön vá-
sárolta meg. Pákh Imre hosszas
tárgyalás után idén év elején ju-

Győr várossá válásának 750. évfordu-
lója alkalmából újabb kötet jelent meg
Győr vára címmel, melyet kedden mu-

tattak be a városházán. Sokan elképzelték
már, milyen lehetett az egykori vár, a könyv
szerzői, a 3D-s rekonstrukciók készítői ezút-
tal kutatásaik eredményét korabeli térképek,
ábrázolások segítségével jelenítik meg. Így
mutatják be a valódi bástyákat, utcákat,
vagy a lovagoló katonákat, a szerzeteseket

Hiánypótló, gyönyörű könyv mutatja be a győri vár történetét a középkortól a 17. századig. A városról ed-
dig ilyen jellegű könyv még soha nem jelent meg, köszönhetően annak, hogy a 3D-s rekonstrukciós rajzok
segítségével úgy láthatjuk a várat, ahogy az akkor élt győriek láthatták.

GYŐR VÁRA

ERODVÁROS A RÁBA PARTJÁN´́
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

– tájékoztatott Paszternák István, a könyv
egyik szerzője, szerkesztője.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester elárulta,
ezt a könyvet várta leginkább, hiszen a vár a tör-
ténelem folyamán nagy jelentőséggel bírt, az
egyik legfontosabb „bástya” volt a város sorsá-
nak alakulásában, megvédte az embereket az
ellenségtől, valamint az erőd el is rettentette az
ellenfeleket attól, hogy feldúlják a települést.
„Fantasztikus látni a középkori viszonyokat, és
azt, hogyan fejlődött a település. Olyan térképe-
ket találunk a könyvben, amelyek átfedésben

vannak, azt illusztrálják, hogy a mai Győrön belül
hogyan helyezkedtek el a korábbi várrészletek.
A kötet érdekes lehet mindazok számára, akik
kedvelik a hadászati témákat, az építészetet,
győriként pedig kötelező olvasmány kell, hogy
legyen!” – fogalmazott a polgármester.

A kötet bemutatója a Könyvszalonon november 19-én 15 óra 20 perctől, a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy termében lesz. A könyv a Győr+
Média Zrt. kiadásában jelent meg. Megvásárolható a Baross úti Látogatóközpontban, a Lokálpatrióta Könyvesboltban és a Győr+ Média Zrt.
székházában (Kodály Zoltán u. 32/a). Ára 2021 Ft.

ÚJABB MUNKÁCSY-FESTMÉNY KERÜLT ELŐ

PÁKH IMRE BEMUTATTA A NOI FÉLAKTOT´́

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A nagyközönség és a szakma által még soha nem lá-
tott Munkácsy-festményt mutattak be hétfőn, a Ró-
mer-múzeumban rendezett tárlaton. Kalandos törté-
nete van Pákh Imre műgyűjtő legújabb festményé-
nek, melyet a tulajdonos el is mesélt a kiállításon.

tott a női félaktot ábrázoló Mun-
kácsy-festményhez.  

Pákh Imre azt is elárulta, a győri
kiállításon látható egy másik, fris-

sen vásárolt kép is, amelyet a
nagyközönség itt láthat először, ez
a Párizsi nő című portré. A mű-
gyűjtő jelenleg is tárgyalásban áll
egy újabb Munkácsy-kép meg-
szerzéséért, reményei szerint ja-
nuárban azt is Győrben láthatjuk
elsőként.
Dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester, a kiállítás megálmodója
bemutatta a Munkácsy Győrben
című katalógust, mely tartalmazza
a tárlaton szereplő összes fest-

mény fotóját és leírását. „A kiad-
vány egyrészt emléket állít a győri
Munkácsy-kiállításnak, másrészt
olyan összegzést ad a Pákh Imre-
féle gyűjteményről, amilyen még
nem jelent meg róla.” A polgár-
mester hangsúlyozta, érdemes a
tárlatot többször is felkeresni,
mert mindig újdonsággal szolgál.
Kiemelte: eddig több mint hétez-
ren váltottak jegyet a kiállításra.

A bemutatóra elkészült néhány
könyvben az eddig ismeretlen
festményt trükkösen rejtették el.
A kép és a szöveg is perforációval
megszabadítható leplet kapott, így
megőrizhette varázsát  – ezt Szé-
kely Zoltán múzeumigazgató mu-
tatta be a jelenlévőknek.  A könyv
a Palatia Kiadó gondozásában je-
lent meg. A katalógus november
24-től vásárolható meg a múze-
umban.

A kiállítás január 31-ig látogatha-
tó, hétfő kivételével naponta 10 és
18 óra között az Esterházy-palo-
tában (Király utca 17.).   
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Csurák Erzsébet négy termen át, temati-
kusan mutatja be legfrissebb munkáit. Az
első témája a „Város”, ahol a képzőmű-

vész urbánus lelkének a lenyomatai, a szimbo-
likája jelenik meg, megmutatva a város ritmu-
sát. A második terem címe a „Füvészkert”, ahol
a művész azt szeretné megmutatni, mit érzé-
kelhetünk a környezetünkben, ha kimegyünk a
városból, természetesen stilárisan, a saját ké-
pére formálva.

A harmadik helyiség lehetőséget ad a látoga-
tóknak a kalandozásra, a játékosságra, a sza-
badságra „Olyan, mint ha…” címmel.  Az utolsó
terem pedig a kísérletezésé. Csurák Erzsébet
ezúttal is selymet használt, csak most papírt
merített és abba applikálta bele a megfestett
selymet és ebből lett egy teljesen újfajta gon-
dolkodás. „Tudatosan építettem fel olyan mó-
don, hogy akár saját magamra is reflektáljak,
bővítve azt a gondolatiságot, hogy mit lehet a

A Győri Filharmonikus Zene-
kar 2018-ban ünnepelte
fennállásának 50. évforduló-
ját. A társulat a jubileumi év-
ben megalapította a Pro Or-
chestra díjat, mellyel azokat
ismeri el, akik sokat tettek,
illetve tesznek a zenekarért.
Az idei díjazottat Fűke Géza
igazgató köszöntötte a Sán-
dor János hangversenybérlet
pénteki nyitókoncertjén, a
Petruska program elején. Vi-
dos Tibor a Győri Filharmo-
nikus Zenekar kiemelt ren-
dezvényeinek műszaki lebo-
nyolításában végzett önzet-
len és magas színvonalú
munkájáért kapta meg az
együttes Pro Orchestra díját,
mely Hefter László üveg -
plasztikájából és egy mélta-
tó oklevélből áll.

A Kardirex is díjazta a társulat munkáját. Az egész-
ségügyi központ 2003-ban alapította a Kardirex –
Győri Balett Művészeti Díjat. „Nagyon nehéz a kura-
tórium tagjainak a munkája, hiszen rengeteg kiváló
művész közül kell egyet kiemelni” – mondta ünnepi
beszédében dr. Vasas Norbert centrumvezető orvos,
majd kihirdette a nyertest: az elismerést Engelbrecht
Patrik, a Győri Balett magántáncosa kapta.

CSURÁK ERZSÉBET SELYEMKÉPEI: AHOGY ÉN LÁTOM
Az elmúlt két év „termését”, 52 selyemképét tárja a közönség elé Csu-
rák Erzsébet képzőművész, a pénteken este a Magyar Ispitában nyílt
kiállításán, ahol a Covid-virágok is szerepet kaptak.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

selyemmel megmutatni, milyen új inspirációkat
kaphatok tőle, így ennek a teremnek a „Sejte-
lem” címet adtam.”

„Ahogy én látom” – a kiállítás címére reflektálva
a képzőművész elmondta: az alkotások a saját vi-
lágának a dokumentálása, amivel próbálja bemu-
tatni azt az univerzumot, amelyet az utóbbi idő-
ben építget. A covidos hónapok az ő munkáin is
nyomott hagytak, láthatunk a kiállításon olyan
képet, amely a maszkos emberek sokaságával a
félelemre, a bizonytalanságára, a bezártságra
utal. Egy másik alkotásának címe pedig „Covid-
virágok”. A vírus mintázatából építette föl a virá -
gokat, utalva arra a kontrasztra, hogy a virágok
szépek, szelídek, a vírus pedig agresszív, durva.

„Csurák Erzsébet selyemfestő művészete so -
kaknak talány, de amikor megnézzük a kiállí-
tást, azt láthatjuk, hogy ő átszűri mindazt, amit
mi mindannyian gondolunk a világról, ezeket
mutatja be selymein” – fogalmazott Rózsavöl-
gyi László, az Oktatási, Kulturális és Sport -
bizottság elnöke köszöntőjében.

Csurák Erzsébet értője a tradicionális selyem-
festészeti technikának, előadásmódja viszont
modern, festői előképeket mutat, ez az a talál-
kozás, amit „ahogyannak” nevezünk. Babi fáty-
la a selyem, ezen láttat, meglebbenti a ho-
gyant, sejteti a valót. Örömmel vállalt urbánus-
sága elfogadásra tanít, városképe csodás egy-
sége az embernek, az épületnek, a növényi szi-
geteknek” – többek között e szavakkal méltat-
ta a kiállítást Szarka Fedor Guido képzőművész.

A tárlat december 5-ig, hétfő kivételével na-
ponta 10 és 18 óra között látogatható.

KITÜNTETETT TÁNCOSOK DÍJAT KAPOTT
VIDOS TIBOR

Az Audi Hungaria nyolcadik alkalommal adta át a
Minőségi Táncművészetért Díjat, elismerve a Győri
Balett táncosainak kimagasló művészi teljesítmé-
nyét. Az idei díjazott Herkovics Eszter Adria, a
Győri Balett táncművésze, aki a Mimi című premier
előadás végén vehette át a díjat Németh Kingától,
az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért
felelős igazgatósági tagjától.
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Agyőri vár alatt, annak szerves és elvá-
laszthatatlan részeként egykor kazama-
ta-rendszer húzódott, amely ma feltá-

rásra, hasznosításra vár. Az önkormányzat Vá-
rosstratégiai Bizottsága kihelyezett ülésén be-
járást tartott a Káptalandomb alatt már meg-
nyitott kazamatákban.

Az első nagy, helyreállított „termekről” kiderült,
egykor a győri középkori vár száraz árkát boltozták
be, a török világ és a harcok elmúltával termény-
tárolóként használták, majd a hidegháborúban ka-
tonai, úgynevezett légókórházként szolgált. Innen
számos elágazás látható, többségük feltáratlan,
de van, amit már elkezdtek összenyitni. Innen biz-
tosan elvezet a folyosó a mai Kőtárig, a Bécsi kapu
tér alá, valamint a mai Egyházmegyei Főiskola
sportpályájáig bizonyítottan átjárható a folyosó.

A következő lejáratnál, a toronykilátó alatt elin-
dulva újabb érdekességekre bukkantak a részt -

FÖLD ALATTI KINCSEK NYOMÁBAN

A Nagyboldogasszony-székesegyház főbejáratával szemben, az egykori kanonoki házból hatalmas vaska-
pun keresztül ereszkedtek le először a Városstratégiai Bizottság tagjai Vajk Ádám, a Győri Egyházmegyei
Levéltár igazgatója és Szabó Gyula, az Arrabona Városvédő Egyesület vezetője kíséretében. A kazamaták
(magyarul: a harc házai) a várak, az erődök föld alatti hadi tartozékai, hadianyag- és lőportárolói, kórházai,
illetve börtönei voltak. De legfőbb szerepük az ágyútermek, lőállások biztonságos, föld alatti kiszolgálása
volt. Hiszen ezekből az ágyútermekből, a füles bástyák füléből védték, oldalazták ágyútűzzel a bástyák kö-
zötti várfalakat. Ezt hívjuk kora-újkori, új olasz bástyás rendszernek, melynek első és legnagyobb épített
példája Győr reneszánsz erődje volt – tisztázták a fogalmat elsőként.

HASZNOSÍTÁSRA VÁRNAK 
A KÁPTALANDOMB KAZAMATÁI
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

vevők. Korábban itt a többszintes pincerendszer
nagy részét a Boldog Apor Vilmos-emlékkiállítás
foglalta el. Ma is látható a mennyezetben az a
négy lövésnyom, amely később Apor püspök ha-
lálát okozta. Keskeny, pókhálós, ötszáz évesnél is
jóval öregebb folyosón át lehet lejutni az egykori
csónakbejáróig, amikor még közvetlenül a folyó-
ról lehetett bejutni a várba. Ebből a folyosóból
nyílik egy várkút is, amelyben azonban nincs víz,
de oldalának mélyéről újabb járat indul, mely ki
tudja, hová vezet. Az egykori püspöki borospin-
céből újabb nagyobb termek, a légópincék követ-
keznek, amelyeket úgy alakítottak át, hogy egy
atomtámadást is kibírjanak.

Aztán a Püspökvár kertjében még két újabb le-
járatot tekintettek meg a résztvevők, az egyik
a vár Kastély-bástyájának Rába-parti ágyúter-
mének, lőállásának fenti bejárata volt, a másik-
ról, mely a Kőtár felé nyílik és sokterű, azonban
máig nem sokat tudnak a történészek, a kuta-
tók. Szabó Gyula elmondta, hogy az 1930-as
években még megvolt az úgynevezett rábai ro-
hamkapu, de a háború után ezt befalazták,

nagy valószínűséggel ide vezet ez a folyosó és
a kazamatarendszer.

Győr egyébként komolyabb harcászati jelentő-
séget csak a tatárjárás után, az 1271-es kivált-
ságlevél kibocsátását követően szerzett. A vár
megerősítésére 1558-ban az oszmán támadá-
sok idején került sor. Ekkor hét és fél olasz
rendszerű bástyát építettek, így ez lett a kora-
beli Magyarország és földrészünk legmoder-
nebb, legerősebb vára, ezzel együtt Európa vé-
dőpajzsa, a kereszténység védőbástyája is.

Szabó Gyula, az Arrabona Városvédő Egyesület
vezetője, a bejárás kezdeményezője szerint a tel-
jes várkazamata-rendszert fel kellene tárni, egy-
benyitni, körbejárhatóvá tenni és különböző
funkciókkal ellátni. Érdemes lenne a folyosó-
rendszereket, a várhoz kötődő mondákat, legen-
dákat bemutatni, azt, hogy az évszázadok alatt
kik jártak a kazamatákban és hogyan is nézett ki
egy-egy korban a győri erőd, a vár. „A teljes fel-
tárással Európa szerte egyedülálló turisztikai lát-
ványosság lehetne és méltón megőrizhetnénk
az utókor számára a győri vár, a várkazamata
történetét” – hangsúlyozta Szabó Gyula.

A bejárást követően dr. Sík Sándor, az önkor-
mányzati bizottság elnöke elmondta: „Olyan vi-
lágot sikerült megismerni, amiről eddig csak le-
gendákat hallottam. Óriási érték, óriási poten-
ciál van a föld alatt, idegenforgalmi szempont-
ból ki kellene aknázni. A hasznosításának csak
a képzelőerő szabhat határt. Van tennivalónk
bőven, de leg először is a tulajdonviszonyokat
kell feltérképeznünk és természetesen az
anyagiakat kell megteremtenünk. Nagy lehe-
tőségek előtt állunk.”
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„Bízok abban, hogy 21. század ezen nehéz idő-
szakában az írott gondolatok még mindig von-
zóak az emberek számára. Amennyiben eljön-
nek a Könyvszalonba, kézbe foghatják a kötete-
ket és személyesen találkozhatnak a szerzőkkel,
ez sokaknak vonzóvá teheti a rendezvényt” –
emelte ki dr. Dézsi Csaba András polgármester

DRÁMAJÁTÉK: ROXI, A VILÁGJÁRÓ KUTYA

HÁROMNAPOS KÖNYVÜNNEP A VÁROSBAN
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. kö-
zött megrendezendő programon a könyvvásár mellett 120 könyvbe-
mutatón, előadóesten, koncerten szórakozhatnak a látogatók.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

az eseményt beharangozó csütörtöki sajtótájé-
koztatón, utalva a pandémiás időszakra. Majd
bemutatta a Győr története című könyv első kö-
tetét, amely a kezdetektől 1447-ig tárja fel vá-
rosunk múltját. Az ötrészesre tervezett soroza-
ton 90 szerző dolgozik.

Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi tér igazgatója hangsú-
lyozta, idén Bereményi Géza író, filmrendező ve-

heti át a szalon Alkotói díját a péntek délelőtti
megnyitón. Összesen 120 kötetbemutatóval
várják a könyvbarátokat, az országos hírű szer-
zők mellett a győri és Győrhöz kötődő alkotók is
nagy számban bemutatkoznak, hiszen a pandé-
miás időszak erre korábban nem adott lehetősé-
get. A Könyvszalonon ismerhetik meg az érdek-
lődők a Győr várossá válásának 750. évfordulója
alkalmából megjelentetett kiadványokat is. Idén
is gondoltak a gyerekekre, a Generációk Műve-
lődési Háza által szervezett programok mellett
zenés előadásokkal is készülnek számukra.

2015 óta rendezik meg a Könyvszalon keretein
belül a színházzal közösen a kortársasjátékot,
melynek lényege, hogy a Kisalföld napilap címei
közül sorsolják ki a dráma címét, melyből drá-
mát írnak, megrendezik és eljátsszák – erről
Werner Krisztina, a megyei napilap főszerkesz-
tő-helyettese beszélt. Bakos-Kiss Gábor, a
Győri Nemzeti Színház igazgatója elmondta, új-
rafogalmazták, újraszerkesztették a drámaíró
versenyt, új névvel és megújult formában jele-
nik meg. Idén Dér András, Olt Tamás, Zakariás
Zalán írják és rendezik a produkciót, ezúttal egy
nappal több idejük lesz az alkotóknak, hogy lét-
rehozzák az előadást. A sajtótájékoztatón Wer-
ner Krisztina és Horváth Sándor Domonkos
sorsolták ki a színészeket a rendezőkhöz, majd
dr. Dézsi Csaba András a kiválasztott hét cím
közül a Roxi, a világjáró kutya címet húzta ki a
gömbből. A Dráma a Szalonban – kortárs drá-
majáték mindenkinek előadás november 20-án
19 órakor kezdődik a színház nagytermében. A
zsűri tagja Gyöngyössy Katalin, Werner Krisz-
tina és Horváth Sándor Domonkos.  

A Könyvszalon védettségi igazolvánnyal,
maszk használata mellett látogatható pénte-
ken, szombaton és vasárnap 10 és 19 óra kö-
zött. Részletes program a www.konyvszalon.
gyoriszalon.hu oldalon.
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Agyőri önkormányzat szeretné, ha minél
nagyobb zöldterületek lennének a vá-
rosban. Éppen ezért az illetékesek arra

kérik Győr lakosait, tegyenek javaslatot, hova
szeretnének fát ültetni. Eddig is sok ajánlás ér-
kezett, de még továbbiakat várnak. November
21-ig (vasárnap) a faultetes@gyor-ph.hu e-
mail-címre írhatják meg a faültetéssel kapcso-
latos elképzeléseket, ötleteket. A város vezetői
nagyon komoly hangsúlyt fektetnek a témára.
Ezt igazolja, hogy az önkormányzat idén még
ezer fát ültet el. Győr mint fejlett ipari város kü-
lönösen érdekelt benne, hogy minél nagyobb
zöldterületek alakuljanak ki, amelyek az egész-
séges klíma megteremtésében fontos szerepet
játszanak. „A polgármesteri viziteken is meg-
fogalmazódott a fásítás igénye, és a progra-
momban eredetileg is szerepelt a zöldértékek
erősítése, a fák-növények telepítése a város-
ban. A város bizonyos területei szinte „megkí-
vánják” a fákat. Ilyenek például a vízpartok és
a sétányok. Győr képének kialakításában ki -
emelt szerepet szánok az itt lakóknak” – fogal-
mazott dr. Dézsi Csaba András polgármester.

HOVA
ÜLTESSENEK
FÁT GYŐRBEN?

Az első hatalmas sikere után november 27-én,
szombaton 9–12 óra között rendezik meg a II. Mén-
főcsanaki Kézműves és Termelői Piacot. A szervező,
Laczkovits-Takács Tímea tájékoztatása szerint ha-
talmas előzetes érdeklődés kíséri az árusok részé-
ről az advent első hétvégéjére tervezett piacot. El-
mondta, hogy az első alkalomhoz hasonlóan ismét
a Bezerédj-kastély impozáns udvara ad majd helyet
az árusoknak.

ISMÉT LESZ PIAC
MÉNFŐCSANAKON

Fotó: Vig Norbert

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor
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KÖSZÖNJÜK A GYŐR 750 PROGRAMSOROZAT TÁMOGATÓINAK!

Húsz éve, 2001-ben alapítottuk a cé-
get azzal a céllal, hogy takarmány -
előkeverékeket gyártsunk, amit bel-

földön, de külföldön is értékesíteni kíván-
tunk. Ez lett a fő üzletágunk, de emellett elő-
állítunk még takarmánykeverékeket és ta-
karmány-kiegészítőket, illetve forgalmazunk
több, a takarmányozáshoz szükséges alap-
anyagot is. Termékeink gyártása két helyszí-
nen történik, Szalkszentmártonban és az
oroszországi Jasznogorszkban. Nulláról
kezdtük, de mostanra elmondhatjuk, hogy
piacvezetők vagyunk itthon, Oroszország-
ban pedig a harmadik legnagyobb cég va-
gyunk a piacon. Jelenleg már 400 munkatárs
dolgozik a cégben, hozzávetőlegesen fele-
fele arányban itthon és Oroszországban. 

A cég folyamatosan növekszik, aminek két
oka van. Egyrészt az, hogy mindig minőségi
termékeket gyártunk és magasan kvalifikált
munkatársakkal dolgozunk. Másrészt, bár
gyártók vagyunk, de én inkább szolgáltató-
ként tekintek magunkra. Úgy tudunk part-
nereink telepére a legnagyobb hozzáadott
értéket adni, ha a jó minőségű termék mellé

MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSÉRT
TERMÉK NAGYDÍJAT NYERT AZ AGROFEED

Húsz év alatt szisztematikus munkával mára a hazai takarmányelőkeverék-piac meghatá-
rozó szereplőjévé vált a győri Agrofeed Kft., amelynek termékeivel a baromfi-, a sertés- és
a szarvasmarha-ágazatban egyaránt találkozhatunk. Tevékenységüket nemrég a Magyar
Állattenyésztésért Termék Nagydíjjal ismerték el az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda
Napokon. Mindezekről Csitkovics Tibort, a cég ügyvezetőjét kérdeztük. 

nagyon magas színvonalú szolgáltatást is
nyújtunk a takarmányozás, a tartástech-
nológia, a menedzsment, szaporodásbio-
lógia vagy éppen az állategészségügy te-
rületén. Alapanyagot csak ellenőrzött forrás-
ból, közvetlenül vásárolunk, emellett olyan
minőségbiztosítási rendszereket alkalma-
zunk, az ISO-t, a FAMI-QS-t, illetve az orosz
üzemben GMP+-t, amik a gyártási folyama-
tot szavatolják. Üzemeinkben külön figyel-
met fordítunk az emberi erőforrásra is. 

2015 után 2021-ben immár másodszor
nyertünk Magyar Állattenyésztésért Termék
Nagydíjat az Alföldi Állattenyésztési és Me-
zőgazda Napokon, idén a Szemcsékbe zárt
titok című pályázatunkkal. A cég rendelkezett
a szükséges know-how-val, ötleteinket pe-
dig folyamatosan tudtuk kontrolálni saját te-
lepünkön, eredményeinket javítottuk, ennek
az eredőjeként sikerült ezt a terméket létre-
hoznunk. Hároméves kitartó kutatómunka
eredményeként született meg a végső kon-
cepció. Nemcsak az volt a cél, hogy jó alap-
anyagokból optimális beltartalmú tápot állít-
sunk össze, amit a malacok is szívesen fo-
gyasztanak, hanem az antibiotikum-men-
tesség irányába is el kívántunk mozdulni. 

A sertés mellett jövőre a baromfiágazatban,
elsősorban brojlereknél is szeretnénk kísér-
leteket, takarmányozási teszteket indítani, a
teszttelepbővítéssel a monogasztrikusok
emésztési sajátosságait már szélesebb kör-
ben fogjuk tudni vizsgálni. A takarmány-
alapanyagok fermentálása segítséget nyújt-
hat majd az állati termékelőállítás ökonómiai
mutatóinak javításában, az antibiotikum-fel-
használás csökkentésében, a környezet-
szennyezés visszaszorításában, a szalmo-
nellafertőzések számának csökkentésében
és az import eredetű szójadara európai fe-
hérjeforrásokkal való kiváltásában. A takar-
mányadag bizonyos hányadának nedves
fermentálása új értelmet adhat a folyékony

etetési rendszereknek is. A fermentált alap-
anyagok szilárd hordozóra történő felvitelével
az így készített fermentum előnyei száraz
etetési technológiát alkalmazó telepekre is ki-
terjeszthetők lesznek. Szeretnénk Közép-Ke-
let-Európa sokkal meghatározóbb gyártójává
válni, további gyárakat kívánunk létrehozni
Magyarországon és a környező országokban.
K+F tevékenységünket szeretnénk tovább
folytatni, hiszen még óriási lehetőségeink
vannak ezen a téren itthon, vagy akár európai
programokhoz való csatlakozás révén.

Nagy lépésnek tekintjük, hogy november ele-
jén nemzetközi monogasztrikus takarmányo-
zási szimpóziumot szerveztünk (AIMS),
amelyre 40 országból közel 400 agrárszakem-
ber látogatott el. A konferencián több mint
húsz szakmai előadás hangzott el a jövő évtől
bevezetésre kerülő antibiotikum- és cinkmen-
tes takarmányozás témájában. A szimpóziu-
mot hagyományteremtő céllal szerveztük, két
év múlva szeretnénk új témával megtölteni és
hasonló léptékben megrendezni. (x)

www.agrofeed.hu
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AXantus János Állatkertben találkozha-
tunk az afrikai vadvilág egyik legszebb
állatával. A ragadozók között ő vezeti

a sikerlistát a kontinensen: ha vadászni indul,
90 százalékra biztos, hogy zsákmányt is ejt.
Az már nem biztos, hogy ő is fogja megenni,
hiszen rajtaüthetnek az ünnepi asztalon a

A TERMÉSZET FESTŐVÁSZNA: A VADKUTYA
nagyobb méretű kollégák, például az orosz-
lánok, akik fizikai fölényüket kihasználva el-
csenhetik a fogást. Hozzájuk hasonlóan a
szóban forgó állat is falkában él, valamit
mégis jobban csinálnak az oroszlánoknál. A
kutyafélékre jellemző módon rendkívül ösz-
szetartó családi életet élnek. Vadászati stra-
tégiájuk a váltófutás és a préda kifárasztása:
amikor valaki elfárad a hajtásban, már ott is
van a friss és kipihent csere, hogy átvegye a
helyét. Az alfa pár választások útján nyeri el
a tiszteletet és a vezéri pozíciót. Vitás kérdé-
sekben a családdal közösen döntenek. Bár a
végső szó az alfa páré, tüsszentéssel minden

családtag szavazhat. Nem csupán viselkedé-
se és sikeressége az, ami kiemeli őket az ál-
latok amúgy alapjáraton is figyelemre méltó
tömegéből. Foltos bundájuk, amely minden
példánynál egyéni mintázatú, a természet
művészi hajlamát tárja elénk. Sajnos azon-
ban, mint sok másik állatot, őket is a ki-
pusztulás fenyegeti. Élőhelyük az emberi
terjeszkedés miatt rohamosan csökken, az
erősebb ragadozók, akik ugyanúgy a fenn-
maradásukért küzdenek, szintén nyomást
gyakorolnak rájuk. A mezőgazdasági ter-
melés miatt az otthonuktól megfosztott és
fajtársaiktól elválasztott vadkutyák régi va-
dászterületeikre törnek be zsákmányért.
Azonban az a terület már emberi település,
ahol a haszonállatok jelentenek könnyű
prédát. Az afrikai vadkutyák túlélésének zá-
loga az egybefüggő, szabad vadon, ahol
nem háborgatja őket senki. (x)

A Xantus János Állatkert, ahol hét nőstény él
egy falkában, novemberben is szeretettel
várja a kirándulni vágyókat. 

D
ERÉK

FÁJDALOM?

HARMÓNIA AKUPUNKTÚRA CENTRUM  

Ha cikkünk felkeltette érdeklődését, derékfájdalmát kezeltesse a
Harmónia Akupunktúra Centrumban! Gyógyuljon természetesen,
gyógyszerek nélkül!
A hirdetés felmutatása esetén
az állapotfelmérő vizsgálatból és az első kezelésből
50% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
JELENTKEZZEN BE MOST!

Sok éve tartó derékfájás gyötri, de szeretné elkerülni a műtétet?
Már a gyógyszerek sem enyhítik a panaszokat, vagy

gyomorproblémái miatt a gyógyszerszedés akadályba ütközik? 
Segít a hagyományos keleti gyógyászat!

Néhány akupunktúrás kezeléssel enyhíteni, majd fokozatosan megszüntetni
is lehet a derékfájdalmat, az alábbi tünetek fennállása esetén: 

• enyhe hajlításnál fájdalom a törzsizmok mindkét oldalán
• hosszan tartó ülést követően a derékrésznél érzett fájdalom felálláskor
• hanyatt fekvésnél „gyenge derékrész”, a deréktájban üresség érzete, párnával

vagy törölközővel történő alátámasztással kényelmes csak a fekvés
• járás közben előre-, hátradőlés érzete
• duzzanat és kellemetlen érzés háttájékon, amely a kiegyenesedést akadályozza.

Ezeket a különböző okok miatt kialakult derékproblémákat az izomműködés zavarai okoz-
zák. Az akupunktúrás kezelés szerepe az izom-összehúzódás és relaxáció koordináció-
jának javításában rejlik, lehetővé teszi a laza izmok összehúzódási erejének növelését,
valamint a merev izmok ellazítását. Az izmok koordinációjával az állás, ülés, járás és haj-
lítás együttes működését tudjuk elérni, ami a derékfájdalom megszűnését teszi lehetővé. 

Győr, Bartók Béla út 5.  •  +36 30 391 8648
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.  • +36 30 790 1248
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

A női egészséggel kapcsolatban
sokszor a leghétköznapibb témák
tűnnek a leginkább bonyolultnak, az
intim higiénia és a hüvelyi fertőzé-
sek is ide tartoznak. Az eligazodás-
ban dr. Börzsönyi Ágnes szülész-
nőgyógyász szakorvos, a Győr+
szakértője segít. 

NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

„Mit is jelent a normál hüvelyflóra,
amely egy komplex ökoszisztéma?
Közel 600 baktériumfajból épül fel,
amelyben a fogamzóképes nőknél a
Lactobacillusok dominálnak. A leg-
gyakoribb fajuk – többek között – a
Lactobacillus acidophilus csoport.
Ezek a baktériumok tejsavat, illetve
egyes fajok hidrogén-peroxidot ter-
melnek, amik savassá teszik a hü-
vely pH-t. Savanyú környezetben
nem szaporodnak a kórokozó bak-
tériumok, gombák, viszont ha a hü-
velyben csökken a tejsavat/hidro-
génperoxidot termelő Lactobacillu-
sok száma, gyakrabban fordulnak
elő a hüvelyi fertőzések, terhességi
komplikációk, továbbá a szexuális
úton terjedő fertőzéseket is köny-
nyebb összeszedni” – foglalta össze
dr. Börzsönyi Ágnes, akit a női tisz-
tálkodószerekről is megkérdeztünk.

INTIM HIGIÉNIA: SOKAT TEHETÜNK ÉRTE,
HOGY MINDEN RENDBEN LEGYEN 
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: MekliZ Fotóstúdió,

Pixel-Shot/
shutterstock.com

„Mindenképpen ajánlom őket. Az
intim lemosók és a tisztítókendők
hasznosak. Irrigálni, azaz a hüvelyt
öblíteni szabad, de csak mértékkel.
Heti egynél többször nem javasol-
nám és mindenképpen savas ol-
dattal. Semmiképpen ne használ-
junk tiszta vizet! Kaphatók kifeje-
zetten erre a célra való pezsgőtab-
letták” – részletezte a nőgyógyász,
majd kitért a megfelelő fehérne-
mű-választásra is. „Pamut, jól szel-
lőző fehérneműt javasolok. Ha
megvan a megfelelő higiénia, akkor
bármilyen formájút bátran hordha-
tunk. Sokszor kérdés az intim szőr-
telenítés is, amiről az a vélemé-
nyem, hogy itt is lehet. Korunk di-
vatja szerint ez már szinte elvárás.
Ám sajnos előfordulhat a benőtt
szőrszál, ami begyulladhat és elég
kellemetlen lehet.”

Na de mit tehetünk akkor, ha azt
érezzük, valami nincs rendben és
valahogy sehogy sem jó? 
„Ilyenkor vélhetően fertőzés áll
fent, amely lehet bakteriális, gom-
bás, vírusos és egysejtűek, parazi-
ták által okozott is. Ezek egy része
szexuális úton terjed, míg mások a
normál hüvelyflóra felborulása mi-
att alakulnak ki. Bizonyos esetek-
ben vény nélkül kapható szerekkel
próbálkozhatunk. Illetve egysze-
rűbb hüvelyfertőzések akár otthon
is megoldhatóak irrigálással, külön-
böző Lactobacillus tartalmú, hü-
velyflóra-erősítő készítményekkel.”

Honnan tudjuk, melyik készít-
ményt kérjük, vagy mikor fordul-
junk feltétlen orvoshoz?  

„Ha a panaszok szűnnek, akkor
valószínűleg jó volt a diagnózi-
sunk. Vény nélkül gyakorlatilag
gomba kezelésére szolgáló készít-
mények kaphatóak. Ha ez nem se-
gít, nem hüvelygombánk volt, vagy
nem hatékony rá az adott készít-
mény. Rosszat akkor tehetünk, ha
nem fordulunk orvoshoz a nem
szűnő panaszokkal!” – hangsú-
lyozta a doktornő.  

„A legfontosabb tehát, hogy a hü-
velyflóra megfelelő legyen. Hasz-
náljunk bátran intim lemosókat,
intim törlőkendőt és a bidé is na-
gyon hasznos. Amennyiben fo-

gamzásgátlót szedünk, használ-
junk Lactobacillus-tartalmú hü-
velykapszulát hetente egyszer. Ha
antibiotikumot írnak fel, akkor
szintén ezt javaslom, kúraszerűen.
És ne felejtsük el a pamut, jól szel-
lőző fehérneműt sem. Ha ezekre
figyelünk, akkor már nagyon sok
mindent megtettünk magunkért!”
– zárta dr. Börzsönyi Ágnes, aki
kérésünkre a sorozat következő
részében a menstruációs higié -
niával folytatja majd. 

Ha részletesebben is érdekli a té-
ma, látogasson el a gyorplusz.hu-
ra és keresse bővebb cikkünket!



2021. november 19.16

A Popper név nem ismeretlen a győriek
körében.
Édesapám Popper Ferenc, aki egykor a Győri
Ifjúsági Irodalmi Színpad vezetője volt, amely
a Lloyd épületében működött. Több, később
híressé vált színészt indított útjára, többek
között Funtek Frigyest, R. Kárpáti Pétert. Apu-
kám versmondóként is ismert, az országos,
majd a megyei versmondó egyesület elnöke is
volt. Gyerekkoromban gyakran figyeltem az
irodalmi színpados próbákat, előadásokat, ott
kaptam először egy jó nagy adagot a kultú -
rából. Édesanyám pedig az egykori Baross úti
fodrászatban dolgozott. Vele rendszeresen
hallgattuk a „Ki nyer ma?” műsorát, szinte
azonnal mondta, melyik operából vagy zene-
műből hallunk részletet.

Honnan jött a zene iránti szeretete?
Egy külföldön élő távoli rokonom volt opera-
énekes, nagyapám klarinétozott, de valószí-
nűleg nem tőlük örököltem a rajongást. Már
egész kis koromtól szeretem a zenét. A szü-
leim szerint muzikális voltam, ezért gondol-
ták úgy, ez lehet az én utam. Zongorázni ta-
nultam, összefogtam a rokongyerekeket,
műsort készítettem nekik és előadtuk a csa-
ládnak. Zenei általánosba jártam, amikor
énektanárom kérésére órát tartottam az
osztálytársaimnak. Aztán bekerültem a ze-
neművészeti középiskolába zongora és ze-
neszerzés szakra, de kiderült, engem nem
köt le az, hogy zenét szerezzek, vagy hogy
több órán át a zongora mellett üljek. Inkább
szervezkedni szerettem. A győri főiskolán
már szolfézst, zeneelméletet és kórusveze-
tést tanultam és ezekből diplomáztam. El-
árulom, hogy ebben a zeneiskola-tanterem-
ben, ahol most is beszélgetünk, itt tanultam
én is, és most én tanítok ugyanebben a te-
remben. Akkor, diákként úgy éreztem, ez le-
hetne az álommunkahelyem, és így is lett.

Milyen út vezetett az álommunkájáig?
Tíz évig énekeltem a Győri Leánykarban, már a
főiskola alatt is tanítottam Mosonmagyaróvá-
ron zongorát és szolfézst. Diploma után adó-
dott egy lehetőség és Törökországba mentem
oktatni, majd két év után, amikor hazajöttem,

POPPER ÁGNES

BETELJESÜLT ÁLOM

Popper Ágnes diákként a győri zeneiskola zongora szakos diákjaként arról álmodozott, felnőttként ez a
hely lehetne a munkahelye. Álma megvalósult, ma igazgatóhelyettesként, szolfézstanárként, kórusvezetőként
dolgozik a Liszt Ferenc Zeneiskola–Alapfokú Művészeti Iskolában.    

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter / Popper Ágnes

a Kálvária úti Ének-zenei Általános Iskolába
(Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola) ke-
rültem, aztán egy meghívásra négy évig Finn-
országban tanítottam. Óriási volt a különbség
az itthoni és az ottani oktatási viszonyok kö-
zött. Minden lehetőséget megkaptam ahhoz,
amit szerettem volna megvalósítani. Nagyon
értékelték és elismerték a Kodály-módszert, ez
a mai napig így van, és még mindig sok magyar
zenetanár tanít kint. Gyorsan elsajátítottam a
finn nyelvet is, így hamar közel kerültem a diá-
kokhoz, vannak, akikkel még mindig tartjuk a
kapcsolatot. Finnországból hazatérve, pár év
kihagyás után vezettem a Kálvária-iskola kó-
rusát, akikkel szép sikereket értünk el. 2005-
ben kerültem a Liszt Ferenc Zeneiskolába, ahol
2006-ban megalapítottam a zeneiskolai kama-
rakórust, amire még addig nem volt példa az
országban. Azóta is működünk, többször kiér-
demeltük az „Év kórusa” díjat. Az iskolában a
szolfézstanítás, a kórusvezetés, az igazgató-
helyettesi feladatok mellett több pályázaton,
nemzetközi projekten is dolgoztam, így sokat

utazhattunk diákjainkkal külföldre, és hozzánk
is érkeztek partneriskolák, hogy megismerjék
a magyar zeneoktatási módszereket, a zenén-
ket. Jelenleg közel 900 növendékünk van, jó a
kapcsolatom a gyerekekkel, jó a légkör a tan-
testületben és a vezetőségben, nagyon boldog
vagyok, hogy itt lehetek.

Ma már nemcsak tanít, hanem szaktanácsadó is.
Az Oktatási Hivatal keretein belül működik
szakértői, szaktanácsadói hálózat. Én hét éve
szaktanácsadóként is tevékenykedem, első-
sorban a megyénkben segítem a zenetaná-
rok munkáját, valamint a győri Pedagógiai
Oktatási Központ megbízásából mint vezető
szaktanácsadó hozzám tartoznak a Győr-
Moson-Sopron és Komárom-Esztergom me-
gyei alapfokú művészeti iskolákban működő
szaktanácsadók is.

Pedagógiai sikereit mi sem bizonyíthatja job-
ban, mint hogy 2012-ben Artisjus-díjat, tavaly
pedig az „Év tanára” díjat kapott.
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Kórusvezetői munkám elismerésekét kaptam
az Artisjus-díjat, mely a zenetanárok egyik leg-
rangosabb elismerése a szakmában, tavaly pe-
dig a Győri Tankerületi Központ díját, mely szin-
tén kiemelt elismerés. Nagyon meghatódtam

Vannak otthon mackók és plüssállatok? Öltöz-
tesd fel őket karácsonyi díszbe – legalább egy
piros masni kerüljön a nyakukba! Tedd őket
egymás mellé az asztalra, vagy egy sarokba.

A polcok szélére már most kiakaszthatsz né-
hány karácsonyi zoknit.

Készíts karácsonyi szalagból kis masnikat, és
tűzd fel őket a függönyre.

Tölts meg egy hosszú, átlátszó poharat színes cu-
korkákkal, köss rá egy masnit, és tedd a polcra.

A mézeskalács sütiszaggató formákkal díszít-
heted a konyhádat.

és jólesett, a sok éven át végzett munkám el-
ismerése.

Szabadidejében milyen zenét hallgat?
Fontos, hogy igényes legyen, nagyon szere-

tem a klasszikus zenét, de emellett természe-
tesen Popper Pétert is hallgatok. A testvé-
remmel kiskorunktól közös volt a zene iránti
rajongásunk, de ő a könnyű műfaj felé terelő-
dött. Rendszeren járok a koncertjeire, Győrben
is többször fellép. Tudni kell róla, hogy ő „Pia-
no and Voice” estjein élőben zongorázik és
énekel, ami nem kis feladat és ezt nagyon ma-
gas színvonalon műveli.

A Győri Filharmonikusok hangversenyeinek is
rendszeres látogatója vagyok. Angol párom-
mal pedig ha tehetjük, Angliában is komoly-
zenei koncertekre járunk, például a londoni
Albert Hallba.

A zenén kívül mi az, ami kikapcsolja?
Rendszeresen jógázok, kerékpározok, kirán-
dulok, és új hobbim a kertészkedés. Nagy él-
vezettel készítem a vasárnapi ebédet a csa-
ládnak a kis konyhakertemben megtermelt
zöldségekből.

Milyen feladatok állnak ön előtt az év hátralé-
vő részében?
November végén 15. alkalommal rendezi meg
iskolánk a Lengyel Zenei Fesztivált, amelyet
sajnos idén csak online tudunk megtartani, a
szervezés azonban így is nagy feladat. Decem-
berben pedig a Kálvária-iskola alapításának
150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
műsorban közreműködök, ahol az intézmény
tanáraiból és egykori növendékeiből alakuló
kórus vezetésére kértek fel.

ADVENTI ÖTLETEK
CSINÁLD MAGAD!

Bő egy hét múlva elkezdődik a karácsonyi várakozás időszaka, az advent.
A készülődéshez, az otthonunk hangulatosabbá tételéhez adunk
néhány egyszerű, költséghatékony ötletet.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Pixabay

A vázáidat tedd tele fehér és vörös virágokkal
– ezek a karácsony színei.

Különböző méretű dobozokat csomagolj be pa-
pírba, és köss rájuk masnit, majd tornyozd fel
őket az egyik sarokba.

Akassz fagyöngyöt mindenhová! Akár igazi, akár
mű, ez a legklasszikusabb karácsonyi dekoráció.

A fára szánt díszeket a lakás többi pontjára is
kiakaszthatod – akár girland formájában is.

Régi karácsonyi képekből készíts egy kollázst.
Be is kereteztetheted, vagy egyszerűen csak
akaszd a falra.

Egy kerámiából készült cserépre ragasztóval
rögzíts körbe mézeskalácsokat. Köss a cserépre

egy piros szalagból masnit. A cserépbe tehetsz
virágot, de az is jó, ha szaloncukorral vagy dió-
val, mandulával töltöd meg.

Fahéjrudakat köss össze piros szalaggal, és
tedd őket egy pohárba, hogy illatozzanak.

Fesd be egy üveg külsejét a feléig fehérre – mintha
tej lenne benne. Tegyél mellé egy tányér sütit, és
akár egy Mikulásnak szánt listát, amit kézzel írtál.

Kedvenc karácsonyi receptjeidet nyomtasd ki
egy kisméretű karácsonyi papírra, majd csavard
össze kis hengerekké, és kösd át masnival.
Tedd őket egy kosárba a bejárat mellé, így ven-
dégeidnek is tudsz adni belőlük.
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Agimnázium elsősorban egyetemi tanul-
mányokra készít fel, s a 10. év végén fa-
kultációt kell/lehet választani. Ennek ke-

retében néhány tantárgyat magasabb óra-
számban tanulnak a diákok, ami meghatároz-
hatja a felsőoktatásban való továbbtanulás irá-
nyát. Jó választás lehet ez az iskolatípus azok-
nak is, akiknek még távoli a szakmaválasztás. 

A technikumokban a tanulmányi idő öt év és a
záró szakmai vizsga emelt szintű érettséginek
számít, ami könnyíti a továbbtanulást a felső-
oktatásban. A szakgimnáziumok művészeti,
közművelődési és pedagógiai ágazatokat fog-
nak össze. 

A szakképző iskolák képzési ideje három év,
melynek során a gyakorlati képzés hangsúlyos.
Ösztöndíjjal támogatják a szakmaszerzést, fő-
ként a hiányszakmák esetén. A szakképzés
megszerzését követően lehetőség van két év
alatt érettségi bizonyítvány megszerzésére. 

A pályaválasztás előtt álló diákok számára legtöbbször nehézséget okoz a továbbtanulás kérdése. Az elmúlt
tanévben megújult a szakképzés és átalakult a középfokú oktatási rendszer, így az alábbi iskolatípusokra vonat-
kozó összeállítással szeretnénk segítséget nyújtani számukra. 

Fontos figyelembe venni: 
• a gyermek érdeklődési körét és képességeit
• a tanulni kívánt idegen nyelv kiválasztását 

(egy vagy két nyelv, kezdő/haladó szint,
nyelvi előkészítő vagy két tannyelvű képzés)

• a tanításon kívüli programokat
• az iskolában zajló közösségi életet

Gimnázium               → Gimnázium              → Gimnázium
• érettségit ad

Szakközépiskola        → Szakgimnázium       →

Technikum 
• érettségit és szakmát ad

Szakgimnázium 
• érettségit és szakmát ad 

Szakiskola                  → Szakközépiskola      →
Szakképző iskola
• szakmaszerzési lehetőség,

érettségit nem ad

Speciális szakiskola   →
*gyógypedagógiai intézmény Szakiskola               →

Szakiskola
• sajátos nevelési igényű

(SNI) tanulók részére 

TOVÁBBTANULÁSI  FELVÉTELI ÚTMUTATÓ 

Nem szeretném, ha eltávolodna egy-
mástól az önkormányzat és az iskolák.
A fiatalok neveléséért és jövőjéért mi is

felelősséget érzünk – fogalmazott dr. Dézsi
Csaba András azon a találkozón, melyet a vá-
ros kezdeményezett a közoktatási intézmények
vezetői számára. A polgármester szerint a diákok
közötti összetartozást és a felnőttekkel való kö-
zös élményt erősíteni kell, amelyben fontos sze-
repe van a 750-es pénzérme átvételének is,
amelyre a győri lakcímkártyával rendelkező 20 év
alatti lakosok jogosultak. Hozzátette: A „győri-
ség” és az összetartozás erősítésében a pedagó-
gusok tudnak segítő kezet nyújtani. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy a Városi Di-
ákfórummal nagyon jó kapcsolatot ápol a város.

AZ ISKOLÁKAT NEM A VÁROS MŰKÖDTETI,
DE SZÁMÍTHATNAK AZ ÖNKORMÁNYZATRA
Győr közoktatási intézményeinek
vezetői látogattak a városházára
polgármesteri fogadóóra keretében.

Szerző: Szakács Éva / Polgármesteri Hivatal

Beszédében kitért a diákoknak szóló, a közel-
múltban tartott és a közeljövőben megrendezés-
re kerülő városi rendezvényekre is. A színes pa-
lettán olyan projektek kapnak helyet, mint a
„Győr a hálón: 750 – Rajta lógunk”, és a szerve-
zés alatt álló diáktudósító- képzés, az Aludj más-
kor! – XV. Győri 24 órás vetélkedő, valamint az
ergométeres Guinness-rekord-kísérlet. 

A tanulók egy részét a magyar nyelv napja al-
kalmából tartott közös versmondásra is be-
vonták, és a tervek között szerepel az adventi
gyertyagyújtásokon való szereplésük is. Kie-
melt figyelmet kapnak azok az intézmények,
amelyek az idei évben jubileumot ünnepelnek
– mondta dr. Dézsi Csaba András. 

A diákokkal meg kell ismertetni Győr értékeit,
ehhez nyújtanak segítséget a 750-es könyvso-
rozat kiadványai. A tervek között szerepel a
Győr, az iskolaváros című kötet megjelenteté-
se, amelynek közreműködésében a polgármes-
ter az igazgatók segítségét kérte. Hartyándiné
Frey Aranka, a Győri Szakképzési Centrum fő-
igazgatója ismertette, hogy akkreditált vizsga-

központ lett az intézmény és bejegyzés alatt
van a villamosipari duális képzési központ ki-
alakítása is. 

A megbeszélésen elhangzott, a Győri SZC
Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari
Technikum szívesen vállalna szerepet hallga-
tóikkal a város turizmusában. A Győri SZC Hild
József Építőipari Technikumból érkezett a fel-
ajánlás, hogy a kulturális örökség napja szelle-
mében vállalnának idegenvezetést Győr építé-
szettörténetéről. A Győri SZC Baksa Kálmán
Két Tanítási Nyelvű Gimnázium pedig javaslatot
tett az érettségi előtt álló diákok lampionos,
lámpás fáklyás felvonulásának felelevenítésé-
re, amely méltó és szép lezárása lehetne a kö-
zépiskolai tanulmányok befejezésének. 

Dr. Dézsi Csaba András hangsúlyozta, hogy az
oktatás mellett fontos a gyerekek érzékenyíté-
se is, s az intézmények figyelmébe ajánlotta
Patkás Tamás parasportoló előadásait, melyen
keresztül bemutatja, hogyan lehet elérni a ki-
tűzött célokat és álmokat, még akkor is, ha oly-
kor reménytelennek tűnik. 

Érdemes legalább 5-6 intézményt megjelölni a
jelentkezési lapon és részt venni az iskolai nyílt
napokon. 

Hasznos oldalak a tájékozódásban: 
www.palyaorientacio.nive.hu 
www.szakkepzes.ikk.hu
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A pinnyédi városrészben élők több évtizede várták, hogy megépüljön egy olyan összekötő út, amelyen az
autósok és a kerékpárosok is biztonságosan közlekedhetnek. A beruházás 400 millió forintba került és fél
év alatt készült el.

ELKÉSZÜLT A PINNYÉDI ÖSSZEKÖTŐ ÚT
Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Az új útszakaszt és a hozzá tartozó körforgalmat
hivatalosan csütörtökön adták át. „Egész bizto-
san nagyon sokan emlékeznek arra, hogy né-
hány hónappal ezelőtt itt egy kifejezetten ve-
szélyes kereszteződés volt. Ráadásul ez a hely
tulajdonképpen a városrész kapuja, ezért az is
fontos, hogy az ide telepített kamerákkal bizton-
ságosabb lesz a környék. Emellett ez egy zöld
beruházás, mert több mint száz fát ültettünk” –
hívta fel a figyelmet az átadón dr. Dézsi Csaba
András polgármester.  

Simon Róbert Balázs, a Fidesz–KDNP ország-
gyűlési képviselő olyan külső forrás elérésében
segített, amelynek köszönhetően megvalósul-
hatott a beruházás: „Örömteli, hogy 400 millió
forintból, településfejlesztési operatív program
forrásából újult meg az útszakasz. Település-
fejlesztésre Győr megközelítőleg 20 milliárd fo-
rintos kerettel rendelkezik.”

Szeles Szabolcs alpolgármester, a városrész ön-
kormányzati képviselője már sok-sok évvel ez-
előtt elhatározta, mindent megtesz azért, hogy
biztonságos, jó minőségű út épüljön a likócsiak-
nak: „A pinnyédi összekötő út megépítése nekem
is egy személyes vállalásom volt, nagyon sokat
dolgoztunk érte. Előkészítés, tervezés, terület-

vásárlás, mindez hosszas folyamat volt. De meg-
érte a befektetett idő és munka, hiszen elkészült
és végre átadhattuk az útszakaszt.” Az útburko-
lat a korábbinál szélesebb lett, a teljes szakaszon
kiépült a közvilágítás, a vízelvezetés, és kétirányú
kerékpárutat alakítottak ki, valamint a légkábe-
leket földkábelekre cserélték.
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Mindig vágyott rá, hogy világot lásson, hogy
missziós orvos legyen?
Persze. Tizenkét évesen olvastam Albert
Schweitzert, s onnantól tudtam, hogy én misz-
sziós orvos leszek, ezért jelentkeztem az orvo-
sira. Utána viszont évtizedekig elfelejtettem, és
44 évesen teljesült az álmom. A Jóisten addig
biztos nem tartott rá alkalmasnak. Az a lényeg,
hogy ne adjuk föl az álmainkat, mert bármikor
összejöhet. A kalandvágy mindig bennem ma-
radt, a rendszerváltás után, amikor már lehe-

EGY MISSZIÓS ORVOS ÉLMÉNYEI

Afrékának, azaz dr. Fodor Rékának valóra vált legszebb gyerekkori álma, missziós orvos lett. A minap csa-
ládjával együtt fiatalokkal beszélgettek a Szent Imre-templomban hitről, hivatásról és életük csodáiról.
Szívesen adott interjút a Győr Plusznak is.

DOKTOR RÉKA AFRIKÁRÓL

tett utazni, egyből kitörtem. Halasztottam egy
évet az egyetemen és elmentem Párizsba ut-
cazenésznek. Tudtam annyira zongorázni, hogy
a megélhetés nem jelentett problémát. Sőt,
nagyon bejött, akár örökre kint maradtam vol-
na. Csak aztán erős késztetést éreztem, így szó
nélkül visszajöttem és befejeztem az egyete-
met. Közben ösztöndíjasként elmentem Stock-
holmba egy szemeszterre, nem tagadom, a fő
hajtóerőm az utazás volt. A missziós vágy azért
mindig megmaradt, csak nem hittem benne,
hogy kijutok, hiszen közben feleség és kétgyer-
mekes anya lettem. 2015-ig úgy segítettem,
hogy férjemmel sok gyereket etettünk jelképes
örökbefogadással. Az itthoni szegényeknek is

adományoztunk, de a szívem csücskében a
leg elesettebbek voltak.

S hogyan lett ebből utazás?
Az interneten láttam meg egy felhívást, hogy
Ugandába missziós orvosokat keresnek. Telje-
sen irreálisnak tűnt, hogy 44 éves családanya-
ként beválasszanak. Amikor a férjemnek elúj-
ságoltam, hogy jelentkeztem misszióba, azt fe-
lelte: sikerülni fog, hiszen ez a gyerekkori ál-
mod! Valóban sikerült, és biztosan tudom, hogy
a Szentlélek vezette a kezemet. Az egész csa-
lád velem örült. Az első út 40 napig tartott. Mi-
vel a SOTE háziorvosi tanszékén tanítok, ezért
nem is lett volna több szabadságom. Tudtam,
hogy hazaértem, pedig ott aztán volt malária,
tífusz meg kolera. Négyfős csapatunkkal kint-
létünk alatt négyezer beteget láttunk el, 12-16
órát dolgoztunk naponta. Egy missziót meg-
szervezni nagyon komoly feladat. Láttam, ho-
gyan kell csinálni és láttam a hibákat is. Bizto-
sítani kell az ivóvizet, mert a kolerás orvos nem
tud gyógyítani. Kell, aki főz. Kell helyi ember, aki
sofőr, aki tudja, hogy egyes ügyeket hol és ho-
gyan lehet elintézni. Persze azt is megtanul-
tam, mit nem szabad tenni.

Az élményekből könyv lett és alapítvány is
született...  
Hazaértem és férjemmel elkezdtem írni az Af-
réka könyvet. Úgy gondoltam, 3.500 forint lesz
az ára, mert pont ennyibe kerül egy malária-
gyógyszer. Évente több mint egymillióan hal-
nak meg maláriában, pedig gyógyítható beteg-
ség, de nincs nekik 10 dollárjuk, hogy megve-
gyék a gyógyszert. Csakhogy ebből rengeteget
kellett volna eladni, erre esély sem volt.

Azért hoztuk létre az Afréka Alapítványt, hogy
Jézus legyen a középpontjában és minden tisz-
ta forrásból fakadjon. Persze senki nem támo-
gatta, mert nem is hallottak róla. Ráadásul a
férjem rákbeteg lett. Súlyos állapotba került,
szinte már haldoklott, így aztán nem mehet-
tem vissza Afrikába. Később hála Istennek job-
ban lett, majd csodálatos módon meggyógyult,
de ez már egy másik történet.

Aztán mégis visszatért...
Teljesen véletlenül összebarátkoztam Csókay
András professzor úrral. Az ő segítségével ke-
rültem ki Nigériába, egy Onitsha nevű városba.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Dr. Fodor Réka
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A kórházat a katolikus egyház tartja fönn.
Amikor megérkeztem, egyből megöleltek,
úgy fogadtak, mint kedves testvérüket. Meg-
ismerkedtem Valerian Okeke érsekkel, aki hi-
hetetlen örömmel és szeretettel volt irán-
tunk. Hazaérkezvén már Erdő Péter bíboros
is hallott rólunk, meghívta az érseket az Eu-
charisztikus Kongresszusra, engem pedig fel-
kért a NEK egyik hírnökének. Innentől kezdve
egy csapásra minden megváltozott. Előtte
annak is borzasztóan örültem, ha 3 millió fo-
rint összejött egy misszióra. Az ugyanis tíz -
ezer dollár, abból meg lehet menteni 1000
beteget, ilyenkor azonnal rohantam Afrikába.

Tavaly nem is tudott hazajönni a járvány miatt...
Igen, 2020 márciusában még a lezárás előtt
azért tudtam kimenni, mert itt a győri elő-
adásomon összegyűlt a szükséges ado-
mány. Az utolsó géppel utaztam, s a korona-
vírus miatt kint rekedtem fél évre Nigériá-
ban. Ott éppen éhínség pusztított. Ez alatt
az idő alatt azonban rengetegen felfigyeltek
ránk, rólunk szóltak a híradások és megtör-
tént a csoda. A jó szándékú magyar emberek
felajánlásaiból 150 millió forint gyűlt össze
az Afréka Alapítványnak. Ebből 7.500 csalá-
dot tudtunk segíteni, hogy ne haljanak éhen.
A magyar kormánytól még egy mentőautót
is kaptunk. Annyira jó érzés volt, hogy nem
hiába rekedtem kint.

Milyen az élet Nigériában?
Csak Onitshában nyolcmillió ember él. Tizen-
öt éve még másfél milliós város volt. A Boko
Haram szélsőséges iszlám terrorszervezet az
ország északi részében hatalmas területeket
tart rettegésben. Van úgy, hogy egész iskolá-
kat elrabolnak, rengeteg vérengzés fűződik
hozzájuk. Így ebbe a déli keresztény városba

özönlenek a menekültek, vagyis a belső mig-
ráció miatt vannak ilyen sokan.

A népesség 10-20 százaléka elképesztő fény -
űzésben él, középréteg gyakorlatilag nincs.
Nyolcvan százalékuk viszont annyira sze-
gény, hogy napi egy dollárból tengődik. Van
7-8 gyereke, kimegy a piacra, egész nap árul
és a nap végén kb. 1 dollárnyi pénzt visz haza.
Ebből nem lehet sem iskolát, sem kórházat
fizetni, mert semmi sincs ingyen. Ebben a
200 milliós országban ugyanis nincs társada-
lombiztosítás, nem létezik szociális háló. El-
lenben nagyon erős a család, az időseket tisz-
telik és nem hagyják magukra. A borzasztó
nyomor ellenére lehet, hogy kevesebb a haj-
léktalan, mint nálunk. Bármilyen furcsa, de
boldogok, örömmel és hittel élik az életüket.
Sajnos tömegével halnak meg olyan beteg-
ségekben, ami a nyugati világban már elkép-
zelhetetlen. Nálunk egy agytumoros gyerek
jó eséllyel meggyógyul, ha időben megműtik,
ott erre nincs pénz. A gyógyulás a gazdagok
kiváltsága, csakúgy mint az iskola. Az egyet-
len kitörési út a nyomorból. A legtöbb beteg
nem tud olvasni és írni. Az Afréka Alapítvány
121 ösztöndíjat fizet jelenleg. A legfonto-
sabbnak ezért nem is a gyógyítást, hanem a
képzést tartom.

Hogyan fogadják az orvosokat az emberek?
Mintha istenek lennénk. Annyi hálát, dicsére-
tet életemben nem kaptunk, mint ott. Nem
tudunk sétálni az utcán, azonnal körbevesz-
nek és mindenhová elvisznek. Nekünk kell
őket lecsillapítani, nehogy elbízzuk magunkat.
Ötezer fős egy mise, órákon át táncolnak és
énekelnek, majd felállnak és kórusban kiabál-
ják: doktor Réka, doktor András! Félelmete-
sen nagy a tisztelet, nehéz megszokni.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-70/321-7759 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

Gyôr-Szabadhegyen eladó ez a 88
nm-es családi ház 380 nm telken, 3
szobás. 2004-ben a víz- és villanyve-
zetéket kicserélték, idén pedig 10
cm szigetelést kapott. Az udvaron
egy 25 nm-es garázs is van. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Válogasson az elsôk között! 40—
89 nm közötti ingatlanok már leköt-
hetôk. A földszinti lakások kertkap-
csolatosak, az elsô emeletiek erkélye-
sek. A földszinti, 62 nm-es lakás
amerikai konyhás nappalis+2 szobás.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Bevezetô árak! Foglalja le most új
lakását, és gépkocsibeállót kap aján-
dékba! Szitásdombon eladó ez az el-
sô emeleti, 53 nm-es lakás. Elosztá-
sa: nappali+2 szoba+5 nm erkély.
Energetikai besorolása: BB. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrújfalun eladó idei átadású, 121
nm-es, 14 nm-es terasszal és garázs-
zsal rendelkezô családi ház. Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali+4 szo-
ba. 30-as téglából, 3 rétegû nyílászá-
rókkal, 15 cm szigeteléssel épül. 

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôr-Nádorvárosban, a Bem tér kö-
zelében eladó ez a második emeleti,
84 nm-es téglalakás. Elosztása: nap-
pali+3 szoba+dupla erkély. Állapota
átlagos, de felújítással egy igazán kel-
lemes otthon varázsolható belôle! 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 43,49 M Ft 

Nagyszentpálon épül ez a 90 nm-
es ikerház, melyhez 574 nm telek és
15 nm terasz tartozik. Elosztása: 3
szoba+nappali. Közös faluk nincs, az
utca aszfaltozott. Átadás emelt szintû
fûtéskészen: 2022. tavasz.

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 45,9 M Ft Ár: 57,9 M Ft Ár: 59,9 M Ft 

Gyôr-Révfaluban, új építésû társas-
házban eladó ez a földszinti, 59 nm-
es lakás. Elosztása: nappali+2 szo-
ba. A nappaliból nyílik a 4 nm-es te-
rasz, saját használatú kerttel. Várha-
tó átadás: 2022. január.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 45,9 M Ft Ár: 38,99 M Ft Ár: 35,5 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen, a József Attila
út 10. szám alatt épül ez a társasház,
melyben eladó ez a 75 nm-es lakás.
Elosztása: 3 szoba+nappali+7 nm-
es erkély. Az ingatlan az elsô emele-
ten helyezkedik el. 

Búza Tímea:
70/425-5590 Ár: 46,9 M Ft 

Korszerû lakások Szitásdomb új
lakóparkjában! Ez a 40 nm-es lakás
az 1. emeleten helyezkedik el, el-
osztása: nappali+1 szoba+3,7 nm
erkély. A társasházban 39—89 nm
közötti lakások közül választhat.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Nádorvárosban, a kórház kö-
zelében épülô társasházban új laká -
sok eladók, 31-65 nm közötti méret-
ben, jövô nyár eleji átadással. A má-
sodik emeleti, 44 nm-es lakás elosz-
tása: amerikai konyhás nappali.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 29,731 M Ft Ár: 31,627 M Ft 

Hamarosan költözhet! Nagyszentpá-
lon eladó ez a 80 nm-es ikerház,  432
nm-es telekkel. Elosztása: 3 szo ba+
nappali. Élvezze a reggeli napsütést a
13 nm-es teraszon! Átadás: emelt
szintû fû tés ké szen: 2022. tavasz.

Búza Tímea: 
70/425-5590 Ár: 42,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen amerikai kony-
hás nappali+1 szobás, 41 nm-es,
11,5 nm-es teraszos, 48 nm kert-
kapcsolattal rendelkezô, földszinti, új
építésû lakás eladó. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 28,051 M Ft BÍZZON BENNÜNK, 

bízzon meg bennünket!

70/321-7759 | 30/640-8794

November 19–26. között

az ingatlanértékesítési

JUTALÉK CSAK 1,5%!



lődést tudunk biztosítani a pályaválasztó diá-
koknak” – tette hozzá Kátai Tamás.

Az E.ON nem csak a küzdőtéren lévő standján
volt jelen a rendezvényen. A művelődési ház
előtti téren a többi között látható volt egy mo-
csárjáró, egy különleges diagnosztikai mérő -
autó és több elektromos gépkocsi is. A korábbi
években az ország mintegy 150 településéről
490 általános iskolából és 180 középiskolából
11 ezer diák vett részt a roadshow-n. (x)
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AMolnár Vid Művelődési Központban már
hatodik alkalommal alakították át a küz-
dőteret, hogy olyan standok kapjanak

helyet, amelyek mindegyike kapcsolódik a mű-
szaki szakmákhoz. A pályaválasztó fesztiválra
a győri és környékbeli általános iskolákból ér-
keztek a diákok. Az egyik legnagyobb magyar-
országi áramszolgáltató évek óta nagy gondot
fordít a szakmai utánpótlás-nevelésre, a rendez-
vényre idén is a legfrissebb műszaki újdonságo-
kat hozták el. „Számos olyan interaktív programot

hoztunk a standunkra, ami játékosan, szórakoz-
tatva mutatja be a villamosipari szakmák kihívá-
sait, feladatait. Az érdeklődőknek az E.ON stand-
jánál információt nyújtunk a duális és szakképzési
lehetőségeinkről, beszélgethetnek a szakembe-
reinkkel, kollégáinkkal, érdeklődhetnek az aktuális
ösztöndíjainkról, nyitott pozícióinkról is, és képet
kaphatnak arról is, hogyan zajlik a munka az
E.ON-nál, milyen területre várunk szakembere-
ket” – emelte ki Kátai Tamás, az E.ON Észak-du-
nántúli Áramhálózati Zrt. győri üzemének igazga-

A MŰSZAKI SZAKMÁKAT
NÉPSZERŰSÍTI AZ E.ON

Győrben hatodik alkalommal tartották meg a „Mi a pálya” műszaki pályaválasztó fesztivált. A rendezvény
az ipari szereplők és az oktatási intézmények bevonásával, látványos, interaktív bemutatók segítségével
tette vonzóvá a pályaválasztás előtt álló diákok számára a műszaki és informatikai szakmákat. Az ese-
mény legnagyobb kiállítója idén is az E.ON Hungária Csoport volt. 

tója. Az energetikában mára előtérbe került és
nagy hangsúlyt kap az innováció. Az új energiavi-
lág már itt van, gondoljunk csak arra, hogyan vált
néhány év alatt megszokottá, hogy napelemeket
látunk a háztetőkön. Ennek az új energiavilágnak
az építéséhez pedig a legújabb technológiákat
ismerő szakemberekre van szükség.

„Minden szakma változik és egy hihetetlen
technikai fejlődésen megyünk keresztül, ezért
különösen nagy szükség van arra, hogy az ok-

tatási intézmények összefogjanak az ipari sze-
replőkkel a megfelelő szakemberek képzéséért.
Mi azt szeretnénk elérni, hogy azok, akik a mi
szakmáinkat választják és az E.ON-nál lesznek
munkavállalók, egy komplex karrierpálya lehe-
tőségét kapják tőlünk. Büszkék vagyunk rá,
hogy rengeteg innovatív megoldást alkalma-
zunk. Ilyen például a robottechnika, amely egy-
re erőteljesebben van jelen cégünknél, de az
automatizálás is meghatározó irányvonal ná-
lunk. Mindezekkel komoly szakmai jövőt és fej-
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Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ

GONDOZÓ
• SZAKÁCS
• KÖNYVELŐ
• DIETETIKUS
munkakörökbe.

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

November 18-án, csütörtökön téli
gépszemlét tartott a Győr-Szol Zrt. Az
eseményen a cég és az illetékes ható-

ságok vezetői áttekintették a város úthálóza-
tán síkosságmentesítést és hóeltakarítást vég-
ző gépek műszaki állapotát. 

A Győr-Szol Zrt. a saját gépei mellett alvállalko-
zók bevonásával is tisztítja az utakat, így össze-
sen 53 eszköz – nagyobb teherautó, sószóró,
hótoló, kisebb platós teherautó – áll rendelke-
zésre. Szükség esetén ezek működtetését és a
kézi erővel történő síkosságmentesítési felada-
tok ellátását mintegy száz dolgozó végzi.

November 15-től működik a hóügyelet, a szol-
gáltató munkatársai folyamatosan figyelem-
mel kísérik az időjárás alakulását, szükség sze-
rint a hajnali lefagyások megelőzésére is jut-
tatnak ki szóróanyagot az utakra. Fagyás, ha-
vazás esetén, a korábbi évekhez hasonlóan
előre meghatározott menetrend szerint végzik
a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást. Szi-
lárd szóróanyagból mintegy 550 tonna áll ren-
delkezésre a szolgáltató raktáraiban. Először a

TÉLI ÜZEMMÓDBAN A GÉPEK

hidakon, felüljárókon, tömegközlekedési útvona-
lakon tűnnek fel a járművek, ezt követően kerül
sor lakóutcák, járdák, parki átvezető utak meg-
tisztítására. A buszmegállókat és a hidak lépcsőit
kézi erővel szórják fel és takarítják. 

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatási hibabejelentő vonala
a 96/50-50-55-ös telefonszámon folyamatosan
elérhető. A számozott főutak városi szakaszain az
állami közútkezelő végzi a munkát. A téli közleke-
dés biztonságához, a balesetek elkerüléséhez el-
engedhetetlen az autósok közreműködése. Rend-

Új online ügyintézési lehetőséget kínál a
Győr-Szol Zrt. hivatalos honlapja. A
nemrégiben teljeskörűen megújult por-

tálon már van lehetőség a parkolási pótdíjak
online rendszerben történő rendezésére. A ko-
rábban is létező személyes, csekkes vagy át-
utalásos befizetési forma mellett így egy egy-
szerűbb, kényelmesebb lehetőség áll a felhasz-
nálók rendelkezésére.

Már rendelkezésre áll a www.gyorszol.hu hon-
lapon a parkolási pótdíjak befizetésének online
lehetősége. A szolgáltató weboldalának nyitó-
lapjáról a parkolás vagy az online ügyintézés
ikonjára kattintva juthatnak el a felhasználók a
parkolási pótdíjbefizetés menüponthoz, ahol
választhatják a pótdíjfizetés egyszerű és biz-
tonságos módját az OTP SimplePay rendszeren
keresztül. A kötelezettség teljesítéséhez nincs
szükség előzetes regisztrációra, éppen ezért a

ONLINE IS FIZETHETO
A PARKOLÁSI PÓTDÍJ

´́

pénzügyi szolgáltatást nyújtó bank kéri a fize-
téskor a felhasználó személyes adatait, melye-
ket azonban a Győr-Szol Zrt. semmilyen formá-
ban nem kezel, és nem őriz meg.

A pótdíj befizetése ugyan mindenki számára kel-
lemetlen kötelezettség, az online rendezés lehe-
tőségével azonban legalább a további kényelmet-
lenségek elkerülhetők, az ügyfelek gyorsan és
egyszerűen, személyes megjelenés vagy postai
sorban állás nélkül lezárhatják az eljárást, elke-
rülve a bírság összegének további növekedését.

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

kívüli időjárási körülmények között csak megfele-
lően felkészített, téli gumival ellátott járművel sza-
bad elindulni. A közlekedőknek számolniuk kell a
megnövekedő utazási idővel és azzal, hogy az út-
vonalak fokozatosan, a munkagépek haladási üte-
mével párhuzamosan válnak járhatóvá. 

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a
magántulajdonú lakóingatlanok vagy üzlethe-
lyiségek előtt a járda takarítása a tulajdonos, il-
letve a bérlő feladata, ezeken a területeken ne-
kik kell a síkosságmentesítést elvégezniük.

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Ács Tamás
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́

FESTO
Feltétel: szakirányú végzettség

´́

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

Bérezés megegyezés szerint.

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

MUSZERÉSZ´́

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

Ahosszú évek alatt teljesen feltérképez-
te és magába szippantotta a cég ener-
giahálózatát, ismeri a rendszer minden

apró részletét, így mindig azonnal talál meg-
oldást a felmerülő feladatokra. Laci szenve-
déllyel és lelkesedéssel beszél munkájáról,
látszik, mennyire szereti. 

A kazánok szakszerű szervizelése mellett a
hatósági felügyelet alá tartozó légtartályok
ügyeinek lebonyolítása, ellenőrzése, nyomás-
próbái tartoznak feladatai közé.

Laci hivatása, miként szavakba foglalta, hogy
„meleg legyen az épületben”. De ez csak fél -
igazság. Hisz nemcsak az épületekbe vará-
zsol kellemes meleget, hanem az emberek
szívébe is. Ez az ő igazi hivatása.

A közösségért, másokért nemcsak most, ha-
nem már gyermekkorában is szeretett tenni
valami jót, valami szépet. Már 10 éves korá-
ban édesapja nyomdokain haladva – az akkor
még szégyenlős fiú – beállt a helyi népdal-
körbe, ahol szereplésével és énekhangjával
igyekezte szebbé varázsolni mások minden-
napjait. Ez irányú szenvedélye még ma is tart.
Jelenleg is tagja az ásványrárói népdalkörnek,
ahol a fellépések által országszerte vidámsá-
got és jókedvet hoz mások életébe.

Alázatos közösségszolgálati készsége abban is
megmutatkozik, hogy már gyermekkora óta te-
vékenykedik önkéntes tűzoltóként. Annyira
magával ragadta ez a szakma, hogy 12 évig volt
parancsnoka az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó
és Polgárőr Egyesületnek, és jelenleg is az
egyesület elnökhelyetteseként segít másokon.

Laci sokoldalúságának itt még nincs vége.
Felmerülhet a kérdés, hogy a fent leírtakon
kívül mire marad ezeken kívül ideje? Nos, pél-
dául hogy „férjhez adja” a környék leányait,

ÁLLÁSHIRDETÉS

„AKI SOKAT ALSZIK, 
KEVESET ÉL!”

Peredi László már 33 éve a Pannon-Víz Zrt. kiemelkedő és hűséges
munkatársa. Szakmai tapasztalata, tudása nagy értéket képvisel a
cég életében. 1989. március 1-jétől a Pannon-Víz Zrt. jogelődjének
lett a dolgozója, az akkori Hévíz és Fürdőszolgáltatási Osztály gépé-
szeként. 2004-ben, a Rába Quelle Fürdő kiválását követően a sző-
gyei vízműtelepen, majd még ugyanebben az évben a társaság
Energia Osztályán folytatta példaértékű munkáját. 

hisz munkatársunk 36 éve közreműködik a
boldog házasulandók nagy napjának szebbé
tételében mint vőfély.

Ha épp nem esküvőket koordinál, akkor ének-
tudását nemcsak a népdalkörben való fellé-
péseken kamatoztatja, hanem már 12 éve
egyházi szertartásokon kántorizál.

Mindezeket összegezve feltettük a kérdést Pe-
redi Lászlónak, hogy ennyi feladat mellett mi-
kor van ideje egyáltalán aludni, mire ő a követ-
kezőt válaszolta: „Aki sokat alszik, keveset él!”

Laci életszenvedélye, hogy adottságait és tu-
dását kamatoztatva segítsen másokon és
szebbé varázsolja életüket. Társaságunk büsz-
ke arra, hogy ilyen sokoldalú és melegszívű
embereket foglalkoztathat, mint Laci, aki
ennyire elhivatott munkája és választott kö-
zösségei felé. 

A Pannon-Víz Zrt. ezúton is köszöni Peredi
László alázatos, hű és példaértékű munkáját!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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Teljes körű vagy részleges la
kás és fürdőszobafelújítá
sok. Egy kivitelező, kiváló
minőség. 0670/5894899

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetválasz
tékkal. Tel.: 0620/2399198

Lomtalanítást vállalok, pad
lástól pincéig eltakarítom
limlomját. 0630/8353124

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931

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

gyenes felmérés! Érd.: 06
70/2339213.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, fako
ronaalakítás, kertásás, ka
szálás, bozótirtás! Érd.: 06
30/4036810; 96/826322.

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

ÁLLÁS

LAPE Electro felvételt hirdet
villanyszerelői segédmunká
ra! Érdeklődni telefonon:
+3631/3129710.

Alvállalkozót keresünk hosz
szú távra acélbiztonsági és
panellakások beltéri ajtóinak
a beépítéséhez. Érdeklődni
lehet: 0630/8145519

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In

• 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.

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk. ww.huzatmentes.hu
+3630/5209228

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. 0670/8846838

Fűkaszálást, elhanyagolt te
rületek megtisztítását, fák
tuják kivágását, ágdarálást,
tuskómarást vállalok Győr
ben és környékén. 06
30/9715932

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemétszál
lítást és a vele járó takarítást
precízen. 0630/1812848

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falak javítását, festést garanci
ával, engedménnyel vállalok.
Tel.: 0630/3762712.

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

EGYÉB

Bioptron lámpát, színterápiát,

állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok!
0620/5299861

Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat, köny
veket, hanglemezeket, egye
beket. Tel.: 0620/5567141.

Németjuhász kiskutyák elvi
hetők Sárvárról! Oltva, féreg
telenítve költöznének az új
gazdihoz. 0630/7429422.

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

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.
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

zatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 582) 

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 73–120 nmes, 23
szobás, határozotthatározat
lan idejű bérleményre. Szi
get, Újváros, Marcalváros I–II.
kizárva. (Hirdetésszám: 581) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, hatá
rozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–70 nm
es, 3 szobás, határozottha
tározatlan idejű bérlemény
re. Bán Aladár utca, Sziget
és Újváros kizárva. (Hirde
tésszám: 585) 

Sárási, 2 szobás, 49,4 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 5060 nmes, 23 szo
bás, határozatlan–határozott
idejű bérleményre. Sziget, Új
város, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 590)

LAKÁSCSERE

96/505050

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 4855 nmes, 23
szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Stadion u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 762)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne szigeti, 3545
nmes, 1+fél szobás, határo
zotthatározatlan idejű bér
leményre. Tartozás kizárva.
(Hirdetésszám: 579)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, hatá
rozott bérleti szerződéses la
kást cserélne 55–68 nmes, 3
szobás, nádorvárosi, adyváro
si, szabadhegyi, Marcalváros
I–IIn lévő, határozotthatáro

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet 

• ÁPOLÓ
• GONDOZÓ
munkakörökbe.

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

GYIRMÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ GYŐR,
SZENT LÁSZLÓ ÚT 35–37.

Belépőjegyek a helyszínen kaphatók
elővételben és a koncert előtt.

Belépőjegy ára: 500 Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ
9012 Győr, Győri út 90. Telefon: 96/449-137
www.bezeredj-kastely.hu

HOPPÁRÉ
KONCERT

November 21. 18 óra

A rendezvényen való részvételhez érvényes védettségi igazolvány szükséges!
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TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP

Afilm Szép Ernő 1919-ben megjelent Li-
la akác című regénye alapján készült, a
történetet Mihály István forgatóköny-

víró dolgozta át, Székely István rendezte és
mindössze kilenc nap alatt forgatták le. A film
költségvetését 85 ezer pengőre tervezték,
végül 150 ezerbe került, amihez hozzájárult
az is, hogy új befejezést kellett forgatni. A re-
gényhez képest ugyanis, a kor kívánalmainak
megfelelően hepienddel kellett végződnie.

A történet szerint Tóth Manci a Városligetben
egy hatalmas lila akác alatt megismerkedik
Csacsinszky Palival, a szegény, de nagy re-
ményű költővel, és azon nyomban bele is

LILA AKÁC
SZERELEM A BÉKEBELI
BUDAPESTEN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

A Lila akác című, 1934-ben bemutatott zenés vígjátékot tűzte
műsorára a Győrplusz Filmklub november 26-án 19.30-tól a Győr+
Televízióban. A főszerepben Kabos Gyulát és Ágay Irént láthatjuk.

szeret. Pali viszont a szépséges úriasszony,
Bizonyosné Lola iránt érez szerelmet, és nem
veszi komolyan a kis varrólány vonzódását.
Csalódása után a felejteni akaró Pali Lezsi úr
kaszinójában találkozik újra a lánnyal. Mire
azonban rádöbben, hogy Manci hozta életébe
a tiszta szerelmet, a lány már külföldön tur-
nézik. A békebeli budapesti életbe, a szóra-
kozóhelyek csillogó világába nyerünk bepil-
lantást a mozi által, és több későbbi híresség
is szerepel a filmben, akik ekkor még isme-
retlenek voltak a nagyközönség előtt. Ilyen
volt Ruttkay Éva és Tolnay Klári, akik még
csak mellékszerepekben tűntek fel a filmben.  

Székely István 1972-ben újraforgatta a mozit
Bálint András és Halász Judit főszereplésével
Lila ákác címmel.

Brassóban elindult a környék hangja, egy új kom-
munikációs csatorna a polgárok számára Allen
Coliban polgármesterrel. A polgármester a Polgár-
mesteri Lapban hetente összefoglalja a környék
polgárai által felvetett főbb javaslatokat és kérdé-
seket, és megadja az önkormányzat válaszait.

Hamarosan indul a karácsonyi vásár Colmar-
ban, aminek keretében több program is várja
az érdeklődőket. Lesz például karácsonyi jég-
pálya november 26-tól január 2-ig. 

Egy év kényszerű szünet után, a korábbi hagyo-
mányt folytatva újra diákpolgármester-választás
helyszíne volt a dunaszerdahelyi városháza nagy
ülésterme. Szoros befutóval, 6:5 arányban végül
Fialka Tamás tervei győzték meg a választókat.

November 16-tól korlátozásokat vezettek be
az erfurti fürdőkben/uszodákban. A szaunákat
nem lehet használni és a nem hivatásos spor-
tolók csak korlátozottan, bizonyos napokon
mehetnek úszni.

Ingolstadt városa 887.538 euróval támogatja az
ingolstadti állatmenhely bővítését és felújítását.

Az adventi szezon megnyitóját november 20-
án, szombaton ismét a kuopiói piacon tartják. 

A Nemzetbiztonsági Minisztérium Országos Kivá-
lósági Díjjal tünteti ki Hanuka ünnepe alkalmából
Nof Hagalil önkormányzatának rendőrségét.

Sindelfingenben további osztálytermeket sze-
reltek fel digitális, interaktív eszközökkel, ame-
lyek az oktatást segítik.
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Tíz szerencsés megfejtő nyereménye Czvikovszky Tamás Győri utcák könyve című kötete, amely
Győr 750. születésnapja alkalmából jelent meg. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
NOVEMBER 20. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kvantum – tudományos magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Békebeli Budapest – dokumentumfilm
10:15 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
10:30 Csodálattal és hálával – dokumentumfilm
11:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
17:00 Nyugdíjas Egyetem – amit a parlagfűről tudni kell
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Egy nap a világ – Ciprus / útifilm
20:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
21:15 Egy malomban őrlünk – kisfilm
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 A elveszett nagypapa – dokumentumfilm

NOVEMBER 21. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – digitális média
08:00 Credo – katolikus krónika
08:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Lelki egészségünk szempontjai 
09:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
10:00 Nyugdíjas Egyetem – a rovarok terjedésének okai
10:30 Öko-logikus – magazin
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 Madarassy 70 – portré Madarassy György Tamásról 
16:00 Egri csillagok (2. rész) – történelmi kalandfilm (12)

Győrplusz Filmklub
17:30 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:30 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja
20:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Rejtett tájakon – természetfilm
22:00 Győri legendáriumok – lakóhelyünk ismert

és kevésbé ismert legendái
22:20 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
23:00 A bátorság szimbólumai – dokumentumfilm (16)

NOVEMBER 22. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
08:50 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
09:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
09:50 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli kúria
10:00 Építech – házépítők magazinja
10:30 Unió-Régió – magazin
10:50 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
11:30 Egy nap a világ – Prága / útifilm
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 Zooo+ – állatbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Egy nap a világ – Peking / útifilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:25 Válogatás korábbi műsorainkból 
02:00 Képújság 

NOVEMBER 23. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával

NOVEMBER 20-TÓL 26-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – India (1. rész) / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Egy nap a világ – India (2. rész) / útifilm
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 24. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Fába vésett történelem –

félezer év a népművészet szolgálatában
10:10 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:40 Közérthetően a stroke-ról 
11:20 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
11:45 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Konkrét – hírháttér műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 25. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Csoportkép – dokumentumfilm
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A gyógyszer és ami mögötte van 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
11:00 Szelíd növényvédelem a házikertben 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
19:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
20:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

NOVEMBER 26. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kvantum – tudományos magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Egy nap a világ – Seychelle-szigetek / útifilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
11:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Lila akác – zenés filmvígjáték – Győrplusz Filmklub
20:10 Híradó – Győr és a régió hírei
20:35 Gázfröccs – autós magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kvantum – tudományos magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

A Győri Régiségvásár november 21-én, vasár-
nap 7 és 14 óra között ismét várja a régi tár-
gyak kedvelőit a Tarcsay úti piactéren.    > > >

A Bencés estek következő vendége dr. Mer-
kely Béla professzor, a Semmelweis Egye-
tem rektora lesz november 23-án 18.30-tól
a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium dísz-
termében. Előadásának címe: Egy új korszak
határán? – Az elmúlt időszak tanulságai az
orvosképzésben. A belépés díjtalan.    > > >

„Lám, a földön is van égi boldogság…” című
zenés-beszélgetős est lesz november 24-
én 18 órakor a Kristály étteremben (Bartók
Béla út 9.) A Rímes Kávé, Baksa Kálmánné
művészeti vezető vendége a KvintOperett
(Valiczkó Szilvia, Domonkos Diána, Forró At-
tila, Széles Zoltán és Szili Imre). A rendez-
vény ingyenes.    > > >

A Pinnyédi Művelődési Házban (Szent Vendel
u. 9.) november 24-én, szerdán, az Újvárosi
Művelődési Házban (Liget u. 55.) november
25-én, csütörtökön 16 és 19 óra között ad-
venti koszorúkat, kopogtatókat, asztali dísze -
ket készíthetnek az érdeklődők.    > > >

D. Beöthy Hajnalka festő- és frezettómű-
vész kiállítása látható december 17-ig, hét-
köznapokon 13 és 16 óra között a Kisfaludy
Károly Könyvtárban (Baross út 4.).    > > >
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Különleges rekordkísérlettel vár mindenkit
kortól, nemtől függetlenül Győr városa
és a Győri Atlétikai Club november 30-tól

december 4-ig, öt napon át az Olimpiai Sport-
parkban. A főszerepet a vállalkozó kedvű jelent-
kezők és egy különleges sporteszköz, az ergomé-
ter kapja, utóbbiból eddig soha nem látott meny-
nyiség lesz egyszerre egy helyen: 80 gép áll ren-
delkezésre a szárazföldi evezéshez. Csak össze-
hasonlításképpen, egy Európa- vagy világbajnok-
ságon általában 20 ilyen eszközt használnak. 

A szervezők három csúcsdöntést céloztak meg.
Kettőben 24 órán át tart a verseny, 24 női és 24
férfi résztvevővel, közülük mindenki egy-egy órát
evez, és az általuk megtett kilométerek adódnak
össze a végén. Az igazi nagy durranás azonban az
lesz, amihez bárki hozzáteheti a saját részét úgy,
hogy 750 métert húz az ergométeren.

„A 750 éves város tiszteletére 750 méter leeve-
zését kérjük azoktól, akik velünk tartanak. Bárki
jöhet a legkisebbektől a legidősebbekig, hiszen
ez a táv nem okoz gondot senkinek, akár utcai
ruhában és cipőben is be lehet ülni az ergomé-
terbe, és 3-4 perc alatt meg is van ez az adag.

TÖBB EZREN EVEZHETNEK
MINDENKIT VÁRNAK A REKORDKÍSÉRLETRE

Előzetes regisztrációra nincs szükség, a rendez-
vény napjain reggeltől estig az Olimpiai Sportpark-
ban készen állnak a segítőink arra, hogy minden
gördülékenyen menjen. Szeretnénk minél többen
lenni, az pedig – úgy gondolom – elég lesz majd
motivációnak, hogy együtt tegyünk ebben a kü-
lönleges évben valami sportosan emlékezeteset”
– mondta el Papp Oszkár, az esemény ötletgaz-
dája, a GYAC elnöke.

A cél, hogy minél többen mozogjanak velünk az
öt nap alatt, hiszen a rekordnál a legvégén a
résztvevők száma lesz a fontos adat. A program
mindennap reggel 8 órakor kezdődik és este
nyolcig tart, délelőtt az iskolák diákjait várjuk
majd, aztán 13.30-tól jöhet bárki. Ezek a szabá-
lyok persze nem kőbe vésettek, hiszen van annyi
gépünk, hogy ha valaki csak délelőtt ér rá, ter-
mészetesen leevezheti a 750 métert akkor is.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Remek formában van a Gyirmót FC Győr:
az élvonalban újonc labdarúgócsapat a
legutóbbi öt bajnokijából hármat is meg-

nyert. Ebben a periódusban az Újpestet és az
MTK-t idegenben verte a gárda, az előbbit 3–
1-re, az utóbbit pedig 3–0-ra, míg a Paks el-
len hazai pályán diadalmaskodott 2–1-re. Az
együttes a Zalaegerszeg és a címvédő Fe-
rencváros ellen vereséget szenvedett (a ZTE-
től 2–1-re, a Fraditól 2–0-ra kapott ki),
ugyanakkor ezeken a találkozókon sem val-
lott szégyent.

A Gyirmót tehát jó formában és komoly re-
ményekkel várhatja a Kisvárdával szembeni
mérkőzést, amelyre szombaton 17 órakor ke-
rül sor az Alcufer stadionban. A 13. forduló-
ban rendezendő összecsapást az M4 Sport
élőben közvetíti.

Persze nem lesz egyszerű feladata a győri csa-
patnak, hiszen a Kisvárda az előzetes várako-
zásokat alaposan felülmúlja a 2021–22-es
szezonban. Az eddigi 12 forduló alatt 23 pontot
szerzett, s a harmadik helyen áll az NB I.-es ta-
bellán. A Gyirmót jelenleg 12 ponttal a tizedik.

„A következő ellenfelünk nagyon masszív csa-
pat, amely agresszívan védekezik. Remek ke-
rete van, öt-hat játékosa kiemelkedő képessé-
gű, így nem lesz egyszerű feladatunk. Ennek el-
lenére természetesen minden tőlünk telhetőt
megteszünk, hogy jó eredményt érjünk el. Min-
denképpen komoly előnyt jelent, hogy hazai
pályán fogadhatjuk a Kisvárdát, s nem kell több
száz kilométert utaznunk az ország másik fe-
lébe” – nyilatkozta a Győr+ Médiának Csertői
Aurél, a Gyirmót vezetőedzője.

A szakember számára a válogatott mérkőzé-
sek miatti szünet következtében a szokásosnál
több idő állt rendelkezésére, hogy csapatát fel-
készítse az aktuális bajnoki fordulóra.

FOLYTATNÁ A MENETELÉST
A GYIRMÓT AZ NB I.-BEN

„Igyekeztünk kihasználni mindezt. Voltak olyan
játékosaink, akik kisebb sérüléssel küszködtek,
nekik szerencsére volt idejük rá, hogy teljesen
felépüljenek, s játékra bevethető állapotba ke-
rüljenek. Természetesen tartalmilag igyekez-
tünk megtölteni a válogatott-szünetet, nagy
hangsúlyt fektettünk a taktikai felkészülésre”
– tette hozzá Csertői.

A tréner bízik benne, hogy csapata az elmúlt
hetekben látottakhoz hasonlóan, eredménye-
sen szerepel majd a továbbiakban.

„Mindig a maximumra törekszünk, ugyanakkor
álomszerű lenne, ha öt meccsből mindig meg-
nyernénk hármat. A szezon előtt azt a célt ha-
tároztuk meg, hogy sikerüljön kivívni a benn-
maradást az élvonalban. Továbbra is ezt tartjuk
szem előtt. Persze szeretnénk minél előkelőbb
helyre kerülni a tabellán. Nagyon sűrű a me-
zőny, egy-két győzelemmel sokat lehet előre-
lépni. Szeretném, ha ez a forgatókönyv valósul-
na meg” – fogalmazott a gyirmótiak mestere.

Ami a szezon eddigi részét illeti, Csertői Aurél
elégedett a csapatával, amelyben úgy tűnik, a
rutinos futballisták remekül megértik magukat
a fiatal tehetségekkel.

„Úgy érzem, összeállt a csapat. A játékoso-
kon látom a lelkesedést és a motivációt.
Mindig is azt vallottam, a legjobbaknak kell

játszaniuk, legyen szó fiatal vagy rutinos fut-
ballistáról. Ha valaki az élvonalban túl nagy
hangsúlyt fektet a fiatalok szerepeltetésére,
az könnyen pórul járhat, és kieshet” –
mondta Csertői.

A Gyirmótra ebben a naptári esztendőben
még hat élvonalbeli találkozó vár. A Kisvárda
elleni meccset követően a Fehérvár otthoná-
ba utazik a gárda, majd pedig otthon mérkő-
zik meg a Mezőkövesddel. Ezután Felcsúton,
a Puskás Akadémia ellen vendégszerepel a
Gyirmót, majd pedig hazai pályán fogadja a
DVSC-t.

Szerző: Pécskai István
Fotó: gyirmotfc.hu
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Bár korábban úgy volt, hogy profi sporto-
lóként az idei lesz az utolsó szezonja,
Kammerer Zoltán döntött: mégsem

hagyja abba az aktív sportot és ráhúz még egy
évet. A Graboplast Győri VSE háromszoros
olimpiai bajnok kajakosa a Győr Plusznak me-
sélt a részletekről.

KAMMERER ZOLTÁN
MÉGSEM VONUL VISSZA

„Az egyik országos kereskedelmi csatorna ka-
land-reality műsorában vettem részt, ahol he-
tekre teljesen elzártak bennünket a külvilág-
tól, még a mobiltelefonunkat is elvették. Ez
alatt az idő alatt volt időm végiggondolni jó
néhány dolgot a jövőmmel kapcsolatban. Már
korábban is megfogalmazódott bennem, hogy
folytatom a pályafutásom, de azt hiszem, a
műsor második hetében határoztam el végér-
vényesen, hogy nem jött még el az ideje a

visszavonulásnak. Ismét tudatosult bennem,
hogy engem a sport éltet. Szükségem van a
kajakozásra, az edzésekre, a versenyekre, és
egyszerűen nem volt még elég.”

Kammerer fantasztikus sportkarrierje során
eddig öt olimpián vett részt, ahol háromszor
győzedelmeskedett, jövő márciusban lesz
44 éves, de azt mondja, maradt még benne
spiritusz.

„Remek formában érzem magam, a kondíci-
óm is nagyszerű, és ami legalább ilyen fontos:
mentálisan, fejben is teljesen rendben va-
gyok. Most már persze nem az lesz az elsőd-
leges, hogy hány versenyt nyerek még meg,
és milyen érmeket szerzek, egyszerűen aka-
rom még csinálni. Ha most lezárnám a pályá-
mat, akkor könnyen lehet, hogy két-három év
után megbánnám a döntésemet, ezt pedig
nem szeretném.”

A magyar kajakoslegenda – akiről az idei évben
regionális kajak-kenu akadémiát is elneveztek,
amelynek ő a nagykövete – tehát folytatja a
felkészülést, amelynek most éppen a téli sza-
kasza zajlik. Decemberben edzőtáborba készül,
januárban pedig sorrendben immár a 35. sze-
zonját kezdi meg.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: kajakkenusport.hu

SZÜKSÉGEM VAN 
A KAJAKOZÁSRA, 
AZ EDZÉSEKRE, 
A VERSENYEKRE, 
ÉS EGYSZERŰEN 
NEM VOLT MÉG ELÉG.
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Adódik a kérdés: minek köszönheti a szárnyalását?
„A tokiói olimpia után gyakorlatilag nem álltam le.
Már előtte is nagyon sokat tréningeztünk, ezt a for-
mát sikerült átmentenem az őszi szezonra. Az öt-
karikás játékokat követően jelentősen nem változ-
tattunk az edzésmódszeremen. Ugyanazon az úton
mentünk tovább – nyilatkozta a Győr+ Médiának
Jakabos, aki azt is tudja, hogyan lehet hosszú távon
fenntartani a jelenlegi formáját. – Nem szabad le-
állni, a pihenés ellenség!”

Továbbra is rendkívül motivált, szeretne a következő
versenyein minél eredményesebben szerepelni.
„November második felében az ISL-sorozatban sze-
retnék jól úszni, és persze nagyon örülnék, ha a rövid
pályás világbajnokságon is rajtkőre állhatnék. A pári-
zsi olimpiára még nem gondolok, nem szeretnék róla
beszélni. Éppen csak hazajöttünk Tokióból, az élmé-
nyek még nagyon frissek” – tette hozzá Jakabos.

Edzője, Petrov Iván természetesen nagyon büszke
rá. Úgy véli, versenyzője sikereinek kulcsa a renge-
teg befektetett munka.
„Woody Allen azt mondja, a munka nyolcvan száza-
léka a jelenlét. Nos, ő mindig jelen van, és ezt még
húsz százalékkal meg is próbálja toldani – árulta el
a tréner, aki szerint a 32 esztendős úszó képes lehet
rá, hogy még tovább fejlődjön. – Az országos baj-
nokságon négy számban is nagy egyéni csúcsot ért
el. Száz háton, illetve ötven, száz és kétszáz mellen
úszott rekordidőt. Nincs nálam kristálygömb, de ez
semmiképpen sem rossz jel.”

Jakabos mögött rendkívül megterhelő időszak
van, ennek ellenére nem áll le, s az esztendőből
még hátralévő versenyein sem szeretne csalódást
okozni. Felvetődik a kérdés: jut majd azért ideje a
lazításra?
„A karácsonyi időszak mindig egy kicsit csöndesebb,
nagyon szeretném a konyhában tölteni az ünnepe-
ket. Mondhatnám azt is, fő célom a Konyha-sziget.
Tavaly is sokat főztünk-sütöttünk, ez a tevékenység
nagyon kikapcsol” – jegyezte meg az úszóklasszis.

Tarolt a kaposvári országos bajnokságon Jakabos Zsuzsanna. A Győri Úszó SE
Európa-bajnok versenyzője összesen tizennégy érmet nyert a legutóbbi OB-n:
öt aranyat, hét ezüstöt és két bronzot tehet be a vitrinjébe. A sportoló fan-
tasztikus formában teljesít az elmúlt időszakban, a Világkupa-sorozat dohai
és kazanyi állomásán is parádésan szerepelt az ősszel, hiszen négy aranyat,
egy ezüstöt és két bronzot gyűjtött be.

JAKABOS ZSUZSANNA
CSÚCSFORMÁBAN
Szerző: Pécskai István
Fotók: Jakabos Zsuzsanna/Instagram

A Győri Úszó SE versenyzői egyébként rendkívül
eredményesen szerepeltek az elmúlt időszakban.
Jakabos számára óriási öröm, hogy hozzá hasonló-
an a társai is kiemelkedő helyezéseket értek el.
„Úgy érzem, hogy nagyon szép jövő előtt áll az egye-
sületünk. Nyolc éve működik a klub, 2015 januárja óta
van ötvenméteres medencénk, és ma, amikor az or-
szágos bajnokság első helyezett csapatának a fotóját
végignézem, csupa saját nevelést látok – fogalmazott
Jakabos. – A legtöbb társam akkor született, amikor
én már az első olimpiámon, az athénin túl voltam!
Ezek a gyerekek kis törpikék voltak, amikor ide kerül-
tünk 2013-ban. Büszkeséggel tölt el, hogy közöttük
úszhatok. Évek óta nem volt olyan élményem, hogy a
fiatalok ennyire feltöltöttek volna energiával. Emiatt
én is jól éreztem magam.”

Petrov Iván is rendkívül büszke a győri úszókra.
„Természetesen nagyon örülök a sikereknek. Ugyan-
akkor a világraszóló eredmények, mint például Szabó
Szebasztián világcsúcsa, nem jöhettek volna létre áll-
hatatos támogatóink nélkül. Minket mindennap mo-
tivál, büszkeséggel és örömmel tölt el, ahogy a város
– élén a polgármesterrel –, a Magyar Úszó Szövetség
és a Győr Projekt támogatását érezzük, ahogy értünk
dolgoznak. Nélkülük ezek a sikerek nem léteznének”
– tette hozzá az úszóedző.

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.

Sertéslapocka 
Akció: november 19—25.

Marhalábszár

899 Ft/kg

2399 Ft/kg

Rege narancsos
körteszósz
700 g, 212,86 Ft/kg

Véres, májas
hurka, J+T

Jäger 0,7 l+
2 pohár

35%-os, 7427,14 Ft/l

Sárga burg. sal. való 249 Ft/kg
Sárga burg. fôznivaló 269 Ft/kg
Sárga burg. sütnivaló 339 Ft/kg

Húsos császárvég 999 Ft/kg
Sertésnyelv 999 Ft/kg
Sertésszív 750 Ft/kg
Sertésfej 300 Ft/kg
Sertés húsoscsont 350 Ft/kg

Marhacomb 2699 Ft/kg
Marhanyak 2299 Ft/kg
Marhavelôscsont 999 Ft/kg

1149 Ft/kg

Helyben készített sütni való kolbász
folyamatosan kapható.

Burgonya, vörös

199 Ft/kg

Rege almaszósz 700 g 200 Ft/kg

5199 Ft/db

149 Ft/db

619 Ft/db helyett




