


Köszönettel,
Győri Vásár Kft.

Az ügyben egyébként hivata-
los eljárást indított a rendőrség is.
(A szerk.)

Ígérjük, hogy a továbbiakban kiemelt figyelmet
fordítunk a szerződésben kötött áruk jogi és
emberi szempontból való helyességére, és
szükség esetén felülvizsgálatára, mivel nem
engedhetjük meg magunknak, hogy hasonló
szabályszegés történhessen.

2021. december 3.2

GYŐR+ HE TI LAP Meg je le nik min den pénteken, Győr köz igaz ga tá si te rü le tén 61.500 példányban. Ki ad ja: Győr+ Média Zrt. Fe le lős ki adó: Knézy Jenő vezérigazgató.
A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: media@gy orplusz.hu. Hir de tés fel adás: hirdetes@gyorplusz.hu.
Nyom dai előké szí tés: Kon rád Grafika. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket
kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912

A rendezők nevében szeretnénk felszólalni, és
tájékoztatást adni az esetről, amely a téli fesz-
tiválon bekövetkezett.

Mindenekelőtt leszögeznénk, hogy teljes mér-
tékben elhatárolódunk az efféle büntetendő
cselekedetektől, és elnézésüket kérjük, hogy
ilyen előfordulhatott egy ilyen nagy nívójú ren-
dezvényen. 

Az eset sajtóban való megjelenése után, illetve
amint értesültünk az esetről, megtettük, amit he-
lyesnek véltünk, megszüntettük az árusítás lehe-
tőségét és szerződést bontottunk vele. Mentsé-
günkre szóljon, hogy évek óta bárminemű prece-
dens nélkül árult nálunk az illető, így nem is hittünk
a szemünknek, amikor megjelent a kép a kitömött
macskáról az interneten. A helyszínen mi már
nem tapasztaltuk ezt a látványt, de a kép magáért
beszélt, ezért természetesen felléptünk ellene. 

SZERZODÉST BONTOTTAK
A MACSKAPRÉMÁRUSSAL

´́

A győri Esterházy-palotában, októberben megnyitott Mun-
kácsy Mihály-kiállítás 10.000-dik látogatója Hadaritsné
Mészáros Tímea lett. Ebből az alkalomból Simon Róbert
Balázs országgyűlési képviselő köszöntötte őt. A megnyitó
óta rendkívül nagy népszerűségnek örvend a kiállítás, ame-
lyet továbbra is védettségi igazolvány nélkül, nyitvatartási
időben egészen 2022. január 31-ig lehet megtekinteni. 

A MUNKÁCSY-KIÁLLÍTÁS
TÍZEZREDIK LÁTOGATÓJÁT
KÖSZÖNTÖTTÉK 

Kara Ákos, Győr egyik országgyűlési képvi-
selője összegezte hetilapunknak azokat a
családokat segítő intézkedéseket, amelyek-
ről nemrégiben döntött a kormány. A nyug-
díjprémium mellett a teljes 13. havi nyugdíjat
kifizeti a kormány jövő februárban. Így az
időseket támogatva, visszaépítésre kerül a
baloldali pártok által elvett 13. havi nyugdíj.

Januártól 200 ezer forintra nő a minimál-
bér és 260 ezer forintra a szakmunkás
minimálbér. A minimálbér így magasabb
lesz a Gyurcsány-féle baloldal által fize-
tett 2010-es átlagbérnél. A munkáltatók
által fizetett adók is tovább csökkennek,

KARA ÁKOS: CSALÁDOKAT SEGÍTŐ
INTÉZKEDÉSEKKEL KEZDŐDIK AZ ÉV

így lesz forrása a cégeknek arra, hogy ki-
fizessék a megemelt minimálbért.

A családi adó-visszatérítés közel 2 millió
szülőt érint, és összesen több mint 600 mil-
liárd forintos támogatást jelent. A magyar
gazdasági növekedés mára az egyik leg-
gyorsabb Európában, ami lehetővé teszi,
hogy a kormány visszafizesse az idén befi-
zetett személyi jövedelemadót. A gyerme-
kes családok, a nyugdíjasok mellett a kor-
mány a fiatalokat is célzottan segíti. Január-
tól – egy bizonyos összeghatárig – nem kell
jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak,
ezzel akár havi több tízezer forinttal is emel-
kedhet a keresetük. Érdemes felidézni, hogy
mit üzent a fiataloknak a baloldal vezetője,
Gyurcsány Ferenc, amikor kormányon volt.

Szó szerint azt mondta: „El lehet menni
Magyarországról! Itt lehet bennünket
hagyni.” Kara Ákos úgy összegezte monda-
nivalóját: „A felsorolt intézkedések és a ko-
rábbi, családokat támogató, otthonterem-
tést támogató intézkedéseink jól mutatják
a Fidesz-KDNP célkitűzését, mely szerint
Magyarországot előre kell vinni, nem pedig
hátra. Nem hagyhatjuk, hogy a múlt em-
berei újra megragadják a hatalmat!”
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Épül-e 1200 lakásos lakópark a Tatai út mellett?
Jelen pillanatban tárgyalások folynak a lakó-
park építésének feltételeiről. Ebben szerepel –
többek között – egy üzletközpont, óvodaépü-
let, tó, park, játszótér, megfelelő számú parkoló
és három kivezető útcsatlakozás.

Ezek a város feltételei?
Igen. Amúgy támogathatónak tartom azt az öt-
letet, hogy az ipari park mellett hozzanak létre
egy átgondoltan felépített lakóparkot. Ez egy
zöld mintaprojekt lehetne, hiszen az ott lakó és
az ipari parkban dolgozó embereknek a reggeli
és a délutáni, vagy esti csúcsban nem kell át-
szelni a fél várost. Ezzel tehermentesítenék a
forgalmas, belvárosi utakat is.

És ha a beruházó nem lesz hajlandó teljesíteni
ezeket a feltételeket?
Nincs más választása, ha építkezni akar. 

Más téma: ön megdöbbentő, riasztó felvéte-
leket tett közzé a közösségi oldalán egy olyan
halálos kimenetelű tüdőgyulladásról, amit a
covid vírus okozott. Mi volt a célja? Az oltatla-
nok ijesztgetése?
Minden fórumon azt hallom, olvasom az oltás-
ellenesektől: miért nem mutatjuk be a valóságot,
a kórházban haldokló betegeket, a vírus okozta
emberi tragédiákat. Ők ugyanis ezeket a saját
szemükkel akarják látni, hogy elhiggyék, mekko-
ra a baj. Az általam bemutatott képek egy roha-
mosan romló folyamat következtében beszűkült
légzőfelületű tüdőt ábrázolnak egy olyan covidos

betegtől, aki nem tudott lejönni a lélegeztető-
gépről, hanem belehalt a fertőzésbe. Nem mind-
egy, hogy a vírusfertőzést köhögéssel, pár napos
lázzal, rossz közérzettel éli át az ember, vagy
megfullad. Az oltottaknak sokkal, de sokkal na-
gyobb esélyük van arra, hogy a betegségük eny-
he lefolyású legyen. Ezt akartam érzékeltetni
ezekkel a sokkoló felvételekkel.

Olyanok ezek a tüdőről készült felvételek,
mint a cigarettadobozokra elrettentő szán-
dékkal feltett fotók. Ön hisz abban, hogy ezek
hatásosak? Gondolja, hogy sokan leszoktak
miattuk a dohányzásról?
Biztos vagyok benne, hogy igen. Az autópálya
melletti táblákon olvasható, hogy „téged is haza-
várnak”. Ezeknek is van hatásuk. De említhetném
az autók biztonsági öveitől való kezdeti idegen-
kedést is. Sokan kerestek magyarázatot és pél-
dákat arra, hogy a bekötött biztonsági öv karam-
bol esetén súlyos sérüléseket okozhat. A bizton-
sági öv használata előbb ajánlás, később kötelező
lett, s elfogadta az emberek nagy többsége, mert
belátta, hogy így van nagyobb biztonságban.

Ezzel arra akar utalni, hogy kötelezővé kellene
tenni a covid elleni védőoltást?
Erre nekem nem kell burkoltan utalnom, sok-
szor kimondtam már. Igen, meggyőződésem,
hogy sokezer ember életét tudnánk megmen-
teni vele. 

Aktuális, különböző fajsúlyú történések kap-
csán kérdezünk.  Országos hír lett abból, hogy

Győrben egy árus macskaprémet próbált elad-
ni. Az állatvédők és a többség felháborodott,
a rendőrség nyomoz. Nem is ezt tartjuk benne
érdekesnek, mert ez a normális ügymenet. Vi-
szont a Facebookon ölre menő vita alakult ki
arról, hogy kell-e büntetni az állatkínzókat,
vagy miért nagyobb bűn egy háziállatnak szá-
mító macska prémjét árusítani, mint mondjuk,
egy vadállatét. A kommentelők ebben a kér-
désben sem tudtak minimális konszenzusra
jutni, virtuálisan nekiestek egymásnak.  Ön
szerint miért alakult ki az emberekben a szinte
ügyektől független ideges reakció, ez a folyto-
nos feszültség, ez a vibrálás, a másik ember
érvek nélküli lejáratása?
Azt azért tudni kell, hogy a Facebook-posztok
alatt kialakult, akár késhegyig menő viták mesz-
sze nem tükrözik a széles közvélemény állás-
pontját. Sokan csak csendesen szemlélődnek,
nekik is van véleményük, de nem akarják azt nyil-
vánosan kifejteni, nem szeretnének felesleges,
és néha alacsony szintű vitákba bonyolódni. Ők
is részei a közvéleménynek, de álláspontjukat
nem ismerjük. Megalapozott következtetéseket
ezért nem érdemes levonni ezekből az acsarko-
dásokból. Felgyorsult világban élünk, amit követ-
nünk és értelmeznünk kell, meg kell benne találni
a saját helyünket. A járvány sem tett jót a közös-
ségi életnek, az emberek nyugalmának. Kétség-
telen, hogy zaklatottabb a közélet, erősebbek,
„bátrabbak” a vélemények a közösségi oldala-
kon, ahol egy-egy vélemény megfogalmazása-
kor nem kell a másik ember szemébe nézni, nem
kell felfedni valódi kilétünket. A személyes kon-
taktus hiánya felelőtlenebbé teszi az embert,
könnyebben ítélkezik. Ettől még abszolút nem
biztos, hogy rossz emberek vitatkoznak egymás-
sal, csak nem működik az empátia. Én a két ujjam
felmutatásával mindig azt üzenem, hogy „béke
és szeretet”. Az egészségen kívül ez a két érték a
legfontosabb a világon. Sokan éppen a szeretet
hiánya miatt nem találják meg lelki békéjüket, s
ezért válnak agresszívvá. Nekem orvosként és
polgármesterként is az a feladatom, hogy békes-
séget próbáljak meg teremteni ebben a közös-
ségben. Gyakran én is kőkeményen kimondom a
véleményemet, de soha nem gyűlölködöm.

A CSENDES SZEMLÉLODOK IS 
RÉSZEI A KÖZVÉLEMÉNYNEK
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Hideg, ködös reggel virradt Győrre de -
cember elsején, ám a városban élő és
dolgozó színművészek mégis napfé-

nyesnek és csillogónak élték meg ezt a napot.
Az év utolsó hónapjának első napjától ugyanis
mindannyian főállású alkalmazottjai lettek a
Győri Nemzeti Színháznak. Több mint két évti-
zedes kálvária ér ezzel véget, egy olyan húsz
év, amit az utolsó két évben a világjárvány is
megnehezített. Komoly kihívást jelentett

ugyanis a járványhelyzet miatt hozott tiltó in-
tézkedések sorozata a vállalkozóként dolgozó
színművészekre, akik gyakorlatilag hosszú hó-
napokra elestek egyetlen bevételi forrásuktól,
hisz nem próbálhattak és nem léphettek szín-
padra sem.

Dr. Bakos-Kiss Gábor vezetői pályázatának
egyik lényegi eleme volt a nemzeti, népszínházi
jellegének erősítése. A sajtó talán ezzel a pá-
lyázati elemmel foglalkozott a legtöbbet, ezért
talán kicsit méltatlanul, de háttérbe szorult a
pályázat legfontosabb eleme: állandó társulat
kell Győrbe. Bakos-Kiss Gábor szerint ez volt az

igazgatói pályázatának a leglényegesebb ele-
me, amit önerőből a színház nem tudott volna
megvalósítani. Kellett hozzá a két fenntartó,
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának és
a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának tá-
mogatása is.

A direktornak mindenekelőtt a városvezetést
kellett meggyőznie az intézkedés fontosságá-
ról, amit dr. Dézsi Csaba András polgármester
szinte azonnal támogatott.

„Már a pandémia alatt is igyekeztünk segíte-
ni a győri színészeket, hogy egyfajta home

ÚJRA STÁTUSZBA KERÜLTEK
A GYŐRI SZÍNÉSZEK

Az utóbbi húsz év legjelentősebb változását élte meg a Győri Nemzeti Színház december első napján. A ko-
rán érkezett Mikulás csomagjában 30 színész főállású munkaszerződést talált, hisz a fenntartó győri ön-
kormányzat és a kulturális kormányzat közös döntése alapján, megvalósulhat az idén kinevezett új igazga-
tó, dr. Bakos-Kiss Gábor elképzelése: állandó társulat alakul a nagy múltú teátrumban.

HÚSZÉVES ADÓSSÁGOT TÖRLESZTETT AZ ÖNKORMÁNYZAT

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter, Ács Tamás
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office-ban dolgozva, valahogy átvészeljék
ezt az időszakot, így természetes volt, hogy
támogatásomról biztosítottam az igazgatót.
Gábor személyében egy fiatal, lendületes,
előre gondolkodó direktorral lett gazdagabb
a városunk, akinek az elképzelései előre vi-
szik a Nemzeti Színház ügyeit. Úgy látom,
hogy az igazgató az állandóságra törekszik,
és egy jól és hosszú távon tervezhető társu-
latot kíván létrehozni, és ezt a törekvést az
önkormányzat támogatja. Az elmúlt húsz év-
ben nem volt a szó klasszikus értelmében
vett állandó társulata a színháznak, amit pe-
dig most létrehoz igazgató a mi segítségünk-
kel, az szinte egyedülálló a magyar kultúrtör-
ténetben, hisz nem tudok róla, hogy ilyen lé-
pésre elszánta volna magát bármelyik szín-
ház, illetőleg bármelyik színházat fenntartó
intézmény.” A polgármester szerint ezzel a
lépéssel olyan alkotóműhely alakulhat ki a
Győri Nemzetiben, ami nem pusztán a művé-
szek egzisztenciális biztonságát adja majd
meg, hanem egy sokkal mélyebb alkotómun-
kát tesz lehetővé.

„Engem a színház lebontásával kapcsolatos el-
képzeléseim miatt több támadás ért, hogy nem
szeretem a Győri Nemzeti Színházat. Ez nem
igaz. Mutatja ez a tény is: én vagyok az a győri
polgármester, aki ismét állandó társulat kiala-
kításával segíti a színház vezetőjét. A kulturális
központ terve pedig új lehetőségeket adhat
majd a színház jövőjének is. Azt pedig, hogy mi
legyen a színház jelenlegi épületével, széles
körben meg fogjuk vitatni, ha eljön az ideje.” –
tette hozzá dr. Dézsi Csaba András.

Dr. Bakos-Kiss Gábor igazgató szerint egy szín-
házban a művészeti munka a legfontosabb, en-
nek kell megteremteni mindenféle szempont-
ból a legoptimálisabb feltételeit. Vallja: elen-
gedhetetlen, hogy egzisztenciálisan is bizton-
ságban érezzék magukat a kollégái, érezzék,

hogy semmilyen formában nem kerülhet ve-
szélybe a megélhetésük, így teljes figyelmükkel
csak a művészi munkára koncentrálhatnak. 

A pandémia tovább nehezítette a győri színmű-
vészek helyzetét, hisz előadások maradtak el,
sokan az egyetlen bevételi forrásuktól estek el.
A direktor egy klasszikus értelemben vett tár-
sulat kialakítását látta a megoldásnak, ahol a
társulat tagjai munkaviszonyban dolgoznak, ki-
egészülve a nyugállományú, aktív tagokkal.

„Azok a kollégáink, akik valamelyik színházban fő-
állásban voltak foglalkoztatva, a pandémia alatt
sem nélkülöztek. A győri kollégák, itt a Nemzeti
Színházban sajnos nélkülözni voltak kénytelenek,
hiszen az eseti megbízási szerződések okafo-
gyottá váltak, mivel az elmaradt előadások miatt,

jogalap híján nem történhetett meg a fellépti díjak
kifizetése. Ez egy tragikus helyzet volt. Az, hogy
valaki azon gondolkodott, hogy elhagyja a pályát
és adott esetben más munkát keresett, hogy
megélhessen, enyhén szólva szívfacsaró volt. Azt
szerettem volna elérni, hogy hasonló helyzet so-
ha ne alakulhasson ki a Győri Nemzeti Színház-
ban” – fejtette ki dr. Bakos-Kiss Gábor. Hozzátet-
te, nagyon boldog, hogy az igazgatói pályázatá-
nak egyik legfontosabb elemét, ilyen rövid idő,
mindössze öt hónap alatt sikerült megvalósítani,
pedig a döntés mögött kőkemény gazdasági
szempontok is állnak. 

„Természetesen könyveléstechnikai változásra is
szükségünk van ahhoz, hogy ez a lehetőség jö-
vőre a rendelkezésünkre álljon, ám ez még csak
a szükséges összeg kétharmada és így önmagá-

ban nem lenne elegendő, ezért a város és a kul-
turális kormányzat fele-fele arányban teszi hoz-
zá a harmadik harmadát a béreknek. Azért pedig,
hogy a kulturális szférában jövőre megjelenő
húszszázalékos béremeléstől se essenek el a
kollégáink, Fekete Péter államtitkár egyedi bér-
támogatási kérelmünket támogató döntése tet-
te lehetővé, hogy már idén, december elsejétől
státuszba kerülhessenek a színészeink.”

A dolgozókkal határozott idejű, egy évadra szóló
szerződést kötött a színház vezetése, munka-
szerződésük 2022. július 31-ig szól, jövő év feb-
ruár végéig pedig közölni fogja az igazgató, hogy
kiknek kívánja meghosszabbítani a szerződését
a következő évadra is. Idén mindenkinek felaján-
lották a szerződéses munkaviszony lehetőségét
a színházban, amit mindenki örömmel fogadott.
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Az oldalt szerkeszti: J. Kovács Andrea

Meg lehet-e ünnepelni környezetbarát módon
a karácsonyt?
Igen. Ehhez azonban el kell hagynunk a rutin-
szerű dolgainkat, s egyszer át kell azon esni,
hogy más szemmel nézünk a termékekre és a
teendőinkre. Én ha bármit zöldítek a háztartás-
ban, utána nagyon pozitív és jó érzést okoz és
elégedettséggel tölt el.  

Milyen fenyőfát érdemes vásárolni?
Régebben elhittem, hogy a műfenyő a jó megol-
dás, mert akkor nem vágnak ki élő fákat és so-
káig lehet használni. De ez így nem igaz, ahhoz
hogy megérje a vágott fenyő helyett, legalább 20
évig kellene ugyanazt a műfenyőt felállítani, hol -
ott átlagosan hat év után lecseréljük. Sok lehe-
tőségünk van. Vehetünk vágott fenyőt vagy föld-
labdásat, egy a lényeg: mindenképpen magyar
ültetvényről vásároljunk. Néhol előre kiválaszt-
hatjuk a fát, így biztosan csak azt vágják majd ki.
Ne feledjük, ezek a fenyők, amíg élnek oxigént
termelnek, szén-dioxidot kötnek meg, akár 10–16
kilogrammnyit egy évben. Vannak olyan kerté-
szetek, ahol földlabdás fát bérelhetünk. Később

NAGY KARÁCSONY, 
ZÖLD KARÁCSONY
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Köő Adrien, O. Jakócs Péter

a bérleti díjat le lehet vásárolni virágra, virágföld-
re, amire éppen szükségünk van. Az igazán öko-
tudatos szemlélet hívei alternatív karácsonyfát
állítanak. Nagyon puritán megoldásként például
egy létrát díszítenek fel vagy használt faanyagból
ácsolnak egy háromszöget és arra akasztják az
újrahasznosított díszeket.

Az ajándékozás általában rengeteg felesleges
csomagolóanyaggal jár, ami pár óra elteltével
a kukában köt ki. Itt milyen környezetkímélő
megoldások jöhetnek szóba? 
Sajnos ezeket a nagyon fényes „csilli-villi” cso-
magolópapírokat hiába dobjuk a szelektív kuká-
ba, nem újrahasznosíthatók. Ebben a témában
mi nagyon tudatosak vagyunk. 2018 karácso-
nyán a hozzátartozóimnak zöld csomagot állítot-
tam össze: volt benne mosódió, teafa-illóolaj öb-
lítéshez, mosogatókefe, könyv a zero waste-ról
(nulla hulladék), textilszütyők a vásárláshoz. Te-
hát az ajándékokat is ebben a szellemben válo-
gattam össze. A csomagolást cipősdobozzal,
háztartási papírral, madzaggal és fenyőággal ol-
dottam meg. Ma már furoshiki kendőt használok.
A furoshiki egy négyzet alakú pamut anyag, ami-
be a japánok az égvilágon mindenfélét be tudnak
csomagolni, vagy szatyorként, hátizsákként ci-
pelik magukkal az ügyesen összecsomózott sar-
kainál fogva. Nálunk a családban mindenkinek

van egy állandó kendője, abba kapja az ajándé-
kot, legyen az bármekkora, illetve bármilyen for-
májú. Így nem képződik szemét. 

Hogyan lehet díszíteni a karácsonyfát, illetve
a lakást?
Mi szeretjük a természetes és a régi dolgokat. A
nagymamáimtól maradtak gyönyörű sütikiszúró
formák, ezeket fölmadzagoztam, egyedi hangula-
tot varázsolnak. A fán régi díszek lesznek, turká-
lókban beszereztem 40-50 éves darabokat, ma-
radék fonalból pedig szép színes bojtokat lehet ké-
szíteni. Ha nem magunk alkotunk, és ragaszko-
dunk az újhoz, akkor a helybéli készítőket ajánlom,
akik ezzel foglalkoznak. Azt tanácsolom, hogy a
meglévő műanyag díszeket használjuk, amíg lehet,
de ha már megkoptak és újat szeretnénk, akkor a
magyar és a helyi kézművesektől vásároljunk.

Mi a helyzet az ételekkel?
Úgy gondolom, hogy az ünnepi ételeket és sü-
teményeket tekintve sem árt visszanyúlni a
szokásoshoz. Nem véletlenül lett valamiből ha-
gyományos étel, hanem azért, mert azok az
alapanyagok helyben elérhetők, beszerezhe-
tők, megtermelhetők. Érdemes figyelni a kis lé-
pésekre. Mi például a magyar malomban meg-
őrölt, génkezelés és adalékanyagok nélküli lisz-
tet csomagolásmentes boltban szerezzük be a
sütikhez. Lényeges, hogy mindenből csak any-
nyit főzzünk, süssünk, amennyit valóban el tu-
dunk fogyasztani! Ha mégis túllőttünk a célon,
adjuk oda valakinek, aki örül neki.

A karácsony egy olyan időszak, amikor az ember
szeretne nagyot villantani a gyerekeinek, a csa-
ládtagoknak, a szomszédoknak, barátoknak.
Gondoljunk arra, hogy hosszú távon mi a nagy
villantás, s mi az igazán nagy ajándék: legyen
friss levegőnk, iható vizünk és ne süssön minket
rommá a nap, legyen olyan éghajlatunk, ahol az
ételeink megteremnek. Ez a legnagyobb ajándék,
amit adhatunk egymásnak a törődésen, a figyel-
men és a szereteten kívül. 

Markó-Valentyik Anna színésznővel, a kör-
nyezetvédelmi bizottság tagjával arról beszél-
gettünk, hogyan lehetünk környezettudato-
sak az ünnepi készülődésben.
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Itt van ádvent! – szólt az áruház pénztárosához rég nem látott ismerőse
vállat rándítva, hangjában üresség. Itt van ádvent! – szólt fiam az óvo-
dából hazafele sétálva, látva, hogy nagy gonddal szerelik fel az estéket
beragyogó csillagot az út mentén. Hangja tele volt izgalommal. Itt van
ádvent! – szólalt meg bennem a hang reménnyel és hittel telve, amikor
beléptem a győr-ménfőcsanaki evangélikus templomba a várakozás el-
ső vasárnapjának reggelén, és elém tárult a sok mosolygós kisgyermek,
a boldog családok, az ünneplő gyülekezet látványa. 

De vajon mi játszódik le szívünkben ezekben a napokban?
Csüggedés és félelem, mert nem tudjuk azt az ünnepet megteremteni,
amelyre oly régóta vágyunk? Szomorúság és gyász, mert nincsenek kö-
zöttünk már azok, akikkel az ünnep oly csodás volt évtizedeken keresz-
tül? Érdektelenség és közöny, mert belefáradtunk az elcsépelt szavak
és közhelyek tengerébe?

Jó pár ádvent telt el úgy életemben, hogy ezen érzések valamelyike az
én szívemben is úrrá lett. Ilyenkor gyakran töprengtem azon, vajon mi a
baj velem? Miért nem tudom átélni az ünnep mélységét?

Egy evangélikus lelkész az alábbi idézettel indította az idei ádventet tele-
pülésén. Önmagamra ismertem Antoine de Saint-Exupéry gondolatában:
„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz
és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a terv-
rajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végte-
len tenger iránt.” 

Pusztán a fények, a koszorú, a betlehemes és a hangulat nem elég! Az
igazi ünnephez vágy kell. Vágy, hogy találkozni akarjak az ünnepelttel!
Hogy ki merjem mondani, kíváncsi vagyok rá, kíváncsi vagyok arra a
gyermekre, aki ott van a betlehemi jászolban.

Mert a vágy képes áttörni a közönyt, a szomorúságot és a félelmet! És
egy szempillantás alatt megtölti az ádventet reménnyel és hittel!
Itt van ádvent! 

De vajon tudjuk-e, hogy nincs szebb látvány, mint a végtelen tenger?

„Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája és mindazoknak
is, akik vágyva várják az Ő megjelenését.” 2Tim 4,8

ITT VAN ÁDVENT!
Szerző: Pongrácz Máté (lelkész – Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség)
Fotó: O. Jakócs Péter

Ahívők és a nem hívők szí-
vébe is beköltözik, azt is
megmelengeti karácsony

ünnepe, dr. Pergel Elza szerint. A
kereszténydemokrata alpolgár-
mester segítőivel, nagy lelkese-
déssel szervezi évek óta az ad-
venti gyertyagyújtásokat.

Idén, november 28-án gyújtották
meg az első adventi gyertyát a
Széchenyi téren, ahol a reformá-
tus egyház és a győrszentiváni
Móricz Zsigmond-iskola tanulói
készültek műsorral, az egybe-
gyűlteket dr. Pergel Elza alpol-

gármester és Simon Róbert Ba-
lázs országgyűlési képviselő kö-
szöntötte. 

Az alpolgármester elmondta, az
esős idő ellenére érezni lehetett
a téren a karácsonyvárás fenn-
költ izgalmát, hisz ez az az ünne-
pünk, ami egyaránt megmelegíti
a hívő és nem hívő emberek szí-
vét. Pergel Elza kettős szerepben
készül az ünnepre, hisz alpolgár-
mesterként és nagymamaként is
helyt kell állnia. „Zűrös városve-
zetőnek lenni, zűrös nagymamá-
nak lenni és zűrös készülődni az
ünnepekre és a munkát is ellátni

GYERTYAGYÚJTÁS 
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor 

DR. PERGEL ELZA: A KARÁCSONY
SZÍVET MELENGETŐ ÜNNEP 

úgy, ahogy azt elvárják tőlünk, de
nagyon nagy élmény. A kisebbik
unokáim négy és fél évesek, a
legcsodálatosabb korban van-
nak, hisz ők minden csodának a
hordozói most. Készülődünk,
először a Mikulás érkezésére,
aztán pedig a karácsonyra. Én
pedig nem győzök titkolózni, mi-
re is számíthatnak rövidesen” –
vallotta.

A városvezetők szerint egész év-
ben fontos a jótékonykodás,
azonban ebben az időszakban
még fontosabb kitárni a szívünket
és segíteni a rászorulókon. „Ado-
mánygyűjtési időszak van. Az a
dolgunk, hogy segítsünk máso-

kon. Minden szeretetszolgálat,
egyházi közösség és magánsze-
mély is azon van adventkor, hogy
tudjon segíteni másokon. Sok
adománygyűjtő pont működik
városszerte, természetesen mű-
ködik önkormányzatunk ado-
mánygyűjtő faháza is, ahol to-
vábbra is várjuk a nagylelkű fel-
ajánlásokat” – tette hozzá.

A második gyertya december 5-
én este öt órakor gyullad majd
fel a téren, erre az alkalomra a
katolikus egyház és a Kazinczy
Gimnázium tanulói készülnek
műsorral.
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Díjátadással indult a városi közgyűlés, a
polgármester a város ezüst emlékérmét
adta át Baranyai Béla részére, aki 40 éve

szolgálja közös képviselőként Adyváros és
Marcalváros lakosait. 19 jelenlévő képviselővel
határozatképes volt a testület, amelyre ezúttal
25 napirendi pont várt. A Győri Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség beszámolója alapján átlagos év
a 2021-es, csökkent a tűzesetek és a műszaki
mentések száma is idén. A város gázellátása biz-
tosított, és a szolgáltató is folyamatosan fejleszti
a hálózatot, idén több mint 2 kilométernyi veze-
téket újítottak fel Győrben, erről az Égáz-Dégáz
műszaki igazgatója számolt be. A képviselő-tes-
tület több övezetben is megszüntette a koráb-
ban elrendelt változtatási tilalmat, mert ott fej-
lesztések várhatók, annak pedig a város nem áll
az útjába. Kérdésre válaszolva a polgármester
azt mondta, sok mindent tud a város, boltokat
telepíteni viszont nem feladata. Dr. Dézsi Csaba
András kiemelte, körültekintően tárgyalnak min-
den ingatlanfejlesztővel. „Nem dolga és nincs is
hozzá jogosultsága a városnak, hogy boltokat
hozzon Győrbe, természetesen tárgyalunk háló-
zatokkal és minden ingatlanfejlesztővel úgy

DÉZSI: BOLTOT TELEPÍTENI
NEM A VÁROS DOLGA

Sok mindent tudunk, de boltokat telepíteni a városba, nem a mi dol-
gunk. Így reagált a polgármester arra a felvetésre, hogy ne csak laká -
sokat építsenek Győrben, de a szolgáltatásokat is bővítsék, például
telepítsenek új boltokat. Dr. Dézsi Csaba András a közgyűlésen kie-
melte, a városvezetés kellő körültekintéssel tervezi az ingatlanfejlesz-
téseket. A testületi ülésen szó volt változtatási tilalmak megszünteté-
séről, a város ingatlanhasznosítási eredményeiről és a katasztrófavé-
delmi kirendeltség évértékelőjéről is. 

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Ács Tamás

egyezkedünk, hogy legalább a feltételeit teremt-
sék meg a különböző szolgáltatások megvalósí-
tásának” – fogalmazott a polgármester. A Győr
Projekt Kft. tagi kölcsönének meghosszabbítása
kapcsán az ellenzék részéről elhangzott, jobban
kéne hasznosítani az OSP-t, az uszodát és a töb-
bi, a cég kezelésében lévő ingatlant. Erre Radnóti
Ákos alpolgármester úgy reagált, az eredmények
egyáltalán nem rosszak, de keresik a módot a
még hatékonyabb fenntartásra. „Nagyon sokan
használják sportolási célra a különböző létesít-
ményeket, de természetesen mi is szeretnénk,
ha azok még jobban ki lennének használva, ezért
meg is bíztam egy szakértői csapatot, hogy vizs-
gálja meg a hatékonyabb hasznosítás lehetősé-
geit” – emelte ki az alpolgármester. 

„Hatalmas sportos fejlesztések zajlottak Győrben,
a megépült infrastruktúrát sok ezer fiatal hasz-
nálja, az viszont tény, hogy a hónapok óta tartó
járványhelyzet nem kedvez a gazdaságos hasz-
nosításnak” – reagált ugyancsak erre a felvetésre
Szeles Szabolcs alpolgármester. A közgyűlésen
ezenkívül döntöttek többek között a GYHG-nak és
a Győr-Szolnak nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének meghosszabbításáról és számos
más, fontos napirendet is tulajdonképpen vita nél-
kül szavaztak meg a képviselők.

Hagyomány Győrben, hogy a népsze-
rű közösségi tereken, a városrészek
központjaiban és a városi közteme-

tőkben fényfüzérrel díszített fenyőfák eme-
lik karácsony ünnepének fényét. A 2021-es
adventi időszakban összesen 46 helyszínre
kerültek a mindenki karácsonyfái, melyek
november végétől díszítik a várost. 21 he-
lyen meglévő élő fa az ünnep szimbóluma,
25 helyszínen pedig fát állítottak a Győr-
Szol Zrt. munkatársai. Az égősorok felsze-
relését Győr Megyei Jogú Város Útkezelő
Szervezete koordinálta. A Győr-Szol Zrt. ez-
úton fejezi ki köszönetét azon lakosoknak, akik
saját fenyőfájukat ajánlották fel a városi köz-
területek adventi díszítésére. A feldíszített fák
pontos helyszíneinek felsorolását és a fel-
ajánlók névsorát megtalálják a www.gyor-
szol.hu internetes oldalon.

ÁLLNAK A
MINDENKI
KARÁCSONYFÁI
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APatent megújulásának fontos részét je-
lentik azok a fiatal szakemberek, akikkel
a nagy múltú vagyonvédelmi vállalkozás

munkatársainak csapatát folyamatosan bővíti.
A karácsony közeledtével mindig több a meg-
keresés a cégnél. Sok családnak, boltnak,
üzemnek kell még a hosszú téli munkaszünet
előtt riasztórendszer, vagy éppen egy rendez-
vényhez, telephelyőrzéshez élőerős őrzés.
Hogy minden igénynek meg tudjanak felelni,
sokat kell dolgozni. Egy gyors villáminterjúra

A PATENTRA A JELENBEN ÉS A JÖVŐBEN IS SZÁMÍTHATNAK ÜGYFELEI:
APPLIKÁCIÓ, SAJÁT FEJLESZTÉSŰ SZOFTVEREK, KÖZÖSSÉGI MÉDIA

ÚJ GENERÁCIÓ:
21. SZÁZADI BIZTONSÁG

azonban sikerül megállítani Löndör Nikolettet,
dr. Bánhalmi Bálintot és Füleki Patrikot. Patrik,
aki otthon van a gyárak és termelőegységek
patentos szoftverrel támogatott, élőerős őrzé-
sében, a szó szoros értelmében éjjel és nappal
is dolgozik. Hol a szoftverfejlesztésben segít,
ellenőriz, hol őröket tanít be, hol egy megren-
delővel tárgyal arról, melyik patentos vagyon-
védelmi szoftvert szeretnék használni a már jól
működő Patent Porta – SP Control mellett.
Mint mondja, édesapja is a Patentnál dolgozik,

A Patent az ország egyik leginkább digitalizált vagyonvédelmi vállal-
kozása. A Nyugat-Dunántúl legnagyobb és legismertebb security cége
nagy figyelmet fordít arra, hogy az ügyfelei érdekében végzett munkát
mindig a legmagasabb színvonalon, a legújabb technikákat alkalmaz-
va végezze el. Abban, hogy már több mint 15.000 ügyfél választotta a
Patent minőségű távfelügyeletet és élőerős őrzést, komoly szerepe
van a cégfilozófia egyik alapját képező gondolatnak: állandó fejlesz-
tés, állandó megújulás, mindig a jobbra törekvés.

és a jó példa ragadós volt. Örömmel ment dol-
gozni a céghez, ahol nem csak megbecsülést,
de szakmai karrierlehetőséget is lát. Ezenkívül
munkát, munkahelyi kihívásokat. „Mindezt úgy
élhetem át, hogy közben érzem, az ügyfelek
elégedettek, örülnek annak, hogy Patent minő-
ségben védjük őket” – mondja Patrik. 

Dr. Bánhalmi Bálint a jog elvégzése után egy kis
rendőrségi kitérővel érkezett a Patenthoz. Jogi
ismerete, nyelvtudása gyorsan a kommuniká-
ció és az ügyfélkapcsolatok alakításának egyik
fontos szereplőjévé tette. A Patentnál töltött
négy éve alatt a közösségi média igazi szakér-
tője vált belőle. 

„Nagyon sokan már a Facebookról, a webolda-
lunkról tájékozódnak arról, milyen vagyonvé-
delmi lehetőségeink vannak, és a közösségi
médián keresztül kérnek ajánlatot tőlünk. A
myPatent mobiltelefonos applikációt is ezres
ügyfélkör használja” – mondja Bálint.

Löndör Nikolett jelenleg egyetemi tanulmányait
folytatja, de most is nehezen képzeli el az életét
a Patent nélkül. Az ünnepi előkészületekből
rendszerint nagy lelkesedéssel veszi ki a részét.
A kampányok szervezése, a rendezvények lebo-
nyolítása, az állandó képzések szervezése ko-
moly feladat, amit ő nemcsak szeret, de mind az
ügyfelek, mind a munkatársak elismerése mel-
lett végez. „A belső marketing is fontos a Pa-
tentnál, nem csupán a külső – mondja, majd
hozzáteszi: minden területen a legjobbak aka-
runk lenni. Talán tudunk is. Ez mutatja, hogy sok
cég próbál másolni minket.” (x)

Biztonságos, védett, nyugodt ünnepeket kívánnak a Patent fiataljai a cég központjában, a karácsony-
fa mellett: dr. Bánhalmi Bálint, Löndör Nikolett és Füleki Patrik. 
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Dr. Dézsi Csaba András még a kampá-
nyában ígérte meg, minden Győrben
született gyermek kap egy fát, melyet

ide, a DAC-pálya mellé ültetnek el, létrehozva
így a Győrkőcligetet. 2020-ban 112 csemete
kapott itt helyet, idén pedig 73-an éltek az ön-
kormányzat által kínált lehetőséggel, tizenket-
ten pedig saját területükön helyezték el az igé-
nyelt növényt. 37 oszlopos juhar a fiú-, 36
gömbkőris pedig a leánygyermekeket szimbo-
lizálja. „Ez egy kedves dolog, és van még ren-
geteg hely, szóval szurkolunk, hogy szülessen
még több gyermek Győrben. Ez az akció egyéb-
ként szervesen kapcsolódik a Győr 750-es ér-
meosztáshoz, hiszen az a célunk, hogy a fiata-
lok lelkileg és érzelmileg is kötődjenek a város-
hoz” – hangsúlyozta a polgármester. A város-
vezető hozzátette, a közösségi oldalán meghir-
detett akciónak – mely során a győriek javas-
latot tehetnek a fák ültetésének helyeire – már
az elbírálása zajlik, hamarosan elárulják az
eredményeket. Az idei szezonban összességé-
ben közel 1000 csemetét és mintegy 240 cser-
jét ültetnek el a város területén. A Győrkőcliget-
ben kihelyezett táblán részletesen lebontva
látható, melyik városrészbe mennyi fa kerül a
2021-es esztendőben. „Évek óta megy ez a fá-
sítási program, mióta elkezdődött, több mint
7000 fát ültettünk el a városban, ami jelentős

KÖZEL EZER FÁT ÜLTETETT IDÉN AZ ÖNKORMÁNYZAT

BOVÜLT  A GYŐRKŐCLIGET 

Szerdán 73 facsemetével tovább bővült a Győrkőcliget, így már
majdnem 200 növény található a DAC-pálya melletti zöld területen.

szám. Sokszor tesznek szemrehányást, ha ki-
vágunk egy fát, mert azt nem lehet megmen-
teni. Ennek a pótlása kötelező, mi pedig a sok-
szorosát ültetjük helyette! Külön örülök annak,
hogy képviselői körzetembe, Adyvárosba jelen-
tős mennyiségű, összesen 93 fa került idén” –
mondta Radnóti Ákos, a környezetvédelemért
is felelős alpolgármester. Szeles Szabolcs szá-
molt be a Győrplusznak arról, hogy egy külön
alkalmazás készült a Győrkőcliget és a város is-
mert fáinak bemutatására. „Időközben volt egy
ígéretünk, és el is készült az applikáció, ami egy
szlovák–magyar Interreg projektben valósult
meg a dunaszerdahelyi testvérvárosi kapcso-
latunknak köszönhetően. Már letölthető az al-
kalmazás, mely segítségével a Győrkőcligettel
és Győr ismert fáival kapcsolatos információk-
hoz lehet hozzájutni” – emelte ki az alpolgár-
mester. A frissen ültetett fák karójára idén is
egy szalag kerül „Szívügyünk Győr!” felirattal,
így az egész városban jól nyomon követhető
lesz, hol találhatóak a frissen ültetett fák.

A fatelepítés, az elmúlt évekhez hasonlóan,
valamennyi városrészt érinti. Ménfőcsanak
30, Marcalváros I–II. 57, Gyirmót 4, Kisme-
gyer és Szabadhegy 97, Nádorváros 118, a
Belváros 95, Bácsa–Sárás 103, Révfalu 34,
Adyváros–Jancsifalu 93, Győrszentiván 98,
Sziget–Újváros–Pinnyéd 70, Gyárváros–Li-
kócs 74 facsemetével lesz gazdagabb. Ezt
egészíti ki a majd’ 240 cserje ültetése.

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: O. Jakócs Péter
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Radnóti Ákos alpolgármester saját képviselői
keretéből áldozott arra, hogy idén ne csak a
belváros tündököljön karácsonyi pompában. Az

ADVENTI DÍSZBEN POMPÁZIK ADYVÁROS

adyvárosi Ifjúság körút fenyői mellett, idén a
platánfák is égősorral lettek feldíszítve, hogy
fokozzák az ünnepi hangulatot. 

Két hete a közösségi oldalán tett utalást a vá-
rosvezető arra, hogy idén a hozzá tartozó kör-
zet nagy karácsonyi meglepetésre számíthat.
Múlt héten pedig leleplezte a titkot. A Győr+
kamerái elsőként vehették fel, ahogy a szak-
emberek fényfüzéreket húznak a fák törzsére
és ágaira. Pénteken pedig felgyulladtak a fé-
nyek is. Így az adyvárosi „főutca" most úgy fest,
mint egy nagyvárosi körút.

„Nagy öröm volt számomra, amikor péntek este
felkapcsolódtak a fények, az erről készült videót
pedig több mint húszezren látták. Emellett na-
gyon jólesett, amikor itt sétáltam és a lakók
megszólítottak és megköszönték ezt" – mondta
el a Győr+-nak Radnóti Ákos, aki hozzátette: az
itt élők szerint sokszor a sok panellakás miatt
gyakran szürkének tűnhet ez a városrész, ezzel
a kivilágítással azonban feldobják a környéket,
így amikor a lakók kinéznek az ablakon, megtel-
het a szívük az adventi hangulattal. 

A korábbi években megszokott módon, a tóparti
betlehem és a Kuopio parkban felállított mindenki
karácsonyfája is az adyvárosi advent része. A ki-
világított Ifjúság körút pedig hagyománnyá vál-
hat, és az is elképzelhető, hogy a következő évek-
ben újabb fényekkel bővül majd a városrész.  

Úgy alakult, hogy idén egy egész hétvége
jut arra, hogy a kisebbek és a nagyobbak
is kitisztítsák a csizmákat, bakancsokat,

s várják, vajon mivel lepi meg őket a jóságos
Mikulás, aki Szent Miklós jótékony kedvességét
viszi tovább már évezredek óta. Reméljük, min-
denki kitett magáért az elmúlt évben, így a ki-
fogyhatatlan puttonyba csak néhány szem
szén és virgács került, a krampuszok pedig
szinte munka nélkül maradnak majd ezen a na-
pon. Ki tudja, vajon élnek-e még a hagyomá-
nyok a családokban?! Az viszont biztos, hogy a
Mikulás nem csak az éjjel leple alatt járja a vá-
rost, hanem hétfőn napközben is várja a vele
találkozni kívánókat. 

Délelőtt 10 órakor például Újvárosba érkezik a
Mikulás-vonat, amely a Gyepszél utcai óvodá-
soknak szerez majd hatalmas örömöt. Indulás
az Újvárosi Művelődési Ház udvaráról. Rudolf, a

MUTATJUK, HOL TALÁLKOZHATTOK A MIKULÁSSAL

Az idén hétfőre esik december 6. és városszerte számos helyszínen találkozhatnak a gyermekek a Miku-
lással, aki természetesen nem üres puttonnyal várja őket. Mutatjuk, merre és hol lesznek a piros ruhás
nagyszakállasok. 

rénszarvas és barátai már régóta segítségre
szorulnak, hó híján muszáj a lóerőket is bevetni,
így a Győri Motoros Mikulások kisegítik őket. 14
órakor indulnak majd az ETO Park főbejáratától
és tesznek egy kört a belvárosban. Érintik a Ba-
ross utat és megállnak a Dunakapu téren is.
Szaloncukrot bőven dugnak a batyuba, így érde-
mes lesz figyelni, merre járnak. Addig is baleset-
mentes vezetést mindenkinek!  A Mikulás-vonat
Pinnyédet sem hagyja ki, 17 órakor indul majd
a járat a helyi művelődési ház udvaráról. Addig
is érdemes gyakorolni a dalokat, hogy ne csak
kapjunk, hanem adjunk is a Mikulásnak. 

A mikulásbusz december 5-én a Marcalváros-
ban, a Kovács Margit úti busz végállomáson
várja a gyerekeket. A Győr+ Rádióba is elláto-
gat a Mikulás, december 6-án reggel 8-tól sza-
loncukrot oszt a székházunk előtt.

A Mikulás nem csak akkor ajándékozza a gyer-
mekeket, ha az ablakokban vannak a kiscipők, vagy
személyesen találkozunk vele, hanem segédjeit

megkérve, egész nap rengeteg meglepetéssel ké-
szül. Városszerte sok-sok Mikulás-csomag várja
majd a boldog megtalálóit, s nem csak 6-án hét-
főn, hanem még kedden is. Tegyük szebbé ezt a
két napot, s „hagyjunk el valahol egy mikuláscso-
magot!” Édesség, apróság és egy kedves üzenet a
csomagban, jól látható helyre letéve, biztos, hogy
mosolyt csal majd a megtalálók arcára!  

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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Hlatky-Schlichter Lajos 1853-ban Győr-
ben született. Édesapja, Schlichter Ká-
roly kőműves kisiparos volt, fiát a buda-

pesti és a müncheni egyetemen taníttatta. Épí-
tészmérnöki diplomát szerzett, majd 1876-
ban átvette édesapja vállalkozását. Az akkor
mindössze 23 éves fiatalember az építési vál-
lalkozás teljes vertikumát kiépítette a tégla-
gyártástól a tervezésen át a kivitelezésig. Egyi-
ke volt a 19. és a 20. század fordulójának leg-
sikeresebb győri vállalkozóinak. 44 éves volt,
amikor megbízták a városháza felépítésével,
amely három év alatt készült el 1900-ban ad-
ták át. A neobarokk stílusú épület magas mi-
nőségben, finom részletezettséggel valósult
meg, Schlichter szaktudásának köszönhetően.
A városháza máig Győr legimpozánsabb és vá-
rosképileg legjelentősebb szimbóluma.

AZ ISMERETLEN GYŐR
HLATKY-SCHLICHTER LAJOS-KIÁLLÍTÁS AZ ISPITÁBAN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A város még létező és már eltűnt építészeti emlékei – Hlatky-Schlichter Lajos címmel nyílt kiállítás szerdán a
Magyar Ispitában. A tárlat a kiemelkedő győri építészmérnöknek, vállalkozónak, országgyűlési képviselőnek
állít emléket, bemutatva építészeti munkáját a győri levéltárban fellelt tervrajzok és iratok segítségével.

Az ő nevéhez fűződik számos más, ismert köz -
épület, többek között a közkórház, az állami főre-
áliskola, az első takarékpénztár, a Királyi Ítélőtábla,
Schlichter-villa, több gyár, mint az Olajgyár, a
Gráb- és az Ágyúgyár épületének felépítése. Részt
vett a Baross út nagyvárosias kiépítésében is.

A tárlatot Nagy Zsuzsa építész (LEN Architects
Kft.) nyitotta meg, aki szerint Schlichter Lajos
sikerének titka abban rejlett, hogy mindkét ol-
dalt ismerte, tudott komplexen gondolkodni,
ismerte a tervezői szemléletet és nagy tapasz-
talattal rendelkezett a kivitelezés területén.
„Mert, és tudott szintet ugrani, ha új kihívások-
kal találkozott” – fogalmazott Nagy Zsuzsa.

Az első világháború kitörésével a győri épületállo-
mányt jelentős veszteség érte, a vállalkozó még
szemtanúja volt az általa létrehozott grandiózus
épületek pusztulásának, de az újjáépítésüket már
nem élhette meg, 1920-ban elhunyt.  

A kiállítás december 31-ig látogatható a Ma-
gyar Ispitában (Nefelejcs köz 3.) hétfő kivételé-
vel naponta 10 és 18 óra között.
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Adalárda annak idején egy leszerelt kato-
nákból álló nótázó asztaltársaságból
alakult.  A nyugdíjasok úgy gondolták, az

együtt éneklés öröméért, a társaságért, a kö-
zönség szórakoztatásáért megalakítják a da-
lárdát. „Ingyenesen, fellépti díj nélkül járunk da-
lolni, mert amikor megalakultunk, úgy fogal-
maztuk meg, hogy ha csak két embernek örö-
met szerzünk, akkor már megérte. Mára már
több ezren hallhatták nótáinkat” – mondta
Nyerges József, a dalárda vezetője.

Mindent közösen csinálnak, közösen gyűjtik a
dalokat, idézik fel emlékeiket. Mindegyikük más
fegyvernemnél szolgált, vannak köztük volt
híradósok, határőrök, tüzérek, harckocsizók,
ezek mentén állították össze a repertoárjukat
is. Mára több mint száz dalt ismernek, jellem-
zően emlékezetből énekelnek.

A negyedórás-húszperces fellépéseiket a ka-
tonaélet menete szerint állítják össze, a bevo-
nulástól (sorozó- és újoncnóták) az aktív kato-

NÉPSZERUEK AZ OBSITOSNÓTÁK
NYUGDÍJAS FÉRFIAK KATONADALOKAT ÉNEKELNEK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Győri Obsitos Nosztalgia Dalárda nai életen (kaszárnyadalok) át a leszerelésig

(szabadság) minden fázisról szólnak dalok.
Azaz általában 10-12 nótát énekelnek el egy-
egy bemutatkozáson.

A 16 év alatt több mint 400 fellépésük volt or-
szágszerte, szívesen mennek a fővárosba sze-
repelni, de daloltak már a Felvidéken is, mégis
a legtöbb meghívást Győrből és Győr környé-
kéről kapják, elsősorban falunapokra, nyugdí-
jasklubokba, nótadélutánokra. Felkészülni,
gyakorolni a Zichy-palota pincéjében tudnak,
minden második héten pénteken gyűlnek ösz-
sze. Jelenleg is több fellépésre készülnek, idén
még három meghívásnak tesznek eleget, ha a
pandémia megengedi. 

Év végén a hagyományos évbúcsúztatót sze-
retnék megtartani, ahová rendszeresen meg-
hívják az elhunyt dalárdások özvegyeit is, hogy
érezzék, ők is közéjük tartoznak. „Ez a dalárda
olyan kohéziós erő, ami összefog, összetart
bennünket. Nyilván nem mindenki Pavarotti-
szinten énekel, de jó hangú férfiak vagyunk,
szeretünk együtt lenni, együtt nótázgatni” –
hangsúlyozta Nyerges József.

´́

A Győri Obsitos Nosztalgia Dalárda 16 éve szórakoztatja katonadalok-
kal az ország értő közönségét. A 21 tagú társaság átlagéletkora 76 év,
a legidősebb 83, a legfiatalabb tag 69 éves.PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Népjóléti Osztály
pályázatot hirdet 

WHO-KOORDINÁTOR 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztály
pályázatot hirdet

FŐOSZTÁLYVEZETŐ

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Településfejlesztési
és Városstratégiai Főosztály
pályázatot hirdet

FŐOSZTÁLYVEZETŐ 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Településfejlesztési 
és Városstratégiai Főosztály
pályázatot hirdet

JOGÁSZ 

munkakör betöltésére. A pályázatokkal
kapcsolatban további információ a
gyor.hu honlapon, a Pályázatok menü-
pont alatt érhető el.

„Hajszál híján tényleg minden jó volt a Mi-
kulás zsákjában: mindössze egyetlen cso-
koládéfiguránál talált jelölési hiányosságot
a fogyasztóvédelem" – jelentette be
Schanda Tamás, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) parlamenti és
stratégiai államtitkára. A hagyományos ad-
venti ellenőrzés-sorozat nyitányaként idén
eddig tizenhét tej- és három étcsokoládé-
ból készült csokimikulást vizsgált a labor.
Csupán egynek a csomagolásán nem jelez-
ték a felhasznált növényi zsiradékot. A mu-
lasztáson ért termék a téves tájékoztatás
kijavítása után árusítható.

ÜNNEPI RAZZIA
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Amegnyitó az egyik kiállított készüléken
felhangzó, a rádió régi szignáljának fel-
hangzásával kezdődött, amely visszare-

pítette a résztvevőket a múltba. Opra Vilmos
nyugalmazott hangmérnök, gyűjtő, rádiójavító,
portálunknak elmondta: amikor először meg-
szólalt a rádió, akkor még nem voltak készü-
lékgyárak, amatőrök rakták össze a rádiókat
különböző alkatrészekből, így mindegyik egyedi
gyártmányú volt, külön állt maga a rádió és a
hangszóró – ezekből is láthatunk a kiállításon.

Az 1920-as évek végétől a háború kezdetéig
hazánk volt az egyik legnagyobb készülékgyár-
tó Európában, de sajnos ebből az időből nagyon
kevés rádió maradt meg, mert először a néme-
tek, majd az oroszok zúzatták be a készüléke-
ket. A háború után, az 50-es évektől aztán új-
ból rengeteg rádiót gyártottak. A tárlat legér-
dekesebb darabja, a 30-as évek végéről szár-
mazó, úgynevezett térképes rádió, amelyről
nem tudni, hogy hol készült, mert akkor Auszt-
ria már nem létezett, a térképen azt látjuk,
hogy Németország Magyarországgal határos.  

„Két gyűjtői korszakom volt, gyerekként kala-
páccsal vertem szét a rádiókat, hogy megnéz-
zem, mi van belül, honnan jön a hang, majd 30
évesen rájöttem, ezt jóvá kell tennem, és gyűjteni,
javítani kezdtem a régi készülékeket. Jelenleg
mintegy 200 darab áll a garázsomban” – mesélte
Opra Vilmos. Azt szeretnék a gyűjtők az Ipartes-
tület támogatásával elérni, hogy egy állandó ki-
állításon mutathassák be készülékeit.

„Halló, halló, itt rádió Budapest” – 1925. december elsején hangzott el az ünnepi bejelentés, amely a ma-
gyar rádiózás immár 96 esztendős történetének kezdetét jelezte. Ebből az alkalomból a Győri Ipartestület
székházában kiállítással egybekötött megemlékezést tartottak szerdán.

SZÓL A RÁDIÓ!

HALLÓ, HALLÓ, ITT RÁDIÓ…
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Hancz István, az Ipartestület titkára elmondta,
először 1994-ben, a Pattantyús Ábrahám Szak-
középiskolában szervezett rádiókiállítást a Győri
Ipartestület, és azóta minden évben megemlé-
keznek a magyar rádiózás létrehozásáról.

Dr. Horváth László Ferenc, a Puskás Tivadar
Távközlési Technikum nyugalmazott igazgatója
felelevenítette a rádiózás történetét, majd
Radnóti Ákos alpolgármester megnyitójában
arról beszélt, hogy fontosnak tartja, hogy ápol-
juk, őrizzük a hagyományainkat, és így van ez
a régi rádiók esetében is, minél több embernek

meg kell ismernie, milyen hagyománya van a
rádiózásnak hazánkban. Az alpolgármester
hangsúlyozta, ő maga is menti, gyűjti a régi ké-
szülékeket, még ha nem is szólalnak meg, a
múlt értékeit képviselik számára.

Az ünnepségen az IPOSZ aranyozott emlékér-
mét vehette át Opra Vilmos, a kiállítók és a
résztvevők pedig emléklapot kaptak, a Győri
Ipartestület és Győr város 750. jubileumi logó-
jával ellátva.  A kiállítás december 10-ig mun-
kanapokon 8 és 15 óra között látogatható az
Arany János utca 31. szám alatt.



2021. december 3.16

Az idei évben rendhagyó módon hibrid vetélkedőre került
sor, mivel egy részét online formában tartották. Ez al-
kalommal is változatos versenyszámokban vetélkedtek

a diákok, akik úszás, foci, kosárlabda- és sorversenyeken mér-
hették össze tudásukat. Kreativitásukat szimulációs játékok-
ban mutathatták meg, Győr 750 éves történelmét és jövőjét
vették górcső alá, tizenöt évszázadot átölelve. Nem marad-
hatott ki kutatólaboratórium létrehozása, színjátszás, zenés-
táncos videoklip szerkesztése, korabeli kiváltságlevél készí-
tése és Győr jövőbeni arculatának megtervezése sem. A csa-
patokat a járványveszély miatt egymástól távol lévő báziso-
kon helyezték el, de a közös élmény így sem maradt el. Első
helyen a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium csapata vég-
zett, a második helyet a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási
Nyelvű Gimnázium, a harmadik helyet pedig a Győri Krúdy
Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegen-
forgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola diákjai szerezték
meg. A fair play díjat a Városi Diákfórumnak ítélték oda. 

XV. GYŐRI 24 ÓRÁS VETÉLKEDŐ 

ALUDJ MÁSKOR! 
Ismét változatos programokkal rendezték
meg a 24 órás vetélkedőt a győri középis-
kolásoknak, amelyen kilenc oktatási intéz-
mény vett részt. 
Szerző: Szakács Éva
Fotó: Vig Norbert
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Ünnepélyes keretek között hirdették ki és adták
át a vállalkozások képviselőinek a Kamarai Védje-
gyeket a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Konferenciatermében. Pin-
tér-Péntek Imre megyei elnök kiemelte, egyre
többen vesznek részt ebben a programban, és nő
azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik jogo-
sultakká válnak a védjegy használatára. „Ez a cím
egyrészt garancia arra, hogy azok a cégek, ame-
lyek megszerzik, megbízható vállalkozások, más-
részt egy erkölcsi elismerés is. Úgy is mondhat-
nám, hogy tisztességesen és stabilan működő
gazdasági társaságoknak jár a kamarai védjegy.”

104 VÁLLALKOZÁS KAPOTT KAMARAI VÉDJEGYET

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában átadták a Kamarai Védjegyeket azoknak a
vállalkozásoknak, amelyek megfeleltek a megbízhatósági követelményeknek. Ebben az évben 104 vállal-
kozás szerezte meg a jogosultságot, hogy használhassa az egy évig érvényes tanúsítványt.

A kamarai védjegyeket a vállalkozások többsége
évről évre meghosszabbítja, mivel ez a jogosítvány
egy évre szól. Ugyanakkor idén is voltak olyan cé-
gek, akik először szerezték  meg a tanúsítványt.

„Mi nagyon büszkék vagyunk azokra a vállalkozá-
sokra, amelyek elnyerték ezt a címet. A védjegy-
programot 2015-ben indítottuk, sikerült elérni,
hogy ennek a tanúsítványnak komoly értéke van
a vállalkozások körében. Erre a címre elsősorban
a kkv-k és a microvállalkozások pályáztak. Nagyon
fontos az is, hogy a cégeknek négylépcsős ellen-
őrzésen kell átesniük, és a kamara elnöksége hoz-

za meg a végleges döntést” – mondta  Molnár Al-
bert, a kamara Győr térségi elnöke.

Magyarországon jelenleg egyedülálló az ilyen tí-
pusú minőségi tanúsítvány kiadása, amely más
megyei kamarák érdeklődését is felkeltette, így
az is elképzelhető, hogy országos hálózattá bő-
vül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Védjegy-programja. (x)
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Afiatal szakember nemrég annyira elke-
seredett, hogy a közösségi médiában
posztolta észrevételeit, amelyet sokat

megosztottak, sok komment érkezett. A Győr+
érdeklődésére is készségesen válaszolt, mert
ahogy fogalmazott: a gyógyszerészeket, vala-
hogy úgy tűnik, sokan elfelejtették...

„Ami a legfontosabb, hogy mindenkiben tudato-
suljon: covidosan nem megyek be patikába, és
egyáltalán sehova sem megyek! – kezdte, majd
azzal a lendülettel folytatta is, hogy nem egyszer
fordult elő, amikor a fertőzött saját maga akarta
kiváltani a Favipiravirt. – Amikor mondtam, hogy
senkivel nem találkozhat és ilyenkor egy hozzá-
tartozójának, ismerősének kellene kiváltania a
gyógyszert, akkor felháborodva hozzám vágta:
Nekem ezt senki nem mondta! Persze a gyógy-
szerét odaadtuk neki, de nem győztük hangsú-
lyozni: a legrövidebb úton irány haza! Ha az orvos-
hoz már másfél éve nem lehet bemenni lázasan,
akkor miért gondolják, hogy a patikába lehet?” 

A kérdés persze költői, mert valóban: nemcsak
most, hanem egyébként sem kellene sehova
sem bemennünk, ha tudatában vagyunk a fer-
tőző betegségünknek. A gyógyszertárak dolgo-
zói nincsenek semmivel sem jobban védve,
mint a boltosok, a buszsofőrök és még lehetne
folytatni a sort. Tilai Katalin azt mondja, a hely-
zet igencsak elkeserítő: 

„Lassan ott tartunk, hogy velünk tényleg mindent
meg lehet tenni. Az emberek bejönnek maszk nél-

COVIDOSAN GYÓGYSZERTÁRBA SE MENJÜNK! 

„VÉGRE VIGYÁZZUNK A PATIKUSOKRA IS!”
Tart a koronavírus-járvány negyedik hulláma, mindenki igyekszik a tő-
le telhetőt megtenni magáért, a szeretteiért. Ám mi a helyzet azokkal,
akik most is értünk szolgálnak? Mondjuk, ki vigyáz a gyógyszertári
dolgozókra? Tilai Katalin szakasszisztens őszintén elmondta a véle-
ményét, érdemes megfontolni! 

kül, hiába van plexi közöttünk, sokan behajolnak a
kis résen és úgy magyaráznak, vagy épp meg is
mutatják, hogy milyen köhögéstől szenvednek. Ha
az e-receptjük nem jelent még meg a „felhőjük-
ben”(az EESZT-ben), vagy nincs épp készleten, ak-
kor mi vagyunk a legalávalóbbak. Miért kell ezt?
Azért igyekszünk mindennap, hogy elégedetten
távozzanak, gyorsan gyógyulhassanak, csak vala-
hogy ezt nem akarják észrevenni” – sóhajt Katalin. 

„Sokan még azt is kikérik maguknak, hogy a
személyi igazolványt be kell mutatni. Nem mi
találtuk ki a szabályokat, de nekünk kell őket al-
kalmazni! A rengeteg adminisztráció miatt
tény, hogy növekedett a kiszolgálási idő, de
muszáj, hogy türelmesek legyünk egymáshoz,
mert ez mindenkinek érdeke!” 

A szakember arról is beszél, hogy amikor kér-
deznek, nem azért teszik, mert kíváncsiskod-

nak, hanem mert szeretnék a legpontosabb ké-
pet kapni a panaszokról, a leghatékonyabb se-
gítségnyújtás miatt: „Nem kapunk magasabb
fizetést egyik termék ajánlásáért sem! Aki pa-
tikusnak megy, az segíteni szeretne az embe -
reknek. Hiszen lényegében mi vagyunk az utol-
só kapu, az orvos „csak” felírja a gyógyszert, de
mi tudjuk odaadni” – mondja, majd azt is meg-
jegyezi, arra azért kíváncsi lenne, hogy akik
rendszeresen flegmák velük, azok vajon a
szakorvosokkal szemben is ilyen bátrak? 

„Sajnos mi nem vagyunk egészségügyi dolgozó-
ként nyilvántartva a rendszerben, nem is igazán
képvisel senki, ezért is vállaltam, hogy kiállok a
kollégákért és magamért is. Mert igen, már ne-
hezen bírható, amit néha kapunk. Valahogy el-

felejtettek minket. Mindenhonnan azt hallani,
hogy oltassunk, ami egy dolog. De a maszk is
fontos, igenis véd, elég csak megnézni, volt-e
tavaly influenzajárvány? Indulatosnak tűnhetek,
de tényleg nagyon fontos, hogy ezekről beszél-
jünk! Vannak nagyon kedves, korrekt ügyfelek is,
róluk sem szeretnék elfeledkezni, s szerencsére
ők vannak a többen. Csak azt nem értem, miért
nem lehet mindenki hozzájuk hasonló?” – zárta
sóhajtva a szakasszisztens.  

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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Advent van, a várakozás ideje. A rövid, hűvös
nappalokat hosszú, hideg éjszakák váltják.
Jólesik a forró tea, a meleg szoba, a ránk si-

muló kabát, az ujjainkba kulcsolódó másik ember ke-
ze. A koszorún meggyulladó gyertyák sejtelmes fénye
régi emlékeket idéz és reményteli távlatokat nyit. 

De vajon kire, mire várunk pontosan? Mit remél
ezektől a napoktól a gyermek és a felnőtt? 

A keresztény világ a Megváltó születésére várako-
zik. Számunkra ez az elcsendesedés, a befelé fi-
gyelés, a bűnbánat, ugyanakkor az adakozás, a te-
vékeny szeretet időszaka.

Mások nyugalomra, pihenésre, a napi rohanás mó-
kuskerekéből való kilépésre várnak. Van, aki arra
vár, hogy végre megcsörrenjen a telefonja, hogy
valaki betoppanjon az ajtaján. Van, aki bátorító mo-
solyra, vigasztaló ölelésre vagy csak egy jó szóra
áhítozik. 

Vegyük észre magunk körül az apró jeleket, le-
gyünk türelmesebbek a ránk bízottakkal és önma-
gunkkal is. Kopogjunk be bátran a morózus szom-
széd ajtaján. Segítsünk annak, aki hiányt szenved.
Üljünk le a szőnyegre játszani a gyerekkel, próbál-
junk megértőbbek, kedvesebbek lenni a hivatalban,

ADVENT – A REMÉNY IDEJE
Szerző: J. Kovács Andrea 
Fotó: O. Jakócs Péter 

rendelőben, boltban, iskolában, benzinkúton. Le-
gyünk ajándékká valaki számára minden egyes na-
pon, hogy az adventi idő végén könnyű szívvel ad-
hassuk át magunkat a karácsonyi csodának.

„A kis Jézus.” (Ági, 6 éves)

„Feldíszíteni a karácsonyfát.
Együtt lenni a szüleimmel.”
(Tomi, 5 éves)   

„Voltunk egy templomban, ahol
csináltam koszorút. Először be-
fedtem fenyővel és utána rak-
tunk rá díszeket. Ott van fenn a
kerítésünkön.” (Luca, 6 éves) 

„Én már adtam ajándékot a ba-
rátaimnak és tetszett nekik. Ak-
kor olyan jót éreztem.”
(Kata, 6 éves)

„Számomra gyerekkoromtól fog-
va ez egy varázslatos időszak.
Puhábbnak, szebbnek látom a vi-
lágot. Próbálok lelassulni, ami
sajnos nem szokott sikerülni, de
hétvégenként mindig kitalálunk
valami közös programot. A fiaim-
mal korcsolyázunk, kirándulunk,
vagy épp beülünk egy cukrászdá-
ba gesztenyepürézni.”
(Lilla, 33 éves)

„Ilyenkor rengeteg a tennivaló,
de egy-egy estét azért rászá-
nunk a karácsonyi vásárra.
Szombaton a lakásunkat taka-
rítjuk, csinosítjuk és díszítjük,
vasárnap templomba megyünk.
Idén a barátaink is eljönnek az
ország másik feléből, így még
szebb lesz az advent.”
(Gabi, 42 éves)

Szeretem az adventi fényeket,
a hangulatot, de mire észbe ka-
pok, el is múlt. Utána mindig
bánt, hogy lemaradtam róla.
Idén figyelni fogok rá, hiszen a
gyerekek és a feleségem is
igénylik a programokat.
(Ákos, 36 éves)

„SZÜLESSEN BÁR KRISZTUS EZERSZER BETLEHEMBEN, 
HA BENNED NEM, MARADSZ ÖRÖKRE ELVESZETTEN.” (ANGELUS SILESIUS)

MI A LEGJOBB
AZ ADVENTBEN ÉS 
A KARÁCSONYBAN?NEM VÁRUNK HIÁBA

„A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre
vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már
készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás
minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja
meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonu-
lását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és je-
lentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.” (Pilinszky János) 
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Bajnóczky Katalin diplomája megszerzése óta,
huszonnégy éve dolgozik a győri kórházban. El-
sősorban koraszülöttekkel foglalkozik, de bár-
milyen korú gyermeknek segít tanácsaival,
gyakorlataival, szaktudásával. Pácienseinek
száma az elmúlt évek alatt több ezerre tehető.

Mit szeretsz a munkádban?
A gyermekek szeretete és a mozgás mindig
fontos szerepet játszott az életemben. Szeren-
csés vagyok, hogy a munkám a hivatásom és a
hobbim egyaránt. A világon a legjobb érzés,
hogy segíthetek, és tudok segíteni. Azt is sze-
retem, hogy változatos, hiszen mindenféle
gonddal fordulnak hozzám a megkésett moz-
gásfejlődéstől kezdve az egészen súlyos be-
tegségekig.

Mindig tudsz könnyíteni valamennyit?
Igen, de ennek a mértéke változó. Mindenkinek
mást jelent a „gyógyulás”. Van, ami teljesen
korrigálható, de a gyermek problémájától füg-
gően, igyekszem kihozni a maximumot. Ehhez
egyénre szabottan kell megtalálnunk a megfe-
lelő módszert vagy terápiát.

Mi a legnagyobb sikerélmény?
A legnagyobb sikerélmény, ha fejlődést, gyó-
gyulást vagy teljes felépülést látok. És a meg-
ható, kedves szavak, amiket a szülőktől kapok:
„Neked köszönhetjük, hogy eljutottunk idáig.”
„Hálás vagyok neked, hihetetlen, hogy mennyit
számít egy alkalom is!” 

A kisgyermekek pedig rengeteg szeretetet ad-
nak. Vannak köztük olyanok is, akik a szemem
láttára nőnek fel, mert 10–15 éve járnak hoz-
zám, s egészen pici koruktól nyomon követem
a fejlődésüket.

Az eredményes munkához a szülők együttmű-
ködésére is szükség van. Együtt dolgozom az
egész családdal. Amikor a picinek fejlesztésre
van szüksége, a családtagok mindegyikének
részt kell ebben venni. Otthon meg kell terem-
teni a megfelelő környezetet, elvégezni a napi
feladatokat, az édesanyát támogatni, utazni,

MOZGÁSBAN VAGYUNK

Ami él, az folyamatosan változik és mozog. Mozgás nélkül nem létezik egészséges élet sem. Nem véletlen,
hogy csecsemőkorban különös jelentősége van a mozgásfejlődésnek, hiszen szorosan kapcsolódik az
idegrendszeri és az értelmi érés folyamatához. Milyen gondok jelentkezhetnek kisebb és nagyobb gyerme-
keinknél? Mire kell figyelnünk? Mikor kérjük szakember segítségét? Minderről Bajnóczky Katalin DSGM
szakgyógytornásszal beszélgettünk.

bejárni. Ez bizony csa-
patmunka.

Mire figyeljenek a
kisgyermekes szülők
a mozgásfejlődéssel
kapcsolatban?
Az egyik, amire figyel-
ni kell, az a baba kör-
nyezete. Korának
megfelelő játékokat
adjunk a kezébe, amik motiválják, és biztosít-
sunk számára mozgásteret, ahol fejlődni tud.
Ne a kanapén, és ne kézben legyen egész nap.
A mozgás és az értelem fejlődése egy folya-
mat, aminek nem szabad megtorpanni, elakad-
ni és nem jó, ha valami kimarad.

A másik, amire figyelni kell, ha „valami nem
megy”. A leggyakoribb panasz, hogy nem emeli
a fejét, nem támaszkodik, csak egyik irányba

néz, a végtagok moz-
gása, illetve a két oldal
használata között el-
térés van. Az is lehet,
hogy pelenkázás, öl-
töztetés során felfe-
dezünk olyan izomzati
eltéréseket, ami a ba-
bát vagy a szülőt aka-
dályozza egy-egy
mozdulat kivitelezé-

sében. Nehéz nyitni a csípőjét, belebújtatni a
kezét a ruhába stb. Ilyenkor ajánlott szakem-
berhez fordulni és megkeresni az okot. Előfor-
dul, hogy csak apró dolgokon kell változtatni,
de nem biztos, hogy „kinövi”. Ijedségre nincs ok,
mert lehet segíteni.

Beszéljünk a nagyobbakról is. Mennyit mo-
zogjon a gyerek? Mit tehetünk a helyes élet-
mód kialakításáért?

SZERENCSÉS VAGYOK,
HOGY A MUNKÁM 
A HIVATÁSOM,
A VILÁGON 
A LEGJOBB ÉRZÉS,
HOGY SEGÍTHETEK

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter
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Én úgy gondolom, hogy a család szokásain is
múlik, hogy mennyit mozog a gyerek. Sok olyan
családot látok, ahol együtt járnak kirándulni,
rendszeresen bicikliznek, hozzászoktatják a gye-
rekeket ahhoz, hogy az életünk része a mozgás.
Gyalog mennek az oviba, iskolába, vagy minden
délután lemennek a játszótérre. A fiatal szülők
nagy része sportol, piciket is visznek babaúszás-
ra, keresik, hogy az óvoda mellett milyen játékos
mozgásformák vannak. Győr nagyon jó város,
rengeteg a lehetőség akár a kis csoportos tor-
nákra, a játszóterezésre, környékbeli kirándulá-
sokra. Arra biztatok mindenkit, hogy éljünk ezek-
kel a lehetőségekkel. Legyünk kreatívak, ha az

időjárás nem engedi a szabadban mozgást, lehet
otthon a nappaliban vagy a folyosón kis akadály-
pályákat építeni és vicces feladatokkal ösztönöz-
ni a lurkókat. A kisdedek és az óvodások szívesen
tornáznak a szülőkkel együtt, ehhez jó ötleteket
találunk az interneten is.

A nagyobbaknál szerintem lényeges, hogy azt
a sportot űzhessék, amit szeretnek, szeretné-
nek. Hiába akarom, hogy ússzon, ha nem sze-
reti a vizet. A szülő próbál irányt mutatni, de ér-
demes több dolgot kipróbálni, hogy a csemete
megtalálja azt a közösséget, ahová szívesen
jár, és azt a mozgást, ami neki tetszik. Én na-
gyon szeretek táncolni, ezért ajánlani szoktam.
A tánc kiváló sport, gyönyörű testtartást ad, ki-
alakítja a gyerek testtudatát, fejleszti a koordi-
nációt, ritmusérzéket, izomerőt, állóképessé-
get, és egész pici kortól el lehet kezdeni. Ter-
mészetesen többféle tánc létezik, és számta-
lan sport közül választhatunk. Az hogy kinek mi
a jó, az függ az alkatától, ügyességétől, korától
és még számtalan dologtól.

Győrben szinte minden sport jelen van, ked-
vünkre választhatunk egyéni vagy csapatjáté-
kot is. Ha bizonytalanok vagyunk, bátran kérjük
ki a testnevelő tanár vagy az edző véleményét.

Gyakori probléma iskoláskorban a rossz test-
tartás, a gerincferdülés…
Valóban gyakori probléma, nehéz róla röviden
beszélni. A megelőzésben a fent említett dol-
goknak mind szerepük van. A helyes mozgás-
fejlődésnek és a sportnak egyaránt. Mindeze-
ken túl figyeljünk a szimmetrikusságra. Fontos,
hogy a terhelés mindkét oldalt egyformán érje.
A megfelelő ülőalkalmatosság, cipő- és táska-
választással sokat tehetünk.

A gerincferdülésnek azonban több formája van.
A funkcionális gerincferdülés és a hanyag tartás

elsősorban a gyerekek izomzatát érinti, a cson-
tos képletekben nincs elváltozás. Ezt megfelelő
izomerősítéssel, sporttal meg is lehet előzni, il-
letve gyógytornával jól lehet kezelni. A másik faj-
ta viszont szerkezeti eltérés, a gerinc háromdi-
menziós elváltozásáról van szó. Elkanyarodik va-
lamilyen irányba, a csigolyatestek egymáshoz
képest elfordulnak. Utóbbinak a mai napig nem
tudják az okát, élsportolóknál is előfordulhat. A
lényeg: amikor a csemeténk növésben van, ami-
kor egy nyár alatt hirtelen megnyúlik, akkor ér-
demes figyelni a gerincre. Kérjük a háziorvos se-
gítségét, vagy forduljanak bizalommal gyógytor-
nászhoz. Ha a vizsgálat során eltérést találunk,
szakorvoshoz fogjuk irányítani, hiszen röntgen
nélkül nem lehet biztos diagnózist felállítani.
Amint fény derül a gerincferdülésre, segítünk el-
dönteni, hogy milyen tornára van szükség.                               
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Az új járműveket a megyeszékhelyek a progra-
mot koordináló Humda Magyar Autó-Mo-
torsport és Zöld Mobilitásfejlesztési Ügynök-

TIZENHÁROM ELEKTROMOS BUSZ ÉRKEZIK
Hatvan új elektromos busz érkezik
jövőre a Zöld Busz Programban,
amely Győrben, Egerben, Székesfe-
hérváron, Zalaegerszegen, Szolno-
kon és Szegeden áll majd forgalomba
– jelentették be sajtótájékoztatón. 

2030-ra villamosenergia-termelésének kilenc-
ven százaléka mentes legyen a szén-dioxid-ki-
bocsátástól, és az így előállított tiszta villamos
energiát minél több területen alkalmazza –
mondta.

A Zöld Busz Programnak köszönhetően, hat
megyeszékhely 80 százalékos támogatással
juthat hozzá 60 elektromos buszhoz 2022 so-
rán. Győrben 13, Székesfehérváron 12, Zala -
egerszegen 11, Szolnokon 10, Szegeden 8,
Egerben pedig 6 tisztán elektromos autóbusz
állhat forgalomba.

ség Zrt. 8,6 milliárd forintos támogatásával
szerezhetik be. Az ezt lehetővé tevő támoga-
tási szerződést a Volánbusz Közlekedési Zrt. és
a Mobiliti Volánbusz Kft. konzorciumával kötöt-
te meg a Humda Zrt. az eseményen.

Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium körforgásos gazdaság fejlesztésé-
ért, energia- és klímapolitikáért felelős állam-
titkára közölte: a klímavédelemmel kapcsolat-
ban a kormány feladata a kiváltó okok „megfé-
kezése” és a helyzethez való alkalmazkodás tá-
mogatása. Magyarország célkitűzése, hogy

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város
Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Irodája
szavazatszámláló bizottsági feladatokat 

vállaló, győri lakóhelyű választópolgárok
jelentkezését várja választott tagként

Győr város területén működő
szavazatszámláló bizottságokba.

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak
jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresí-
tett „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos ki-
töltésével lehet. A jelentkezési lap és az adatvé-
delmi tájékoztató beszerezhető Győr Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala Győr, Városház
tér 1. szám alatti épületének földszinti porta-
szolgálatánál vagy letölthető a www.gyor.hu
honlapról a „Választások/országgyűlési választás
2022”címszó alatt. 

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022.
január 17-ig kell eljuttatni levélben Győr Megyei
Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Irodájának címezve a 9021 Győr, Város-
ház tér 1. szám alatti címre, vagy személyesen
ugyancsak 2022. január 17-ig munkaidőben a
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti
portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

Nagyné dr. László Edit
jegyző, OEVI vezető
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR-, MOPEDVEZETÔI
TEHERGÉPKOCSI-, NEHÉZPÓTKOCSI-, AUTÓBUSZVEZETÔI-,
GKI-TANFOLYAMOT FOLYAMATOSAN INDÍTUNK!

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

Jelentkezni lehet: Gyôr, Jereváni út 42.

Telefonszám: 96/418-959 • E-mail-cím: gyor@netcariskola.hu
Honlap: www.netcarjogsi.hu

Elméleti képzés tantermi,
illetve e-learning (távoktatás)
formában is választható.

A megyei kamara alapítványa által indított jó-
tékonysági kampány keretében eddig csak a
belvárosi üzletekben volt lehetőség adomá-
nyozásra, idén emellett az adventi vásár jóté-
konysági faházában is várják a „szeretetforin-
tokat”. 

A Kuglóf Cukrászda tulajdonosának, Béres Já-
nosnak az ötlete a „Fiatalok a fiatalokért” akció:
cukrásztanulók saját készítésű finomságokkal
támogatják rászoruló diáktársaikat.  

Foglalkozunk diákokkal és látjuk, hogy sajnos
van köztük, akinek azért is küzdeni kell, hogy
tanulhasson. Szeretnénk mi is hozzájárulni ah-
hoz, hogy kicsit könnyebb legyen nekik –
mondta Béres János. Hozzátette: – Gyerekek
segítenek gyerekeknek, ennek nagyon mély

KÉZMŰVES AJÁNDÉKOK A RÁSZORULÓ DIÁKOKÉRT
Az idei évben jótékonysági faház-
ban is várja az adományozókat a
Győri Bevásárló Utcák Alapítvány.
Az „Angyalok a belvárosban”
kampány 22 rászoruló diákon
szeretne segíteni.

üzenete van. Szívesen álltunk a kezdeménye-
zés mögé. A Kuglóf Cukrászdában jelenleg 5
cukrásztanuló van, mézeskalács-figurákat és
habcsókokat sütnek december 4-ére, 5-ére és
12-ére. Ezeken a napokon elég a jótékonysági

faházhoz menni egy kis finomságért, de akár a
GYMSM KIK Női Vállalkozói Klub „angyalai” által
készített kézműves alkotásokból is választhat-
nak az adományozók – mondta el Béres János,
az alapítvány új alelnöke. (x)
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MIKULÁS-VÁRÓ 
A FÜLES BÁSTYÁBAN

egy állatgondozó mindennapjaiba. Az első
esemény az állatok ételeinek elkészítése
lesz, amelyben a Bástya dolgozói fognak se-
gíteni bennünket. Vajon hogy kell gondozni
a tengerimalacot? Milyen messzire lő ki a
kaméleon a nyelvével? A kígyónak tényleg
síkos a bőre? Hogy került saláta a sarkan-
tyús teknős hátára? Mi az a kinkajou, és mit
eszik? Hogyan kell nyílméregbékát tartani?
Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre fogjuk
megtalálni a választ, közösen a résztvevők-
kel. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt
meghatározó élményekben lesz részük. Az
érdekesebbnél érdekesebb állatos progra-
mok után következik a további attrakció: a
Mikulás érkezése. Persze nem jön, csak ha
megbizonyosodott róla, hogy valóban vá-
runk rá, így zenével próbáljuk majd
meggyőzni őt. A barátsá-
gos hangulatú

pincében fog felcsendülni a gitárszó és a sok
csengő gyermekhang, így köszönjük meg a
Télapónak, hogy ellátogatott hozzánk. A
gyerekek, ha szeretnének, készülhetnek neki
további dalokkal és versekkel, de Mikulás-
csomagban a bátortalanabbak is részesül-
nek, hiszen a bölcs öreg zsákjában lesz majd
minden jó, piros alma, mogyoró. (x) 

SZERETETTEL VÁRJA ÉRDEKLŐDŐIT
A FÜLES BÁSTYA MOST SZOMBATON, 
ERRE A TEMATIKUS CSALÁDI DÉLUTÁNRA. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mindany-
nyiunk biztonsága érdekében csak bizonyos
létszámú társaságot tud fogadni a terrári-

umház, így a részvétel regisztrációhoz
kötött. Helyet foglalni a Füles

Bástya telefonszámán le-
het: +36-20/392-8914.

Minden évben eljön az időszak, ame-
lyet gyermekek milliói sóvárognak
világszerte: várják a Mikulást. A

mókából a győri állatkert sem maradhat ki,
munkatársakat és állatokat egyaránt izga-
tott várakozással tölt el. Magyarországon
olyan szerencsések vagyunk, hogy bennün-
ket a nagyszakállú, kedves öregúr már de -
cember elején részesít a figyelmében, és ne-
gyedikén a Xantus János Állatkert belvárosi
terráriumháza, a Füles Bástya (9022 Győr,
Pálffy u. 4/B) lesz az a hely, amit megláto-
gat. Kígyók, békák, gyíkok készülnek az ese-
ményre, és érkeznek melléjük sztárvendé-
gek is, a nyári zooshow-k szereplői. Vajon kik
lesznek azok? A szerencsések, akik részesei
lesznek a Mikulás-váró bulinak, találkozhat-
nak velük, tanulhatnak róluk és megismer-
hetik életük körülményeit, eseményeit, tar-
tásukat, valamint találkozhatnak trénereik-
kel, feltehetik nekik kérdéseiket. Egyedülálló
lehetőség ez, amelyet csak fokoz az ünnepi
hangulat és az izgalmas kérdés: vajon mikor
ér ide a Télapó? A családi nappal egybe-
kötött program szombaton dél-
után 13:00-kor veszi kezde-
tét, nyitásként megismer-
kedünk a terráriumház-
zal, annak lakóival és,
ami az egyik legér-
dekesebb, bele-
kó s t o l h a t u n k
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2021 szeptemberében választott új elnököt
és vele együtt elnökségi tagokat a Városi Di-
ákfórum. Boncsarovszky Pétert Guth József
váltotta. Az új elnök szerint csapata nagyon
nyitott, örömmel fogadták a változást és
rendkívül lelkesek. Maguk mögött tudhatnak
egy közösségi szemétszedést, melyet a jö-
vőben új névvel folytatnak majd, továbbá egy

csapatépítőn is részt vettek Ravazdon. Nem-
rég egy közös gyűlésen hallgatták meg a
győri iskolák diákönkormányzatainak képvi-
selőit, emellett a hétvégén a 24 órás vetél-
kedőn is részt vettek, ahol elnyerték a fair
play díjat azzal, hogy másoknak segítettek.
A legfrissebb akciójuk, hogy december 3-ig
várják a cipősdobozokat a HÍD Ifjúsági Irodá-
ba, melyet bárki megtölthet adományokkal,
ezt a gyermekotthon lakóinak juttatják majd
el. December 6-án hétfőn, Mikulás napján
pedig szaloncukrot osztanak majd a Baross
úton. A fiatalok csillogó szemekkel osztották
meg terveiket a városvezetőkkel, akik maxi-
mális támogatást ígértek mindenben.

„Jó, hogy kialakul egy szoros kapcsolat a fiata-
lokkal, mivel fontosnak tartom a véleményüket
abban a tekintetben, hogyan gondolkoznak a
város életének alakulásáról” – mondta el a

Traffiboxot helyezett ki a Bárka utcában
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő
Szervezete az Országos Rendőr-főka-

pitánysággal kötött megállapodás alapján. A
traffibox mindkét haladási irányba forgatha-
tó, melybe a rendőrség időszakosan traffipa-
xot helyezhet el, így a sebességméréshez
nincs szükség rendőri jelenlétre. A hűthető-
fűthető fémdobozból bármikor ki- és beveheti
a rendőrség a sebességmérőt, így az autósok
nem tudhatják, hogy éppen van-e valós mé-
rés, vagy nincs. Ha beválik az eszköz, akkor to-
vábbi helyszínekre lehet telepíteni sebesség-
mérőt – tájékoztatott Máthé-Tóth Péter, a
Győri Útkezelő Szervezet vezetője.

TRAFFIBOX
A BÁRKA UTCÁBAN

Dr. Dézsi Csaba András polgármester és Radnóti Ákos alpolgármes-
ter a városházán fogadta a Városi Diákfórum új elnökségének tagja-
it, akik az utóbbi hónapok történéseiről és a jövőbeni tervekről be-
szélgettek a városvezetőkkel. A fiatalokat Herold Emese, ifjúsági re-
ferens is elkísérte, aki sokat segíti az ifjú szervezet munkáját. 

VÁROSVEZETŐKKEL TÁRGYALT
A VDF ÚJ VEZETOSÉGE ´́
Szerző: Németh Boglárka 
Fotó: Ács Tamás 

polgármester a Győrplusznak, majd hozzátet-
te, nem csak a kulturális élet tekintetében vár
tőlük javaslatokat és kéri ki a véleményüket,
hanem Győr jövőjéről is. Dr. Dézsi Csaba And-
rás szerint az új vezető: dinamikus, fiatalos és
népszerű. A polgármester egy győri képes-
könyvet is átadott a fiatal csapatnak. 

Radnóti Ákos a megbeszélést követően a
Győrplusznak kiemelte, hogy sokáig foglal-
kozott ifjúságpolitikával, van tapasztalata a

szervezési munkában, így öröm számára
együtt dolgozni a fiatalokkal. Az alpolgár-
mester a gyűléseikre is el szokott menni, és
felügyeli a munkájukat is. „Fontosak szá-
munkra a fiatalok, sok kreatív ötletük és el-
képzelésük van. Nyilván most a covid-idő-
szak nehezíti az életüket” – hangsúlyozta
Radnóti Ákos, aki hozzátette, hogy remélik
jövőre még több program valósulhat majd
meg a VDF szervezésében.

A jövő évben elképzelhető, hogy sor kerülhet
egy győri diákbálra, emellett lesz véradás, az
április pedig a jótékonyság jegyében fog telni.
Guth József és csapata egyelőre többet nem
árultak el, örömhír azonban számukra, hogy
az elmúlt három hónapban 17-ről 41 főre
nőtt a Városi Diákfórum tagjainak száma. A
szervezethez pedig továbbra is bárki kötött-
ségek nélkül csatlakozhat. 

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:

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

Munkavégzés helye: Győr

Amit kínálunk: • bejelentett, hivatalos munkavi-
szony, folyamatos munkavégzés • versenyképes fizetés
+ cafetéria • vidékieknek bejárási költségtérítés
• hosszú távú munkalehetőség

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́

Feladat: az E-közmű felületének adatszolgáltatásával,
a műszaki információs rendszer karbantartásával, a
győri távhőrendszer elosztó hálózatával kapcsolatos
térinformatikai feladatok ellátása Feltétel: ACAD is-
meret; MS-Office programok alkalmazása; megbízha-
tó, önálló és csapatban történő munkavégzés Előnyt
jelent: távhőszolgáltatás és/vagy geodézia területén
szerzett gyakorlat; B kategóriás jogosítvány

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

GÉPÉSZTECHNIKUS,
TÉRINFORMATIKUS

APannon-Víz Zrt. munkatársai a Kovács
Margit Általános Iskola meghívására
pályaorientációs előadást tartottak az

iskola 3. osztályos tanulói számára, amely-
nek keretein belül bemutatták, miként jut el
a víz a kutakból a poharakba, majd tisztán
vissza a természetbe. 

Az iskolában töltött délelőtt során kiderült,
hogy az intézmény kiemelt hangsúlyt fektet
a természetvédelemre. Fontos számukra,
hogy a gyerekeket már kicsi korukban a tu-
datos környezetvédelemre neveljék, így a Víz
Világnapján is minden évben ismeretterjesz-
tő programokat szerveznek.

Kollégáink egy interaktív tanóra keretein be-
lül mutatták be a diákoknak, hogyan kerül a
víz a vízműtelepekre, és ott milyen folyama-
tokon halad keresztül egészen addig, amíg ők
otthonukban találkoznak a tiszta és finom
csapvízzel. Nagy hangsúlyt kapott ezen a na-
pon a vízbázisok védelme, az, hogy miként
vigyázhatunk erre az értékes kincsre. Az elő-
adás során kifejezetten törekedtünk arra,
hogy a Győrt kiszolgáló ivóvízbázist mutas-
suk be közelebbről, így a gyerekek számára
mostantól nem lesznek ismeretlenek a Rév-
faluban és Szőgyén található telepek melletti
„földkupacok”.

A gyerekek nagy kedvencei a víztoronyma-
kettek voltak, ami nem csoda, hiszen Győr-
ben nagyon látványos és jellegzetes tornyok
szolgálják ki az egész város lakosságát friss
és jó minőségű ivóvízzel.

Nagy népszerűségnek örvendett Csövi, az
aligátorteknős képekben történő bemutatá-
sa, amit korábban munkatársunk talált csa-
tornatisztítás közben. Csövi mára vízbázis-
védelmi előadásaink, programjaink állandó

Ismeretterjesztő előadásokkal
hívja fel a figyelmet a vízbázis
védelmére a Pannon-Víz Zrt. 

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

HOGYAN JUT A VÍZ A POHARAKBA?
résztvevőjévé vált. Az elmúlt évben számos
alkalommal találkozhattak vele a rendezvé-
nyeinkre kilátogató érdeklődők.

A tanórán tapasztaltak szerint, a diákok ko-
rábban nem gondoltak bele, hogy mi törté-
nik a vízzel, miután a lefolyókon keresztül
távozik otthonukból. Nagy érdeklődéssel
hallgatták az erről szóló előadást, melyet
követően teszt jellegű kérdőívet tölthettek
ki, ezúttal az osztályozás veszélye nélkül.
Nem csak az iskolák, de a Pannon-Víz Zrt.
számára is fontos, hogy minél több gyer-
mekben erősíteni tudja a természet és a víz
iránti szeretetet és tiszteletet, védve ezzel
természeti kincseinket. 

Társaságunk arra törekszik, hogy minél több
rendezvényen és előadáson engedjen bete-
kintést a célközönség számára a természet
adta víz csodálatos világába. Ebben nyújt se-
gítséget társaságunk által elnyert KEHOP-
2.1.7-19-2019-00022 azonosítójú pályázat,
melynek keretében a vízbázisvédelem téma-
körében történő szemléletformáló progra-
mok szervezésére nyílik lehetőség.

A Pannon-Víz Zrt. szívesen fogadja iskolák és
óvodák interaktív előadásokra vonatkozó
megkeresését, hogy a gyermekek részére ne
csak élményként, hanem örök tanulságként
is szolgálhassanak a programokon elhang-
zott hasznos információk!

Bővebb információért forduljanak
kollégánkhoz az alábbi e-mail-címen: 
vezerigtitkar@pannon-viz.hu



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

• 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.

2021. december 3.30

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

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falak javítását, festést ga ran ci
á val, engedménnyel vállalok.
Tel.: 0630/3762712.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést válla
lunk. Tel.: 0670/2458931.

Villanyszerelés Győr és kör
nyékén. Kis munkák. Rövid
határidővel. 0620/402
6657

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198.

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

ÁLLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érd.: 06
70/2339213.

Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! 70/3846557

LAKÁSCSERE

Szabadhegyi 49 nmes, I.
emeleti, határozott idejű
önkormányzati lakást cserél
nénk 36 nmes, földszinti,
önkormányzati lakásra. 06
96/811195

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 53
nmes, összkomfortos, ha
tározatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 43–49 nmes, 12 szo
bás, határozatlan idejű, er

kélyes, tárolóval rendelke
ző bérleményre. Bán Ala
dár utca, Sziget és Újváros
városrész kizárva. (Hirde
tésszám: 763)

Belvárosi, 2 szobás, 61 nm
es, komfortos, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne 55 nmes, 1
2 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű bérlemény
re. Újváros városrész és
Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 608)

Gyárvárosi, 2 szobás, 52
nmes, komfortos, határo
zott bérleti szerződéses la

kást cserélne 55–100 nm
es, 34 szobás, határozott
határozatlan idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár u. kizárva. (Hir
detésszám: 592)

Nádorvárosi, 1 szoba+háló
fülkés, 43 nmes, összkom
fortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
52–75 nmes, 3 szobás, bel
városi, nádorvárosi, határo
zott idejű bérleményre. (Hir
detésszám: 603) 

Újvárosi, 1 szobás, 38 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la

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
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személlyel lakásért, ott la
kás nélkül, ügyvédcsalád
gyermeke részére. Magas
összegű készpénz és havi
járadékért.Telefon:  +36
30/8228050

Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70
es, ’80as, ’90es évekből.
0630/5047929

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.

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

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberendezé
seket, kerti szerszámokat
vásárolnék. Telefonszám:
0620/4153873.

kást cserélne 2 szobás, 48–
55 nmes, határozotthatá
rozatlan idejű, tárolóval ren
delkező, max. 2. emeleti
bérleményre. Panel, köz
ponti fűtésű bérlemény és
Bán A. utca kizárva. (Hirde
tésszám: 619) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 47 nm
es, komfortos, felújított, ha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 234 szobás,
határozatlanhatározott ide
jű bérleményre. (Hirdetés 
szám: 625) 

EGYÉB

Festményvásár! Hirkóné
Kun Mária műtermében
december 345én, 9–17
óra között, Győr, Németh
László u. 24. szám alatt. Kap
hatók: tájképek, városképek,
grafikák. Telefonszám: 06
20/5386748.

Életjáradéki vagy örökösö
dési szerződést kötne idős

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.

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba 
álláshelyet hirdet: 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ

GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• SZAKÁCS
• DIETETIKUS
munkakörben.

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

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

www.eeszi.hu
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TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
November 29-én Brassóban hivatalosan meg-
kezdődött a téli ünnepi szezon, az ünnepi kivi-
lágítás felkapcsolásával. Az idei ünnepi szezon
célja az, hogy a település minden részére elvi-
gyék a karácsony varázsát.

Colmarban továbbra is várja a látogatókat a
karácsonyi vásár, a város 6 különböző hely-
színén. A vásárra érkezőknek számolniuk kell
azzal, hogy a helyszínek közelében a parko-
lóhelyek fizetősek.

Thüringia tartományban elrendelték, hogy az
összes karácsonyi vásárt be kell zárni a koro-
navírus-helyzet miatt. Így az erfurti karácsonyi
vásárt is bezárták a hétvégén, az árusok össze-
pakoltak, a faházakat lebontották.

Christian Scharpf ingolstadti főpolgármester
kiállt a covid-oltás kötelezővé tétele mellett.

December 6-án ünneplik Kuopio város függet-
lenségének napját. A koronavírus-helyzet miatt
korlátozásokkal valósul meg az ünnepség.

Megkezdődött a Hanuka. A nyitórendezvényen
Ronen Plot Nof Hagalil polgármestere és a Na-
poel Nof Hagalil csapatának játékosai köszön-
tötték az ünnepet.

November 30-án véget ért a Poznan City Bike
tizedik szezonja. A szezont követően az üze-
meltető megkezdi a kerékpárok részletes át-
vizsgálását, karbantartását, javítását.

Sindelfingen városa további két évre elnyerte
a „Fairtrade város” címet.

Székely István 1936-ban rendezte
meg a Nászút féláron című filmet,
melynek női főszerepét felesége, az

ünnepelt sztár, Ágay Irén alakította Jávor
Pál és Kabos Gyula mellett. A történet
Olaszországban játszódik, fekete-fehérben
láthatjuk a turisták legkedveltebb útvona-
lait, ahová a Játékgyár két alkalmazottja,
Kerekes mérnök és Kovács Kató utaznak.
Házaspárnak adják ki magukat, mert így

NÁSZÚT FÉLÁRON

OLASZORSZÁG FEKETE-FEHÉRBEN
A harmincas években Székely István a magyar filmgyártás első szá-
mú sztárrendezője volt, 1933 és 1938 között huszonnégy filmet ké-
szített, melynek többsége vígjáték, és valamennyi nagy sikert ara-
tott, így volt ez a Nászút féláron című mozi esetében is.

féláron járhatják be Itáliát. Csak az a bökke-
nő, hogy mint nászutasok közös hálószobát
kapnak, és Kató nem akar „idegent” fogad-
ni, nemcsak az ágyába, hanem még a szo-
bájába se! A történet bonyolódik, amikor
munkatársakkal találkoznak, akik szintén
nászutasként nyaralnak. A vállalatnál pedig
az a hír járja, hogy azokat a lányokat, akik
férjhez mennek, kirúgják az állásukból.

A filmet december 10-én 19.30-tól vetítjük
a Győrplusz Filmklubban, a Győr+ Televízió
műsorán.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
DECEMBER 4. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Lelki egészségünk szempontjai 
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:40 Győri legendáriumok 
11:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:30 Nyugdíjas Egyetem – Darwin a megosztó személyiség
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm
21:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
22:00 Öko-logikus – magazin
22:35 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

DECEMBER 5. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Ahonnan elindultam, Boráros Imre 
08:00 Kisebbségben Kárpátalján 
09:00 Építech – házépítők magazinja
09:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 Lila akác – zenés filmvígjáték – Győrplusz Filmklub
17:40 Győri legendáriumok 
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
19:25 Itt járok köztetek – Rát Mátyás és Baross Gábor
19:45 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Szelíd szeretettel élni életünket – 

Sinkovits Imre színművész

DECEMBER 6. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Győri legendáriumok 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 7. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Győri legendáriumok 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
19:40 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 4-TŐL 10-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

20:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
20:40 Itt járok köztetek – Rát Mátyás és Baross Gábor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Építech – házépítők magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győri legendáriumok 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 8. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
08:40 Itt járok köztetek – Rát Mátyás és Baross Gábor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok 
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Egy úr Firenzéből –

Forintos Kálmán formatervező iparművész
11:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
19:40 A tetőfedő – kisfilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:40 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Egy nap a világ – Madeira / útifilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 9. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon 
11:30 Egy nap a világ – Madeira / útifilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Panír – a főzőműsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:40 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Kali Art Inn
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 10. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarassy 70 – portré 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok 
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Kali Art Inn
10:40 Konkrét – hírháttér műsor
11:00 Rózsa Miklós, a filmzenekirály – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Nászút féláron – filmvígjáték (12) – Győrplusz Filmklub
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Zooo+ – állatbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

Logikai csapatjátékok várják a családokat,
baráti és céges társaságokat! Együttes
gondolkodást igénylő feladatok megoldá-
sával juthatunk egy-egy történet végére.
Időpontfoglalás és további információk a
Pannonhalma Porta látogatóközpontban. (x)

CSAPDAHÁZ Pannonhalma, Petőfi S. u. 9.
+36-96/960-072 • www.pannonhalma.hu

CSAPDAHÁZ 

AJÁNLJUK!

Vasárnap 17 órakor a Széchenyi téri óriás
adventi koszorún meggyújtják a második
gyertyát. Az ünnepi műsorban közremű-
ködik a Kazinczy Ferenc Gimnázium diákja,
beszédet mond Németh Tibor igazgató,
valamint dr. Lukácsi Zoltán kanonok (kato-
likus egyház) és dr. Pergel Elza alpolgár-
mester.  > > >

Vadász Attila orgonaművész, a Richter Já-
nos Konzervatórium tanára ad adventi kon-
certet december 5-én, vasárnap 17 órakor,
a győri Szentlélek-templomban, ahol Bach,
Buxtehude és Sweelinck művei csendülnek
fel. A belépés díjtalan.  > > >

A Nemzetközi Fotószalon díjnyertes alkotá-
saiból látható tárlat a győri (VOKE) Arany Já-
nos Művelődési Ház (Szárnyaskerék épülete,
Révai utca 5.) galériájában, február végéig
naponta 10–18 óráig.  > > >

Gyárvárosi közös adventi éneklésre hívják a vá-
rosrész lakóit december 11-én 17 órára, a Má-
tyás térre. A dalok hangszeres kísérettel csen-
dülnek fel, azok értő prezentálásáról a Rozma-
ring kórus tagjai gondoskodnak. > > >

Ahol a lélek gyógyul – mire tanít a termé-
szet? Képes úti beszámoló az Alpokból cím-
mel tart előadást Cserbik János lelkész,
mentálhigiénés szakember december 11-én
16 órakor, az Új Kezdet Életmód Központban
(Soproni u. 31.).   > > >
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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 Tóth Tibor Győr 750 című kötete, amely városunk
születésnapja alkalmából jelent meg. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

AGyőri Audi ETO KC csapatát összesen
tizenhárom játékos képviseli hét válo-
gatottban a spanyolországi női kézi-

labda-világbajnokságon, amelyet idén elő-
ször harminckét együttes részvételével ren-
deznek meg.

Az A csoportban két győri játékosért szorít-
hatunk, hiszen a francia nemzeti együttes ke-
retében Estelle Nze Minko és Laura Glauser
is helyet kapott. Franciaország Montenegró-
val, Angolával és Szlovéniával mérheti össze
tudását Granollers városában. Ugyanitt játs-
sza csoportmérkőzéseit az Anne Mette Han-
sennal felálló Dánia, és Ryu Eun Hee-t is a so-
raiban tudó dél-koreai nemzeti együttes. Az
F csoportban az ellenfeleik Tunézia és Kongó
lesznek.

Mik voltak az első benyomásaid a nagy kaland
kezdetén, hogy érezted magad, amikor az
USA-ba érkeztél?
Az elején nagyon nehéz volt, hiszen teljesen más
Amerika, mint amit az ember elképzel, de nyi-
tottnak kell lenni az új dolgokra és megküzdeni
a kihívásokkal, amiket az élet elénk állít. Nem
egy nagy államban élek, viszont annál barátsá-
gosabb, családiasabb. Kellemes környezet, gyö-
nyörű természet öleli körül az egyetemet.

Pontosan mit tanulsz odakint, mi leszel ha
„nagy leszel”?
Elsőéves hallgató vagyok pszichológia szakon,
mellette pedig az úszócsapatot erősítem. A csa-
pattársaim nagyon befogadóak és közvetlenek
voltak már az elejétől kezdve, tudom, hogy bármi-
kor fordulhatok hozzájuk segítségért. Hét közben
van, hogy csak az asztalnál tudunk egymással be-
szélgetni, mert mindenkit lefoglalnak az edzések,

TIZENHÁROM ETO-JÁTÉKOS A VILÁGBAJNOKSÁGON
Llíriában zajlanak az E csoport küzdelmei. Itt
lép pályára a magyar válogatott, Háfra Noé-
mivel, Lukács Viktóriával és Fodor Csengével.
Utóbbi játékos a szintén győri Schatzl Nadine-
t váltotta a keretben, akinek pozitív lett a ko-
ronavírus tesztje.

Válogatottunk Németországgal, Csehország-
gal és Szlovákiával mérkőzik. A C csoportban
Romániát Crina Pintea, Norvégiát pedig Kari
Brattset Dale, Silje Solberg, Stine Oftedal és
Veronica Kristiansen képviseli az ETO játéko-
sai közül. A két válogatotthoz Kazahsztán és
Irán együttese csatlakozik. A csoportküzdel-
meket Castelló városában vívják a csapatok. A
Linn Blohmmal felálló Svédország Hollandiá-
val, Puerto Ricóval és Üzbegisztánnal került
együtt a D csoportba.

Lukács Viktória, a Győri Audi ETO KC jobbszél-
sője szerint nagyon jó, ám fiatal játékosok al-
kotják a magyar keretet, rendkívül fontos az
összeszokottság, hiszen ha megértik egymást
a pályán, és megértik, az edző mit vár el tőlük,
nagyon jó csapattá válhatnak és nagyon jó
eredményt érhetnek el.

A világbajnokság csoportkörében a magyar
együttes a nyitókörben Szlovákiával, majd
szombaton Csehországgal, jövő hétfőn pedig
Németországgal találkozik. Mind a nyolc cso-
portból az első három helyezett kerül a közép-
döntőbe, ahova magukkal viszik a másik két to-
vábbjutó elleni eredményeiket. A küzdelmek
négy, egyenként hatcsapatos csoportban foly-
tatódnak, innen az első két-két helyezett kerül
a negyeddöntőbe.

AMERIKÁBÓL JÖTTEM, MESTERSÉGEM CÍMERE:
ÚSZÓ, PSZICHOLÓGUS

órák, de hétvégén mindig akad valami program,
ahol mindenki megleli valamiben a saját örömét.

Milyen a kinti úszócsapat?
Amióta itt vagyok, megtanultam csapatban
dolgozni, együtt nevetünk, együtt sírunk, hiába
egyéni sportág, ez egy nagy csapat, ahol min-
denki egyenlő. Az itteni edzőim mind mentáli-
san, mind fizikálisan sokat tesznek hozzá a fel-
készülésemhez, ha tudják, hogy fáradt vagyok,
még inkább hajtani kell és a végén mindig ki tu-
dom hozni magamból a maximumot. Remé-
lem, ezáltal egy jobb formámat tudom meg-
mutatni, és helyt állni az itteni, illetve az otthoni
csapatomért.

Nemrég ért véget az Európa-bajnokság és a
rövidpályás országos bajnokság, ahol koráb-
ban te is mindig nagyban segítetted a győrie-
ket. Követed az itthoni eseményeket?

Élőben nem tudom nézni ezeket az eseménye-
ket, de a híreket, jegyzőkönyveket mindig szí-
vesen böngészem. Nagyon örültem az ob-si-
kernek, jó lett volna ott úszni a többiekkel!

Nem maradhat el a kérdés: mit üzensz az ott-
honiaknak?
Először is azt, hogy bármilyen nehézségbe is
ütköznek, soha ne adják fel az álmaikat. Má-
sodjára pedig: Hajrá, Győri Úszó SE!

Pózvai Kiara, a Győri Úszó SE versenyzője megvalósította álmát: foly-
tatja úszó pályafutását és tanulmányi eredményeivel ösztöndíjat ér-
demelt ki, így a Henderson State egyetem diákja. Kiarát friss amerikai
élményeiről kérdeztük.
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Milyen tapasztalatokat szereztél eddig az ETO
vezetőedzőjeként?
Pozitívakat. Amit eddig elértünk, az alapján nagyon
biztatóak a jelek. A klubnak komoly jövője lehet,
csak meg kell találnunk az oda vezető utat. Bár
még csak néhány hónapja született meg az újkori
győri hoki, máris nagyon sokat léptünk előre.

Ezt azt jelenti, hogy elégedett vagy a csapat
játékával?
Igen. Szerencsére sikerült meccseket nyernünk az
elején, azután jött egy hullámvölgy, de reméljük,
hamarosan az is a múlté lesz. Az még inkább
örömteli, hogy a győzelmekhez sok esetben tet-
szetős, jó játék is párosult. Egy-két kivétellel elé-
gedett vagyok azzal, amit a csapat eddig nyújtott
a szezonban. A célunk egyértelmű, szeretnénk be-
jutni az Erste-liga rájátszásába. Csupán egy-két lé-
giós erősíti a keretet. A gárda tele van magyar srá-
cokkal, akik szívvel-lélekkel végzik a feladatukat.

LADÁNYI BALÁZS: SZERETNÉM, HOGY GYŐR LEGYEN
A HAZAI HOKI EGYIK FELLEGVÁRA

Júliusban dőlt el, hogy a Vasas felnőtt gárdája Győrbe költözik, és UNI Győr ETO Hockey Club néven indul a jégko-
rong-Erste-liga 2021–22-es idényében. A magyar válogatott korábbi klasszis játékosa, Ladányi Balázs, a győri
együttes vezetőedzője minden tudását beveti, hogy az ETO pár éven belül élcsapattá váljon a hazai mezőnyben.

Az, hogy túlnyomóan magyar hokisok alkotják
az alakulatot, vonzó lehet a győri közönség
számára? Hatással lehet a nézőszámra?
Egyértelműen. Az ETO-szurkolók értékelik,
hogy javarészt honfitársakat láthatnak a jégen
a csapat mezében játszani. Hálásak vagyunk a
drukkereinknek a támogatásért. Szerencsére a
hazai mérkőzéseinken helyenként szép a né-
zőszám. Azért dolgozunk, hogy minden itthoni
találkozónk telt házas legyen, remélhetőleg a

közeli jövőben ez megvalósul. Szeretnénk ki-
szolgálni a közönségünket minden meccsen, és
meghálálni, hogy szurkolnak nekünk.

Hogy érzed magad Győrben?
Kifejezetten jól. Legfőképpen azért, mert minden
adott a jó munkához és a sikeres szerepléshez.
Az infrastruktúrára sem lehet panaszunk, sem-
miben nem szenvedünk hiányt. Hogy csak egy
példát említsek, három jégfelület áll a rendelke-
zésünkre a gyakorláshoz, ezt kevés, vagy inkább
egy helyen sem mondhatják el idehaza.

Elképzelhetőnek tartod, hogy néhány éven
belül élcsapat legyen az ETO?
Szeretném, hogy Győr legyen a hazai hoki
egyik fellegvára. Mindenki, aki a klubért dol-
gozik, ezt szeretné. A város óriási hagyomá-
nyokkal rendelkezik, ami a különböző csa-
patsportágakat illeti. Győr megérdemli, hogy
a jégkorongklubja is kiemelkedő legyen, ami-
ben nagy segítséget nyújt az egyetem, ami
egyben a névadó szponzorunk is.

Játékosként rendkívül sikeres pályafutás áll
mögötted. Hétszer nyertél magyar bajnoki cí-
met, idehaza kétszer választottak az év jégko-
rongozójának, többször a bajnokság legered-
ményesebb játékosa voltál a bajnokságban, a
válogatottal pedig szerepelhettél az A csopor-
tos világbajnokságon. Edzőként nyilvánvalóan
más erényekre van szükséged, mint amilye-
neket jégkorongozóként mutattál. Miben látod
a fő különbséget a játékos karrier és a tréneri
pályafutás között?
A jégen forrófejűnek kell lenni, míg edzőként a
higgadtság a célravezetőbb. Óriási különbség,
hogy miközben jégkorongozóként csak követ-
ned kellett az edzői utasításokat és fel kellett
készítened magad a mérkőzésekre, trénerként
egy egész csapatért felelsz. Ki kell találnod a
taktikát, fel kell építened egy működő struktú-
rát, illetve a szervezői képességedre is szükség
van. Sokkal összetettebb és nehezebb feladat,
sokszor úgy érezzük magunkat, mintha hu-
szonöt gyerekünk lenne, akikről mindenben
gondoskodnunk kell.

Kiemelkedő hokis karriered volt. Ez jelent va-
lamit az öltözőben? Emiatt jobban felnéznek
rád a játékosok?
Nagyon bízom benne, hogy nem azért néznek
fel rám, amit jégkorongozóként elértem. Sokkal
inkább amiatt, mert edzőként tisztelnek. Erre
törekszem a munkámmal nap mint nap.

Hogyan látod az utánpótlás helyzetét? Mennyire
népszerű a gyerekek körében a jégkorong?
Úgy vélem, nagyon sokat javult a helyzet ezen
a téren, ami a régmúlt esztendőit illeti. Azt ta-
pasztalom, hogy a gyerekek körében vonzóvá
vált a jégkorong. Ami a legfontosabb, hogy ez
szerencsére az ETO-nál is így van. Nagy hang-
súlyt fektetünk az utánpótlásra, hiszen a gye-
rekek jelentik a sportág jövőjét.

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter
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Ajövőben is a Graboplast Győri Vízisport Egye-
sület (GYVSE) Kajak-Kenu Szakosztályát erő-
síti Kopasz Bálint, aki az idei, tokiói olimpián

aranyérmet szerzett K1–1000 méteren. A világ- és
Európa-bajnok kajakos, illetve az ugyancsak vb- és
Eb-győztes kenus, Takács Kincső 2024-ig szóló
szerződést írt alá a GYVSE-vel. A három év múlva
sorra kerülő ötkarikás játékokig tehát egész bizto-
san győri színekben eveznek. Azért küzdenek, hogy
a közelgő világversenyeken is kiemelkedő eredmé-
nyeket érjenek el.

„Szeretném az idén mutatott formámat az elkövet-
kezendő évekre is átmenteni. Nem lesz egyszerű
feladatom, de ezt szem előtt tartva, motiváltan
kezdtem meg a felkészülést a jövő esztendőre –
fogalmazott Kopasz Bálint, aki Győrben folytatja az
egyetemi tanulmányait. – Nagyon jól érzem ma-
gam a városban, ezért is hosszabbítottam meg a
szerződésemet. Azért csatlakoztam a Győri Ví-

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.

Sertés bôrös comb 

Akció: december 3—9.

Pulykamellfilé

799 Ft/kg

1599 Ft/kg

Back Mit darált mák
200 g, 1745 Ft/kg

Metaxa 5* 0,7 l.
+Ajándék Metaxa 7*

0,05 l.

Mandarin
dec. 3—5-ig.

Pulyka felsôcombfilé 1249 Ft/kg
Pulykanyak 699 Ft/kg
Pulykaszárny 599 Ft/kg

Sió Natura almalé 
100%-os, 1 l

Kocsonyának való
húsok széles választékban

kaphatók!

Sertés bôrös karaj 899 Ft/kg
Bôrös hátsó csánk 799 Ft/kg

349 Ft/db

599 Ft/db helyett

299 Ft/db

4999 Ft/db

5399 Ft/db helyett

TOVÁBBRA IS GYŐRI SZÍNEKBEN
LAPÁTOLNAK A KLASSZISOK
Szerző: Pécskai István
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

zisport Egyesülethez, mert nagyon szimpatikus a
vezetés, a klub, a közösség. Úgy gondolom, itt a he-
lyem. Győri színekben szeretnék sikereket elérni.”

Takács Kincső is hasonló célkitűzéseket fogalmazott
meg. „Boldog vagyok, hogy továbbra is a nevelőegye-
sületemben folytathatom a pályafutásomat. A hosszú
távú célom egyértelműen a párizsi olimpia. Nagy re-
ményekkel vágok neki az elkövetkezendő három év-
nek” – jelentette ki a kenus, akinek a páros társa, Balla
Virág ugyanakkor távozik a klubtól.

Radnóti Ákos alpolgármester rendkívül büszke rá,
hogy klasszisok erősítik a győri egyesületet. „Nagyon
fontos Győr városának, hogy kiemelkedő, profi spor-
tolói legyenek. Olimpiai és világbajnokok vannak az
egyesületben, akik példaképek lehetnek a város
sportolói számára. Azt szeretnénk, hogy minél töb-
ben sportoljanak Győrben. Az önkormányzat tovább-
ra is megteszi az ehhez szükséges lépéseket. Eddig
is kiemelten támogattuk a sportot, bízunk benne, ez
a jövő évben is így lesz” – mondta Radnóti Ákos.

Weisz Róbert, a GYVSE társelnöke hozzátette, a fi-
atalok számára továbbra is nagyon népszerű a ka-
jak-kenu. „A covid okozta nehézségek ellenére, sze-
rencsére nem csökkent a létszámunk, hanem to-
vább nőtt. Ehhez persze hozzájárulhat, hogy olim-
piai és világbajnok példaképek versenyeznek a
GYVSE-ben – jelentette ki a sportvezető. – Hatal-
mas élmény volt a fiataloknak a tokiói játékok után,
hogy szemtől szemben beszélgethettek az olimpi-
konokkal, aláírást kérhettek tőlük. Most pedig nap
mint nap velük készülhetnek.”

Kopaszhoz és Takácshoz hasonlóan, Erdőssy Csaba
kajakos is 2024-ig hosszabbított a GYVSE-vel. Az
egyesülethez igazolt Kiss Balázs kenus, aki Duna-
újvárosból került Győrbe.

Evezzünk a Guinness-rekordért!
A Győri Atlétikai Club elnöke, Papp Oszkár
javaslatára Győr városa november 30. és
december 4. között Guinness-rekord-kísér-
letet hajt végre. A cél, hogy kortól és nemtől
függetlenül, minél többen evezzenek 750
métert az ergométeren. A helyszín az Olim-
piai Sportpark (9025 Győr, Radnóti utca 46.),
ahol egészen szombat este nyolcig lehet
részt venni a rekordkísérletben. A kezdemé-
nyezéshez a GYVSE klasszisai is csatlakoz-
tak. Többek között az olimpiai bajnok Kopasz
Bálint is teljesítette a feladatot.

319 Ft/kg




