NÉPSZAVAZÁS LESZ

A GYERMEKVÉDELEMRŐL

D

öntött az Országgyűlés, négykérdéses
népszavazás lesz a gyermekvédelemről.
A referendumot a köztársasági elnök írja
majd ki. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter tájékoztatása szerint a
kormány erőteljes kampányba kezd, hogy minél
többen menjenek el a népszavazásra és mind a
négy kérdésre mondjanak nemet, mert csak így
lehet megvédeni a gyerekeket az LMBTQ-lobbitól.
A Győr Plusznak a város két országgyűlési képviselője beszélt arról, hogy a gyerekek szexuális neveléséről csak a szülők dönthetnek.

„A négykérdéses népszavazáson az
egyre erőteljesebb LMBTQ-lobbira lehet
nemet mondani, és bárki kiállhat amellett,
hogy a gyermekek szexuális neveléséről csak a
szülők dönthetnek” – mondta Simon Róbert
Balázs. „Az Országgyűlés kivételes eljárásban
szavazott a gyermekvédelmi népszavazásról, a
Parlament korábban pedig arról is voksolt, hogy
a népszavazást akár a tavaszi országgyűlési választás napján is meg lehet tartani” – tette hozzá az országgyűlési képviselő. „Európában elsőként a magyar emberek mondhatják el orszá-

gos népszavazáson, hogy
mit gondolnak ebben a kérdésben” – fogalmazott a politikus. „A
gyermekeket minden eszközzel meg kell védeni a káros
szexuális propagandától, a népszavazás pedig a legerősebb eszköz a
nyomásgyakorlási kísérletek ellen” –
mondta Kara Ákos. „A gyermek nevelését illetően a szülőnek kizárólagos joga van, csak a
szülők dönthetnek a gyerekek szexuális neveléséről” – emelte ki az országgyűlési képviselő.
„Kifejezetten rossz irány, hogy az Európai Unió
háttérbe szorítja a gyermekvédelmi jogokat az
erőszakos LMBTQ-propaganda miatt” – hangsúlyozta a politikus. „A kormány kitart amellett,
hogy meg kell állítani a gyermekekre irányuló
egyre agresszívabb szexuális propagandát, és
ebben az álláspontban a nemzeti konzultáció is
megerősített minket, a válaszadók 97 százaléka így vélekedett” – zárták szavaikat a győri országgyűlési képviselők.

ELHUNYT BÁRI OLGA PRO URBE-DÍJAS KÉPVISELŐ
Nyolcvanöt éves korában elhunyt Bári Olga,
egykori szocialista önkormányzati képviselő,
az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke. Tanítóképzőt végzett, majd az ELTE
bölcsészkarán magyar nyelv és irodalom
szakos tanári, valamint népművelői diplomát
szerzett. A Rába Művelődési Központ egykori
vezetője, a Győri Filharmonikus Zenekar
igazgatója volt, majd kollégiumot irányított.
Önkormányzati képviselőként több évtizedes
közéleti és kulturális szervező tevékenysége,
s a helyi közösségek és civil szervezetek támogatásában, továbbá az időskorúak és a
hátrányos helyzetű emberek érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismerésekép-

pen Győr Megyei Jogú Város 2016-ban „Pro
Urbe Győr” díjat adományozott számára.
Nyugdíjas éveiben a hátrányos helyzetű emberekért és az idősekért dolgozott különböző
szervezetekben. A Pannon Nyugdíjas Szövetség alelnöke, az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke, s a Nyugdíjasok Országos Szövetségének a tagja volt. Munkáját
számtalan országos kitüntetéssel jutalmazták, 2006-ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét. Bári Olgát
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. Temetése december
13-án, hétfőn délután három órakor lesz a
nádorvárosi köztemető új ravatalozójánál.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Dr. Dézsi Csaba András
Győr Megyei Jogú Város polgármestere
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A hét legfontosabb történései Győrben nyilvánvalóan a gázáremeléssel kapcsolatos viták, s a közgyűlés döntése. Mi áll ennek az
ügynek a hátterében?
Az történt, hogy a Győrszol mellesleg sokat szidott vezetői kiváló érzékkel, időben megkötötték a jövő évi gázkontingensünket garantáló
megállapodást, még mielőtt a földgáz világpiaci
ára az egekbe szökött volna. Ráadásul olyan
szerződést írtak alá, amely egyoldalúan jogszerűen nem is mondható fel. Erre most jött a gázkereskedő – ahogy több más nagyvárosba is –,
s kvázi megzsarolta az önkormányzatot, hogy
ha nem módosítjuk a szerződést, akkor egyoldalúan, törvénytelen módon felmondja azt. Ennek szerinte két következménye lehet. Az egyik
az, hogy pereskedhetünk vele éveken keresztül, mire a pénzünkhöz jutunk, a másik, hogy
ötszörös áron tudjuk beszerezni a gázt a piacról. Nyilván erre is fel vagyunk készülve, és állami segítséget kérünk, ha eljön az ideje, de

Valószínűleg ennél kevesebb energiájába került 750 métert evezőpadon „leevezni” a győri
Guinness-rekordkísérletnek szánt eseményen. Ön találta ki?
Nem, Papp Oszkáré, a GYAC elnökéé az ötlet.
Azt akarta elérni, hogy királyi városi rangunk
750. évfordulóján mozgassunk meg minél
több győri embert. Három Guinness-rekordot célzott meg, külön a lányoknak s a fiúknak. De talán a legfontosabb, hogy négy napon át 7769 győri ember húzott le 750 ergométert. Ilyen teljesítményt ellenőrzött körülmények között még sehol sem értek el.
Ezért számíthatunk arra, hogy Guinness-rekordot állítottunk fel, de arról, hogy ezt hivatalos rekordnak is elfogadják-e, hetek
múlva kapjuk meg a hivatalos minősítést,
tájékoztatást.
Ön könnyen „leevezte” a távot, vagy a hivatali
munka, az állandó tárgyalások rontották a
sportteljesítményét?

„BÜSZKE VAGYOK A GYŐRIEK
FORMÁLÓDÓ KÖZÖSSÉGÉRE”

hozzáállásomat, és azt, hogy éles helyzetekben versenyzőként viselkedek. A munka és az
ellenfél iránti alázatot az edzések során tanultam meg, a versenyeken a küzdelem hangulatát: azt, hogy kiszámíthatatlan kezdeményezésekre is azonnal reagálni tudjak, sőt kitaláljam, megelőzzem ezeket a támadásokat.
Ennek az állóképességnek rendkívüli hasznát
veszem az orvosi szakmában, hiszen órákon
át röntgensugárban, nehéz ólomkötényben,
steril ruhában beöltözve operálok szinte nap
mint nap, már 15 éve. De a legjobb siker, hogy
ki tudtam nevelni azokat a kollégákat, akikre
a győriek és a megyében lakók joggal számíthatnak akkor, amikor szívinfarktus miatt életveszélybe kerülnek.
Keretezzük a beszélgetést egy másik fontos
döntéssel: az eddig vállalkozóként dolgozó
győri színészeket állandó társulatba szervezték. Miért határozott így, hiszen ez a foglalkoztatás nyilván többe kerül.
Fél évvel ezelőtt, amikor az új színigazgató beadta a pályázatát, világosan látszott, hogy Bakos-Kiss Gábornak klasszissal komolyabb és
átfogóbb elképzelései vannak a színházról, annak szerepéről, működtetéséről, mint az elődjének. Ennek egyik pontja volt az állandó társulat létrehozása Győrben. Ezt kezdettől fogva
támogattam. A színművészet egyik olyan hazai
fellegvára alakulhat ki városunkban, melyre az
elmúlt húsz évben nem volt példa. Az alkotóműhelyek létrejöttét minden szakmában fontosnak tartom.

most próbálunk a megegyezés irányába elindulni. A közgyűlés így döntött a napokban.
Egyetlen bökkenő van még, az, hogy a kereskedő – mivel a tavalyi évben szintén ár alatt
vettük tőle a gázt – az akkori veszteségét is
szeretné rajtunk behajtani, a már lejárt szerződése után. Erre azonban érthető módon nem
mutatunk hajlandóságot. Szóval valóban komoly problémákkal állunk szembe, hiszen tél
van, és nem lehet játszani a távhőszolgáltatás
biztonságával.

Tekintettel arra, hogy rendszeresen edzek, és
ebben az ergométer is szerepel, nem viselt meg
fizikailag ez a teljesítmény. De nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy rengeteg győri ember jött
el hozzájárulni a közös eredményhez. Ebben a
közösségi létben rejlik Győr titka és ereje.
Politikai és hivatali állóképességét is a sportnak köszönheti?
Egészen biztos. A dzsúdó alapvetően meghatározza a mentalitásomat, a munkához való

Nyilvánosságra hoztak egy országos felmérést arról, hogy mennyire élhetőek a városok.
Elégedett a rangsorral?
Ágazatok, tevékenységek szerint rangsorolták a városokat. Oktatásban a legelsők vagyunk, a munkahelyekben, a vásárlásban, a
piaci lehetőségeinkben a főváros után a másodikak. Ez kiváló eredmény. Persze nem
gondolom, hogy bármelyik nagyvárossal öszszehasonlítható a főváros, amelynek egyegy kerülete nagyjából akkora, mint egy nagyobb vidéki település.
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´´ KÖZPONT LÉTESÜL
PAPAGÁJMENTO
darak számára megfelelő röpdék szükségesek.
És ez nem mindenhol valósul meg.

A „Papagájvédelem az új állatvédelmi törvény szárnyai” alatt című győri konferencián bemutatták a leendő papagájvédelmi központ terveit és céljait.

Átfogó előadásában hangsúlyozta: gondoskodni
kell az „árvákról” is, mert a papagájok gyakran
túlélik a gazdáikat, s egyedül maradnak. Az ő sorsuk bizonytalan, de a sérült papagájoknak sincs
méltó helyük. A győri központban az alapítvány
tervei szerint gyógyításra is lesz lehetőség, kutatásokat is végezhetnek, s a látogató gyerekekben kialakíthatják az állatok iránti felelősségérzetet, fejtette ki dr. Dézsiné Szentes Veronika.

A

győri rendezvénynek a vendége volt –
több neves szakember mellett – Ovádi
Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program
megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos is. Ovádi Péter példamutatónak, iránytűnek nevezte a győri kezdeményezést, és működéséhez állami segítséget ígért.
A civilek és a szakma közös szándéka, akarata tudja elérni az állatvédelmi törvény betartását, fogalmazott dr. Andréka György, az állatkert igazgatója, aki szintén felajánlotta
szakmai segítségét.
A kezdeményezés országosan egyedülálló, és
szükséges, állították az előadók. A papagájcsempészet sajnos igen gyakori, az elkobzott mada-

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
felelevenítette a győri állatkert több mint ötmilliárdos fejlesztését. Úttörő kezdeményezésnek nevezte a papagájmentő központ létrehozását.
rakat az állatkertek nem tudják befogadni –
mondta el dr. Dézsiné Szentes Veronika, a Papagájmentő Alapítvány elnöke, aki egy ideje több
állatkertnek is önkéntesként, fizetés nélkül keltette ki a papagájokat. Szerinte a felelős papagájtartás azért is fontos, mert a nagy testű ma-

GÁZÁR MIATT TARTOTTAK RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST

´´
A TÁVFUTÉS
TOVÁBBRA IS
BIZTOSÍTOTT A VÁROSBAN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. O. Jakócs Péter

Rendkívüli ülést tartott kedden a győri képviselő-testület. Az elszállt gázár miatt szeretné a Global NRG Zrt. gázszolgáltató cég
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módosítani a Győr-Szol Zrt.-vel kötött szerződését, valamint visszamenőleg is korrigálni kívánja az árat. Amennyiben nincs megegyezés, a gázszolgáltató akár fel is bonthatja a szerződést. A Győr-Szol számára nagyon előnyös szerződést kötött, amelyet a

A felszólaló szakemberek maguk is méltatták
a kezdeményezés jelentőségét. Sürgették a
papagájok állományvédelmét, szóltak a veszélyeztetett papagájok tenyészprogramjáról, a
papagájtartás során felmerülő egészségügyi
problémákról, és azok megoldásáról.

most zajló világpiaci folyamatok miatt a kereskedő már most nem tud vállalni, és ehhez
kér mozgásteret. A probléma nemcsak Győrt
érinti, hanem más önkormányzatokat is. A
győri képviselő-testület úgy döntött, hogy a
város tulajdonában lévő Győr-Szol Zrt. viszszamenőleg nem módosítja a szerződést,
nem fizet pluszpénzt a szolgáltatónak, akik
április 1-től szeptember 30-ig mintegy 400
millió forintot követelnek, a megemelkedett
gázár miatt. Másrészt a távhőszolgáltatás
zavartalan működtetése, a minél kisebb
veszteség miatt a Győr-Szol vezetése tárgyalhat a jelenleg érvényes szerződés módosításáról. Arról a kereskedői igényről, hogy
ne évi, hanem havi elszámolás legyen, a
többletfelhasználás piaci áron történjen, valamint tárgyalhatnak az úgynevezett volatilitási pódíjról és a kiegyensúlyozatlansági
pótdíjról is. Ez utóbbi akkor fizetendő, ha az
előző napi nominálás és a tényleges fogyasztás közötti különbség 12 százaléknál
nagyobb mértékben tér el.
Amennyiben megegyezés születik a szerződésmódosításról, az a városnak mintegy 500600 millió pluszköltséget jelent. Amennyiben
teljesen új szerződést kellene kötni, az pedig
ennek tízszerese, 5-6 milliárd forint is lehet.
Ha megszűnne a jelenlegi szerződés, akkor 7
nap áll rendelkezésre az új szolgáltató pályáztatására, ha ekkor sem sikerül találni céget, akkor állami kezelésbe kerülne az eddigi
városi feladat.

Vasárnap este ünnepélyes keretek között meggyújtották a
Széchenyi téren álló óriás adventi koszorú második gyertyáját. A hideg idő, a hóesés ellenére sokan voltak kíváncsiak a meghitt eseményre.

„KÖZELEDJETEK ISTENHEZ,
ÉS Ő KÖZELEDNI FOG HOZZÁTOK.”
(JAKAB LEVELE 4. RÉSZ 8. VERS)
Fotó. O. Jakócs Péter

A REMÉNY GYERTYÁJA
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A

z adventi koszorún a második
a remény gyertyája, amely a
zsidó népet jelképezi, akik
évezredeken keresztül várták a Messiást. A második gyertya arra emlékeztet minket, ahogy az angyal hírül
adta Máriának, majd Józsefnek is az
örömhírt, hogy ők nevelhetik fel Isten
Fiát, Jézust.
Dr. Pergel Elza alpolgármester házigazdaként köszöntötte az ünneplőket,
aki elmondta, ezen az estén azért a
Kazinczy Ferenc Gimnázium diákjai ad-

Németh Tibor igazgató ünnepi beszédében többek között arról szólt, hogy mára
az élet, az összes ünnep elanyagiasodott, a hagyományok elfelejtődnek. Advent idején a várakozás helyett készülődnek az emberek, a szeretet mértékét
az ajándék értékével próbálják helyettesíteni, de ez persze soha nem sikerülhet,
mert szeretetet pénzen venni nem lehet.
„Itt vagyunk mi, magyarok, akiknek gyökerei a Kárpát-medencében összefonódtak, nemcsak anyanyelvi kultúránkkal, hanem azzal, amit úgy hívnak, kereszténység. A kereszténység egyik nagy ünnepe
Jézus születése, karácsony, a szeretet ünnepe”. Majd beszélt arról is, hogy az ad-

Szerző: Strifler Zoltánné református egyetemi lelkész

Kedves Olvasó! Kedves Testvérem!
Amikor szeretünk valakit, legszívesebben minden pillanatot
a közelében töltenénk – mindannyian átéltük, vagy átéljük
ezt a vágyakozó érzést. Legyen szó ifjú szerelmesekről, akik
el sem engedik egymás kezét, vagy újdonsült szülőkről, akik
babájuk ágyikója mellett csendben figyelik, ahogyan a kis
élet be- és kifújja az éltető levegőt. Mert ha szeretünk valakit, minden pillanatot a közelében akarunk tölteni.
Egy bölcs egyszer azt mondta: „ha igazán tudni akarod,
hogy fontos vagy valakinek, figyeld meg, mennyi időt tölt
veled.” De most hadd fordítsam meg ezt a gondolatot: ha
igazán tudni akarod, hogy ki és mi fontos a számodra, figyeld meg, hogy mennyi időt töltesz a közelében. Az adventi
időszakban, közel a karácsonyhoz nagyon eltolódnak a
hangsúlyok. A közelség megélése helyett, egymás szeretése helyett gyakran személytelen ajándékok halmozódnak
szekrényeink mélyén, és a karácsonyfa körül erőltetett mosollyal köszönjük meg az újabb „tusfürdőcsomagot”. Pedig
ha inkább egy telefonhívással, egy „Hogy vagy?”-gyal, egy
sétával az adventi vásárban vagy egy öleléssel éreztetnék,
hogy közel vagyunk egymáshoz, mélyebb, bensőségesebb,
szeretetteljesebb ünnepünk lehetne.

hatják az ünnepi műsort, mert az intézmény az országban a 14. legjobb, a
megyénkben pedig a legjobb középiskola. Hozzátette, ő is kazinczys diák
volt, és nagyon büszke az iskolájára,
évfolyamtársa volt Németh Tibor igazgatónak.

venti várakozás idején kicsit forduljunk
magunkba és gondoljuk át, mi a legfontosabb egyéni és közösségi életünkben. „A
hit, a remény, a szeretet, az öröm töltse be
szívünket az adventi hetekben, engedjük
át magunkat a karácsonyvárás édes érzésének” – zárta gondolatait Németh Tibor.

Kedves Olvasó!
A hétvégén, amikor meggyújtod a harmadik gyertyát, ne
szaladj el a konyhába, vagy a következő nagybevásárlást
elintézni. Állj meg egy pillanatra, nézd meg a gyertya
lángját és lásd meg benne a Világ Világosságát. Közeledj
Krisztushoz és akkor átélheted a csodát; hogy Ő mindvégig közel volt Hozzád. Mert Neki Te nagyon fontos
vagy. Mert Ő téged nagyon szeret, annyira, hogy az életét
adta érted. Közeledj Hozzá, és éld át, hogy Ő mindvégig
közel volt hozzád. Vágyakozó szívvel, tekintettel néz
most is Rád, ahogyan a szerelmes néz a párjára, ahogyan
a szülő figyeli alvó gyermekét. Közeledjetek Istenhez és
lássátok meg, hogy Ő mindvégig közel volt hozzátok. Áldott adventet kívánok szeretettel!
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Az ókori görögök az agórát megszentelt területnek tartották, ahová a bűnösök nem léphettek be. Ez
volt a város társadalmi és kereskedelmi központja, itt zajlott életük minden fontos történése. S
bár azóta eltelt két és fél évezred,
valami nem változott. Az igazi piac
ma is több, mint pusztán kereskedelmi helyszín. Hogy pontosan
mennyivel, s hogy kinek mit jelent? Sorozatunkban ennek próbálunk utánajárni a belvárosi piacon.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

H

a mosolygó almát szeretnék vásárolni a
piacon, akkor csak hozzá megyek. Legyen édes vagy savanykás, piros, zöld
vagy golden, süteménybe vagy friss fogyasztásra való, Kreták Lászlónál biztosan találok
kedvemre valót.
„A szüleim és a nagyszüleim is ezzel foglalkoztak. Már kisgyerekként hoztak magukkal a piacra, aztán 14 éves koromtól nyaranta rendszeresen kijártam a nagymamámmal. Az eredeti szakmám asztalos, abból éltem egészen
addig, amíg az édesapám bírta a gyümölcstermesztést. Utána rám maradt, én pedig nem ellenkeztem. Egyrészt ő fejlesztett, több beruházása volt, nem akartam mindezt veszni hagyni.
Másrészt beleszülettem. Ugyan sosem tanultam könyvből, de mindent ellestem. Szeretem
csinálni, kint lenni a szabadban. A munka kilencven százalékát én végzem el, csak szüretkor van segítségem.”
Kisfaludi birtokán másfél hektáron termel őszibarackot, körtét és almát. Utóbbiból 14-15 félét. Gála, Jonagold, Jonagored, Idared, Jonatán,
Starking, Golden, Mutsu, Redron, Topáz a legismertebbek.
„Az elmúlt 10 évben rengeteg új fajta bejött
a piacra. A savas almák – mint az Idared –
tartósabbak.
Ha egyszerre nagyobb mennyiséget vásárolunk, akkor figyeljünk oda a tárolásra. Szellős,
hűs hely, 0 és 5 fok közötti hőmérséklet, kb. 80
százalékos páratartalom az ideális, azaz sem a
száraz, sem a nedves klíma nem jó. Én nyersen,
héjastól fogyasztom, egy kilót biztosan elrágcsálok naponta, a lányaimnak esténként szoktam hámozni, ők úgy szeretik. Kedvenc süte-
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TÉLI ANZIKSZ:

´´
ALMÁK ÉS FENYOK
ményem az almás lepény és a rétes, szerencsére a feleségem elég gyakran süt.”
A gyümölcsön kívül egy hektárra fenyőfát telepített, ezüstöt és nordmannt vegyesen. A fenyő körülbelül 8 éves korára éri el a másfél méteres magasságot és 10 év, mire meghaladja a
két métert. Ám a friss hajtások a tavaszi fagyokra kényesek, erősen visszavetik a fát a növekedésben, ilyenkor bizony 12 év is kell a
megfelelő méret eléréséhez.

szebbet akarják. A nordmann tartósabb, nem
potyog a levele, hanem rászárad az ágra. Alakja
a klasszikus karácsonyfa forma. December elején
kivágják, majd hálóba csomagolják és füves területen tárolják. Fontos a párás levegő, s hogy ne
süsse a nap, vagyis az a lényeg, hogy a nedvesség ne távozzon el a frissen vágott felületen. A
lakásban jó, ha vízbe tesszük, mert fel ugyan
nem vesz vizet, de így le sem adja a nedvességet.
László arra biztat, hogy termelőnél vásároljunk,
így biztosan magyar árut veszünk.

S hogy milyen a jó karácsonyfa? Természetesen mindenkinek más tetszik, de elsősorban
formafüggő. Van, aki a keskenyre, más pedig
éppen terebélyesre vágyik. Egyre kritikusabbak
a vásárlók, régen csomagolva el tudták adni a
fát, most akár tízet is kibontatnak, mert a leg-

Számára a piac a megélhetésen kívül nyüzsgést jelent. Ezt igényli is a nyugodt, csendes
hétköznapok után. Azt mondja, jó dolog hétről
hétre találkozni a társakkal és a vevőkkel, akik
között van olyan, aki már a nagymamájánál is
vásárolt és a mai napig visszajár.

A közgyűlés döntése értelmében december elsejétől a Környezetvédelmi
Csoport immár osztályként folytatja tevékenységét. Herman Etelkával,
a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályának frissen kinevezett
vezetőjével beszélgettünk.
Az oldalt szerkeszti: J. Kovács Andrea

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY LETT A CSOPORTBÓL

LELKES CSAPAT, VÁLTOZATOS FELADATOK

H

erman Etelka tősgyökeres győri. A Széchenyi István Egyetem jogelődjén végzett környezetmérnökként. Családjával
Pinnyéden él. Szerencsés helyzetben van, hiszen azt csinálja, amit szeret. Másfél éve dolgozik az önkormányzatnál csoportvezetőként.
Látta a lehetőségeket, és azt, hogy a polgármester célul tűzte ki a hulladékmentes Győrt,
ezért adta be a pályázatát. Örül, hogy osztályként folytathatják a munkát. Nagy kihívás, de
négy munkatársával jó csapatot alkotnak és
igyekeznek megfelelni az elvárásoknak.
Mivel foglalkozik a Környezetvédelmi Osztály?
Sokrétűek a feladataink. A parlagfüves területek felszámolását hatósági jogkörben végezzük. Hozzánk tartoznak a közterületi fakivágások. Ide érkeznek be a kérelmek, melyeket
szakértő kollégáim a helyszínen is megvizsgálnak. Mi foglalkozunk a zajos ügyek egy részének kivizsgálásával, rendezvények jóváhagyá-

NAGY KIHÍVÁS,
DE NÉGY
MUNKATÁRSÁVAL
JÓ CSAPATOT
ALKOTNAK
sával, szükség esetén zajmérést végzünk. A
kutak, házi szennyvízkezelő rendszerek engedélyeztetése is a mi teendőnk. Az illegális hulladéklerakás és annak felszámolása viszont
jogszabályváltozás miatt már a kormányhivatal
hatásköre. A Környezetvédelmi Bizottságban
ellátjuk a titkári feladatokat, valamint segítséget nyújtunk a különböző projektek megszervezésében.
Az I. Zöld Expót is a Környezetvédelmi Bizottság és a csoportunk szervezte, most már a második előkészítésén dolgozunk. Éppen ezért
múlt héten részt vettünk a „Budapest Planet
2021” elnevezésű fenntarthatósági kiállításon.
Lelkesen jöttem haza, mert sok olyan, számomra hiteles kiállítóval találkoztam, akikkel a

Fotó: O. Jakócs Péter

jövőben akár együtt tudunk működni, akiket így
a győriek is megismerhetnek. Példaként említeném az ételpazarlás megelőzését célzó
„Munch” alkalmazás létrehozóját.
Hogyan működik ez az alkalmazás?
Ezen keresztül olcsóbban lehet hozzájutni menükhöz, egyéb élelmiszerekhez. Az alkalmazáshoz országosan csatlakoznak éttermek,
pékségek, cukrászdák, s a felhasználó láthatja,
hogy délután melyik étteremben van kedvezményesen menü. Ez a kezdeményezés segít az
élelmiszer-pazarlás csökkentésében.
Ön például mit tesz a környezetvédelem érdekében?
Pinnyéden már másodszor szerveztem a „Te
szedd!” akció keretében szemétszedést. Nagyon látványos eredményt hoz egy ilyen program, két éve hatvan-, idén harminczsáknyi szemetet szedtünk össze. A saját és családom
életében apró lépésekkel igyekszem változtatni,

ezt javasolom másoknak is. Például több mint
tíz éve mosódiót használok és elégedett vagyok vele. Öblítő helyett jól bevált a mosóparfüm, amitől ugyanolyan illatosak lesznek a ruhák. Ami a testápolást illeti: arclemosásnál a
vattakorongot textíliával helyettesítem, valamint természetes anyagú kozmetikumokat
használok. A hulladékot szelektíven gyűjtjük. A
kemikáliákat fokozatosan próbálom kivezetni a
háztartásból. Vízkőoldásra tökéletes a citromsav, felmosásra az ecet. Picike kertünket az
összegyűjtött esővízzel öntözzük, a levágott
füvet a zöldségpalánták alá szórjuk, így nem
szárad ki a talaj, és le is bomlik.
Mi a legfontosabb tennivaló a természetvédelem területén?
Az emberekkel megértetni, hogy ők is tehetnek
az ügyért. Tudom, hogy a szemléletformálás
lassú folyamat, de én minden követ szeretnék
megmozgatni, hogy minél többen belássák:
együtt csodát tehetünk.
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SPORTOLÓKÉNT MEGTANULTA, SOHA NEM SZABAD FELADNI
ÉV VÉGI BESZÉLGETÉS KOCSIS RÓBERTTEL

PATENT, A MINŐSÉG BIZTONSÁGA
tanácsadóként dolgozom tovább.
A kajak-kenu iránti szerelmem töretlen, a sport továbbra is életem
részét fogja képezni. És biztosan a
Patent segítségére is támaszkodhatnak majd. A sok munkában
fontos volt a biztos támasz. Öszszetartó, nagy családom van. Mindenben számíthatunk egymásra
feleségemmel, testvéreinkkel. A
legnagyobb büszkeségem a két lányom. Egyik orvos, másik színművész. A legnagyobb öröm pedig az
unokám.

Kocsis Róbert vezérigazgató: „Az ünnepi időszakban is dolgozunk. 24 órában gondoskodunk ügyfeleink biztonságáról. Bízom benne, nyugalomban
telnek az ünnepnapok az év végén és év elején.”

31 éve a Patentnál dolgozik, 21 éve a Patent Csoport
vezérigazgatója. Ráadásnak számos társadalmi kötelezettségnek tesz eleget, jótékonykodik, az Európai Borlovagrend tagja, a GYVSE-nél elnöki szerepet tölt be,
kétgyermekes családapa. Karácsony előtt ültünk le beszélgetni a sikeres üzletemberrel, aki nemcsak cégvezetőként elismert, de mecénásként is.
Idén is sűrű volt az év?
Amennyire ijesztő a szám nagysága, ugyanannyira tölt el pozitív
gondolatokkal a tény, hogy már 31
éve létezik a Patent. 31 év megannyi emlék. Sosem volt egyszerű,
de sportolóként megtanultam:
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soha nem feladni. A hit, és persze
a mindenkori csapat, akivel dolgozhattam, segített elérni oda,
ahol most vagyunk. A Patent mellett két évig vállaltam a GYVSE elnöki posztját, ám idén már nem
pályáztam meg. De támogatóként,

A magánélet után jöjjön a szakma! Az év vége felé közeledve már
körvonalazódnak a számok. A Covid-helyzet mennyire befolyásolta a Patent működését?
Nyilván megéreztük, de jobban
sikerült venni az akadályokat,
mint azt előre gondoltuk. Összefogással, odafigyeléssel, szervezéssel túl tudtunk lépni a nehézségeken. Szerencsére az ügyfeleink meghálálják a több évtizedes
szakmai munkánkat, és azt érezni, hogy a minőségre, amit mi
nyújtunk, továbbra is igény van:
Így sikeres évet zárhattunk a körülmények ellenére. Sikereinket
természetesen szeretjük megosztani. A Patent hitvallása az,
hogy visszaadjunk annak a területnek, annak a közösségnek,
ahonnan a munkánkat kapjuk. Így
volt ez ebben az évben is. Büszke
vagyok arra, hogy a Patent az
egyik kiemelkedő mecénás a városban. Sport, kultúra, oktatás,
egészségügy, jótékonyság. A Patent Csoport minden területen
igyekszik segítséget nyújtani.
A régió legnagyobb vagyonvédelmi vállalkozásaként köztudott
önökről, hogy különösen nagy
hangsúlyt fektettek a fejlesztésekre. Mi volt 2021 legnagyobb
dobása?
Hitvallásunk az ügyfél teljes körű
kiszolgálása. Ehhez hozzátartozik,
hogy tartsuk a lépést, megfeleljünk a kor elvárásainak. A fő irány
most a digitalizáció. A Patent
munkájának fő ismérve a képzett

biztonsági őrökön kívül az általunk
fejlesztett szoftverek, a Patent
Smart Solutions használata. Idén
is kibővítettük a szoftvercsomagunkat, a megbízók megelégedésére. Sőt mi több, egy teljes arculatváltást is kaptak a programjaink, hogy még modernebbek, még
átláthatóbbak legyenek! A legnagyobb dobásunk? Idén a myPatent
applikációt emelném ki. Hogy miért? Mert eddig ilyenünk nem volt.
Több mint 15.000 távfelügyeleti
ügyfél élvezheti a myPatent szolgáltatásait. A számítógépen és
mobilon is remekül működő applikáción keresztül hozzá tud férni az
összes olyan adathoz, ami őt érinti. Tud adatmódosítást kérni, hibát
bejelenteni, elektronikusan kifizetni a számláit.
Az ügyfeleik érezhetik a törődést.
2022-ben is érdemes lesz Patentügyfélnek lenni.
Azon vagyunk fennállásunk óta, és
azon leszünk mindig is, hogy az
ügyfelek érdekeit szem előtt tartva fejlesszük szolgáltatásainkat!
Hogy mit hoz 2022? Hiszem, hogy
megújulásban jövőre sem lesz hiány. Hiszem, hogy a Patent továbbra is fejlődik, és az ügyfeleink
továbbra is elégedettek lesznek a
munkánkkal. Ez a hivatásunk,
ezért dolgozunk. Minőséget nyújtunk, a 21. század elvárásainak
megfelelően, de mindig elérhető,
családias hangulatban. És ha lehetséges, itt használnám ki az alkalmat, hogy a Győr Plusz hasábjain is biztonságos, békés ünnepeket kívánjak mindenkinek. Patentosoknak, Patent-ügyfeleknek,
Patent-partnereknek, az összes
jóakaratú embernek. (x)
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Fotó: Bátay Attila projektvezető, NIF Zrt.

BEEMELTÉK AZ ELSŐ HÍDGERENDÁKAT

L

apunkban többször írtunk már arról, hogy új, Győrt és Pápát összekötő, kétszer kétsávos
főút épül, amely elkerüli az út menti településeket. Az új útra hat csomóponton lehet
majd felhajtani. Kara Ákos, Győr és a térségünk egyik országgyűlési képviselője lapunknak
elmondta, hogy nagyon fontos, egyúttal látványos mérföldkőhöz érkezett az új út megépítése.
„Beemelték az első hídgerendákat a Tét-déli csomópont és Győr között épülő útszakaszon.
25 gerendát emeltek be az elmúlt napokban. A gerendák egyenként 30,8 méter hosszúak, a
tömegük 27,3 tonna.” A győrszemerei vasútállomásra vitték vasúti kocsikon a gerendákat,
majd innen szállították a közeli építkezés helyszínére. „Az ország egyik legnagyobb jelenlegi
útfejlesztése a Győr és Pápa közötti beruházás. Biztonságosabb és gyorsabb lesz a közlekedés
az egész térségünkben” – zárta mondandóját Kara Ákos.

´´
BOVÜLTEK
A PARKOLÓHELYEK
ADYVÁROS FORGALMAS PONTJAIN

A közelmúltban adtak át a forgalomnak több új parkolóhelyet Adyvárosban. A Szabolcska utcában a művészeti iskola környékét teszik biztonságosabbá az új megállóhelyek, valamint a Barátság park mellett
is kialakítottak további négyautónyi helyet.

D

r. Dézsi Csaba András polgármester a
beruházással kapcsolatban elmondta,
azért fontos a párbeszéd a győri emberekkel, mert a mostani parkolóbővítések is ennek következtében valósultak meg. Nemcsak
nagy parkolókra kell gondolni, hanem kis parkolók átgondolt ötlete is segítség lehet.
„A Szabolcska utca környékén már korábban is
végeztünk parkolófejlesztést. A művészeti iskola
környezetében is szerettünk volna szebb, kulturáltabb környezetet teremteni az autósok számára, így mostanra készült el az autók által eddig
használt felület gyephézagos burkolóelemekkel
történő kivitelezése a Szabolcska utca és a Téglavető utca között mintegy 350 négyzetméter felületen. A beruházás révén akár 14 autó is megállhat a művészeti iskola mellett szabályosan. A
másik parkolóhely-bővítés a Barátság Park
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lesztés során az utca elejétől a végéig teljesen
megújult az úttest, a járdák, és új a közvilágítás
is, az utca közepén pedig egy zebrát is létrehoztak. Ráadásul a közbiztonságra is figyelnek, az
utca elejére és végére is a rendőrségre bekötött
kamera került ki. Tavaly a tánciskola körül nagyszabású járdaépítést végeztek, akadálymentesítették is, és akkor hangzott el az ígéret, hogy a
kerítés melletti területen parkoló fog épülni, ami
most meg is történt.

melletti szervizutaknál történt, a Földes Gábor u.
8/b mögötti parkolónál lévő szeletív szigetet áthelyezte más helyszínre a szolgáltató – így a felszabadult helyen négy új parkolóhelyet építhettünk. Mindegyik helyszínen az új felületeket az
autósok már birtokba is vehették” – mutatta be
a két beruházást Radnóti Ákos alpolgármester, a
terület önkormányzati képviselője.
Radnóti Ákos hozzátette, örül annak, hogy körzete 18 új parkolóval bővült, hiszen rendkívül
kevés a hely Adyvárosban újabb parkolóhelyek
kialakítására, a zöldterületeket is szeretnék óvni, s legtöbb esetben csak annak a rovására
mehetne a parkolóhely-építés, de most ezeken
a helyeken sikerült úgy kialakítani, hogy nem
sérült semmilyen zöldterület sem. A Szabolcska
utcát ráadásul az elejétől a végéig teljesen felújították több ütemben, a több mint 100 milliós fej-

A parkolási problémák megoldásán továbbra is
dolgoznak, hiszen nemsokára elindulhat a
Kuopio parki parkolólemez építése is, ami 2,5
milliárdos beruházás, és jelentősen enyhülni
fog Adyvárosban a parkolási feszültség.

Óriási tömegek előtt lép fel az év
utolsó napjaiban Hadházi László.

D

ecember 30-án 20 órakor a győri Audi
Arénában (a műsorvezető Lakatos László)
lesz hallható a Légy férfi című önálló estje,
ami – a főszereplő szerint – egyetlen mondatba
sűrítve arról szól, hogyan kell pasinak lenni a 21.
században.

HADHÁZI LÁSZLÓ GYŐRBEN

Kik azok a hapsik, és hová tartanak? Mi az a férfias viselkedés és kinek jó az? Mik az elvárások
egy fickóval szemben? Van-e különbség a pasis
és a csajos viselkedés között? Jönnek a krapekok
és a menő pacákok. Légy férfi, tarts velük!
A humoristát kérdeztük a várakozásokról: „Győrben úgy indult, hogy egy kisebb helyen három
napig 2-2 előadásom volt, de aztán felmerült,
hogy a nagy befogadóképességű Audi Arénában
is lehetne Dumaszínház-előadást szervezni, így
a következőt már ott rendeztük – őrült nagy
hangulat volt, még zenekart is vittem.”
Hadházi azt is elmesélte, hogyan szeretné búcsúztatni az évet: „Remélhetőleg év végére sikerül lezárni ezt a rohadt pandémiás helyzetet, és ilyen impozáns helyen fellépve befejezni egy ilyen ciklust, mint amilyen az előző két
év volt, és most már tényleg jókedvvel ugorhatunk neki 2022-nek.” (x)
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RÖVIDEN

A harmadik Covid elleni oltás felerősíti az immunválaszt

Mit nevezünk
polineuropátiának?
A környéki idegek működési zavara
a polineuropátia, mely testszerte
egyszerre jelentkezik. A betegségnek sokféle oka lehet. Okozhatja
például fertőzés, valamilyen baktérium által termelt méreg vagy autoimmun reakció. A krónikus polineuropátiát okozó lehetséges betegségek a következők: cukorbetegség,
veseelégtelenség és a súlyos táplálkozási hiánybetegségek. A krónikus polineuropátia lassan fejlődik ki,
gyakran hónapok, évek alatt, és
rendszerint a lábfejben, néha a kézben kezdődik. Cukorbetegségben a

vércukorszint elégtelen szabályozása a polineuropátia több formájának kialakulásához vezethet. Leggyakoribb a diabéteszes neuropátia,
ami a kezekben és a lábfejekben
okoz fájdalmas bizsergést és égő
érzést. Bizsergés, zsibbadás, égő
érzés és vibrációérzés, vagy a karok,
a lábak és az ízületek helyzetérzékelésének a hiánya a krónikus polineuropátia vezető tünetei. Amikor
a neuropátia cukorbetegséghez
kapcsolódik, akkor a vércukorszint beállítása
megállíthatja a
súlyosbodást és
javíthat a tüneteken, de a gyógyulás lassú.

A vakcináról többek között az izraeli
adatokból tudható, hogy az emlékeztető oltást kapott felnőtteknél
hússzor ritkább a betegség előfordulása, a súlyos lefolyású betegség
elleni védelem pedig 97 százalékra
emelkedik. Az emlékeztető oltás
segít a további fertőzési láncok
megszakításában is, és csökkenti
az új vírusváltozatok kialakulásának valószínűségét. A védettség a
negyedik hónaptól csökken, a hatodik hónaptól pedig erősen sülylyed, de a súlyos lefolyástól a kilencedik hónapig véd a vakcina. Így
a megfertőződött beoltottak betegsége az esetek túlnyomó többségében enyhe vagy legfeljebb kö-

zepesen súlyos és ritka a kórházi
kezelést igénylő eset. Súlyos megbetegedés főleg időseknél fordulhat elő, vagy egyéb betegségek,
túlsúly vagy immunszupressziós
kezelés alatt állók körében. Valóban elbizonytalanítják az embereket az olyan kijelentések, hogy a
Covid-19 miatt kórházba kerülő
hatvan éven felüliek 45 százaléka
oltott. De figyelembe kell venni,
hogy ebben a korcsoportban eleve
nagyon magas az átoltottság, a
teljes oltás 85 százalékos hatékonysággal védi a hatvanon felülieket a kórházi kezeléstől és 90
százalékos hatékonysággal az intenzív osztályra kerüléstől.

Legnagyobb meglepetésemre a boltokban már
szeptember végén, október elején feltűntek a
karácsonyi kellékek, akkor úgy éreztem, ez nem
a szeretet ünnepéről, hanem a fogyasztásról szól.

KÖZELEG A KARÁCSONY

HOGYAN ÉRDEMES KÉSZÜLNI AZ ÜNNEPEKRE?

Szerző: Dr. Radics Judit pszichiáter, pszichoterapeuta,
alvásszakértő főorvos

Érdemes jó előre ,,rákészülni”
Mégis, hogyan készüljünk a karácsonyra, miről
is szóljanak az ünnepek? Elsőként is érdemes
jó előre „rákészülni”, mert a kapkodás, a sietség
elveheti a hangulatát. A készülődést már november eleje táján lehet kezdeni a szanálással,
a felesleges holmiktól való megszabadulással,
rendcsinálással. A rend, a lakás átláthatósága
a megújulásunk része lehet, összekötve a takarítással, amit nem érdemes közvetlenül az
ünnepek előtti időszakra hagyni, hiszen akkor
fáradtan „esünk be” a karácsonyfa alá.
Az együtt töltött idő felértékelődik
Mivel a mai kor embere számára a szabadidő
egyre kevésbé áll rendelkezésre, így érdemes
átgondolni, tudunk-e ezen változtatni? A válasz
elsőként lehet az, hogy ugyan hogyan is lehetne a napi munka, a számtalan elfoglaltság és
feladat mellett, mégis kiderülhet, hogy talán
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nem teljesen kizárt, hogy sikerül. Sőt, nem csupán az ünnepek idejére, hanem hosszabb távon
is. Ennek az egyéni módját mindenki saját magára kell, hogy szabja, és mindenképpen számolni kell vele, hogy a megszokott rutinból muszáj hozzá kimozdulni! Kinek-kinek kedve szerint, egy esti séta, egy közös kártyázás, legfőképpen beszélgetés akár csupán 15-20 percre,
igen nagy előrelépés lehet! Orvosként mondhatom, hogy meglátjuk, ezzel nem csupán aktuálisan érezzük magunkat jobban tőle, de testi-lelki egészségünkre hosszabb távon is igen
kedvező hatást gyakorolunk vele.
Ha lehetséges, személyesen
Az utóbbi évtizedben a kommunikáció erősen
eltolódott az elektronikus forma irányába: telefon, SMS, e-mail, Facebook, hogy csak a leggyakrabban használtakat említsük. De a szórakoztatás is könnyen elérhető az internet révén
– ami azt eredményezi, hogy ki sem kell mozdulni a szobából, a számítógép, a laptop, az
okostelefon elől –, és máris megkapjuk, elérjük,

amit szerettünk volna. Ez azonban mindenképpen csalóka. Mert bár hasznos lehet, a személyes emberi, társasági kapcsolatot nem pótolja,
sőt leépítheti. Hívjuk meg rokonainkat, de barátainkat is, és ha meghívást kapunk, feltétlenül fogadjuk el, mozduljunk ki!
Az ajándék kérdése
Legutoljára pedig érintsük a karácsonyi ajándék
kérdését. Változott a piac: mára gyakorlatilag
minden elérhetővé vált. Az idősebbek még emlékezhetnek, télen egy kiló banánért, mandarinért hosszú sorok álltak az üzletek előtt, az
utóbbi évtizedekben viszont már túlkínálat alakult ki. Így az ajándékozás során két dolgot érdemes szem előtt tartanunk: vágyott dolgot
ajándékozzunk a megajándékozónak, hogy bizonyosan örömet okozzunk számára. A másik
figyelmet igénylő szempont, hogy felesleges
holmi vásárlásába ne essünk bele. Ne érezzük
magunkra kötelezőnek az „adás” kérdését, nagyon is lehetséges, hogy például egy személyes találkozás nagyobb örömet okoz.

Szinte mindenki életében előfordul néha, hogy egyszer-egyszer, vagy
egy hosszabb-rövidebb időszakban rosszabbul alszik. Az úgynevezett
pszichofiziológiai inszomnia (álmatlanság) teljesen egészséges embereknél is előfordulhat egy-egy nehéz élethelyzethez köthetően. Egy
tartós otthoni vagy munkahelyi túlterhelés, nehézség, a megfázásos,
gyulladásokkal járó testi betegségeket kísérő átmeneti alvászavar is
az úgynevezett pszichofiziológiai álmatlanság körébe sorolható.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

MILYEN BETEGSÉGRE UTALHAT
A KRÓNIKUS ÁLMATLANSÁG?

mintha kénytelen volna megmozdítania a lábát,
melyre kellemetlen kényszerítő erő készteti.
Kissé ehhez hasonló az úgynevezett periodikus
lábmozgás-zavar, amikor is kényszerű, akarattal nem befolyásolható és irányítható végtagmozgások ébresztik fel az alvó embert.
Szerző: Dr. Radics Judit
pszichiáter, pszichoterapeuta,
alvásszakértő főorvos

Szorongásos megbetegedések
Tartós elalvási zavarral járnak a valódi szorongásos megbetegedések (mint például a pánikbetegség, az állandó, minden apróságon történő aggodalmaskodás), és a kezdődő magas
vérnyomás első jele is lehet az elalvás zavara.
Maga a szorongás is generálhat magas vérnyomásértékeket, így elhúzódóan fennálló elalvási
zavar esetén feltétlenül érdemes az esti órákban, lefekvés előtt a vérnyomást ellenőrizni.
Nyugtalan láb szindróma
Az éjszaka átalvásának zavara a mindennapokban talán még gyakrabban fordul elő, mint az
elalvás zavara. Közvetlenül elalvást követően
szokott előfordulni az úgynevezett nyugtalan
láb szindróma. Ilyenkor az ember úgy érzi,

Légzéskimaradás
Abban az esetben, ha az elalvást követően szinte
óránként, kétóránként felébred az ember, erős lehet a gyanú apnoe – éjszakai légzéskimaradás –
jelenlétére. Ez különösen jellemző lehet az 50 körüli, kisebb, de még inkább nagyobb túlsúllyal rendelkező, magas vérnyomásban és cukorbeteg-

JÓ TUDNI
Megterhelően hatnak a lelkiállapotra?
Az éjszakai alvászavar önmagában is igen
kellemetlen állapot: az álmatlan forgolódás
elalvás előtt, vagy az ébren töltött éjszakai
órák megterhelően hatnak a lelkiállapotra,
és elmarad a test regenerálódása is. Ennek
nyomán másnapi tünetek – meglassultság,
kedvetlenség, a reakcióidő romlása, koncentrációzavar – állnak elő, gyakran romlik
a nappali közérzet és a teljesítőképesség is.

„HA VALAKINÉL
TARTÓSAN FENNÁLL
AZ ELALVÁS, VAGY
AZ ÉJSZAKA
ÁTALVÁSÁNAK ZAVARA,
ÉRDEMES FIGYELEMMEL
KÍSÉRNI, ÁTGONDOLNI,
LEHET-E BÁRMIT
TENNI, VÁLTOZTATNI
AZ ÁLMATLANSÁG
MEGOLDÁSA,
FELSZÁMOLÁSA
ÉRDEKÉBEN.”
ségben szenvedőkre, de fiatalabb életkorban,
nőknél és férfiaknál egyaránt előfordulhat.
Ugyancsak apnoe lehetőségére terelheti a gyanút, ha az alvási idő megnyúlik, akár napi 10-11
órát is kitesz, ám mégsem nyújtja a teljes kipihentség, frissesség érzését.
Depresszió
A hajnali fél 3 tájban történő felébredés a krónikus stresszre jellemző alvászavarforma. A
korai felébredés gyakran jár hosszú ébren töltött időszakkal, aztán az ember már vissza tudna aludni hajnali 5-6 óra tájban, de a legtöbbünknek ilyenkor már közeleg a valódi felébredés ideje. A krónikus stressz valójában igen hasonló elváltozásokat okoz a szervezetben, mint
a valódi depresszió. Tehát abban az esetben, ha
hajnali 2-3 óra között rendszeresen felébred
valaki – különösen, ha napközben erősen nyomott a hangulata -, úgy depresszió jelenlétére
is gondolni kell.
Egyes gyógyszerek szedése
Megjegyezhető, hogy egyes gyógyszerek szedése hajlamosíthat álmatlanság megjelenésére is,
így amennyiben alvászavart észlelünk, és valamilyen – különösen újonnan berendelt – gyógyszert
szedünk, érdemes az orvosság betegtájékoztatóját áttanulmányozni. Így ha valakinél tartósan
fennáll az elalvás, vagy az éjszaka átalvásának
zavara, érdemes figyelemmel kísérni, átgondolni,
lehet-e bármit tenni, változtatni az álmatlanság
felszámolása érdekében. A lehetőség szerinti
megfelelő alváshigiéne (melynek legfőbb eleme
a rendszeresség, az egészséges táplálkozás és a
kellő mennyiségű testmozgás), vagy idősebbeknél, krónikus betegségben szenvedőknél a testi
betegség egyensúlyba hozatala alapvető jelentőségű. Abban az esetben pedig, ha az egyéni próbálkozások nem hoznak sikert, érdemes szakemberrel konzultálni a panaszokat illetően.
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ISKOLÁS OSZTÁLYOK KARÁCSONYA

ÖTLETES DÍSZEKET DÍJAZTAK

Szöveg és fotó: J. Kovács Andrea

Átadták a „Meghitt iskolai karácsony” elnevezésű pályázat díjait a Vaskakas Bábszínházban. A Somogyi Elektronic Kft. által hagyományteremtő szándékkal szervezett
programra győri általános iskolák tanulóinak jelentkezését
várták, hogy az általuk tervezett és alkotott díszekkel még
szebbé varázsolják az ünnepet. A felhívást nagy érdeklődés
övezte, hiszen 15 intézményből összesen 34 osztály adta
be pályamunkáját, melyeket a bábszínház előterében rendezett időszaki kiállításon lehet megcsodálni.
A díjátadón megjelent gyermekeknek és pedagógusoknak Somogyi Zsolt, a cég ügyvezető tulajdonosa szólt arról, hogy: „igenis merhetünk nagyot álmodni, mert együtt
egy közösség, egy osztály bármire képes, ezt ti most bebizonyítottátok a gyönyörű alkotásaitokkal.”
A bíráló szakmai zsűrinek nem volt könnyű dolga, annyi
kreatív és ötletes mű született. Végül a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola 4. b-s tanulóinak Manóháza lett a győztes. A pályázatokra közönségszavazást is hirdettek. Ennek nyertesei a Móra Ferenc Általános Iskola 5. c osztálya és a Tulipános Általános Iskola 3. a osztálya lettek.
A Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Iskola
V. csoportja is örülhetett, őket különdíjjal jutalmazták. Az
elismerő oklevelek és a nyeremények átadása után a
nyertes osztályok megtekintették a Négy évszak boszorkánya című előadást.
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A győri közéletről, a médiáról tettek fel kérdéseket a diákújságíró-jelöltek dr. Dézsi Csaba András polgármesternek
és Knézy Jenőnek, a Győr+ Média vezérigazgatójának a városházán rendezett képzésen.

A POLGÁRMESTERT KÉRDEZTÉK

A DIÁKTUDÓSÍTÓK
Szerző: Szakács Éva / Polgármesteri Hivatal
Fotó: Ács Tamás

Major Hédi, a Leadec Kft. HR-igazgatója és Dákai Ferenc, a
Leadec Kft. ügyvezető igazgatója adják át Fogarasi Zoltán
mentőállomás-vezetőnek a készüléket

´´ KÉSZÜLÉK
ÉLETMENTO
A MENTŐÁLLOMÁSNAK
A győri székhelyű nagyvállalat, a Leadec több mint félmillió
forint értékű EDAN betegőrző monitort adományozott a
mentőállomásnak. A Leadec Kft. vezetése az Országos
Mentőszolgálattal egyeztetve egy életmentő monitor
megvásárlása mellett döntött. A segítségnyújtás a járványhelyzet negyedik hullámában létfontosságú, mivel a
kritikus állapotú betegek száma rohamos mértékben növekszik Győrben is. Dákai Ferenc, a Leadec Kft. ügyvezető
igazgatója kihangsúlyozta: „Munkatársaim nevében is szeretném megköszönni az önök mindennapi munkáját, melyet rendkívül nagyra értékelünk és ezúton is kívánunk a
mentőállomás csapatának sok sikert, kitartást és jó
egészséget!” Ez a könnyű, kompakt, hordozható betegellenőrző eszköz, melyet naponta minden típusú esetnél
gyorsan és hatékonyan tudnak használni, alkalmas a szívritmus, az oxigéntelítettség, a hőmérséklet, valamint a
légzési ráta és vérnyomási értékek mérésére.

A képzés célja a közélet iránti érdeklődés fokozása, ezért a Győr+ Média elhatározta, hogy saját felületein (online,
hetilap, televízió, rádió) teret ad az ő
életkoruknak megfelelő tartalmaknak.
Korosztályuk gondolatait, világlátását,
jövőképét maguk a fiatalok tudják érzékeltetni, a saját nyelvezetükön elmondani, ábrázolni. A Győr+ Média ehhez
járul hozzá, segítve a diákok felkészítését a különböző műfajokban történő
kommunikációra. A rendezvényen dr.
Dézsi Csaba András polgármestert többek között a közgyűlések menetéről,
politikai pályájáról is kérdezték. A polgármester hangsúlyozta a fiataloknak,
hogy olyan pályát válasszanak maguknak, amit szeretnek, és nem lesz számukra mindennapi teher. Knézy Jenő, a
Győr+ Média vezérigazgatója sportriporteri pályakezdéséről, kulisszatitkokról és a médiacsoport környezettudatos tevékenységéről is beszámolt. Garamvölgyi Imre, a hetilap főszerkesztője
és Marcali Gábor fotóriporter szakmai
ismertetőjét követően Hajba Ferenc újságíróval fotókat elemeztek a jelenlévők.

Az esemény Feketéné Kovács Zsuzsanna szervezési referens játékos online
tesztjének kitöltésével zárult.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK
ötletet keresel?

SEGÍTÜNK!
10.000 forint értékű kupont
8.000 forintért vásárolhatsz
az év végéig.
Értékhatár nincs, a kuponok január 3-ától érvényesek!
További részletek az optikában, vagy elérhetőségeink egyikén.

OPTIMUM OPTIKA
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9021 Győr Széchenyi tér 11. Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055 info@optimumoptika.hu

KOKTÉL, BAL LÁBBAL

TITKOK MUNKÁCSY MIHÁLY MŰTERMÉBŐL
Hogyan dolgozott Munkácsy? Párizsi műtermének látogatói közül többen is papírra vetették élményeiket, így Odry Lehel operaénekes is. A Krisztus Pilátus előtt című képen látható római katona alakjának keletkezéséhez komikus anekdota kapcsolódik.

Az odarendelt modell már ott várt, Munkácsy felöltöztette, majd odaállította a helyére. Kanállal poharakba merte a koktélt,
koccintottak és szürcsölgették a jól elkészített konyakos pezsgőt. Azután Munkácsy
felment a trónusára dolgozni. A modell déli
pihenését kivéve tizenegy órától délután öt
Munkácsy fogaton elhajtatott az énekessel óráig egyfolytában dolgozott. Ezen a napon
egy fűszeresboltba. Ott vásárolt két üveg festette meg tetőtől talpig azt a sisakos és
pezsgőt, egy üveg konyakot, fél kiló por- háttal fordult köpönyeges katonát, aki a
cukrot és néhány narancsot. Aztán a Rue Krisztus Pilátus előtt képén keresztbe vetett
Legendre-beli nagy műteremhez mentek, lándzsájával visszatartja a tömeget. Munkért a szomszédban egy nagy levesestálat, kácsy munka közben fütyörészett, és ha elabba beleöntötte a pezsgőt, a konyakot, hallgatott, Odry népdalokat énekelt neki.
beleszórta a porcukrot, beleaprította a narancskarikákat, lefedte és egy jéggel teli Másnap Sedelmeyer, a műkereskedő is eljött
nagyobb edénybe helyezte. Odry azt gon- megnézni az alkotást. Gyönyörű alak volt a
dolta, ez lesz a napi elemózsiájuk ebben a sisakos katona, csak az előre lépő bal lába
nagy melegben.
hiányzott. Ezt a hiányt sem Odry, sem Munkácsy nem vette észre.

Nagyon szép ez az alak és betölti a bal oldali
részét a vászonnak, de én hibát találok rajta
– kezdte a kritizálást Sedelmeyer.
Munkácsy megütközött.
– Hibát? Előrelépett, hátralépett, fixírozta az
alakot. Másképp állította a festőállványt,
hiába volt minden, a hibát nem fedezte fel.
A műkereskedő és az énekes már kacagtak.
– Hát csakugyan, igazán van rajta hiba? –
kérdezte komolyan Munkácsy Odrytól.
– Hiba nincs rajta, viszont ez az alak nem
kész – válaszolta az énekes.
– Vigye el a macska, hisz már keresztülmentem rajta, de nem találtam meg a hiányt –
mérgelődött a művész.
Sedelmeyer aztán rámutatott a képre.
– Itt a köpeny alatt hiányzik az egyik láb.
Munkácsy homlokára ütött és meglepetésében franciául kiáltott fel: – Sohasem találtam volna meg! (x)
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HÓFEHÉR KARÁCSONYT MINDENKINEK!

A

Xantus János Állatkertben élő három
fehér tigris lelkesen várja, hogy jelképesen valaki örökbe fogadja őket. Jázmin és két „kisgyereke”, Rózsa és Gyula nagy
közkedveltségnek örvend. Nem is csoda, hiszen gyönyörű, fehér bundájuk tökéletesen
simul az ünnepi hangulatba. A fehér bengáli
tigrisek a tigrisek alfajának egy különleges
színváltozatát képviselik. Nem albínók, hanem
krémfehér színűek, csokiszínű csíkokkal, rózsaszín orral és jégkék szemekkel. Mesébe illő
szépségükkel akkor is fehér karácsonyt csem-

pésznek otthonunkba, ha épp nem esik a hó
odakint. Hazavinni őket természetesen nem
lehet, de örökbefogadó szülőként a csomag
részeként megkapjuk életrajzukat és egy névre szóló emléklapot, majd az őszi örökbefogadó napon találkozhatunk is velük.
A postai úttal is
számolva, az
állatkert a
karácsonyi
örökbefoga-

dásokat december 17-ig várja, hogy biztosan
odaérjen az ajándék a fa alá szentestére. A
december 17. után beérkezett igények kielégítését sajnos időben vállalni már nem tudják.
Fogadjon örökbe Ön is! Egy állat támogatása az egyik legszebb ajándék, hiszen nemcsak az állat jólétéhez járulunk hozzá, hanem magunkat
és környezetünket is a természet szeretetére
neveljük. Az pedig elengedhetetlen. (x)
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Fogasfilé Kárpáti módra
Hozzávalók 4 főre: 1 fej salotta vagy vöröshagyma, 20 dkg koktélrák (garnélarák
100/200 méret), 5 dl főzőtejszín, 2 gerezd
fokhagyma, só, fehér bors, 1 dl fehérbor, 1
csokor kapor, 1 kg fogasfilé, 40 dkg rizs, 1 dl
olívaolaj, 50 g teavaj, fél citrom

Az ünnepi menü része lehet az a fogasrecept, amit a figyelmükbe ajánl
Kovacsics „Koksza” István. Érdekessége, hogy ezt az ételt egy kedves barátjával, Rosta Roland rendőr őrnaggyal készítette el, az együttműködésük eredménye a Győr+ TV-ben látható a Panír legfrissebb adásában.

A hagymát vágjuk nagyon apróra, majd az olívaolaj felén pirítsuk le. Adjuk hozzá a garnélákat, a
kaprot, a sót és a borsot, és pirítsuk tovább. Addig kell pirítani, amíg minden lé elforr alóla. Adjuk
hozzá a vajat, a fél citrom levét. Ha felolvadt a vaj,
adjuk hozzá a tejszínt és a fehérbort, majd forraljuk mártás állagúvá. Az olívaolaj másik felét
öntsük egy tiszta serpenyőbe, a fogasszeleteket
lassú tűzön oldalanként kb. 4-4 percig süssük
meg benne. Tálaláskor a mártásunkkal nyakon
borítjuk és köretnek rizst adunk hozzá.

A FOGASFILÉ ELKÉSZÍTÉSÉT MEGNÉZHETIK A GYŐR+TV-BEN, A PANÍR LEGFRISSEBB ADÁSÁBAN VAGY A GYORPLUSZ.HU-N.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

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

´´
MUSZERÉSZ

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.
Bérezés megegyezés szerint.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐrSzol 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.

FELHÍVÁS

KARÁCSONYI KÍNÁLAT A PIACTEREKEN

A

Győr-Szol Zrt. által működtetett piactereken immár a karácsonyé a főszerep. A vásárcsarnokban, a kereskedők
utcájában az ajándékozásra gondolva közel
harminc árus kínálatából válogathatunk. Találunk itt többek között divatos ruhát gyermektől felnőttméretig, meleg sapkát, kesztyűt és sálat, téli cipőt, többféle táskát, ajándéktárgyakat és praktikus konyhai eszközöket.
Az adventi hangulatot égősorok és a standok
között hallható karácsonyi zene fokozza. A nézelődés és vásárlás után érdemes betérni a
csarnokba is, hiszen a folyamatosan bővülő kínálatban szerepel az ünnepi vacsora elkészítéséhez szükséges élelmiszerek sora. A hal, a hús,
a tojás, a zöldségfélék és a gyümölcsök kiváló
minőségben érhetőek el. A vásárcsarnok de-

cember 12-én és december 19-én, azaz ezüstés aranyvasárnap a szokásosnál egy órával
hosszabban, déli 12-ig tart nyitva, és december
20-án rendhagyó módon hétfőn is várja a vásárlókat.
Az ünnepek közeledtével egyre inkább aktuális
feladat a karácsonyfa beszerzése is. A GyőrSzol Zrt. piacterein december 10-én kezdődik
a fenyőárusítás. Az árusok nagyrészt Zala,
Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyéből
érkeznek. A Tarcsay utcai parkolóban, a belvárosi piac régi helyén 14, a vásárcsarnoknál 10
kereskedő kínálja megvételre többféle méretben a szebbnél szebb fenyőket. A csarnoknál
reggel 6 órától 16 óráig, a Tarcsay úton naponta 8 és 19 óra között értékesítik a fenyőket.

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 rendszeresített
„Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap és az adatvédelmi tájékoztató beszerezhető Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Győr, Városház tér 1. szám
alatti épületének földszinti portaszolgálatánál 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, Városház 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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CSÚSZÁSVESZÉLY A RAKPARTOKON
A Győr-Szol Zrt. felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén, a rakpartokon több helyen figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek,
hiszen a páralecsapódás vagy hóesés miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés,
még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély. Nagyobb hidegben, jegesedés esetén a Győrben található városi tavakra, folyószakaszokra is vonatkozik a csúszkálás, a korcsolyázás tiltása,
ezt a téli sportot a műjégpályán, illetve adventi időszakban a Dunakapu téren lehet űzni.

A PANNON-VÍZNÉL IS
JÁRT A TÉLAPÓ
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

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

KÉZI PARKGONDOZÓ

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

A

z év utolsó hónapja tartogatja számunkra a legtöbb, s egyben legszebb
ünnepeket. December az az időszak,
amikor mindenki szeretne egy kicsit többet
adni szívből, szeretetből. Ilyenkor a Mikulás
jó szava, kedves mosolya mindennél – még
az ajándékoknál is – többet érhet, őt kortól
függetlenül mindenki várja, hisz valamennyien szeretünk hinni a csodákban. Mindannyian tudjuk, hogy a Mikulásnak ebben az időszakban mennyire sok dolga van, de ennek
ellenére minden kisgyermekhez eljut.
A Pannon-Víz Zrt.-hez idén is megérkezett a
Mikulás, de nem is akárhogyan! Mivel hó még
nem esett olyan nagy mennyiségben, hogy a
Mikulás szánján érkezzen, az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltók segítették ki utazásában, gyönyörűen feldíszített, kivilágított járgányukkal.
Munkatársaink gyermekei izgatottan készültek, hogy találkozhassanak a kedves fehérszakállúval, volt, aki verssel, énekkel várta. A Mikulás az év során otthonából figyelve jegyezte
fel a gyermekek jó, netán kevésbé jó cselekedeteit, és név szerint szólítva, pár jó szó mellett
meg is ajándékozta őket.

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

´´
´´
GÉPJÁRMUVEZETO
A Pannon-Víz Zrt. ezúton is köszöni a Mikulásnak, hogy itt volt nálunk és mosolyt csalt
a gyermekek arcára. Köszöni a segítséget a
tűzoltóknak és a kis Manóknak, hogy segítettek abban, hogy a Mikulás idén is ellátogathatott hozzánk!
Távozásakor a Mikulás felhívta a figyelmet
arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések
mínuszokat jeleznek, ezért a Pannon-Víz
Zrt.-vel közösen szeretné még egyszer felhívni fogyasztóink figyelmét a vízmérők és a
vízvezetékek téliesítésének fontosságára.

´´
TÁJÉKOZTATÓ A GYOR-SZOL
ZRT.

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

GÉPI PARKGONDOZÓ
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy és többműszakos munkarend

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

´´
´´
CSOSZERELO

SZOMBATI SZOLGÁLTATÁSAIRÓL
ÉS NYITVATARTÁSI RENDJÉRŐL

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

Munkavégzés helye:
Győr

Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő
vonala (96/50-50-55) minden naptári
napon 0–24 órában hívható.

A

parkolóházban, valamint a Dunakapu mélygarázsban folyamatosan a szokásos, érvényben lévő díjakért lehet parkolni.

December 11-én a Győr-Szol Zrt. Orgona utcai
és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodái 8 és 12 óra
között tartanak nyitva (a pénztár mindkét irodában fél órával előbb bezár), a 96/50-50-50es számon hívható telefonos ügyfélszolgálata
8 és 12 óra között lesz elérhető.

A győri vásárcsarnok december 11-én szombati nyitvatartási rend szerint, 6-tól 14 óráig
várja a vásárlókat, a Dunakapu téri piacon 6
és 13 óra között lesz kereskedés.

Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat beállói december 11-én szombati díjfizetési
rend szerint vehetőek igénybe. Az I. és a II.
övezetben, valamint a Széchenyi István
Egyetem P5 és P6 jelű fizetőparkoló-zónájában 8 és 14 óra között díjköteles a parkolás,
a III. övezetben díjmentes. A Jókai, a Révai, az
Árpád, a Vásárcsarnok és a Dr. Petz Lajos

A Barátság Sportpark december 11-én rendes nyitvatartási rend szerint 6 és 22 óra között látogatható, a Bercsényi ligetben a fitneszpark, illetve a sportpályák 7 és 21 óra
között vehetőek igénybe.
A Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfalui, Újvárosi,
Sugár úti, Templom úti, Malomsori és Koroncói
úti köztemetők a téli nyitvatartási rendnek
megfelelően 8 és 17 óra között látogathatóak.

Amit kínálunk:
bejelentett, hivatalos munkaviszony,
folyamatos munkavégzés
versenyképes fizetés + cafetéria
vidékieknek bejárási költség térítése
hosszú távú munkalehetőség

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.
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SZEREZZÜNK ÖRÖMET A BAGOLYVÁR
GYERMEKOTTHON LAKÓINAK!
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor / archív

A

z idei ünnepi időszak során is jótékonysági akciót szervez a Bagolyvár Gyermekotthon lakóinak az Édes Otthon
Győr Ingatlaniroda. Mindehhez újfent csatlakozott a Győr+ Média. Arra kérünk mindenkit, aki
teheti, segítsen az otthonban élő, nehéz sorsú
gyermekeken.
Az ingatlaniroda vezetője, Búza Tímea a Győr+
Rádió reggeli műsorában elmondta, idén milyen ajándékokat gyűjtenek az otthon lakóinak.
Elsősorban édességet, szörpöt, új ágyneműhuzatot és plédet várnak. Emellett természetesen pénz átutalásával is lehet támogatni a
gyermekeket. A Győr+ Média minden gyermeknek személyes ajándékkal is készül. Hogy mi is
lesz az, egyelőre legyen még meglepetés.
„Fontos kiemelni, hogy használt tárgyakat nem
szeretnénk. Sajnos tavaly rengeteg szemetet
kaptunk. Amikor valaki behoz valamit, gondolja
át, hogy azt a saját gyermekének szívesen ad-
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ná-e. A kis ajándékoknak, akár egy 300 forintos
táblacsokinak is nagyon örülünk – mondta Búza Tímea. A Covid miatt tavaly nem találkozhattunk a gyerekekkel, az azt megelőző évben
volt rá lehetőségünk. Elképesztően megható
volt, ezért mondom, egyszer mindenkinek el
kell látogatnia a gyermekotthonba.”

Az ajándékokat az Édes Otthon Győr Ingatlanirodában, a Kálvária út 27/a-ban vagy a Győr+ Média
szerkesztőségében, a Kodály Zoltán u. 32/a-ban
is leadhatják. Aki pedig átutalással szeretne segíteni, megteheti az alábbi bankszámlaszámon:
100300002-10653373-00014906,
Búza Tímea

BABKA KALÁCSOT
SÜTÖTTEK

Jávor Pállal és Karády Katalinnal a főszerepben 1943-ban készült
fekete-fehér magyar film Makrancos hölgy címmel Martonffy Emil
rendezésében és Eisemann Mihály zenéjével. A mozit december 17én 19.30-tól vetítjük a Győr+ Filmklubban.

MAKRANCOS HÖLGY

KARÁDY KATALIN ÉS JÁVOR PÁL A FŐSZEREPBEN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

S

hakespeare korai komédiájának nem
sok köze van a 1940-es években játszódó Makrancos hölgyhöz, leginkább
csak ötletet merít belőle, ugyanúgy, mint a
Jámbor Pált alakító Jávor Pál a Shakespearekötetből, amikor Katát akarja megszelídíteni.
Érdekesség, hogy az 1943-as év folyamán
három Makrancos hölgy-feldolgozás is készült: a Házassággal kezdődik, a Makacs Kata
és A makrancos hölgy. Utóbbiban olyan utalások vannak az eredeti műre, mint a film
kezdő jelenetében egy könyvesbolt kirakatában feltűnő Makrancos hölgy egy nyomtatott

példánya, ezenkívül a film során több ízben
megjelennek Shakespeare-től vett idézetek
a szereplők dialógusaiban. A történet szerint
Benedek Pálma, a gazdag gyáros elkényeztetett lánykája mellett az élet maga a pokol.
Az egész ház, a teljes személyzet menekül
előle, még az apja is alig várja, hogy valahogy
megszabaduljon tőle. A szabadulást egy
megfelelő vő jelenthetné, aki a szép hozománnyal együtt végre elvinné valahova, lehetőleg minél messzebb. De még a makacs
kérők is lelépnek, mihelyt közelebbről megismerik az amúgy mutatós leányzót. Egy napon a véletlen összehozza egy Jámbor Pál
nevezetű úriemberrel, akinek megtetszik a
szilaj lány.

Fotó: Kis István

Hagyományteremtő szándékkal új program
indult a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ szervezésében. Az első Gasztro Workshopon december 4-én karácsonyi Babka kalács készült, Szarka Zsófi irányításával. Nagyon jó hangulatban csodás kalácsok készültek. Aki nem tudott jelen lenni, ne csüggedjen, a sikerrel zárult rendezvény folytatódik.
Gyerkőckurzust is terveznek a szervezők. Figyeljék a www.molnarvid.hu oldalt!
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20—25 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK

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

KIADÓK!

KONFERENCIATEREM
INGYENES PARKOLÁS

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

Kedvezményes bérleti lehetôségek,
modern kreatív környezet!
Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez

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

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. 06
30/8720564
Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! 70/3846557

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

Villanyszerelés Győrben és
környékén. Kis munkák. Rövid
határidővel. 0620/4026657

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

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes felmé
réssel, rövid határidővel, vidé
ken is. Nagy szövetválaszték
kal. Tel.: 0620/2399198.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést ga
ranciával, engedménnyel vál
lalok. Tel.: 0630/3762712.

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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szőnyegtisztítás igényelhető.
Továbbá: kertek, pincék,
kamrák takarítását, rendezé
sét. Várjuk vendégeinket:
TippTopp Mosoda (Győr,
Árpád út 53). Tel.: 06
30/4587765, 0670/670
8268
Vásárolok régi karórát, zseb
órát, pénzeket, kitüntetése
ket, faliórát, egyebeket! Ér
deklődni lehet telefonon:
0620/5567141

EGYÉB
Vállaljuk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,

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.

LAKÁSCSERE

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

Szabadhegyi, 2 szobás, 50
nmes, összkomfortos, felújí
tott, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 5570
nmes, 23 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, Mar
cal I. városrészben levő bérle
ményre. (Hirdetésszám: 764)

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberendezé
seket, kerti szerszámokat
vásárolnék. Érdeklődni le
het telefonon: 0620/415
3873.

96/505050

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 5065 nmes, 1+fél

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
modern környezet
ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

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

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

BANKAUTOMATA

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964
*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

vagy 1+2 fél vagy 2 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű, belváros, Sziget és Révfa
lu városrészben levő bérle
ményre. Sziget és Révfalu
városrész eleje kizárólag.
(Hirdetésszám: 765)
Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 55–84
nmes, 34 szobás (1+2 fél,
2+2 fél szobás), határozat
lan idejű, erkélyes, megvá
sárolható bérleményre. Bán
Aladár utca, Belváros, Sziget
és Újváros városrész kizárva.
(Hirdetésszám: 766)

Belvárosi, 1 szobás, 37 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne belvárosi, révfalui, sárá
si, pinnyédi, nádorvárosi, jan
csifalui, ménfőcsanaki, 37
nmnél nagyobb, határozat
lanhatározott idejű bérle
ményre. (Hirdetésszám: 630)

Gyárvárosi, 2 szobás, 44
nmes, komfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 23 szobás,
50 nmes, határozatlan
idejű bérleményre. Stadi
on, Kossuth Lajos és Bán
Aladár utcák kizárva. (Hir
detésszám: 648)

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)

Adyvárosi 2 szobás, 53 nm 
es, összkomfortos, határo
zott, bérleti szerződéses la
kást cserélne 60–85 nmes,
3 szobás, határozotthatáro
zatlan idejű, 1+2 fél szobás,
erkélyes bérleményre. Kos
suth Lajos és Bán A. u. kizár
va. (Hirdetésszám: 647)

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

• TAKARÍTÓ
• UDVARI MUNKÁS
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• FESTŐ
• VILLANYSZERELŐ
• KARBANTARTÓ
• DIETETIKUS
munkakörbe.
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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PROGRAMAJÁNLÓ

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

Összeállította: Földvári Gabriella

DECEMBER 11. SZOMBAT

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

07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
21:00
21:05
21:30
21:45
22:00
22:30
23:00

A Kiss család tagjai szerte az országból érkeznek, hogy közös énekléssel, zenéléssel
tegyék különlegessé az adventi felkészülést
december 18-án 19 órától a Szentháromság-templomban (Győr-Révfalu, Kálóczy tér
3.). Hangversenyükön Vivaldi, Saint-Saens,
Beethoven, César Franck és más népszerű
szerzők karácsonyi művei csendülnek fel a
családi kórus és a hangszeres kamarazenekar előadásában. A belépés díjtalan. > > >

A Vox Angelorum, a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium és Kollégium leánykara ad adventi koncertet december 13-án 17 órától a
Loyolai Szent Ignác bencés templomban
(Széchenyi tér 9.). A kórusvezető Vántusné
Gaál Zsófia. A koncertre a belépés díjtalan.
Online, ingyenes pszichológiai tanácsadást
tart az EFI a családoknak klinikai szakpszichológus vezetésével csütörtökön 16–18
óráig, péntekenként 15–17 óra között. Jelentkezés:
efiprogram.gyor@gmail.com
vagy 96/507-900/ 8576. > > >
Az Újvárosi Karácsonyváró programra december 16-án 18 órára az Újvárosi Művelődési Házba, a Pinnyédi Karácsonyváróra
december 17-én 18 órára a helyi művelődési házhoz várják az érdeklődőket műsorral,
szeretetvendégséggel. > > >

Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Lelki egészségünk szempontjai
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Győri legendáriumok
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
Credo – katolikus krónika
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Pajta Bisztró
Egy nap a világ – Tunézia / útifilm
Panír – a Győr+ főzőműsora
Konkrét – hírháttér műsor
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Kulisszák mögött – színházi magazin
Győri7 – heti hírösszefoglaló

DECEMBER 12. VASÁRNAP
06:00
07:00
07:25
07:50
08:05
09:00
09:45
10:00
10:30
11:00
15:00
16:00
17:30
17:50
18:00
18:45
19:00
20:00
20:45
21:00
21:20
21:45
22:00
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Gázfröccs – autós magazin
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Konkrét – hírháttér műsor
Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
Kulisszák mögött – színházi magazin
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Pajta Bisztró
Credo – katolikus krónika
A szomszéd vár – turisztikai magazin
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Úrilány szobát keres – filmvígjáték
Győri legendáriumok
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
Magyarország kincsei – dokumentumfilm
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Horváth Péter fotóművész – portré

DECEMBER 13. HÉTFŐ
07:00
08:00
08:50
09:00
09:30
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Macskakő – film Somoskőfaluról
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Hogyan élheted az életedet egészségesen?
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Szelíd növényvédelem a házikertben
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri legendáriumok
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 14. KEDD

Az Akkordeon Tánczenekar karácsonyi koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők december 16-án 17 órától a József Attila Művelődési
Házban. A programon való részvétel előzetes
regisztrációhoz és érvényes védettségi igazolványhoz kötött! Regisztráció: +36-96/421-740,
regisztracio@gyorikonyvtar.hu > > >

07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:20

Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Kulisszák mögött – színházi magazin
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria

10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
19:40
20:00
20:25
20:50
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

DECEMBER 11-TŐL 17-IG

Üzleti negyed – gazdasági magazin
Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Panír – a Győr+ főzőműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri legendáriumok
Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 15. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
08:50
09:00
09:25
10:00
10:10
11:00
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a Győr+ főzőműsora
Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri legendáriumok
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Egy úr Firenzéből – Forintos Kálmán formatervező iparművész
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Credo – katolikus krónika
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

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

Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Mozgásszervi rehabilitációs torna
Nemzeti örökség világszínvonalon
Egy nap a világ – Madeira / útifilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a főzőműsor
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Dalmácia / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Remeteidő – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a főzőműsor
Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 17. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
10:40
11:00
18:45
19:00
19:30
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarassy 70 – portré
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri legendáriumok
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Kali Art Inn
Konkrét – hírháttér műsor
Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Makrancos hölgy – filmvígjáték
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. 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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REKORDOKAT DÖNTÖTTEK!

R

ekordkísérletre hívta Győr
városa és a GYAC a mozogni
vágyókat. Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója
alkalmából 750 métert kellett a
résztvevőknek evezni ergométeren
az Olimpiai Sportparkban, ahol nem
a teljesített össztáv, hanem a résztvevők száma volt a fontos adat.
Ezenkívül két másik csúcsot is megdöntöttek a győri profi evezősök.
Több mint hétezer ember ült ergométerre az elmúlt héten az OSP-ben.
Voltak, akik évtizedek óta nem eveztek, és akadtak olyanok is, akik soha
nem próbálták ezt a sporteszközt, és
a barátaikkal, kollégáikkal érkeztek a
rekordkísérletre. Ott voltak a győri
sportegyesületek versenyzői, a kosarasok, a kézilabdások, a jégkorongozók, a futballisták, a GYAC összes
szakosztályának tagjai, a győri közélet szereplői, politikusok, művészek.

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

„Kemény volt ez az öt nap, ami alatt
7769 vállalkozó kedvű ember vett
részt a rekordkísérletben. Mondhatjuk, hogy Győr lakosságának közel 5
százaléka velünk tartott, és ez óriási
eredmény, köszönet érte mindenkinek, aki kivette belőle a részét. Ilyen
sok embert megmozgatni semmiképp sem hétköznapi dolog. Tízezer
résztvevő volt az álmom, de azt majd
legközelebb teljesítjük. Vagyunk mi
olyan elvetemültek, hogy összehozzuk a saját rekordunk megdöntését
is" – mondta Papp Oszkár, az esemény ötletgazdája, a GYAC elnöke.
További két Guinness-rekord-kísérlet is zajlott a helyszínen, profi evezősök részvételével: a nőknél 24, a
férfiaknál 12 órás ergométerezéssel. A tizenkét lány félórás váltásokkal 341 kilométert húzott le, míg
a hat fiú 194-et teljesített. Mindhárom próba új Guinness- rekord.

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

´´ BIRKÓZÓ LEGENDA
EMLÉKTÁBLÁT KAPOTT A GYORI

Ú

jabb emléktábla került a győri Olimpiai
Sportpark tavaly felavatott dicsőségfalára. A múlt esztendőben Győr város
szülötte, dr. Lakat Károly labdarúgó mesteredző születésének századik évfordulója alkalmából avatott emléktáblát a Győri Sportcsillagok
Emlékeit Gyűjtő Alapítvány és a város.
A közelmúltban a Magyar Birkózók Szövetsége
centenáriumán a kisalföldi megyeszékhely első
világbajnok sportolója, Sillai László birkózó emlékének adózott a civil szervezet és az önkormányzat. Az ünnepségen Radnóti Ákos, a város
alpolgármestere és Pálfalvi Gábor, az az 1998ban alapított Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány alapítvány elnöke leplezte le Sillai
László emléktábláját. Mindketten méltatták a
Győri Dózsa egykori sokszoros válogatott sportolója, majd edzője és ügyvezető elnöke érdemeit, aki 24 évesen 1967-ben érte el sportpályafutása legnagyobb sikerét. A bukaresti világbajnokságról aranyéremmel tért haza, ahol a városháza
előtt háromezer fős tömeg ünnepelte. A kiváló
sportember részt vett 1968 - ban a mexikóvárosi

oIimpián is, majd visszavonulását követően
előbb a Győri Dózsa edzőjeként, 1976 - tól pedig
csaknem tíz éven át a klub ügyvezető elnökeként
dolgozott. Szakmai felkészültségének köszönhetően a sporttelep jelentős beruházásokkal

gyarapodott, a szakosztályok pedig jobbnál jobb
eredményeket értek el.Munkásságát 2001-ben
Pro Urbe Győr, 2006-ban Bauer Rudolf - díjjal ismerték el. Győr első világbajnok sportolója 2007
- ben, 64 évesen súlyos betegségben hunyt el.
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SÚLYOS SÉRÜLÉSE UTÁN A TESTÉT A MUNKA, A LELKÉT AZ EL CAMINO HOZTA RENDBE

MIMÓ A PADLÓRÓL ÁLLT FEL
ÉS A CSÚCSRA TÖR

Az egyik legnagyobb ígéretként emlegették, azt mondták róla, ösztönös tehetség, ez már a kezdetekkor látszott rajta. Sokáig töretlenül
fejlődött, aztán amikor a legjobb formában volt, súlyos balesetet
szenvedett, az is kérdés volt, hogy járni tud-e majd, nemhogy motorozni. Csodák csodájára gyorsan talpra állt, testét-lelkét rendbe szedte, és esze ágában sem volt végleg leszállni a gépről. Varga Imre „Mimó” most 23 éves, így a legjobb korban van ahhoz, hogy a motokrossz
világában megcélozza az elitet.
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„Családomban korábban senki sem motorozott, engem pedig kiskoromban csak annyira
érdekelt ez a téma, mint minden más gyereket.
Elmentünk egyszer egy bérelt quaddal néhány
körre, és látszott, hogy jó érzékem van hozzá,
azonnal próbáltak is rábeszélni, hogy versenyezzek. Életem első versenyét rögtön meg is
nyertem. Utána kaptam egy quadot, ami szép
volt, jó volt, de nekem az álom, a krosszmotor
kellett. Egyre komolyabb versenyzői körökbe
kerültem be itt a környéken, és lépkedtem előre" – mesél Mimó a kezdetekről.

Szülei mindenben mellette állnak, ez főleg pályafutása elején segítette át a nehézségeken.
Varga Imre ma már hatszoros magyar bajnok
egyéniben és négyszeres aranyérmes csapatban. Tíz cross- és egy enduro cross bajnoki címe van, 2011-től pedig egy komoly csapat, a
HTS KTM tagja.
„A célom, hogy hivatásomként űzzem ezt a
sportot. Most mellette dolgozom, és tanulok,
úgy, hogy minden szabadidőmet az edzésekre, versenyekre áldozom. A motocross brutális állóképességet igényel. Kívülről csak az
látszik, hogy ülünk a motoron és húzzuk a
gázt, de egy-egy futam 35-40 percig tart és

190 feletti átlagpulzuson nyomjuk végig. Ehhez közel húsz órát tréningezünk egy héten,
biciklizéssel, futással, úszással, köredzéssel.
Nekem ez egy életforma, a felkészülésekkel,
a tempóval, a motor hangjával, a levegőben
úszással együtt” – teszi hozzá Mimó, majd a
mélypontokról is beszél. Főleg arról a balesetről, ami majdnem kettétörte a pályafutását. A 450 köbcentis, 105 kilós és 64 lóerős
motor bizony nem játék. Ez a királykategória
a motokrosszban. Ezek a motorok 100 km/h
felett mennek, az átlagsebesség is 60 felett
van, nehéz földes terepen, emelkedőkön, ugratókon. Ez iszonyú gyors, ami nem csak sikert hozhat, balesetet is okozhat.
„Eddig tizenkét komoly sérülésem volt. Többször tört már a csuklóm, a könyököm, a lapockám, a lábfejem, és szinte az összes ujjam is. Volt egy csípőbalesetem 2018 márciusában, amikor szilánkosra törött a csípőm
és a combcsontom vége, mert a levegőben
leestem a motorról. Egy hónap kórház, majd
három hónap rehabilitációs osztály következett, újra kellett tanulnom járni. Az utolsó három évben volt egy alkarproblémám, ami óriási fájdalmakkal járt, és csak egy műtét segített rajta, de legalább most már rendben
vagyok, így megcéloztam az Európa-bajnoki
szereplést és azt, hogy elinduljak néhány világbajnoki fordulón” – fogalmazza meg a céljait Varga Imre, akinek a fejében egyetlen
egyszer – a kórház intenzív osztályán – fogalmazódott meg az, hogy hogyan tovább,
motorral vagy anélkül.
„Azt mondták, hogy nem fogok tudni járni,
persze, hogy elgondolkodtam, merre vezet az
utam. Aztán pár hónap múlva csapatbajnok
lettem. Utána egy évvel pedig lesétáltam 900
kilométert, az El Caminót, olyan csípővel, amire korábban azt mondták, hogy protézis kell
helyette. Kíváncsi voltam, milyen egyedül lenni a világ másik végén puritán körülmények
között, egy hátizsákkal, három alsógatyával,
három zoknival. Be akartam bizonyítani, hogy
rendben vagyok testben és fejben is. Követtem a jelzéseket, kevesebbet pihentem, hajnali ötkor keltem és estig sétáltam, így 22 nap
alatt a végére értem, 45 kilométert sétáltam
naponta. Sok mindent tanulhat az El Caminóból az ember, megismeri magát, van ideje
gondolkozni. Ebből erőt lehet meríteni később
is. Nekem jót tett, tudom, mit akarok, és azt
hogyan csinálom meg.”
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A legutóbbi hat bajnokijából négyet megnyert az ETO FC Győr, amely az elmúlt fordulóban idegenben verte 1–0-ra a Dorogot a labdarúgó NB II.-ben. A
tabella hatodik helyén álló csapat legközelebb vasárnap lép pályára, a Tiszakécske otthonába látogat. A győri együttes vezetőedzője, Klausz László bízik
a sikeres folytatásban.
Akció: december 10—16.

KLAUSZ LÁSZLÓ: SZERETNÉNK,

Kocsonyának való
húsok széles választékban

HA AZ ETO SZURKOLÓI MÉG INKÁBB
A CSAPAT MELLÉ ÁLLNÁNAK

Marhalábszár

Szerző: Pécskai István
Fotó: Vig Norbert

Fél évvel ezelőtt neveztek ki a csapat vezetőedzőjének. 1992 és 1994 között játékosként már erősítetted az ETO-t. Milyen volt visszatérni a klubhoz?
Úgy éreztem, mintha hazajöttem volna. A körülmények adottak ahhoz, hogy a csapat jól szerepeljen.
A vezetőség és a szakmai stáb is azért dolgozik,
hogy fokozatosan előrébb lépjen a klub. A nyári átigazolások nagy része jól sikerült, az újonnan érkezőket be tudtuk építeni a csapatba.

tosan biztatják a csapatot. Szeretnénk persze, ha
az ETO-szurkolók még inkább a gárda mellé állnának. Ha esetleg becsúszik egy-két vereség, akkor
se pártoljanak el az együttestől.
A drukkerek vágya, hogy ismét az első osztályban
szerepeljen a klub. Mit gondolsz erről?
Teljesen megértem őket, ha türelmetlenek, hiszen az
ETO nagy múltú klub, amely hosszú időn keresztül az
élvonalban szerepelt. Ugyanakkor reálisnak kell lennünk. Ahhoz, hogy feljusson egy klub az élvonalba, s
ott stabilan meg tudjon ragadni, nagyon komoly gazdasági háttér kell, amely mindezt lehetővé teszi.
Milyen céljai vannak az ETO-nak az elkövetkezendő időszakra?
Fontos szempont, hogy minél több fiatalt építsünk be
a csapatba. A klubnak vannak kiemelkedő tehetségei,
akiknek akár arra is lehet esélyük, hogy külföldre, neves klubba igazoljanak. Példaként említhetjük Kerkez
Milost, akit az olasz AC Milan vett meg az ETO-tól. A
célunk persze továbbá az is, hogy minél előkelőbb helyen végezzünk a bajnokságban.

Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt időszakban
remekül teljesített a csapat? A Magyar Kupában
kiejtette az élvonalban dobogós Puskás Akadémiát, a bajnokságban pedig a legutóbbi hat meccséből négyet is megnyert.
Mindenféleképpen. Bár jó passzban van az együttes, s főként idegenben jól teljesít, azért a hazai bajnoki találkozók miatt van bennem hiányérzet, sajnos több alkalommal is vereséget szenvedtünk otthon. Szeretnénk a saját stadionunkban is jól szerepelni, s győzelmeket aratni.
Ehhez a szurkolók támogatására is szükség van.
Bízol benne, ha a gárda továbbra is jól teljesít, még
többen látogatnak majd ki az ETO Parkba?
Megbecsüljük a drukkereinket. Néhány százan
szoktak lenni a hazai meccseinken, akik folyama-

Ebben a rutinos, korábbi válogatott játékosok,
mint például Priskin Tamás és Lipták Zoltán is sokat segíthetnek?
Igen. Úgy érzem, jó az egyensúly az öltözőben, ami
a fiatal és tapasztalt futballisták arányát illeti. Az
én feladatom, hogy mindegyikükkel megtaláljam a
közös hangot. Talán ez az edzői szakma legnehezebb része, pedagógusként is helyt kell állni, nem
csupán trénerként.
Amikor megérkeztél a csapathoz, azt mondtad,
szeretnéd, hogy az ETO támadó futballt játsszon.
Sikerült ezt megvalósítani?
A szezon elején számos mérkőzésünk volt, amelyen
nagyon sok helyzetet dolgoztunk, de ezeket sajnos
nem mindig sikerült kellőképpen kihasználni. A Puskás
Akadémia elleni győztes Magyar Kupa-találkozó fordulópontot jelentett ebből a szempontból. Az ötvédős
rendszerre helyeztük a hangsúlyt azon a meccsen.
Megmutatta a csapat, ha erősebb ellenféllel szemben
lép pályára, akkor is helyt tud állni. Más játékstílusban
ugyan, a védekezést előtérbe helyezve is eredményes
lehet. Ha lehetőség van rá, persze továbbra is igyekszik
látványosan játszani az együttes.

kaphatók!

2399 Ft/kg
Marhacomb
2699 Ft/kg
Marhanyak
2299 Ft/kg
Marha velôscsont
999 Ft/kg
Sertéskaraj csont nélkül

1299 Ft/kg
Sertésnyelv
999 Ft/kg
Sertésszív
750 Ft/kg
Sertés húsoscsont
350 Ft/kg
Sertésmáj
320 Ft/kg
Rántott csirkemell
húsfalatok, fagyasztott
4 kg/karton

1300 Ft/kg
Pápai extra
sonka

2290 Ft/kg
Magyar Gála alma

269 Ft/kg
Steffl dobozos sör
4,1%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db
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