


út szintén a térség közös cél-
jait szolgálja” – mondta Kara
Ákos. „Közös térségi gondolkodás
kell a jövőben is, ehhez kérjük majd ta-
vasszal a választók bizalmát, hogy foly-
tathassuk a megkezdett munkát képviselő-
társammal és a régió településvezetőivel” –
emelte ki a képviselő. „A régi strandon sokszor
jártam, de most csak ámulok és bámulok, hogy
mi minden készül itt, az egykori fürdő területén”
– mondta a Győr Plusznak Tápszentmiklós pol-
gármestere. „Nagyon köszönjük a meghívást, el
is meséljük majd a falubelieknek, hogy micsoda
turisztikai élmény vár majd rájuk is” – tette hoz-
zá Kovács József. „Elképesztő, hogy mekkora
változást hoz ez a sokmilliárdos beruházás a
térség életében, nem gondoltam volna, hogy
ilyen szintű munkák zajlanak a területen” – fo-
galmazott Kamocsai Sándor. „Eddig a felvidéki
Nagymegyerre vagy Lipótra jártunk fürdeni a
minőségi szolgáltatások miatt, 2023 tavaszától
azonban már Győrbe is jöhetünk, ha világszín-
vonalon pihenni, kikapcsolódni szeretnénk” –
mondta Kisbajcs polgármestere. 

Az ország egyik legszebb helyén lévő, a Mosoni-
Duna és a Rába találkozásánál fekvő fürdője tel-
jes megújuláson esik át. Árvízvédelem, meden-
cék, csúszdák, óriás szódásszifon és parkolóle-
mez is készül, összesen mintegy 21, 3 milliárd fo-
rint kormányzati támogatásból. A mostani bejá-
rásnak egyébként folytatása is lesz, hiszen Simon
Róbert Balázs és Kara Ákos tervei szerint január-
ban újabb településvezetőknek mutatják majd
meg Győr és régió legnagyobb fejlesztését. 

„Magyarország egyik legszebb és legmodernebb
élményfürdője az egész térség érdekeit és fej-
lődését szolgálja majd, ezért gondoltuk úgy,
hogy meghívunk polgármestereket, hogy ők is
betekinthessenek a beruházás részleteibe” –
mondta a Győr Plusznak Simon Róbert Balázs.
„A munkálatok jól haladnak, hála a kedvező idő-
járásnak, már látványosan készül az óriás szó-
dásszifon alakú, többemeletes torony, a 25 mé-
teres úszómedence és a parkolólemez is” – tet-
te hozzá az országgyűlési képviselő. „Ez a vízi él-

ménypark egy igazi ékszerdoboz lesz, ahova re-
ményeink szerint nem itthonról, de a határokon
túlról is érkeznek majd turisták” – fogalmazott
a politikus. „Az ország egyik legszebb vízi él-
ményparkja ötvözi a hagyományokat és a jövő
innovációját, ráadásul egy olyan fejlesztés, ami
összekapcsolja Győrt és a térségbeli települése-
ket” – emelte ki Kara Ákos a bejáráson. „Eddig
is ez volt a célunk, hogy a térséget összekapcso-
ló és erősítő fejlesztéseket valósítsunk meg, és
ez a célunk a jövőben sem változik” – hangsú-
lyozta az országgyűlési képviselő. „A korábban
már átadott 8311-es út és a Győr–Pannonhal-
ma kerékpárút is a térség településeit kapcsolja
össze, de a fejlesztés alatt lévő 83-as számú fő-

A Győrben épülő új élményfürdő nemcsak a város,
de az egész régió érdekeit szolgálja, hangzott el azon
a bejáráson, ahol a város két országgyűlési képviselője
térségbeli polgármestereknek mutatta be a készülő beru-
házást. Simon Róbert Balázs és Kara Ákos tucatnyi település-
vezetővel közösen járták be a területet. A Modern Városok Prog-
ram keretében egyedülálló élményfürdő készül a korábbi strand te-
rületén, 21,3 milliárd forint kormányzati támogatással. A munkák jól ha-
ladnak, a fejlesztés pedig a tervek szerint 2023 nyarára készülhet el.   
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AZ ÚJ ÉLMÉNYFÜRDO 
A RÉGIÓ ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA 
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Fotó: O. Jakócs Péter

Kedves Olvasóink! Következő lapszámunk december 23-án, csütörtökön jelenik meg.
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Néha felnézek a felhőtlen éjszakai égboltra. Ilyenkor azon
kapom magam, hogy a tekintetemet egy ideig nem tudom
levenni róla. Az este sötétjében és az egyre csendesebbé

váló környezetben oly megnyugtató a látvány. A megszámlálhatat-
lan csillag mozdulatlansága és ragyogása elbűvölő. Tudom, hogy
amit többé-kevésbé szabad szemmel látok, csupán töredéke a teljes
valóságnak. Különleges távcsövekkel tejútrendszereket és csillag-
ködfoltokat is láthatnék. És amit így megcsodálhatnék, az sem je-
lentené az univerzum határát. Amit látok és amit elképzelek, mindig
ebbe a kérdésbe torkollik: mi lehet ott, ahová már a nagyszerű mű-
szerekkel sem lehet ellátni? Ilyenkor ezt a következtetést szoktam
levonni: rengeteg titkot rejt a világegyetem. Magamat pedig annyira
kicsinek, jelentéktelennek és esendőnek érzem. 

Az egyik zsoltár gondolata szokott eszembe jutni: „Az egek hir-
detik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét.” Az égbol-
tozat varázsa ejtette rabul az Istent dicsőítő költemény szerzőjét.
Megsejtette, ha ilyen hatalmasak, gyönyörűek a csillagok, vajon
mekkora hatalmú és szépségű lehet ezek Alkotója.

Karácsony előtt néhány nappal egy messze távolból érkező üzenet
bukkan fel az emlékezetemben: „az Ige testté lett, és közöttünk élt.”
Úgy érzem, oda kell figyelnem arra, Aki érkezik. Ő a világegyetem
15 milliárd fényévnyi méretének elképzelhetetlen titkából jön. 

Testté lesz, Aki a világmindenséget könnyedén a kezében tartja. A
nagy hatalommal rendelkező Teremtő magára ölti az emberi létem-
mel együtt járó tehetetlenséget, gyengeséget és mulandóságot. Ma-
radéktalanul aláveti magát a földön tapasztalható feltételeknek. 

Ő nemcsak rövid időre érkezik, hanem tartósan itt marad. Gyermek-
ként lép be a világomba, hogy otthonává tegye a mindenségben
pontnak látszó Földet. 

Csak ámulni tudok, amikor elgondolkodom azon, miért tette ezt. Erre
csak egyetlen válasz jut eszembe. Ezt csak szeretetből tehette. 

A szeretet bármire képes azért, hogy a másiknak jó legyen. Annyira
jó érzés annak ismételt átélése, hogy a világegyetemben fontos és
megajándékozott ember lehetek. 

ADVENTI TŰNŐDÉS
Szerző: Tájmel Antal győr-szabadhegyi plébános
Fotó: O. Jakócs Péter 

Abetlehemi Születés-bar-
lang örökmécseséből vett
láng minden évben kará-

csony előtt osztrák cserkészek
közreműködésével érkezik
Ausztriába, Isten szeretetének és
békéjének szimbólumaként. A
láng lámpásról lámpásra adva jut
el egész Európa cserkészeihez,
keresztény gyülekezeteihez és
onnan a családok karácsonyi
asztalaira.

December 12-én az Öt Templom
Advent szervezői közvetlenül a
hegyeshalmi határról, az osztrák
cserkészektől hozták Győrbe a
betlehemi békelángot.

A fesztivál keretében az újvárosi
keresztény templomok szertar-
tásain aranyvasárnap és a kará-
csonyi ünnepek alatt a betlehemi
békeláng fényével égnek a gyer-
tyák, és mindenhol lesz lehető-
ség a lángot hazavinni azoknak,

GYERTEK EL
A LÁNGÉRT!

IDÉN IS MINDENKI HAZAVIHETI KARÁCSONYRA
A BETLEHEMI BÉKELÁNGOT

akik készülnek fedeles mécses-
sel a biztonságos szállításhoz.

A láng továbbadásában idén is se-
gédkezik dr. Dézsi Csaba András
polgármester, aki az újvárosi re-
formátus gyülekezet presbitere-
ként 19-én, aranyvasárnap, a dél-
előtt 10 órakor kezdődő istentisz-
teletet követően lesz a betlehemi
békeláng lángőre a Kossuth utcai
református templomban. Szeles
Szabolcs alpolgármester ugyan-
ebben az időben az evangélikus
gyülekezet szertartása után, az
evangélikus Öregtemplomban se-
gédkezik majd a lángosztásnál.

Az Öt Templom Advent szervezői
a szertartások mellett hétfő kivé-
telével mindennap 13 és 18 óra
között tartanak lángőrséget a
Rát Mátyás téri kápolnánál,
ahonnan még 23-án is lesz lehe-
tőség hazavinni a betlehemi bé-
kelángot.
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IIyen évre számított?
Nem.

Mennyiben volt más, mint amilyenre az év ele-
jén gondolt?
Azt hittem, a Covid-járvány le fog csengeni, és
az emberek mindegyike rohan beadatni az ol-
tást. Nem így történt, helyette a tízmillió álin-
fektológus országa lettünk. Jó néhány nyugat-
európai ország sem jobban átoltott nálunk.
Ezek szerint nem magyar specialitás, hogy a

Évértékelő beszélgetésre kértük meg Győr polgármesterét, dr. Dézsi Csaba Andrást. Több okból is külö-
nös, sajátos volt ez az esztendő. A Covid-járvány nem szorult vissza, ez a helyzet jelentősen szűkítette
minden település önálló mozgásterét. Ugyanakkor Győr történelmi eseményt ünnepelt: 750 éve kapott
királyi városi rangot. Ennek a városközösséget összefogó, emlékezetesen méltó megünneplése öröm-
teli kötelessége volt a városnak. Beszélgetésünk során a polgármester a jövő év legfontosabb fejlesz-
tései közül is felvázolt néhányat.

ORIZZÜK MEG LELKÜNKBEN A BÉKÉT!
társadalom egy eléggé heterogén rétege nem
hajlandó beoltatni magát.  Persze, ez nem ma-
gyar sajátosság, hiszen ma már az álhírek a di-
gitális médiában legalább annyira gyorsan és
hatékonyan terjednek, mint maga a vírus.

Miben hozott még mást ez az év, mint amire
előzetesen számított?
Azt hittem, hogy az emberek sokkal toleránsab-
bak és megértőbbek lesznek egymás problémái
iránt a bajban, mivel a járvány első hullámában
soha nem látott összefogás alakult ki a társada-
lomban. Aztán ahogy az egész járvány elhúzó-
dott, sokan egyre ingerültebbek és türelmetle-
nebbek a másikkal szemben. Lehet, hogy ez tör-

vényszerű, de engem azért eléggé meglepett.
Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy mint a
város vezetője a békét és a békességet hirdes-
sem nap mint nap. Ezért is mutatom minden al-
kalommal két ujjam feltartásával a béke jelét.

Ezt többször elmondta, mégis sokan azt hi-
szik, hogy a Viktóriát, a győzelmet jelzi ezzel
a gesztussal.
Tudom, de ez teljes félreértés. Szerintem ma
leginkább a békére van szüksége a világnak, az
embereknek. Legyen az lelki békénk megőrzé-
se, vagy az egymás iránti tolarencia. Szeren-
csére a győriek többsége érti, és egyre inkább
időszerűnek gondolja az üzenetemet.

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS POLGÁRMESTERT ÉVZÁRÓ BESZÉLGETÉSRE KÉRTÜK

´́
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Nagy Ferenc / O. Jakócs Péter
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Polgármesteri tervei közül – a teljesség igénye
nélkül – mit tudott elérni, megvalósítani az
idén, ebben a kiszámíthatatlan helyzetben, a
bizonytalan körülmények között? 
Méltó módon megünnepeltük Győr királyi vá-
rossá válásának 750. évfordulóját, és minden
műfajban világsztárokat csábítottunk Győr-
be. Ebben, a kultúra szempontjából szinte re-
ménytelen helyzetben önálló színházi társu-
latot hoztunk létre, ami a művészek egzisz-
tenciális biztonságát és a városhoz való kö-
tődésüket egyaránt szolgálja. Nem volt köny-
nyű, de talpra állítottuk hulladékszállító cé-
günket, számos utat felújítottunk, megépí-
tettünk, tisztább és biztonságosabb lett a
város. De ami a legeslegfontosabb, hogy va-
lódi párbeszédet alakítottunk ki a Győrben
élő emberekkel. 

Mi az, amit az erőfeszítések ellenére eddig
nem sikerült megvalósítania? 
Január végén leszek két éve polgármester, és az
első három hónap kivételével a Covid-járvány

határozza meg gazdasági hátterünket. Ezért
próbálunk a racionális gondolkodás keretein belül
tervezni. Ugyanakkor hosszú távú fejlesztési ter-
veinket is előkészítjük. Amit nehezen fogadok el
a mai napig, az a hivatali működésből fakadó,
számomra lassú ügymenet, az, hogy sokszor,
sok helyen kell egyeztetnünk a dolgokat ahhoz,
hogy elintéződjenek, ne akadjanak el a hivatalok
útvesztőiben. Az akut szívinfarktus-ellátás tem-
pójához szoktam az elmúlt húsz évben, ezért ezt
a lassúságot, körülményességet volt a legnehe-
zebb feldolgozni. Tulajdonképpen a mai napig
nem tudom elfogadni, hogy vannak dolgok, ami-
ket elhatározunk, megbeszéljük, aztán nem, vagy
csak nagyon soká történnek meg.

Ez nem feltétlen a hivatali apparátus lassúsá-
ga, hanem a túlszabályozás, a gyakran feles-
legesen túlbonyolított hatósági eljárások kö-
vetkezménye. 
Ezt elfogadom, sőt példát is tudok mondani
rá. Itt van a 82-es számú főút új bevezető
szakaszának az esete. Évekkel ezelőtt meg-

tervezték, most Kara Ákos országgyűlési kép-
viselő segítségével pénzt is szereztünk a
megvalósításához. Az építéshez szükséges
kiviteli tervek határideje azonban lejárt. Szin-
te hihetetlen, hogy egy már megtervezett
négysávos út, ami ugyanarra a nyomvonalra
épül, új engedélyeztetési procedúrát igényel,
beleértve a környezetvédelmi tanulmány el-
végzését is, amit mind a négy évszakban
megvizsgálnak, ezért minimum egy évig tart
a terv aktualizálása akkor is, ha semmi válto-
zás nem történik benne. A régi terv érvényes-
sége ugyanis nem hosszabbítható meg, az
egész eljárást az elejétől újra kell kezdeni. 

Mi volt az ön számára az idei év legemlékeze-
tesebb eseménye?
A Győr-kereszt avatása a városháza előtti té-
ren. Ez a kereszt Győr egyik legfontosabb tör-
ténelmi sikerének állít emléket, mely megha-
tározta Európa jövőjét is. 

Mi lehet az oka annak, hogy egész Ausztriában
ünnepelték Győrt a törökök elleni győzelmé-
ért, máig álló Győr-keresztekkel köszönték
meg nekünk, hogy elődeink megvédték a ke-
resztény Európát, a köztudatból azonban ez az
ismeret mintha hiányzott volna?
Nem tudom, miért. A város vezetőivel Auszt-
riában felderítettük és felkerestük ezeket a
kereszteket. Részletesen, szakszerűen doku-
mentáltuk őket, beszélgettünk a történetü-
ket ismerő helybeli emberekkel. Nagyon jó
érzés volt győrinek lenni. Tervezem, hogy rö-
videsen szabadságra megyek és befejezem
az erről szóló könyvemet. Az igazság az,
hogy néhány félbehagyott könyv még van a
számítógépemen. Jövőre kettő-három bizto-
san meg fog jelenni. 

Mit remél a következő évtől?
Nagyon fontos tény, hogy a kormány haté-
kony gazdaságpolitikájának és a győri embe -
rek szorgalmas munkájának köszönhetően
az adóbevételeink nem csökkentek, csak az
adókedvezmények mértékének megfelelően.
Ezért – bár a kiadásaink jelentősen megnőt-
tek – a bevételek oldaláról tudunk kalkulálni.
Reményeim szerint elindul a kulturális köz-
pont tervezése, már folyamatban van a
Spartacus csónakház és a győri élményfürdő
építése, tervezem a Vaskakas taverna és a
hozzá tartozó várbástya visszaszerzését is.
A Kuopio parkban megkezdődik a parkolóle-
mez építése, és folyamatban van az Ipar út
végén épülő új Duna-híd kivitelezőjének köz-
beszereztetése. Remélem, hogy az ETO fo-
cicsapat sorsa is jóra fordul, és elindul egy
felfelé ívelő pályán. Emellett nagyon sok ter-
vünk van, kisebbek, nagyobbak, de talán a
legfontosabb az, hogy a békét meg tudjuk
őrizni a lelkünkben, Győrben akkor is, ha az
országgyűlési választások kampányában bi-
zonyára számos agresszív megnyilvánulás-
sal találkozhatunk.
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Az oldalt szerkeszti: J. Kovács Andrea

Adományozás, kézműves ajándék készítése és hulladékhasznosítás.
A Prohászka-óvodában egy jó szándékú támogató segítségével a felsoroltak
mindegyikét sikerült megvalósítani.  

A csoportszobákban halk zene mellett jókedvű
munka folyik. Anna, Réka, Lilla, Panka, Márk, Dá-
vid, Máté és a többiek nagy igyekezettel ünnepi
díszeket készítenek. Apró kezeik alól olyan gyö-
nyörű textilszívek, karácsonyfák, szaloncukrok
kerülnek ki, amelyek bármely kézműves vásár-
ban megállnák a helyüket. Igazán szépet alkotni
azonban csak minőségi anyagokból lehet. Ezeket
Nagy Rita belsőépítész, a D Stúdió tulajdonosa,
művészeti vezetője hozta el az óvodába.

„Régóta ajándékozunk kifutott kollekcióból
maradt anyagokat a Prohászka-ovinak. Itt
ügyes és kreatív pedagógusok és a gyerekek
által megannyi csoda születik. A múltkor eljöt-
tünk megnézni ezeket a tárgyakat, akkor jött
az ötlet, hogy karácsony közeledtével készít-
senek díszeket. Alkotás közben beleteszik a
szeretetüket, a szívük egy pici darabját. Ezt az
energiát visszük el azoknak a beteg gyerekek-
nek, akik nem lehetnek együtt a szüleikkel,
testvéreikkel szenteste – válaszolja kérdé-
sünkre Nagy Rita, aki munkájában is fontos-

SZÍVBOL KÉSZÜLT AJÁNDÉKOK
Fotó: Marcali Gábor nak érzi a maradék anyagok újrahasznosítá-

sát, hogy minimálisra csökkenjen a hulladék.

Virágné Bertalan Éva óvodavezető minden jó
kezdeményezést lelkesen fogad. „Óvodásaink
tudják, hogy advent a várakozás ideje. Örven-
dezünk, hogy Jézus karácsonykor megszüle-
tett, eljött, és azóta is eljön hozzánk. Ez az idő
alkalom arra, hogy a körülöttünk élőknek meg-
mutassuk szeretetünket, örömet szerezzünk

egymásnak, embertársainknak. Apróságaink-
nak erős ösztönzést jelent, hogy a napi jó cse-
lekedeteikért csillagokat gyűjthetnek a saját
harangocskájukra, amit majd felrakhatnak az
otthoni karácsonyfára.

Nagyszerű érzés számunkra, hogy most az
egész óvoda jót tehetett. A kapott anyagokat –
amik egyébként a kukába kerülnének – mi újra -
hasznosítottuk. A díszeket ügyes kezű kolléga-
nőm varrta, a kicsik a formákat kitömték tömő-
anyaggal, majd a csoportban kidíszítették.
Most még odaadóbban szorgoskodtak, hiszen
tudták: olyan beteg gyerekek csodálhatják meg
szenteste a díszített fenyőt, akik nem otthon
töltik az ünnepeket.

Kézműves alkotásainkkal egyrészt támogatjuk
intézményünk „Zöld Prohászka” elnevezésű
kampányát. Másrészt tudjuk, hogy az óvodáskor-
ban lefektetett alapok nagyban meghatározzák a
környezetvédelemhez való későbbi hozzáállást.
Ezért kezdjük el ilyenkor kialakítani a természet-
tudatos magatartást, a környezet védelméhez,
megóvásához kapcsolódó szokások, szabályok
elsajátítását. Fontos feladatunk az is, hogy a
gyermekek érdeklődését ráirányítsuk teremtett
világunk értékeire” – mondja Bertalan Éva.

Az óvoda és az üzlettulajdonos összefogása
példaértékű lehet mindnyájunk számára. Vi-
gyázzunk környezetünkre karácsonykor is!

KÖRNYEZETTUDATOS ÜNNEP

´́
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EGYETLEN FEGYVERÜK A SZÓ
KRÍZISKEZELŐ TRÉNING PEDAGÓGUSOKNAK

Konfliktuskezelő tréningre hívták a város pedagógusait a Lukács
Sándor Járműipari és Gépészeti Technikumba. A hatékony szakmai
megoldást az országban elsőként dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester kezdeményezte.

Több mint százan mentek el a Lukács
Sándor-iskolába, hogy részt vegyenek
a veszélyes és problémás helyzetek

megoldásának felismerésére rendezett
programon. Az előadást dr. Farkas István
dandártábornok tartotta. Az eseményen
részt vett Knézy Jenő, a Győr+ Média vezér-
igazgatója és Szabó Csaba őrnagy, a megyei
rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztály-
vezetője.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester el-
mondta: „Az elmúlt időszakban sok hírt hall-
hattunk tanárokat ért inzultusokról. Ezeket a
szituációkat hatékonyan kell megoldani az
egyetlen olyan fegyverrel, ami mindig nálunk
van. Ez a szó. Kell tudni, hogy mikor kell hall-
gatni, mikor kell megszólalni, és adott hely-
zetben mit kell mondani. Fontos, hogy sza-
vainkkal ne olajat öntsünk a tűzre, hanem
megnyugtassuk a kedélyeket. Ezt nem tanít-

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

ják a főiskolákon és az egyetemeken. Ezért
próbálunk ebben segíteni, bár nem mi va-
gyunk az iskolák fenntartói. Először az isko-
laigazgatók véleményét kértük ki, ők nyitot-
tan és örömmel fogadták a kezdeményezést.
Még csak képzés a kezdeténél tartunk, de a
célunk az, hogy a tréning végére úgy tudják
használni a szavakat, mint egy profi mester-
lövész a puskáját.”

„Ez egy konfliktuskezelő lélektani tréning,
ami arról szól, hogy a tanárok a fellépő krí-
zishelyzeteket mind pedagógus-diák, mind
pedagógus-szülő viszonylatban hogyan
előzhetik meg, ismerhetik fel, illetve baj ese-
tén hogyan kezelhetik pusztán kommuniká-
ciós eszközökkel. A jó kommunikáció min-
denkivel szemben alkalmazható, hiszen min-
denkire lehet hatni, a pedagógusoknak pedig
nincs más eszköze a konfliktuskezelésre,
mint a beszéd. Itt megtanítják őket, hogyan
lehet olvasni a testbeszédből, mi vezet a fi-
zikai agresszióhoz és hogyan lehet ezt meg-
akadályozni” – válaszolta a Győr Plusz kér-
désére Knézy Jenő.

AGyőr-Szol Zrt.-nek december 21-
én 6 óráig kell új földgáz-kereske-
delmi szerződést kötnie. Az átme-

neti időben a távhőtermelő a jogszabály-
ban meghatározott szabályozott díjat
köteles fizetni a stratégiai készletből
felhasznált földgázért. A hét napban a
Győr-Szol-nak egy új gázszolgáltatót
kell találnia, ha ez nem sikerül, akkor a
Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal (MEKH) jelöl ki hatósági-
lag egy új szolgáltatót.

Előzmény, hogy a Global NRG Zrt. 2014 óta
látta el földgázzal a távhőszolgáltatásért is
felelős Győr-Szol Zrt.-t. A földgázkereskedő
októberben kezdeményezte az idén kötött
szerződés módosítását „a gázárak drasz-
tikus változása” miatt. A győri közgyűlés
engedélyt adott a közszolgáltató cégnek,
hogy újratárgyalja a gázkereskedővel nyá-
ron kötött szerződését, de a Global NRG
Zrt. felmondta a szerződést.

STRATÉGIAI 
GÁZT KAP
A VÁROS

Miután december 14-én reg-
geltől a Global NRG Zrt. fel-
mondta a Győr-Szol Zrt. föld-
gázellátási szerződését, még
aznap arról hozott határoza-
tot a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH), hogy 7 napig a biz-
tonsági földgázkészletből
kapjon gázt a cég a távhővel
fűtött 25 ezer lakás zavarta-
lan ellátása érdekében.
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Miért lett szívügye a Papagájmentő Alapít-
vány?
Az egész azzal kezdődött, hogy a kórház-
ban harminckilenc évet követően befejez-
tem a pályafutásomat, melyben az ember-
életek mentése volt a fő szerep. Győrben
16 évvel ezelőtt létrehoztuk férjemmel a
szívkatéteres laboratóriumot, amiről már
sokat hallhattak a megyében élők, hiszen a
szívbetegek ellátásában ez jelentősen javí-
totta a szívinfarktusos betegek életkilátá-
sait. Most hirtelen űr keletkezett az éle -
temben, mivel eddig éjjel-nappal dolgoz-
tam és emberéleteket mentettem. Dr. And-
réka György, a Xantus János Állatkert igaz-
gatója tudta, hogy arapapagájokat tartunk
otthon. Felhívott, mert adódott egy problé-
ma, amelyről úgy gondolta, segíthetek
megoldani. Arapapagáj-fiókák keltek ki a
tojásukból, a felnevelésükhöz pedig szük-
ség volt valakire, mert az anyjuk nem etette
őket. Gyuri megkérdezte, vállalnám-e a fel-
adatot. Azonnal igent mondtam. Ez most
nagyon kellett a lelkemnek. Ezeket a kisma-
darakat eleinte két-, majd háromóránként
kell etetni. Éjjel-nappal, de ez nem okoz
számomra gondot, hiszen az ügyeletben el-
töltött évtizedek alatt megszoktam, hogy
ha menni kell, akkor menni kell dolgozni.

Ez igazán nemes cselekedet. Milyen vissza-
jelzéseket kapott?
A Szegedi Vadasparkból hamarosan felhív-
tak telefonon. Megkérdezték, vállalnám-e
további két kismadár gondozását, ugyanis
gyesre ment az a hölgy, aki a papagájokat
neveli. Igent mondtam, és onnan négy fió-
kát felneveltem. Ez a folyamat három hó-
napos korukig tart, addigra lesznek képesek
önállóan táplálkozni. Ezt követően arra kér-
tem igazgató urat, ha már így dolgozom,
hadd lehessek önkéntese a győri állatkert-
nek. Írtunk egy szerződést, így már hivata-
losan is a Xantus János Állatkert csapatát
erősítem. Ez nagy öröm számomra és
büszke vagyok rá.

A győri állatkert önkénteseként egy papagájmentő központ kialakításán dolgozik dr. Dézsiné Szentes
Veronika. Az új állatvédelmi törvény kormánybiztosa, Ovádi Péter javaslatára létrehozott egy alapít-
ványt, hogy a felelős állattartásra nevelje a gyerekeket, illetve a majdani központ otthont adjon az ár-
ván maradt, elkobzott, gazdátlan vagy beteg madaraknak.

Gyorsan híre ment, hogy mennyire a szívén
viseli ezeknek a speciális gondoskodást
igénylő állatoknak a sorsát.
Valóban így van. Amikor a pingvineket beköl-
töztették a Xantus János Állatkertbe, ott volt
Ovádi Péter állatvédelemért felelős minisz-
teri biztos is, aki odajött hozzám. Elmondta,
hallott róla, hogy milyen szinten foglalkozok
papagájokkal. Ő is úgy gondolja, a kutyák, a
macskák és a nyulak mellett más állatok
élete is nagyon fontos. Kevesen tudják, de a
„tollas majom” a világ öt legintelligensebb ál-
latának egyike. Ha például valamilyen okból
adódóan megválnak tőlük a gazdáik vagy el-
hunytak, ezeket az „özvegy” állatokat nem
könnyű olyan helyre elhelyezni, ahol megfe-
lelő környezetben gondoskodnak róluk. Ovádi
Péter megkérdezte, hogy létre tudnék-e hoz-
ni egy papagájmentő központot, együttmű-
ködve az állatkerttel. Remek ötletnek tartot-
tam, s azonnal elkezdtem a szervezést.

Segített valaki a terv megvalósításában?
Igen, Balázs Csaba papagájtenyésztőt kértem
fel, aki már korábban is sokat segített a ma-
daraink optimális elhelyezésének kialakításá-
ban. Az alapítványt ter-
mészetesen saját
pénzből hoztam lét-
re, majd gyűjtésbe
kezdünk és pályá-
zunk a papagájmentő
központ létrehozására.
A környékbeli orszá-
gok közül csak Auszt-
riában működik ha-
sonló, azt már meg
is látogattuk.

Más kisállatoknak is segíthet a papagájköz-
pont?
Fő célunk a felelős állattartásra való nevelés,
ezért szeretnénk együttműködni más állat-
védelmi központokkal is, például kutyamen-
helyekkel és macskavédő egyesületekkel.
Edukációs programokat szervezünk a felelős
állattartásra való nevelésről. A Széchenyi Ist-
ván Egyetem hallgatói is több ponton csatla-
kozhatnak a programunkhoz. 

Hogyan készül a karácsonyra?
Összehozom a családot, főzök. Ilyenkor nincs
társadalmi munka és önkormányzati teendő.
Régebben a férjemmel együtt ügyeltünk a
kórházban karácsonykor és szilveszterkor.

Mi lesz az ünnepi menü?
Vacsorára a szokásos halételek várhatók, ha-
lászlé és fogas kerül majd az asztalra. Ebédre
húslevest csinálok, illetve vadat kaptam, amit
megsütök. A férjem nagyon szereti a diós és
a mákos bejglit, az sem maradhat el.

PAPAGÁJOKAT MENT,
ÉS A FELELŐS ÁLLATTARTÁSRA NEVEL
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: O. Jakócs Péter
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A Patent központjában, Győrben került sor arra
a baráti találkozóra, ahol a Győri Audi ETO KC
elnöke, dr. Bartha Csaba, és a Patent vezérigaz-
gatója, Kocsis Róbert, valamint a vezérigazga-
tó-helyettes Bauer László aláírták az újabb egy

A PATENT ISMÉT TÁMOGATJA A GYŐRI AUDI ETO KC-T

A Patent Csoport hosszú évek óta kiemelt támogatója a győri sportnak. „Az
Audi ETO KC csapata Győr nevét világszerte teszi ismertté. Büszkék vagyunk,
hogy a lányok mezén 2022-ben is ott lehet a Patent logója” – mondta Kocsis
Róbert, a Patent Csoport vezérigazgatója azon az eseményen, ahol dr. Bartha
Csabával, a klub elnökével újabb egyéves támogatói szerződést írtak alá.

évről szóló támogatói szerződést. A győri kézi-
labdások mérkőzéseit, a kiemelt, nemzetközi
viadalokat is a Patent képzett és sportbiztosí-
tásból is vizsgázott munkatársai végzik. A klub
elnöke elmondta, elégedettek a vagyonvédelmi

cég munkájával, korrektek, gyorsak, hatéko-
nyak, és mind a játékosok, mind a nézők biz-
tonságban vannak az Audi Arénában.

A támogatás, amely újabb egy évig járul hozzá a
Győri Audi ETO KC munkájának eredményeihez,
jelentős összeg, de a Patent vezetői szerint azok-
nak a cégeknek, akik Győrben dolgoznak, szinte
kötelességük, hogy vissza is adjanak a közösség-
nek, ahol dolgoznak. Nem véletlen, hogy a 32
éves vagyonvédelmi vállalkozás mindig figyelt ar-
ra, hogy a sportot, a kultúrát, a közösségi életet
segítse, hogy jótékony akciók mellé álljon. 

„A város kultúrája és sportja mindig is számít-
hatott ránk, és bízom benne, ezután is segíthe-
tünk a szülővárosunkban, ahol nemcsak a cé-
günk, de a cég vezetői, tulajdonosai is szület-
tek. Fontos nekünk Győr, fontos a kiváló kézi-
labdacsapat!” – hangsúlyozta az aláírást köve-
tően Kocsis Róbert. (x)

Patent-központ: Bauer László vezérigazgató-helyettes, dr. Bartha Csaba, 
a Győri Audi ETO KC elnöke, Kocsis Róbert vezérigazgató 

Horváth Ede eladott egy darab szántóföldet a
ménfőcsanaki határban. Másfél év múlva arra
járt, s azt látta, hogy a földet fölverte a gaz,
nem gondozza, nem műveli senki.

Dühösen hazament, otthonról vitt és levert egy
karót a szántóföldbe, rászegelt egy fatáblát,
aztán fölírta rá:
„Ez már nem Horváth Ede tulajdona.”

Az államminiszter alsógatyája címmel, Győr 750. jubileumának alkalmából született könyv, ami nemcsak attól igazán
győri, mert szerzői, Hajba Ferenc és Nagy Roland, a Győr+ Média újságírói itt élnek és alkotnak a városban, hanem azért
is, mert szereplői között is sok helyi érdekes emberről és megmosolyogtató történeteikről olvashatunk, a magyar politi-
kusok, sztárok, sportolók vagy épp világsztárok sztorija mellett. 

Álljon itt egy sztori Horváth Edéről 
Hajba Ferenc tollából:

a szántóföldön
TÁBLA

Kapható:
Győr+ Média szerkesztősége (Kodály Z. u. 32/a)
Látogatóközpont (Baross út 21.)
Lokálpatrióta – Belvárosi Könyves Polc (Baross út 4.)
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„Tápokat hoztunk. Amiben tudok, segítek polgár-
mesterként és magánemberként egyaránt.
Hosszú ideje példaértékű missziót, kiemelkedő
munkát végez a Győri Állatmenhely, amikor az
utcára került házi kedvenceket befogadja. A vá-
ros polgárai is fontosnak érzik, hogy az állatok
megfelelő körülmények között legyenek, hiszen
sokan jönnek kutyákat sétáltatni, és még többen
vannak, akik adományokkal támogatják a men-
helyt” – nyilatkozta dr. Dézsi Csaba András.

Felesége arról szólt, hogy végigsétálva a ken-
nelek között vegyes érzések kerítették hatal-
mukba. „Egyrészt örülök, hogy segíthetünk.
Másrészt megérintett az a szomorúság, ami a

ÁLLATOK KARÁCSONYA
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

Száznegyven kutya és hatvan cica él jelenleg a Győri Állatmenhelyen.
Gondozóik és a jó szándékú emberek szombaton és vasárnap különle-
ges napot rendeztek nekik, hogy az ünnepi készülődésből ők is része-
sülhessenek. Az állatok karácsonyára ellátogatott dr. Dézsi Csaba
András polgármester és felesége, dr. Dézsiné Szentes Veronika is.
Természetesen nem üres kézzel érkeztek.                                                                                                                                            

kutyák szeméből áradt. Fontosnak tartom a fe-
lelős állattartásra nevelést, szerintem már kis-
gyermek korban el kellene kezdeni – mondta
dr. Dézsiné Szentes Veronika.

Nagy Pétert, az Emberek az Állatokért Alapít-
vány kuratóriumának tagját arról kérdeztük,
miben különbözik ez a nap a többitől?
„Ezen a napon tovább tartunk nyitva és felál-
lítjuk az állatok karácsonyfáját. Úgy gondoljuk,
hogy ebben az ünnepi időszakban, a szeretet-
teljes készülődés közben róluk is meg kell em-
lékezni. Főleg azokról az állatokról, akik az em-
beri felelőtlenség miatt váltak gazdátlanná és
kerültek az utcára és onnét hozzánk. Ők arra
várnak, hogy egy család meglássa bennük a le-
endő családtagot és egy új élettel ajándékozza
meg őket” – válaszolta Nagy Péter.

Az új vezető 2016 óta vesz részt a városi
csoport munkájában, az elmúlt négy évben
alelnökként tevékenykedett. Az elnöki meg-
bízatása két évre szól, ezalatt szeretne mi-
nél több tagot toborozni és erősítené a
szervezet jelenlétét a helyi politikában, il-
letve közéletben. A közeljövő legfontosabb
feladata pedig a 2022-es országgyűlési vá-
lasztásokra való felkészülés és a kampány-
ban való részvétel. „Hatalmas megtisztel-
tetés, ugyanakkor rendkívül nagy kihívás
egy ilyen szervezet elnökének lenni. Ezúton
szeretném megköszönni a tagoknak a bi-
zalmát!” – mondta az újdonsült vezető.

A Fidelitasnak országos szinten 200 cso-
portja működik, több mint 10 ezer taggal.
Pusztai Gábor szerint a győri szervezet so-
kat fejlődött az elmúlt években.

ÚJ ELNÖKE VAN
A GYŐRI 
FIDELITASNAK

Pusztai Gábor lett a Fidelitas
győri csoportjának új elnöke,
akit egyhangúlag választottak
meg a szervezet tagjai.

Szerző: Ficsór Dávid
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Kár szépíteni: a magyar embernek az ünneplés
mellé legtöbbször dukál a féktelen tivornya is,
legyen szó az ételekről vagy az italokról. El kell
fogadni, legyintenek sokan. Azt viszont már
nem, hogy akár karácsonykor vagy szilveszter-
kor és az új év első napján az ügyeletes patikák
vagy az ügyeletek ajtaját zörgessük amiatt,
amire jó előre fel lehet készülni. Mindenkinek
kell, hogy legyen otthon gondosan összeválo-
gatott és mindig frissített házipatika. 

Ebben volt segítségünkre Tilai Katalin gyógy-
szertári szakasszisztens, aki nem egyszer ta-
pasztalta már az ünnepi rohamot és persze a
hétköznapokban is találkozott már meglepő
ügyeleti kérésekkel: 

„Valahogy kiment a köztudatból, hogy a gyógy-
szertári ügyelet azért van, hogy sürgős esetben
is tudjanak hova fordulni az emberek. Tehát a leg-
alapvetőbb gyógyszereket, a köhögéscsillapító
cukorkákat, és azokat, amelyek jó, ha vannak ott-
hon a házipatikában, ha lehet, ne ilyenkor vegyük
meg” – hangsúlyozta, majd nekiálltunk összeál-
lítani a képzeletbeli otthoni gyógyszeres dobozt. 

Az alapdolgok, amelyekre akár mindennap
szükség lehet, persze a teljesség igénye nélkül:
láz- és fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő,
hányinger, hasmenés-székrekedés elleni sze-
rek, torokfertőtlenítő, köptető, köhögéscsilla-
pító, az allergiásoknak antihisztamin, aki pedig
használ, annak orrspray.

„Meghűlésre sokan csak a gyógyszereket tar-
talmazó italporokat és kapszulákat ismerik,
amik gyors enyhülést okoznak egy markáns
láz-orrdugulás-fejfájás tünetegyüttesben. Ám
emellett jó hír a természetesség híveinek, hogy
gyógynövénytartalmú készítmények is jelen

KÉSZÍTSE FEL AZ ÜNNEPEKRE!

Szerző: Havassy Anna katalin
Fotó: O. Jakócs Péter

Most már tényleg a célegyenesbe
fordultunk, ami a karácsonyt ille-
ti. Talán megvenni is sikerült már
mindent. Azonban mi a helyzet a
házipatikával? Segítünk, hogy ne
az ügyeletes patikában töltse az
ünnepeket! 

A HÁZIPATIKÁT IS
vannak, akár önmagukban enyhébb náthás
időszakban, vagy kismamáknak. Kiegészítő-
ként is jók lehetnek a gyógyszerek mellé” –
mondta a szakember, majd azzal folytatta,
hogy hasznos, ha van otthon fertőtlenítőszer
és sebtapasz, különféle méretben. A gyerme-
kes, sportos családok számára nem árt 1-1
csomag kötszer (gézlap+steril mullpólya), ra-
gasztó, fásli, izomlazító és/vagy gyulladás-
csökkentő gél/krém.

„Most, az ünnepek előtt nagyon fontos, hogy
beszerezzünk emésztést segítő tablettákat, hi-
szen mindenkivel elszaladhat egy kicsit a ló a
sok-sok finomság láttán. Ha nagyon erős a fáj-
dalom, akkor kombinálható görcsoldóval is.
Puffadásra és gyomorégésre is vannak külön-
féle készítmények, a patikában szívesen segí-
tenek a megfelelő kiválasztására. Ha ezek van-
nak otthon az ünnepek alatt, nagy valószínű-

séggel kikerülhető, hogy az ügyeletre vagy a
sürgősségire kelljen rohanni.”

Tilai Katalin arról is beszélt, fontos, hogy azok
is gondoskodjanak előre a gyógyszereikről,
akiknek rendszeresen kell élni velük: „Ez nem
azt jelenti, hogy hónapokra előre fel kellene
mindenkinek halmoznia a rendszeresen sze-
dett gyógyszereit. Ám biztonságot, megnyug-
vást adhat, ha a fontos inzulin, cukorgyógyszer,
asztmagyógyszer, vérnyomáscsökkentő, gye-
rekeknek a tápszer, és még sorolhatnám, lenne
otthon előre. Azt tanácsolnám, hogy amikor
már csak egyheti adag van, akkor mindenképp
váltsunk ki legalább egy bontatlan dobozzal, és
akkor sehol sem lesz kapkodás, ha esetleg ren-
delni kell a készítmény, biztosan megérkezik.
Ha ezeket az alapdolgokat beszerezzük és egy
kicsit jobban figyelünk, mindenkinek békésebb
és nyugodtabb lehet a karácsonya.” 

A GYERMEKES, 
SPORTOS CSALÁDOK
SZÁMÁRA NEM ÁRT
1-1 CSOMAG KÖTSZER
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Minden hölgy életében van az a bizonyos
pár nap havonta, amikor aktívan érezteti
a szervezetünk, hogy nőnek születtünk.
Hogy komfortosabban átvészeljük, nem
árt tudni néhány nagyon fontos informá-
ciót a menstruáció során szükséges higi-
éniáról. Dr. Börzsönyi Ágnes szülész-
nőgyógyász szakorvos, a Győr+ Média
szakértője ismét segítségünkre sietett.

NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

Sok idő kellett ahhoz, hogy a magunk szá-
mára kitapasztaljuk a legjobbat. Milliónyi
kérdés, információ a betét és a tampon

mellett. „Érdemes tudni, hogy az amerikai nők az
1930-as évek óta, a németek az 1950-es évek
óta használnak tampont. Az USA-ban jelenleg a
nők 86 százaléka, Németországban pedig a 76
százalékuk szavaz bizalmat a tamponnak. Fon-
tos, hogy 2-3 óránként cseréljük, szóval semmi-
képp se hagyjuk túl hosszú ideig a hüvelyben. Az
éjszakai használatáról is ezért beszélem le a hoz-
zám fordulókat. A betét ugyanolyan jó választás.
Mindenkinek magának kell eldönteni, hogy melyik
a kényelmesebb, s azt használni, ami bevált. Ne-
kem személy szerint egyikkel szemben sincs
ellen javaslatom” – mondta dr. Börzsönyi Ágnes,
majd megkérdeztük, mi történik, ha feledékenyek
vagyunk és bent felejtjük a tampont?

„Nem kell megijedni, nagy baj nem történik. A leg-
gyakrabban felmerülő panasz lehet a zavaró, kel-
lemetlen szagú folyás; a külső nemi szervek/hü-
vely kipirosodása, duzzanata, égető, viszkető ir-
ritációja; alhasi/altesti fájdalom. Ha ezeket ta-
pasztaljuk, akkor keressük fel a nőgyógyászunkat
vagy a sürgősségi osztályt és közöljük, mi lehet a
gond forrása. A megoldás általában a tampon
azonnali eltávolítása és az esetek többségében
helyi terápiás hüvelyöblítés vagy különböző hü-
velykúpok és -kenőcsök használata.”

Még mindig beszédtéma a nők között, olvasható
fórumokon, hogy a tampont nem javasolják egy-
másnak, hiszen toxikus sokk szindróma alakulhat
ki. A doktornő ezzel kapcsolatban is megnyugtató
választ adott: „Az 1980-as években írták le ezt a
rendkívül ritka kórképet, ami egy bizonyos tam-
ponmárkánál fordult elő, amit azóta kivontak a
forgalomból. Az úgynevezett toxikus sokk szind-
róma már nem fordul elő. Persze ismét hangsú-
lyozom, hogy fontos a higiéniás és a cserélés gya-
koriságára vonatkozó javaslatok betartása!”   

KÖNNYEDÉN A NEHÉZ NAPOKRÓL

Az egyre nagyobb figyelmet kapó menstruációs
kehelyre is rátértünk, vajon mit gondol róla a nő-
gyógyász? „A kehely egy nagyon praktikus, higi-
énikus megoldás. Ugyanolyan alapossággal kell
eljárni, mint a tamponnál: gyakran kell tisztítani.
Ez talán csak a nyilvános mellékhelyiségekben le-
het egy kicsit macerásabb. Személy szerint örü-
lök, hogy egyre inkább elterjed a használata. A
menstruáció alatti tisztálkodás nyilván nagyon
fontos, egészségi és kényelmi szempontból is.
Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy irrigálni,
azaz hüvelyöblítést végezni kifejezetten ellenja-
vallt, mivel kismedencei gyulladáshoz is vezethet”
– zárta dr. Börzsönyi Ágnes szülész-nőgyógyász.

Hölgyek, a feladat tehát adott: ha még nem
sikerült megtalálni a legjobbat menstruáció
idejére, legyen szó betétről, tamponról vagy
kehelyről, akkor hajrá! S ha javasolhatjuk, ak-
kor leginkább az orvosukra és önmagukra
hallgassanak, mint a divatos reklámokra, pla-
kátokra, vagy a tutit mindig megmondó ba-
rátnőkre. Végül is a saját testünkről és egész-
ségünkről van szó!  

Ha szeretne témát javasolni a „Négyszemközt a
nőgyógyásszal” című rovatunkba, akkor kérjük, ír-
jon nekünk a negyszemkozt@gyorplusz.hu
e-mail-címre!  

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás
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Kérlek, mutasd be a családot!
Tamás, a férjem könyvelő, én óvodapedagó-
gusnak tanultam. Réka 27 éves, Ricsi 23, ők
már önálló életet élnek. A nagyok közül Máté
20, Laura 18, Tomi 17 éves, őket követik a ki-
sebbek, Vincus 9, Peti 8, Jácinta 5, Mihály 2 és
fél éves, a pici Mária 11 hónapos.

Ekkora családot szerettél volna?
Tizennyolc éves koromig szerzetesi életre ké-
szültem, aztán mégis a család mellett döntöt-
tem. Már gimnáziumban néha szóba került a
lányok között, hogy ki hány gyereket szeretne.
Akkor az volt bennem: ha mégis családos le-
szek, akkor nekem minimum tíz legyen.

Mi ezt a hatalmas családot nagyon tudatosan
vállaltuk a férjemmel. A gyermek valóban Isten

TÍZ AJÁNDÉK ISTENTOL
EGY NAGYCSALÁD KARÁCSONYA

´́
A révfalui Csizmazia família a nagycsaládosok között is előkelő he-
lyet foglal el, hiszen mindennap tízen ülik körbe az asztalt. Tamás
és felesége, Laura nyolc gyermeküket nevelik, a két legnagyobb már
kirepült otthonról. Karácsonyi interjúnk rendhagyóra sikeredett, ka-
ranténba kerültek, és csak telefonon tudtunk beszélgetni a mindig
derűs édesanyával.

ajándéka, s miért gátolnánk meg abban Őt,
hogy megajándékozzon bennünket?

Bírod erővel?
Az elmúlt évtizedekben megtapasztaltam: sok-
kal nagyobb a teherbíró képességünk annál,
mint amit magunkról gondolunk. A környeze-
tünkben élőktől bőven kapunk hideget-mele-
get. Sokszor mondják: fel is kell ám őket nevel-
ni! Ez fáj. Ilyenkor mélyen hallgatunk, azért
egy-két gyerkőcöt már felneveltünk. Tudjuk,
hogy továbbra is éjszakázni fogunk, mert nem
egyszer-kétszer, hanem hatszor-nyolcszor kell
felkelni hozzájuk. Tudjuk, hogy nem jutunk el
kettesben egy wellnesshétvégére Tamással.
De azzal is tisztában vagyunk, mit jelent erős
gyökeret adni a gyerekeknek. Azt nem akadá-
lyozhatjuk meg, hogy rossz társaságba keve-
redjenek, vagy rossz dolgok történjenek velük.
De ha erős gyökereket kapnak, az megtartja
őket. Ez a gyökér a hit. Innét ered az én erőm

is. Mindig arra kérem a jó Istent, hogy növelje
bennem a szeretetet, hisz ha több van bennem,
akkor többet is tudok szétosztani. Így a saját
egyéni vágyaim átértékelődnek, nem lesznek
annyira fontosak. Bírom a fizikai megterhelést,
pedig amióta bejött a Covid a családunkba, há-
rom óránál többet nem alszom éjszakánként,
egyszerűen nem jutok a teendőim végére.

Hogyan készültök az ünnepre?
Nálunk minden nagy logisztikát igényel. Nincs ez
másképp az ünnepekkel és a karácsonnyal sem.
Együtt szerezzük be a fát, mindenki ott van a ki-
választásnál, s a díszítés öröme is közös.

Próbálunk még jobban figyelni egymásra. Ad-
ventben nem előkarácsonyozunk, mert külön-
ben mire ténylegesen eljön a nap, az emberben
csak ürességérzet marad. Ezért a várakozás-
nak a vallási oldalát helyezzük előtérbe. Este-
felé olyan meséket, bibliai történeteket olva-
sunk, amelyek adventtel kapcsolatosak. A sü-
temények, a bejgli, mézes kalács sütését már
ezekben a hetekben elkezdjük. Folyamatosan
készülünk. Így elkerüljük a kapkodást, illetve
azt, hogy az utolsó pillanatban kötelességsze-
rűen essünk túl rajta. Az adventi vásárokat
anyagilag nem engedhetjük meg magunknak,
ezért inkább a hajnali misékre járunk el közö-
sen. A korai kelés, a hideg reggelek ellenére
megérint bennünket a roráték hangulata, illata,

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Csizmazia család
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Az Amerikában indított verseny külön-
legessége, hogy a nemzetközi meg-
mérettetésre a világ minden pontjá-

ról csatlakoztak gyöngyfűzők, akik egy
adott időpontban kezdték el készíteni pá-
lyamunkájukat. Megkötés csak annyi volt,
hogy egyedi gyöngy alkotás készüljön. Két
hónap állt rendelkezésre megalkotni a
gyöngy ékszert és a róla készült fényképet
beküldeni. A folyamatot interneten lehetett
nyomon követni. A beérkezett munkákat
egy nemzetközi szakmai zsűri bírálta el. A
pályázatra ezúttal is csodálatos alkotások
érkeztek, nagyrészt monumentális éksze-
rek, de készült táska, sál, fejfedő és még
egy gyönyörű madár is, ezek mind apró
gyöngyökből.

Kiss Ágota lapunknak elmondta, Tündök-
lés fantázianevű láncához az inspirációt a
polgármesteri láncok adták, azok, ame-
lyeket a fontos városi közgyűléseken,
eseményeken a polgármesterek viselnek.
Ezeknek a láncoknak egyes elemei a vá-
ros fontos történelmi pillanatait elevení-
tik meg, így eltérő motívum rajzolódik ki

Kiss Ágota győri gyöngyékszer-
készítő, népi iparművész idén is
pályázott egy nemzetközi meg-
mérettetésre, a Battle Of The
Beadsmith 2021-re, amely egy
internetes gyöngyékszer-készí-
tő verseny. Gyönyörű, igazán
egyedi munkáját, melyet ezút-
tal a polgármesteri láncok ihlet-
tek, a legjobb magyar ékszer-
nek választották.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Kiss Erzsébet
Modell: Imre Dorottya

az ékszereken. Formavilágát az ezüst szín
csillogása egészíti ki, innen is származik a
neve az ékszernek. „Ez az ékszerem egy-
részről tisztelgés Győr királyi várossá vá-
lásának 750. évfordulója előtt, másrészt
a Swarovski gyárnak, mely idén kivonja a
forgalomból népszerű és csodálatos kris-
tályait, így még utolsóként építettem be

ezeket a kristályokat egy ékszerbe” –
árulta el az alkotó.

Ágota ékszereit egyben még nem láthatta a
közönség, ezúttal az új Tündöklés, és a ko-
rábbi különleges alkotásaiból – mint például
a Csodaszarvas – látható tárlat Jánossomor-
ján, a Glázer-Kozma Galériában januárig.

énekei. Idén sajnos közbeszólt a Covid. Tamás
után a gyerekeken, majd rajtam jöttek ki a tü-
netek. Szerencsére enyhébb formában vészel-
tük át a betegséget, de a hajnali misék egy ré-
sze a karantén miatt kimaradt.

Mi kerül nálatok az ünnepi asztalra?
Töltött káposzta és sült szárnyas. Halászléből
egy kevés, csak én szeretem. Bejgli ebben az
időszakban folyamatosan van, mert édes-
anyámtól is kapunk, a révfalui egyházközség-
ben pedig él néhány földre szállt angyal, akik
gondolnak ránk és meglepnek bennünket kü-
lönféle süteményekkel. Tavaly összefogtak a

családok és a téli szünetben felváltva hoztak
nekünk meleg ételt. Annyira jólesett nekem ez
a szeretetteljes gondoskodás, mert minden-
órás voltam. Karácsonyra vártam a kislányo-
mat, de elhúzódott a várandósság és csak ja-
nuár 8-án született meg. Ráadásul éppen fes-
tés volt nálunk, így főzni sem tudtam volna.
Igazán hálás vagyok, hogy ilyen közösséghez
tartozunk.

Ki segít a konyhában?
Beosztjuk a tennivalókat. Van, aki mosogat in-
kább, a másik a szelektív szigetre viszi a hulladé-
kot. Laura, a nagylányom pedig pótmamája a ki-

csiknek. A konyhában a férjem szokott besegíte-
ni. Néhány dolgot ellesett a nagymamájától és
ügyesebben készíti, mint én. Az almás pitéje
utol érhetetlen, csakúgy, mint a szalagos pogá-
csája. Tomi fiamat szintén érdekli a főzés, figyel
az étkezésére, mert testnevelési egyetemre ké-
szül. Rajta kívül még a 8 éves Peti szeret a kony-
hában ügyködni, már egyedül süti a rántottát.

Ha egy jó tündértől kérhetnél valamit, mi
lenne az?
Egy 12 személyes kisbusz, amibe mindnyájan
beférnénk. Megszereztem a D kategóriás jogo-
sítványt, úgyhogy simán el tudnám vezetni.

TÜNDÖKLÉS
GYŐRI A LEGSZEBB MAGYAR ÉKSZER
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Gyermekkorában mi akart lenni?
Hát, Tutti-főnök. Hatéves voltam, amikor édes-
apám megalakította a családi vállalkozást. Tudtam,
ha oda bemegyek, mindig van fagyi, hiszen fagy-
laltporgyártással kezdtünk. Ma is elsősorban fej-
lesztéssel és élelmiszergyártással foglalkozunk. Én
ott nőttem fel. Tizenhét éve kezdtem a Tutti Élel-
miszeripari Kft.-nél, ez volt az első munkahelyem
a külkereskedelmi főiskola után. Előtte nyaranta
dolgoztam az üzemben, a raktáron kívül minden-
hol. Most a vállalat ügyvezető igazgatója vagyok.

Hogyan éli meg az üzlet-család kettősséget?
Nem annyira nehezen, mint sokan gondolják. Se-
gítenek a szüleim és számíthatok a férjemre. Ő
elfogadta, hogy nekem több feladatom van a
munkahelyemen és nem tudok klasszikus házi-
asszony lenni. Vállalta, hogy jobban kiveszi a ré-
szét az otthoni teendőkből. Ettől függetlenül én
mosom a ruhákat, én főzök, s a takarítás egy ré-
szét is megcsinálom. Tíz és fél, hat és fél, három
és fél évesek a gyerekeink. Nagyfiam, Alex önál-
lóan végzi a dolgát, Dani, a középső most kezdte
az iskolát, a legkisebb, Katinka pedig az óvodát.
Szerencsére nem gyakran betegek, de ha úgy ala-
kul, akkor természetesen otthon maradok velük.

AZ IDŐ MŰVÉSZE: CÉGVEZETO ÉS CSALÁDANYA
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

Ízig-vérig mai nő. Energikus, csinos és gyakran mosolyog. Anya és cégvezető, aki folyamatosan keresi az
egyensúlyt a háromgyermekes anyai és a közel százharminc embert foglalkoztató ügyvezetői szerep kö-
zött. Prohászka Andreával beszélgettünk.

Nehéz beosztani az időt?
Az egészben ez a művészet. Az egyik legfonto-
sabb, amit apukámtól tanultam: a legértéke-
sebb dolog az idő, ne hagyjam, hogy bárki ra-
bolja tőlem. A kollégáim is tudják, ha öt sornál
hosszabb e-mailt írnak, akkor nem olvasom el,
mert nincs rá időm. Én is tömören fogalmazok.
Nem szeretek hosszú megbeszéléseket tarta-
ni, a munkatársaim idejét sem rabolom. Sok-
szor több dolgot csinálok párhuzamosan. A jó
szervezés elengedhetetlen.

Mi jelenti önnek a kikapcsolódást?
Imádok főzni! Anyukámtól tanultam az ala-
pokat, és középiskolában, a Krúdyban tan-
tárgy volt az ételkészítési ismeret. Olyan
családból jövök, ahol az evés központi téma.
Szeretek kísérletezni, az alap a magyar és az
olasz konyha, de nem okoznak gondot az
ázsiai ízek sem.

Karácsonykor is kísérletez?
Ilyenkor hagyományosan halat és kacsát
eszünk. Karácsony másnapján viszont
könnyebb ételt készítek, általában valami-
lyen tésztafélét. Az ünnep nem lenne teljes
mézeskalács nélkül, rengeteget sütünk be-
lőle, de itt a gyerekeké a főszerep, én csak
besegítek.

Sportol?
Sétálok vagy futok heti két-három alkalommal
egy-egy órát esténként. Pihentető, hogy senki
nem szól hozzám és arra megyek, amerre aka-
rok. Közben zenét hallgatok.

Az édesapja büszke a lányára?
Igen, már legalább kétszer mondta életemben.
Ő nem szórja a dicséreteket, nem könnyű az el-
várásainak megfelelni.

Nőként és cégvezetőként min változtatna, ha
lehetősége lenne rá?
Nagyon szeretném, ha a munkáltatói oldalról vál-
tozna a női munkavállalókhoz való hozzáállás.
Egy kisgyerekes anyukának teljesen irreális a napi
8 órás munkaidő, ezt egy bölcsis gyerek mellett
nem lehet megoldani. Sokan visszamennének
dolgozni, ha lenne rá lehetőségük 4, 5 vagy 6 órá-
ban. Nálunk ez jól működik, én még az ügyveze-
tést is hat órában kezdtem. Mindig elérhető va-
gyok telefonon, de nem tudok ott lenni mindig.

Jó lenne az is, ha több nőt lehetne vezető pozíció-
ban látni. Nem gondolom azt, hogy egy nő jobb,
mint egy férfi, de mi ösztönösebbek, empatikusab-
bak vagyunk, jobbak a megérzéseink. Egy nőnek
teljesen más látásmódja van, s az egy férfi látás-
módjával kiegészülve a lehető legjobb koncepció.

´́
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A megnyitón Radnóti Ákos alpolgármester el-
mondta: „drMáriás Bélát városvezetővé válá-
som idején ismertem meg. Ekkor döntöttem
úgy, hogy felkarolom a kortárs művészeteket.
Szükség van a városban a kortárs megmutatá-
sára, ráadásul ebben az évben ünnepli Győr vá-
rossá válásának 750. évfordulóját. Számtalan

„A  festő feladata: sohasem megállni, mindig
újat adni, sajátosan egyénit, korszerűt és mégis
mindig ugyanazt – művészit!” – ez volt Tóvári
Tóth István (1909–2004) ars poeticája. Aki még
ismerte, sosem felejti el őt, pipájával, kalapjával,
hiszen évtizedekig hozzátartozott Győrhöz, a
belvárosi utcaképhez. A Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum az intézményben őrzött
rajzai közül állított össze egy válogatást, így
kapcsolódva a város 750 éves jubileumához.

Pápai Emese művészettörténész, a tárlat kurá-
tora lapunknak elmondta:  „Ezek az alkotások az
elmúlt 20 évben biztosan nem voltak láthatók a
nagyközönség számára, de lehet, hogy előtte
sem. A festőművész kedvelt témái közül válo-
gattam a kollekció anyagát, így láthatók tanul-
mányrajzok,  aktok,  portrék, város- és faluké-
pek, csendéletek. Ezek a rajzok megmutatják azt
is, mi mindennel foglalkozott Tóvári Tóth István.”

Tóvári Tóth István 1909. január 22-én született
Pozsonyban. Édesapja vasúti segédtiszt volt, akit
1912-ben munkája miatt Győrbe helyeztek át,
így a család is költözött. Az elemi és a polgári is-
kolát Győrben végezte, rajzkészsége, érdeklődé-
se a formák iránt már korán megmutatkozott.
Mivel szegény családból származott, szülei

RITKÁN LÁTOTT TÓVÁRI-GRAFIKÁK
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Eddig még soha, vagy csak ritkán látható Tóvári-grafikákból nyílt kiállítás a Borsos Házban. A Munkácsy-
díjas festőművész kedvenc témái közül válogattak az időszaki tárlatra.

anyagilag nem tudták támogatni. A középiskola
után a Fa- és Fémipari Szakközépiskolában ta-
nult, majd 1930–31-ben Szőnyi István előkészí-
tő iskolájába járt, majd felvételt nyert a Képző-
művészeti Főiskolára, ahol Rudnay Gyula volt a
tanítómestere. A főiskolán iparostanonc-iskolai
rajztanári oklevelet is szerzett.

1958-ban Munkácsy-díjat kapott. Egyik leg-
főbb ihletője Párizs volt, 25 éven át minden
nyáron egy hónapot töltött az Eiffel-torony tö-
vében. 1955-ben rendezték meg első gyűjte-
ményes kiállítását a Xántus János Múzeumban.
1965-ben csatlakozott a Magyar Képzőművé-
szek Szövetségéhez, Győrben pedig megalapí-

totta a Paál László Képzőművészeti Kört.
1979-ben megkapta Győr városától a Pro Urbe
díjat, 1993-ban Győr város díszpolgára lett.
1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tiszti Keresztje Polgári Tagozat kitüntetésben
részesült. 2009-ben, születésének 100. évfor-
dulóján emlékmű-kiállítást rendeztek alkotá-
saiból az Esterházy-palotában. Műveit múze-
umok, köztük a győri Rómer, a Magyar Nemzeti
Galéria, valamint magángyűjtők őrzik.

A tárlat 2022. január 9-ig, hétfő kivételével na-
ponta 10 és 18 óra között látogatható a Borsos
Miklós Időszaki Kiállítótérben (Apor Vilmos
püspök tere 2.).

KIÁLLÍTÁS NYÍLT A GYŐRI MŰVÉSZ RAJZAIBÓL

NONSTOP KARNEVÁL!

DRMÁRIÁS-ALKOTÁSOK AZ ISPITÁBAN

Szerző: Győr+

olyan kiállítás, művészeti alkotás, kiadvány,
könyv valósult meg, amely a kultúra sokszínű-
ségét bizonyítja városunkban.”

Szombathy Bálint esztéta az alkotó életéről,
pályafutásáról és annak kihívásairól beszélt,
amely a nyolcvanas években indult és több kor-
szakváltást is magában foglalt.

Az alkotó is köszöntötte az egybegyűlteket: „Egy
nagyszabású kiállításom lehetett három éve az
Esterházy-palotában, ahol a teljes munkásságo-
mat bemutatták. Ami azóta történt és okot ad
arra, hogy egy újabb módon bemutatkozhassak,
az talán az utóbbi pár év termése, amely egyben
egy új stiláris fordulatot is hozott a munkássá-
gomban. Régebben foglalkoztam szépirodalom-

mal, művészetkritikával, több kötetem jelent
meg számos lapban, most viszont már nem írok
sem szépirodalmat, sem kritikákat, hanem a
festményeim mellé egy-egy kis szöveget.”

Az alkotó egyperces, Örkény-novellákhoz ha-
sonlatos írásokként jellemezte ezeket a kis
„sztorikat”, amelyek független kívülállóként
próbálnak bemutatni, megmagyarázni egy-
egy személyt, politikai, közéleti jelenséget
vagy éppen egy kép sorsát, keletkezési törté-
netét mesélik el.

Az alkotásokat január 9-ig tekinthetik meg az
érdeklődők a Magyar Ispitában. December 18-
án 17 órától Gulyás Gábor esztéta, január 8-án
17 órától pedig drMáriás tart tárlatvezetést.

Nonstop karnevál címmel nyílt
meg szombaton a drMáriás legújabb
és legizgalmasabb alkotásait be-
mutató tárlat a Magyar Ispitában.  
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Az olvasás továbbra sem ment ki a divatból. Ha találunk egy témát, egy szerzőt, egy 
Annak, aki szereti Győrt, a szép képeket, a történelmi, ám olvasmányos leírásokat, reme
Pál Könyvtár és Közösségi Tér gondozásában jelentek meg az idei, jubileumi évhez kapc

Válasszon igazi győri  
Ajubileumi kiadvány a győri emlékhelyeket,

köztéri alkotásokat, emléktáblákat mutatja
be, teljességre törekvő, szakszerű leírásokkal

és látványos fotográfiákkal. 426 oldal, 554 szócikk
és ezernél is több színes mozaik a városról, amely
nemcsak esztétikai élményt nyújt lapozgatójának,
hanem pontos, hasznos helytörténeti információk-
kal is szolgál.

A szerzők a kötetben a képi anyaggal, és a gondos
kutatómunkával elkészített szöveggel Győr szépsé-
geit kívánják bemutatni olyan vonzó módon, és
olyan eredeti látásmóddal, ami még az itt élőknek is
tartogat meglepetéseket.

Az album két fejezetre osztható. Az elsőben a vá-
rosképet meghatározó emlékek találhatók, a hoz-
zájuk tartozó „vizuális élményözönt” nyújtó képek-

kel, míg a második fejezetben többnyire a dokumen-
tarista szempontból fontos szöveges emléktáblák
sora szerepel. Mindkét rész betűrendben közli a lát-
ványosságokat, segítve ezzel a kötetben történő tá-
jékozódást, a gyors keresést hely-, személy- és
tárgymutató szerint.

A népszerű helyek vagy a kevésbé ismert értékek
hangulatos fotókon elevenednek meg, akár egy úti-
könyvben. A közeli felvételek a részletekre irányítják
a figyelmet, míg a városrészekről készült légi felvé-
teleken a térség szerkezetét, építészetét is szem-
ügyre vehetjük.

A Győri Képeskönyv tökéletes ajándék lokál -
patrióták nak, a várossal ismerkedőknek, és azoknak
is, akik szívesen hazavinnének egy darabot a tele-
pülés legszebb pontjaiból.

A könyvek az alábbi helyszíneken vásárolhatók meg: • Lokálpatrióta – Belvárosi Könyves Polc (Baross Gábor út 4.) • Kisfaludy    
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Akönyv egy öt kötetből álló városi mo-
nográfia első része, amely Győr törté-
netét mutatja be a kezdetektől egé-

szen 1447-ig. Jól mutatja a munka volume-
nét, hogy több mint 90 szakember kutatja
az elmúlt évszázadok győri eseményeit.  A
kötetet egyaránt szánják a tudományos vi-
lágnak és a szélesebb nagyközönségnek. Az
utóbbi érdekében figyeltek arra, hogy a nyel-
vezet, a stílus és a szakkifejezések haszná-
lata segítse a megértést, a jobb áttekinthe-
tőség érdekében képeket, ábrákat és térké-
peket is közöltek. 

A röviden csak Győr monográfiának hívott
könyvsorozathoz olyan szakembereket hívtak
meg a szervezők, akiknek a szakterületük a

műfajt, ami rabul ejt bennünket, akkor nem is létezhet jobb ajándék, mint egy könyv!
ek választás a Győri Képeskönyv és a Győr története című kiadvány, melyek a Dr. Kovács
csolódva.

 ajándékot a karácsonyfa alá!
településmonográfia, illetve akik gyakorlati
tapasztalatokkal rendelkeznek a témában.

A most megjelent első kötet nem klasszikus
értelemben vett monográfia, nem egy-két
szerző írt átfogó művet Győrről, hanem tu-
lajdonképpen egy tanulmánykötetről van
szó, az egyes dolgozatok adott esetben
azonban nagyobb ívet foglalnak magukban.
A kötetek időhatárainak megállapításánál
Győr története volt iránymutató, az orszá-
gos események nem mindig jelentettek a
város esetében is sorsdöntő pillanatot.

A tanulmányokat két nagy fejezetbe sorolták.
Az általános részben olyan értekezések sze-

repelnek, összesen öt írás, amelyek áttekintik
Győr történetét a kezdetektől 1447-ig, a kü-
lönös részben pedig hat tanulmány olvasható,
amelyek egy-egy részterületet dolgoznak fel
alaposan. Összesen 16 szerző vett részt a
munkában, köztük találhatók régészek, törté-
nészek és egy művészettörténész is.

A Győr történetét azoknak ajánljuk, akik
szeretnének elmélyülni városunk múltjá-
ban, szívesen fedeznek fel olyan régi-új
eseményeket, melyek hatással voltak a te-
lepülés jelenére. (x)

   Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4. ) • Látogatóközpont (Baross Gábor út 21. ) •Központi Könyvtár (Herman Ottó utca 22. )

6.000 Ft 

7.750 Ft 
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Ahogy arról a Győr+ Média már korábban
is beszámolt, a Városrendészet Győr Be-
vetési Csoportja különösen szerencsés-

nek mondhatja magát, hiszen a Belügyminisz-
térium Nemzetközi Oktatási Központjába kap-
tak meghívást, oda, ahol a legkiválóbb szakem-
berek oktatnak. Elég csak megemlíteni dr.
Farkas István dandártábornok és dr. Végh Jó-
zsef nyugalmazott ezredes, túsztárgyaló ne-
vét, és a rendvédelem iránt érdeklődők rög-
tön tudják, hogy tényleg igazi nagyágyúkról
van szó. Külön elismerés a városrendészeink
felé, hogy a nyáron elkezdődött együttműkö-
dés eddig egyedülálló, hiszen az első nem
fegyveres testület, amelyet fogadtak az ok-
tatási központban. A közös, folytatásos mun-
ka nem jöhetett volna létre Knézy Jenő, a
Győr+ Média vezérigazgatója nélkül, aki kap-
csolataival minden segítséget megad a győri
városrendészeknek. 

„Elképesztő lehetőség ez a bevetési osztály
tagjainak, és szeretnénk majd a járőröket is be-
vonni, mert itt tényleg professzionális oktatás
zajlik” – kezdte Miletics Mór, a Városrendészet
szakmai igazgatója, aki ahogy nyáron, most is
elkísérte embereit. „A mostani kiképzés során
ismét felkerült az emberekre a testkamera és
a pulzusmérő, amelyből rengeteg értékes és

FOLYTATÓDOTT A VÁROSRENDÉSZEK
SPECIÁLIS KIKÉPZÉSE
Szöveg: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter 

A Városrendészet Győr állománya a napi feladatvégzés mellett folyamatos továbbképzéseken is részt vesz,
hogy minél szakszerűbben intézkedhessenek. A győriek egyre jobban bíznak bennük, egyre gyakrabban csörög
a telefonjuk. Nemrég egy korábban megkezdett speciális kiképzést folytatott a bevetési csoport. 

érdekes információ kinyerhető. Brindza Dénes
instruktor vezetésével most olyan feladatok
kerültek előtérbe, amelyek teljesen hétközna-
piak és talán pont ettől is nehezek, mert annyi-
ra magától értetődnek...” – mesélte a szakem-
ber, majd két példával szemléltette, milyen ki-
hívásoknak kellett megfelelnie az állománynak. 

Az első szituációban két párosra várt a megol-
dás: két magyarul nem beszélő turista iszogat
egy győri padon. Az első városrendészpárosból
az egyikük remekül beszélt angolul, így az in-
tézkedés röviden és tömören lezajlott, a turis-
ták megértették, hogy Győrben tilos a közterü-
leti alkoholfogyasztás, eltették az üvegeket és



2021. december 17. 21

tovább beszélgettek. Ennyi. A második páros
tagjai viszont csak magyarul értettek és be-
széltek, így az intézkedés már az elejétől kezd-
ve meglehetősen esetleges volt, a közös nyelv
hiánya pedig oda vezetett, hogy a turisták in-
kább elfutottak a helyszínről, mert azt sem
tudták, miről volt szó... 

„Eddig is tudtuk, hogy muszáj fejlesztenünk az
állomány nyelvtudását, de ez a szituációs gya-
korlat egészen új ötleteket is hozott. A 0–24
órában hívható diszpécserek mindegyikének el
kell sajátítani legalább egy világnyelvet, hogy a
betelefonáló állampolgár és a helyszínen intéz-
kedő és a telefont esetleg kihangosító kolléga

is segítséget kaphasson, ha megakad. Illetve
készíttetünk majd rövid, lényegre törő kis tájé-
koztató, többnyelvű füzeteket, amelyet a vá-
rosrendészek átadhatnak a turistáknak. Ezt
magukkal is vihetik, s az itt tartózkodás vagy a
visszatérés során bármikor elővehetik. Győr-
ben pezsgő a kulturális, az egyetemi, a sport-
élet, muszáj, hogy mi is tartsuk a lépést a fej-
lődéssel” – részletezte Miletics Mór, majd arról
is mesélt, hogy a mostani kétnapos kiképzés a
mentális erőre is elképesztően hatott. 

Volt ugyanis egy másik szituáció, amikor a
rendészek megkapták a küldést, amelyből
annyi derült ki csupán: rossz a környék, elha-

gyatott az utca, sötét sikátorok és vélhetően
rosszarcú emberek várják őket. A helyszín fe-
lé közeledő rendészek pulzusa már ekkor el-
érte a 100-110-et – tehát az adrenalin már
dolgozott –, pedig még csak igen halovány in-
formációik voltak. Odaérve végül semmi sem
történt, csupán a tényleg lehangoló környék
egyik ijesztő sikátorában két férfi köszönt rá-
juk, s ejtette el egyik a zsebkendőjét, amit vé-
gül kidobott a kukába. Eseménytelenül zárult
tehát a küldés...

„A csattanó viszont itt jött, mert kiderült,
hogy az egyik rendészünknek a pulzusa 150-
200 között mocorgott az események alatt.
Elmondásuk szerint teljesen feszülten vár-
ták, mi fog történni, s a legrosszabbra ké-
szültek fel. Szinte csőlátásuk alakult ki, s tel-
jesen máshogy értékelték fejben a történte-
ket, mint ahogy az lezajlott, máshogy adták
vissza a történteket az értékeléskor. S hogy
miért? Mert egyszerűen az agy ilyen: bizo-
nyos információk birtokában előre lejátszunk
szituációkat, és mire odaérünk, már bele is
éltük magunkat. Verziókat gyártunk, s úgy
reagálunk, mintha ezek történnének, pedig
sokszor közel sem. Meg kell tanulni tehát
nem előre „filmet forgatni” a fejünkben, ha-
nem arra szakszerűen reagálni, ami tényleg
a helyszínen történik. Bízni önmagunkban, a
szaktudásban és persze a társunkban” –
foglalta össze Miletics Mór, majd azt is hoz-
zátette, hogy ezek a gyakorlatok annyira in-
tenzívek, hogy utóképzést nem igényelnek:
„Beleég a tudatba, mert annyira valóságos
körülményeket teremtenek a kiképzők, hogy
biztos, egy életre megtanulod! Ezért is sze-
retném, hogy járőreink is részt vehessenek,
mert tényleg hihetetlen fejlődésen megy át,
akit ezek a profik tréningeznek.” 

A győri városrendészek körülbelül fél év múlva
ismét visszatérnek a Belügyminisztérium
Nemzetközi Oktatási Központjába, ahol foly-
tatják az értékes közös munkát az ország leg-
jobbjaival. Azért, hogy rengeteget tanulva és
fejlődve az ország legjobb városrendészei a
győri embereket biztonságáért felelhessenek! 
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ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ  
Főbb feladatok, munkák: • Általános karbantartói fel
adatok ellátása a cég telephelyein • Légtechnikai be
rendezések üzemeltetése • Épületgépészeti berende
zések üzemeltetése • Kisebb lakatosmunkák elvégzése.
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: • Elsősorban víz
vezetékszerelői, villanyszerelői, kazánkezelő végzettség
• Épületkarbantartói gyakorlat • Klímatechnikai rend
szerek üzemeltetésében való jártasság • Csapatban tör
ténő munkavégzés. Amit kínálunk: • Munkába járás tá
mogatása • Cafeteria és egyéb juttatások. Szükséges ta
pasztalat: • 1–3 év szakmai tapasztalat. Szükséges vég
zettség: • Szakmunkásképző/technikumi végzettség.
Foglalkoztatás jellege: • Teljes munkaidő (Több műsza
kos, hétvégi beosztással)

GÉPÉSZ 
Főbb feladatok, munkák: • Uszodatechnikai feladatok
ellátása  • Karbantartási feladatok ellátása • Légtechni
kai berendezések üzemeltetése • Épületgépészeti be
rendezések üzemeltetése. Az álláshoz tartozó elvárá

A Győr Projekt Kft. 
munkatársakat keres győri létesítményeibe, 
az alábbi munkakörökbe:

sok: • Szakirányú végzettség • Legalább 2 éves vízveze
tékszerelői végzettség • Több műszakos munkarend
vállalása, hétvégi beosztással. Az állás betöltéséhez
előnyt jelent: • Elsősorban vízvezetékszerelői, villany
szerelői, kazánkezelő végzettség • Épületkarbantartói
gyakorlat • Klímatechnikai rendszerek üzemeltetésében
való jártasság. Amit kínálunk: • Munkába járás támo
gatása • Cafeteria és egyéb juttatások. Szükséges ta
pasztalat: • 23 év szakmai tapasztalat. Szükséges vég
zettség: Szakmunkásképző, technikusi végzettség. Fog
lalkoztatás jellege: • Teljes munkaidő

ÚSZÓMESTER
Feladatok: • Medencék, szaunák felügyelete • Házi
rend betartatása • Elsősegélynyújtás, életmentési
feladatok ellátása • Munkakörnyezet rendben tartása
• Vendégfelügyelet. Követelmények: • Úszómeste
ri/uszodamesteri végzettség • Precizitás • Határo
zottság • Jó kommunikációs készség • Rugalmasság.
Amit kínálunk: • Munkába járás támogatása • Cafe
teria és egyéb juttatások. Foglalkoztatás jellege: •
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Győr
Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzokat a gyorprojekt@gyorprojekt.hu emailcímre várjuk.



2021. december 17. 23

Közeledik az év egyik legnagyobb
ünnepe, a karácsony. Világszerte
várják az emberek azt a pillanatot,

amikor a szépen feldíszített fa alatt cso-
dákat találhatnak. Az állatkert lakói is év-
ről évre ajándékot bontogathatnak ilyen-
kor, és akár egy gyermek, úgy örülnek a
lehetőségnek. Vidáman nyammognak a ne-
vükre szóló dobozban talált finomságon,
amelyet gondozóik válogattak nekik. Aztán
jöhet az önfeledt móka: a játék a dobozzal,
amelyek minőségére külön ügyelnek az ál-
latkert munkatársai. A dobozok a kertbe be-
érkezett termékek újrahasznosított dobo-
zai, a műanyag ragasztóanyagokat előze-
tesen eltávolították belőle, a csomagolás
pedig papír, amit aztán szintén újrahaszno-
sítanak. Így sem az állatokat, sem a környe-
zetet nem fenyegeti veszély.

Karácsonya
Az állatkert évzáró programjában régi és új
állatok is részt vesznek. Bontanak ajándé-
kot a tapírok és lámák, a kismajmok, a vad-
kutyafalka és a tigris- és csimpánzcsalád
is. Most először pedig tanúi lehetünk an-
nak is, hogy viszonyulnak ehhez az ünnep-
hez legújabb ormányosaink, az elefántok
és az öltönyös kolónia, a pingvinek. (x)

Reggel 10.30-tól kezdődik a program,
amely délután 13.30-ig tart. Ez alatt az
idő alatt félóránként újabb kifutóhoz
látogatunk el. A pingvinséta és az ele-
fánttréning ideje nem változik.

Boldog karácsonyt kíván 
a Xantus János Állatkert!

AJÁNDÉKBONTÁS:
10.30 • Tigris
11.00 • Tapír és láma
11.30 • Csuklyás- és mókusmajom
12.00 • Pingvin
12.30 • Elefánt
13.00 • Vadkutya
13.30 • Csimpánz

Legyen részese Ön is egy állati karácsonynak! 
Az állatkert lakói szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt 
a közös ünneplésre.

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT MINDANNYIUNK ÉS ÁLLATAINK EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN AZ ÁLLATKERT FENNTARTJA. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ÁLLATOK
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Mikre is gondolok? Válasszunk olyan
fajtákat a kertbe, amik az ottani felté-
teleket, adottságokat (főleg talajt) jól

bírják. Fontos tehát a fajtaválasztás, de egy
gyümölcsfánál fontos az alanyválasztás is, hi-
szen ő a kapcsolat a talaj és a fajta között.

Az alma inkább a savanyú talajokat kedveli, a
nagyon tömör levegőtlen talajon rosszul fejlő-
dik. A körténél a birs alanyok korán termőre
fordulnak, de érzékenyek a magas mésztarta-

Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: shutterstock.com

Lassan itt az év vége, a számadások ideje, gondoljuk végig, mi min-
dent tettünk: kertészkedtünk, hogy szép legyen a kertünk, egészséges
zöldség és gyümölcs kerüljön a család asztalára. Esetleg mit rontot-
tunk el, vagy a szeszélyes időjárás milyen kárt okozott. Gondolok itt a
fagyokra, viharos szelekre, erős napsugárzásra vagy a szárazabb peri-
ódusokra. Érdemes ezt jól végiggondolni, hiszen ezeket jövőre meg-
előzhetjük vagy különböző praktikákkal befolyásolhatjuk. 

lomra, valamint a szárazságra is. A körte ma-
gonc alanyai erős fát eredményeznek, de későn
fordulnak termőre. A birs a nagyon kötött talajt
és a homokos, nagyon laza talajt sem szereti,
illetve a pangó vízre is nagyon érzékeny. 

A cseresznye a mélyrétegű, humuszban gaz-
dag, jó vízgazdálkodású termőtalajokat szereti.
A meggy ennyire nem kényes, de a pangó vizet
nem bírja. A kajszibarack csak a meszes talajo-
kon érzi jól magát, savanyú talajoknál Myrabo-
lan alanyt válasszunk. 

A szilva talán a legigénytelenebb, jól bírja a homo-
kos és agyagos talajt is, az öntözést száraz talajnál
meghálálja akár 40-50 százalékos termés   -

 nö ve ke déssel . A mostanában oly divatos áfonya
kimondottan csak erősen savanyú talajban érzi
jól magát, ezért legjobb, ha egy nagyobb lyu-
kakkal ellátott savanyú talajba vagy savanyú
tőzegbe feltöltött dézsába ültetjük el, és évről
évre gondoskodunk a talaj savanyításáról. Ezt
akár erdei lombföld ráterítésével biztosíthatjuk
vagy a kertészeti árudákból savanyú talajkeve-
réket vásárolunk.

Hát igen, van szempont bőven, amit egy kert be-
ültetése előtt figyelembe kell venni, de egy már
kész kertben is figyelni kell a növények állapotára,
fejlődésére, növényvédelmére. Sőt, azt sem árt
feljegyezni, hogy mennyi csapadék hull a kertünk-
be és mennyit kell locsolással pótolni. 

Most a téli estéken már érdemes a zöldség- és
virágágyásokat is eltervezni, így már könnye-
dén összeírható a gazdaboltok bevásárlólistája,
sőt érdemes a régi vetőmagokat is átnézni.

Ugyanezt a növényvédelemben használt sze-
rekkel, eszközökkel is tegyük meg. Érdemes
akár egy locsolórendszert tervezni a kertünk-
be, ami több hordó összekapcsolásából és
csepegtetőhálózat kiépítéséből áll. Egyszerű,
de nagyon jó megoldás a kertünk különböző
pontjain locsolótartályok (műanyag hordók)
elhelyezése, amikből könnyedén levegő hő-
mérsékletű vizet vihetünk a növényeinkre lo-
csolókannák segítségével. 

Tehát leszögezhetjük, hogy egy kertbarát télen
sem pihen, számot ad és tervezi a jövőt. 

Mindezek ismeretében kívánok minden kert-
barátnak egész évben örömteli kertészke-
dést, amit Isten segedelmével bőséges ter-
més koronáz.

AZ IGAZI KERTBARÁT TÉLEN TERVEZ 

TÉLI ESTÉKEN
MÁR ÉRDEMES
A ZÖLDSÉG-
ÉS VIRÁG-
ÁGYÁSOKAT IS
ELTERVEZNI
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Díjmentes tanácsadás: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–14  óráig   //   szerda: 8–14 óráig   //   csütörtök: 11–17 óráig

ZÖLD OTTHON HITEL ÉS A KAPCSOLÓDÓ KAMATMENTES CSOK-HITEL
Ugyanezen naptól módosult a csok-támogatás-
ról szóló rendelet, melynek értelmében az igen
kedvező kamatozású zöld hitel mellé teljesen ka-
matmentes zöld csok-hitel is igényelhető. 

Mit is jelent mindez?
Mindazok, akik magas energiahatékonyságú
(legalább BB energetikai besorolású), zöld
szempontoknak megfelelő házat építenek vagy
új ingatlant vásárolnak, igényelhetik a legfel-
jebb 2,5 százalékos kamat mellett elérhető
zöld hitelt. A konstrukció legnagyobb előnye,
hogy olcsóbb minden egyéb piacon elérhető la-
káshitelnél, még a maximum 3%-os kamatozá-
sú sima csok-hitelnél is. A zöld hitel kamata a
futamidő végéig fixen 2,5%, a kölcsön maximá-
lis összege 70 millió forint, a futamidő pedig
legfeljebb 25 év lehet, és 0%-os csok-hitel is
igényelhető hozzá, melynek összege két gyer-
mek esetén maximum 10 millió forint, három
vagy több gyermek esetén maximum 15 millió
forint. Ha valaki a két hitelt kombinálva veszi
fel, a hitel együttes összege lehet maximum 70
millió forint. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a környezettudatosság növelése és a „zöld” célok elérése érdekében 2021.
október 4-én elindította a Zöld Otthon Programot, ami a magánszemélyek számára biztosít kedvező ka-
matozású lakáshitelt, amennyiben alacsony energiaigényű új lakást vásárolnának vagy építenének. 
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Tetőfokához érkezhet a karácsonyi bevásárlási roham a napokban a
győri piacokon is. Az ünnepi asztalra szánt hozzávalókból, ételekből,
zöldség-gyümölcsből, valamint az ajándéktárgyakból sincs hiány,
sem a vásárcsarnokban, sem a Dunakapu téri piacon.

2021. december 17.28

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

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

GÉPÉSZTECHNIKUS,
TÉRINFORMATIKUS

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 je-
lentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített
„Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésé-
vel lehet. A jelentkezési lap és az adatvédelmi tá-
jékoztató beszerezhető Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Győr, Városház tér 1. szám
alatti épületének földszinti portaszolgálatánál vagy
letölthető a www.gyor.hu honlapról a „Választá-
sok/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

AGyőr-Szol Zrt. által működtetett piac-
tereken már hetek óta minden az ün-
nepről szól, a vásárcsarnokot kívül-be-

lül szépen feldíszítették, karácsonyi zene fo-
kozza a hangulatot. Óriási a szaloncukor-
választék, mintegy félszáz íz közül válogat-
hatunk, de továbbra a zselés a legnépsze-
rűbb, ezt követi a kókuszos, a karamellás és
a marcipános, a különlegesekből, mint az al-
koholos vagy a mákos, jóval kevesebb fogy.

Dió, mogyoró, mandula, déligyümölcsök, pri-
mőr áruk – ebben az időszakban a legkere-
settebbek. Bő kínálat van a halfélékből, a
pontytól a pisztrángon át a lazacig minden-
féle kapható, sőt még különböző halászleve-
let is vásárolhatunk. A kocsonyához, a hús-
leveshez, a vadsültekhez vagy éppen a szár-
nyasétkekhez valók is frissen beszerezhetők
éppúgy, mint a füstölt áruk a vásárcsarnoki
húsüzletekben, kiváló minőségben. A péksé-
gek is az ünnephez illő kínálattal várják a vá-
sárlókat, a bejglik, a diós, a mákos, a geszte-
nyés sütemények sem hiányoznak a pultokról.

A győri vásárcsarnok az alábbi ünnepi nyitvatartási rend szerint várja a vásárlókat: december
19. (vasárnap) 6–12, december 20. (hétfő) 6–13, december 21. (kedd) 6–14, december 22.
(szerda) 6–14, december 23. (csütörtök) 6–14, december 24. (péntek) 6–11, december 25.
(szombat) ZÁRVA, december 26. (vasárnap) ZÁRVA, december 27. (hétfő) ZÁRVA, december
28. (kedd) 6–14, december 29. (szerda) 6–14, december 30. (csütörtök) 6–14, december
31. (péntek) 6–11, január 1. (szombat) ZÁRVA, január 2. (vasárnap) ZÁRVA.

A Győr-Szol Zrt. értesíti ügyfeleit, hogy Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodái ünnepi
nyitvatartási rendje a következő: december 20. (hétfő)  8–16, december 21. (kedd)  8–16, de -
cember 22. (szerda) 8–16, december 23. (csütörtök) 8–12, december 24. (péntek) ZÁRVA, de -
cember 27. (hétfő) 8–14, december 28. (kedd) 8–12, december 29. (szerda) 8–12, december
30. (csütörtök) 8–12, december 31. (péntek) 8–12, Az irodák pénztárai mindennap 30 perccel
korábban bezárnak.

A 96/50-50-50-es számon hívható telefonos ügyfélszolgálat az alábbi nyitvatartási rend szerint
lesz elérhető: december 20. (hétfő) 7–16, december 21. (kedd) 7–16, december 22. (szerda) 7–16,
december 23. (csütörtök) 8–12, december 24. (péntek) ZÁRVA, december 27. (hétfő) 7–14, de -
cember 28. (kedd) 7–12, december 29. (szerda) 8–12, december 30. (csütörtök) 8–12, december
31. (péntek) 8–12.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HELYI, HAZAI TERMÉKEKET VÁSÁROLHATUNK

KARÁCSONY ELŐTTI 
ROHAM A PIACOKON
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A mintegy 40 állandó üzlet mellett a napok-
ban még közel száz árus kínálatából válogat-
hatunk.

A kereskedők utcájában mintegy harmincan
kínálják portékáikat, többek mellett ajándék-
nak valót is. Válogathatunk divatcikkek kö-
zött, a ruházattól a cipőkön, a táskákon, a pi-
perén át a praktikus konyhai eszközökig.

A Dunakapu téren ezúttal adventi forgatagban,
de a szokásoknak megfelelően szombaton és
szerdán várják a vásárlókat. Kaphatunk finom
füstölt árukat, házisajtokat, a Kisalföldön ter-
mett zöldséget, gyümölcsöt, savanyúságot, va-
lamint háztartási eszközöket és ruhaneműt is,
miközben megnézhetjük a korcsolyázókat vagy
az óriáskerekezőket, és forralt bort is ihatunk.

Aki még nem vásárolta meg az ünnep ékét, a
fát, megteheti a Győr-Szol Zrt. piacterein. Vá-
logathatunk a megyénkből vagy Zalából,
Veszprém környékéről származó luc-, nord-
mann- és ezüstfenyők között. A Tarcsay utcai
parkolóban, a belváros piac régi helyén 12, a
vásárcsarnoknál 7 kereskedő kínálja a szebb-
nél szebb karácsonyfákat.

ÜNNEPI NYITVATARTÁSI REND
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́

Munkavégzés helye:
Győr

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

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

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és többműszakos munkarend

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

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

KÉZI PARKGONDOZÓ

Judit sokoldalúságát tanulmányai is alátá-
masztják. A középiskolában könyvelőként
végzett, majd ezt követően négy évig

mérlegképes könyvelőként dolgozott gazda-
sági vonalon. A számok világa után egy éles
váltással a környezetvédelem felé kezdett
vonzódni, így főiskolai tanulmányait már en-
nek fényében Gyöngyösön végezte, ahol kör-
nyezetgazdálkodási mérnökként végzett.

Ezt követően a miskolci egyetemen képezte
magát, ahol a környezetvédelmi szakmér-
nöki képzés mellett a munkavédelmi tech-
nikusit is elvégezte, majd diploma után vé-
gig szakmájában dolgozott. 2014 óta a Pan-
non-Víz Zrt. beruházási osztályának mun-
katársa, ahol a beruházások előkészítésé-
ben és lebonyolításában vesz részt mint be-
ruházási előadó.

Judit szenvedélye a sport, ami számára nem
hobbi, hanem életstílus. Húsz éve kezdte el
az aktív sportolást, amire akkor a fogyás
motiválta és indította el ezen az úton, de az-
tán hirtelen szerelemmé is vált. Azóta elvá-
laszthatatlanok. Az évek alatt folyamatosan
képezte magát a mozgás világában, tudás-
szomja hajtotta mindig előre. Először a saját
maga egészsége és öröme miatt sportolt,
majd 6 évvel ezelőtt keresték meg először,
hogy segítsen másoknak is. Az egyre több
felkérés hatására elvégezte a sportoktató
OKJ-képzést testépítés-fitness szakon,
majd az aero kick box-edzői tanfolyamot is
sikerrel zárta.

SPORT MINDENEKFELETT!
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. 

A Pannon-Víz Zrt. büszke arra, hogy dolgozói között sokrétű egyéni-
ségek segítik működését. Az ózdi születésű Tóth Juditot az élet hét
éve vezérelte Győrbe a Pannon-Vízhez. Szorgalmas munkájával
nemcsak társaságunkat, de mások életét is igyekszik segíteni.

Judit mindennap hódol szenvedélyének, dél-
utánjait az edzőteremben tölti. Jelenleg főként
anya-gyermek közös edzéseket tart az érdek-
lődők részére, ami remek közös időtöltés, kap-
csolatépítés is a családtagok számára. Emel-
lett további edzéseket és rehabilitációs keze-
léseket végez. Judit segít azokon, akik szeret-
nének tenni egészségük és közérzetük érde-
kében, hiszen a sport testnek és léleknek
egyaránt fontos. Minden tanítványának egyé-
ni, személyre szabott edzéstervet állít össze. 

Életszenvedélyével társaságunknál is már
több kollégát „megfertőzött”, így az elmúlt
időszakban munkatársaink egészségmegőr-
zéséről és fittségéről is ő gondoskodik. Jelen-
legi nagy szerelme a sporton belül a boksz,
ami manapság a nők körében is egyre diva-
tosabb testmozgás. Judit is felvette a kesz-
tyűt az egészségtelen életmóddal szemben.
Az egészségmegőrzés érdekében érdemes
rendszeresen sportolni, hisz a sport öröm-
forrás is, így testi egészségünkön kívül lelki
egészségünkért is sokat tehetünk. A rend-
szeres sportolással egy új életmódot alakít-
hatunk ki, ami megmozgat, feltölt és a kará-
csonyi bejglik elfogyasztása okozta plusz -
kilók ellen is nagyon praktikus. 

Mindenki számára csak ajánlani tudjuk, hogy
sportoljon, amikor csak teheti. A sporttól
nem kell megijedni, hiszen ha valaki nem is
annyira tájékozott a mozgás világában, szá-
mos lehetőség van arra, hogy segítséget
kapjon, például Judittól. A Pannon-Víz Zrt. ez-
úton is köszöni Tóth Judit szorgalmas és pél-
daértékű munkáját!
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Töltött káposzta

Hozzávalók 2-4 főre (a gombócok nagysá-
gától függ, és nyilván az étvágytól is): 40
dkg savanyított káposztafej, 25 dkg sava-
nyított szálas káposzta, 20 dkg darált ser-
téshús, 1 csomag bármilyen gyorsrizs, 15
dkg sertészsír, 1 db paradicsom, 1 nagyobb
tv-paprika, 1 pohár tejföl, 2 gerezd fok-
hagyma, 2 evőkanál liszt, só ízlés szerint,
két db babérlevél, 1 evőkanál őrölt fűszer-
kömény, 1 fej vöröshagyma, 1 teáskanál
őrölt fekete bors, 1 evőkanál fűszerpaprika,
15 dkg füstölt oldalas, 10 dkg szalonna

A rizst feltesszük főni, kb. 15 perc, míg elkészül.
Amíg fő, a darált húst bekeverjük sóval, fűszer-
paprikával, köménnyel, fokhagymával. Az elké-
szült rizst is hozzátesszük és összegyúrjuk. Ha
ez megvan, fogunk egy edényt, az aljába bele-
tesszük a sertészsírt és a szálas káposztát, az
edény közepére halmozzuk a szalonnát, a füs-
tölt oldalast, a paprikát és a paradicsomot.

A leveleket megszabadítjuk a vastag torzsa-
résztől és óvatosan belehelyezzük a tölteléket,
a levél oldalait felhajtjuk, majd elkezdjük fel-
göngyölni és a végeit óvatosan benyomkodjuk.
Amint ezzel megvagyunk, körberakjuk a füstölt
húst és zöldségeket a kis töltött káposztákkal,

Rohamosan közeledik szenteste. Sok háziasszony már most azon gondolkozik, milyen finomságokkal lepje
meg családját. Kovacsics „Koksza” István olyan ünnepi fogást kínál, mely hagyományos szereplője a kará-
csonyi asztalnak. Nézzük, hogyan készül a töltött káposzta „Koksza” módra.

A TÖLTÖTT KÁPOSZTA ELKÉSZÍTÉSÉT MEGNÉZHETIK A GYŐR+TV-BEN, A PANÍR LEGFRISSEBB ADÁSÁBAN VAGY A GYORPLUSZ.HU-N. 

majd engedünk rá vizet és feltesszük főni. Íze-
síteni szintén sóval, borssal, köménnyel lehet.
Itt figyeljünk a sóra, mert a töltelékben is van,
illetve a füstölt hús is sós.

Ha mindennel megvagyunk, fedőt teszünk rá és
kb. 20-25 percig főzzük. Akkor lesz jó, amikor
megjelenik a zsiradék és a pirospaprika szín a lé
tetején. Ha megfőtt szinte minden, jöhet a rántás
és a habarás. Rántás: a sertészsírt egy serpenyő-

ben felolvasztjuk, beleszórjuk a fűszerpaprikát és
a lisztet, lehúzzuk a tűzről, összekeverjük. Vi-
gyázzunk, hogy ne égjen le a paprika!  Beleöntjük
az ételünkbe, majd óvatosan elkeverjük. Hagyjuk
egy kicsit főni kb. 5-6 percig, utána jöhet a haba-
rás. Habarás: a tejfölt és lisztet simára keverjük
és a káposztánk levéből annyit adunk hozzá,
hogy szobahőmérsékletű legyen. Ezt úgy hívjuk,
hogy hőkiegyenlítés. A habarással 2-3 percig for-
raljuk a káposztát. 

2021. december 17.30
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TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
A brassói önkormányzat megkezdi a Tanács tér
átalakítási projektjét. A nemzetközi megvaló-
sítási pályázat az év végén indul.

A colmariaknak felajánlott „Colmar természe-
tesen” című könyv terjesztésére december 13.
és 24. között kerül sor a Place de la Mairie-n
található karácsonyi faházban. 

Advent harmadik vasárnapján A. Szabó László,
Dunaszerdahely alpolgármestere és Fialka Ta-
más diákpolgármester gyújtották meg a város
adventi koszorúján a gyertyát.

Befejeződött a Kilián park felújítása, így mos-
tantól az Erfurt északi részén lévő zöld oázis új
pompájában ragyog.

Ingolstadt 2022-ben 21 millió eurós fejlesztési
támogatást kap a Bajor tartománytól. Az idei
évben 9 millió eurót kaptak.

Kuopio város 2021-es Savonia Irodalmi Díját
Sirpa Kähkönen író kapta A zöld terem című
művéért.

Nyizsnyij Novgorod sportolója, Alekszandr
Skvortsov lett a Kazanyban megrendezett
„Harc a TNA szabályai szerint” világbajnoka.

Poznan ipari építészetének gyöngyszemei egyedi
fényképeken és képeslapokon – mindez megte-
kinthető a régi vágóhídnak szentelt kiállításon,
amelyet a városháza udvarán nyitottak meg.

December 14-én hivatalosan is legördült az első
légsínes jármű a vuhani szerelőszalagról.

Apénzemet én máma mind elmulatom,
Kalapom-pom-pom, kalapom-pom-
pom a szemembe borítom, A Svábhe-

gyet is a fülembe huzatom, Kalapom-pom-
pom, kalapom-pom-pom a szemembe bo-
rítom! – bizonyára sokaknak ismerős a film
főcímdala. 

A Vadnai László történetében szereplő sváb-
hegyi villa eladó, tulajdonosa, Hódy György
vidékre utazik, ezért inasára hagyja a házat,
aki szintén átadja a megőrzést egy régi jó
cimborájának, Buczkó Józsefnek, aki unoka-

EZ A VILLA ELADÓ
ÚJABB VÍGJÁTÉK KABOS GYULÁVAL
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Az 1935-ben készült Ez a villa eladó című filmvígjátékban Kabos
Gyulát, Turay Idát, Gózon Gyulát és Bilicsi Tivadart is láthatjuk. A
mozit december 24-én 19.30-tól vetítjük a Győr+ Televízióban.

húgával beköltözik a villába. Hamarosan
megjelenik két szélhámos is, akik az inas ro-
konainak adják ki magukat. Ezután már ne-
héz követni, hogy ki az eladó és ki a vevő, és
egyáltalán miért kell eladni a villát. A film vé-
gére azonban magyarázatot kapunk minden-
re. A filmet Cziffra Géza rendezte, a zene-
szerző Gyöngy Pál, az operatőr Eiben István
volt. A szereplők: Verebes Ernő (Hódy
György), Csikós Rózsi (Teri), Berky Lili (Tóni
néni), Kabos Gyula (Buckó József), Bilicsi Ti-
vadar (Gereblyei Tivadar), Turay Ida (Anni),
Gózon Gyula (Rizling).

A filmet január 2-án 16 órakor ismétlik a
Győr+ Televízióban.



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.

Villanyszerelés Győrben és
környékén. Kis munkák. Rö
vid 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.

rítást precízen. 0630/181
2848

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk.
www.huzatmentes.hu +36
30/5209228  

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Tel.: 0630/376
2712.

EGYÉB

Vállaljuk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,
szőnyegtisztítás igényelhető.
Továbbá: kertek, pincék,
kamrák takarítását, rendezé
sét. Várjuk vendégeinket:
TippTopp Mosoda (Győr, Ár
pád út 53). Tel.: 0630/458
7765, 0670/6708268

Életjáradéki vagy örökösö
dési szerződést kötne idős
személlyel lakásért, ott la
kás nélkül ügyvéd család,
gyermeke részére. Magas
összegű készpénz és havi já
radékért. +3630/8228050

Vásárolok régi karórát, zseb 
órát, pénzeket, kitüntetése
ket, faliórát, egyebeket! Ér
deklődni lehet telefonon:
0620/5567141

Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70
es, ’80as, ’90es évekből.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/5047929
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Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

KIADÓK!
IRODAHELYISÉGEK

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

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

Vásárolok jó minőségű
használt bundákat, ruhá
kat, könyveket, hangleme
zeket, egyebeket. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
20/5567141.

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.



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)

LAKÁSCSERE

96/505050

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)

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

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) 

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne belvárosi, rév
falui, sárási, pinnyédi, ná
dorvárosi, jancsifalui, mén
főcsanaki, 37 nmnél na
gyobb, határozatlanhatáro
zott idejű bérleményre. (Hir
detésszám: 630) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 52 nm
es, komfortos, határozott bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 55–100 nmes, 34 szobás,
határozotthatározatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár u. kizárva. (Hirde
tésszám: 592)

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

• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
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

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

• UDVARI MUNKÁS
• FESTŐ
• VILLANYSZERELŐ
• KARBANTARTÓ
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

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet várja

jelentkezésed az alábbi munkakörökbe:

• biztonsági felügyelô
• szakápoló

• gépjármûvezetô
• fegyveres biztonsági ôr

• konyhai kisegítô (számlaképes)

További információ: Tel.: 06-96/312-566
E-mail: gyortoborzas@bv.gov.hu

Szereted
a pörgést, kihívásokat, szakmai

fejlôdési lehetôséget?

Nem riaszt el 
a BÖRTÖN világa?

Hosszú

biztos

lehetôséget
keresel?

távú,

munka-

Technikum (5 év)
• Mezôgazdaság és erdészet ágazat: mezôgazdasági technikus
(állattenyésztô, növénytermesztô szakirányokkal), kertésztechnikus
(dísznövénytermesztô, virágkötô szakirányokkal)

• Élelmiszeripar ágazat: sütô- és cukrászipari technikus, tejipari technikus
Szakképzô iskola (3 év)
• Mezôgazdaság és erdészet ágazat: Gazda (lovász, állattenyésztô,

növénytermesztô szakirányokkal), kertész
• Élelmiszeripar ágazat: pék, pék-cukrász, hentes és húskészítmény-

készítô, tejtermékkészítô

A SZAKKÉPZETT MUNKAERÔRE EGYRE NAGYOBB SZÜKSÉG VAN! 

Jelentkezz hozzánk, VÁR A VERES!

Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképzô Iskola és Kollégium • Gyôr, Régi Veszprémi út 1—3. 
OM: 030728/007 • Tel.: 96/427-522 • E-mail: titkarsag@veresp-gyor.edu.hu • www.veresp-gyor.edu.hu • www.kisalfoldiaszc.hu

Mit kapsz tôlünk?
• Ösztöndíjat
• Korszerû szakmai ismereteket
• Piacképes végzettséget
• Gyors elhelyezkedés lehetôségét
• Angol vagy német idegennyelv-

ismeretet
• Kollégiumi ellátást közvetlenül 

az iskola mellett

Képzéseink:

Nyílt nap: 2022. 01. 06., 15.00
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KÖZMEGHALLGATÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. december 21-én (kedden) 14 órától

közmeghallgatást tart a városháza Dísztermében (Győr, Városház tér 1.) 

Kérdés, illetve javaslattételi szándék esetén a városháza portáján van lehetőség sorszámot
kérni a felszólaláshoz. A jelentkezők részére érkezési sorrendben biztosítják a sorszámot. A
személyesen részt vevők száma járványügyi okokból korlátozva lesz, a Díszteremben összesen
45 fő tartózkodhat. További 25 fő a városháza aulájában élő közvetítésen tudja követni az
eseményt. Felszólalási idő: maximum 3 perces időtartam (név és lakóhely ismertetését köve-
tően). A közmeghallgatáson az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező! 

A jelenlévő a közmeghallgatáson történő személyes részvételével hozzájárul, hogy a róla eset-
legesen készült felvétel nyilvánosságra kerüljön az online élő közvetítés során, valamint az általa
elmondottak a közmeghallgatásról készült szó szerinti jegyzőkönyvben szerepeljenek. 

Az integráció jegyében szervezett
szombati ünnepségen az intézmény
diákjai megható karácsonyi műsorral

készültek. Az összetartozásról és egymás
szeretetéről szóló meghitt eseményen részt
vettek a Four Rivers Chapter motorosklub
tagjai és Szeles Szabolcs alpolgármester is,
akik a szereteten kívül ajándékokat is vittek
az iskola tanulóinak.

Négy gyerek vehetett át karácsonyi csoma-
got, amely többek között vásárlási utalványt,

MOTORON ÉRKEZETT
AZ AJÁNDÉK ÉS A SZERETET

Az elmúlt évekhez hasonlóan az adakozásáról ismert Four Rivers
Chapter tagjai és Szeles Szabolcs alpolgármester idén is vitt ajándé-
kokat a Kossuth Lajos Általános Iskolába.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Virág Krisztián/Facebook

gyerekórát, óriáskerekezésre és dodzseme-
zésre szóló jegyeket tartalmazott. Az egyik
kislány pedig személyre szabottan részt ve-
het egy szemvizsgálaton és szemüveget kap
karácsonyra.

„Én is ide jártam általános iskolába, meghitt,
családias a hangulat, kitűnő pedagógusokkal,
tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekek-
kel, akiket érdemes segíteni, támogatni.
Ezért is álltam a jó ügy mellé, csatlakoztam
a Four Rivers Chapter társasághoz” – mond-
ta Szeles Szabolcs. Az alpolgármester aján-
dékaként a Kossuth-iskola diákjai ellátogat-
hatnak a győri állatkertbe.
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
DECEMBER 18. SZOMBAT

07:15 Híradó – Győr és a régió hírei
07:35 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 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Győri legendáriumok 
11:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
11:30 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
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 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
21:00 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
21:05 Egy nap a világ – Tel-Aviv / útifilm
21:30 Panír – a Győr+ főzőműsora
21:45 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

DECEMBER 19. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
09:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:45 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
15:00 Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
16:00 Nászút féláron – filmvígjáték (12) Győrplusz Fillmklub
17:30 Győri legendáriumok 
17:45 Múlt a jelenben – dokumentumfilm
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 Konkrét – hírháttér műsor
21:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
21:20 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:45 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

DECEMBER 20. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
09:00 Gázfröccs – autós magazin
09:30 Az egészséges táplálkozás 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
11:00 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
11:40 Panír – a főzőműsor
12:15 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
13:00 Gázfröccs – autós magazin
13:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
14:00 Nyugdíjas Egyetem – a lovaglás fél egészség
15:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
16:00 Gázfröccs – autós magazin
16:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
17:00 Credo – katolikus krónika
17:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
18:00 Lelki egészségünk szempontjai 
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 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:25 Öko-logikus – magazin

DECEMBER 21. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Öko-logikus – magazin
11:00 Gázfröccs – autós magazin
11:25 Panír – a főzőműsor
12:15 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
12:45 Zooo+ – állatbarátok magazinja
13:00 Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
13:30 Anna és Berci zöld világa 

DECEMBER 18-TÓL 24-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

14:00 Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
15:00 Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
16:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja
16:30 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
17:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
17:30 Virtuózok – a Jávorkai testvérek közreműködésével
18:00 Hogyan élheted az életedet egészségesen? 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Anna és Berci zöld világa 
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Anna és Berci zöld világa 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 22. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:30 Madarassy 70 – portré 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Anna és Berci zöld világa 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 A jelen és a jövő színháza –

beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
11:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:45 Anna és Berci zöld világa 
12:15 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
13:00 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...!
13:30 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
14:00 Szelíd növényvédelem a házikertben 
15:00 Egy kilincstől a villanymozdonyig… 
16:00 Jelenetek egy operatőr életéből 
17:30 Az óra 
18:00 Az egészséges táplálkozás 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 23. 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 Egy nap a világ – Seychelle szigetek / útifilm
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Panír – a főzőműsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 24. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Anna és Berci zöld világa 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Hogyan élheted az életedet egészségesen? 
11:00 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
12:15 Zooo+ – állatbarátok magazinja
13:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat  (1–2.)
14:00 Vonóspárbaj – Jávorkai testvérek közreműködésével
15:00 Rejtett tájakon – természetfilm
16:00 20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
17:30 Azori-szigetek – kisfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:45 Zöldfény és a fekete por – mesefilm
19:00 Csendes éj  – Kelemen atya gondolatai
19:30 Ez a villa eladó – filmvígjáték (12) Győrplusz Filmklub
21:00 Rudi megmenti a karácsonyt – mesebalett
22:00 Vivaldi Glória – a győri székesegyházban
22:30 Tóth Éva-emlékkoncert 2017 – koncert

A Kiss család tagjai szerte az országból ér-
keznek, hogy közös énekléssel, zenéléssel
tegyék különlegessé az adventi felkészülést
december 18-án 19 órától a Szenthárom-
ság-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 kamarazene-
kar előadásában. A belépés díjtalan.  > > >

Az év utolsó régiségvásárát rendezik de -
cember 19-én 7 és 14 óra között a Tarcsay
úti piactéren. Várják a régi tárgyak kedvelőit,
azokat, akik szeretnek antik, szép tárgyak
között nézelődni vagy karácsonyi ajándéko-
kat vásárolni.  > > >

A Hangraforgó Együttes otthonából ad ka-
rácsonyváró műsort, adventi énekekkel de -
cember 23-án 17 órától online. A program a
Hangraforgó Facebook-oldalán tekinthető
meg.  > > >

Veres András győri megyés püspök decem-
ber 24-én, karácsony vigíliáján éjféli szent-
misét mutat be a győri Nagyboldogasszony-
székesegyházban.  > > >

A Rómer Ház mozijában december 19-én
17 és 19.30 órától vetítik a Nagykarácsony
című új magyar filmet. Ötvös András, Zsig-
mond Emőke, Scherer Péter, Pokorny Lia,
Rujder Vivien, Szabó Kimmel Tamás sze-
replésével.  > > >
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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 Hajba Ferenc és Nagy Roland Az államminiszter
alsógatyája 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

Ahazai szövetségek 1964 óta választják
meg saját sportágukban az év legjobb-
jait. Idén 56 szövetség választott, de

vannak olyan sportágak, ahol majd csak janu-
árban hozzák nyilvánosságra az eredményt.
2021-ben négy győri sportoló végzett az élen,
Kopasz Bálint harmadszor, Bukor Ádám ne-
gyedszer nyert.

A voksolás történetében az abszolút csúcstartó
Portisch Lajos sakknagymester, aki 23-szor lett
első 1964 és 1994 között. Az idei győztesek kö-
zül kiemelkedik a tájékozódási búvár úszó Balázs
Péter 18. elsőségével, míg a tokiói olimpián
ezüstérmes vitorlázó, Berecz Zsombor és a bir-
kózó Sastin Marianna 11. alkalommal, az aszta-
liteniszező Póta Georgina és a curlinges Szekeres
Ildikó tizedszer, a szintén vitorlázó Érdi Mária, a
súlyemelő Nagy Péter és a teniszező Fucsovics
Márton egyformán kilencedszer bizonyult a leg-
jobbnak. A tokiói aranyérmesek közül a Győri VSE
kajakosa, Kopasz Bálint, valamint Lőrincz Tamás,
Milák Kristóf, Szilágyi Áron és Csipes Tamara zárt
első helyen a voksoláson.

A győri egyesületek sportolói közül négyen is az
élen végeztek: Kopasz Bálint olimpiai bajnok lett
Tokióban, a kajak egyesek 1000 méteres távján,
majd szintén 1000 méteren Nádas Bencével a 4.
lett K2-ben. Mindezek mellett a világbajnokság-
ról egy ezüst, az Európa-bajnokságról pedig két
aranyéremmel térhetett haza. Kopasz Bálintot
harmadszor választották az év kajakosának.

GYORIEK AZ ÉV LEGJOBB SPORTOLÓI KÖZÖTT´́

A búvárúszók uszonyos úszó szakágában Bukor
Ádám lett az elmúlt év legjobbja, ezzel negyedik
alkalommal érdemelte ki ezt az elismerést. A
Győri Búvár SE versenyzője hatszoros világ- és
Európa-bajnok, négyszeres világcsúcstartó. Bu-
kor Ádám az idei, tomszki vb-n arany- és bronz -
érmet szerzett sportágában, ezzel kvalifikálta
magát a jövő évi Világjátékokra.  

Az év tornásza Mészáros Krisztofer lett. A Győri
Atlétikai Club versenyzője az országos bajnoki
címek és világkupaérmes helyezések mellett

idén 14. helyen végzett a Kitakjúsúban rende-
zett torna-világbajnokság egyéni összetett
döntőjében. Mészáros sikere azért is különle-
ges, mert vb-fináléban legutóbb Supola Zoltán
volt magyar induló 1999-ben.

Az év evezősének a GYAC-os Fehérvári Esztert vá-
lasztották. Eszter a hazai remek eredmények mel-
lett könnyűsúlyú kétpárban a váci Csepel Zsófiával
egy hajóban ötödik lett az U23-as világbajnoksá-
gon, majd ugyanez az egység szintén az ötödik he-
lyet szerezte meg az U23-as világbajnokságon is.

Csütörtökön kezdődött és jövő keddig tart
Abu-Dzabiban az úszók rövidpályás vi-
lágbajnoksága, amelyen 12 magyar ver-

senyző indul. A legutóbbi négy 25 méteres me-
dencében rendezett világbajnokságon a magyarok
mindig a képzeletbeli dobogón végeztek az érem-
táblázaton, ám ez javarészt Hosszú Katinkának
volt köszönhető, aki 2012-től kezdődően 27 ér-
met, 17 aranyat, 8 ezüstöt és 2 bronzot szerzett.
A háromszoros olimpiai bajnok korábban úgy ter-
vezte, ott lesz a vb-n, azonban nemrég átesett a
koronavírus-fertőzésen, ezért nem vállalta a sze-
replést. Rajta kívül a 200 méter pillangón minden-

SZABÓ ÉS JAKABOS KÉPVISELI GYŐRT AZ ÚSZÓ VB-N
hol éremesélyesnek számító Milák Kristóf is ha-
sonló okok miatt maradt Magyarországon, noha a
szám nagymedencés olimpiai és világbajnoka, vi-
lágcsúcstartója novemberben ezüstérmet nyert
Kazanyban a rövidpályás Európa-bajnokságon.

Kettejük távollétében gyakorlatilag az egyedüli
éremesélyes Szabó Szebasztián, aki a tatár fő-
városban megrendezett kontinensviadalon
fantasztikusan szerepelt: a Győri Úszó SE
klasszisa 100 méter pillangón, 50 méter gyor-
son és 50 méter pillangón diadalmaskodott,
utóbbi számban világcsúccsal, így most is ha-

sonló tervekkel indulhat csatába. Szabó 50 és
100 méter gyorson és pillangón indul a vb-n. A
győri klubot képviseli a mezőnyben a rutinos
Jakabos Zsuzsanna is, aki egyéniben 200 méter
pillangón és 400 vegyesen áll rajtkőre.

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövet-
ség, a FINA minden eddiginél nagyobb, 2,835
millió dolláros díjalappal kecsegteti az induló-
kat: az egyéni számokban az első nyolc helye-
zés már „fizet”, az aranyéremért 15 ezer dollár
jár, és még a nyolcadik is kap 3000 dollárt, míg
egy új világrekord 50 ezres bónuszt jelent.      

Fotó: Czucz Bálint
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Hogy halad a felépülésed?
Szerencsére megfelelően, fizikálisan és lelkileg
is egyre jobb állapotba kerülök. A rehabilitációm
a várt ütemben halad, helyre jöttek a szalagok
a sérült térdemben. Mivel a műtétet követően
hat hétig csak feküdtem, ezért szükség van rá,
hogy megerősítsem az izmaimat. Hogy ezt si-
kerüljön elérnem, naponta több órát töltök a
konditeremben.

Lehet tudni, mikor rúghatsz ismét labdába?
Jelenleg még csak a futóedzéseket tudom el-
végezni, a labdás tréningeken egyelőre nem
vehetek részt. Nagyon bízom benne persze,
hogy januárban vagy februárban már erre is sor
kerülhet. A tavasszal pedig már szeretnék is-
mét pályára lépni.

Nagyon hiányzik már a játék?
Nem is tudom megfogalmazni, mennyire. Vá-
gyom rá, hogy ismét pályára lépjek, ugyanakkor
türelmesnek kell maradnom, nem szabad elsi-
ettetni a visszatérésemet. A családom minden-
ben támogatott a nehéz időszakban, óriási erőt
adott, hogy a szeretteim mellettem álltak.

Gondolom, a csapattársaid is nagyon várnak
vissza. Ők szintén tartották benned a lelket az
elmúlt hónapokban?
Igen, nagyon sok üzenetet kaptam a dunaszer-
dahelyi és a válogatottbeli társaktól egyaránt.
Rengeteget köszönhetek a DAC-nak, sokat se-
gített a klub. A támogatást szeretném jó játék-
kal, gólokkal és gólpasszokkal meghálálni a ta-
vasszal.

Minden erejével küzd a felépüléséért Kalmár Zsolt. A magyar labdarúgó-válogatott és a szlovák élvonalbeli
DAC játékosa áprilisban, az Andorra elleni világbajnoki selejtezőn szenvedett súlyos térdsérülést, elszakadt a
keresztszalagja. Emiatt a részben hazai rendezésű, nyári Európa-bajnokságot is ki kellett hagynia. Hosszú hó-
napok óta tart a rehabilitációja. Az ETO korábbi középpályása bízik benne, hamarosan visszatérhet a pályára.

SÉRÜLÉSE UTÁN FUTBALLRA ÉHES
KALMÁR ZSOLT

November óta már a portugál Joao Janeiro a
csapat vezetőedzője. Egyeztettél vele a jö-
vődről?
Igen, és a támogatásáról biztosított. Azt mond-
ta, türelmesen várjam ki a felépülésem végét.
Szerencsére jól szerepel vele a csapat, a leg-
utóbbi négy mérkőzésen egy döntetlen mellett
háromszor nyertünk. Bízom benne, hogy ha-
sonlóan eredményesen teljesítünk a szezon
hátralévő részében is.

Beszéltél Marco Rossival, a magyar válogatott
szövetségi kapitányával is?
Igen, azt mondta, hogy mellettem van. Jó
tanácsokkal látott el, amiért hálás vagyok
neki. Mindent megteszek, hogy visszatérjek
a válogatottba is, olyan teljesítményt igyek-
szem nyújtani, amivel kiérdemelhetem a
meghívót.

Hogyan élted meg a nemzeti csapat Európa-
bajnoki szereplését?

Természetesen nagyon fájó volt, hogy a 2016-
os után az idei Eb-ről is lemaradtam. Ugyanak-
kor a pályán kívülről is nagyon szurkoltam a vá-
logatottnak. A portugálok elleni hazai meccsre
ki tudtam menni mankóval. Fantasztikus volt,
ahogy a telt házas Puskás Arénában helyet
foglaló szurkolóink biztatták a csapatot. A fran-
ciákkal, majd aztán a németekkel szemben is
tisztességesen helyt álltunk, nagyon büszke
voltam a csapattársaimra.

A világbajnoki kvalifikáció ugyanakkor ezúttal
sem sikerült, a szurkolók immáron 1986 óta hi-
ába várnak a vb-szereplésre. Bízol benne, hogy
a következő alkalommal sikerrel jár a csapat?
Mindenképpen az a célom, hogy a 2026-os vi-
lágbajnokságra kijussunk a válogatottal. Úgy ér-
zem, erre minden esélyünk meglehet, hiszen na-
gyon jó közösség alakult ki a nemzeti csapatnál.
Fényes a jövőkép, sok a fiatal, huszonhárom, hu-
szonnégy és huszonöt éves labdarúgó, akik még
akár egy évtizedig is erősíthetik a gárdát.

AZ A CÉLOM, HOGY
A 2026-OS VILÁG-
BAJNOKSÁGRA
KIJUSSUNK 
A VÁLOGATOTTAL

Szerző: Pécskai István
Fotó: mlsz.hu
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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

Hízott kacsacomb,
fagyasztott

Akció: december 17—23.

Puha zsírszalonna

1899 Ft/kg

599 Ft/kg

Giana aprított tonhal 
sós lében

Rege narancsos
körteszósz 

Sertéscsánk, hátsó 889 Ft/kg
Sertésköröm, hátsó 400 Ft/kg
Sertésbôr 399 Ft/kg
Sertésfarok 500 Ft/kg
Sertésfej 450 Ft/kg

Kocsonyának való
húsok széles választékban

kaphatók!

Friss magyar tojás, „M”-es,
10 db-os, 53—63 g

38,90 Ft/db, 733,96 Ft/kg

Chepke trappista sajt

1199 Ft/kg

185 g, 1189,19 Ft/kg

599 Ft/db helyett

149 Ft/db

389 Ft/cs

Metaxa 5* 0,5 l + 
Metaxa 7* 0,05 l
40%-os

4999 Ft/db

Alengyelországi Gliwice városában negyedik
alkalommal rendezték meg a teqball-világ-
bajnokságot, amelyen öt magyar versenyző

képviselte hazánkat, és az öt kategóriából hármat
a magyar válogatott tagjai nyertek. Vegyes páros-
ban a győri Janicsek Zsanett, Bányik Csabával egy
csapatban, az elődöntőben szoros meccsen le-
győzte az amerikaiakat, majd a döntőben kiélezett
csatában felülmúlta a brazilokat, így világbajnoki
aranyérmes lett. Az eseményen 33 nemzet 105
sportolója vett részt, a mezőnyben a magyarokon

JANICSEK ZSANETT
TEQBALL-VILÁGBAJNOK!

kívül ott voltak az amerikaiak, mexikóiak, brazilok,
kameruniak, algériaiak, spanyolok, franciák és
portugálok is.

„Novemberig bizonytalan volt a világbajnokság
megrendezése, persze előtte is keményen edzet-
tünk, de amikor kiderült, hogy lesz vb, akkor meg-
sokszorozódott a motiváció. Kevesebb ország játé-
kosai jöttek Lengyelországba, de a mezőny sokkal
erősebb volt a két évvel ezelőttinél. Ez elsősorban
annak köszönhető, hogy mi is sokat fejlődtünk, de
egyre népszerűbb a teqball az egész világon, és ma-
gasabb lesz a színvonal is, rengeteg kiváló sporto-
lóval. Nem lehet lazítani, kihagyni, mert a világ el-
megy mellettünk. Folyamatosan figyeljük, elemez-
zük az ellenfelekről készült videókat, de testközel-
ből látni őket mégiscsak más. Alakul az európai, az
amerikai stílus, és máshogy játszanak a brazilok is"
– mondta Janicsek Zsanett a Győr Plusznak néhány
nappal a vb-győzelem után. Zsanett úgy érzi, hogy
amiért elutaztak a világbajnokságra, azt teljesítet-
ték, hiszen mindenképpen a dobogó tetejére sze-
rettek volna állni.

„A sorsolásunk nagyon nehéz volt, hiszen játszottunk
a világranglista-második szerbekkel, majd az elődön-
tőben jött az amerikaiakkal egy nagyon szoros meccs.
A döntőben, akárcsak legutóbb, a brazilok következ-
tek, csak most egy másik duóval, akik szintén a klasz-
szis szintet képviselték. Büszkék vagyunk az arany-
éremre" – tette hozzá Janicsek Zsanett.

A magyar fejlesztésű teqball egyre elterjedtebb,
egyre nagyobb hangsúlyt kap a világon, a sportág
legfőbb célja, hogy bekerüljön az olimpiai játékok
programjába. Erre meg is van az esélye, és ha még
2024-ben Párizsban nem is, de 2028-ban Los An-
gelesben valószínűleg már találkozhatunk a magyar
sportággal az ötkarikás játékokon.

„Természetesen téma a versenyzők között az,
hogy olimpiai sportág lehet a teqball. A 2028-as
játékok programján jó eséllyel ott lesz majd, de
bemutatkozó sportágként elképzelhető, hogy
három év múlva esélyt kap a sportágunk az
olimpián. Egyelőre ezek a távolabbi lehetőségek,
tervek. Az biztos, hogy nekem most pihenés kö-
vetkezik, aztán figyeljük a nemzetközi szövetség
híreit, hiszen januárban kiadnak egy hivatalos
2022-es versenynaptárt, ez alapján tudunk éves
programot összeállítani. Sok nemzetközi viada-
lon szeretnénk elindulni, nem csak vegyes pá-
rosban. Én mindhárom kategóriában, a vegyes
páros mellett női egyéniben és párosban is sze-
retnék versenyezni" – mondta a terveiről Jani-
csek Zsanett.

629 Ft/db helyett

220 Ft/db

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Janicsek Zsanett/Facebook




