


Jó hír vi-
szont, hogy
a Dunakapu té-
ren január 31-ig
lehet korcsolyázni, a
felállított 40 méter ma-
gas, 114 személyes óriás-
kerékből pedig február 28-ig
csodálhatjuk meg a várost, és
ugyancsak február végéig dodzse-
mezhet, akinek kedve támad.

Vízkereszt, azaz január 6-a után elbúcsúzha-
tunk a győri ünnepi díszkivilágítástól, a feldíszített
fenyőfáktól. A szakemberek ekkortól kezdik meg el-
bontani az ünnepi kellékeket.
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Abelvárosban összesen mintegy 4.000
led-sort, 18 kilométer fényfüzért,
több tucat látványelemet kell eltávo-

lítani. A díszítést advent előtt hat kosaras
autóval 16 villanyszerelő öt héten át szerel-
te fel, a bontás is ugyanennyi munkaerőt, de
valamivel kevesebb időt vesz majd igénybe.
Idén újdonságként Radnóti Ákos alpolgár-
mester kezdeményezésére díszvilágítást ka-
pott Adyvárosban az Ifjúság körút, 28 pla-

A DUNAKAPU TÉREN MÉG SZÓRAKOZHATUNK

BÚCSÚ AZ ÜNNEPI HANGULATTÓL
Szerző: Földvári Gabriella tánfa törzsére, főágára raktak fényfüzért,

melyhez 2 kilométernyi kábelt használtak
fel. A díszkivilágítás elbontását az Útkezelő
Szervezet koordinálja és a Vill-Korr Hungária
Kft. végzi.

Minden városrész központjában, valamint a
temetőkben, összesen 47 helyszínen adtak
ünnepi hangulatot a feldíszített fenyőfák,
ebből 27 fát a Győr-Szol Zrt. állított fel a ki-
jelölt helyszínen. Ezek elszállítása a díszítés
leszedését követően jövő héttől folyamato-
san történik.

Talán a 2020-as teljes tűzijáték-tilalom
okozhatta, hogy 2021 szilveszterén az
átlagosnál is hangosabban ünnepelték a

győriek az új évet. Mindezek mellett a hangos-
kodás ideje is kitolódott, hisz délután hattól fo-
lyamatosan lehetett hallani az otthoni tűzijáté-
kok hangját városszerte egészen hajnali kettőig.

„Nagyjából ötven elkóborolt állatról szereztünk
tudomást szilveszter éjjelén. Felkutatásukban
nagy segítséget jelentett az önkéntes civil ál-
latvédők áldozatos munkája. Kiemelkedik kö-
zülük a Szurkolók az Állatokért Egyesület tevé-
kenysége. Állandó ügyeletet tartottak, sőt két
gépkocsival folyamatosan járőröztek is. Össze-
sen 39 kutyát sikerült befogniuk, ezek kilenc-
ven százaléka már haza is jutott, hiszen re-

Bár idén szilveszterkor sem rendezett a város tűzijátékot, az otthoni durrogtatásoknak köszönhetően eb-
ben az évben is több tucat háziállat elkóborlását jelentették be az aggódó gazdik. Ezek egy része – hála a
tettre kész önkéntesek munkájának és a regisztrált transzpondereknek – már hazajutott, ám sok kisállatot
még mindig keresnek.

A CHIP SEGÍT HAZAJUTNI
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Ács Tamás

gisztrált chippel rendelkeztek” – mondta el
Királyfi Péter, a polgármesteri hivatal ellenőr-
zési referense.

A sorozatos villanófények idegrendszeri sok-
kot is okozhatnak az állatoknál, idén két eset-

ben kellett állatorvosi segítséget nyújtani
emiatt epilepsziában szenvedő ebeknek. És
végül idén sem múlt el tragédia nélkül az ün-
nep, a civil állatvédők jelentése szerint két
kutyát vonat gázolt el, őket már nem tudták
megmenteni.
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A Noel név jelentése az Úr születésnapja, ka-
rácsony. Miért ezt a nevet választották a ba-
bájuknak?
Az utolsó hetekben dőlt el, nehezen jutottunk
dűlőre, Bendegúz, az ötéves kisfiam Hunort
szeretett volna. Mi olyan „rosszcsont” nevek-
ben is gondolkodtunk, mint a Kevin. Aztán mi-
vel december 27-re voltam kiírva, a jelentése
miatt a Noelt választottuk.

Milyen volt a terhessége, hogyan zajlott a
szülés?
Öt nappal hordtam túl a babát, ha nem születik
meg, január 3-án kellett volna befeküdnöm a
kórházba. A terhességem alatt nem voltak ko-
moly gondjaim, de mégis nehezebben viseltem,
mint az elsőt, főleg a vége felé. 31-én már
éreztem, hogy lesz valami. Melegfront jött,
szép idő volt, a nagyfiammal sokat voltunk kint
a levegőn. Napközben már feszült a hasam,
voltak jelek, hogy történik valami, időben le is
feküdtünk aludni. 

Fél tizenkettőkor egy erős görcsre ébredtem,
ahogy felálltam, elkezdett folyni a magzatvíz,
és már háromperces fájásaim voltak. A párom
meg is kérdezte, hogy ne hívjuk-e ki a mentőt,
de úgy döntöttem, ő vigyen be a kórházba. Az
éjfél éppen útközben ért bennünket, Ácsról ki-
érve már mindenfelé láttuk a tűzijátékokat.
Szerencsére nem volt forgalom, így hamar be-
értünk a kórházba. „Csak” három órán át tartott
a vajúdásom, de mivel nagy baba volt, nehezen
bújt ki. A fájdalom miatt nem tudtam úgy uralni
a testem, ahogy szerettem volna, a szülésznő
azonban tartotta bennem a lelket, amiért na-
gyon hálás vagyok neki.

Kérem, mutassa be a családját, hova született
Noel?
Ácson élünk, több mint hat éve vagyunk együtt,
a Hartmann Hungary Kft.-nél ismerkedtünk
meg, ahol a férjem targoncás volt, én nyomdai
csomagolóként dolgoztam. A párom két éve te-
tőfedő vállalkozóként tevékenykedik, én pedig
a cégtől jöttem gyesre.

Taár Noel 2022 első győri kisbabája, aki 53 cm testhosszal és 4220 gramm súllyal látta meg a napvilágot
január 1-jén 2 óra 23 perckor a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban. Az anyukáját, Taár-Krajczár
Renátát dr. Dézsi Csaba András polgármester személyesen köszöntötte és ajándékozta meg. A kismamá-
val beszélgettünk az első otthon töltött nap után.

NOEL AZ ELSO ÚJÉVI BABA
A POLGÁRMESTER AJÁNDÉKKAL LEPTE MEG A CSALÁDOT

´́

Bendegúz hogyan fogadta a kistestvért?
Ő már régen szeretett volna kistesót, nagyon
örül neki. Még fura számára a helyzet, az, hogy
nem egyedül van, de simogatja, puszilgatja,
szeretgeti és félti.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester köszön-
tötte önöket a kórházban. Hogyan érintette ez
önt?
Nagyon meglepődtem, és persze nagyon örül-
tem is, hogy a győri polgármester bejött a kór-
házba és köszöntött bennünket. Ajándékot is ho-
zott, kaptunk százezer forintot, Gerzson és Pan-
ka mesekönyveket és egészséges nassolnivalót
is. Megtudtam, hogy nemcsak a kórház, a város,
hanem a megye első babája is Noel lett.

Most, hogy már otthon vannak, milyen a kis
Noel?
Nagyon jó baba, meg vagyok vele elégedve,
eszik, alszik, gőgicsél. Az itthoni első éjsza-
kán csak egyszer kelt fel. Az első kisfiam ref-
luxos volt, vele sokkal nehezebb volt a kez-
deti időszak.

Mit tervez, meddig marad otthon a kisfiúval?
A nagyobbik fiammal két évig voltam itthon.
Úgy tervezem, hogy Noellel is minimum két-
éves koráig itthon leszek, és ha anyagilag
megengedhetjük magunknak, akkor akár há-
rom évig is.

Sok boldogságot kívánunk a kisbabához!

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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Programok, rendezvények voltak, külön-
leges kiadványok, óriásfestmény és még
győri forint is készült Győr 750 éves ju-

bileuma alkalmából. Mindezek az események
jellemzően átszőtték az egész évet.

„Rengeteg jubileumi eseményt, ünnepséget,
kiállítást sikerült megvalósítanunk. A városré-
szekben is voltak kiemelkedő események, és
azt gondolom, hogy a nehézségek ellenére jó
évet zártunk. Külön örülök annak, hogy a kép-
viselői körzetemben, Adyvárosban is nagyon
sok minden történt. Az a cél, hogy a fejlődés di-
namikáját idén is megtartsuk.”

Ehhez azonban kell a győriek támogatása, és
az ötletekre is szükség van, hiszen csak az itt
élők segítségével valósulhatnak meg hatéko-
nyan a további városi fejlesztések.

„Nagyon fontos a lakosság támogatása, hogy
elképzeléseinket megvalósítsuk. Választás lesz
ebben az évben, és nagyon jó lenne, ha ország-
gyűlési képviselőink tovább tudnák folytatni
munkájukat, hiszen Kara Ákos és Simon Róbert
Balázs több nagyszabású beruházásban jelen-
tős segítséget nyújtottak. Többek között nekik
is köszönhető, hogy hamarosan parkolólemez
épülhet a Kuopio parkban.”

2021-ben a koronavírus-járvány ellenére nagyon sok pozitív dolog tör-
tént Győrben, hiszen megünnepeltük a város 750 éves jubileumát, ehhez
kapcsolódó programokkal, eseményekkel – nyilatkozta Radnóti Ákos a
Győr+ Médiának. Győr alpolgármestere kiemelte, a nehézségek ellenére a
város helytállt, és a hozzá tartozó körzetben, Adyvárosban is meghatáro-
zó fejlesztések történtek. Radnóti Ákos hozzátette, idén is jó néhány fon-
tos beruházás indulhat, többek között hamarosan megkezdődhet egy új
parkolólemez építése a Kuopio parkban.

TOVÁBB FEJLODHET GYOR 

Az alpolgármester feladatkörei bővültek
2021-ben, és már a sportért is felel, de ezt a
kihívást szívesen vállalta. Radnóti Ákos arról
is beszélt, hogy a városüzemeltetés területén
is sok újdonságot sikerült megvalósítani, leg-
főbb feladatának azonban azt tartja, hogy
tiszta és rendezett legyen a város, szépek le-
gyenek a parkok, zöldterületek, és azt is sze-
retné, ha Győr végre kiérdemelné a legtisz-
tább város címet.

´́ ´́

Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Kara Ákos, Győr egyik országgyűlési kép-
viselője lapunknak elmondta, hogy a

fontos Győrt érintő beruházások az új évben
is tovább folytatódnak. Gőzerővel épül a
Győr és Pápa közötti új, 2x2 sávos út, amely
jelenleg az ország egyik legnagyobb útfej-
lesztése. Jó ütemben épül az új győri vízi él-
ménypark. Ahogy korábban hírt adtunk róla,
forgalmas belső utakat újítanak fel az ipar-
területek, az ipari park felé, így az Ipar utat,
Reptéri utat és a Tatai utat is. Kara Ákos mi-
niszteri biztosként felügyeli a Mosoni-Duna
és a Duna találkozásánál épülő vízszint-sza-
bályozó létesítmény projektjét. Ennél a közel
30 milliárd forint összegű fejlesztésnél az a
legfrissebb információ, hogy már csak né-
hány hónap van hátra a műszaki átadásig.

„A kezdeményezésemre az adyvárosi Fekete
István-iskola külső felújítása után a marcal-
városi PÁGISZ-iskolában is energia-korsze-
rűsítés kezdődik. Erről az újabb fontos fej-
lesztésről hamarosan részletesen tájékoz-
tatom a győrieket. Országgyűlési képviselő-
ként továbbra is Győr és az egész térségünk
fejlődéséért és biztonságáért dolgozom” –
tette hozzá Kara Ákos.

Kara Ákos: Folytatódnak
a beruházások
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Az oldalt szerkeszti: J. Kovács Andrea

Kísérleti jelleggel november végén indult a használt étolaj gyűjtése a város
egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetein. Horváth Zoárdot, a H-Bio Kft.
ügyvezető igazgatóját az első hetek tapasztalatairól kérdeztük.

Megelőzés: hulladék mennyiségének csökkentése, 
termékek élettartamának meghosszabbítása, 

termékek veszélyesanyag-tartalmának csökkentése

Anyag, alkatrész, termék 
újrahasználatra történő előkészítése

Újrafeldolgozás: a hulladékot eredeti céljára, 
vagy más célokra termékké, 

anyaggá alakítják át.

Egyéb hasznosítás:
energetikai hasznosítás

Ártalmatlanítás:
hulladéklerakás,
hulladékégetés

A hulladékhierarchia a hulladékok kezelésének lehetőségeit mutatja. A legkedvezőbb meg-
oldásoktól haladva a kedvezőtlenebb lehetőségek felé. A hulladékkezelés-felosztásnak több
változata ismert: az Európai Unió az ötlépcsős hulladékhierarchia fogalmát fogadta el. 

Tesztprojektünkben tíz gyűjtőkonténert
helyeztünk ki. Le a kalappal a lakosság
előtt! Nagyon kedvező tapasztalatokról

tudok beszámolni. Az emberek a kérésünknek
megfelelő módon és edényben hozzák a használt
olajat a szelektív szigetekre. Nem szemetelnek a
gyűjtőhely környékén, nem rakják a tetejére, nem
teszik mellé. Vannak frekventáltabb helyek, amik
gyorsabban megtelnek, ilyen például a Verseny
Tesco melletti konténer, valamint a győrszentiváni. 

Ha ez a kísérleti program lezárul, akkor Győr
egész területére kiterjesztjük a gyűjtést, vagyis
minden egyes szelektív szigetre helyezünk ki
konténert.

Mi történik a begyűjtött olajjal?
A használt olajnak az a jó tulajdonsága, hogy
száz százalékban újra lehet hasznosítani, bio-
dízelt készítenek belőle. A MOL-állomásokon
tankolhatunk belőle, hiszen itt minden dízel
üzemanyag tartalmaz hét százalék biodízelt.

JÓL HALAD A HASZNÁLT OLAJ GYŰJTÉSE
KEDVEZŐ TAPASZTALATOK

1. Milyen színű szelektív gyűjtőbe kell 
dobni a papírhulladékot?
1. kék
2. barna
3. zöld

2. Melyik veszélyes hulladék?
1. krumplihéj
2. elem
3. műanyag flakon

3. Mit nem szabad a komposztba tenni?
1. műanyag flakon
2. falevél
3. zöldséghéj

4. Melyik lebomló hulladék?
1. almacsutka
2. üveg
3. műanyag

5. Hogyan járulsz hozzá a legkevesebb
hulladék képződéséhez?
1. kis kiszerelésű termékeket vásárolok
2. nagy kiszerelésű termékeket vásárolok
3. csomagolásmentesen vásárolok

HULLADÉKKVÍZ

A helyes válaszokat január 14-ig kérjük
beküldeni a kobi@gyor-ph.hu e-mail-
címre. A megfejtők között három ajándék-
csomagot sorsolunk ki. 
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APárizsban élő Munkácsy legjobb barát-
jával, a tájképfestő Pál Lászlóval 1873
októberében kiköltözött a fontainebleau-i

erdőbe, amelynek szélén, a csendes kis falu-
ban, Barbizonban már évtizedek óta dolgoztak
a francia realista tájképfestészet olyan meste-
rei, mint Millet vagy Corot. A barbizoniak között
vált gyakorlattá az úgynevezett plein air, a sza-
badban való festés, ami a táj közvetlen, szabad-
téri ábrázolását jelentette. Az akadémiai festők
gyakorlatában ugyanis a tájképek a műteremben
készültek, a képeken a természeti motívumokat
szabadon variálták és színeik is sötétek voltak. A
barbizoniak a kiválasztott helyszínen vázlatokat
festettek, és bár ezek nyomán a nagyobb méretű
vásznak már a műtermekben készültek, mégis
megőrizték a szabadtéri helyszínen rögzített
szín- és fényviszonyokat.

A francia erdőség szélén otthonról ismerős lát-
vány, egy cigánytábor képe fogadta Munkácsyt.
A látottak nyomán festette meg a Cigányok az
erdő szélén című képét, amelyet a mester egyik
legszebb plein air műveként tartunk számon. A
szekereiken vándorló, sátrakban táborozó, a
társadalom perifériáján, ám szabadon élő no-
mádok alakja a XIX. századi piktúra kedvelt té-
mája volt. Munkácsy azonban nem az egzotiku-
mot keresi, hanem a barbizoniak panteisztikus

CIGÁNYOK AZ ERDŐ SZÉLÉN

természetlátásával fordul a téma felé. A cigány-
tábor így szinte beleolvad a tájba, eggyé válik
vele, csupán az ingek és a fejkendő élesen kivil-
lanó fehér és vörös foltjai különítik el a zöldes-
barnás erdei tisztástól. Könnyed ecsetkezelése,
ragyogó színei, fénytől átitatott égboltja alapján

francia festő képének gondolhatná bárki. A Ci-
gányok az erdő szélén két változatban készült.
Az egyik az Esterházy-palotában, a Pákh-gyűj-
teményből rendezett Munkácsy Győrben tárla-
ton, párdarabja a berlini Neue Nationalgalerie
állandó kiállításán látható. (x)

A Munkácsy-kiállítás január 31-ig látogatható az Esterházy-palotában.
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MAESTRO 
BESZÉLGETÉSEK A RICHTER TEREMBEN

A Liszt Ferenc-díjas magyar klarinét-
művészt, karmestert, érdemes mű-
vészt, Berkes Kálmán művészeti ve-

zetőt a Jászai Mari-díjas színészlegenda,
Gáti Oszkár faggatja. 

Sok érdekességet megtudhatunk a Maestro
életének szerencsés mozzanatairól; szó esik
izgalmas gyermekkoráról, művészcsaládjá-
ról, zenei tanulmányairól, kamarapartnerei-
ről, Kocsis Zoltánnal köttetett örök barátsá-
gáról, a Japánban eltöltött évtizedekről, va-
lamint a sikeres győri zenekarépítésről is. 

„Gáti Oszkárral egy hétköznapi szituáció-
ban, az utcán ismerkedtünk össze, régóta
szimpatizálunk egymással, nagyra tartom
színészi tevékenységét, komoly egyéniség.
A Maestro című beszélgetős műsorban
semmiképpen sem szerettem volna egye-
dül szónokolni, úgy vállaltam el a soroza-
tot, hogy lesz egy társam, akivel közönség
előtt beszélgetünk zenei hivatásom és ma-
gánéletem főbb állomásairól, nos ebben ő
maximálisan partnerem lesz” – fogalmaz
Berkes Kálmán. 

„Kálmánnal ismerjük egymást, párszor már
találkoztunk, jókat beszélgettünk, ez a mű-
sor most jó alkalom lesz arra, hogy még in-
kább megismerjük egymást – meséli már
Gáti Oszkár. – Minden érdekel, ami vele
kapcsolatos, már csak azért is, mert jóma-
gam is tanultam zenélni. Nem hajtottak
annyira, tanultam hegedülni és zongorázni,
aztán két év múlva abbahagytam, kíváncsi
vagyok arra, hogy Kálmán például miért
nem adta fel soha? Szeretném, ha beszél-
getés lenne köztünk, mert a közönség szá-
mára az izgalmasabb és tartalmasabb,
mint egy kérdezz-felelek játék. Kiderül
majd, hogyan tudunk gondolatainkkal egy-
másra rácsatlakozni.” 

A Richter termi beszélgetéseket rögzítik, a
felvételeket a Rádió Bézs online csatorna
tűzi műsorára. 

A Maestro című műsor időpontjai: 2022.
január 10., január 31., február 21., március
21., április 11. és május 2., a beszélgetések
mindig 19 órakor kezdődnek. Ezen alkal-
makra az érdeklődők külön-külön is tudnak
jegyet váltani 4.000 forint értékben, illetve
vásárolhatnak hat előadásra szóló bérletet
is 15.000 forintért a Richter Terem jegy-
pénztárában. (x)

Maestro címmel indítja útjára hatrészes beszélgetős műsorát a Győri
Filharmonikus Zenekar. Nem mindennapi találkozóra várja közönségét
januártól a Richter Terembe, hiszen az est két főszereplője már önma-
gában megérne egy teljes életműsorozatot. Most egy műsorban lát-
hatjuk/hallhatjuk a páratlan párost: Gáti Oszkárt és Berkes Kálmánt! 

A beszélgetéssorozatról további infor-
mációk a Győri Filharmonikus Zenekar
weboldalán (www.gyfz.hu), illetve Face-
book-oldalán (https://www.facebook. com/
gyorifilharmonikusok) olvashatók. 
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Kit nevezhetünk tehetségesnek?                                                                                             
Tehetségesnek – többek között – azok tekint-
hetők, akik kiemelkedő adottságaik (átlagot
meghaladó értelmi képességek, kreativitás,
tartós és erős feladat iránti elkötelezettség,
stb.) következtében magas szintű teljesít-
ményre lehetnek képesek az élet valamely te-
rületén. A tehetség nagyon sérülékeny, ezért
ezeknek az embereknek rendkívül sok pozitív,
megerősítő körülményre és személyre van
szükségük, hogy támogassák őket életútjukon.

Mikor mutatkoznak meg az első jelek?
Ha egy vagy több képességterületen gyorsabb a
gyermek fejlődése a korosztályánál, akkor azon
a területen valószínűsíthetően „tehetségesebb”,
jobb képességekkel fog rendelkezni felnőttkorá-
ban is, mint mások. Ez azonban nem minden
esetben igaz. Például a korai, már óvodáskorban
mutatkozó magasabb szintű matematikai gon-
dolkodás nem feltétlenül vetíti előre a felnőttkori
kimagasló teljesítményt. Művészi képességek
esetén viszont ez valószínűbb. Nagyon jó jelző
kisgyermekkorban a figyelem tartóssága. Emel-
lett már korán megfigyelhető egy-egy tudo-
mányterület, a természet vagy egy jelenség irán-
ti tartós és erős érdeklődés is.

Mit tegyen ilyenkor a szülő?
Nem mindenki veszi észre, hogy a fent említett
tulajdonságok kiemelik gyermeküket korosz-
tálya átlagos fejlődési üteméből. Vannak, akik
„gyanúsnak” látják a helyzetet és szakember-
hez fordulnak. Ilyenkor ajánlott egy általános
képességvizsgálatot (IQ, kreativitás, figyelmi
funkciók, kudarctűrés, a célkitűzések realitása,

A TEHETSÉG SÉRÜLÉKENY
MIT TEHET A SZÜLŐ?

Szerző: J. Kovács Andrea
Illusztráció: O. Jakócs Péter

Goethe szerint „aki tehetséggel s tehetséggé született: megtalálta a lét legszebb formáját”. De vajon észrevesszük-e
a valódi tehetséget? Óvjuk, csiszolgatjuk-e kellő hozzáértéssel, hogy természetes adottsága előbb-utóbb fénylő
gyémántként csilloghasson? Erről kérdeztük Kardos Péter pszichopedagógust, tehetségfejlesztési szakértőt.

személyiségprofil stb.) elvégeztetni, így egy ob-
jektív visszajelzést kaphatnak a gyermek valós
képességeiről, az eltérés mértékéről és a teen-
dőkről, fejlesztési lehetőségekről.

Elvárható-e, hogy az óvoda, iskola külön fog-
lalkozzon vele?
A legtöbb esetben az iskolában nem vagy rit-
kán veszik észre a pozitív eltéréseket. Az óvo-
dában valószínűbb, hogy felfigyelnek ezekre a
jelekre. Elvárni egyetlen intézménytől sem le-
het, hogy megkülönböztetett figyelmet szen-
teljenek az ilyen gyerekeknek, pedig nagy szük-
ség lenne rá. A jelenlegi oktatási rendszer erre
egyáltalán nincs felkészülve. Egy-egy kivétel
azért akad, egy jó szemű pedagógus vagy in-
tézményvezető észreveheti és javasolhatja a
gyermek képességeinek további vizsgálatát, de
sajnos nem ez az általános. Győrben ugyanak-
kor létezik egy tehetségekkel foglalkozó men-
tori hálózat, ahol az érdeklődésüknek megfe-
lelő területeken magasan képzett szakemberek
kis csoportokban foglalkoznak velük.

Milyen az élet egy tehetséges csemetével?
Sok esetben nehezebb, mint az „átlagos” társaik-
kal. Egyrészt ahhoz, hogy egy kreatív, nagy tudás-
szomjjal rendelkező gyermek erre vonatkozó
szükségleteit kielégítsék, a szülőknek maguknak
is meglehetősen nagy kreativitásra és energiabe-
fektetésre lehet szüksége. Ez hosszú távon bizony
fárasztó lehet. Másrészt gyakran társulnak a ki -
emelkedő képességek az átlagostól nagyon eltérő
személyiségvonásokkal, viselkedéssel. Ezek szin-
tén rendkívül frusztrálóak. Például a legkreatívabb
gyerkőcök között igen sok a hiperaktív, ADHD-s.
Ez a fajta „fáradhatatlanság” már önmagában
„idegőrlő” tud lenni, s a nap huszonnégy órájában
plusz energiákat igényel a szülőktől. Ugyanakkor
a kihívások mellett rendkívül szórakoztató is egy

ilyen kisgyermek környezetében élni. Garantáltan
fog napi szinten meglepetéseket okozni, és itt
nem feltétlenül rossz dolgokra kell gondolni. Azt
mindenképpen igényli, hogy a szülő önmaga is fo-
lyamatosan fejlődjön, képezze magát, „tartson lé-
pést” ezzel a nem mindennapi kihívással. Enélkül
legkésőbb kamaszkorra megoldhatatlannak tűnő
helyzetekbe kerülhet a család.

Mi történik, ha nem foglalkozunk vele? A te-
hetség utat tör vagy elkallódik?
Van úgy, hogy mindenképpen utat tör magának,
akkor is, ha ezeket a támogatásokat nem kapja
meg, de nem ez a jellemző. Nagyon könnyen el
tud kallódni, el tud veszni az a plusz képesség,
energia és motiváció, amit sok gyerek magával
hoz. Ez már az általános iskola első éveiben meg-
figyelhető. Óvodából iskolába kerülve még lelkes,
nagy tudásszomj jellemzi, rá egy-két évre pedig
legtöbbször szinte semmi sem marad meg ebből.
Azért, hogy ez ne így történjen, sokkal jobban oda
kell figyelni a bimbózó tehetségekre.

Szerkeszti: J. Kovács Andrea
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Lulu rögtön a születése után feladta a lec-
két az orvosoknak, a nővéreknek és a szü-
leinek. Tíznapos volt, amikor kiderült sú-

lyos, daganatos betegsége. Tizennégy naposan
műtötték a mellkasát, tizennyolc naposan a
gerincét. Utána kezdődött a kemoterápia, ezért
rövid megszakításokkal hét hónapos koráig a
kórházban élt édesanyjával. Hihetetlenül erős
kisbaba volt, aki hősiesen küzdött és meggyó-
gyult. Azóta már csak az évente ismétlődő
kontrollvizsgálatok, az örök hála és az akkor
köttetett barátságok emlékeztetik őket a ne-
héz időkre. Réka akkor sok mindent megfoga-
dott. Többek között azt, hogy ha meggyógyul a
lánya, mindent megad neki. 

Mindent megkapsz, amit szeretnél? – kérde-
zem Lulut, aki huncut mosollyal válaszol:
Azért nem mindent. Én kaptam utoljára tele-
font az osztályban. És Loláért, a kiskutyámért
is öt évig könyörögtem anyának, de most már
ő sem adná semmiért.

Van időd játszani?
Persze. Mostanában a barátnőimmel egy online
lovas játék a kedvencünk. Szeretek olvasni, ép-
pen Enola Holmes van soron. Szoktam sudo-
kuzni is. Augusztustól decemberig pedig szí-
neztem, mert 14 embernek adtam karácsonyra
ajándékba ilyen képet.    

EGY KISLÁNY HÁROM ÉLETE
SULI, JÉG, SZÍNHÁZ

Lulu még csak 12 éves, de korát meghazudtoló eltökéltséggel, szorgalommal és kitartással éli napjait.
Szüksége is van minderre, hiszen délelőtt kitűnően teljesít az iskolában, délután korcsolyázik, s ha a sors
éppen úgy hozza, esténként a színházban lép fel. Vajon hogy fér bele mindez egy kislány és az édesanyja
életébe? Marad-e ideje gyermeknek lenni? Minderről Szarvas Rékával és lányával, Schlag Anna Lujzával,
vagyis Luluval beszélgettünk.

Mikor kezdtél korcsolyázni?
Kétéves koromban tettek először jégre anyuék.
Aztán ötévesen a nagypapám elvitt a korcso-
lyapályára, mert azt szerette volna, hogy ho-
kizzak. Beöltöztetett tetőtől talpig, bukósisakot
is tett rám. S akkor a jégpálya másik oldalán
megláttam egy műkorcsolyás nagylányt és
mondtam a papámnak, hogy én azt szeretném
csinálni. Éppen egy revüre készültek, de az ed-

zőjük bevett engem is szentjánosbogárkának.
Decemberben már az ötödik revüben szerepel-
hettem, én voltam a Diótörő egérkirálya.
A Nemak ETO Műkorcsolya Szakosztályában
korizok, Téglássy Tamara az edzőm. 

Hány edzésed van egy héten?
Vasárnap kivételével mindennap van edzés.
Suli után megebédelek, néha csak az autóban,

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Családi archívum 
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mert negyed háromtól jeges edzés van. Hét-
főnként fél óra pihenés után még balettedzés
is jön. Utána hazamegyünk, egy óra alatt vég-
zek a leckével, s akkor marad időm játékra.

Szerencse, hogy közel van az iskola, s az ed-
zésre is nyolc perc alatt odaérünk kocsival.
Amikor színházi próba és előadás van, akkor
háttérbe kell szorítani az edzést. Mert a szín-
ház munka, abból nem lehet hiányozni.

Suli, jég, színház. Hogyan csinálsz végig egy
ilyen napot?
Amikor vége a sulinak, megkönnyebbülök. Már
előre örülök, hogy mehetek edzésre, az olyan
jó. Hazajövök, uzsonnázok, megcsinálom a lec-
két, tanulok, és várom az esti előadást. Persze
elfáradok, mert a nagyszínpados darabnak ké-
sőn van vége, de amikor meghallom a tapsot,
mindig felébredek. Utána már nehéz otthon új-
ra elálmosodni, de lezuhanyozok, anya főz ne-
kem rizst és virslit, aztán elalszom.

Mit szeretsz a legjobban csinálni?
Színházban lenni. Nagyon sok embert ismer-
tem meg, tapasztalatokat szereztem, ami biz-
tosan fontos lesz még az életemben. A korcso-
lyát pedig azért szeretem, mert közben nagyon
jól érzem magam. Ha valami nem sikerül a su-
liban, a jégen elfelejtem. 

Mi szeretnél lenni?
Színésznő. Amikor kinyílik a függöny, jókedvre
derülök.

Mindenben támogatod a lányod? – teszem fel
a kérdést Rékának, az édesanyának. 
Természetesen. Ami a korcsolyázást illeti, célirá-
nyos volt a választása, más nem is érdekelte. A
kicsik közül ő van ott legrégebben. Az évek alatt
sokan kimaradtak, mert vagy a gyerek unt rá,
vagy a szülő fáradt bele. Lulu tehetséges is, de
ami igazán meghatározó, az a hozzáállása. Mér-
hetetlen szorgalom és kitartás jellemzi. Ő nem
hagyta abba akkor sem, ha elesett és nagyon
fájt, akkor sem, ha nem sikerült valami. Van olyan
kislány, akinek hosszabb a lába, van olyan, aki ré-
gebb óta balettozik, mint ő. Ám amikor felmegy
a jégre, előjön a színházból kapott nyugalma és

önbizalma. Mindig mindenhonnan felállt. Nincs
olyan hét, amikor nem megy el.  

Mit tudsz te anyaként hozzátenni?
Van egy naptáram, amiben többnyire ő sze-
repel. Ebbe pontosan be van írva, hogy mikor
hova kell vinnem. Óriási logisztikát igényel.
Szerencsére a munkahelyemről ki tudok lépni,
vagy ha mégsem, akkor van 2-3 olyan család-
tag, aki ilyenkor bevethető. Ez a feladat egyik
része. A másik észrevenni a hiányosságokat,
problémákat, s megoldást találni rájuk. Pél-
dául Lulunak gyenge volt a lába ahhoz, hogy
egy bizonyos fajta ugrást megugorjon. Keres-
tünk egy személyi edzőt, akihez egy éve jár, s
aki komoly erőnléti edzésekkel megerősítette
a lábizmokat. Eleinte hetente kétszer, most
már csak egyszer járunk hozzá. 

Lelkileg persze vannak nehezebb időszakok.
Éppen a fiamat kísértem Budapestre judover-
senyre, amikor jött a hír, hogy Lujzi agyrázkó-
dást kapott. Az kemény nap volt, amíg ki nem
derült, hogy nincs nagy baj. Másnap előadása
volt a színházban. Elment és mindenkinek el-
mondta: „Tegnap megütöttem magam, de ez
egy csapat, és én ide tartozok. Kérlek, óvatosan
emeljetek fel és ne pörgessetek!” Aztán végig-
csinálta az előadást. Lehet rá számítani, ha va-
lamit elvállal, azt meg is csinálja.

Hogyan került Lulu a színházba?
Pici kora óta rengeteget jártunk a Vaskakas
Bábszínházba, ott ismerkedtünk meg Bedi
Eszterrel, a színház egykori csodálatos sú-
gójával, rendezőasszisztensével. Többször
látta, hallotta Lujzit énekelni, mesét monda-
ni, szavalni, s azt mondta az akkor három -
éves lányomnak: te még egyszer a színház-
ban fogsz kikötni. Eszti beszélt nekem a Stú-
dióról is, amit Sík Frida, Molnár Sarolta és
Kszel Attila csinál, s ahová hét és fél éves
kora óta boldogan jár. Azt mondja, nem izgul,
hiszen ha biztosan tud valamit, semmi oka
rá. Élvezi az előadásokat, s mindig kérdezi:
anya, mit gondolsz, lesz következő? Szeren-
csére négy éve folyamatosan jönnek a sze-
repek. Hol egy, hol kettő, sőt volt olyan év,
hogy három is.  

Sűrű napjaitok lehettek...
Volt, hogy Veszprémben bemutatták a Lúdas
Matyit, a buszban aludt egyet, hazajött enni, zu-
hanyozni, és estére vissza kellett menni a Bob
hercegre. Azért ritkán ennyire sűrű, december-
ben azonban két olyan nap is volt, amikor a szín-
házban és a revüben is szerepelt. Bemutatták a
kűrjüket a jégen, onnét futottunk a színházba.
Ilyenkor én anyaként sajnálom, de ő nyugtat en-
gem. Annak örülök, hogy elindult egy úton, jó
helyen van, jó emberektől körülvéve.

És a tanulás?
Tavaly kitűnő volt, idén úgy tűnik, becsúszik egy
négyes. Be van osztva az ideje, tudatosan ké-
szülünk egyes órákra, rokoni, nagyszülői segít-
séggel, illetve egy tanár nénihez járunk hetente
egyszer, aki azt a tantárgyat veszi át vele, ami-
ből éppen felelés vagy dolgozat lesz. 

Úgy látom, bensőséges bizalmi kapcsolat van
köztetek...
Az én legfontosabb feladatom a logisztika, az,
hogy jól osszam be az ő idejét. A lányom mind-
két dolgot szereti és szeretné tovább csinálni.
Egyiket sem én akarom, de ő boldog tőle és te-
hetsége is van hozzá. Nekem szülőként köte-
lességem, hogy támogassam a gyerekeimet.
Fiam, Krisztián már 17 éves, sok mindent ön-
állóan intéz. Ezen túl pedig a saját időm megy
rá, mert nem tudok edzeni vagy épp a barátnő-
immel elmenni valahová. A lényeg az, hogy Lu-
lunak most van szüksége rám, magammal ké-
sőbb is ráérek foglalkozni.   

Mély bizalom, bensőséges kapcsolat van köz-
tünk. Látom az arcán, ha valami bántja, ilyenkor
rákérdezek és megbeszéljük. Jó természete
van, nem tart haragot és tud bocsánatot kérni.
Ha úgy adódik, kisírja magát, megkönnyebbül,
és újra kisüt a nap. Szerencsére Lujzi nem szo-
rongós típus. Én viszont mindig izgulok. Szok-
tunk csicseregni, vagyis anya-lánya programot
csinálni. Ebbe belefér, hogy rám tesz egy pako-
lást, elmegyünk sétálni, meghív egy kávéra,
ezek most jöttek be az életünkbe és nagyon él-
vezzük őket. Azt gondolom, hogy a köztünk lé-
vő igen erős kötelék több a szokásos anya–lá-
nya kapcsolatnál. 
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Május végén gyereknapi programon ve-
hetett részt mindenki, aki a bezártság
után kikapcsolódásra vágyott. A nap

folyamán kétszer volt állatbemutató, séta köz-
ben pedig az állatkert néhány lakójával talál-
kozhattak közelebbről az érdeklődők. Többek
között színre lépett Csilla, a dromedár, Barnus,
a láma, Dumás és Rio, az arapapagájok, és Lili
és a Lola, a kakaduk. A gyerekeknek lehetősé-
gük adódott népi fajátékokkal játszani és kéz-
műveskedni is.

Azután nekilendült a táborozós időszak. A ha-
gyományos, de mégis megújult zootábor ezút-
tal 11 héten keresztül tartott, hogy minél több
gyerkőcnek okozhasson felejthetetlen élményt
és adhasson át tudást. Ezalatt pedig szépen
sorban megérkezett mind a négy elefántbika:
Bou-Bou, Pembé, Kito és Rungwe. A 2021-es
táborozók voltak az elsők, akik Győrben ele-
fánttréninget nézhettek végig.

A nyári szezont az új imázsfilm és a tizedik
alkalommal megrendezett állatkertek éjsza-
kája koronázta meg. Egy állatkerti séta min-
dig jó program, de éjszaka a park hangulata
teljesen más. Lámpásokkal megvilágított
utak, sejtelmes hangok, világító szempárok.
17 órától 21.30-ig csak ezen az estén a láto-
gatók előtt megnyílnak az állatkert kulisszái
is. Az érdeklődők ilyenkor megtekinthetik az
állatkert működésének háttérterületeit. Be-
tekintést nyerhetnek a megújult állategész-
ségügyi központba és az állatorvosok mun-
kájába. Megismerhetik a takarmánykonyhát,
ahonnan közel 1400 éhes szájat etetnek a
gondozók. 

Ősszel sem állt meg az élet. Szent Ferenc nap-
ján látogatást tehettek a kertbe a háziállatok
is, emellett pedig párhuzamosan zajlott az ál-
latkert egyik támogatói csoportjának, az örök-
befogadó szülőknek rendezett program. Cso-
portvezetéssel és egy kis vendéglátással kö-
szönték meg az állatkert munkatársai minden
kedves örökbefogadó szülőnek a támogatást,
és azt, hogy egész évben figyelemmel kísérték
védenceik életét. 

Október végén pedig a győri állatkert legki -
emelkedőbb rendezvénye állt ismét a látoga-
tók szolgálatára: egy borzasztó jó halloween.
Itt volt Harry Potter és Voldemort, Coco és
barátai, Hófehérke és Piroska, A gyűrűk ura
Holt királya és Frankenstein szörnye, az em-
berek fölött szálló dementorok mellett pedig
gonosz boszorkányok is főzték a kondérjuk-
ban ördögi tervüket. 

De ez még mindig nem minden. Amikor azt hittük,
kitettük a pontot, mindig jött egy felkiáltójel utána.
Az év utolsó programja az állatok karácsonya volt.
Az állatkert évzáró rendezvényében régi és új ál-
latok is részt vettek. Bontottak ajándékot a tapírok
és lámák, a kismajmok, a vadkutyafalka és a tig-
ris- és csimpánzcsalád is. Most először pedig tanúi
lehettünk annak is, hogy viszonyulnak ehhez az
ünnephez legújabb ormányosaink, az elefántok és
az öltönyös kolónia, a pingvinek. Utóbbiak meg-
örvendeztettek gondozót és látogatót egyaránt
decemberben, hiszen a legnagyobb ajándékot ad-
ták: új életet. A két kispingvin, ha minden igaz,
2022-ben már látható lesz a csapatban.

Ezúton szeretnénk megköszönni látgatóinknak
és támogatóinknak, hogy figyelemmel kísérték
a park életét! Boldog új évet kívánunk minden-
kinek! Vár vissza mindenkit szeretettel 2022-
ben a Xantus János Állatkert. (x)

MOZGALMAS ÉVET ZÁRT
AZ ÁLLATKERT

A járványhelyzet miatt a Xantus János Állatkert egy ideig zárva tartott tavaly, ám a színfalak mögött már nagyban
zajlott az elefántkifutó építése, szépítése, hogy újranyitáskor az állatkert igazán nagy szenzációval fogadhassa
látogatóit. Május elsején pedig elérkezett a várva várt pillanat: újra kinyithatott a kert, új attrakciókkal.
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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

FELHÍVÁS

Az oltási akció keretében mindenkinek lehetősége
van a saját háziorvosánál akár előzetes bejelentkezés
nélkül is a koronavírus elleni oltás felvételére. Rész-
letes információkért, időpont-egyeztetésért keressék
háziorvosukat! Az oltási akció első hétvégéjén az
alábbi háziorvosi praxisokban a feltüntetett időpon-
tokban kérhetik a vakcinát:

Dr. Gréger Attila Január 7. 14–18 óráig
Január 8. 10–18 óráig

Oltás helye: 9024 Győr, Kálvária utca 29.

Dr. Bánai Györgyi Január 7. 14–18 óráig
Január 8. 10–18 óráig

Dr. Juhász Julianna Január 7. 14–18 óráig
Január 8. 10–18 óráig

Oltás helye: 9025 Győr, Semmelweis utca 8.

Dr. Papp Magdolna Január 7. 14–18 óráig
Január 8. 10–18 óráig

Dr. Nagy Tamás Január 7. 14–18 óráig
Január 8. 10–18 óráig

Dr. Szakál Ildikó Január 7. 14–18 óráig
Január 8. 10–18 óráig

Oltás helye: 9026 Győr, Kálóczy tér 9.

Dr. Szarvas Péter Január 7. 14–18 óráig
Január 8. 10–18 óráig

Oltás helye: 9011 Győr, Váci Mihály u. 6.

Hetilapunkban minden pénteken megjelentetjük
az aktuális hétvégén oltási napokat tartó házi -
orvosok listáját.

Január 3-tól megvásárolhatóak a 2022-re ér-
vényes győri parkolási bérletek. A Győr-Szol
Zrt. ügyfélszolgálati irodáit naponta közel két-
száz ügyfél kereste fel az új év első munkanap-
jain, illetve több százan éltek meglévő bérletük
online történő megújításának lehetőségével. A
kiadott éves lakossági bérletek január 20-ig
érvényesek, az utolsó napokban várható sor-
ban állás elkerülése érdekében érdemes a sze-
mélyes megjelenést igénylő ügyintézést idő-
ben megkezdeni, vagy az erre jogosultaknak
elektronikusan megújítani bérletüket.  

A Győr-Szol Zrt. 2022. január 3-tól online ügy-
intézési és fizetési lehetőséget biztosít azok-
nak az ügyfeleinek, akik már rendelkeznek ér-
vényes lakossági parkolóbérlettel, és a bérlet
igénylésekor közölt adataikban (lakhely, rend-
szám stb.) nem történt változás. Az online mó-
don történő bérletmegújítás további feltétele,
hogy az ingatlan tulajdonosának személye
meg kell, hogy egyezzen az igénylő személyé-
vel. (Ha az igénylő nem azonos az ingatlan tu-
lajdonosával, a tulajdonosnak továbbra is az
ügyfélszolgálati irodában személyesen szük-
séges nyilatkoznia arról, hogy lemond a lakos-
sági bérletigénylési jogosultságáról.) 

Az említett körbe tartozó bérlettulajdonosok
a társaság honlapjáról (www.gyorszol.hu) el-
érhető szolgáltatói ügyfélkapun keresztül
juthatnak el a kitöltendő online nyomtat-
ványhoz. Itt meg kell adniuk a szolgáltató ál-
tal kért adataikat és a küldés gombra kattint-
va a nyomtatvány eljut a szolgáltatóhoz. Az
ügyfél ezen a felületen választhat, hogy sze-
mélyesen veszi át a bérletet a Győr-Szol va-
lamelyik ügyfélszolgálati irodájában (Orgona
utca, illetve Jókai utca), vagy 300 forintos díj
ellenében kéri annak postai eljuttatását a ko-

NÉPSZERU A PARKOLÓBÉRLETEK
ONLINE MEGÚJÍTÁSA

´́

rábban megadott lakcímére. A valós e-mail-
cím megadása kötelező, hiszen erre érkeznek
a további válaszok a Győr-Szol Zrt.-től. 

A szolgáltató az adatok ellenőrzése után jelzi
az igénylőnek, hogy jogosult-e a bérlet meg-
vásárlására. Pozitív válasz esetén a Simple-
Pay alkalmazás használatával online befizet-
hető a bérlet díja. Az összeg beérkezését kö-
vetően történik meg a bérlet kiállítása, a pos-
tázásáról, illetve a személyes átvételről külön
értesítést kap az igénylő. Az értesítőlevél
megérkezése előtt nincs lehetőség a bérlet
átvételére az ügyfélszolgálati irodákban!

A szolgáltató felhívja az ügyfelek figyelmét
arra, hogy az online igénylés elküldése és a
bérlet személyes átvétele vagy postai úton
történő kézbesítése között több nap is eltel-
het. Így amennyiben az előző évi bérlet már
érvényességét vesztette (a 2021-ben kiadott
lakossági parkolóbérletek 2022. január 20-ig
érvényesek), az átmeneti időszakban csak a
parkolási díj megfizetésével jogosult megállni
a felszíni parkolóhálózatban. Érdemes tehát
az igénylést úgy időzíteni, hogy az új bérlet
még 2022. január 20-a előtt megérkezzen.
Bérletvásárlásra természetesen egész évben
van lehetőség.

Amennyiben az igénylő adatai nem egyeznek
meg a szolgáltató nyilvántartásával vagy
egyéb okból elutasításra kerül az elküldött
kérelem, további egyeztetésre a Győr-Szol
telefonos ügyfélszolgálatán vagy személye-
sen az ügyfélszolgálati irodák valamelyiké-
ben van lehetőség. Akik új bérletvásárlók, il-
letve akiknek adataiban változás történt,
személyesen intézhetik a bérletvásárlást. Az
igényléshez szükséges információk, illetve
nyomtatvány megtalálható a szolgáltató hi-
vatalos honlapján: www.gyorszol.hu.            

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

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

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

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

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

Feltétel: 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

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

Munkavégzés helye: Győr

Amit kínálunk: bejelentett, hivatalos munkaviszony,
folyamatos munkavégzés • versenyképes fizetés + ca-
fetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • hosszú
távú munkalehetőség

APannon-Víz Zrt. az elmúlt időszakban
több fórumon hívta fel a felhasználók
figyelmét arra, hogy vizsgálják felül

csapadékvíz-elvezetésük kialakításának mód-
ját. Győrben régóta komoly problémát jelent,
hogy több esetben a korábbi felszólítások el-
lenére sem a jogszabálynak megfelelő mód-
szerrel történik csapadékvíz-elvezetés.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény ér-
telmében az elválasztott rendszerű szennyvíz-
elvezető hálózatba a csapadékvíz elvezetése ti-
los! Városunkban ilyen elválasztott rendszer

LEJÁR A TÜRELMI IDŐ
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. működik Szabadhegy, Kismegyer, Győrszent -

iván, Likócs, Révfalu, Kisbácsa, Nagybácsa, Új-
város, valamint Pinnyéd városrészekben.

A település ezen több évtizede kiépített ré-
szein a hálózat kizárólag háztartási, előtisz-
tított ipari szennyvíz befogadására mérete-
zett. Az esővízzel keveredő szennyvíz jelen-
tős anyagi károkat okoz, másrészt a fertő-
zésveszély kockázatával is jár. A szennyvíz-
elvezető rendszereket az évtizedekkel ez-
előtti lakosságszámhoz, vízfogyasztási szo-
kásokhoz tervezték, és egyáltalán nem kal-
kuláltak az illegálisan bevezetett csapadék-
vízzel, ami egyébként az utóbbi időkben hir-
telen nagy mennyiségben zúdul le városunk-
ra, és ezt a szennyvízelvezető rendszer már
nem tudja kezelni.

Annak érdekében, hogy elkerüljük az illegális
bekötések nyomán keletkező utcai elöntése-
ket, társaságunk úgynevezett füstöléses eljá-
rással igyekezett kiszűrni azokat, akik vagy tu-
datosan nem tettek eleget a jogszabályi köve-
telményeknek, vagy tudtukon kívül jogsza-
bálysértést követtek el. Ez a módszer azonban
nem minden esetben bizonyult teljesen hatá-
sosnak, mivel sok illegális rákötő egy eszköz
beszerelésével megakadályozta a színes füst
terjedését és annak megjelenését az eresz-
csatornákon. Mindezek miatt a Pannon-Víz
Zrt. egy új technológiával szűri ki ezután az il-
legális csapadékvíz-elvezetéseket. 

Így kérjük a tisztelt felhasználókat, aki még ed-
dig nem tette, az a lehető legrövidebb időn be-
lül vizsgálja felül csapadékvíz-elvezető rend-
szerét, hisz a türelmi idő 2022. január 15-én
lejár. Ezt követően a Pannon-Víz Zrt. jogosult
lakossági és nem lakossági felhasználó esetén
100.000 Ft pótdíjat felszámítani. A pótdíj a jog-
ellenes magatartás fenntartása esetén 15 na-
ponként ismétlődően kiszabható. 

A Győr-Szol Zrt. már a karácsonyi ünnepek előtt
kihelyezte a fenyőgyűjtő helyeket jelző ketre-
ceket, illetve táblákat a város közterületeire. A
kidobott karácsonyfák elszállítása folyamato-
san történik, két-három naponta minden gyűj-
tőpontról elviszik a növényeket. A szolgáltató
felhívja a figyelmet arra, hogy a nem kijelölt he-
lyekre vagy a szelektív hulladékszigetekre tilos
elhelyezni a fenyőfákat, ez illegális hulladékel-
helyezésnek minősül, amit a hatóság büntet. A
győri fenyőgyűjtő helyek listája a www.gyor-
szol.hu weboldalon, illetve a szolgáltató Face-
book-oldalán is olvasható. A fenyőfák január
31-ig vihetőek el a kijelölt gyűjtőhelyekre.

GYUJTIK A KIDOBOTT KARÁCSONYFÁKAT´́
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Afilm főhőse Kocsis, a munkásból lett
igazgató, aki új szellemet visz az áruház
régi beidegződésekkel, kapitalista szem-

lélettel és szokásokkal gúzsba kötött életébe.
Közben Dancs, a régi igazgató elterjeszti a rém-
hírt, hogy az új szocialista kereskedelem nem
képes kielégíteni a keresletet. Rokonaival és
barátaival felvásárlási akcióba kezdenek, ami
tömeghisztériához vezet. Az új áruház azonban
állja a vásárlók ostromát.  

Az állami áruház és dolgozóinak élete elevenedik meg a dallal, a sze-
relemmel, a jókedvvel és a muzsikával átszőtt zenés vígjátékban, me-
lyet január 14-én 19 órától vetítünk a Győrplusz Filmklubban.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
Brassóban megkezdték az első száz darab
szelektív utcai szemetes kihelyezését múlt
hét végén. A szerelvények négy szelektív gyűj-
tőedényt tartalmaznak: „Papír és karton”, „Mű-
anyag és fém”, „Üveg” és „Háztartási hulladék”,
valamint hamutartóval vannak felszerelve. 

Colmarban az ünnepek után a fenyőfákat 3
helyszínen lehet elhelyezni, január 3. és 16.
között.

Dunaszerdahelyen január 3-tól újra kinyit-
hattak az éttermek, bár vendégként csak a
koronavírus-védőoltást már felvevőket és a
koronavírus-fertőzésen nem több mint 180
napja átesetteket fogadhatják.

Erfurt lakosságszáma az elmúlt évben eny-
he csökkenést mutat. A lakosok száma je-
lenleg 213.835, ez 339 fővel kevesebb, mint
egy évvel korábban.

Ingolstadtban létrejött az Önkéntes Központ,
ami összegyűjti azokat a lehetőségeket kü-
lönböző cégektől, önkormányzati intézmé-
nyektől, ahol önkéntes munkát lehet vállalni.

Tizennyolcezer köbméter havat távolítottak
el Nyizsnyij Novgorod utcáiról 2022 első há-
rom napjában.

Végre hivatalosan is újra megnyílt a Wuhan
Evergreen Park. A látogatók nemcsak a vi-
rágok illatát érezhetik a parkban, hanem in-
gyenes 5G wifit is használhatnak. Az Ever -
green Park az első 5G park Wuhanban. 

ÁLLAMI ÁRUHÁZ
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Gertler Viktor 1952-es filmjével egyszerre pró-
bál meg eleget tenni az akkori politikai nyo-
másnak és a nézők igényeinek is. Az áruházi je-
leneteket az azóta lebontott Úttörő Áruházban
és az Újpesti Áruházban vették fel. A film nagy
színészeket vonultat fel még a mellékszere-
pekben is. A legnagyobb alakítást azonban nem
a főszereplőtől, Gábor Miklóstól, hanem a
Glau ziusz bácsit alakító Feleki Kamilltól láthat-
juk. Feleki Kamill mellett Latabár Kálmán, Gózon
Gyula, Petress Zsuzsa, Turay Ida és Mezey
Mária a mozi szereplői. Fényes Szabolcs szer-
zeménye, az Egy dunaparti csónakházban című
dal pedig azóta is sláger.

SZOCIALISTA OPERETT



Gyárvárosi, 1 szobás, 42 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 23 szobás, 4555
nmes, határozatlanhatáro
zott idejű bérleményre. Szi
get, Újváros, Adyváros kizár
va. (Hirdetésszám: 676) 

Adyvárosi, 2 szobás, 44
nmes, összkomfortos, ha
tározott, bérleti szerződé
ses lakást cserélne 44–66
nmes, 23 szobás, belváro
si, nádorvárosi, téglaépíté
sű, határozotthatározatlan
idejű bérleményre.  (Hirde
tésszám: 683) 

Adyvárosi, 2 szobás, 44
nmes, összkomfortos, ha
tározott, bérleti szerződé
ses lakást cserélne 50–70
nmes, 23 szobás, nádor
városi, adyvárosi, határo
zotthatározatlan idejű, lift
nélküli házban csak föld
szinti bérleményre. Bán
Aladár u. kizárva. (Hirde
tésszám: 684) 

Belvárosi, 2 szobás, 54 nm
es, összkomfortos, eredeti
állapotú, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserél
ne 54–70 nmes, 34 szo
bás, határozatlan idejű, bel
városi bérleményre. (Hirde
tésszám 686) 

Belvárosi, 1 szobás, 42 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 42–70 nmes,
23 szobás, határozatlanha
tározott idejű bérleményre.
Sziget, Újváros városrész és
Bán Aladár u. kizárva (Hirde
tésszám: 694) 

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.

TippTopp Mosoda (Győr,
Árpád út 53). Tel.: 06
30/4587765, 0670/670
8268

Életjáradékot adok lakás
öröklési szerződésért. 06
30/8388921

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

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

Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. Érdeklődni lehet
telefonon: 0620/5567141.

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Szabadhegyi, 2 szobás, 55 nm
es, összkomfortos, erkélyes,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 5055 nmes,
2 vagy 1+2 fél szobás, határo
zotthatározatlan idejű bérle
ményre. Lift nélküli házban
maximum 1. emeletig. Sziget
városrész és Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 690)

rítást precízen. Érdeklődni
lehet telefonon: 0630/181
2848

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

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

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Telefon: 06
20/2399198.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Telefonszám: 06
30/3762712.

EGYÉB

Vállaljuk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,
szőnyegtisztítás igényelhető.
Továbbá: kertek, pincék,
kamrák takarítását, rendezé
sét. Várjuk vendégeinket:

SZOLGÁLTATÁS

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

Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. 06
70/3636633

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

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

Idős emberek ellátását, gon
dozását szívesen vállalom,
bevásárlást elvégzek. Első
sorban Győrbelváros terü
letén. Tel.: 0630/3777798

Ajtójavítás, zárcsere, zárjaví
tás, zárszerelés. Telefon: 06
70/2237957

Szeretettel várom vendégei
met pedikűrre, manikűrre
Győrben, az Aradi vértanúk
útja 18. szám alatt (1es ka
pucsengő). Bejelentkezni a
0630/5535487es telefon
számon lehet. Szolgáltatása
imról, árakról információ a
www.forgoszilvia.hu webol
dalon. Remélem, hamaro
san találkozunk! 

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
JANUÁR 8. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Lelki egészségünk szempontjai 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Győri legendáriumok 
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 – 30 percben – heti hírösszefoglaló
19:30 Panír – a Győr+ főzőműsora
20:00 Szelíd szeretettel élni életünket – Sinkovits Imre 
21:10 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
22:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
22:30 Gázfröccs – Best of – autós magazin
23:00 Győri7 – 30 percben – heti hírösszefoglaló

JANUÁR 9. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – 30 percben – heti hírösszefoglaló
07:30 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
08:10 Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
09:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:40 Panír – a Győr+ TV főzőműsora
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 Nyugdíjas Egyetem – a lovaglás fél egészség
15:30 Győri7 – 30 percben – heti hírösszefoglaló
16:00 Mágnás Miska – filmvígjáték – Győrplusz Filmklub
17:25 Az óra – kisfilm
17:45 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
21:00 Békebeli Budapest – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – 30 percben – heti hírösszefoglaló
22:30 Horváth Péter fotóművész – portré
23:50 Tóth Éva-emlékkoncert 2017 – koncert

JANUÁR 10. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:30 Építech – házépítők magazinja
09:30 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Madarassy 70 – portré 
11:30 Győri legendáriumok 
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 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Építech – házépítők magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:25 Válogatás korábbi műsorainkból 

JANUÁR 11. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Virtuózok – a Jávorkai testvérek közreműködésével
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Lelki egészségünk szempontjai 
11:10 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 8-TÓL 14-IG

19:25 Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
19:30 Szigetmonostor, a béke szigete 
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Trianoni tárlatvezetés – Rómer Flóris Múzeum 
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Férfi egészségről fiataloknak és időseknek – 

Dr. Mosonyi Péter urológus szakorvossal
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 12. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Trianoni tárlatvezetés – Rómer Flóris Múzeum 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Szigetmonostor a béke szigete 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja (ism.)
10:00 Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:40 Üzleti negyed 
11:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
19:45 Csűr-csavar – Kali Art Inn
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:45 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 13. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Férfiegészségről fiataloknak és időseknek – 

Dr. Mosonyi Péter urológus szakorvossal
09:45 Egy malomban őrlünk – kisfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Anna és Berci zöld világa 
11:00 Nyugdíjas Egyetem 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 14. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Anna és Berci zöld világa 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarassy 70 – portré 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Luther Márton Békéscsabán 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:45 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Állami áruház – filmvígjáték – Győrplusz Filmklub
21:10 Híradó – Győr és a régió hírei
21:35 Szigetmonostor a béke szigete 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ITT A FARSANG,
ÁLL A BÁL!

A farsang vízkereszt napján,
január 6-án kezdődik és ham-
vazószerdáig, idén március
2-áig tart.

A kerti károsítóink élettana címmel
Pipei György biokertész tart elő-
adást a Kertészek és Kertbará-
tok Győr Városi Egyesülete szer-
vezésében január 11-én 16.30-

tól a megyei kereskedelmi és ipar-
kamara székházában (Szent István út

10/a, földszint). A belépés ingyenes.  > > >

PROGRAMAJÁNLÓ

Afarsang zajos mulatságait ősi hiede-
lem hívta életre. A középkorban azt
hitték az emberek, hogy a tél utolsó

hónapjaiban, amikor rövidek a nappalok és
hosszúak az éjszakák, a Nap elgyöngül, a go-
nosz szellemek életre kelnek. A gonoszt viga-
lommal, jelmezes karneváli felvonulással, bo-
szorkánybábuk elégetésével akarták elűzni.

A halál, a rossz, a hideg ellen öltöztek ijesztő jel-
mezekbe az emberek. Az első maskarások ha-
lottas menetet utánozva vonultak, majd elte-
mették a telet és dáridót csaptak. Magyaror-
szágra a németek hozták a farsangi szokáso-
kat, már Mátyás udvarában rendeztek álarcos
vigasságokat. II. Lajos király állítólag ördögnek
öltözve táncolta végig a bálokat. A legismer-
tebb álarcos, jelmezes alakoskodás hazánkban
a mohácsi busójárás, Európában a velencei kar-
nevál, a nagyvilágban a riói fesztivál. Győr sem
szűkölködik farsangi mulatságokban, ilyentájt
nemcsak a hagyományos nagy bálok követik
egymást, hanem az alapítványi, az óvodai, az
iskolai rendezvények, a jelmezes házibulik is.
Idén a vírushelyzetre tekintettel jóval kevesebb
mulatságra számíthatunk, mint korábban, ta-
valy el is maradtak ezek a rendezvények. Jelen-
legi információink szerint január 29-én meg-
rendezik a nagyszabású győri Médiabált az
egyetemi csarnokban, Best of Egyetemi Támo-
gatói Est címmel, amely csak védettségi iga-
zolvánnyal látogatható. A báli szezon kuriózu-
mának számító Barokk Bált is megtartják. A
Zichy-palota különleges díszben pompázva fo-
gadja február 5-én a barokk viseletbe öltözött,
védettségi igazolvánnyal rendelkező vendége-
ket. A Győri Evezősök Bálja pedig március 5-én
a Kristály étteremben lesz.

Szerző: Földvári Gabriella
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy ajándék csomag. 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

Koronavírusos megbetegedések miatt el-
halasztották a januári 9-i IK Sävehof–
Győri Audi ETO KC mérkőzést a női kézi-

labda Bajnokok Ligájában. Az ETO tájékoztatása
szerint a csapatból több játékosnak is pozitív lett
a koronavírustesztje. A győri együttes értesítette
az Európai Kézilabda-szövetséget, amely szerdán
úgy döntött, elhalasztja a magyar csapat követ-
kező, svédországi BL-találkozóját. A győri közle-
ményben az áll, a fertőzötteknek enyhe tüneteik
vannak. Azt egyelőre nem tudni, mikor pótolják
be az összecsapást. Az EHF ezzel együtt a szom-
bati Vipers Kristiansand–Krim Ljubljana találko-
zót is elhalasztotta koronavírusos esetek miatt.

ELMARAD A BL-MECCS
Szintén elmarad az UNI Győr ETO HC következő
négy mérkőzése a jégkorong Erste Liga alap-
szakaszában. A játékosok túlnyomó többségé-
nek pozitív lett a PCR-tesztje, és erről már ér-
tesítették a magyar szövetséget is. Az Erste Li-
ga szabályai szerint a mérkőzéseket nem
játsszák le, a győzelemért járó három pontot
5–0-s gólkülönbséggel a vétlen csapatok kap-
ják. A győriek sorrendben a DVTK Jegesmedvék,
majd a Gyergyószentmiklós, a Csíkszereda és
a Brassó otthonában léptek volna jégre. Ladá-
nyi Balázs vezetőedző együttese legközelebb
jövő pénteken a MAC HKB Újbuda ellen játszhat
mérkőzést.

Rövid, mindössze tizenkét napos téli szü-
net után kezdte el a felkészülést az NB
I.-es labdarúgó-bajnokság tavaszi idé-

nyére a Gyirmót FC Győr. Az első edzést január
3-án, hétfőn tartotta Csertői Aurél vezetőedző.
Az Alcufer stadion infrastruktúrája – a fűtött
talajú centerpálya és edzőpálya, valamint a
nemrégiben átadott kollégium és sporthotel –
lehetővé teszi, hogy a csapat hazai környezet-
ben készüljön, így a gyirmótiak nem utaztak ed-
zőtáborba. A csapat heti 7-8 alkalommal edz és
január 8-án, szombaton 13 órakor az első felké-
szülési mérkőzését is lejátssza az Alcufer Stadi-
onban, a Dorogi FC ellen. A Gyirmót a tervek sze-
rint január 12-én a III. Kerület TVE, január 15-én
a Vasas együttesét fogadja, majd 23-án a MOL
Fehérvár otthonában lép pályára.

A bajnokság a 18. forduló mérkőzéseivel január
29-én folytatódik, akkor Csertői Aurél csapata
idegenbeli meccsen a Budapest Honvéddal ját-
szik. A Gyirmót a tabella utolsó, 12. helyéről
várja a folytatást három győzelemmel, öt dön-
tetlennel és kilenc vereséggel, 14 ponttal. A
csapat hátránya három pont a már bentmara-
dást érő 10. helyen álló Újpest mögött. A Gyir-
mót a Magyar Kupában a legjobb 16 között a
Békéscsabával mérkőzik a továbbjutásért.

Az NB II.-es ETO FC-nél hétfőn rajtolt a felkészü-
lés a tavaszi idényre. Január 8-án, szombaton
máris felkészülési mérkőzés vár a csapatra, ami-
kor a harmadosztályú Credobus Mosonmagyar -
óvár lesz az ellenfél az ETO Parkban. A zöld-

TÁRGYALNAK AZ ETO FC JÖVŐJÉRŐL

 fehérek 15-én, szombaton a Szolnokot, 19-én a
Tiszakécskét, majd 22-én az osztrák Rapid Wien
II. együttesét fogadják. Az ETO első bajnokija ja-
nuár 30-án a Szombathelyi Haladás ellen lesz
hazai pályán, a Magyar Kupában pedig február 9-
én Nagykanizsán játszik a Győr. A csapat a jövő-
ben ETO FC Győr néven szerepel majd, hiszen
december 31-i hatállyal a WKW Hungaria Kft.
megszüntette szponzorációs és reklámszerző-
dését az ETO Futball Kft.-vel.

Ez egy átmeneti állapot, február elejére várható
megoldás a klub ügyében, akkor bejelentjük a
változást. Alapos gazdasági átvilágításon megy
át a klub, a mögötte lévő gazdasági társaság és

az akadémia, itt nem két fillérről van szó. Ez azt
mutatja, hogy komoly befektető áll a háttérben,
aki mindent átnéz, megvizsgál, mielőtt döntést
hoz. Amennyiben létrejön az az adásvétel, amit
másfél éve szervezünk, akkor elindul újra felfelé
az ETO, és a cél nyilván az NB I.-be jutás lesz. Ez-
zel együtt a játék színvonala is olyan kell, hogy
legyen, ami visszahozza a nézőket a lelátóra. Én
is kijártam Hannich Péterék és Hajszán Gyuláék
idejében a meccsekre, és azt szeretném, ha újra
olyan hangulat uralkodna az ETO meccsein, mint
akkor. Csoda persze nincs egyik napról a másikra,
előbb meg kell teremteni a feltételeket, ezen dol-
gozunk most – mondta el az üggyel kapcsolat-
ban dr. Dézsi Csaba András polgármester. 
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A jelenlegi a második szezonod az ETO játéko-
saként. Hogy emlékszel vissza a kezdetekre,
mennyire volt könnyű beilleszkedned?
Egyáltalán nem volt nehéz a beilleszkedés a
csapatba. Sok játékost már ismertem a váloga-
tottból, a többiekkel pedig ellenfélként talál-
koztunk több alkalommal is. Mindenki befoga-
dó és segítőkész volt.

Milyen tapasztalatokat szereztél az első idé-
nyedben?
Nyilván új közegbe érkeztem, amit meg kel-
lett szoknom, de ez egyáltalán nem ment ne-
hezen. Ha valaki új helyre kerül, annak a vál-
tás kihívásokat tartogat. Éppen ezért kellett
kis idő, hogy felvegyem a csapat ritmusát. Azt
gondolom, mindez jól sikerült. Habár nem
minden célunkat értük el az előző szezonban,
nem kell szégyenkeznünk.

Hogy értékeled a mostani szezont?
Veretlenek vagyunk, ez mindent elmond az ed-
digi teljesítményünkről. Büszke vagyok a csapat-
ra, hiszen nagyon komoly ellenfeleket sikerült
mind a hazai, mind pedig a nemzetközi színtéren
legyőznünk. Nem volt egyszerű az ősz számom-
ra, mivel Faluvégi Dorottya sérülése miatt szinte
végig egyedüli jobbszélsőként szerepeltem. Be
kell vallanom, elfáradtam, de úgy érzem, amit
tudtam, megtettem a csapatért.

Hogy érzed magad Győrben? Szeretsz itt élni?
Nagyon szeretek, Győr egy élhető város.

Mivel töltöd a szabadidődet? Van valamilyen
hobbid?
A szabadidőmet általában a párommal, a bará-
taimmal, és természetesen a kiskutyámmal
töltöm. Szeretünk nagyokat sétálni a városban.

Milyen célkitűzéseid vannak az elkövetkezen-
dő időszakra?
Kis pihenő után folytatódik a szezon. Nagyon
nagy menetelésben leszünk, ettől függetlenül

LUKÁCS VIKTÓRIA CÉLJA:

Remek formában kézilabdázik a jelenleg zajló idényben Lukács Viktória, a Győri Audi ETO KC jobbszélsője.
A magyar válogatott játékos célja, hogy a 2021–22-es idényben minden fronton, a hazai és a nemzetközi
színtéren egyaránt diadalmaskodjon a győri csapattal.

ARANYÉREM A BL-BEN, A BAJNOKSÁGBAN 
ÉS A MAGYAR KUPÁBAN IS
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azonban ugyanazok a célok érvényesek, ame-
lyeket az idény elején közösen a csapattal és a
klubvezetéssel kitűztünk. Minden fronton sze-
retnénk elsők lenni!

Tehát a Bajnokok Ligájában, a hazai élvonal-
ban és a Magyar Kupában is az aranyérem
megszerzése a csapat célja. Mi kell hozzá,
hogy összejöjjön a triplázás?
Nagyon sok munka, munka és munka… Renge-
teg mérkőzést játszunk, éppen ezért rengeteg
időt töltünk együtt, jól ismerjük a másik gon-
dolatait. Hiszünk egymásban és a csapat ere-
jében is. Úgy gondolom, a siker titka az egység
és a kimagaslóan erős csapatszellemünk lehet.

A válogatottal szerepeltél az idei tokiói
olimpián. Milyen élményekkel tértél haza
Ázsiából?
Ez volt életem első olimpiája, de remélem, nem
az utolsó! Vegyes élményekkel értem haza, hi-
szen összességében a megszerzett hetedik
hely sikert jelent a múltat tekintve, azonban

nem volt egyszerű a torna. Az a miliő, amely az
olimpián körbevesz bennünket, életre szóló él-
mény volt. Nemcsak nekem, hanem a csapat-
társaimnak is.

Az ötkarikás játékok után a spanyolországi vi-
lágbajnokságon is részt vettél. Négy győzelem
mellett két vereség volt a nemzeti csapat mér-
lege, s a tizedik helyet sikerült megszerezni.
Hogyan értékeled a szereplést?
Fiatal együttessel vágtunk neki a világbajnok-
ságnak. Voltak jobb és rosszabb mérkőzése-
ink is. Van még mit tanulnunk, és van hova
fejlődnünk, de úgy gondolom, jó úton indult el
a csapat.

Augusztusban adtad hírül a közösségi oldala-
don, hogy eljegyeztek. Plusz energiát ad a pá-
lyán, hogy boldog vagy a magánéletedben?
Mint az élet minden területén, úgy a sportban
is fontos a kiegyensúlyozottság, aminek a nyu-
godt otthoni körülmények az egyik feltétele.
Boldog vagyok a jelenlegi életemmel.
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Ihász Veronika novemberben sporttörténelmi
tettet hajtott végre, hiszen a nőknél első ma-
gyarként jutott ki a legjobb amatőr versenyző-
ket tömörítő World Darts Federation (WDF)
londoni világbajnokságára. A sikeres kvalifiká-
ció után valóságos hidegzuhanyként érte a hír,
hogy az ismét fokozódó Covid-járvány miatt a
világbajnokságot végül három hónappal elha-
lasztották. A Győri Darts Club kiváló dobóját
többek között arról kérdeztük, hogyan élte meg
az elmúlt időszakot.

Mit érzett, amikor bejelentették a halasztást?
Éppen dolgoztam, és elsőre nem is akartam el-
hinni, mi történt. Úgy három napig nem igazán
lehetett velem beszélni erről, nagyon mérges
voltam. Nagyon vártam és nagyon készültem

Január másodikán az amerikai Paula Murphy ellen kezdte volna meg
szereplését a WDF darts-világbajnokságon Ihász Veronika, a Győri Darts
Club versenyzője. A vb-t azonban a Covid-járvány miatt elhalasztották.

ELHALASZTOTTÁK A DARTS-VB-T: 
„A CSALÓDOTTSÁG UTÁN MÁR ELŐRE TEKINTEK”
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erre a világbajnokságra, szerettem volna végre
tábla elé állni. Már a szállásunkat is lefoglaltuk
Londonban, a repülőjegyet pedig éppen aznap
este akartuk megvenni, amikor lefújták az ese-
ményt. Még jó, hogy nem vettük meg előbb,
mert akkor elbuktuk volna a pénzt.

Ezek voltak tehát az első reakciók, de hogy lát-
ja most a helyzetet?
Viszonylag hamar elkezdtem a dolgok jó oldalát
nézni. Tulajdonképpen szerencse, hogy nem
végleg törölték, hanem csupán a naptárban el-
tolták a vb-t, méghozzá áprilisra. Így aztán ha
később is, de lesz lehetőségem bemutatkozni.
A férjemmel ennek megfelelően átírtuk a fel-
készülési programot és az edzéstervet. Több
mint három plusz hónapot kaptunk, hogy min-
den a helyére kerüljön. Balázs Gábor, a Magyar
Darts Szövetség elnöke a mostani halasztástól
függetlenül további támogatásáról biztosított,
amiért nagyon hálás vagyok. Úgy érzem, a
megfelelő háttér biztosított a felkészülésem-
hez, és ez nagyon fontos.

A vb sorsolását azért így is megtartották.
Paula Murphy személyében az első körben
egy amerikai, majd egy angol ellenfél vár önre.
Mit tud róluk?
Hagyományosan nem szoktam foglalkozni az
épp aktuális ellenfeleimmel. Viszont kifeje-
zetten szeretek olyan dobók ellen játszani,
akikkel korábban még nem találkoztam, így
örülök ennek a sorsolásnak. A férjem azért
utánanézett az eredményeiknek, de a tábla
elé állva már nem ez lesz az igazán fontos,
hanem az, hogy ki mennyire lesz koncentrált
és milyen napot fog ki. Annyit azért tudok,
hogy a világelső Deta Hedmannel csak az elő-
döntőben kerülhetek össze, nagyszerű lenne
vele ott összecsapni.

Mi következik most, hogyan telik majd ez a
három hónap?
Éppen tegnap este fél kilenckor játszottam vol-
na az első mérkőzésemet a világbajnokságon,
a legendás Lakeside klubban, így talán érthető,
hogy nem a tegnapi volt a legvidámabb estém.
Viszont előre tekintek. A munka és a család
mellett is igyekszem kihasználni a rendelke-
zésre álló több időt, alapos edzésmunkába kez-
dek, és már nagyon várom az áprilist. Hiszen
halasztás ide vagy oda, ott leszek a világbaj-
nokságon!




