


Az országgyűlési körzetébe tartozó, nagy
közlekedésfejlesztési beruházás állásá-
ról számolt be Simon Róbert Balázs. A

„Győr 81-es számú főút – Tatai út – József At-
tila út meglévő körforgalmú csomópont és a
Tatai út környezetének kapacitásbővítése és
kerékpárút építése” elnevezésű projekt kivite-
lezési munkálatai tavaly május végén kezdőd-
tek a Régi Szentiváni úton, a Tatai úton és az
Alsókert utcában. A képviselő a helyszínen el-
mondta, hogy a munkálatok ütemszerűen zaj-
lanak, a Régi Szentiváni út és a Tatai út csomó-
pontját megszüntették, az Alsókert utca kiépí-
tésével egy új kapcsolat létesült a két út között.
Az Alsókert utcában és a Banai úton a csapa-
dékcsatorna, a víziközmű-vezetékek, valamint
az út szegélyezése is befejeződött. A Banai
úton a csapadékvíz-tározó tó kialakítása, to-
vábbá a Tatai út melletti szervizút építése fo-
lyamatban van. A Tatai úton, a 81-es számú fő-

út–Tatai út –József Attila utca csomópontjában
található körforgalomtól a Banai út irányába je-
lenleg a csapadékcsatorna-építéssel kapcsola-
tos munkálatok, valamint az aszfaltalap és a
kötőréteg beépítése zajlik, a közvilágítási
nyomvonal kiépítése és a közműkiváltások
ezen a szakaszon már megtörténtek. A Tatai út,
az Alsókert utca és a körforgalmú csomópont
közötti útszakasz kopóréteg nélkül március kö-
zepére készül el. Ezen a szakaszon további
munkálatok várhatóak. 

„A meglévő körforgalmú csomópont turbókör-
forgalommá történő átépítése, illetve a 81-es
számú főút 500 méter hosszú szakaszának a
jelenlegi 2x1 sávról 2x2 sávra történő felbőví-
tése március 15-e után kezdődik el. A képviselő
elmondta, hogy a munkálatok ideje alatt a köz-
lekedés folyamatosan biztosított lesz a gépjár-
mű-, a tömegközlekedés, a kerékpáros és gya-

logos forgalom számára egyaránt, de korláto-
zásokra számítani kell, ezért az arra közlekedők
türelmét kérik. A beruházás a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program (TOP) prog-
ram keretében valósul meg, amelyhez közel 1,2
milliárd forint központi forrást használhat fel az
önkormányzat. A projekt átadása az idei év vé-
gén várható” – zárta Simon Róbert Balázs.
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JÓL HALAD A TATAI ÚT BŐVÍTÉSE

Kara Ákos országgyűlési képviselő kezde-
ményezésére megújult az adyvárosi Fe-
kete István Általános Iskola. Az eredeti

ütemtervnek megfelelően tavaly őszre be is
fejeződtek a felújítási munkák. „Azért kezde-
ményeztem ennek az adyvárosi iskolának a
felújítását, mert már nagy szükség volt rá. Vá-
rosunk egyik legfontosabb iskolájáról van szó
a Fekete István Általános Iskola esetében, ahol
nagyon színvonalas oktató, nevelő munka fo-
lyik. A megvalósult fejlesztés és felújítás ener-
getikai korszerűsítést jelent. Kívülről teljesen
megújult az épület, hiszen hőszigetelés kerül a
falakra, illetve a rossz állapotú nyílászárók cse-
réje már meg is történt. Egyik választási ígére-
tem vált valóra ezzel a beruházással. Nagyon
jelentős összegből, közel 963 millió forintból
valósult meg a fejlesztés. Ilyen nagyságrendű
felújítás az iskola indulása óta nem volt az in-
tézményben” – mondta a már megvalósult fej-
lesztéssel kapcsolatban a győri országgyűlési
képviselő.

A héten vele már egy másik iskola felújításánál
találkoztunk Marcalvárosban. A kezdeményezé-
sére most egy másik lakótelepi iskola, egy mar-
calvárosi intézmény felújítása kezdődött meg. „A
PÁGISZ-iskola nagy múltú szakképző intézmény.

KARA ÁKOS: ADYVÁROS UTÁN MOST 
MARCALVÁROSBAN IS MEGÚJUL EGY ISKOLA

Nemcsak Győr, hanem az egész gazdasági tér-
ségünk egyik legfontosabb szakképzési intéz-
ménye. Nagyon fontosnak tartottam, hogy itt is
megvalósulhasson fejlesztés” – számolt be la-
punknak a helyszínen Kara Ákos.

A Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Techni-
kum nappali tagozatos diákjainak száma a
2021/22-es tanévben 607 fő, felnőttekkel
együtt a teljes tanulói létszám 648 fő. Az iskola
a munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve

alakítja képzési kínálatát. Jelenleg két ágazat-
ban az elektronika-elektrotechnika és az infor-
matika és távközlés ágazatokban folyik okta-
tás. Az iskola épülete 1983-ban, a kornak meg-
felelő technológiai színvonalon épült még álta-
lános iskolának, de a  nyílászárók már nem fe-
lelnek meg a mai kor hőtechnikai és épület-
szerkezettani követelményeinek, így az épület
jelentős hőveszteséggel működik. Az épület-
energetikai beruházás a külső határolófal és la-
postető utólagos hőszigetelését, nyílászárók
cseréjét, nagy hatásfokú hővisszanyerős lég-
kezelő beépítését, valamint napelemes rend-
szer kiépítését tartalmazza. Ez a fontos fejlesz-
tés most 852 millió forint fejlesztést jelent.

Az előkészítő munkálatok, és az építőanya-
gok beszállítása után a külső hőszigetelési
munkák várhatóan január harmadik hetében
kezdődnek meg az épület beállványozásával.
A győri országgyűlési képviselő azt is el-
mondta a szerkesztőségünknek: ahogy ko-
rábban az adyvárosi iskolai felújítás esetében,
így a PÁGISZ esetében is folyamatosan tájé-
koztatja majd a győrieket a fejlesztés alaku-
lásáról. „Győr és az egész térségünk fejlesz-
téséért és biztonságáért dolgozom továbbra
is” – tette hozzá Kara Ákos.
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„Az idei esztendőben Magyarország választó-
joggal rendelkező polgárai immár kilencedik al-
kalommal szabadon dönthetnek arról, hogy
kikre bízzák közös ügyeink intézését” – írta
Áder János köztársasági elnök keddi közlemé-
nyében. A hivatalos választási kampányidőszak
ötven nappal a választás napja előtt, azaz feb-
ruár 12-én indul, ekkor kapják meg a jelöltként
indulni szándékozók az általuk igényelt ajánló-
íveket. A választási értesítőket február 5-től
kezdik kézbesíteni. 

Győrben abban az esetben, ha ma lenne a sza-
vazás, akkor 98.536 választópolgárnak lenne
lehetősége szavazni. A tényleges szavazók
számát azonban nagymértékben befolyásolja,
hogy Győr egyetemi város, emellett sokan jön-
nek ide a munkalehetőség miatt, ezért az átje-
lentkezéses szavazókkal együtt ez a szám min-
den bizonnyal magasabb lesz – tájékoztatta la-

Áder János köztársasági elnök április 3-ára tűzte ki a parlamenti választásokat, valamint az ezzel egy
időben, közös eljárás keretében tartandó országos népszavazásokat is. Magyarországon – most elő-
ször – a parlamenti választásokkal egyszerre népszavazásokon is kinyilváníthatja véleményét a mint -
egy 8,2 millió választópolgár.

VÁLASZTÁS 2022

GYŐRBEN MINTEGY
SZÁZEZREN VOKSOLHATNAK

punkat Nagyné dr. László Edit jegyző. Váro-
sunkban 96 szavazókör van, emellett a válasz-
tási eljárásról szóló törvény módosításával le-
hetőség lesz arra, hogy az átjelentkező szava-
zókat külön szavazókörbe tegyék, így lesz 97.
A választással kapcsolatos feladatok nagy ré-
szét a Jogi és Önkormányzati Osztály munka-
társai végzik, de szerepet, illetve feladatot kap
a Gondnoksági Csoport, valamint az informati-
kusok. A választás napján ahhoz, hogy minden
feladatot megfelelően el tudjanak látni, a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóinak nagy része
egész nap dolgozni fog. Emellett nem szabad
elfelejteni a szavazatszámláló bizottság tagja-
inak munkáját sem. Bizottsági tagnak egyéb-
ként még január 17-ig lehet jelentkezni.

Arra a kérdésre, hogy milyen pluszfeladatot je-
lent, hogy nemcsak választás, hanem népsza-
vazás is lesz, a jegyző elmondta: „az biztos,
hogy több feladat hárul ránk, jelenleg is azon
dolgozunk, hogy április 3-án minden gördülé-
kenyen menjen”.

Érdemes tudni, hogy az egyéni választókerüle-
tekben a jelöltséghez a törvény szerint leg-
alább ötszáz, a választókerületben lakó válasz-
tópolgár ajánlása szükséges, az ajánlásokat a
választókerületi választási bizottságnál kell le-
adniuk. Országos listát az a párt állíthat, amely
– legalább tizennégy megyében és a főváros-
ban – minimum 71 egyéni választókerületben
önálló jelöltet állított. 

Az országgyűlési választások és a négykérdé-
ses referendum ugyanazon a napon lesz. A
gyermekvédelmi népszavazás kérdései: 1. Tá-
mogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek
köznevelési intézményben a szülő hozzájáru-
lása nélkül szexuális irányultságokat bemutató
foglalkozást tartsanak? 2. Támogatja-e Ön,
hogy kiskorú gyermekek számára nemi átala-
kító kezeléseket népszerűsítsenek? 3. Támo-
gatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlő-
désüket befolyásoló szexuális médiatartalma-
kat korlátozás nélkül mutassanak be? 4. Támo-
gatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat
jelenítsenek meg?

Nagyné dr. László Edit jegyző, 
dr. Dézsi Csaba András polgármester 
és  dr. Bakonyi Bernadett aljegyző
a választások lebonyolításáról egyeztetett

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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Mozgalmasan kezdődött az év, az új gázbe-
szállítóról rendkívüli közgyűlésen döntöttek a
képviselők. Mi áll valójában az egyre több vá-
rosban jelentkező gázügynek a hátterében?
A győri gázügybe úgy csöppentem bele, hogy
már készültünk a karácsonyi ünnepekre, sike-
resen zártuk az évet, tudtuk tartani a költség-
vetés egyensúlyát. Ezzel együtt méltó módon,
tisztességesen megünnepeltük Győr királyi vá-
rossá válásának 750. évfordulóját. Maradandó
élményeket adó programokat szerveztünk,
erősítettük a városi polgárok identitását. Tisz-
tább és biztonságosabb lett a város, rendbe
raktuk az évek óta veszteséget termelő hulla-
dékszállítás költségvetését, évtizedek után is-
mét állandó társulatot hoztunk létre a Győri
Nemzeti Színházban, visszavásároltuk az
enyészet előtt álló Spartacus csónakházat, és

EGY SZEMPONT SZÁMÍT: 

GYOR ÉRDEKE

A győri polgárokat és a cégeket egyetlen órára sem veszélyeztette gázhiány, ám a szolgáltatói szerződés
egyoldalú, jogtalan felmondása nehéz helyzetbe hozta a várost. Ezért az első negyedév rendkívül szűkös
lesz – fejtette ki lapunknak adott interjújában dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS SZERINT A GÁZÁREMELÉS ÓRIÁSI TEHER

´́
még sorolhatnám a szűkös esztendő ellenére
elért eredményeinket. Ebbe az év végi értéklel-
tárba, számvetésbe váratlanul, villámcsapás-
ként érkezett a hír: a Győr-Szol Zrt. közelmúlt-
ban kinevezett vezérigazgatója arról tájékozta-
tott, hogy az a gázkereskedő, amelyik eddig hat
éven keresztül megbízható partnerként szállí-
totta Győrnek a hő- és melegvíz-szolgáltatás-
hoz szükséges gázt, egyoldalúan fel akarja
mondani a szerződésünket a gáz világpiaci árá-
nak emelkedésekre hivatkozva. 

Az év legvége közismerten a legalkalmatla-
nabb időszak a váratlan és fontos ügyek meg-
oldására, intézésére. Polgármesterként mit
tett ön ekkor?
Megkértem a jogászokat, a hőszolgáltató, va-
lamint a Győr-Szol vezetőit, hogy a megegye-
zés és a folyamatos gázszolgáltatás érdekében
kezdeményezzenek tárgyalásokat a gázszol-
gáltatóval. Ennek az lett az eredménye, hogy a

cég kérte a jelenleg élő szerződés módosítását,
illetve arra hivatkozott: a 2021 áprilisában le-
járt gázszállítói szerződése alapján őt több száz
millió forintos veszteség érte, és ennek az ösz-
szegnek a kifizetését akarta elérni az önkor-
mányzatnál.

Milyen jogi alapon? Volt erre valamilyen kis-
kapu a szerződésben?
Nem volt. A gázszolgáltató ugyan arra hi-
vatkozott, hogy számára az a szerződés
eleve előnytelen volt. A jogászaink azonban
azt az álláspontot képviselik, hogy egy már
lejárt szerződést nem lehet utólag úgy mó-
dosítani, hogy az önkormányzat ellenszol-
gáltatás nélkül több száz millió forintot ki-
fizessen, mert ez a részünkről bűncselek-
mény volna. 

Amennyiben határozott álláspontot alakított
ki az önkormányzat, miért kellett összehívni
egy rendkívüli közgyűlést? 
Azért, mert én hiszek a kollektív bölcsesség-
ben. Ráadásul egy nagyon fontos, a város költ-
ségvetését súlyosan érintő ügyről van szó. A
közgyűlés felhatalmazta a Győr-Szol Zrt. veze-
tését arra, hogy az élő szerződést a gázszállító
cég kérésének megfelelően módosítsa annak
ellenére, hogy a megállapodás egyoldalúan
nem felmondható. Azt azonban érthető módon
nem szavazták meg a képviselők, hogy vissza-
menőlegesen kompenzálják a céget. 

Az önkormányzat rugalmassága ellenére
még sem sikerült megállapodást kötni az ed-
digi gázszolgáltatóval. 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Valóban, megegyezésre törekvő szándékunk el-
lenére a gázszolgáltató önkényesen, egyoldalú-
an, tehát jogtalanul felmondta a szerződést és
beszüntette a gáz szállítását. A Győr-Szol Zrt. ve-
zetői ezért feljelentést tettek a rendőrségen.  

Akár csak órákra is veszélybe került-e a győri
lakások, üzemek gázszolgáltatása?
Egy pillanatra sem került veszélybe, mert a konf-
liktust kezdetektől fogva jeleztük a kormánynak,
mely a gáztartalékból azonnal biztosította szá-
munkra a szükséges mennyiséget. Ez a változás
semmiféle új infrastrukturális beruházást nem
igényelt. A jogszabályok ugyanakkor úgy rendel-
keznek: ha néhány héten belül nem találunk új
gázszállítót, akkor állami kézbe kerül a hőszol-
gáltató, de a számlát a továbbiakban is nekünk
kell fizetnünk. Ezért aztán Győrnek az volt az ér-
deke, hogy a hőszolgáltatót megtartsuk. Bízunk
abban, hogy azt a 3 milliárd forintot, amennyivel
várhatóan többe fog kerülni számunkra a gáz be-
szerzése, a kormány kompenzálni fogja abból a
35 milliárd forintos alapból, amit kifejezetten erre
a célra hozott létre.

Ha a kormány központi alapot hozott létre, ez
azt jelenti, hogy más településeken is komoly
gondot okozott a földgáz árának brutális
emelkedése.
Igen, ez általános jelenség a megyékben, a vá-
rosokban, hiszen a világpiacon a tőzsdei mani-
pulációk következtében hatalmas gázáremelés
volt az elmúlt hónapokban. Az nagyon fontos,
hogy ebből a győri emberek semmit nem érez-
tek meg, hiszen a távhő és a melegvíz-szolgál-
tatás változatlan minőségben és változatlan
áron rendelkezésükre áll.

Nehéz volt új beszállítót szerezni?
Nem új beszállítót keresni volt nehéz, hanem
olyant, aki megfizethető áron hajlandó bizto-

sítani a gázt. Ebben a történetben mi va-
gyunk a jó fiúk, ugyanis a Győr-Szol Zrt. kellő
időben, kiváló áron megkötötte az éves gáz-
szolgáltatói szerződést. Váratlan volt, hogy
valaki veszi a bátorságot, hogy ezt a megál-
lapodást jogtalanul, egyoldalúan felrúgja úgy,
hogy Magyarország egyik legfejlettebb ipari
városának veszélyezteti az ellátását. Ha nem
lennék visszafogott ember, akár szándékos-
ságot is feltételezhetnék emögött az ország-
gyűlési választás évében. De nem gondolom,
hogy szabotázsakcióról lenne szó. Remélem,
egyszer majd kiderül, mi volt ennek a pontos
oka.

Miként érinti a város idei költségvetését a gázár
drasztikus emelkedése?
Hárommilliárd forint még egy Győr méretű és
jó gazdasági háttérrel rendelkező városnak is
óriási teher, ami azt jelenti, hogy 2022-es évet
válságköltségvetés összeállításával kell kezde-
nünk. Ráadásul az adóbevételek is csak április-
ra realizálódnak, ezért az első negyedév rend-
kívül szűkös lesz. Nem kizárt, hogy átmenetileg

bankhitelből kell finanszíroznunk ezt a váratlan
pluszkiadást. A kötelező feladataink mellett
számos olyan érték van a városunkban – a kul-
túra, a szociális ellátás, a sport és egyéb terü-
letek –, amiket nem szeretnénk feladni. De
most nagyon komolyan és felelősen mérlegel-
nünk kell. Ezzel együtt meg fogjuk oldani a
problémát. Amióta polgármester vagyok, szin-
te kezdettől fogva válságmenedzselés a fel-
adatom a Covid-világjárvány és annak gazda-
sági következményei miatt. De a bajban a nya-
fogás nem segít, hanem össze kell kapni ma-
gunkat, és a döntéseinknél mindig csak egyet-
len szempontot kell figyelembe venni: azt, hogy
mi Győr város érdeke.

A győri hőszolgáltatás helyzetéről be-
szélgetett dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester H. Szováti Miklóssal, aki an-
nak idején kiépítette és megteremtet-
te a modern hőszolgáltatást Győrben. Fotó: O. Jakócs Péter

GYŐRNEK 
AZ VOLT AZ ÉRDEKE,
HOGY 
A HŐSZOLGÁLTATÓT
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Az oldalt szerkeszti: J. Kovács Andrea

Dr. Szálasy László az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke.
Az ismert baleseti sebésznek meggyőződése, hogy szemléletváltással
zöldebb és élhetőbb lesz városunk.

1964-ben született Székelyudvarhelyen. 1989-
ben végzett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem Orvostudományi Karán.
1990 óta él Győrben, azóta dolgozik a Petz Aladár
Egyetemi Oktató Kórház baleseti sebészeti osz-
tályán, jelenleg főorvosként. Traumatológia szak-
orvosi szakképesítését 1995-ben szerezte meg
a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
1996-tól az Audi ETO KC egyik csapatorvosa. 

Jól érzi magát a városban?
Most már elmondhatom, hogy az életem na-
gyobbik részét itt éltem le. Megszerettem a vá-
rost, itthon vagyok Győrben, és ha hazame-
gyek, otthon vagyok Erdélyben.

Hogyan lett a zöld téma felelőse az önkor-
mányzatban? 
Dr. Dézsi Csaba András polgármester kért fel, hogy
legyek az újonnan alakult Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke. Bár váratlanul ért a felkérés, örül-
tem neki. Megtisztelő és óriási kihívásnak érzem.
Az elején nehéz volt, mert számomra ismeretlen
szakterület, még akkor is, ha szívügyem a környe-
zet védelme, a levegő és a víz tisztasága. Próbálom
magam egyre jobban beleásni a témába, de ettől
még nem leszek profi. Ezért a kezdetektől elköte-
lezett szakembereket gyűjtöttem magam köré, s
velük dolgozom együtt a bizottságban. Külön em-
lítést érdemel a városháza Környezetvédelmi Osz-
tálya, amely nemrég még csoportként működött.
Az osztállyá válás nemcsak egy adminisztratív lé-
pés, hanem egyértelmű elismerése eddigi mun-
kánknak és bizonyítéka, hogy a környezetvédelem
egyre nagyobb hangsúlyt kap a város életében. 

Mit tapasztal, az emberek „vevők” a környe-
zetvédelemre?
Alapvetően fogékonyak. Ezt onnan is látom, hogy
a weboldalunkon (https://zoldgyor.hu) és a Face-
book-oldalunkon – Zöldgyőr ÖKO Értékteremtés
– egyre több a látogató, örvendetesen nő az ér-
deklődés. Utóbbinak már 1100-nál is több köve-
tője van. Bízom benne, hogy ez a tendencia foly-
tatódik. Természetesen bizottságként nem az a
feladatunk, hogy megváltsuk a világot. Nem mi
fogjuk a világ autóiparát sem forradalmasítani. A
mi elsődleges feladatunk a város lakóinak a szem-
léletformálása. Ebbe kell nagy energiát fektetni. 

JOBB LEVEGŐ, ÉLHETOBB VÁROS 
Melyek a sarkalatos pontok?
Az elfogadott klímastratégiánkban is szerepel:
az úgynevezett károsanyag-, vagyis a szén-di-
oxid- és metángáz-kibocsátásban a lakosság
felelőssége mintegy húsz százalék. A legna-
gyobb célunk ennek a hányadnak a csökkentése.

Mi azokban a kérdésekben tudunk eredményt
elérni, amire a győrieknek ráhatásuk van. Az
egyik sarkalatos probléma a kerti nyesedékek,
száraz hulladékok égetése. Ezt egyszer már
betiltották, aztán tavaly átmenetileg még en-
gedélyezték. Közben kidolgoztunk egy progra-
mot a Győr-Szol közreműködésével. Reménye-
im szerint a fás szárú hulladékok problémája
megoldódik. Speciális aprítógépekkel és az el-
szállítás megszervezésével ki lehet váltani az
égetést. Természetesen ez is, mint minden,
pénzigényes. Szerencsére eddig dr. Dézsi Csaba
András polgármester minden projektünket tá-
mogatta, ezzel jelentősen megkönnyítve tevé-
kenységünket.

A másik ügy a használt sütőolaj gyűjtése, ami
reményeinket felülmúlóan pozitív eredményt
hozott, holott még csak teszt üzemmódban
végzik.

Fecskevédelmi programunkat a bizottsággal
egykorú, nagy lelkesedéssel folytatjuk. Idénre
tervezzük a denevérprojektet. Fontosnak tart-
juk, hogy minél többen megismerkedjenek
ezekkel a kis repülő emlősökkel, amelyek meg-
lepően nagy számban élnek a lakótelepeken.

Védett állatok, rovarevőként kimondottan
hasznosak.

Vízparti településként minden évben előjön a
szúnyoggyérítés kérdése. Észszerűsítési és
egészségvédelmi törekvéseink nyomán tavaly
már jóval kevesebb vegyi anyag került a leve-
gőbe. Jó lenne ezt folytatni. Ehhez fel kell hív-
nunk a győriek figyelmét a szúnyogirtó szerek
egészségkárosító hatására, valamint a vérszí-
vók életszokásainak megismerésére.  

Milyen terveik vannak erre az évre?
A középiskolás gyerekeknek környezettudatos-
ságra építő vetélkedőt szervezünk. Tervezünk
egy elektromobilitási bemutatót a Dunakapu
téren. Csúcseseményünk pedig a Zöld Győr II.
Klímaexpó lesz szeptember 29. és október 2.
között. Erre a nagyszabású rendezvényre már
most szeretettel hívom az érdeklődőket.                       

´́
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az elmúlt két esztendőt a koronavírus-
járvány határozta meg az egész világon,
nincs ez másként Győrben sem. Az or-

szág egyik legfejlettebb városát is megtépázta a
járvány, mind egészségügyileg, mind társadal-
milag, mind pedig gazdaságilag. A 2021-es év
ennek ellenére bizonyos szempontból kiemelke-
dő volt, hiszen királyi várossá válásának 750. év-
fordulóját ünnepelte Győr, a nehézségek ellenére
pedig gazdag programkínálattal készült az ön-

„HA FOLYÓT KELL TERELNI, ELTERELJÜK, 
HA UTÁNA KELL VINNI A HIDAT, UTÁNAVISSZÜK”  

A 2021-es évünk egy roppant összetett, bonyolult, de élményekkel teli esz-
tendő volt. Ezt mondta a Győr Plusznak Szeles Szabolcs a tavalyi év kapcsán.
Győr pénzügyekért felelős alpolgármestere kiemelte, gazdaságilag nehéz
feladat elé állította a városvezetést az elmúlt időszak, melyet folyamatos át-
csoportosítások, újraszervezések jellemeztek. Ennek ellenére minden várat-
lan helyzetre sikerült megoldást találniuk. Szeles Szabolcs szerint 2022 sem
lesz könnyű év, már gőzerővel dolgoznak a város idei költségvetésén. 

kormányzat. A járvány enyhülésével egyre több
rendezvényt lehetett megtartani. „Azt hiszem,
mindenkinek tartogatott emlékezetes pillanato-
kat a jubileumi év. Kiemelném a Magyar Nemzeti
Bank által kiadott emlékérme kiosztását, melyet
polgármester úr kezdeményezett és a fiatalok
városhoz való kötődését célozta.

Nagyon szép emlékként élem meg a Győr-ke-
reszt állítását, ami a tradícióinkra, hagyomá-
nyainkra hívja fel a figyelmet és nagyon fontos
üzenetet hordoz. Bár közvetlenül nem kapcso-
lódik Győrhöz, de szeretném megemlíteni a
nyári, részben magyar rendezésű labdarúgó

Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseit,
melyre kisfiammal látogattam el, és a meccsek
hangulata, körítése örökké emlékezetes marad
számomra” – mondta Szeles Szabolcs, aki al-
polgármesteri tisztsége mellett Sziget, Pinnyéd
és Újváros északnyugati részének önkormány-
zati képviselője. Körzetében a Kunszigeti út át-
adása a tavalyi év legjelentősebb fejlesztése
volt. A novemberben átadott pinnyédi össze-
kötő úton az autósok és a kerékpárosok is biz-
tonságosan közlekedhetnek. Szeles Szabolcs
azt mondta, büszke arra, hogy elkészülhetett
az itt élők számára nagyon fontos beruházás. 

A városvezető külön kitért arra a rendezvényre is,
melyet a 750. évfordulóra szerveztek és a város-
rész egyik ikonikus építménye szolgált helyszíné-
ül. „A Pinnyédi Hídpiknik egy régóta dédelgetett
álmunk volt és a visszajelzések alapján azt kell
mondanom, remekül sikerült. Ennek a hídnak is
nagyon szép üzenete van, hiszen a győriek men-
talitásáról árulkodik: ha arra van szükség, hogy el
kell terelni egy folyót, akkor mi, győriek eltereljük,
ha utána kell vinni a hidat, utánavisszük!” Erre a
fajta mentalitásra a 2022-es évben is szükség
lesz, hiszen idén is sok bizonytalansággal kell
szembenéznie az önkormányzatnak.

A város költségvetésén már javában dolgoznak
a szakemberek, melynek megalkotását az elmúlt
hetek „gáz-kérdése” sem tett könnyebbé, hiszen
több mint 3 milliárdos többletköltséggel kell szá-
molnia a Győr-Szolnak. Szerencsére a kormány
rezsicsökkentésének köszönhetően a győriek
ebből semmit nem éreznek majd meg. „Megér-
tést kérek mindenkitől! Vélhetően ez az év nem
arról fog szólni, hogy a legnagyobb álmainkat
idén teljesítjük. Tervezünk folyamatosan, dolgo-
zunk keményen és természetesen minden olyan
lehetőséget meg fogunk ragadni, ami arra szol-
gál, hogy a győriek élete jobb és boldogabb le-
gyen!” – hangsúlyozta Szeles Szabolcs, aki hoz-
zátette, idén áprilisban országgyűlési választá-
sok lesznek, pénzügyesként pedig azt javasolja,
érdemes mindenkinek mérlegre állítania azt, mi
szól valami mellett, vagy valami ellen.

„Én azt gondolom, hogy a magyar kormány
rendelkezései mind a családpolitikában, mind
az adózáspolitikában, mind a gazdaság terü-
letén olyan intézkedések voltak, melyek a
magyarok életét megkönnyítették és jobbá
tették. Fontos lenne ezt a közös munkát, amit
a kormányzattal és a győri országgyűlési kép-
viselőkkel elkezdtünk, tovább folytatni!” Az
alpolgármester úgy fogalmazott, nem szabad
csak az érzelmekre hagyatkozni, lényeges a
józan ész szerepe.

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: O. Jakócs Péter
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Nagy Gáspár bátor költő volt. A rendszer-
váltás előtt ő beszélt legnyíltabban a
kommunista diktatúra bűneiről. Két, a

nyolcvanas években megjelent verse hatalmas
botrányt okozott az akkori politikai és szellemi
életben. Az „Öröknyár: elmúltam 9 éves” miatt
nem dolgozhatott tovább az Írószövetség tit-
káraként, a másik után bevonták a Tiszatáj cí-
mű irodalmi folyóiratnak azt a számát, amiben
„A Fiú naplójából” megjelent, a szerkesztőket
pedig leváltották. Ettől kezdve a korabeli hata-
lom egyik fő ellenségének tekintette. 

Gazdag életművében, művészetében a keresz-
tény emberek gondolatait, érzéseit, élethely-
zeteit szólaltatta meg. A Prohászka-iskolához
különleges kapcsolat fűzte, megalakulásának
tizedik évfordulójára, 2003-ban megírta Diák-
dal című versét, az iskola himnuszát.

A szavalóversenyen a költő verseivel két kate-
góriában mérték össze a diákok előadói képes-
ségeiket. A döntő zsűrijének elnöke Bakos-Kiss
Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója volt. 
A kiállításon látható munkákat is Nagy Gáspár
költeményei ihlették. A gyermekek az általuk
megálmodott képi világot változatos techni-
kákkal valósították meg, így ugyancsak nehéz

NAGY GÁSPÁRRA
EMLÉKEZNEK
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Móser Zoltán

munkát adtak a képzőművészekből álló szak-
értő ítészeknek.

A tárlat február 13-ig mindennap 10–18 óra
között, ingyenesen látogatható a Triangulum
Galériában (Győr, Gutenberg tér 2.) az érvény-
ben lévő járványügyi szabályok betartásával.

Kiállítással és szavalóversennyel emlékezik Nagy Gáspár, Kossuth- és
József Attila-díjas költő halálának tizenötödik évfordulójára a Győri
Egyházmegye és a Prohászka-iskola. A „Valaki kölcsönbe vette keze-
det” című tárlatot a Triangulum Galériában pénteken nyitja meg dr.
Veres András megyés püspök. 

„VALAKI KÖLCSÖNBE VETTE KEZEDET”

Amásodik világháború e tragikus feje-
zete több mint 125 ezer magyar ka-
tona életét követelte. A 2. magyar

hadsereg a keleti front mintegy kétszáz ki-
lométeres szakaszát védte a Don-kanyar-
ban. A szovjet offenzíva 1943. január 12-én,
a reggeli órákban kezdődött. A magyar hon-
védek –40 fokos hidegben, nyári felszere-
lésben, korszerűtlen fegyverekkel vívták
emberfeletti harcukat az iszonyatos túlerő-
vel szemben. Bár keményen állták a harcot,
a több napig tartó elkeseredett küzdelem-
ben megsemmisítő vereséget szenvedtek.

A Szent László Határőr Hagyományőrző
Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend Terü-
leti Székkapitánysága az évfordulón a bazi-
likába hívta a megemlékezőket, ahol dr. Pá-
pai Lajos püspök mutatott be szentmisét a
hősök és az áldozatok lelki üdvéért. Az ün-
nepi eseményen beszédet mondott Simon
Róbert Balázs országgyűlési képviselő és dr.
Pergel Elza alpolgármester.

A DONI ÁTTÖRÉS
ÉVFORDULÓJÁN
Szentmisével és koszorúzással
emlékeztek a doni áttörés 79.
évfordulójára városunkban.

Fotó: Ács Tamás
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Alacsonynak tekintjük a vérnyomást, ha értékei
90/60 Hgmm alatt vannak. Ez nem mindig jelent
problémát, de ha valakinek tünetei vannak, az
jelezheti, hogy vérnyomása túl alacsony.

A Pfizer azt közölte, hogy a vírusel-
lenes Covid-19 tabletta végső
elemzése továbbra is közel 90%-os
hatékonyságot mutatott a magas
kockázatú betegek kórházi kezelé-
sének és halálozásának megelőzé-
sében. A legújabb laboratóriumi
adatok azt sugallják, hogy a gyógy-
szer hatékony az omikron variáns-
sal szemben is. Az amerikai gyógy-
szergyártó a múlt hónapban azt
mondta, hogy a szájon át szedhető
gyógyszer körülbelül 89%-ban ha-
tékony a kórházi kezelés vagy halál -
esetek megelőzésében a placebó-
val összehasonlítva, körülbelül

RÖVIDEN

Új tabletta a koronavírus gyógyítására

lent a gyógyszeres kezelés, akkor esetleg
módosítani kell az adagolást, de először min-
dig meg kell beszélni orvosával. A vérnyo-
máscsökkentők lejjebb viszik a nyomást, a
kompressziós harisnyák pedig segíthetik a
vér továbbítását a lábakból felfelé. Ha nincs
zavaró tünet, akkor lehet, hogy nincs is szük-
ség aktív kezelésre. Segíthet az életmód
megváltoztatása: igyon több vizet. Fenntartja
a vérmennyiségét, ami növeli a vérnyomást.
Hagyja el az alkoholt. Dehidrál, csökkenti a
vérmennyiséget és a vérnyomást. Három
nagy étkezés helyett több, alacsony szénhid-
ráttartalmú étkezést iktasson be, különösen,
ha a tenziója étkezés után csökken. Tudatza-
var esetén, vagy ha gyors, felületes légzést,
gyenge, szapora pulzust és hideg, nyirkos
bőrt észlel, szélsőséges hypotenzió fenyeget-
het. Azonnal menjen orvoshoz, lehetőleg sür-
gősségi osztályra. A normálnál alacsonyabb
vérnyomásérték, különösen egyéb tünetek
nélkül, általában nem jelent nagy problémát.
Beszéljen orvosával, ha szédül is. 

ján értékelhetjük a napi vérnyomásprofilt. A tar-
tósan alacsony vérnyomásnak több oka is lehet:
hormonális, pajzsmirigy-alulműködés, mellékve-
se-elégtelenség, az agyalapi mirigy működésének
elégtelensége, szívburokgyulladás, fertőzések,
mérgezés, hosszan tartó fekvés, vérnyomáscsök-
kentők vagy pszichiátriai gyógyszerek.

Mikor kóros?
Az alacsony vérnyomás csak akkor tekinthető
kórosnak, ha panaszokat okoz, egyébként olyan
állapotról van szó, ami egyes embereknél alkati-
lag természetes. Általában az agyi keringés za-
varai miatt keresik fel a páciensek az orvost. Szé-
dülés, fejfájás, ájulás, látászavar alakulhat ki, de
gyakran előfordul a teljesítőképesség csökkené-
se, kóros fáradékonyság, koncentrációs zavarok,
alvászavar, depresszió, émelygés, hányinger, ál-
talános rossz közérzet is. 

Kezelés
Lehet, hogy kezelni kell az alacsony vérnyo-
mást okozó körülményeket. Ha problémát je-

1200 embernél végzett időközi
eredmények alapján. A vizsgálat so-
rán senki sem halt meg, aki a
gyógyszeres kezelést kapta, szem-
ben a placebót szedők 12 halálese-
tével. Ha engedélyezik, a gyógy-
szert Paxlovid néven fogják forgal-
mazni. A Pfizer a múlt hónapban
adatokat nyújtott be az FDA-hoz, és
kérte a gyógyszer sürgősségi fel-
használásának engedélyezését.

Mit nevezünk vérnyomásnak?
A vérnyomás az az érték, amely jelzi, hogy a
szív bal kamrájának összehúzódásakor eljut-e
a szükséges vérmennyiség a főverőerekbe. A
keringő vér nyomása, ereje változik az erekben,
a szív összehúzódása, elernyedése következ-
tében. A vérnyomás a nap folyamán is változik,
más nyugalmi testhelyzetben, és más aktív
mozgáskor, de egyéb tényezők is befolyásol-
hatják, például a hangulat, bizonyos gyógysze-
rek szedése, pillanatnyi közérzet. Általános né-
zet, hogy egészséges, fiatal szervezet számára
a 120/80-as vérnyomásérték a normális, de az
is elfogadott, hogy 95/60 és 130/90-es érté-
kek még nem tekinthetők kórosnak. 

Több oka is lehet 
A krónikusan alacsony vérnyomás  panaszokat is
okozhat, mely leginkább a vékony, magas, fiatal
lányokra jellemző. Krónikusnak akkor tekinthető
ez az állapot, ha a méréskor elsőként észlelt érték
tartósan 100 Hgmm alatt van. A mérés leginkább
akkor megbízható, ha 24 órás monitorozás alap-

A téli arcápolás
fontossága
A hideg évszak az egész szervezet
számára megterhelő. Ez különö-
sen igaz az arcra, amelyet védeni
kell a fagytól, széltől, hótól. Ha ezt
figyelmen kívül hagyjuk, szárazság
és hámlás jelenhet meg és repe-
dések az ajkakon. Negatív hőmér-
sékleten az erek összeszűkülnek,
és a vérkeringés romlik. Emiatt
nem biztosított a bőr megfelelő
táplálása. Az eredmény szembe-
tűnő: az arc fénytelenné válik, el-
veszíti színét, bőrpír és irritáció je-
lenik meg rajta. Ez nemcsak a hi-
deg és az alacsony hőmérséklet,
hanem a fűtőberendezések hatása
is, amelyek miatt csökken a helyi-
ség páratartalma, így a bőr köny-
nyen lehámlik és kiszárad. A prob-
léma megoldásához rendszeresen
hidratáló krémet és szérumot kell
használni. A tonizálás mindenna-
pos eljárás, amit nem szabad elfe-
lejteni. Reggel és este kell véghez
vinni. A bőr tonizálása egy köztes
szakasz a tisztítás és a további

HA ALACSONY A VÉRNYOMÁS... MIT TEHETÜNK?

Illusztráció: shutterstock.com

bőrápoló termékek alkalmazása
között. A téli bőrápolás természe-
tes összetevőkből készült tápláló
maszkok használatából áll. Hasz-
nálatuk során feltöltődik az érté-
kes nyomelem- és vitaminkészlet.
Ez pozitív hatással van a bőr álla-
potára, az arcszínre.
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Az átlagéletkor kitolódása 
Az a humán vívmány, miszerint a betegségek
gyógykezelhetőkké váltak, az  átlagéletkor kito-
lódásának szerencsés helyzetét eredményezi –
hozzátéve, így különösen nem mindegy, hány
évet tölthetünk egészségben avagy éppen ellen-
kezőleg, betegségtől meggyötörten. Az állatvi-
lágban, a vadonban tartósan beteg állatok nem
élnek, ott létfontosságú a testi és szellemi épség
a túlélés szempontjából. Az emberek világában
– éppen a civilizáció vívmányainak segítségével
– akár évtizedekig is lehet korlátozottságokkal
élni, ugyanakkor nem mindegy, hogy ez milyen
életminőséget jelent. Az Egészségügyi Világszer-
vezet az életszakaszok beosztását a követke-
zőkben adja meg: 50-60 évig áthajlás kora, 60-
75 évig idősödés kora, 75-90 évig időskor, 90
fölött aggkor, 100 év felett matuzsálemi kor. Ma-
gyarországon a születéskor várható élettartam
nők esetében 79,33 év, férfiak esetében pedig
72,86 év a 2019-es adatok szerint.

Az emberi szervezet bio-pszicho-szocio-
spirituális egységének jelentősége
Az úgynevezett pszichoszomatikus emberkép
az embert testi-lelki egységében, gondolataival
együtt a szociális-társadalmi közegben vizs-
gálja, értékeli. Az, hogy a fenti négy területen
egyensúly álljon fenn, az egészség záloga, és
fenntartása minden életkorban, de az idősebb
korokban különösen fontos. Ha az egyik terület
túlsúlya vagy éppen hiánya áll elő, úgy egyen-
súlytalanság áll elő, ez pedig rossz közérzet-
hez, panaszokhoz, tünetekhez, majd valódi,
kézzel fogható betegségek megjelenéséhez
vezethet. Az egészség szerencsés esetben fia -
talkorban még megvan, ennek az állapotnak a
lehetőség szerinti minél teljesebb konzerválása
az időskor épségének, és minél teljesebb
egészsége megőrzésének záloga. Ugyanakkor
az életkor előrehaladtával ténylegesen megnö-
vekszik a valódi fájdalommal kísért betegségek
száma. Ezek elsősorban úgynevezett degene-
ratív elváltozások, mégpedig sokszor éppen a
civilizációs lét folyományaként.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

Szerző: Dr. Radics Judit   
pszichiáter, pszichoterapeuta, 

alvásszakértő főorvos 

„Húszévesen olyan az arcod, amilyennek a természet megteremtette.
Harmincévesen olyan, amilyenre az élet formálta. De ötvenévesen
olyan, amilyet megérdemelsz.” Coco Chanel

Az egészség megőrzése aktív, 
szándékolt tevékenység
Coco Chanel frappáns fogalmazása egyértel-
műen kimondja, hogy önmagunkért nagyon
is felelősséggel tartozunk – minden téren. Az
egészség mindaddig természetesnek tűnik,
amíg betegség meg nem töri, holott már az
is kimondhatatlan szerencse, ha egészsége-
sen jövünk a világra, és életünk folyamán si-
kerül megőrizni testi-lelki épségünket. Az te-
hát, hogy minél tovább egészségben élhes-
sünk, megérjük az egészséges időskort, fel-
tétlenül aktív, szándékolt, céltudatos
életszemléletet és életvitelt követel meg.
Sajnos azonban az is tény, hogy nem ritkán

tőlünk független történések – szerencsétlen
élethelyzetek, balesetek, örökletes faktorok
– elkerülhetetlenné teszik bizonyos beteg-
ségállapotok kialakulását. Azonban az úgy-
nevezett civilizációs betegségek többsége –
amint elnevezése is utal rá – az életmódból
fakad, így az a szerencsés helyzet jellemző
rá, hogy az életmód egészségesnek tartott
előírásainak, szabályainak betartásával meg-
jelenésük kiküszöbölhető vagy későbbi élet-
korokba tolható.

JÓ TUDNI
A WHO kronológiai életkor felosztása
Fiatalok: 44 éves korig
Középkorúak: 45–59 év közöttiek
Öregedők: 60–64 év közöttiek
Időskorúak: 65–74 év közöttiek

(elderly people)
Öregek: 75–89 év közöttiek

(older people)
Aggastyánok: 90 év felettiek

(oldest old)
Matuzsálemi kor: 100 év felett

IDOSKORBAN KIEMELTEN 
FONTOS A TESTI BETEGSÉGEK
KARBANTARTÁSA  1. RÉSZ

´́

AZ TEHÁT,
HOGY MINÉL TOVÁBB 
EGÉSZSÉGBEN 
ÉLHESSÜNK, MEGÉRJÜK 
AZ EGÉSZSÉGES
IDŐSKORT, FELTÉTLENÜL
AKTÍV, SZÁNDÉKOLT,
CÉLTUDATOS
ÉLETSZEMLÉLETET
ÉS ÉLETVITELT 
KÖVETEL MEG.
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Elfogadták a Budapest
Bank, az MKB Bank és a
Takarék Csoport fúziós

menetrendjének első lépését.
Ennek értelmében 2022. március
31-én egyesül a Magyar Bank-
holding két tagbankja, a Buda-
pest Bank és az MKB Bank.

A Takarék Csoport 2023 második
negyedévének végéig csatlakozik
az egyesült bankhoz, addig a
Bankholding a belső működést
harmonizálja.

A létrejövő egyesült bank átme-
netileg MKB Bank Nyrt. név
alatt fog működni, az egységes

ÉPÜL A MAGYAR SZUPERBANK:

2022 TAVASZÁN EGYESÜL
A BUDAPEST BANK ÉS AZ MKB

pénzintézet végleges márka -
nevét a tervek szerint 2023 elején
vezetik be.

Az egyesülés előtt a Budapest
Bank és az MKB Bank ügyfelei a
korábban megszokott módon in-
tézhetik a banki termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
ügyeket. Március 31-ét követően
mindkét bank ügyfelei a megszo-
kott bankfiókjaik és ügyintézési
csatornáik mellett a korábbiakhoz
képest több helyszínen, nagyobb
fiókhálózatban tudják majd pénz-
ügyeiket intézni. A Takarék Cso-
port meglévő ügyfeleit egyelőre
nem érintik ezek a lépések. (x)
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Munkácsy párizsi
éveiben, 1871-től
egy új műfaj, a

polgári zsánerkép vált
meghatározóvá, legalábbis
a festmények számát te-
kintve. A korábbi, népélet-
ből vett, gyakorta tragikus
témákat a nagypolgári csalá-
dok idealizált mindennapjait
bemutató, derűs hangulatú
képek váltották fel. A gazda-
gon berendezett szalonokat
fiatal, karcsú úriasszonyok,
bájos gyermekek és egyéb
házikedvencek töltik meg. E
vidám világhoz illő a kolorit is:
a komor paletta helyét fény-
nyel telített világos színek
foglalják el. A képeken feltű-
nő helyszínek berendezésé-
hez Munkácsyék párizsi pa-
lotája nyújtotta a mintát.

Munkácsy egyik különösen
kedvelt szalonzsánere egy
korábban, népi környezet-
ben már megfestett témát
dolgoz fel: egy fiatal anya és

két gyermeke figyeli, ahogy
egy kutyacsalád eszik. Azon-
ban a Két család a szalonban
című képén ezúttal elegáns,
polgári környezetbe helyezte
a jelenetet. Itt a gyerekek
egy dadus mellől nézik a ku-
tyacsaládot, miközben a ház
asszonya égszínkék negli-
zsében egy széken ülve kö-
veti az eseményeket. A kép
igazi témája azonban nem
ez a hétköznapi cselek-
mény, hanem maga a pazar
környezet, amely a 19. szá-
zadi polgárság társadalmi
rangját és kultúráját hiva-
tott felmutatni. Esztétikai
minőségén túl ez magya-
rázza Munkácsy szalonkép-
festészetének rendkívüli
közönségsikerét.

A több zsánerképet is felvo-
nultató Munkácsy-kiállítás
2022. január 30-ig látogat-
ható az Esterházy-palotá-
ban, hétfő kivételével na-
ponta 10-től 18 óráig. (x)

MUNKÁCSY 
SZALONZSÁNEREI
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FELHÍVÁS

Aszolgáltató kéri a lakosságot, vegyék
figyelembe a balesetveszélyre figyel-
meztető táblákat, melyek a város álló-

vizeinek partján találhatóak. Bár a tartós hi-
deg és az éjszakai mínuszok következtében
a vízfelületeken jegesedés indult, de az álló-
vizek jege csak akkor biztonságos, ha vas-
tagsága eléri vagy meghaladja a tíz centi-
métert. A szabad vízen való tartózkodás
alapvető szabályait megfogalmazó hivata-
los rendelet szerint a szabad vizek jegén
tartózkodni azokon a helyeken szabad,
amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, il-
letve kizárólag akkor, ha a jég kellő szilárd-
ságú, nem olvad, mozog. A szabály kitér arra
is, hogy éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok mellett, járművel, kikötők és veszteg-
lőhelyek területén, folyóvizek és azok mel-
lékágain tilos a jégen tartózkodni.

A folyóvizeken egyértelműen tilos a csúszkálás,
korcsolyázás, és jelenleg az állóvizek jegére
menni is élet- és balesetveszélyes. Az Adyvá-
rosban, Szabadhegyen és a Holt-Marcal mellett

A Győr-Szol Zrt. az üzemeltetésében lévő Du-
nakapu mélygarázst január 11-én lezárta. A
szolgáltató kéri, hogy a még ott tartózkodó
járművek tulajdonosai hagyják el a létesít-
ményt gépjárműveikkel. A lezárás oka a mély-

ZÁRVA A DUNAKAPU MÉLYGARÁZS

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

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. Ádám Ilona Január 14. 14–18
Január 15. 10–18

Dr. Fürst Ágnes Január 14. 14–18
Január 15. 10–18

Dr. Szilvásy Lajos Január 14. 14–18
Január 15. 10–18

Oltás helyszíne: 9022 Győr, Pálffy utca 8.

Dr. Mátrai Katalin Január 14. 14–18
Január 15. 10–18

Dr. Pauló Katalin Január 14. 14–18
Január 15. 10–18

Dr. Horváth Veronika Január 14. 14–18
Január 15. 10–18

Oltás helyszíne: 9024 Győr, Liezen-Mayer utca 57.

Dr. Tóth Veronika Január 14. 8–10
Január 15. 9–11

Dr. Weisz Mária Január 14. 14–18
Január 15. 10–18

Oltás helyszíne: 9028 Győr, Arató utca 3.

Dr. Szemeti Norbert Január 14. 14–18
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges: 30/976-6179
Oltás helyszíne: 9012 Győr, Hegyalja utca 34.

Dr. Gál Zoltán Január 14. 14–16
Január 15. 8–16

Oltás helyszíne: 9011 Győr, Kör tér 79.

Dr. Zatykó Andrea Január 14. 14–18
Január 15. 10–18

Oltás helyszíne: 9023 Győr, Sport utca 7.

Dr. Misnyovszki Rajmund Január 14. 14–18
Január 15. 10–18

Oltás helyszíne: 9024 Győr, Lajta út 36.

garázs áramellátását biztosító elektromos
hálózatban jelentkező rendszeres áraminga-
dozások és -kimaradások, melyek a létesít-
mény tűzjelző berendezéseinek működését is
befolyásolják. Az üzemeltető kéri az autóso-
kat, hogy a lezárás ideje alatt másik parkoló-
házat vegyenek igénybe. A Dunakapu mély-

garázsba érvényes bérlettel rendelkező
ügyfelek részére a szolgáltató más belvárosi
parkolóházakban biztosít parkolási lehetősé-
get. Erről az érintettek értesítést kaptak. Az
autósok a hiba elhárítását követően vehetik
igénybe ismét a mélygarázst, erről a Győr-
Szol Zrt. értesíti a nyilvánosságot.  

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

TILOS A JÉGRE MENNI! 

A Győr-Szol Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a város területén lévő, a
társaság kezelésében lévő tavak, állóvizek befagyott felületén tar-
tózkodni tilos, élet- és balesetveszélyes!

kihelyezett táblák szövege arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy aki mégis rámegy a befagyott
tavak jegére, azt saját felelősségére teszi, a
szabályszegőket pedig a hatóság megbírságol-
hatja. A szabályok megszegése miatt a rendőr,
a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hiva-
tásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatal-
mazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmaz-
hat, 5-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bír-
ságot szabhat ki, illetve szabálysértési eljárást
indíthat, így akár 150 ezer forintig terjedő pénz-
bírságot is kaphatnak a szabályszegők.

A télies időjárás, a havazás miatt csúszás -
veszély alakult ki a vízpartokon is. A győri
folyó partok mentén elkészült új szakaszok
több pontján figyelmeztető táblák jelzik a fo-
kozott balesetveszélyt, így ezeket a sétáló -
utakat mindenki saját felelősségére használ-
hatja. A téli időszakban érdemes fokozottan
figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a pá-
ralecsapódás miatt ezeken a helyeken köny-
nyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb
időben is jelentős a csúszásveszély.
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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

„A 2021-es évben több mint 32 ezer fizetési
emlékeztetőt és fizetési felszólítót küldött ki
társaságunk a díjelmaradással rendelkező
felhasználóknak. Ezen felkeresések 96,5
százalékát a díjfizetésre kötelezett lakossági
elmaradások tették ki” – fogalmazott Len-
zsérné Csepi Ildikó, a Pannon-Víz Zrt. értéke-
sítési, behajtási és közműfejlesztési osztá -
lyának vezetője.

A lakossági felhasználók visszajelzései
alapján arra lehet következtetni, hogy na-
gyon sokan tévesen úgy gondolják, mivel a
víz nélkülözhetetlen a létfenntartáshoz,
ezért nincs lehetőség a csapok elzárására.
Így vannak, akik nem aggódnak afelől, hogy
vízdíjszámlájuk összege határidőre befize-
tésre került-e. A valóság az, hogy a lakos-
sági felhasználókat tényleg nem hagyhat-
juk víz nélkül, ugyanis a létfenntartáshoz
közegészségügyileg jogszabály által előírt
vízmennyiséget mindig biztosítanunk kell
számukra, még a díjtartozás miatti felfüg-
gesztés esetén is.

Ez azonban a felhasználóknak jelentős kelle-
metlenséggel jár. A jogszabály alapján
ugyanis a szolgáltató kétféle megoldást al-
kalmazhat: vagy fizikailag megszünteti a be-
kötést, aminek következtében egy közeli –
150 méteren belüli – közkifolyóról hordhat
vizet az elmaradását nem rendező felhasz-
náló, vagy a szolgáltatónak lehetősége van
szűkítő beépítésével csökkenteni az ivóvízel-
látást oly módon, hogy a vezetéken keresztül
a víz ebben az esetben csak szivárgó meny-
nyiségben folyik a csapból. Nem beszélve ar-
ról, hogy a szolgáltatás korlátozásával ösz-
szefüggő eljárások felmerült többletköltsé-
geit is a felhasználónak kell rendezni, ameny-
nyiben ismételten szolgáltatást kér. 

A SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETNI KELL! 

Az év végi ünnepek alatt a Pannon-Víz Zrt. szüneteltette a víz- és
csatornadíj-tartozások behajtását, azonban január közepétől foly-
tatódik az elmaradások jogszabály szerinti érvényesítése.

– HÍVJA FEL FELHASZNÁLÓI FIGYELMÉT A PANNON-VÍZ ZRT.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. A nem lakossági felhasználók esetében nem
beszélhetünk létfenntartáshoz szükséges
vízmennyiségről, így ebben az esetben a
szolgáltatás teljes egészében felfüggeszthe-
tő a vízszolgáltató részéről. A kiállított vízdíj-
számlán minden esetben feltüntetésre ke-
rülnek az esetleges elmaradások, így bárki
nyomon tudja követni az elmaradt tartozá-
sának összegét. Aki viszont ezt követően
sem rendezi tartozását, az előbb fizetési em-
lékeztetőt, majd fizetési felszólítást kap.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem a fel-
használók szankcionálása a célunk, hanem
hogy a fizetésre kötelezett felhasználó felve-
gye társaságunkkal a kapcsolatot, és akár
egyénileg is megoldást találjunk díjhátralé-
kának rendezésére.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy több
támogatási rendszer is létezik, amelyeket a
helyi önkormányzati rendeletek szabályoz-
nak. A rendeletek értelmében adósságkeze-
lési vagy lakásfenntartási támogatás igé-
nyelhető. A hátralékkal rendelkező felhasz-
nálónak, amennyiben felveszi a kapcsolatot
társaságunkkal, saját hatáskörben tudunk
segíteni, többek között – a részletfizetés el-
bírálási díjának megfizetését követően – ka-
matmentes részletfizetéssel, fizetési hala-
dék engedélyezésével. A védett felhaszná-
lóknak járó kedvezményt a szociálisan rászo-
rulók és a fogyatékkal élők igényelhetik. A
szociálisan rászorulók kategóriájába tartozik
az, aki ápolási díjban, aktív korúak ellátásá-
ban, időskori nyugdíjban, gyermekvédelmi
kedvezményben, lakásfenntartási kedvez-
ményben vagy otthonteremtési támogatás-
ban részesül, vagy hivatásos nevelőszülő.
Fogyatékkal élőnek pedig az számít, aki fo-
gyatékossági támogatást kap, vakok járadé-
kában részesül, illetve aki után szülője vagy
eltartója magasabb összegű családi pótlékot
kap. A védendő felhasználóvá váláshoz to-
vábbi tájékoztatást telefonos ügyfélszolgá-
latunkon (06- 96/522-630) vagy ügyfélszol-
gálati irodánkban kaphatnak. 

„A következő napokban ismételten folyama-
tosan postázzuk az elmaradásokat tartalma-
zó fizetési emlékeztetőket és fizetési felszó-
lításokat. Amennyiben felhasználóinknak fi-
zetési nehézsége adódna, kérjük, forduljanak
társaságunk telefonos vagy személyes
ügyfélszolgálatához!” – tájékoztatott Len-
zsérné Csepi Ildikó osztályvezető.
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Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633

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

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

Tetődoktor! Régi hajlott te
tők javítása, cseréje, beázás
elhárítás, bádogozás, Lin
dab tető, új tető cserepezé
se, kisebb javítások, SOS
munkák: 0630/6225805,
0620/4924619.

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
0620/9967268

Villanyszerelés Győrben és kör
nyékén. Kis munkák is. Rövid
határidővel. 0620/4026657

(Ügyfélszolgálat: 0620/910
4517)

SZOLGÁLTATÁS

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

Fák, veszélyes fák, tuják ki
vágása, ágdarálás, tuskóma
rás, elhanyagolt területek
rendbetétele, Győr 30 km
es körzetében. Telefon: 06
30/9715932

ÁLLÁS

A Kardirex Egészségügyi Köz
pont főállású takarítónőt ke
res (heti 40 óra) állandó dél
utános munkarendbe. (A je
lenlegi jogszabályok szerint
az oltás egészségügyi dolgo
zóknak feltétel.) Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a
palyazat@kardirex.hu 
emailcímen lehet.

Dolgozzon otthonról! Figu
rák összeállítása, csomago
lások, egyebek elérhetősé
gei. Érd.: www.audiopress
hungary.oldalunk.hu

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 költöz
tetés. Vállalunk még sze

métszállítást és a vele járó
takarítást precízen. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
30/1812848

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk. www.huzatmentes.hu
Telefonszám: +3630/520
9228  

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszere
lés. Érdeklődni lehet telefo
non: 0630/8720564

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba 
álláshelyet hirdet: 
• TAKARÍTÓ
• UDVARI MUNKÁS
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• FESTŐ
• VILLANYSZERELŐ
• KARBANTARTÓ
• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
• ÜGYINTÉZŐ EGÉSZSÉGÜGY

ALAPELLÁTÁSOK
• DIETETIKUS
munkakörben.

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

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

www.eeszi.hu

Foglalkoztatás jellege: 8 órás, állandó délelőttös 
műszak, irodai takarítás

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

Munkavégzés helye: Győr

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

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.

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ́

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ́

Foglalkoztatás jellege: 6 órás, állandó délutános 
műszak, irodai takarítás
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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.

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

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. 
0630/8720564

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: 
0620/2399198.

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

EGYÉB

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

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

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

Életjáradékot adnék lakás
örökléséért. Tel.: 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.

LAKÁSCSERE

96/505050

Szabadhegyi, 2 szobás, 55
nmes, összkomfortos, erké
lyes, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne 50
55 nmes, 2 vagy 1+2 fél

szobás, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
Lift nélküli házban maxi
mum 1. emeletig. Sziget vá
rosrész és Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 690)

Gyárvárosi, 1 szobás, 42
nmes, komfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 23 szobás,
4555 nmes, határozatlan
határozott idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Adyváros kizárva. (Hirde
tésszám: 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
nmes, összkomfortos,
eredeti állapotú, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 54–70 nm
es, 34 szobás, határozat
lan idejű, belvárosi bérle
ményre. (Hirdetésszám:
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 nagy célok eléréséhez összefogásra van szükség. Csak együtt álmodhatunk jobb sorsot a kóbor

négylábúaknak. A Gyôri Állatmenhelyen sosem áll meg az élet. A gondozók több száz árva kutyáért 

és cicáért dolgoznak nap mint nap. Az évente több mint 800 megmentett kutya 

és cica csak rád számíthat, ne hagyd ôket cserben! 

TÁMOGASD ADÓD 1%-ÁVAL
A GYÔRI ÁLLATMENHELYET!

Ami Neked csak 2 kattintás, az nekik a fennmaradás!

18530021-1-08
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TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
Épül Brassó városmárkája. A 2021-ben el-
indított folyamat célja a város hosszú távú
fejlődésének megtervezése.

Január 20-tól február 26-ig népszámlálás lesz
Colmarban. A részvétel kötelező, de interneten
keresztül is ki lehet tölteni a kérdőívet.

Erfurtban is egyre nagyobb problémát okoz
a parkolás, ezért plakátkampányt indítottak,
aminek célja, hogy az emberek gondolják át,
valóban szükségük van-e ennyi autóra.

558 ezer euró összeggel támogatja a tarto-
mányi kormány Ingolstadt belvárosának
fejlesztését.

Kuopióban az első regionális választásokat
2022. január 23-án tartják. A 2022. március
1-től 2025. május 31-ig tartó időszakra 69
küldöttet választanak be a Jóléti Régió Re-
gionális Tanácsába.

Nof Hagalil elindított egy gyerekeknek szóló al-
kalmazást. Az alkalmazásban kereshetők a ját-
szóterek, vidámparkok, óvodák, bölcsődék.

Január 17-én a judaizmus napját ünneplik
egész Lengyelországban. Poznanban ennek az
eseménynek egyedi jellege van, tíz napig a zsi-
dó vallással és kultúrával foglalkozó programok
várják Nagy-Lengyelország fővárosának lakóit. 

Sindelfingenben idén május-júliusban tart-
ják a népszámlálást. Ehhez keresnek most
számlálóbiztosokat.

Kálmán Imre világhírű operettjéből 1971-
ben filmet forgattak Szinetár Miklós ren-
dezésében, magyar–NSZK koprodukció-

ban. Az alkotók odafigyeltek a korhűségre, így Pan-
nonhalmáról is érkeztek festmények, például Fe-
renc József portréja, vagy Veszprémből Erzsébet
királyné intarziás szalongarnitúrája, a külső felvé-
teleket pedig a tóalmási kastélyban vették fel.

A koprodukció miatt az angol verziót egy más tí-
pusú géppel kellett rögzíteni, mint a hazait, a szí-

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

Edvinnek nevelőanyja, Marie-Louise Stázi grófnőt szánja jövendőbeli-
jéül, nem törődve azzal, hogy ő az Orfeum „csárdáskirálynőjét”, Szilvi-
át imádja. Az eljegyzésen váratlanul megjelenik Szilvia és Bóni gróf is,
mint „házasok”. A Csárdáskirálynőt január 21-én 19 órától vetítjük a
Győrplusz Filmklubban.

OPERETTFILM 1971-BŐL

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

nészekkel pedig magyarul, angolul és németül is
felvették a jeleneteket. A mozi végül különleges-
re sikerült, a külföldi szereplők angolul beszéltek
és énekeltek, a prózai szövegüket magyar színé-
szek szinkronizálták, a dalszövegeket feliratoz-
ták. A magyar szereplők prózában angolul moz-
gatták a szájukat, és magyarra szinkronizálták
saját magukat, viszont magyarul énekeltek, így
aztán ha külföldi partnerük volt az adott helyzet-
ben, a duett kétnyelvűvé vált.

Psota Irén, Mensáros László, Latinovits Zoltán,
Huszti Péter és Németh Sándor mellett Anna Moff,
René Kolló és Dagmar Koller a film szereplői.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Szent Margitra emlékeznek a Püspökvár
kertjében álló szoborkompozíciónál január
18-án. 14 órától vezetett séta, 15.30-tól
egyéni imalehetőség, gyertyagyújtás, 17
órától közös ima, 18 órától ünnepi szent -
mise lesz a székesegyházban.  > > >

Dr. Csókay András idegsebész „Jézussal
mindig győzünk a sátán ellen” címmel tart
előadást a Bencés estek következő vendé-
geként január 19-én 18.30-tól a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium dísztermében
(Széchenyi tér 9.).  > > >

A „Győri csuda” – Egy népköltészeti kutatás
tudományközi eredményei címmel dr. Lan -
czendorfer Zsuzsanna néprajzkutató tart
előadást január 18-án 14.15-től a Pinnyédi
Művelődési Házban.  > > >

Győr-keresztek– Hargitai Bea festőművész ak-
varellkiállítása nyílik január 17-én 17 órakor a
Bezerédj-kastélyban. A kiállítást megnyitja: Bana
József. Megtekinthető február 11-ig.  > > >

„Közelítő hangok” címmel Szalkai Károly és
Szarka Fedor Guido közös kiállítása nyílik ja-
nuár 21-én 17 órakor a József Attila Műve-
lődési Házban. Megtekinthető február 22-ig,
hétköznapokon 10–16 óráig.  > > >

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
JANUÁR 15. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:00 Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Az ének egymásba nyílnak – portré Bogdán László költőről
11:00 Panír – a Győr+ TV főzőműsora
11:30 Credo – katolikus krónika
17:00 Lelki egészségünk szempontjai 
17:40 Konkrét – hírháttér műsor
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Panír – a Győr+ TV főzőműsora
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Egy nap a világ – Peking / útifilm
20:30 Radnóti nyomában – dokumentumfilm
22:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja
22:20 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

JANUÁR 16. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Üzleti negyed – gazdasági magazin
08:30 Remeteidő – dokumentumfilm
09:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:30 Az egészséges táplálkozás 
10:00 Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
11:00 Credo – katolikus krónika
11:25 Konkrét – hírháttér műsor
11:45 Panír – a Győr+ TV főzőműsora
13:00 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
13:30 A völgy hangja – dokumentumfilm
14:20 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
15:00 Panír – a Győr+ TV főzőműsora
15:40 Kertbarát – kertbarátok magazinja
16:00 Liliomfi – filmvígjáték (12) – Győrplusz Filmklub
17:50 Foto-Zoom+ / fotós workshop
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Győri legendáriumok 
19:20 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
20:00 Szelíd szeretettel élni életünket – Sinkovits Imre színművész
21:00 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
21:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:50 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Credo – katolikus krónika

JANUÁR 17. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
08:50 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
10:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
11:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a főzőműsor
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Győri legendáriumok 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Panír – a főzőműsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 18. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja (ism.)
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Credo – katolikus krónika
10:00 Kulisszák mögött – színházi magazin

JANUÁR 15-TÓL 21-IG

10:20 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:50 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Építech – házépítők magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győri legendáriumok 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 19. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
08:50 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok 
10:00 Egy úr Firenzéből – Forintos Kálmán 
11:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Konkrét – hírháttér műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 20. 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
09:50 Konkrét – hírháttér műsor
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 Győr+ TV főzőműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a főzőműsor
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarassy 70 – portré 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győri legendáriumok 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 21. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarassy 70 – portré 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Csűr-csavar – Kali Art Inn
10:40 Konkrét – hírháttér műsor
11:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Csárdáskirálynő – operett – Győrplusz Filmklub
21:10 Híradó – Győr és a régió hírei
21:35 Anna és Berci zöld világa 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AJÁNLJUK!

Pódiumest a magyar kultúra napja al-
kalmából. A Soproni Petőfi Színház és a
Forrás Színház koprodukciója január 22-
én 18 órától az Újvárosi Művelődési
Házban (Liget u. 55.).

Jegyek az előadás előtt a helyszínen vagy
elővételben a művelődési házban, illetve a
Látogatóközpontban válthatók 1500 forin-
tos áron. Maszk használata kötelező. (x)

Újvárosi esték: 
Silentio Transeo –
a XX. század elhallgatott
irodalma. 



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.

2022. január 14.22

Az év leghidegebb napjaiban is várja lá-
togatóit a győri állatkert. Bár az álla -
tok nálunk jobban tűrik a hideget, kö-

zülük többen, ha tehetik, sokkal inkább a há-
zaikba húzódnak a téli időszakban. A termé-
szet jól megérdemelt pihenésével mindent
megszáll a nyugalom.  A kert területén sétálva
az életképek kevésbé mozgalmasak ilyenkor,
de annál szívet melengetőbbek a hóval fedett
kifutókban. Fázós kismajmok kucorodnak egy-
máshoz a fákon, gibbonok incselkednek az
emberrel a fűtött házikójukból, felháborodott
nagymacskák lépkednek kényesen a jeges föl-
dön. Persze van, akit ez az idő sem tántorít
vissza a bohóckodástól: a zebracsikók önfeled-
ten játszanak és vágtatnak fel-alá, az emuk kí-
váncsiságát pedig a hideg sem tudja lefaragni.
Azt gondolnánk, ilyenkor teljesen kihal az élet
az állatkertben, hiszen minden lakó a kifutója
zárt részére húzódik vissza a hideg elől. Bár a
házaik folyamatosan nyitva állnak, a legtöb-
ben, még a nagymacskák is szívesebben töltik
a szabad levegőn az idejüket.

A zimankóban, ha jó meleg helyre vágyunk,
de mégis állatok közelségére, a lehetőség

A TÉLI ÁLLATKERT
szintén adott. A győri állatkert belvárosi ter-
ráriumháza egész évben nyitva áll, és lelke-
sen várja a betérőket. Egy délelőtti séta so-
rán Győrben, vagy egy ebéd utáni kellemes
családi program gyanánt nem csak felmele-
gedni jó betérni a Füles Bástyába. A helyszí-
nen kézbe vehetünk különböző állatfajokat.
Megismerkedhetünk az érzéssel, milyen kí-
gyót simogatni, megtapasztalhatjuk, hogy
szúrnak-e az agáma tüskéi, de akár a rova-
roktól való félelmünket is leküzdhetjük. A
Dél-Amerika-kiállításon többek között még
pókokkal, halakkal és természetesen kisem-
lősökkel is összebarátkozhatunk. Érdemes
továbbá nyomon követni a Füles Bástya
Face book-oldalát és honlapját, amelyeken
az eseményekről és programokról tájéko-
zódhatunk. Az terráriumház munkatársai
különböző tematikájú családi napokkal ked-
veskednek nekünk, amelyeken azt is kipró-
bálhatjuk, milyen állatgondozónak lenni.

Akár nyugalmas sétára vágyunk a parkban ál-
latokkal körülvéve, akár felmelegedni egy pa-
pagáj trécselése mellett, mindkettőre módot
ad nekünk a Xantus János Állatkert. (x)



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

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

Sertéslapocka
Akció: január 14—20.

Mangalicakolbász, csemege, 
csípôs

Kocsonyának való
húsok széles választékban

kaphatók!

Narancs

999 Ft/kg

899 Ft/kg

3499 Ft/kg

Sertés hátsó csánk

Mangalica vastag kolbász
csemege, csípôs 4799 Ft/kg
Mangalica sült s.zsír 1659 Ft/kg

Sertésbôr 399 Ft/kg
Sertésköröm, hátsó 400 Ft/kg
Sertésfarok 500 Ft/kg

Jogobella special
150 g, 593,33 Ft/kg

209 Ft/db helyett

89 Ft/db

339 Ft/kg

SIÓ BIO
100% almalé

100%, 0,75 l,
358,67 Ft/l

789 Ft/db helyett

269 Ft/db

2022. január 14. 23

Amagyar férfi vízilabda-válogatott a győri
Aqua Sportközpontban mérkőzik jövő ked-
den 18 órától Montenegró válogatottja ellen

a világligában. A találkozóra belépni csak védettségi
igazolvánnyal, maszkban lehet, ennek ellenére telt
házra és kiváló hangulatra számítanak a szervezők.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy ismét Győrben
szerepel a magyar vízilabda-válogatott, az a gár-
da, amelyik a tokiói olimpián bronzérmet szerzett.
Azért tartom fontosnak az élsportot, mert példa-
képeket nevel, akik arra ösztönzik a fiatalabb ge-
nerációt, hogy megpróbáljanak eredményeket el-
érni, egészségesen éljenek, és ne csak fizikálisan,
de mentálisan is egy stabil életstílust képviselje-
nek” – mondta dr. Dézsi Csaba András, Győr pol-
gármestere.

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke el-
mondta, hogy végiglátogatják azokat a városokat,
ahol komoly vízilabda-oktatás folyik, hiszen egy-egy
ilyen mérkőzéssel meg tudják erősíteni a helyi kép-
zéseket azáltal, hogy a gyermekek találkozhatnak a
válogatott tagjaival és láthatják őket meccs közben.
A város klubjában, a Győri VSE-ben 220 igazolt vízi-
labdázó sportol jó körülmények között, felkészült
szakemberek irányításával. Vári Attila szerint az ilyen
bázisoknak köszönhetően érnek el nemzetközi szin-
ten kimagasló eredményeket a válogatottak az után-
pótlás korosztályoktól a felnőttekig. 

GYORBEN JÁTSZIK 
A MAGYAR VÍZILABDA-VÁLOGATOTT

„Mindig örömmel jövünk Győrbe. Többek között
azért is fontos számunkra a város, mert kiváló lé-
tesítményei és profi szakemberei vannak, emiatt
pedig olyan bázisa a magyar vízilabdának, mely
nélkül nem érhettük volna el ezt a fantasztikus
eredményt az olimpián” – mondta a Magyar Vízi-
labda Szövetség elnöke. Hangsúlyozta, idén a vi-
lágligában a cél az, hogy megnézzék, a fiatal játé-
kosokat miként tudják beépíteni a csapatba, és így
a lehető legjobb kerettel menjenek a 2024-es pá-
rizsi olimpiára.

Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott
szövetségi kaptánya szerint a Montenegró elleni
mérkőzés kiélezett lesz, kemény ellenféllel néznek
szembe, de győzelmet vár csapatától. Kifejtette,
hogy a montenegrói csapat mindig formálódik, ám
magas színvonalat képvisel, csapata pedig mindent
megtesz a győzelemért, amely a világliga folytatá-
sa szempontjából fontos. 

A 15 játékosból álló keret vasárnap érkezik
Győrbe, hétfőn pedig vízi edzést tartanak. A
szövetségi kapitány bízik benne, hogy a győri
mérkőzés telt házas lesz. Ez lesz az első alka-
lom a tavalyi olimpia óta, hogy a nézők éles kö-
rülmények között találkozhatnak a tokiói bronz -
érmes csapattal. A Magyarország–Montenegró
mérkőzésre előzetesen lehet jegyet vásárolni az
Eventim oldalán.

´́

Fotó: O. Jakócs Péter




