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Lakossági kérésre újabb
padokat telepített a GyőrSzol Adyvárosba. A kezdeményezést Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője saját keretéből finanszírozta. A pihenőhely mindössze néhány óra alatt készült el, amit elsősorban a szépkorúak használnak délutánonként. A városvezető elmondta, gyakran keresik meg az adyvárosiak különböző kérésekkel, és ha tud, segít.
„A képviselői körzetembe mindig sokféle lakossági kérés érkezik be, most az Ifjúság
körúton, a négyemeleteseknél volt igény arra, hogy a zöldterületet rendezzük át, tegyünk ki új padokat. Ilyenkor mindig kijövök
a helyszínre, hogy megnézzem, mi az, ami
megoldható. A héten volt már egy szemle,

ÚJABB PADOKON

PIHENHETÜNK ADYVÁROSBAN

most pedig zajlik a kivitelezés. Érkeznek az
új padok, és áthelyezünk mindent úgy,
ahogy a lakók szeretnék” – nyilatkozott a
helyszínen Radnóti Ákos.

szépkorúak fognak ezen a helyen időzni” –
mondta Alföldi Árpádné helyi lakos, aki eredményesen vette fel a kapcsolatot az önkormányzati képviselővel.

„Itt nincsenek bogarak, galambok, délután
pedig nem süt a nap, így kellemesebb a szabadban egymással beszélgetni, leginkább

A lakossági kérések képzeletbeli listáját továbbra is az új parkolóhelyek kialakítása vezeti,
de előkelő helyen áll a padok telepítése is.

GYŐR+ ONLINE

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY: MEGÚJULTUNK!

A

Az erre irányuló kommentekre pedig most
érkezett meg a válaszunk hosszú hónapok
fejlesztése után: új oldalunk erősebb alapokon nyugszik, kívül és belül is cseréltünk. A
Győr+ Média online csapata is bővült az elmúlt időszakban, így megerősített jelenléttel
vágunk neki ennek az új időszaknak.

Győr+ Média online jelenléte több lábon nyugszik, hiszen Facebookon és
Instagramon, valamint a YouTube-on
is elérhetőek vagyunk, de ennek a jelenlétnek a gerince a gyorplusz.hu. Most ez a felület újult meg.
Röviden és tömören: ahogy olvasóink sokszor észrevették – sőt, meg is fogalmazták
észrevételeiket, hol kedvesen, hol erősebb
hangnemben –, a gyorplusz.hu weboldala
sokszor nem úgy működött, ahogy az kívánatos lett volna. Sem a terhelhetősége, sem
a sebessége nem ért már fel ahhoz az érdeklődéshez, amit önök, ti, egyszóval: az ol-

vasóink tanúsítottak. Láttuk mi is, hogy nem
elérhető, nem lehet, vagy nagyon lassan lehet megnyitni a cikkeket.

Több hírt szeretnénk közzétenni és feldolgozni, elsősorban továbbra is Győrre és a régióra koncentrálva – most pedig már nyugodt szívvel bátorítjuk olvasóinkat: jöjjenek,
kattintsanak, keressék a híreket nálunk!
Mireider Máté főszerkesztő
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„Zengő hangjuk védje meg városunkat minden veszélytől!” –
kérte a különleges szertartáson dr. Veres András megyés püspök,
majd dr. Pápai Lajos emeritus püspökkel megszentelte a bazilika
új harangjait.

ISTEN DICSŐSÉGÉT HIRDETIK

FELSZENTELTÉK A BAZILIKA
ÚJ HARANGJAIT

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

K

ettős ünnepre gyűltek össze a hívek
és az érdeklődők kedden délelőtt a
Káptalandombon. Szeptember 13. a
Nagyboldogasszony-székesegyház felszentelésének évfordulója, nem véletlen tehát,
hogy ezen a napon szentelték fel a németországi Passauban öntött hat új harangot is.
A szentmisén részt vett az egyházmegye papsága, a hívek pedig megtöltötték a bazilikát. Dr.
Veres András püspök szentbeszédében többek
között szólt arról, hogy az emberek többségét
örömmel tölti el a harangzúgás, de olyanok is
akadnak, akiket zavar. Pedig nagy szükségünk
van a harangokra, mert megtérésre, bűnbánatra hívnak. Hangjuk legyen az egyházmegye és
a város lakóit Isten felé hívó üzenet.
A mise végén a résztvevők kivonultak a székesegyház elé, ahol a két főpásztor megszentelte a harangokat, melyek mindegyike
külön nevet visel.

Elnevezésük, feliratuk és méreteik a legnagyobbtól a legkisebb felé haladva:
Szentháromság – „Dicsőség az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek!” – 4.745 kg és
1970 mm átmérőjű; Szent Mihály – „Szent
Mihály arkangyal, védelmezz minket!” –
1958 kg, 1530 mm; Magyarok Nagyasszonya – ez a jelenleg is meglévő – 1300 kg,
1300 mm; Szent András apostol –„Elvitte őt
Jézushoz” – 1064 kg, 1155 mm; Szent István király – „Magyar népünk apostola és királya, könyörögj érettünk!” – 745 kg, 1028
mm; Szent László király – „Magyarország
Szent Lászlóban lett kereszténnyé és szentté” – 425 kg 850 mm; Boldog Apor Vilmos
püspök – „A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset” – 275 kg, 758 mm.
Hangjuk összességében egy ezer évvel ezelőtt keletkezett himnusz, a középkori kolostorok kedvelt Mária-antifónájából népénekké vált „Salve Regina” hangzásvilágát
idézi majd. Toronyba emelésük néhány napon belül, az új tölgyfa harangszék beépítése után történik.

SZEMSZ

G

Havassy Anna Katalin

ZÚGJATOK,
HARANGOK!
A harangszó az állandóságot képviseli.
Mindig lehet rá számítani, nem írja felül sem digitális fejlődés, sem politika,
sem pedig gazdaság. A déli harangszó
1456 óta velünk van és marad is, míg
világ a világ. Legalábbis remélhetőleg,
mert ha már a harangzúgást sem fogjuk hallani, akkor tudhatjuk, nem sok
minden maradt a földi létből.
Jelzi az időt, nem véletlen hívták egykor levesnótának a déli harangszót,
imádságra hív a templomokban,
örömünnep alkalmával zúg az összes,
amennyi csak a toronyban van, a lélekharangban pedig sok helyütt még
most is üzen, ha haláleset történik a
településen. Ha félreverték, mindenki
tudta, hogy valahol valami nagy baj
van, jobb sietni, akár segíteni, akár
menekülni. Kommunikációs eszközként is szolgált és szolgál a harang.
Komoly szolgálatot is teljesítettek háborús időkben, hiszen ha kellett, a tornyukból lehúzva ágyút öntöttek belőlük
és védték a hazát. A zúgás dörrenéssé
változott, az imádság azonban maradt.
Jelenkorunk szerencsére lehetővé teszi, hogy az egykor elhurcolt vagy felhasznált harangokat újraöntsék. Jószándékú adományozók sokszor szívügyüknek tekintik, hogy ismét harangok himbálózzanak a tornyokban, és
megkondulásukkor ezernyi galamb
reppenjen a napfénybe.
Szeressük a harangszót! Városokban
a megnövekedett forgalom miatt egyre kevesebbszer hallani, de ahogy
egyre több és több harang kerül vissza
a helyére, ha figyelünk, meghalljuk a
szavukat. Szeressük a harangszót,
mert emlékeztetnek, figyelmeztetnek,
és erőt képviselnek. Egytől egyig velünk élő történelem az összes, jeleznek a jelenben és képviselik a jövőt.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI
ÜGYINTÉZŐ

Már most magára vonja a tekintetet az uszoda és élményfürdő
hatalmas szódásüveget formázó tornya. Lassan helyükre kerülnek a csúszdaelemek és szépen körvonalazódik az uszoda épülete is. Hol tart ma a Modern Városok Program keretében folyó beruházás? Erről számolt be helyszíni sajtótájékoztatóján Simon
Róbert Balázs országgyűlési képviselő.
FEDIK AZ USZODÁT, ÉPÜL A PARKOLÓLEMEZ

JÓL HALAD AZ ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉPÍTÉSE

munkakör betöltésére.
A pályázattal kapcsolatban
további információ a gyor.hu honlapon,
a Pályázatok menüpont alatt
érhető el.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

munkák megkezdésével a létszám négyszáz
fölé fog emelkedni.

„A húszmilliárd forintos fejlesztés Győr legszebb helyén, a Mosoni-Duna és Rába találkozásánál valósul meg, s az egykori strandfürdő teljes átalakítását és egy vízi élménypark kialakítását foglalja magába. A munka az
elmúlt két hónapban jól haladt és látványos
szakaszához érkezett. Már szerkezetkész az
uszoda épülete. Itt egy 25 méteres úszó-, valamint egy tanmedencét építenek. Jelenleg a
tetőzeten dolgoznak. Ezzel párhuzamosan
megkezdődött a parkolólemez építése is,
melyben mintegy háromszáz autó fér el.

Nyerges Zoltán, az Euro Generál Zrt. projektvezetője a Győr+ Médiának elmondta: „A vízi
élménypark kialakítása a kapcsolódó kiváltási, közműépítési és medencetechnológiai
munkákkal az egyik legnagyobb kihívása a
magasépítő szakmának. A csúszdatorony
30 méter magas lesz, egy 20 méteres vasbeton szerkezeti maggal. Négy szintről indulnak majd a csúszdák, lesz köztük négyszemélyes, kétszemélyes, és három testcsúszda. A fürdőzőket lift, a csúszógumikat
pedig egy szállítószalag viszi fel a toronyba.

Közép-Európában egyedülálló látványosság
lesz a szódásszifon alakú torony. Közben a
2002-ben átadott Rába Quelle Gyógyfürdő
épületében teljes körű belső átalakítás zajlik.
A mellette található gyógyászati központban
már befejeződtek a munkálatok, s rövidesen
– kizárólag ez a rész – megnyitja kapuit.”

Az építőtársadalom óriási szakemberhiánynyal küzd, ebből következik, hogy mi is csak
folyamatos küzdelem árán tudjuk biztosítani
a haladáshoz szükséges létszámot. Ehhez
jön még a beszállítói problémákból adódó
építőanyag-hiány, illetve egyes szolgáltatások elakadása. Jelen pillanatban kollégáimmal, a mintegy húszfős építésvezetőkből és
mérnökökből álló stábunkkal úrrá tudunk
lenni a nehézségeken. Részhatáridős csúszás előfordult, de a jövő tavaszi véghatáridőt tudjuk tartani” – ígérte a szakember.
Úgy tűnik tehát, hogy semmi sem állhat a jövő nyári nyitás útjába.

Simon Róbert Balázs hangsúlyozta: A megkezdett beruházás nem áll le, hanem folytatódik, a magyar kormány a szükséges forrásokat biztosítja az önkormányzatnak. Az
építkezés kivitelezését két magyar cég végzi.
Jelenleg 200 ember dolgozik itt, de a belső
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POLGÁRMESTERI VIZIT

DR. DÉZSI: AZ ÁLLÁSPONTOM AZ, NE BOCSÁSSUNK EL

DOLGOZÓT, ÉS NEM SZABAD ELADÓSODNI!
Az energiaválság okozta kihívások és az ezzel járó feladatok
adták a gerincét csütörtök reggel a polgármesteri vizitnek. Dr.
Dézsi Csaba András rádiónk
stúdiójában a létesítmények
bezárásának okáról és az ott
végzett karbantartási munkákról is szót ejtett.
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Vig Norbert

T

A kulturális intézmények vezetőivel is tárgyalt
a városvezető az elmúlt napokban. „Minden
intézmény élén felelős vezető áll, így első körben érdeklődtem, hogy milyen terveik vannak,
hogyan készülnek az előttünk álló kihívásokra,
és hogyan tudják egyensúlyban tartani a költségvetésüket" – ismertette dr. Dézsi. Mint kiderült, a jelenlegi helyzetet is figyelembe véve,
az előadások nagy részét biztosan megtartják
a társulatok.

Természetesen az egyes sportlétesítmények
ideiglenes zárásáról is szólt a polgármester.
„Az álláspontom az, ne bocsássunk el dolgozót, és nem szabad eladósodni! Gazdálkodó
szervezetekről van szó, így kértem őket, hogy
felelősen gazdálkodjanak, az önkormányzat
részéről most nem tudunk plusz forrásokat
biztosítani" – hangsúlyozta a polgármester.
Hozzátette, korábban azt beszélték meg,
hogy azokat a karbantartási munkákat elvégzik, amelyek akár már 15 éve fennállnak. „A
Magyar Vilmos Uszodában ki van lyukadva a
medence, a kicsöpögő víz egy krátert vájt a
medence alá. Nem beszélve a villanyrendszerről, ami szintén kritikus állapotban volt" –
emelte ki dr. Dézsi, majd kitért az Aqua Sportközpont helyzetére is. Mint mondta ezt a
komplexumot csak részben zárják be, hiszen
a sportolók edzése továbbra is biztosított lesz.

„Itt egyrészt egy napelemrendszert szerelnek
fel a létesítményre, szereztünk hozzá forrásokat is, ezúton is köszönjük a vízilabda-szövetségnek, hogy mellénk álltak, de korszerűsítjük a világítást a nagymedence felett, illetve
a vizesblokkok és az öltözők szigetelését is elvégeztetjük" – ismertette a várható karbantartási munkákat a városvezető.
„Győr város egész energetikáját átnézzük, október végére készül el az a komplett anyag,
amely az alternatív energiáknak a bevetéséről
szól. A villanyhálózat korszerűsítése miatt is
zajlik a tervezés, de ezek a munkák nem egyik
napról a másikra történnek meg. Továbbá az
intézményeknél egyedi fűtésmérést kell bevezetni mindenhol, hiszen ahol távfűtés van, ott
nem lehet szakaszolni” – mutatott rá a háttérben zajló teendőkre a polgármester.

POLIFARBE
vakolatakció!

HOMLOKZATI
hungarocell EPS 80
• 5 cm • 10 cm • 15 cm

INNTALER TERMÉKEK

SZUPER AKCIÓBAN!

Kültéri hôszigetelô rendszer
BOMBA ÁR minden méretre!
Az árakról érdeklôdjön személyesen!

Bankkártyával is fizethet!

INGYENES

AZ AKCIÓ A RAKTÁRKÉSZLET EREJÉIG TART!

öbb mint ezren jelentkeztek már a
LED-csereprogramra, így elsőként erről kérdezték a műsorvezetők vendégüket. „Mindig azon gondolkozunk, hogy miben tudunk segíteni, hiszen nagyon felmentek az energiaárak. Minden formában próbáljuk kezelni a helyzetet! A regisztráció
egyszerű, közzétettem egy videót is a közösségi oldalamon, ahol megmutatom, hogy
pontosan hogyan zajlik a kitöltési folyamat
a gyoriled.hu oldalon" – kezdte a beszélgetést a polgármester.

árajánlat-készítés!

gipszkartonlapok, gipszkartonprofilok • flexibilis ragasztó (kül- és beltérre) • vakolatok,
vakolatrendszerek, kiegészítôk • hôszigetelô anyagok • padlókiegyenlítôk • profilok,
élvédôk, ragasztók • díszlécek (kül- és beltérre) • gránit-, márványkönyöklôk
TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2. Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Ny.: H—P. 8—16 óráig
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Mindenképpen a másodikat választja a címben
feltett eldöntendő kérdésre a társulat igazgatója,
Fűke Géza. Az együttes, mint bármely hétköznapi halandó, a takarékoskodás mentén tervezi
mindennapjait. Nem szeretne sodródni az árral,
innovatív megoldásként megalkotta Közvetlenül
mottójú, több szempontból is rendhagyó évadát.

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: GyFZ

Becsöngettek. Hasonlóan a többi városi kulturális intézményhez, a Győri Filharmonikus
Zenekar is nehezített pályára kényszerül?
Igen, az idei egy soha nem látott évad, több
szempontból is. Az a fajta világgazdasági krízis,
ami már Magyarországot is elérte, természetesen az előadó-művészeti együtteseket, így
minket is érint. Elég, ha csak az energiaszámlákat nézzük, miután nem a lakossághoz tartozunk, sokszorosát fizetjük az áramnak. Addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér,
takarékoskodnunk kell.
Min tudnak spórolni?
Elsősorban a dologi kiadásainkat racionalizáljuk: spórolunk az árammal, átalakítjuk
a nyitvatartásunkat és a próbarendünket.
Az évadot tekintve a leglényegesebb,
hogy csökkentjük koncertjeink számát,
hiszen minden egyes hangversenyünknek olyan költségvonzatai vannak, amire nem is gondol a közönség: a portástól a villanyszámláig, a kottabérléstől a
tűzoltóig, a marketingtől a jogdíjakig és
a fellépők tiszteletdíjáig.
A gazdasági helyzet sokkolja-e a kreativitást? Sikerül-e innovatív megoldásokkal
úrrá lenni a kínzó gazdasági helyzeten?
Az elmúlt 14 évadban a zenekar hihetetlen
szakmai fejlődésen ment keresztül, a társadalmi beágyazottságának köszönhetően a
város és az ország is úgy érezheti, visszakapta a zenekarát. Nem véletlenül mondják rólunk a fővárosban, hogy a legjobb „budapesti”
zenekar vidéken. De ahogy korábban, most is,
a nehezített helyzetekre innovatív megoldásokkal válaszolunk. A közönségtoborzás
szempontjából most kiemelten fontos feladatunk a fiatalabb korosztály megszólítása.
Zenei táborunk óriási sikere arra késztet
bennünket, hogy ne engedjük el a gyerekek
és szüleik kezét. Nem várunk jövő évig, még
ebben az évadban háromszor találkozunk velük, és persze az újonnan csatlakozókkal.
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SOHA NEM LÁTOTT ÉVAD A GYŐRI
FILHARMONIKUSOKNÁL

MEGREMEGSZ
VAGY
REMEKELSZ?

Idei nagy újításunk, hogy ezen tematikus
hétvégéket családi koncertekkel zárjuk a
17:18-as bérletben vasárnaponként. Terveink között szerepelnek – egyelőre még csak
munkacímmel illetett – úgynevezett „rezsikoncertek”, ahol is a műsorhoz alkalmazkodva, színpadi fények nélkül, csak kottapultvilágítás mellett játszanánk.
Soha nem látott évad közeledik, ami az eddigi
bérletstruktúrán mindenképp változtat. Mostantól egy-egy koncert több bérletben is helyet kap, így sokkal szabadabbá válik a közönség, élhet a választás jogával. Biztos vagyok
benne, hogy mindenki megtalálja majd a neki
tetsző hangversenyt. Hozzá kell tennem, a
bérletek programátfedése miatt már most kialakult egy feszültség, mivel nem mindenki
tud leülni a megszokott helyére, így máshol
kell helyet foglalnia. De higgyék el nekem, a
Győri Filharmonikus Zenekar játéka a Richter
Terem összes székéről csodálatos.
Közvetlenül – magyarázzuk meg az évad
mottóját!
Mindenképpen több interakciót szeretnénk
közönségükkel, hiszen jelenlétük még fontosabb számunkra, mint valaha. A nagyérdemű barátibb megszólításával remélhetőleg a komolyzene és ezzel együtt művészeink is közelebb kerülnek hozzájuk. Lehetőséget teremtünk, hogy zenekari tagjaink felfedjék valódi énjüket, teret engedünk a humornak és a mosolynak.

AZ ELMÚLT 14 ÉVADBAN
A ZENEKAR HIHETETLEN
SZAKMAI FEJLŐDÉSEN MENT
KERESZTÜL, A TÁRSADALMI
BEÁGYAZOTTSÁGÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN A VÁROS
ÉS AZ ORSZÁG IS ÚGY ÉREZHETI,
VISSZAKAPTA A ZENEKARÁT.
NEM VÉLETLENÜL MONDJÁK
RÓLUNK A FŐVÁROSBAN,
HOGY A LEGJOBB „BUDAPESTI”
ZENEKAR VIDÉKEN.

Nem emelkedtek a bérletárak, ez minek köszönhető?
Tudjuk, hogy az előttünk
álló időszakban közönségünknek is lehetnek
nehézségei, erre reflektáltunk ezzel, sőt,
ugyanazért az árért
több koncertet is kapnak a zenebarátok.

Berkes Kálmán 70. születésnapját Ránki Dezsővel és Juhász Előddel ünneplő hangversenyünk, A
zene világnapja Rajna
Martin vezető karmesterünkkel, és a Fertőrákosi
Barlangszínházban már
óriási sikert arató James
Bond-filmzenék három
elképesztő hangú énekesnővel mind-mind
nagyszerű felütései a különböző bérleteinknek. Vár ránk a bécsi Musikverein, többször
vendégszerepelünk a Müpában, és a győri
születésű, nagyszerű fiatal művészekkel:
Hontvári Gáborral és Baross Ádámmal is találkozhat a győri hallgatóság. (x)
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Szeptember 17. 10.00–17.00 között

5.30–9.00 óráig:

„Vigye haza kedvenc régi
busztábláját vagy menetrendjét” –
Volán-relikviák vására

Bringás reggeli

Helyszín: Megyeháza tér

9.00

Szeptember 17–18.
(szombatról vasárnapra virradó éjszaka)

„Bagolybusz”
díjmentes éjszakai autóbuszjárat
a belváros, a szórakozóhelyek
és a lakótelepek között.
Szeptember 18. és 19.

Utazás nosztalgiabusszal
nosztalgia buszjárat indul naponta
3 időpontban: 15.00, 16.00, 17.00 órakor
– érintve: Belváros, Újváros, Sziget, Révfalu.

es progra
let

Sportpálya a Dunakapu téren
• A rendezvénytér az Autómentes Nap alkalmából sportpályává alakul át, ahol bárki
kipróbálhatja a kosárlabda, futball, asztalitenisz, tenisz, szárazevezés sportokat neves
győri sportegyesületetek közreműködésével.
• Sétahajózási lehetőség
• Malasits Zsolt festőművész mini tárlattal,
és interaktív festészeti órával várja az érdeklődő gyermekeket.
• A biztonság jegyében a rendőrség közreműködésével lehetőség nyílik a kerékpárok
ingyenes lopásellenes jelölésére.
• Rollerek és e-bike-ok bemutatása szakemberek közreműködésével.
• 14.00 „Kerékpár-szépségverseny”:
Keressük Győr legszebb kerékpárját

m:

gyorplus

Rés
z

Helyszín: Kossuth híd déli oldala,
Dunakapu tér

Püspökerdő-séta
Az Országos Gyalogló Idősek Győrben működő 6
gyaloglóklubjának sétája a Dunakapu térről a
Püspökerdőig, amellyel szeretnénk felhívni a
figyelmet a gyaloglás egészségre gyakorolt
hatására, és nem mellékesen a tisztább, fenntarthatóbb közlekedésre.
Indulás és gyülekező: 10 óra, Dunakapu tér.

u
z.h

A SZERVEZŐK A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.
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Karaffa Attilának, Dunaszerdahely alpolgármesterének nyílt fotókiállítása kedden délután a Múzeumházban. Dunaszerdahely Győr testvérvárosa, a kapcsolat részeként pedig nemcsak találkozásokra kerül
sor a két város vezetői között, hanem mindkét település megosztja a
szellemi és kulturális kincseit is, hisz „Egy vérből valók vagyunk".

FEKETE-FEHÉR FOTÓKON

A KÜLHONI MAGYARSÁG
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Vig Norbert

A „Felvidéki szemmel” nevet viselő tárlat
igazán gazdag merítést mutat az alpolgármester fotóiból, melyek a magyarságot, a
külhoni és az anyaországi magyarok összetartozását fejezik ki. A tárlat során Karaffa
Attila könyvét is bemutatták, melyek a legkiválóbb fotókat tartalmazzák rövid, de tartalmas és érzelemdús írásokkal.

A kiállítást dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere nyitotta meg, aki arról beszélt: menynyire nehéz a külhonban élő magyarság sorsa,
mégis milyen erős a határon túli nemzet magyarságtudata. „Két és fél éve, amióta polgármester vagyok, nem úgy dőlnek el a testvérvárosi kapcsolatok, hogy melyik az a város, amelyik hasonló méretű, vagy hasonló hasznot remélhetünk tőle, vagy mit tudunk adni mi is neki.
Tehát nem egy kölcsönös haszonelv alapján,
hanem a természetes összetartozás alapján
választunk. Éppen ezért lett most Csíkszereda,
előtte pedig Dunaszerdahely testvérváros. Ezt
a sort pedig folytatni fogjuk” – hangsúlyozta a
Győr+ Médiának a városvezető, aki örömmel
fogadta a Karaffa Attila fotóit.
„Ez a kiállítás a magyarság sokszínűségét
mutatja be, illetve azt, hogyan gondolkodik

egy határon túli magyar a világról, milyen
a világlátása képekben. Karaffa Attila ezt
egy könyvben, a fotók mellett írásban is kifejezi. Ezek az írások a mai rohanó világhoz
illőek, nem hosszúak, mégis minden mondatnak, minden szónak súlya van és elgondolkodtató.”
A könyv a kiállításon megvásárolható. A
befolyt összegből a dunaszerdahelyi alpolgármester a győri kórház Lurkó Alapítvá-

nyát szeretné majd támogatni. „Az első kiállításom 33 éves koromban valósult meg Dunaszerdahelyen, ezt követően minden második évben új tárlatom nyílt. A mostani ezeknek
a válogatása. Nagyon örülök, hogy Győrben, a
testvérvárosunkban lehet kiállításom. Sok dunaszerdahelyi átjön Győrbe a kulturális és
sportélet miatt, kötődnek ide az emberek”–
mesélte Karaffa Attila.
A tárlaton színes és fekete-fehér fotókon láthatjuk, mit jelent magyarnak lenni külhonban,
az anyaországban és a nagyvilágban. A kiállításhoz készült kiegészítő kötetet Rajkovics
Péter, a Perfects Rt. igazgatója támogatta, aki
megnyitón elmondta, hogy Karaffa Attila képeivel nemcsak megörökíti a pillanatot az
örökkévalóságnak, de ezzel gondolatokat és
érzéseket tud átadni a közösségeknek.
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Rákász Gergely orgonaművész évente csaknem 40-50 ezer kilométert utazik hangszerével, mely közel
500 kilót nyom, így ideje volt egy könnyen összeszerelhetőre cserélni. A tradicionális elemekben gazdag, korhű orgonát Rosta S. Csaba építész tervezte, a kivitelezést a Borsodi Műhely vállalta fel.

MODERN HANGSZER, TRADÍCIÓVAL TELE
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: O. Jakócs Péter

váthné Borsodi Mónika, a Borsodi Műhely Kft. ügyvezetője.

Rosta S. Csaba mérnök-tervező
a Győr+ Médiának elmondta,
hogy alkotótársával, Pados Melindával elsőként tanulmányozták a már meglévő eszközt, annak klaviatúráját, valamint a lábpedálokat is, ezekben ugyanis
nem szabad különösebb változtatást eszközölni. Ellentétben a
hangszer vázával, magával a
tartószerkezettel és az elektronikával, melyek a képzett hangot
erősítik, modulálják és viszik a
nézőtér felé, ezeknél ugyanis
teljesen eltérhetnek a megszokott megoldásoktól. „Nyolc vázlatot tettem le Gergely elé, egyik
futurisztikusabb volt, mint a másik. Végül az utolsó terv mellett
döntöttünk, melynek formai inspirációja a templomi orgonák

„Húsz éve űzöm ezt a mesterséget abban a formában, hogy viszem magammal a hangszeremet. Mikor megfogalmazódott
egy új hangszer elkészítésének a
gondolata, számomra egyértelmű volt, hogy győriek ötlete és
keze munkája eredményeként
készüljön el az orgona” – fogalmazott Rákász Gergely a társaság telephelyén, s közben azt is
elárulta, hogy a közös alkotói
munka során lehetősége volt arra, hogy folyamatosan kipróbálja
az orgonát, így tudták tökéletesre
fejleszteni. „A korpusz kész, fel lehet rá ülni, de a megszólaltatásig
vannak még megoldandó kérdések, ha minden jól megy, akkor
decemberben bemutathatjuk a
nagyközönségnek is!”

síprendszere, egy nagyon mai,
absztrakt, képzőművészeti formába öltöztetve” – árulta el a
részleteket a szakember.
A szétszedhető, elemeire bontható, paddal, világítással és kamerával is felturbózott hangszer

a gyártónak is nagy kihívást jelentett. „Egy-egy ilyen megkeresés megdobogtatja a mérnök
kollégák szívét. Végül egy egyedi
alumíniumfelületet hoztunk létre, egy kompakt konstrukciót,
azt hiszem, meg tudtunk felelni
az igényeknek” – mondta Hor-

A világon egyedülálló, energiatakarékos, okos otthonokat ellátó invertert fejleszt a győri NRG Services
Kft. a Pannon Egyetemmel együttműködésben.

ZÖLD MEGOLDÁS: EGYEDÜLÁLLÓ OKOS INVERTERT
FEJLESZTENEK GYŐRBEN

E

lsőként Nádasdi Péter, az NRG Services Kft. ügyvezetője a projektbemutatón kiemelte, hogy egy olyan új típusú
vezérlőről van szó, amely nem csupán a háztartásokban megtermelt zöld energia eltárolásában és felhasználásában segít, hanem
a fejlesztéseknek köszönhetően képes lesz
energia-közösségekhez és virtuális erőművekhez is csatlakozni.
Az energia- és üzemeltetési költségek csökkentését szolgáló projektekre szakosodott
cég alapító ügyvezetője, Szabó István felhívta rá a figyelmet: az energiaárak drasztikus
emelkedése miatt az egyik legfajsúlyosabb
kérdés az otthon megtermelt energia hatékony tárolása lesz.
Dr. Fodor Attila, a Pannon Egyetem dékánhelyettese úgy fogalmazott: az olcsó energia korszaka véget ért: „A háztartások és ipari fogyasztók energiafogyasztásának 45-50 szá-
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zaléka átütemezhető. Például úgy, hogy a napközben előállított napenergiát eltároljuk éjszakára, vagy a megtermelt saját energiát csúcsidőszakban, a legjobb áron értékesítjük a szolgáltató felé. Ez az új rugalmas rendszer képes
lesz erre, hiszen egységesen kezeli az épületgépészeti berendezések által fogyasztott
energiát, a villamos fogyasztók energiaigényét
és a megújulók termelését. Megoldást jelent
azok számára is, akiknek eddig a szolgáltató
nem engedélyezte, vagy korlátozta megújuló
rendszerek kiépítését a visszatáplálás nehézségei miatt” – tette hozzá Fodor Attila. (x)
Projekt címe: „Háztartási méretű, megújuló energiaforrásokat integráló energiamenedzsment
rendszer tervezése”. Projekt azonosítószáma:
GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00228

HOGYAN KAPHATUNK HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT

KEDVEZMÉNY A TÖBBGENERÁCIÓS
CSALÁDI HÁZBAN ÉLŐKNEK

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények
igénybevételével kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadásáról.

A

z egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet
2022. szeptember 10-étől hatályos 7/A. §-a
megteremtette annak a lehetőségét, hogy a
többgenerációs családi házban élő családok
is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A
kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan –
társasháznak vagy lakásszövetkezetnek
nem minősülő – családi házban, ikerházban,
osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb.
élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával
rendelkezik.
Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén
külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett
gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a
település jegyzőjétől, aki a dokumentumban
megállapítja az ingatlanon található önálló
lakás rendeltetési egységek számát. Önálló
rendeltetési egység fogalma: meghatározott
rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a
szabadból vagy az épületen belüli közös
közlekedőből nyíló önálló bejárata van.
Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki,
amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a
szerinti lakás meghatározásának:

„105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás
céljára szolgáló önálló rendeltetési egység,
melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező
stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke),
egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó,
zuhanyozó, WC), közlekedőhelyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó)
és tárolóhelyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani,
hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhelyhasználatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint
(pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló
berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és
sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára
szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű
helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló
munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó
berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos
alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti

alapterületébe nem számítható be a főző és
az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség,
helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének
megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”
A kérelem személyesen, illetve postai úton eljuttatható Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítészi Osztályához a
9021 Győr, Városház tér 1. címre, illetve e-papír útján is benyújtható. A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja,
ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki.
A helyszíni szemle időpontjának egyeztetésére
elsősorban a kérelmező által megadott telefonszámon kerül sor. Az egyeztetett időpontban az ingatlanra való bejutást valamennyi
rendeltetési egységbe biztosítani szükséges.
A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egység számára vagy funkciójára vonatkozó
korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény
jogszerű használatát vélelmezi.
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.)
Korm. rendelet 7/A. §-a szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény
igénybevétele céljából használható fel. A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági
fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a
hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt. A visszaélések megelőzése érdekében
a jogszabály egyfelől a jegyző – szolgáltatói jelzésre lefolytatandó – hatósági ellenőrzését írja
elő, másfelől az építésügyi hatóság (mint felügyeleti szerv) eljárását is lehetővé teszi.
Nagyné dr. László Edit jegyző
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ŐSZI NAPOKRA
AJÁNLJUK

S

zeretné megismerni, hogyan készül a
világhírű höveji csipke? Véghné Lőrincz
Ágnes vezetésével folytatódik a Höveji
csipke kézműves foglalkozás szeptember 8tól, kéthetente csütörtöki napokon 12–16
óráig az Iparkamarában (Szent István út 10.,
tel.: 06-20/448-3856).

A Múzeumház kiállítóterében hetente két alkalommal jönnek össze
szépkorúak, hogy feloldódjanak a tánc örömében és fejlesszék memóriájukat. A senior örömtánc órákat Varga Katalin oktató tartja.

ÖRÖMTÁNC: TESSÉK CSATLAKOZNI!
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A Gombolyda Kézműves Műhelyben (Széchenyi tér) hetente más-más programmal:
kötés-, horgolástechnikák tanításával várják
az érdeklődőket. A műhelyben családias környezetben ismerkedhetnek meg a résztvevők például az amigurumi horgolással, vagy
kendő, poncsó, babatakaró horgolásával.
Az alkotni, festeni vágyókat hívják a Paál
László Képzőművész Körbe. A kör tagjai heti
két foglalkozást tartanak, egymást segítve,
odafigyelve törekednek a képalkotás alapszabályainak elsajátítására. Havonta egy alkalommal pedig ismert, neves festőművész
segíti munkájukat. Jelentkezni a 20/4106513-as telefonszámon lehet.
A győri Vasutas Természetjáró Egyesülethez is
lehet csatlakozni. Kirándulási ajánlataik változatosak: rövidebbek-hosszabbak, könnyebbek-nehezebbek, de mindegyiken szép tájakat
láthatnak a résztvevők és mindenki megtalálhatja benne a képességeinek, lehetőségeinek
megfelelő úti célt, programot, és az unokákat
is magukkal vihetik! Szeptember 18-án a sokorói kilátók, magaslatok teljesítménytúrán
vehetnek részt az érdeklődők a Pannonhalmidombságban. 24-én a Balaton-felvidékre, 25én pedig a Soproni-hegységbe szerveznek túrát. Részletek a www.gyvte.hu honlapon.
Aki a győri vasútállomáson jár, feltétlenül
nézze meg az utascsarnokban látható Vasminiszter – Baross Gábor című emlékkiállítást. Az Arany János Művelődési Ház MÁVART kiállítóterében a vasminiszter életútját
és legfontosabb intézkedéseit mutatják be
a paravánokon. A tárlat ingyenesen látogatható 2023. január 8-ig.
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„A tánc pozitívan hat a testre és a lélekre egyaránt. A táncolás öröme kortalan, oldja a feszültséget, életenergiát ad, kiegyensúlyozottá, boldoggá tesz. A szenior örömtánc segít megelőzni a demenciát és az Alzheimer-kórt – mondja
Kati. Az órákhoz bárki, bármikor csatlakozhat,
hiszen minden foglalkozáson újabb 4-5 koreográfiát lehet elsajátítani. A győri táncosok a
gyorsabb, energikusabb táncokat szeretik, mint
a bossanova, a kóló, a rocky vagy a cha-chacha. A melankolikusabb, lassúbb keringő, tangó
koreográfiák kevésbé népszerűek, de azért Kati
ezekből is beiktat egyet-egyet.
„Ezek a tánclépések kiválóan fejlesztik a memóriát, a koordinációs készséget, javítják a ritmusérzéket. Átélhetjük a zene, a táncolás örö-

mét, valamint a közösséghez tartozás jóleső
érzését is. Már csak a jókedv, a nevetés miatt
is megéri részt venni az órákon” – hangsúlyozta az oktató. További információ és jelentkezés
a 20/367-6970-es telefonszámon.

A 103 éves Nagy Ferencné Erzsi néni végezte el a kezdő rúgást az
idén 100 éves Győrszentiván SE múlt szombati bajnoki mérkőzésén.

ERZSI NÉNI ELVÉGEZTE A KEZDŐ RÚGÁST
Szerző és fotó: Ficsór Dávid

„Sokat kell dolgozni és meg kell enni mindent,
ez a hosszú élet titka!” – mondta a szentiváni
hölgy, aki hároméves volt, amikor a helyi
sportegyesületet megalapították. Az idős, de
szellemileg és fizikailag remek állapotnak örvendő hölgyet az önkormányzat nevében dr.
Sík Sándor köszöntötte: „Szentivánon nagy
hagyománya van a futballnak, és nagy öröm
számomra, hogy Erzsi néni kezdő rúgásával
már U103-as csapatunk is van” – mondta a
városrész önkormányzati képviselője, aki tortával, virágcsokorral és Győr polgármesterének jókívánságaival kívánt boldog születésnapot az ünnepeltnek. Erzsi néni, a több mint
egy évszázadot megélt hölgy, aki miután bemelegítésként 10-15 passzt megcsinált, egymaga sétált be a kezdőkörbe és végezte el a
kezdő rúgást. Isten éltesse, Erzsi néni!

Hetven évet, azaz huszonötezer-ötszáz napnál is többet töltött házasságban a 98 éves Prohászka
Marcell és nyolc évvel fiatalabb felesége, Huba Éva. A házaspár szeptember elején más jubilánsokkal együtt, a győri püspökvár kertjében koncelebrált ünnepi szentmisén adott hálát közös életükért.
A nagy eseményt követően Éva nénivel és Marci bácsival otthonukban beszélgettünk.

AKIKET EGYMÁSNAK TEREMTETT AZ ISTEN

HETVEN ÉV BOLDOGSÁGBAN

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

M

egismerkedésük, szerelmük olyan,
akár egy megelevenedett romantikus regény. Éva közgazdasági
technikumba járt, ahová egy nap új matematika–könyvvitel tanár érkezett egy szálfaegyenes, elegáns, de roppant szigorú fiatalember személyében. Az egész lányosztály szinte azonnal beleszeretett. Éva sem
volt kivétel. Ám Marcell – mert ő volt a tanár
– csak egy értelmes, okos, de vézna kislányt
látott benne. Utóbbin nem is lehet csodálkozni, mert a háború utáni évek szegénysége a Felvidékről kitelepített diáklányt és özvegy édesanyját különösen is sújtotta. Olyannyira, hogy egyik alkalommal rosszul lett
az éhségtől az iskolában. Marcell ezt már
nem nézhette tétlenül. Engedélyt kért a lány
anyjától, hogy mindennap elvihesse ebédelni, majd kis fizetéséből még süteménnyel is
ellátta. Először alig-alig, később aztán egyre
többet beszélgettek. Egymásba szerettek, a
fiatal tanár pedig megkérte tanítványa kezét. S hogy semmi ne állhasson boldogságuk útjába, Éva a nappali helyett az iskola
esti tagozatán érettségizett le.
A Rákosi-korszakban nem volt tanácsos
templomi esküvőt tartani, de ők mindenképpen Isten színe előtt akartak egybekelni. Ebben segítségükre volt a menyasszony Szentendrén szolgáló pap nagybátyja, aki szívesen összeadta és meg is vendégelte őket.
Hazafelé jövet majdnem lekésték a HÉV-et,

de az valamiért mégis megállt és bevárta a
fiatalokat. Valószínűleg ennek köszönhetik
az életüket, hiszen a következő szerelvény
borzalmas balesetet szenvedett, amelyben
közel harmincan vesztek oda.
Csendes, de boldog évek következtek. Az első időszak nem volt könnyű, hiszen szinte a
semmiből kellett otthont teremteni. Az ifjú
férj reggeltől estig tanított, sokszor heti
negyven órát vállalt, hogy eltartsa családját,
felesége közben a főzés és a háztartás fortélyaival ismerkedett. Először Balázs fiuk
született meg, majd a kislányuk, Sarolta.
Aztán Éva is dolgozni kezdett, diákotthonok,
kollégiumok gazdasági ügyeit intézte vezető
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beosztásban. Férje mindvégig kitartott a tanári pályán. Hét unokájuk született, s már tizenegyszeres dédszülők. A tizenkettedik
csöppséget karácsonyra várják.
Hogy mi a titkuk? Marci bácsi híres névrokona, Prohászka Ottokár püspök jelmondatát
idézi: Szeretetben élni szeretettel. Ez a vezérelvük. S még valami. Rengeteget beszélgettek, és beszélgetnek a mai napig, hiszen
mindig van miről. Azt mondják, egymás társaságában még sohasem unatkoztak.
Ma is összeházasodnának? – kérdezem búcsúzáskor, s mindketten gondolkodás nélkül
válaszolnak: bármelyik pillanatban, hiszen
őket egymásnak teremtette az Isten.

GYŐR, KÁPTALANDOMB

2. Diabétesz Világnapi Konferencia és Diabétesz Séta
„Mérd rendszeresen a vérnyomásodat és beszéld át
a kezelőorvosoddal, milyen céltartományban kell az otthoni
méréseknek lennie! Életet menthet, minőségibb életet ad!”
CSEPI LÁSZLÓ
tűzoltó ezredes, polgári védelmi felügyelő
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület megbízásából.

2022. szeptember 16.
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RONGITS TIVADAR CIVILBEN FODRÁSZKÉNT TEVÉKENYKEDIK

A LÉBÉNYI GALAMBÁSZ

A galambászat az élete Rongits Tivadarnak. A lébényi szakember óriási sikert ért el a közelmúltban:
a „730-as” néven emlegetett galambja világbajnoki címet szerzett középtávon, ami nagyjából 300600 kilométeres repülőutat jelent a madaraknak.
Szerző: Pécskai István
Fotók: Marcali Gábor

A

győztes példány több ezer vetélytársát utasította maga mögé, tovább növelve a diadal értékét. A civilben fodrászként tevékenykedő Rongits Tivadar szívéhez már kisgyermek korában nagyon közel kerültek a madarak.
„Korán a vérembe ivódott az állatok iránti szeretet. Gyerekként a barátaimmal mindig kerestük a galambfészkeket. Igyekeztünk minél
több legyet és más bogarat elkapni, amit aztán vittünk a madaraknak, hogy legyen élelmük. Tartottunk otthon ölyvöt és baglyot is”
– nyilatkozta Rongits Tivadar. Ötven évvel ezelőtt ismerkedett meg a galambászattal, nagyon fiatalon kitanulta a szakmát. Aztán
hosszú kihagyás következett, előtérbe került
a munkája. 2016-ban tért vissza a galambászathoz. Az a célja, hogy folyamatosan a legjobbak között teljesítsen itthon és a nemzetközi mezőnyben egyaránt.
„Jelenleg 253 versenyző van abban a tagkerületben, amelyhez én is tartozom. Szeretném, ha legjobb húsz között jegyeznének.
Fantasztikus érzés, hogy sikerült az egyik
galambomnak világbajnoki címet szereznie.
A madaraim a vb mellett egyébként az olimpián is szépen teljesítettek, utóbbi verse-

nyen az egyikük ezüstérmes lett” – mesélte
Rongits Tivadar.
A versenyeken a madarakra helyezett jeladón
keresztül digitálisan, műholdon keresztül mérik, melyik galamb mennyi idő alatt ér célba.
Sajnos előfordul, hogy valamelyikük eltéved,
emellett a ragadozók is nagy veszélyt jelentenek rájuk. Tivadarnak jelenleg 38-40 versenygalambja van. A szakember az erdő szélén, festői környezetben neveli kedvenceit.
„Fantasztikus teremtmények. Az a legjobb érzés, amikor a reptetés után jönnek visszafele,

s meglátom őket az égen. Lényeges, hogy az
előírásoknak megfelelően, jó körülmények között tartsuk a galambokat. Azzal, hogy tisztán
tartjuk őket, számos betegséget meg lehet
előzni. Emellett rendszeresen ellenőrzöm az
ürüléküket, ez alapján lehet tudni, hogy
egészségesek-e. A légzőszervüket is muszáj
ellenőrizni. Rendszeresen kapják a kötelező
oltást, és vitaminokkal is táplálom őket. A galambok elsősorban olajos magvakkal, kukoricával, borsóval és búzával táplálkoznak. Ha
egészségesek, akár 12-15 évig is elélhetnek”
– magyarázta Rongits Tivadar.

Bemutatjuk az új vizsgáló egységünket!

Gépparkunk teljesen megfelel

a ZEISS VISION EXPERT

nemzetközi besorolásnak!

Ez azt jelenti, hogy azok közé az optikák közé tartozunk
akik az egyik legmagasabb szinten tudják felírni, centrálni,
mérni és ajánlani a ZEISS lencséket az egész világon.

OPTIMUM OPTIKA
9021 Győr Széchenyi tér 11. | Tel.: +36 30 869 0504 | +36 96 310 055 | optimumoptika.hu
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Szeptember 30-án megnyitja kapuit városunkban a II. Klíma Expo. A támogatók sorában találjuk a
Győri Hulladékégető Kft.-t is, melynek ügyvezetőjével, Bálint-Marczali Dórával beszélgettünk.

HULLADÉKÉGETÉS SZIGORÚ SZABÁLYOKKAL
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Győri Hulladékégető Kft.

A hulladékégetőről az embernek elsősorban nem a környezetvédelem jut eszébe…
Jogos a felvetés, bár mindenkinek az otthonában és a munkahelyén is elég sok hulladék termelődik. Ha ez kijut a természetbe vagy valaki
elégeti, akkor jóval nagyobb károkat okoz, mint
amikor mi ezt szabályozott körülmények között kezeljük és égetjük el. A hulladékképződés
bizony komoly problémája az emberiségnek.
Lehet bennünket szidni, de a hulladékgazdálkodási létesítményünk éppen a súlyosabb környezetkárosítást hivatott megakadályozni.
Melyek azok a hulladékfajták, amiket csak
elégetni lehet?
A telephelyünkre olyan lakossági vagy ipari termelés során keletkezett hulladékok kerülnek,
amiket nem lehet újrahasznosítani, ezenkívül a
térségből az egészségügyi hulladékot is a győri
égetőben semmisítik meg. Ilyenek a veszélyes
anyagokat tartalmazó göngyölegek, például a

festékesflakonok, olajjal szennyeződött tárgyak. Ha egy egyébként anyagában újrahasznosítható műanyag palackba hígítót töltünk, az
már veszélyes hulladék.
A lakosságtól is vesznek át hulladékot. Mit
lehet beszállítani önökhöz?
Gyakran a tetőcserénél leszedett kátrányos
zsindelyt hozzák be, mivel veszélyes anyagnak minősül és máshol nem veszik át.
Ugyanígy a maradék palát, a festéket, hígítót, valamint ezek dobozait, de hoztak már
sósavat és növényvédő szereket, lejárt szavatosságú permeteket is.
Mit tesznek a környezetvédelemért?
Automata rendszerekkel dolgozunk, szigorúan szabályozott égetést végzünk. Többlépcsős, komoly füstgáz tisztító berendezésünk
és mérőműszereink vannak. Folyamatosan
mérjük az emissziós adatokat és jelentjük a
hatóságok felé. Az elmúlt időszakban sem
hozzánk, és tudomásunk szerint a környezetvédelmi hatósághoz sem érkezett panasz.

Miért jelentkeztek a II. Győri Klíma Expóra?
Jelentős szerepet töltünk be a térség veszélyeshulladék-kezelési folyamatában, és a
bemutatkozásunkkal szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, hogy a tevékenységünk
nem jelent semmilyen veszélyt.

Szeptember 30. – október 2. Olimpiai Sportpark

II. Győri Klíma EXPO az MVM energiájával
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek és az ezzel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalásnak, ezért
a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezi az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága és Környezetvédelmi Osztálya a II. Győri Klíma Expót.
A szemléletformáló kiállítás idén is sok színes programot és érdekességet nyújt az odalátogatók számára. A kiállítás kibővült egy
szakmai nappal, amely szeptember 30-án, pénteken lesz. Ezen a napon a környező települések vezetőit, regionális vállalatok
képviselőit várjuk pódiumbeszélgetésekre, az iskolásokat pedig nyílt napra.
Október 1. szombat
10:00 Megnyitó
10:30 Városi kerékpáros felvonulás
11:00 MVM iparági futótalálkozójának mezőnye elstartol
12:00 Első Győri Zöld Futás, futóverseny
13:00 Fertő-Hanság Nemzeti Park izgalmas előadásai
15.00 Díjátadás, tombolasorsolás
Egész nap:
• Kézműves foglalkozások
• Dr. Almási Anita coach szakember közreműködése a
stresszkezelés és a hatékony időgazdálkodás témában
(korlátozott létszámban, regisztráció szükséges)
• Adománygyűjtés a Győri Állatmenhely javára
• Festő workshop a Kék Bolygó Alapítvány közreműködésével (házilag készített természetes alapanyagokból
– cékla, kurkuma, spenót, lila káposzta, meggy, kávé). A
részvétel regisztrációhoz kötött.

Október 2. vasárnap
Délelőtt:
óvodások kreatív pályázatának eredményhirdetése
Egész nap:
• Dr. Almási Anita coach szakember
közreműködése a stresszkezelés és a hatékony
időgazdálkodás témában (korlátozott létszámban,
regisztráció szükséges)
• Adománygyűjtés a Győri Állatmenhely javára
• Kézműves foglalkozások
• Fertő-Hanság Nemzeti Park
izgalmas előadásai
Délután:
Triál-bemutató: Végh András
kerékpáros show-műsora

Részletes program: zoldgyor.hu
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

A színes programok mellett az érdeklődők a környezettudatos gondolkodásról szóló kiállítást ingyenesen tekinthetik meg 10.00-18.00 óra között.
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ALBERT TIBOR ÁPOLJA A HAGYOMÁNYOKAT

„PATRIÓTA TÍPUS VAGYOK”
Gépész és elkötelezett hagyományőrző. A nagyapját hatszor hívták be katonának a második világháborúban, ő pedig ötödikes
volt, amikor történelemkönyvet kért ajándékba a szüleitől. Az Újváros szolgálatért díjas Albert Tiborral beszélgettünk.
Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás

Tősgyökeres újvárosi?
Olyannyira, hogy nemcsak a szüleim, de a
nagyszüleim is itt éltek, csupán néhány utcányira egymástól. Itt ismerték meg egymást, itt
kötötték össze az életüket. A családból a hagyományos értékek tiszteletét hoztam magammal. Az eredeti szakmám szobafestő, tanulóként sokat dolgoztam édesapám mellett,
aki a munka szeretetére nevelt. Ha hétvégén
is menni kellett, nem volt kérdés, hogy vele
tartok. Eközben édesanyám összefogta a családot és megteremtette számunkra a stabil
hátteret. A mai napig itt élnek Újvárosban.
Mikor talált rá az útjára?
Mindig is érdekelt a történelem. Ötödikes voltam, amikor megkértem a szüleimet, hogy vegyék meg nekem a nyolcadik osztályos történelemkönyvet. Ez az érdeklődés később is
megmaradt. Mindkét nagyapám harcolt a
második világháborúban, az anyai nagyapám,
Prikler Lajos a Don-kanyart is megjárta, ahonnan hazajött. Elkezdtem kutatni a történetét,
levéltárakat jártam, korabeli dokumentumokat gyűjtöttem. Hat gyermeket nevelt, hatszor
hívták be katonának, megtörtént, hogy az
ikertestvére helyett is ő vonult be. A háború
forgatagában elmaradt a vitézzé avatása,
amit szerettem volna pótolni. Benyújtottam a
megfelelő dokumentumokat és két évvel később posztumusz vitézzé avatták. Így lettem
én is vitéz nem sokkal később.
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és ahol önmagam lehetek. Számomra ez
csodálatos adomány.
A közelmúltban Újváros szolgálatáért díjat
vehetett át.
Amely hatalmas megtiszteltetés és a továbbiakban is igyekszem megszolgálni. A kommunizmus és a szocializmus éveiben Újváros amolyan mostohagyereke volt Győrnek.
Szerencsére annak a korszaknak vége, aki
ma erre jár, láthatja, hogy napról napra fejlődik a városrész. Vannak még tennivalók, de
azt nem lehet elvitatni, hogy helyes az irány.

Mit jelent a hagyományok ápolása a hétköznapokban?
Hadisírokat gondozunk, jótékonysági gyűjtéseket szervezünk, megemlékezéseket
tartunk, ápoljuk és őrizzük őseink emlékét
és a keresztény magyar értékeket. Ennyiből talán már kitalálták: patrióta típus vagyok. A mai napig érvényes a vitézi kódex,

Hogyan tervezi a jövőt?
Gépészként dolgozom a Pannon-Víz Zrt.-nél.
Örülök neki, hogy biztos munkahelyem van,
amit megbecsülök. Bárhol is vagyok, szeretem
a maximumot nyújtani: annak idején így lettem
aranykoszorús szobafestő mester, és így szereltem le kiváló katonaként, őrmesteri rangban

amely többek között előírja, hogy szélsőségektől mentes életet kell élnünk. A mai
rohanó világban számomra ez az igazodási
pont. Egy olyan összetartó közösség tagja
vagyok, amelyet azonos gondolkodású,
azonos értékeket valló emberek alkotnak,

a határőrségtől. Elváltam, de a házasságomból
van egy középiskolás nagyfiam, rá vagyok a
legbüszkébb. Jó lenne, ha újra lenne saját családom, addig is dolgozom a közösségért. A
szabadidőmben pedig régi bútorokat restaurálok, ez az a hobbi, ami igazán kikapcsol.

A RÓZSASZÍN SZÉPSÉGEK
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

L

egyen akár nyár, ősz vagy akár tél, a
győri állatkert mindig színes világot
tár a látogatók elé. És mi más tenne
különlegessé egy állatkertet, ha nem az
állatai? Ebben a szemet gyönyörködtető
világban ezen a héten egyik kedvenc madarunk, a flamingó áll porondra. A flamingó az egyik legkülönlegesebb madara a
győri állatkertnek. Elég „magasan hordja” a csőrét, mivel
testhossza 145 centiméter is lehet. Teste, lába
karcsú és hosszú. Csőre rózsaszín, a hegye
mélyfekete, a szárnya
felső része sötét-

rózsaszín, alsó része pedig fekete. Tollazatának színe alapvetően fehér, jellegzetes rózsaszín tónusát a természetben fő
táplálék, egy rákféle adja. Ezt az állatkertekben régebben egyszerű módszerrel
érték el: pirospaprikát kevertek az eledelükbe. Manapság már különleges flamingótápot kapnak, hogy minden természetes igényüket kielégítsék.
A tavak porszívójának is nevezik ezeket a törékenynek tűnő madarakat, mivel a jellegzetes, hosszú lábukkal
a sekély vízben gázolva,
horgas csőrükkel szántják az iszapot. Eközben
nyelvükkel kiszorítják a
vizet, és a csőrükben
lévő szűrőkkel kiszűrik
az apró rovarokat, férgeket és moszatokat.
Nagy telepekben szeret
élni, ezért Győrben a flamingóház egyik falát tükrök-

kel borították, ezzel is megsokszorozva
nekik a látványt, hogy így minél nagyobb
biztonságban érezzék magukat a madarak. A telepekben a flamingó szigetekre
rakja iszapból készült fészekkúpját,
amelybe egy tojást tojik. A fiókák fészekhagyók, a tojásból kikelve azonnal vízre
szállnak.
Érdekességük még, hogy kifinomult hallásuk van, és sokszor kiáltanak, ez náluk
egyfajta kommunikációs forma. Fogságban akár 50 évig is elélhetnek.
Ismerje meg ön is ezeket a színpompás
állatokat! A Xantus János Állatkertben
közvetlenül a terráriumház előtt találja
őket. Kellemes időtöltés a nyár végi időben csak leülni, és nyugodtan szemlélni
magabiztos vonulásukat. Vásárolja meg
jegyét elővételben, ezzel elkerülve a
sorban állást, hiszen csak a flamingó tud
több percen keresztül egy helyben állni,
ő ráadásul egy lábon. Tegye próbára
magát, versenyezzen a flamingókkal! Ki
bírja tovább? (x)

2022. szeptember 16.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

HEGESZTO´´

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás
hegesztő vizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend
Feladatkör: kivitelezési és hibaelhárítási feladatok
elvégzése, távhővezetéki, hőközponti és kazánházi
munkák

´´
RENDELKEZÉSRE ÁLL A TÁVHOSZOLGÁLTATÓ
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

A

közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően szeptember
15-én megkezdődött Győrben a távhőszolgáltatás rendelkezésre állási időszaka. A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezte, a fűtéshez szükséges
földgáz beszerzéséről megszületett a megállapodás, így a téli hónapokban mind a távfűtött lakásokban, mind az intézményekben
biztosított lesz a szolgáltatás.

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend
Feladatkör: elemes és egyéb acélszerkezeti állványok építése állványterv alapján, előre gyártott
elemes állványok építése zárt térben, zsaluzási feladatok elvégzése helyreállítási munkáknál, faipari
műhelymunkák elvégzése

´´
´´
FUTÉSSZERELO

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy
műszakos munkarend

´´
MUSZERÉSZ

Feltétel: szakirányú végzettség (elektroműszerész)
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy
műszakos munkarend
Bérezés megegyezés szerint.

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 „TávhŐ” jeligét.
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A nyári hónapokat kihasználva a Győr-Szol Zrt.
Távhőszolgáltatási Igazgatósága a betervezett karbantartási, felújítási munkákat a fűtőerőműben, a távhőhálózaton, a hőközpontokban elvégezte, a fűtés indítására felkészült. A
nyári nagyleállás, ami az egész rendszeren
használati melegvíz-szünettel járt, augusztus
2-án zökkenőmentesen lezajlott.
Szeptember 15-ig a fogyasztóknak is be kellett fejezniük a tulajdonukban levő, távhőrendszerről kiszolgált fűtő- és melegvíz-berendezések felújítási munkáit. Ezt követően
a szolgáltató csak rendkívüli esetben, a társasház közös képviselőjének hozzájárulásával engedélyez átalakítási munkát, és üríti le
ehhez a fűtési rendszert.

KAZÁNKEZELO´´ /
KAZÁNGÉPÉSZ

Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/
kazánkezelő bizonyítvány
Előnyt jelent: középiskolai végzettség
Foglalkoztatás jellege: jól tervezhető, 12 órás,
folyamatos munkarend
Feladatkör: a megfelelő vízminőség biztosítása,
gőz- és forróvíz-kazánok üzemeltetése,
geotermikus hőátadó állomás felügyelete,
rendszeres karbantartási tevékenység

hőközpontról vagy a hőközponton belül külön fűtési hőcserélő blokkról ellátott felhasználók legalább 70 százaléka ezt kéri.

A jogszabályok és közszolgáltatási szerződések szerint a szolgáltató szeptember 15-e és
a következő év május 15-e között áll a felhasználók rendelkezésére, mely időszakban a
felhasználók arra hatalmazták fel a társaságot, hogy épületükben a szolgáltató az időjárástól függően indítsa, illetve leállítsa a fűtést.
A fűtést ebben a periódusban akkor indítja el
a szolgáltató, ha a külső hőmérséklet napi középértéke – az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint – előreláthatólag
nem haladja meg a +10 fokot, illetőleg három
egymást követő napon a +12 fokot.
Az ettől eltérő fűtést (indítást, leállítást) a lakóközösség közös képviselője írásban kezdeményezheti, és erre akkor kerül sor, ha a

A fűtés elindításakor a legtöbb problémát a belevegősödött felhasználói rendszerek jelentik.
Ebben az időszakban a fogyasztói hibabejelentések többsége az, hogy egy-egy helyiségben
nem melegednek fel a radiátorok. A hibák nagy
része a nyári időszakban az épületek fűtési
rendszeréhez kapcsolódó felújításokhoz, átalakításokhoz, radiátorcserékhez köthető, ugyanis
ezekhez a munkákhoz a hálózatot le kellett üríteni. A korszerűsített fűtéssel rendelkező épületekben a légtelenítési munkák az átlagosnál
is nagyobb problémát jelentenek, mivel 1-1
zárt termosztátszelep miatt a levegő nem tud
a rendszerből távozni, így a hibabejelentések
ismétlődnek. Ilyen fűtési rendszerek esetében
a termosztatikus radiátorszelepeket a fűtés indítása után javasolt egy ideig teljesen nyitott
állapotban tartani annak érdekében, hogy a panaszokat okozó levegő minél hamarabb távozni tudjon a rendszerből.

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 1 szobás, 30 nm-es, egyedi gázfűtéses,
részben felújított, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 30–55 nm-es, 2 szobás, belvárosi, határozott-határozatlan idejű bérleményre. (Hirdetésszám: 448)

Belvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, összkomfortos, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 45–70 nmes, 2-3 szobás, határozott-határozatlan idejű bérleményre. Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 483)

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, összkomfortos, távfűtéses, felújított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 50-60 nm-es, 2,5-3 szobás, nem liftes házban
3. emeletig lévő, határozott-határozatlan idejű, adyvárosi bérleményre. Tartozás kizárva. (Hirdetésszám: 469)

Marcalváros I.-en található, 3 szobás 53 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerződéses, teljesen felújított lakást cserélne 60–90 nm-es, határozatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. Tartozás átvállalása lehetséges. (Hirdetésszám: 494)

Szigeti, 1 szobás, 46 nm-es, komfortos, egyedi gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne
55–65 nm-es, 3 szobás, határozott-határozatlan bérleti idejű lakásra. (Hirdetésszám: 479)

Tel.: 96/505-050

A PANNON-VÍZ ZRT.

A CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
ÉS SZOLGÁLTATÓHELY

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

N

agy örömünkre szolgál, hogy társaságunk az idei évben elnyerte a családbarát munkahely és szolgáltatóhely tanúsító minősítést! Ezt a Családbarát
Magyarország Központ általi minősítést
azon szervezetek kapják, akik nemcsak elkötelezettek a családbarát szemléletű működésmód iránt, de hisznek a családi élet és
a munkavállalói elkötelezettség közti egyensúlyban, és működésükben ennek kialakítására törekednek.

szempontok iránti elkötelezettségének hiteles bizonyítékául szolgál. A Pannon-Víz Zrt. a
mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatások
biztosítása és a társadalom környezettudatos szemléletformálása mellett kiemelt figyelmet fordít munkavállalói szociális, mentális kiteljesedésére is. Társaságunk számára
fontos a dolgozók munkafeltételeinek minél
kedvezőbb, emberközpontúbb kialakítása,
családjaik támogatása, a családi események
népszerűsítése, a szervezeti közösség építése, valamint a munkavállalók fizikai és mentális egészségének támogatása is.
A családbarát szemlélet pozitív társadalmi
üzenetet hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel és vonzerővel bír napjainkban.
Hiszünk abban, hogy a munka és a magánélet nem egymást kizáró, hanem egymást
erősítő tényezők az egyéni kiteljesedésben.
Hisszük, hogy a családi életben kiegyensúlyozott munkavállalók elkötelezettségükkel
még nagyobb hozzájárulást tudnak adni társaságunk sikeréhez.

A Családbarát Hely tanúsító védjegy általi minősítés elnyerése társaságunk családbarát

Bízunk abban, hogy a minőségi, ügyfélközpontú szolgáltatásaink és a szakmai felkészültség mellett a családbarát hozzáállás a
felhasználók számára is elégedettségül és
bizalmul szolgál.

https://www.gyorszol.hu/kontenerrendeles-gyor/

KONTÉNERRENDELÉS
Érdeklődni a kontener@gyorszol.hu
e-mail-címen vagy a 96/50-50-50-es
telefonszámon lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a
tulajdonában lévő, nem lakás célú helyiségeit bérleti díjra történő nyílt pályáztatással,
bérleti licit hirdetmények útján bérbe adja.
Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal
9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. központjában (9024 Győr, Orgona u. 10.), valamint
a www.gyor.hu honlapon Városháza/Vagyonhasznosítási felhívás/Helyiség bérbeadás menüpontban tekinthetők meg 2022. szeptember 19től 2022. október 21-ig, ahonnan a bérleti licit
formanyomtatványok is letölthetők.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1. )Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztályán, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon:
(96) 500-236-os és (96) 500-277-es számon.
Részletes ismertetés a bérleti licit hirdetményekben található!
A bérleti licit ajánlatok beérkezésének határideje:
2022. október 21. (péntek) 12.00 óra
A bérleti licit tárgyalások helye: Városháza,
Győr, Városház tér 1. Zechmeister II. terem
Ideje: a bérleti licit hirdetményekben megadott
időpontokban.

KIHELYEZETT
HULLADÉKUDVAR
GYŐR – BELVÁROS
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő kérésére és támogatásával a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri alkalommal 2022. szeptember 24-én 8 és
16 óra között Győrben a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
udvarán. Cím: Győr, Liszt Ferenc út 42.
Megközelítés a Schwarzenberg u. felől.
Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír,
műanyag hulladékot, nyesedéket, építési
törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat stb. (Kivéve
a veszélyes hulladéknak számító anyagokat!) A hulladék átvételére kizárólag
gyűjtőhelyen van lehetőség. A hulladék
elhelyezéséhez hozza magával korábban kiadott Győr Kártyáját, vagy lakcímkártyáját, vagy hulladékdíjszámláját. A
Győr, Reptéri úti hulladékudvar 2022.
szeptember 24-én zárva tart. A lomtalanítás a rendőrség és a Városrendészet
kiemelt biztosítása mellett zajlik.

2022. szeptember 16.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara
Küldje el programajánlóját
a rendezvény időpontja előtt két héttel:
media@gyorplusz.hu

Kulturális Örökség Napjai. Szeptember
18-án (vasárnap) 10 órától a Püspöki Udvarbíróház történetét meséli el Fülöp Szabolcs segédkönyvtáros, ezt követően
10.30-kor a Kényszerpálya vagy lehetőség? 155 éve történt a kiegyezés című
időszaki kiállításon tart tárlatvezetést
Nagy János múzeumpedagógus, történelemtanár. 6.30-kor Kulturális örökségünk:
Az Apátúr-ház barokk díszterme címmel
tart előadást Székely Zoltán művészettörténész, múzeumigazgató. Helyszín:
Püspöki Udvarbíróház (Apor Vilmos püspök tere 2.) > > >
Életmóddal az egészségért. Szeptember
18-án (vasárnap) 15.00–17.30 között az
egészség 8 alapelvét mutatja be 8 állomáson keresztül az Új Kezdet Életmódközpont
(Szabadhegyen a 3-as tó mellett, a Soproni
út és a Zöld utca között). 18 órától Szabó
Attila életmód-tanácsadó tart előadást a témában a Soproni u. 31.-ben. > > >

Hédervár és a Szigetköz „LEG-jei” – Tekerj a
Zöldbe! Könnyű, családbarát biciklitúra indul
szeptember 18-án (vasárnap) 10 órakor GyőrRévfaluból, az Erzsébet hídi emlékműtől. A
részvétel ingyenes, de regisztrálni kell rá a
bringamaniagyor@gmail.com e-mail-címen a
telefonszám, név és életkor megadásával. A
táv 59 km, a visszaérkezés 18 óra körül várható. > > >

Cadence – Ütős nyárzáró este. A győri Liszt
Ferenc Zeneiskola kamaracsoportjának szabadtéri előadását élvezhetik szeptember 21én (szerdán) 17 órától a Zichy-palota udvarán.
Az együttes repertoárjában a klasszikus ütőhangszerre írt darabok mellett szerepelnek
átiratok, valamint különleges hangszerekre,
például festékesvödrökre, vagy elhasznált
dobbőrökre írt művek is. > > >
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc győri eseményeiről hallhatnak a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2. emeleti előadótermében, szeptember 22-én
(csütörtökön) 10 órától. > > >

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*
´´
Árkád Gyor
Bevásárlóközpont

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

´´ Budai u. 1.
9027 Gyor,
10.00–12.00 óráig
*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

09:30-tól
10.00
10.15
11.00
11.15

Regisztráció
Megnyitó
Aranykapu Zenekar koncertje
Gyereket a magasba!
„A Csokigyáros”
´´
Interaktív gyermek musor

A rendezvény ideje alatt ingyenes arcfestést biztosítunk!

KERESD A REGISZTRÁCIÓS PONTOKAT!

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)
modern
környeze
t
ingyenes
parkolás

étterem, kávé

zó

18—20 m2-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

bankautomata

konferenciaterem

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979
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Fantasztikusan helytállt a magyar női jégkorong-válogatott az A csoportos világbajnokságon. A mieink
a nyolcadik helyen zárták a viadalt, ami minden idők legjobb magyar szereplése a vb-k történetében.

ODNOGA LOTTI ALAPEMBER A NEMZETI CSAPATBAN

´´ JÉGKORONGOZÓ REMEKELT
GYORI
A VILÁGBAJNOKSÁGON

A

sokkal felálló ellenfeleinkkel. Azt érzem,
hogy nagyon jó irányba halad Magyarországon a női jégkorong. Hatalmas fejlődésen
ment keresztül a sportág, és szerencsére
sokkal nagyobb az érdeklődés a meccseink
iránt, mint korábban” – nyilatkozta Odnoga
Lotti.

A 23 esztendős Odnoga Lotti tevékeny szerepet vállalt a mieink meneteléséből. A győri
születésű játékos az ETO HC neveléseként
hét évvel ezelőtt igazolt az Egyesült Államokba. Amellett, hogy az amerikai egyetemi
bajnokságban remekel, amiatt is büszkék lehetünk rá, hogy évek óta kihagyhatatlan játékosnak számít a válogatottban.

A Dartmouth WIH együttesét erősítő jégkorongozó idén diplomázott az egyetemen.
Mesterszakon folytatja a tanulmányait a
sportkarrierje mellett.
„Pszichológiából diplomáztam, emellett üzleti tanácsadónak is tanulok. Nagyon tetszik az amerikai élet, Bostontól két és fél
óra autóútra lakom, de hamarosan Minnesota államba költözöm. Évente kétszer
szoktam Magyarországra hazautazni, karácsonykor és nyáron. A szüleim legutóbb a
diplomaosztómon látogattak meg” – tette
hozzá Lotti.

Szerző: Pécskai István
Fotók: Magyar Jégkorong Szövetség

nemzeti csapat legyőzte Németországot, de a dánokkal, a svédekkel,
valamint a finnekkel is elképesztően
szoros mérkőzést játszott, és az említett
találkozókat csupán egy góllal veszítette
el. A válogatott a teljesítményének köszönhetően kivívta a bennmaradást, így jövőre is a legjobbak mezőnyében léphet
majd jégre a vb-n.

„Nagyon jól éreztem magam a világbajnokságon. Mindent megtettünk, hogy a szurkolóink büszkék legyenek ránk. Kemény mérkőzéseket játszottunk. A legnagyobb pozitívumnak azt tartom, hogy fizikálisan és játékban is felvettük a tempót a világklasszi-

A sportoló bízik abban, hogy további szép sikereket ér majd el a közeljövőben a válogatottal.
„Az a célunk, hogy sikerüljön kiharcolnunk az
olimpiai részvételt. A legutóbbi világbajnok-

ság megmutatta, képesek vagyunk felvenni
a versenyt még a legjobb csapatokkal is. Pat
Cortinát nagyon jó edzőnek tartom, aki nem
csak a szakmai felkészültsége miatt sikeres
szövetségi kapitány. Mindig tudja, hogy mit
kell mondani egy játékosnak. Amellett, hogy
remek szakember, kiváló pszichológus is.
Nagyon jó csapatunk van, bízom benne,
hogy a következő vébén a mostani szereplésünket is felül tudjuk majd múlni” – fogalmazott Odnoga Lotti.
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RENGETEG VERSENY VÁR SIPŐCZ RICHÁRDRA A KÖVETKEZŐ KÉT ÉVBEN

ELKEZDŐDÖTT A MENETELÉS PÁRIZS FELÉ

Szerző: Nagy Roland
Fotó: ijf.org

Sipőcz Richárdot, a győri Széchenyi-egyetem cselgáncsozóját évek óta a világ egyik
legjobb fiatal versenyzőjének tartják, aki a
különböző utánpótlás korosztályok megmérettetésein szinte mindent megnyert, számtalan Európa-bajnoki címet szerzett, vagy
állhatott világbajnoki dobogón. Sipőcz a tokiói olimpiára nem jutott ki, ám a 2024-es

párizsi játékokon mindenféleképpen ott szeretne lenni, és erre jó esélye van. Ahhoz,
hogy valóra váltsa álmát, az előtte álló két
évben több kemény erőpróba vár rá. Az
olimpiai kvalifikációhoz szükséges ranglistapontokat már elkezdte gyűjtögetni a felnőtt
mezőnyben.
A 21 éves judós gyakorlatilag végigversenyezte az egész évet, januárban már begyűjtött egy bronzérmet egy felnőtt World Tourviadalon, majd az Európa-bajnokságon is
helytállt. A nyáron még erre a teljesítményre
is rátett egy lapáttal.
„Júliusban a lengyelországi Lódzban rendezett
Európai Egyetemi Játékokon képviseltem a
Széchenyi István Egyetemet, hiszen ennek az
intézménynek vagyok a hallgatója rekreáció és
életmód szakon. A mezőny bár nem volt olyan
erős, mint egy felnőtt világversenyen, így is
meg kellett küzdeni a sikerért, esetemben az
aranyéremért. Fontos volt az indulás amiatt is,
hogy további versenytapasztalatot szerezzek,
és hogy a teljesítményemmel is öregbítsem az
egyetem hírét. Természetesen elvárás volt saját magammal szemben a dobogós hely, de
igazából csak az arannyal lehettem teljesen
elégedett" – értékelte szereplését a magyar
válogatott egyik legjobbja. Sipőcz szeptember
első napjaiban Ausztriában, az olimpiai kvalifikációs sorozatba tartozó European Openviadalon is aranyérmes lett.
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„A győzelemért járó pontok most még csak
ötven százalékkal számítanak bele az olimpiához szükséges ranglistapontokba, jövőre
számolnak csak ezekért a helyezésekért száz
százalékkal. Úgy gondolom, reális az esély arra, hogy olyan helyen legyek +100 kg-osok
között a felnőtt mezőnyben, hogy kijussak
Párizsba, jó formában, jó erőben érzem magam. Az, hogy a legjobb magyar judósok között emlegetnek, számomra kellemes teher.”
Pihenésre szinte semmi ideje nem jut a Széchenyi Egyetem SE sportolójának, hiszen
válogatottként sűrű a versenynaptára, rá-

adásul a pontokat is gyűjteni kell a párizsi
olimpiai részvételhez.
„Jelenleg a felnőttek között, súlycsoportomban
a tizenötödik vagyok a világranglistán, így
nemsokára indulhatok egy meghívásos World
Masters megmérettetésen, de ami most a fókuszban áll, természetesen a vb, ezt október
elején rendezik. A célt nehéz meghatározni,
mert komoly változások lehetnek a mezőnyben azzal, hogy valószínűleg újra ott lehetnek
a vb-n az orosz judósok, nem tudjuk előre, ki
milyen formában van” – mondta el Sipőcz Richárd a következő időszakkal kapcsolatban.

Kiemelt ajánlat: szeptember 16—22.

Hízott kacsacomb,
fagyasztott

3399 Ft/kg
Hagyományos eljárással
füstölt szívsonka
Palcsó Zoltán Kft.

´´
GYORIEKRE
ÉPÜLT AZ EB-N

A MAGYAR SÁRKÁNYHAJÓ-VÁLOGATOTT

A 14. EDBF Nemzetek Közötti Sárkányhajó Európa-bajnokságot a spanyolországi Banyolesben
rendezték meg.
Szerző: Győr+
Fotó: Magyar Sárkányhajó Szövetség

M

agyarország a nemzetek versenyében a negyedik helyen végzett.
A kiváló eredményekhez nem kis
részben járult hozzá a győri Rába Sárkányhajó Club premier legénysége, hiszen 21 tagot delegáltak a válogatottba, és a felkészítést is a klub edzője, Turóczi
Szabolcs irányította.
A Rába Sárkányhajó Club már jó
pár éve vezeti a magyar bajnokság összesített éremtáblázatát,
és a Covid-járvány okozta kényszerpihenő után kiderült, ez a
teljesítmény a nemzetközi mezőnyben is kiemelkedő.

A magyar női válogatott az Európabajnokságon minden kategóriában
és távon az első helyen végzett, és
a premier mix legénység is két
aranyérmet szerzett. Összesítve a
magyar válogatott Eb-eredményei:
a Premier és U24 legénységek 5
arany-, 5 ezüst-, a Senior csapatok
pedig 3 ezüst- és 1 bronzéremmel,
valamint 1 ötödik és 1 hatodik helyezéssel térhettek haza.
„Három éve nem tudtuk, pontosan hol is tartunk az edzésmunkában, ezért is fontos volt nekünk
ez az Eb, illetve azért, mert megkezdhettük a válogatott frissítését. A 24 év alatti fiatalok közül
15-en utazhattak Spanyolországba, és külön öröm, hogy közülük 10-en nálunk, a Rába Sárkányhajó Clubban nevelkedtek” –

Fotó: Rózsa Tamás

3899 Ft/kg
Kenyérszalonna
Új Palini

mondta el Turóczi Szabolcs, a
magyar válogatott edzője.
A magyar sárkányhajózás történetében a Rába csapata mindig is
meghatározó volt, hiszen a győri
klub volt az első sárkányhajóklub
Magyarországon. Azóta is kiemelkedő szakmai és közösségi munka
folyik a csapatnál, amely az élsport
mellett jelentős civil közösséget
szervezett maga köré az évek során, így a győrieknek is kikapcsolódási lehetőséget nyújt.
A Rába Sárkányhajó Club premier
által delegált válogatottak: Abos
Réka, Bertalan Laura, Bilstein Barbara, Bucsi Blanka, Fazekas Kitti
Diána, Farkas Réka, Fekete János,
Fodor Bálint, Forró Bence, Horváth Alex, László Gabriella, Nagy
Vivien, Neubauer Péter, Pozsgai
Gergő, Schiwert Johanna Nelli, Sóti Richárd, Süli Barnabás, Szitás
Attila, Szőke Fanni, Tóth Laura és
Turóczi Szabolcs edző.

A Szuper Liga kétnapos döntőjében a
legjobb hazai versenyzők indulhattak az
Olimpiai Sportparkban. Az atléták egész
szezonban pontokat gyűjtöttek azért,
hogy az év végi fináléban részt vehessenek. A GYAC atlétái közül Horváth Márk a
súlylökők mezőnyében ezüstérmes lett,
magasugrásban Horváth Koppány negyedik, hármasugrásban hetedik helyen
végzett. Kapuy Júlia hármasugrásban hetedikként zárt. Súlylökésben Losonczi
Blanka hetedik, Kovács Luca nyolcadik
lett. Tízezer méteres gyaloglásban Torma
Anett ötödik helyen ért célba.

1499 Ft/kg
Fôtt csécsi
paprikás szalonna 2199 Ft/kg
Palcsó Zoltán Kft.

Hamé csirkemájas
kacsamájjal
105 g, 3323,81 Ft/kg

349 Ft/db
Hohes C Mild Juice Narancs,
Red Multivitamin
100% gyüm.tart., 1 l

399 Ft/db

Tiltott Csíki sör
6%-os 0,5l, 658 Ft/l

329 Ft/db
CBA és Príma üzleteinkbe felveszünk eladó, pénztáros, árufeltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munkakörben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunkaidősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, 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.
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