


A Győri Szakképzési Centrum
régóta zászlóshajója a hazai

szakképzési rendszernek, a képzési
forma előnyeit sokan ismerték már fel.

„Már tavaly és idén is többen választották
a szakképzési centrumok valamelyik intéz-

ményét, mint a gimnáziumokat, az 5 éves

Informatív karriernapot rendeztek az ETO Park
Hotelben kedden, ahol a szakképzés fontosságára

hívták fel a pályaválasztás előtt álló diákok figyelmét.
A fiatalok a győri oktatási intézmények ingyenes prog-

ramjain vehettek részt és lehetőséget kaptak, hogy még idő-
ben, képességeik és érdeklődési körük szerint tudjanak válasz-

tani a számukra leginkább testhezálló szakmák közül.
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A Magyar Honvédség 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred értesíti a lako-
sokat, hogy a győrszentiváni  helyőrségi
lőtéren 2022. október 5., 12., 19., 26.,
27. és 28. napjain 8–17 óráig éleslövé-
szetet tartanak. A lövészet idején a biz-
tonsági területre belépni és ott tartóz-
kodni szigorúan tilos és életveszélyes!

A SZAKKÉPZÉSÉ A JÖVŐ

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Ács Tamás

technikumi képzés és a 3 éves szakképzési
forma is népszerű, megéri szakmát tanulni,
hiszen ösztöndíj és munkabér is jár a szakkép-
zésben tanulóknak” – fogalmazott Gede Esz-
ter, a Szakképzési Centrum kancellárja.

„Egyre több fiatal ismeri fel, hogy érdemes a
duális képzést választani, ami a jövő sikeré-
nek záloga lehet” – erről dr. Magyar Zita, a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hi-
vatal elnöke beszélt.

A hivatalosan kedden zárt gyakornoki prog-
ram hat éven át tartott, eközben 70 ezer fia -
talt és 11 ezer kkv-t sikerült bevonni a pro-

jektbe. Az érintett cégek nemcsak munkabér-
támogatást kaptak, de eszközfejlesztésre is
jutott a központi forrásból.  

GYŐRSZENTIVÁNI
ÉLESLÖVÉSZET

KÖZMEGHALLGATÁS

GYMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zata 2022. október 6-án, csütörtökön 16
órakor Közmeghallgatást tart a Lengyel Ön-
kormányzat székhelyén (9021 Győr, Baross G.
út 29.). Mindenkit szeretettel várunk!

•    •    •
GYMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata
közmeghallgatást tart 2022. október 7-én
10 órakor a Győr, Szigethy Attila út 109. szám
alatti irodájában.

Még élhetőbb lett a Köztelek utca, a körzet képviselőjének közbejárására és támoga-
tásával rendezték a területet a páratlan oldalon, az élelmiszerbolttal szemben. Erről
Szeles Szabolcs alpolgármester számolt be, aki saját keretéből finanszírozta a nagy-
jából 6 millió forint értékű fejlesztést. Kavicsos felületet hoztak létre, amire viráglá-
dákat, padot, valamint szemetest is kihelyeztek. Hamarosan pedig érkezik egy kerék-
pártároló is, mindezt a Győr-Szol szakemberei valósították meg. A városvezető, aki
egyben Sziget városrész képviselője is, azt mondta, vannak még elképzelései a Köz-
telek utca és környékének modernizálásával kapcsolatban.

Dr. Magyar Zita
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Mireider Máté

CSODÁT TETT
A VÁLOGATOTT
Tavaly írtam egy cikket a gyor -
plusz.hu hasábjaira, „Csodát tenni
megy a válogatott” címmel. Akkor
Németországba utazott a csapat,
ott végül csak pár percen múlt a
csoda. És bár utána 2021 felemás
érzésekkel zárult (Albánia, ugye…),
2022 olyan évet hozott a fociban,
amire senki nem számított.

A rendkívüli meglepetésnek szá-
mító Nemzetek Ligája-feljutás el-
ső ránézésre igazi horrorcsoport-
ba juttatta a válogatottat, de sem
a szakmai, sem a sportolói oldal
nem rettent meg; bravúros ered-
mények és emlékezetes pillana-
tok követték egymást meccsről
meccsre. És bár hétfőn este az
olaszok jobbnak bizonyultak, a
magyar fociválogatott úgy kapott
ki, hogy emelt fővel búcsúztathat-
ta Szalai Ádámot, az utóbbi évek
talán legmeghatározóbb játékosát
a válogatottban.

A meccs másnapján olvastam a
híroldalakat, „elmaradt csodáról”
írt az egyik. Nincs tíz éve, hogy
Máltán remegő lábakkal futott ki
a pályára a nemzeti 11, most pe-
dig nagycsapatként tudunk visel-
kedni (még nem vagyunk közöt-
tük, ezt szögezzük le!). Jó érzés
magyar szurkolónak lenni, és
visszagondolva néhány elképesz-
tő időszakra néhány elképesztő
kapitány alatt, a mostani csapa-
tunk igazi csoda. 

Közös csodánk, ami időről időre fe-
ledtet mindent, munkahely, válság,
bánat eltűnik arra a 90 percre.
Ugyanazt a felemelő érzést adja
mindenkinek a stadion lelátóján áll-
va, miközben 60 ezer torokból zú-
dul fel: „Hajrá, magyarok!”

Az egészségügy helyzete érthető mó-
don kiemelt figyelmet kap az idős em-
berek körében. A polgármester ezért

a háziorvosi ellátás várható változásairól be-
szélt. Elmondta: a háziorvosok nem vállal-
ták, hogy a kórház sürgősségi osztálya mellett
fogadják éjszakánként a betegeket. Márpedig
a legfontosabb a beteg, hangoztatta a polgár-
mester. Megegyezés hiányában a decemberi
betegellátást valószínűleg a város szervezi
meg, január elsejétől pedig este tízig ügyelnek
a kórházban a háziorvosok. Utána a mentő-
szolgálat veszi át ezt a feladatot.

Az energiaválság hatásairól szólva elmond-
ta: A költségvetés erősen megérzi az ener-
giaárak brutális növekedését. A legfonto-
sabb a munkaerő megtartása. Az önkor-
mányzatnak vannak kötelező feladatai –
ilyen például a közétkeztetés, a bölcsődék,
óvodák, a szociális intézmények fenntartá-
sa, a közvilágítás, a tömegközlekedés –,
ezeket mindenképpen teljesíteni kell. A szol-
gáltató cégek áremelésének mértékéről
megemlítette: A város tömegközlekedési
költsége jövőre 2 milliárdról 4 milliárd forint-
ra emelkedhet, amit szintén ki kellene gaz-
dálkodni. Ugyancsak hatalmas összeget kell
költeni a közvilágításra is.

„Az elszabadult energiaárak miatt sem aka-
runk hitelt felvenni, tartalékaink pedig egyéb
konkrét, betervezett célokat szolgálnak,
azokat másra elkölteni nem lehet. Ennek el-
lenére nem vagyok hajlandó csődbe vinni a
várost. Első lépésben észszerűsíteni kell in-
tézményeink, cégeink energiafelhasználá-
sát. Átmenetileg korlátozzák néhány intéz-
mény nyitvatartási idejét is.”

Az ipari park bővítéséről határozott állás-
pontot fogalmazott meg a polgármester.

GYOR FEJLODÉSÉNEK
A TÖBB LÁBON ÁLLÓ IPAR
A GARANCIÁJA

Nincs csődben a város, és nem is vagyok hajlandó csődbe vinni –
jelentette ki a Győr+ Rádióban dr. Dézsi Csaba András polgármes-
ter. A háború, az energiaválság minden várost nehéz helyzetbe
hozott, nálunk is érdemi intézkedésekre van szükség, a jövő stra-
tégiája, a fejlődés garanciája pedig mindenekelőtt az ipar.

A bővítést Győr fejlődése szempontjából el-
engedhetetlennek tartotta. Győr fejlődésé-
nek a több lábon álló ipar a garanciája.

„A győrszentivániakkal mindig szívesen tár-
gyalok, de az embereket tudatosan provo-
káló, értelmetlen fórumokon nem veszek
részt” – mondta. „Többek között olyanok
hergelik az embereket, akik már több tele-
pülésen éltek, és máshol is környezetvédel-
mi balhékat csináltak. Velük értelmes párbe-
szédet folytatni nem lehet, céljuk a hangu-
latkeltés. Biztos vagyok benne, hogy a józa-
nul gondolkodó szentivániakkal szót tudunk
érteni. Közbeszerzési pályázatot írtunk ki
egy mobil mérőállomásra, melyet a szakmá-
jában legtekintélyesebb társaság működtet
majd. Erre az volt a szentiváni „környezet-
védők” válasza, hogy maguk rendelik meg a
méréseket, mert az önkormányzatét nem
ismerik el. Sajnálom, hogy ők nem a megol-
dásra, hanem a pánikkeltésre, a feszültsé-
gek fokozására törekszenek.”

Szerző: Győr+
Fotó: Vig Norbert
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Az eseményen Szeles Szabolcs alpolgár-
mester, a terület önkormányzati képviselője
felidézte: 2002-ben egy kormányzati döntés
jóvoltából felújították a termálfürdőt, de ma-
ga a környezet, a szabadtéri terület megújí-
tása elmaradt. Húsz évet kellett várni arra,
hogy a fürdő méltó módon szolgálja a győ-
rieket. „Sziget városrész szempontjából so-
ha nem volt még ekkora fejlesztés. Olyan
att rakció ez a beruházás, amely megváltoz-
tatja a város turisztikai desztinációjának jö-
vőjét – mondta Szeles Szabolcs.

A Modern Városok Program keretében, kor-
mányzati támogatással valósul meg a fürdő-
beruházás, de helyi szív, helyi lélek van mö-
götte – hangsúlyozta Kara Ákos, a térség
egyik országgyűlési képviselője. A politikus
kiemelte, az a cél, hogy legyen a városban egy
olyan nagyszerű létesítmény, ahol a győriek
és az idelátogatók el tudják tölteni szabad -
idejüket. Valamint, hogy a győri emberek a
még nehezebb körülmények között is fejlődő
városban, biztonságban tudjanak élni.

BOKRÉTAÜNNEPET
TARTOTTAK A VÍZI ÉLMÉNYPARKBAN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

A több mint 21 milliárdos Győri Vízi Élménypark beruházás, amely
a Modern Városok Program keretében valósul meg, elérte legma-
gasabb pontját, amely a szódásszifon-csúszda. Ez alkalomból
bokrétaünnepet tartottak szerdán.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képvi-
selő köszöntőjében kiemelte: választó -
kerületének ez a legnagyobb beruházása. A
projekt célja Győr turisztikai kínálatának
vonzóbbá tétele egy olyan létesítménnyel,
amely a látogatók minden korcsoportjának
igényeit ki fogja szolgálni. A képviselő kö-
szönetet mondott az építők, a tervezők, a
kivitelezők munkájáért, hiszen a bokréta-
ünnep az ő ünnepük.   

A munkálatokat két magyar tulajdonban
lévő vállalkozás, az Euro-Generál Kft. és a
FÉSZ Zrt. végzik, akik közbeszerzési eljárás
keretében nyerték el a projektet. Hamaro-
san kezdődnek az épületek belső munká-
latai, amelyen több mint négyszázan fog-
nak dolgozni. Az élménypark egyedülálló
látványossága a szódásszifont formázó
csúszdatorony, a fedett uszoda két me-
dencéje a sportolás céljából érkezőket
szolgálja majd, a létesítmény előtt pedig
300 férőhelyes parkolólemez épül. A meg-
lévő Rába Quelle épület teljes körű re-
konstrukciója, bővítése, gépészeti egysé-
geinek felújítása történik meg, valamint új
szaunakertet is kialakítanak.  

A létesítmény hőellátását a közelben talál-
ható három termálkút biztosítja majd. Az új
fürdőmedence fűtését, épületfűtését és
melegvíz-ellátását hőszivattyúk és hőcse-
rélők beiktatásával oldják meg. A hűtési vi-
zet pedig két termelő kút adja, amelyeket a
szigetcsúcson alakítanak ki. Így a rendelke-
zésre álló geotermikus termálhő gazdasá-
gosan és biztonságosan látja el a zavarta-
lan működést – tájékoztatott Simon Róbert
Balázs.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester arról be-
szélt, hogy a győriek nosztalgiával gondolnak
a régi fürdőre, a strandra, de most láthatják,
hogy valami nagyszabású dolog történik, már
várják, hogy nyáron újra fürödhessenek. „Az
üzemeltetővel intenzív tárgyalásokat folyta-
tunk, hogy a helyieket pozitív meglepetés érje,
amikor majd belépőjegyet váltanak” – emelte
ki a polgármester.

„Ez egy felelős építkezés. Ami azt jelenti,
hogy a munkálatok a gát építésével kezdőd-
tek, tehát az árvizek nem fogják veszélyez-
tetni az új létesítményt. Megelőzés történt”
– mutatott rá a polgármester.    

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség minisz-
terhelyettese örömmel jött városunkba,
mert egy felelősségteljes építkezésre érke-
zett, tudja, mennyi munka van abban, hogy
idáig eljutott a fejlesztés. „Szenvedélyünk
Magyarország, szívügyünk Győr” – fogalma-
zott a politikus. Arról is beszélt, hogy furcsa
és ellentmondásos helyzetben vagyunk je-
lenleg. „Ünnepelni jöttünk, újjászületik a
strandfürdő, de ezt az örömet beárnyékolja

az európai energiaválság, az infláció, az ár -
drágulás, amitől nem tudjuk függetleníteni
magunkat – emelte ki beszédében Fürjes
Balázs.  

A beszédeket követően Simon Róbert Balázs
helyezte fel a szódásszifon-csúszdára a bok-
rétát. A vízi élményparkot a tervek szerint jövő
nyáron vehetik birtokba a látogatók. (x)

GEOTERMIKUS ENERGIA BIZTOSÍTJA MAJD A MŰKÖDÉSÉT
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ALamborghini, az Audi, valamint a
Bentley modelljei is Győrből kapják új,
exkluzív „ruhájukat”, a karosszéria -

elemeket. Alfons Dintner szerint a csarnok
bővítésével folytatódik az Audi folyamatos
győri sikertörténete. A mostani bővítés
eredményeképpen 6.300 négyzetméterrel
nőtt a gyártó- és logisztikai csarnok területe.
A sportosság és az elegancia karosszéri a -
ruhái készülnek itt, az eddigieknél is jobban
ki tudjuk szolgálni vevőink exkluzív igényeit,
hangoztatta a vállalat vezetője. Megköszön-
te munkatársai kreativitását, kiemelkedő tu-

VÁROSUNKBAN KÉSZÜLNEK AZ EXKLUZÍV AUTÓMODELLEK KAROSSZÉRIÁI

AZ AUDI BOVÍTETTE SZERSZÁMGYÁRÁT´́
A legmodernebb technológiák,
lézervágó berendezések, flexi-
bilis robotcellák, hálózatba kap-
csolt digitális rendszerek szol-
gálják az Audi Hungaria exklu-
zívszériás gyártáskapacitásá-
nak bővülését, a szerszámüzem
jelentős bővítésével – jelentet-
te be Alfons Dintner, az Audi
Hungaria igazgatóságának el-
nöke az avató ünnepségen.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

dását, az állam és a város támogatását, és
azt mondta: az Audi ezzel a beruházással
ismét eredményesen bizonyította Győr irán-
ti elkötelezettségét.

A győri szerszámgyár bővítése 3,8 milliárd
forintba került, ebből 1,2 milliárdot a magyar
kormány adott támogatásként, jelentette be
Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter, aki a kormány nevében további
együttműködést ígért a gyárnak. 

A miniszter utalt rá, hogy két és fél éven belül
a mostani a második súlyos válsághelyzet a
világban. A Covid-járvány váratlanul törte ránk
az ajtót, gazdaságilag azonban ebből is sike-
resen kerültünk ki. Bizonyíték erre az Audi
mostani gyárbővítése, melyet még akkor ha-
tározott el a konszern a kormány támogatá-

sával, amikor a járvány idején más cégek in-
kább leépítették tevékenységüket, s elbocsá-
tották dolgozóikat. Az ország éppen azért tu-
dott megerősödve kikerülni mindegyik vál-
ságból, mert a legkedvezőtlenebb időszakban
is a haladás, a fejlődés, az előrelépés straté-
giáját választotta, hangoztatta a miniszter.
Szijjártó Péter Győrről úgy fogalmazott: a je-
lenlegi városvezetés, dr. Dézsi Csaba András
polgármester a garancia arra, hogy a jövő va-
lóban Győrben épül. 

A karosszériagyárat a színpadon a Start gomb
közös megnyomásával indították el. Az új
csarnok megtekintése után dr. Dézsi Csaba
András polgármester egy Puskás-szobrot
adott ajándékba a közismerten futballrajongó
miniszternek. A világszerte ismert focista
szobrát Lebó Ferenc győri művész készítette.   

A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros
területén, III. ütem" elnevezésű projekt magá-
ban foglalta 15 lakás felújítását, a közös helyi-
ségek felújítását, a műemléki környezetben
megengedett energetikai korszerűsítéseket.
Az épület teljes egészében önkormányzati tu-
lajdonban áll, így az önkormányzat saját beru-
házásaként tudta megvalósítani a projektet.

A beruházás átadásán dr. Dézsi Csaba András
polgármester elmondta: „Örömmel jelenthe-
tem, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági hely-
zetben sikerült teljeskörűen felújítanunk ti-
zenöt szociális alapon bérbe adható lakást Új-

Tizenöt teljesen felújított szociális bérlakás gazdagítja mostantól Újvárost. 485 millió forintból szé-
pült meg kívül-belül a Kossuth Lajos utcában a 36-os számú épület.

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK LÉTESÜLTEK
városban. Ezt a patinás, sok elemében a régi
Győrt idéző ingatlant a legmagasabb műszaki
tartalommal tudjuk átadni a bérlőknek.”

Szeles Szabolcs, az önkormányzat pénz-
ügyekért is felelős alpolgármestere szerint
a tíz éve zajló ingatlanfelújítások után a Kos-
suth utca környéke vonzó portékává vált az
ingatlanpiacon. A 36-os számú ház az utolsó
eleme volt ennek a programnak.

Dr. Fekete Dávid, a városrész önkormányzati
képviselője szerint a rehabilitációs program
minőségi és szemléletbeli változást hozott. Ha
most körül nézünk a Kossuth utca környékén,
azt láthatjuk, hogy magánépítkezések is van-
nak, és egyre népszerűbb a városrész.



2022. szeptember 30.6

Az ülésen szóba került, hogy a háziorvo-
si ügyelet rendszere jelentős átalakulás
előtt áll. „Az illetékes szolgáltató fel-
mondta a szerződést december elsejé-
től, és megváltozik a rendszer. A házior-
vosi ügyeletet a kezdetektől szerettem
volna elvinni a kórházba, hogy a sürgős-
ségi osztály mellett működjön. A bete-
gek számára ugyanis ez a legoptimáli-
sabb megoldás” – mondta a polgár-
mester. A városvezető szerint az átala-
kítással ki lehet küszöbölni, hogy valaki
négy-öt órán keresztül várakozzon a
sürgősségi osztályon az ellátásra. Sokan
ugyanis olyan problémával érkeznek ide,
amivel a háziorvosi rendelőbe kellene

ÁTALAKUL AZ ORVOSI ÜGYELET RENDSZERE
Szerző: Pécskai István
Fotó: Vig Norbert

A városházán ülésezett Győr Idősügyi Tanácsa. Az eseményen dr. Dézsi Csaba András polgármester
hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy az aktuális ügyekről és a problémákról mindig kommunikálja-
nak, ezért hirdette meg korábban a nyitott városháza programot.

menniük. „Az intézkedés jelentősen ja-
vítja majd a betegellátás gyorsaságát és
a minőségét is. A nappali ügyeletet az
országos mentőszolgálat szervezésé-
ben a háziorvosok látják el, este tíztől
pedig a mentősök végzik majd el ezt a
feladatot. Egyelőre az még kérdéses,
hogy zajlik majd a decembertől januárig
tartó átmeneti egy hónap, ugyanis az
említett átszerveződés jövő év elején lép
életbe. Ez ügyben tárgyalunk a kórház-
zal és a háziorvosokkal” – tette hozzá dr.
Dézsi Csaba András. A városvezető az
ülésen a szentiváni üggyel kapcsolatban
elmondta, Győr fejlődése azért lehet tö-
retlen, mert elődeink korábban ipari par-
kot hoztak létre a településen. A jelen-
kori vezetésnek kötelessége mindezt
folytatni, fejleszteni és bővíteni.

Alegaktívabb nyugdíjasok az arraboná-
sok, az 1500 tagot számláló egyesü-
let mindig mindenhol ott van, kirán-

dulnak, együtt vannak. A lakóterületi klubok
nagyon odafigyelnek egymásra, gondoskod-
nak egymásról, ez nagyon nagy erő – ezt
mondta Rákosi Zsolt elnök köszöntőjében. Az
Arrabona 25 városi nyugdíjasklubból alakult
2002-ben, melynek 15 éven át Bári Olga volt
az elnöke, Rákosi Zsolt öt éve vezeti. „Megvá-
lasztásom óta azon dolgozom, hogy a nyug-
díjasmozgalom tovább tudjon fejlődni, még
több program, esemény, segítség várjon a
szépkorúakra, hogy aktívan és tartalmasan,
jókedvvel tudják tölteni a nyugdíjas éveiket” –
hangsúlyozta köszöntjében az elnök.

A klubösszejövetelek, a kirándulások mellett
az egyesület évente egészségmegőrző prog-
ramokat, orvosi előadásokat, ingyenes szűrő-

„DE JÓ 20 ÉVESNEK LENNI”
AZ ARRABONA A LEGAKTÍVABB NYUGDÍJASKLUB

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

vizsgálatokat szervez, foglalkoznak a demen-
cia problémakörrel, emellett kulturális délutá-
nokat, versmondó versenyeket is tartanak. Az
egyesület legnagyobb gondja jelenleg az, hogy
hol tartsák meg összejöveteleiket a kulturális
intézmények bezárása miatt. Jó időben a sza-
badba tervezik a programjaikat, rossz idő ese-
tében pedig megpróbálnak egy-egy vendég-
látóhelyen találkozni – a tervek szerint.  

Dr. Pergel Elza alpolgármester köszöntőjében
többek mellett arról beszélt, hogy a mai
nyugdíjasok nehéz körülmények között, ke-
mény munkával érték el céljaikat, most pedig
a jól megérdemelt pihenés mellett gyerme-

keiket, unokáikat segítik. A politikus beszélt a
Covid alatti nehézségekről és a jelenlegi gaz-
dasági nehézségekről is „Azzal a kitartással,
amivel végigéltük, végigdolgoztuk az életün-
ket, mi ezt a helyzetet is meg fogjuk oldani,
és nem fogjuk hagyni, hogy elvegyék a ked-
vünket. A nyugdíjasok összetartanak, figyel-
nek egymásra, és segítik egymást.” 

Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke
először a szépkorúak helyzetét elemezte, be-
szélt a nehézségekről, a nyugdíjak aránytalan-
ságáról, a jelenlegi gazdasági problémákról, de
szólt arról is, hogyan élik meg az idősödést az
emberek, „mik voltak és mivé lettek”.

Az Arrabona Városi Nyugdíjas
Egyesület fennállásának 20.
évfordulója alkalmából ünnep-
séget tartott kedden a József
Attila Művelődési Házban.

Dr. Dézsi Csaba András  polgármester és dr. Pergel Elza 
alpolgármester az Idősügyi Tanács ülésén.

Az ünnepi műsorban többek között fellépett az Obsitos dalárda.
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Az ingyenes LED-eket október 6-án, csütörtökön vehetik át először azok, akik regisztráltak rá és
időpontot foglaltak. 11 ezer darab égő már szerdán megérkezett a szentendrei CYEB Energia -
kereskedő Kft.-től az Olimpiai Sportparkba, ahol névre szólóan állítják össze a csomagokat.

KEZDŐDIK AZ INGYENES LED-OSZTÁS
A CÉL: CSÖKKENTENI A GYŐRI LAKOSOK KÖLTSÉGEIT ÉS A GLOBÁLIS ÁRAMFOGYASZTÁST

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

készülhet-e róluk fotó, és azt a szervezők
felhasználhatják-e. Mint ismeretes, a győri
önkormányzat a CYEB Kft.-vel közösen

városunkban is lehetővé teszi a lakossági
LED-csereprogramot, melynek keretében a
résztvevők meghatározott feltételek mel-
lett, ingyenesen juthatnak energiatakarékos
LED-izzókhoz. Így lecserélhetik a háztartá-
saikban található régi izzókat új, korszerű
LED fényforrásra. Érdemes tudni, hogy
ugyanakkora megvilágítás eléréséhez egy
LED-nek akár 80-85 százalékkal kevesebb
energia is elég egy izzószálas égőhöz ké-
pest, így használatával észrevehetően csök-
kenthető a háztartások villanyszámlája, va-
lamint a környezeti terhelés is.

Szeptember eleje óta folyamatosan lehet
regisztrálni a gyoriled.hu felületen, majd ezt
követően lehet időpontra regisztrálni. Az át-
vételt követően már csak egy dolgunk ma-
radt: kicserélni az égőket a lakásban. A CYEB
pedig küld majd egy számlát, de ezt nem kell
kifizetni.

Nagy az érdeklődés városunkban az
ingyenes LED-ekre, az idei évre szin-
te már beteltek az átvételi időpon-

tok. Havonta két alkalommal vehetik át az
időpontra regisztrált győriek az összekészí-
tett csomagokat. Fontos tudni, hogy min-
denki csak abban az időpontban kaphatja
kézhez a LED-eket, amelyik időpontra fog-
lalása van. Amennyiben nem tud érte menni,
akkor új időpontot kell foglalnia. Egy-egy al-
kalommal kétszázan juthatnak hozzá az
égőkhöz az OSP-ben. Az átadás hasonlóan
zajlik a 750 forintos érmeosztási ceremóni-
ához, és hasonló jelentőséggel is bír. A LED-
eket a polgármestertől és az alpolgármes-
terektől vehetik át a jelentkezők, vagy az ál-
taluk írásban megbízott személyek. A részt-
vevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
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Arendezvény azért is különleges,
mert minden korosztálynak tud új
ismereteket nyújtani közös

ügyünkről, a környezetvédelemről. Mind-
annyiunk számára fontosnak kell lennie,
hogy igyekezzünk minden eszközzel
megvédeni a bolygónkat.

Az MVM Energetika Zártkörűen Működő
Részvénytársaság meghatározó szereplő-
ként támogatja a Klíma Expót. A vállalat a
fenntartható jövőt szem előtt tartva elkö-
telezett a karbonsemleges technológiák
fejlesztése és a személyre szabott megol-
dások iránt.

„A környezetvédelem és a tudatos szem-
léletmód régóta kíséri az MVM Csoport
működését, és kiemelt szerepet játszik a
munkánk során. Hazánk áramtermelésé-
nek kétharmadát az MVM Csoport bizto-

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: MVM Mobiliti

Szakmai nappal indul pénteken a II. Győri Klíma Expo az Olimpiai Sportparkban. A vasárnapig tartó
nagyszabású esemény szombati és vasárnapi programjaira elsősorban a családokat várják.

HÉTVÉGÉN LESZ A KLÍMA EXPO

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

II. Győri Klíma EXPO az MVM energiájával
Szeptember 30.  – október 2. Olimpiai Sportpark

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek és az ezzel kapcsolatos társadalmi felelősség vállalásnak, 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
12:00–16:00 Győr+ Rádió kívánságműsor
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 közreműkö-
désével (házilag készített természetes alapanyagokból
– cékla, kurkuma, spenót, lila káposzta, meggy, kávé). A
részvétel regisztrációhoz kötött. 

Fotó: shutterstock.com / Romolo Tavani

sítja, ennek hetvenhét százaléka tiszta
energia. Az MVM több mint energiaszolgál-
tató, hiszen alapszolgáltatásain túl elköte-
lezett a zöld, környezetkímélő energiater-
melés és a közlekedés fejlesztése, az élhe-
tőbb jövő megteremtése és a körülöttünk
lévő élővilág tehermentesítése mellett. Er-
dőket ültetünk a tiszta levegőért, és ma-
dárvédelmi fejlesztéseket végzünk hálóza-
tainkon. Ezért is fontosak számunkra a II.
Győri Klíma Expo és a hozzá hasonló ese-
mények, amelyek a környezetvédelem fon-
tosságára hívják fel a figyelmet” – fogal-
mazott nyilatkozatában az MVM.

Az MVM Csoport a győri eseményen a
környezetvédelemhez szorosan köthető
termékeivel jelenik meg. A cég munkatár-
sai bemutatják az érdeklődők számára a
vállalat saját gyártású napelemrendsze-
rét, elektromosautó-töltőjét, az MVM Go
szolgáltatást, az ahhoz kapcsolódó elekt-
romos autót, illetve a Hellovelo elektro-
mos kerékpárt.
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KONTÉNERRENDELÉS

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

Érdeklődni a
kontener@gyorszol.hu

e-mail-címen vagy
a 96/50-50-50-es

telefonszámon lehet.

• hagyatékot • régi bútort • festményeket
• Herendi, Zsolnay porcelánt • ezüsttárgyakat
• arany ékszert • órákat • kerámiákat

Érdeklődni lehet: 06-70/640-5101

VÁSÁROLUNK!
KÉSZPÉNZÉRT

Mikor járt legutóbb erdőben?
Ma reggel, hajnali öt órakor.

Mit csinált ott olyan korán?
Szarvasbőgés van. Falusi gyerek vagyok, Lé-
bényben születtem. Gyermekkoromban a
nyarakat a barátokkal leginkább kint a határ-
ban, az erdőt járva és a környékbeli vízparto-
kon töltöttük. Egy idő után azon kaptam ma-
gam, hogy ha egy-két napig nem megyek ki,
már hiányzik. Hetedikes voltam, amikor dön-
teni kellett a középiskolai továbbtanulásról.
Elmondták, hogy mindenkinek két iskolát kell
megjelölnie. Én annyira biztos voltam abban,
mit szeretnék, hogy csak egyet, a soproni
Roth Gyula Erdészeti Technikumot jelöltem
meg. Ott végeztem el a középiskolát.

Limp Tibor életének két meghatározó eleme: a család és az erdő. A kiváló győri szakembernek, a
Kisalföldi Erdőgazdaság erdészeti igazgatójának több évtizedes munkáját Magyar Arany Érdem -
kereszt kitüntetéssel ismerték el. Vele beszélgettünk.

ÉLETE AZ ERDŐ
Aztán jött soproni Erdészeti és Faipari
Egyetem?
Igen, de azért egy picit aggódtam, hogy mi lesz
a matematikával a felvételin, mert azt nagyon
komolyan vették az erdészeti karon. Így aztán
– bár jó tanuló voltam – a technikum harmadik
évétől kezdve kötetszám bújtam a matemati-
ka feladatgyűjteményeket. Utóbb kiderült,
nem lett volna rá szükség, mert megnyertem
az országos erdészeti szakmai tanulmányi
versenyt. Az első három helyezettet pedig au-
tomatikusan felvették az egyetemre.

Frissdiplomásként miért éppen Győrt vá-
lasztotta?
A szegedi erdőgazdaságtól volt egy komoly
ajánlatom, de végül egy olyan szolgálati la-
kást kínáltak fel, ahová akkor már kisgyer-
mekes szülőként nem tudtunk volna beköl-
tözni a feleségemmel. Az utolsó tartalékun-
kat, az esküvői menyasszonytáncból befolyt
pénzt átutaltuk a szegedieknek, mivel két
évig ösztöndíjjal támogattak az egyetemen.
Így tartottuk korrektnek. Ezután egy fillér
nélkül a zsebemben bekopogtattam a győri
erdőgazdasághoz, hogy van-e esetleg sza-
bad állásuk. 1982 nyarát írtuk. Korábban is
többször próbálkoztam már, de soha nem
jártam sikerrel. Legnagyobb meglepetésem-
re azt mondták: a legjobbkor jöttem, mert
éppen tegnap délután mondott fel egy kol-
légájuk. Másnap már itt kezdtem.

Zökkenőmentes volt a munkába állása?  
Amikor műszaki vezetőként bevezettem a fi-
zikai dolgozók teljesítményarányos bérezését,
behívattak és megkérdezték, hogy a további-
akban is szeretnék-e itt dolgozni. Ezután

letettem az asztalra egy részletes kimutatást,
amelyből világosan kiderült: nemcsak az em-
berek keresnek lényegesen jobban, de más-
félszeresére nőtt a termelésünk, miközben a
fa kitermelési költsége harminc százalékkal
csökkent. Vagyis spóroltam a cégnek. Hirtelen
csönd lett, megszűntek a szemrehányások.
Néhány hónap múlva aztán ismét megcsör-
rent a telefon és újra behívattak a központba.
Nem tudtam, mit akarnak, esetleg kirúgnak-e.
Közölték, hogy előléptetnek. Nem mondhat-
nám, hogy felhőtlenül boldog voltam, mert a
magasabb beosztás miatt az erdészeti mun-
kát öt évig nélkülöznöm kellett. Végül 1992-
ben helyeztek vissza, azóta az erdészet igaz-
gatójaként dolgozom.

Negyven éve a pályán. Nem sok?
Semmiért sem cserélném el. Hatvanöt éves
vagyok és félek a nyugdíjazástól. Ha valaki
azt mondaná, maradhatok, ha fizetek érte,
rögtön megnézném, mennyi pénz van a tár-
cámban. A feleségemmel 41 éve vagyunk
boldog házasok, a két nagyfiunk erdész lett,
a három unokánk közül az egyik fiúnak kife-
jezettem jó szeme és érzéke van az erdők-
höz. Nagyon szerencsésnek tartom magam,
mert a szenvedélyem lehet a hivatásom.

SZERENCSÉSNEK 
TARTOM MAGAM, MERT
A SZENVEDÉLYEM 
LEHET A HIVATÁSOM

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

A terhesgondozás témakörét már
elkezdtük a múltkor, most pedig
azzal folytatjuk, hogy a terhesség
megállapítása után milyen vizs-
gálatok várnak a kismamákra. 

„A kismamának az orvosával rendszeresen
kell találkoznia, előre meghatározott időpon-
tokban. A 26-28. hétig havonta egyszer, ez-
után a 33-34. hétig háromhetente egy alka-
lommal, a 35. héttől kezdődően pedig hetente
kell felkeresni a rendelőt. A szülés számított
időpontjának túllépése esetén másnaponta,
a 41. héttől pedig naponta szükségesek a
vizsgálatok” – foglalta össze dr. Börzsönyi
Ágnes szülész-nőgyógyász szakorvos. 

„Folyamatos a vérnyomás és a pulzus mé-
rése, illetve a testsúlyt is követjük és rögzít-
jük. A 20. héttől a magzati szívfrekvenciát is
mindig ellenőrizzük. Kérnünk kell vizelet-
vizsgálatot is. A terhesség fejlődésének a
követése alapvető, amely során a 20. héttől
rendszeresen vizsgáljuk a szeméremcsont
és a méhtest felső vége közötti távolságot,
a méh összehúzódási képességét, illetve –
bár nem minden alkalommal – a méhszáj
záróképességét is ellenőrizzük.” 

A teljes átláthatóság miatt vegyük most
sorra a terhesgondozás menetének legfon-
tosabb eseményeit:
6–9. hét: Az UH-vizsgálattal pontos kép
kapható a terhesség koráról és az elhelyez-
kedéséről. Ezzel a lelettel kell felkeresni a
védőnőt, aki kiállítja a kiskönyvet, majd a há-
ziorvos kéri az első teljes labort. 
11–13. hét: Jön az I. ultrahang szűrővizsgá-
lat, amikor a magzat pontos korának meg-
állapítása mellett 70 százalékos hatékony-
sággal a Down-kór szűrése is megtörténik.
Létezik egy kombinált teszt, mely 90-92
százalékra növeli a szűrés eredményessé-

gét. Sajnos Magyarországon az OEP ezt
nem finanszírozza.   
16. hét: Következik a kötelező AFP, Hepatitis
B-vizsgálat és az ismételt vérvétel. Az AFP-
vizsgálat különösen fontos, hiszen segítsé-
gével szűrhető ki például a nyitott gerinc is.
18–20. hét: Itt az ideje a II. ultrahangszűrés-
nek, azaz a „genetikai UH-nak”. Ez elősegíti
az esetleges magzati rendellenességek
megismerését. 
20–36. hét: Problémamentes terhesség
esetén a gondozás havonta történik, a fen-
tebb is említett állandó vizsgálatok elvég-
zésével. 

A 30–32. héten: Ezen szakaszban javasolt a
III. UH-vizsgálat: az orvos ellenőrzi a magzat
fejlődési ütemét, illetve a méhlepényt is.
24. hét: Szükséges a cukorterhelés, amit tel-
jes vérkép- és vizeletvizsgálattal kell kiegé-
szíteni. Fontos lépés, a terhességi cukorbe-
tegség így állapítható meg. A 24. héttől már
a 3, illetve a 4 dimenziós UH-vizsgálatok is
elvégezhetők.  
36. hét: A IV. UH ideje, amikor a magzat mé-
retének és helyzetének meghatározására tör-
ténik. Szükséges a CTG (kardiotokográfia)
vizsgálat, melynek során lényeges informáci-
ók nyerhetők a magzat méhen belüli állapo-
táról. Fontos a hüvelyváladék tenyésztése, il-
letve ismételten kérni kell a teljes labort is.
36–40. hét: Ekkor már hetente szükséges
találkozni az orvossal, aki CTG-vizsgálattal
ellenőrzi a magzat állapotát és dönt a továb-
bi lépésekről. 

„Látható, hogy a terhesgondozás egy igencsak
összetett és sok mindenre kiterjedő, pontos
protokoll szerint zajló folyamat. Vannak köte-
lező és választható részei, ezekről is az orvos
és a védőnő tud tájékoztatást adni, kérdezzék
hát őket bátran” – zárta dr. Börzsönyi Ágnes. 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás/Pixabay

Addig is, ha kérdésük van a témá-
val kapcsolatban, vagy megosz-
tanák velünk, miről olvasnának
szívesen, várjuk levelüket a negy-
szemkozt@gyorplusz.hu e-mail-
címre, bővebben pedig most is,
mint mindig, a gyorplusz.hu-n
olvashatják cikkünket.       

KALAUZ KISMAMÁKNAK

ÚT A SZÜLOSZOBÁIG´́
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Ezúttal a nude körömszín úgy alakul át, hogy
egy sötétebb színű kontúr fut végig a kör-
mökön és egy csillogós réteget is kap, ezál-
tal sokkal extrábbá téve az összképet.

Hódítanak a kéttónusú festések is, amit az
azonos színcsaládba tartozó, ám kicsit még-
is különböző árnyalatok játéka jellemez. Az
ősz színe a narancs, izgalmassá válik, ha a
mutató- és gyűrűsujjon arany csillogással

Az évszak üzenete abban áll, hogy ves-
sünk számot a régi mintákkal, élet-
helyzetekkel, rugaszkodjunk el min-

den olyan dologtól, beidegződéstől, akár
kapcsolattól is, amely már nem hoz fényt az
életünkbe. Tegyünk rendet mind bent, mind
kint, hogy teret engedjünk az új energiáknak
– tanácsolja a szakember.  

Kezdjük az őszi hadműveletet egy alapos
selejtezéssel, rendrakással, takarítással, hi-
szen az új és tiszta energiák áramlása erő-
teljesen kihat a belső világunkra is. A tiszta
ablakok például az új kilátásokat szimboli-
zálják, javasolja Éva.  

Egyéni ízlés kérdése, hogy ki milyen színe-
ket, formákat kedvel, de az otthon meleg
hangulatát remekül fokozzák az őszi szí-
nek. Az elemek körforgása szerint az ősz a
fém elem uralta időszak, amely viszont a
föld elem támogatását élvezi. A szürke szí-
nek tökéletesen harmonizálnak a metálos

A vártnál hamarabb beköszöntött az ősz, felkészülni sem volt időnk rá. Kerecsényi Éva feng shui-
szakértőt kérdeztük, mit tehetünk annak érdekében, hogy minél jobban érezzük magunkat, hogy
megbarátkozzunk az őszi napokkal.

ŐSZI FENG SHUI-TIPPEK
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

felületekkel és a fehér fényű burkolattal,
ami frissességet és nyugalmat kölcsönöz a
lakásnak, de érdemes bevonni a föld és az
őszi természet színeit is otthonunkba, sőt
öltözködésünkbe is. A vörös, arany, barna
és ezek árnyalatai tökéletes megoldást je-
lenthetnek, hiszen az ősz a nyugodt, meleg
lakásdekoráció, a nyugtató színek és a táp-
láló anyagok időszaka. A barna színhez re-
mekül párosítható a kék és a zöld is. Aki
szereti az arany ékszereket, most bátran
viselheti őket. Az évszak adta zöldségek és
termések (dísztök, gesztenye, dió) sokszínű
hangulata is rendkívül inspiráló tud lenni,
ezekből is készíthetünk lakás-, ajtódísze-
ket. Kicserélhetjük a díszpárnák huzatát, az
ágyneműt, a függönyöket is szezonálisabb-
ra válthatjuk.

Esténként gyújthatunk gyertyát, mécsest,
hogy a nyárral búcsúzó tűz elem energiáját
is felélesszük, s ébren tartsuk az öröm érzé-
sét. Bekuckózhatunk otthonunkba egy csé-
sze kávé, tea, pohár bor, egy jó film vagy
könyv mellé, de fontos, hogy kellő időt tölt-
sünk a szabad levegőn is.

Figyeljünk oda a táplálkozásunkra is. Im-
munrendszerünk erősítésében segítségül
hívhatjuk a jól bevált, jellegzetes őszi-téli
növényeket, fűszereket, mint a fokhagyma,
curry, gyömbér, kurkuma, Cayenne-bors, fa-
héj, melyek segítenek egyensúlyban marad-
ni a hideg napokon is – zárta gondolatait Ke-
recsényi Éva.

AZ ÚJ KÖRÖMTRENDEK 

Ami talán soha nem megy ki a divatból, azok a lágy nude színek,
amelyek bárkinek és bármilyen körömhosszúsághoz jól állnak.
Akik pedig az izgalmasabb, feltűnőbb színeket kedvelik, idén ősz-
szel ők sem csalódnak.  

TÖKÖS, ÁLLATMINTÁS, NARANCSOS
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: pixabay

fedjük. Elegánsak a csíkos trendek naran-
csos árnyalatokkal vagy barnákkal. Apropó
barnák: megosztó trend, de a ’90-es évek
irányzatainak reneszánsza jegyében ez is
visszatért a mainstream divatba. Az őszi-téli
szezonban a barna lényegében összes ár-
nyalata menő, a tejeskávétól kezdve egé-
szen az étcsokoládéig.

Az állatminták rajongóinak jó hírünk van,
divatosak az állatmintás körmök is, csak-
úgy, mint az ősz kedvence, a „tökös” dizájn
körmök is.
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Úgy tudom, az Audi-iskolába jártál, ahon-
nan elsősorban külföldi egyetemre mennek
a diákok. Te miért döntöttél úgy, hogy nem
ezt az utat választod?
Igazából soha nem gondoltam, hogy busz -
sofőr leszek. Az Audi-iskola döbbentett rá
arra, hogy én azzal szeretnék foglalkozni,
amire nem munkaként tekintek, hanem a
hobbimként. Én nem akarok úgy dolgozni
járni, hogy nem szeretem azt, amit csinálok.
Sokat gondolkoztam azon, hogy érettségi
után mihez kezdjek, továbbtanuljak vagy
dolgozzak. Nem tudtam, mit csináljak. Végül
jelentkeztem egyetemre, ahová fel is vettek,
de közben úgy döntöttem, halasztok.

Mégis, miért buszsofőr lettél, és nem vala-
milyen csajos szakmát választottál?
Szeretek biciklizni, motorozni, vezetni, ko-
rábban már megszereztem a tehergépkocsi-
ra, a nehézpótkocsira is a jogosítványt. Eh-
hez már csak a buszsofőr-jogsit kellett le-
tennem. Szeretnék több lábon állni ebben a
mai nehéz világban. Láttam, buszsofőrhiány

ROZINA, A BUSZSOFŐR
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Mosolygós, szőke, filigrán „kislány” vezeti a 14-es Ikarus 280-as
csuklós buszt – láttam meg egy Facebook-posztban. Kíváncsi let-
tem rá, miért választ férfias foglalkozást egy fiatal nő. A 22 éves
Marton Rozina szívesen mesélt munkájáról.

van, úgy gondoltam, ha a Volánhoz jelentke-
zek, ott nagyon jó alapokat szerezhetek,
másrészt itt még közlekednek Ikarus 280-
asok, amiket nagyon szeretek, nagyon tet-
szenek. Minden álmom az volt, hogy ilyet
vezethessek!

Álomból valóság lett, de hogyan fogadtak a
kollégáid?
Amikor még a GKI-tanfolyamra jártam –
amely feljogosít a közúti személyszállításra –,
már akkor felültem a sofőrökhöz tájékozódni
és rengeteg segítséget kaptam tőlük. Olyanok
is voltak, akik nehezen fogadták el, hogy egy
kislány beül a buszba és azt csinálja, amit ők,
idősebbek. Mára már jó barátságokat alakí-
tottam ki. Amikor nehézségem adódik, segí-
tenek a kollégák és a főnökség is.

Hogyan reagálnak az utasok, ha meglát-
nak?
Az utasoktól először kicsit féltem, hogy
meglátnak, és inkább megvárják a követke-
ző járatot. Ezzel szemben rám mosolyognak,
jókedvvel szállnak fel, napi szinten kapok di-
cséretet, hogy ügyes vagyok, hogy büszkék
rám – ezek a megjegyzések a legszürkébb
napból is szépet varázsolnak számomra.

Melyik a kedvenc útvonalad, járatod?
Ahogy említettem, az Ikarus 280-ast szere-
tem, nehezebb kezelni, férfiasabb, „izmo-
sabb” vezetni. Az útvonalak közül a szent -
iváni vonal a kedvencem, mivel bent lakom
a városban, ezért jó kicsit kimozdulni, ez is
boldoggá tesz. Most mentem át éppen a
helyközi személyszállításra, mert ki szeret-
nék mást is próbálni, ott más buszok van-
nak. Már voltam a balatonfüredi járaton, na-
gyon tetszett, volt másfél órás kiállásom is,
így elmentem sétálni.

A sofőrök beosztása nem átlagos...
Mostanáig úgy volt, hogy reggel 3.30-kor
keltem, 4-től 8-ig dolgoztam, hazamentem,
aludtam, ettem, kutyáztam, majd 13-tól 18
óráig újra dolgoztam. Nekem ez nem volt se
nyűg, se teher, nagyon élveztem. A helyközi
járatokon mindig más a beosztásom.

Ajánlanád a fiataloknak ezt a foglalkozást?
Aki odafigyel és szeretettel áll ehhez a szak-
mához, annak biztosan jó munkahelye lesz.
A Volánnál motiválják egymást a kollégák,
büszkék vagyunk arra, hogy egy egységhez
tartozunk, még a formaruhánk is az össze-
tartozást jelképezi. Jók a munkakörülmé-
nyek, kényelmes, modern buszokon dolgoz-
hatunk, és a beosztások is rugalmasak, a fi-
zetésemmel is elégedett vagyok.  

A családod hogyan fogadta a választásodat?
Mivel diplomások, értelmiségiek, nehezen
fogadták el a döntésemet. Én mindig is a
magam útját járom, most ez jó nekem, ezt
szeretem csinálni. Természetesen ha úgy
érzem, eljött az idő, akkor újra tanulok.
Egyelőre tapasztalatokat gyűjtök, de az a
legközelebbi célom, hogy nagyjármű-veze-
tést oktassak, akár a Volánon belül.

Mit csinálsz a szabadidőben?
Szeretek lovagolni, díjugratni, kutyázok,
motorozok, és van egy hobbiautóm, amit
javítgatok. 

IKARUS 280-AST VEZETNI VOLT AZ ÁLMA

NEM AKAROK
ÚGY DOLGOZNI,
HOGY NEM
SZERETEM, 
AMIT 
CSINÁLOK
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Négyszáz évvel ezelőtt született
Molière, aki egyfajta összegzésnek
szánta ezt a darabot. Összegzésnek,

de nevezhetnénk búcsúnak is, hiszen tudta,
hogy hamarosan meg fog halni. És valóban,
életének talán legismertebb momentuma az
az utolsó pillanat, amikor A képzelt beteg (Le
Malade imaginaire) előadása közben a szín-
padon összeesett, majd néhány órával ké-
sőbb saját otthonában meghalt. Darabjának
népszerűsége azonban azóta is töretlen,
Győrben Zakariás Zalán rendezésében egy
egészen új megközelítésben, különleges ki-
egészítésekkel debütál a vígjáték.

„Egy rég dédelgetett álmom válik valóra az-
zal, hogy megrendezhetem ezt a darabot,
noha korábban már dolgoztam Molière-mű-
veken. A főszereplő egy általa felépített vi-
lágban él, amit folyamatosan sterilnek akar
tudni, de ez a fajta aggodalom eltorzítja az
életét. Ha elhisszük magunkról, hogy bete-
gek vagyunk, akkor előbb-utóbb azok is le-
szünk, hisz az agyunk irányít mindent, egy
gépezet, a testünk játékszere, ez utóbbi pe-
dig reflektál mindenre. Molière abban erős,
hogy jól működő komikus szituációkban, na-
gyon keserűen és fanyarul meg tudja mutat-
ni, hogy olykor mennyire eltorzulunk mi, em-
berek” – nyilatkozta a rendező. Zakariás

ÚJABB SIKERDARAB A TEÁTRUMBAN

A KESERÉDES KOMIKUM KLASSZIKUSA

Az Esőember elsöprő sikerű premierje után máris itt a Győri Nemzeti Színház következő bemutatója.
Szeptember 30-án Jean-Baptiste Poquelin, azaz Molière előtt tisztelegve A képzelt beteg című mű-
vet láthatja a közönség. A keserűen komikus mű modern köntösbe öltöztetve merítkezik a múltból,
reflektálva a jelenre, tanítást nyújtva a jövőre nézve.

Zalán úgy véli, számos kérdést vet fel a da-
rab, ami ma is aktuális, például hogy az or-
vostudomány hogyan segít egy bizonyos
betegségen, vagy mitől lesz egyáltalán be-
tegség egy betegség.

A címszereplő Argant Csankó Zoltán alakítja,
ami azért is érdekes, mert korábban Funtek
Frigyes rendezésében egy Bulgakov-darab-
ban magát Molière-t játszotta a győri teát-
rum művésze. A színész a főpróba szüneté-
ben egy érdekes történetet idézett fel la-
punknak. „Nagyon sokáig öltözőpartnerem
volt Kern András. András táskájából állandó-
an vérnyomásmérők lógtak ki, és egyszer
egy újságíró megkérdezte tőle, hogy maga
valóban hipochonder? Mire azt felelte: nem,
én egy nagyon beteg ember vagyok! Érde-
kesség, hogy ezt a gondolatát sikerült bele-
csempésznünk a darabba” – árulta el Csankó

Zoltán. Beszélgetésünk közben a mögötte
elterülő díszletre mutatva azt is elmondta,
örül, hogy a rendező egy modern térbe, mo-
dern világba, modern jelmezekkel álmodta
meg a darabot. „Nem akarok mindent elárul-
ni, de annyit mondhatok, hogy a végén lesz
egy csavar is” – tette hozzá a képzelt bete-
get megformáló művész.

Nőként nagyon nehéz komikusnak lenni, fő-
leg „commedia dell’arte” stílusban, de Mó-
zes Anitának ez sikerült. Az ezerarcú szí-
nésznő ezúttal szolgálólányként tűnik fel a
színpadon. „Egy nő akkor igazán humoros,
ha kicsit szarkasztikus. Az, hogy most egy
ilyen feladatot kaptam, bevallom, elég meg-
terhelő. Járai Máté van a szemem előtt, aki
fantasztikusan tudja hozni ezt a stílust, így
egy picit őt próbálom leutánozni” – vallott a
vígjátékkal való kapcsolatáról Anita.

MOLIÈRE
MEG TUDJA 
MUTATNI, HOGY 
OLYKOR 
MENNYIRE 
ELTORZULUNK 
MI, EMBEREK

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: O. Jakócs Péter
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Soós Gábor orgonahangversenyére várják a
zenekedvelőket október 2-án (vasárnap) 18
órakor a győri Szentlélek-templomba. A mű-
soron Clérambault, de Grigny és Bach művei
szerepelnek.   > > >

Országos Könyvtári Napok. Október 3. (hét-
fő) és október 31. (hétfő) között számos
program várja több helyszínen is a gyerme -
keket. Lesz többek között rajzkiállítás, Ki mit
tud? mesemondó verseny, könyvtárbemu-
tatók, Facebook-játék, író-olvasó találkozó
és kisvonatozás is.   > > >

A Torula rezidens művészeinek nyílik kiállítása
október 4-én (kedden) 18 órakor a Torulában
A művészek még alszanak? – Létszükségletek
címmel. A csoportos kiállítás a művészlét és a
létszükségletek kérdéseivel foglalkozik.   > > >

LÉLEK-JELENLÉT – verses est élő zenével,
október 4-én (kedden) 17 órai kezdettel az
Egyetemi Könyvtárban. Közreműködik az Új
Akropolisz Filozófiai Iskola győri művészeti
csoportja, a Vers-zengetők Együttes és a Lé-
leknyelv művészeti műhely tagjai.   > > >

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Magyar évezredek – előadás. Grandpierre
Attila csillagász, a Vágtázó Csodaszarvas ze-
nekar vezetője, énekese, őstörténet-kutató
tart két előadást Győrben a magyarok elő-
deinek (szkíták, médek, hunok) királyi mágu-
sairól, papkirályairól. Október 6-án (csütör-
tökön) 18 órától a Királyi mágusok ősnépe a
magyar I. rész, majd október 20-án 18 óra-
kor a Királyi mágusok ősnépe a magyar II.
rész című előadást hallgathatják meg a
GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara Baross
termében.   > > >

A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi
Egyesülete október  4-én, kedden
16.30 órai kezdettel ingyenes előadást
tart. A jövő kihívása a „Körforgásos gaz-
dálkodás" – De akkor mit teszünk a
„kukába"? címmel Kövecses Péter  kör-
nyezetvédelmi agrármérnök beszámo-
lóját hallgathatják meg az érdeklődők a
GYMS KIK Nemzetközi Kereskedelmi
Központban (Szent István út 10/a).

Simon Márton költő, slammer & iamyank
zeneszerző, producer zenés irodalmi estje
lesz október 7-én (pénteken) 19 órakor a
Menház színháztermében. A belépés díjta-
lan, de regisztrációhoz kötött (regisztracio@
gyorikonyvtar.hu).   > > >

Ketten és külön a könyvtárban. Október 7-
én (pénteken) 17 órakor a Kisfaludy Károly
Könyvtárban Szabó T. Anna költő és Drago-
mán György író irodalmi párbeszédét hall-
gathatják meg az irodalom iránt érdeklődők.
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kö-
tött (regisztracio@gyorikonyvtar.hu).   > > >

ÁLLÁSAJÁNLAT

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

JOGÁSZ ÉS TELEPÜLÉS-
RENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolat-
ban további információ a gyor.hu honlapon,
a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Főosztály pályázatot hirdet

FŐOSZTÁLYVEZETŐ
munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolat-
ban további információ a gyor.hu honlapon,
a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Gazdasági Működtető Központ Győr köz -
alkalmazotti jogviszonyba álláshelyet hirdet

TAKARÍTÓ
munkakörben.

További információ: www.gek.hu. Az álláspá-
lyázatokat a titkarsag@gmkgyor.hu e-mail-
címre vagy a 9023 Győr, Szigethy A. út 109.
postacímre várjuk.
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A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. a hét helyszínen állandóan műkö-
dő hulladékudvar mellett idén kilenc város-
részben üzemeltetett kihelyezett hulladék-
udvart Győrben képviselői megrendelésre. 

A kezdeményezés célja, hogy a közszolgál-
tató közelebb vigye a hulladékudvari szol-
gáltatást az emberek lakókörnyezetéhez. A
2022-ben Révfaluban, Pinnyéden, Adyvá-
rosban, Ménfőcsanakon, Sziget-Újvárosban,
Gyárvárosban, Szabadhegyen, Marcalváros
II-n és a belvárosban megtartott kihelyezett
hulladékudvarban a GYHG összesen mint -
egy 1200 beszállítót és több mint 103 ezer
kilogramm ingyenesen és környezetbarát
módon lerakott hulladékot regisztrált. 

NÉPSZERŰEK A KIHELYEZETT 
HULLADÉKUDVAROK

Szöveg és fotó: GYHG A kilenc ideiglenes hulladékudvarból szár-
mazó lakossági hulladék mennyisége meg-
felel a legnépszerűbb Pápai úti állandó hul-
ladékudvar egyhavi hulladékforgalmának. Az
adatokat részleteiben nézve elmondható,
hogy az ideiglenes hulladékudvarokba lom-
ból, elektronikai és fémhulladékból, valamint
építési törmelékből hoztak a legtöbbet, a
papír a gumi és a nyesedék beszállított
mennyisége arányaiban kevesebb. Győr-
szentivánon és Gyirmóton egyeztetés alatt
van a kihelyezett hulladékudvar időpontja. A
következő kitelepülésig a jogosultság igazo-
lása mellett továbbra is használható mind a
hét (Pápai út, Nép u., Homoksori u., Reptéri
út, Ötház u., Szitásdomb u. és Sashegy) ál-
landó győri hulladékudvar. A létesítmények
nyitvatartása a www.gyhg.hu weboldalon
olvasható.

APolgármesteri Hivatal továbbra is fo-
lyamatosan várja a számlálóbiztosi
munkára jelentkezőket. A Központi

Statisztikai Hivatal szlogenjével élve „Olyan
munkalehetőséget ajánlunk neked, amit a
következő 10 évben biztosan nem fogunk
senkinek.” Az összeírás első időszaka – ok-
tóber 1. és október 16. között – az interne-
tes önkitöltés időszaka. 

A KSH megkezdte az egyedi belépési kódo-
kat tartalmazó felkérő levelek kézbesítését.
Az egyedi belépési kód segítségével saját
időbeosztásunk szerint kényelmesen tu-

Október 1-jén indul a népszámlálás. A felmérést a Központi Statisztikai Hivatal irányítja, de az adott
település jegyzőjének, mint települési népszámlálási felelősnek a feladata a számlálóbiztosi hálózat
kialakítása és folyamatos működtetése. Városunkba szeptember 15-én megérkeztek a munkához
szükséges tabletek, a számlálóbiztosok fő munkaeszközei.

INDUL A NÉPSZÁMLÁLÁS
dunk eleget tenni a törvényben előírt köte-
lezettségünknek. 

Az idősek kevésbé járatosak az internet
használatában, nincs is mindenkinek lehe-
tősége saját otthonában ebben az időszak-
ban teljesíteni az adatszolgáltatást, ezért le-
gyünk segítségükre! 

A hétvégi ebéd után, nyugodt környezetben,
beszélgetés közben a család segítse őket a
kérdéssor kitöltésében, mely körülbelül fél
órát vehet igénybe. Ezáltal a későbbiekben
már nem lesz szükség arra, hogy a számlá-

lóbiztos, mint számukra ismeretlen személy
kérdéseire válaszoljanak.

Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik
a népszámlálási kérdőívet, nyereményjáték-
ban vehetnek részt, amelynek keretében az
online kitöltési időszak alatt naponta 5 da-
rab, egyenként 100.000 forint értékű aján-
dékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők kö-
zött. Fontos, hogy a kitöltés végeztével ka-
pott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őriz-
ze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban
megtörtént az online válaszadás, ki lettek
töltve a kérdőívek.

Brassó. Ötödik alkalommal rendezik meg a
„Tehetségek utazása” című eseményt a Redu-
ta Kulturális Központban. A megméretésen
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok
vesznek részt. A döntő gálát november 23-án
tartják.

Dunaszerdahely. A Szent István téren kerül
sor a Nemzetközi Erős Emberek versenyre.
Az eseményt október 8-án, vasárnap bo-
nyolítják majd le.

Kuopio. Október első vasárnapján ünneplik
az idősek napját. A rá következő hét pedig
hagyományosan az idősek hete jegyében
telik. A rendezvénysorozat 1954 óta hagyo-
mánynak számít a városban.

Nyizsnyij Novgorod. A Nyizsnyij Novgorod-i
iskolások a jövőben QR-kódos alkalmazás
segítségével értékelhetik a menzai ételek
minőségét.

Poznan. Új, speciális konténerek jelennek
meg a használt elektronikus berendezések
és akkumulátorok számára. A városban
mintegy száz helyen lesz lehetőség a hulla-
dékok elhelyezésére.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
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LAKÁSCSERE
Marcalváros I.-en 3 szobás, 62 nm-es, összkomfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne ma-
ximum 3 szobás, maximum 70 nm-es, határozott ide-
jű, erkélyes, tárolóval rendelkező, karbantartott, mű-
anyag nyílászáróval felszerelt bérleményre. Sziget,
Marcalváros I. városrész, valamint Kossuth Lajos és
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 789)

Belvárosi, 1 szobás, 24 nm-es, félkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne 40–70 nm-
es, 2-3 szobás, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Adyváros kizárva. (Hirdetésszám: 790)

Belvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, komfortos, teljesen fel-
újított, egyedi gázfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 36-45 nm-es, 1+fél-2 szobás, ha-
tározatlan idejű bérleményre.  Sziget, Gyárváros, Újváros
és Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 503) 

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 3-4
szobás, különálló mellékhelyiséggel rendelkező,
határozott-határozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetés szám: 514) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-es, komfortos, felújí-
tott, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 42-
60 nm-es, 1-3 szobás, határozatlan bérleti idejű bel-
városi, marcalvárosi, nádorvárosi, gyárvárosi, adyvá-
rosi bérleményre. Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetés -
szám: 536) 

Tel.: 96/505-050

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási igazgató-
sága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

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

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

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

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

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 tün-
tesse fel a „TávhŐ” jeligét.

HEGESZTO

KAZÁNKEZELO /
KAZÁNGÉPÉSZ

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

FUTÉSSZERELO

MUSZERÉSZ

´́

´́

´́ ´́

´́

AGyőr-Szol Zrt. a város parkolóházai-
nak üzemeltetőjeként az elmúlt évek-
ben igyekezett megtartani szolgálta-

tásainak megszokott minőségét és fenntar-
tani azok igénybevételének változatlan díja-
it. A sok esetben közel tíz éve megszabott
tarifák még a Covid-járvány okozta megpró-
báltatások és a veszélyhelyzet idején több
hónapra bevezetett parkolásidíj-mentesség
okozta bevételkiesés ellenére is változatla-
nok maradtak. 

A mélygarázs, a parkolóházak, parkolóudva-
rok üzemeltetési költségeinek drasztikus

VÁLTOZNAK A PARKOLÓHÁZAK DÍJAI
Szöveg: Győr-Szol Zrt. emelkedése azonban lépéskényszerbe hozta

a szolgáltatót annak érdekében, hogy ügyfe-
leit, a városban közlekedőket továbbra is ki-
szolgálhassa. Az elmúlt hónapok során egyér-
telművé vált, hogy a folyamatosan emelkedő
üzemeltetési költségek és robbanásszerűen
növekedő energiaárak mellett, takarékossági
intézkedések bevezetése árán sincs lehető-
ségünk fenntartani változatlan díjszabás mel-
lett parkolási létesítményeink működtetését.

A fent leírtak miatt a díjak emelése vált szük-
ségessé. A parkolási létesítményekben 2022.
október elsejétől alkalmazott díjakról részle-
tesen tájékozódhat a www.gyorszol.hu inter-
netes oldalon.
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A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz-
gatósága szeptember 28-án, szerdán a
reggeli óráktól megkezdte az általános
fűtést szolgáltatási területén mind a kö-
zel 25 ezer háztartásban, illetve a távhő-
hálózathoz tartozó intézményekben. A
Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazga-
tósága a szokásos gyakorlatnak megfe-
lelően az időjárás függvényében folytatja
vagy állítja le, illetve amennyiben az in-
dokolt, szakaszosan (reggel és este) in-
dítja a fűtést. 

A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy
az általánostól eltérő fűtést (indítást, leál-

Munkatársaink a háttérben dolgozva
valamennyien hozzájárulnak mun-
kájukkal ahhoz, hogy társaságunk

működési területén élő felhasználóink szá-
mára mindig megfelelő minőségű ivóvizet
tudjunk szolgáltatni, illetve az elhasznált
szennyvíz elvezetését és tisztítását biztosí-
tani tudjuk. Mindennek tükrében odafigye-
lünk a közösségépítésre, a családok össze-
tartására, ezért munkavállalóink számára
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk közös
feltöltődést nyújtó programokat biztosítani.

Szombaton Bősárkány határában rendeztük
meg a cég harmadik horgászversenyének
második fordulóját, ahol több mint 20 ver-
senyző ült ki a tó partjára horgászni. A ver-
senyzők a nap során közel 70 kilogramm ha-
lat akasztottak horogra. A verseny zárása-
ként Rácz Attila, a Pannon-Víz Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója adta át a díjakat: az első he-
lyezett Szabó Vilmosnak, a második helye-
zést elért Szabó Viktornak, a harmadik do-
bogósnak, Mészáros Áronnak, és a különdí-
jas, hétéves Füsi Jankának.

A Pannon-Víz Zrt. mint családbarát munkahely, a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen ivóvíz-
és szennyvízelvezetési szolgáltatások biztosítása mellett kiemelt figyelmet fordít a dolgozók fizikai
és mentális egészségének támogatására is. 

CSAPATÉPÍTO PROGRAMOK 
A PANNON-VÍZ ZRT.-NÉL
Szöveg: Pannon-Víz Zrt.
Fotó: Vig Norbert

´́

A cég dolgozói főzőversenyen is összemér-
ték tudásukat, ahol 17 csapat mutatta meg,
hogy mennyire kiváló a főzésben. A zsűri el-
nöki feladatait dr. Dézsi Csaba András, Győr
polgármestere látta el, az értékelésben Rácz
Attila elnök-vezérigazgató és Bodrogi Ernő,
a vállalat gazdasági igazgatója segítette. A

főzésben minden csapat remekül szerepelt
és kiváló ételeket mutatott be a zsűrinek. El-
ső helyen a „Nyúli Címvédők” végeztek, akik
a tavalyi verseny után megvédték előkelő
helyezésüket és elvihették a legnagyobb
serleget, valamint nyereményként az 1-1
szabadnapot is.

ELINDULT A TÁVFUTÉS
Szöveg : Győr-Szol Zrt. lítást) a lakóközösségek közös képviselői

írásban kezdeményezhetik. Ha egy hőköz-
pontról egy épület kap ellátást, akkor a táv-
fűtést a közös képviselő kérésére a szol-
gáltató 24 órán belül elindítja. Ha egy hő-
központról vagy a hőközponton belül külön
fűtési blokkról több épület kap ellátást, ak-
kor a felhasználók legalább 70 százaléká-
nak egyetértése szükséges a távfűtés in-
dításához. 

A felhasználón nem a társasház lakóit, díj-
fizetőket kell érteni, hanem az épületek tu-
lajdonosát, tulajdonosi közösségét (társas-
ház, lakásszövetkezet).  A közös képviselők
a szolgaltatasiuzem@gyorszol.hu címre
küldhetik a kérelmeket.

´́ LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
licit útján értékesíti 2022. október 24-én:

• Győr, Erfurti utca; beépítetlen terület; Hrsz.:
260/10; Teleknagyság: 5.580 m2; Kikiáltási
ár: 150.000.000 Ft+27% áfa

• Győr, Domb utca; beépítetlen terület; Hrsz.:
7069/3; Teleknagyság: 2.913 m2; Kikiáltási
ár: 120.000.000 Ft+27% áfa

• Győr, Kossuth utca 106.; lakóház, udvar,
gazd. ép. ; Hrsz.: 7980; Teleknagyság: 667
m2; Kikiáltási ár: 80.000.000 Ft

• Győr, Kossuth utca 54.; lakóház, udvar;
Hrsz.: 7907/2; Teleknagyság: 355 m2; Ki-
kiáltási ár: 55.000.000 Ft

• Győr, Kiss Ernő utca 18.; lakóház, udvar,
gazd. ép. ; Hrsz.: 8483; Teleknagyság: 417
m2; Kikiáltási ár: 65.000.000 Ft

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdál-
kodási FŐosztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon:
96/500-227, ügyintézŐ: Tóthné Szabó Noémi), vala-
mint az interneten (www.gyor.hu Városháza/Vagyon-
hasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.
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Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület megbízásából.

2022. NOVEMBER 6. GYŐR, KÁPTALANDOMB 

2. Diabétesz Világnapi Konferencia és Diabétesz Séta
A rendszeres laborvizsgálat információt ad a cukoranyagcserédről.
Ha ez nem megfelelő, végig kell gondolni, min tudsz javítani.
Például a diétán, a gyógyszerszedés rendszerességén, a cukor-
mérés gyakoriságán. Szedd össze magad és változtass! 

KUN SZILVIA
a Győr-Moson Sopron Megyei Vöröskereszt megyei elnöke

Október 4-én arra emlékezünk, hogy a
minket körülvevő természet mennyire
fontos része az ember életének, és mi-

lyen nagy örömöt nyújt nekünk. Idén a Xantus
János Állatkert október 8-án tartja a hagyomá-
nyos Szent Ferenc-napi állatáldását. Ezen a
helyen minden nap az állatokról szól, most kü-
lön kihangsúlyozzuk fontosságukat, hálát
adunk segítségükért és barátságukért. Termé-
szetesen nemcsak az állatkerti állatokra, de az
általuk képviselt vadon élő társaikra, valamint
a négylábú családtagokra, a háziállatokra is

Október 4-e Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének halálának napja. Ekkor ünnepeljük
az állatok világnapját, amely nemcsak Szent Ferenc, hanem az állatvilág előtti tisztelgés is. 

gondolunk ezen a napon is. Ezen az egy napon
beléphetnek ők is az állatkertbe a gazdájukkal,
családjukkal. Az állatkert színpadán 14 órakor
kezdődő állatáldáson az állatkert felvonuló ál-
latcsapata után a kis kedvencek is részesül-
hetnek a Győri Imre plébános úr által közvetí-
tett Szent Ferenc-napi áldásban. 11 órakor és
délután 15 órakor a Zoo Arénában még köze-
lebbi kapcsolatba kerülhetünk az állatkert hő-
seivel, a Zoo Show főszereplőivel. Itt lesz ve-
lünk Barni, a láma és társai, többek között
Kinchi görény és Ginger, a patkány. (x)

Az állatok világnapjára kutya és más
háziállat kizárólag az alábbi szabályok
betartásával hozható be:
• Kutyát – annak méretétől függetlenül –

csak pórázon (indokolt esetben szájko-
sárral) vagy szállítóboxban, illetve egyéb
zárt szállítóeszközben lehet behozni.

• Minden egyéb háziállatot (pl. macska,
vadászgörény, hüllők, madarak, rág-
csálók) zárt szállítóeszközben lehet
behozni.

• Az állatkert egyes területei az ott élő ál-
latok nyugalma érdekében lezárásra ke-
rültek. Kérjük, hogy ezekre a területekre
a házi kedvencük nélkül menjenek be.

• A zárt épületekbe (tapírház, majomház,
terráriumház, zsiráfház, orrszarvúház,
ajándékbolt) kutyával tilos bemenni!

• A bejárható kifutókba (pl. gyűrűsfarkú
maki, tapír, íbisz, kenguru, dám) kutyá-
val tilos bemenni.

• Játszóterek területére ebet bevinni pó-
rázon vezetve is tilos!

• Kérjük a kutyával érkezőket, hogy állatuk
után minden esetben szedjék fel az ürü-
léket. Ehhez nejlonzacskót biztosítunk,
amelyet a megjelölt szemetesedények-
nél találhatnak.

• Amennyiben úgy látja, hogy háziállata
zavarja a kifutók lakóit, kérjük, minden
esetben álljon távolabb a kerítéstől.

• A kutyákat az állatkert állatai vagy más
háziállatok ellen uszítani, hergelni szigo-
rúan tilos! Aki ezt a szabályt megszegi,
azt haladéktalanul távozásra szólítjuk fel.

• Kérjük, amennyiben bármilyen baleset,
sérülés, kár keletkezik, haladéktalanul
értesítse bármelyik állatkerti dolgozót.

A fent leírtakon kívül a „Látogatói rend”
általános szabályai is érvényesek a házi-
állattal érkezőkre. 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA
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Aremek szereplésben komoly szerepet
vállal Tiffany Cameron, az ETO jamai-
cai légiósa, aki hat találatot jegyzett

az élvonal jelenlegi kiírásában. A támadó
nemrégiben egyébként rangos elismerést

JAMAICAI GÓLVÁGÓ AZ ETO-BAN

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

Szárnyal az ETO FC Győr női labdarúgócsapata a 2022–23-as
idényben. A zöld-fehérek mind a hat eddigi mérkőzésüket meg-
nyerték a bajnokságban. Hogy támadásban és védekezésben
egyaránt nagyon erős Dörnyei Balázs vezetőedző együttese, azt
jól jelzi, hogy a gárda hat meccs alatt 32-szer talált az ellenfelek
hálójába, s mindössze két gólt kapott.

vehetett át: a Hivatásos Labdarúgók Szer-
vezete (HLSZ) őt választotta meg az elmúlt
idény legjobb játékosának. Az előző szezon-
ban bajnoki ezüsthöz és Magyar Kupa-győ-
zelemhez segítette a győri klubot.

„Elképesztően jólesett, hogy én lettem az
évad legjobb játékosa. Előzetesen nem szá-

mítottam rá, hogy rám szavaznak a legtöb-
ben. Nagyon sokat jelent számomra, hogy
az ellenfelek csapatkapitányának voksa
alapján nyertem el a díjat. Az elismerés plusz
motivációt ad, hogy a továbbiakban is a leg-
jobb tudásom szerint segítsem az ETO-t” –
árulta el Cameron. A futballista az előző
idényben minden tétmeccset figyelembe
véve 17 találatig jutott. Bízik benne, hogy ezt
sikerül túlszárnyalnia a mostani szezonban.

„Boldogok vagyunk, hogy jól kezdtük az
idényt, s még mindig hibátlanul állunk. Úgy
gondolom, a jó szereplés oka leginkább,
hogy remekül sikerültek az átigazolásaink. A
támadásokat illetően komoly segítséget ka-
pok a társaimtól, így pedig az én feladatom
is könnyebb. Rendkívül pozitívnak tartom,
hogy több olyan játékosunk is van a kere-
tünkben, akik éhesek a gólokra” – tette hoz-
zá a focista.

Cameron optimista, úgy véli, csapata min-
den fronton esélyes a végső győzelemre. „Az
a célunk, hogy sikerüljön bejutnunk a baj-
nokság döntőjébe, és persze szeretnénk is
megnyerni a finálét. A Magyar Kupában pe-
dig címvédőként mindent megteszünk, hogy
ismét elhódítsuk a trófeát. Ami engem illet,
igyekszem minél több góllal segíteni a csa-
patot. Jól érzem magam Győrben, szeretek
itt élni. A pályán és azon kívül is minden szu-
per. Kedvesek a csapattársaim, jó a hangulat
az öltözőben. Mindez nagyban hozzájárul a
kiváló szereplésünkhöz” – fogalmazott a
labdarúgó.

Szerda délelőtt rendezték a már hagyományos Krúdy–Baksa Futófesztivált a marcalvárosi kiserdőben. A versenyre nemcsak a két in-
tézményből lehetett nevezni, hanem idén már nyolc másik középiskola diákjai is csatlakoztak, összesen 720-an futották le a 2022 mé-
teres távot, mely két körből állt. A sportpályán közös bemelegítéssel kezdődött az esemény, egy flashmobbal hangolódtak a fiatalok a
rajtra. A PÁGISZ idén is ellopta a show-t a szervező iskoláktól, hiszen úgy, mint tavaly, vendég versenyzőként ismét Vig Bálint lett a
befutó a fiú kategóriában. A lányoknál pedig a krúdys Walczer Fanni győzedelmeskedett. A futóverseny után a tavalyi diákdiri-választás
egyik győztes osztálya ismét eltáncolta a nyertes koreográfiát, a két iskola tehát igazi sportos délelőttöt tudhatott maga mögött.
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• 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. Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979

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

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Győri és dunaszerdahelyi kötődésű futballista is részese volt a magyar válogatott Nemzetek Ligája-
menetelésének. A mieink Olaszország mögött, Németországot és Angliát megelőzve másodikként
zártak A divíziós csoportjukban.

Lang Ádám 2012 és 2015 között erősítette a
Győri ETO-t, amellyel bajnoki címet is szerzett
idehaza. A ma már a ciprusi Omonia Nicosiá-
ban játszó védő alapembernek számít a nem-
zeti csapatban. Természetesen csalódott volt
az olaszok elleni 2–0-ás vereség miatt, hiszen
a válogatott az utolsó pillanatban maradt le a
Nemzetek Ligája négyes döntőjéről.

„Keserű a szánk íze, hiszen szerettük volna
szépen lezárni az eddigi remek sorozatun-
kat. Még mindig tanulunk, s van hova fejlőd-
nünk. Ugyanakkor jó alapokra támaszkod-
hatunk, ezt meg kell őrizni, és hitet, önbizal-
mat kell magunkkal vinni az Európa-bajnoki
selejtezőkre – fogalmazott Lang, akivel a
nemzeti csapat Angliát kétszer is megverte
az NL-ben, Németország ellen pedig két
meccsen négy pontot szerzett. – Abból épít-
kezhetünk, hogy jó csapatok ellen tudtunk
labdát birtokolni, többször is nehéz helyzet-
be hoztuk őket, s meg is vertük őket. Igazán
örömteli, hogy képesek vagyunk dominálni
topcsapatok ellen. Ha ezt egyszer, kétszer,
háromszor meg tudjuk csinálni, akkor miért
ne lehetnénk képesek mások ellen is erre?
Az a következő feladat, hogy a kisebb csa-
patokkal szemben is domináljunk, jól és
eredményesen futballozzunk.”

Schäfer András, a német élvonalban éllovas
Union Berlin középpályása korábban a szlo-

SZÉP VOLT, LANG ÁDÁM
ÉS SCHÄFER ANDRÁS!

vák DAC együttesében futballozott. Langhoz
hasonlóan elévülhetetlen érdemei vannak a
válogatott kiváló szereplésében. A Győr+
Média kérdésére elmondta, büszke rá, hogy
a nemzeti csapat a világ legjobbjai ellen is ki-
válóan helytállt.

„Amikor kisorsolták a csoportunkat, s Ang-
liát, Olaszországot, valamint Németországot
kaptuk, mindenki azt mondta, talán egy vagy
két pontot szerezhetünk, s jó esetben rú-
gunk egy-két gólt. Ehhez képest tíz pontot
gyűjtöttünk, s az olaszokkal szemben het-
venezer néző előtt játszhattunk a Puskás
Arénában, hogy bejussunk a négyes döntő-
be. Elképesztő, hogy mit értünk el. A csapat-
társaim és a teljes stábunk tagjai előtt meg

kell emelnem a kalapom, mindenki a maxi-
mumot nyújtotta, hogy sikeresek legyünk.
Ezt szeretnénk folytatni, jó úton vagyunk” –
jelentette ki Schäfer.

Hozzátette, a válogatott önbizalomtól telve
kezdi majd meg a következő Európa-bajnoki
selejtezősorozatot, amelynek sorsolását az
első kalapból várhatja a gárda.

„El kell hinnünk, hogy a legjobb csapatok el-
len is van keresnivalónk. Akármelyik cso-
portban játszunk, lehet esélyünk a kvalifiká-
cióra. Az a következő feladatunk, hogy meg-
tanuljunk dominálni és nyerni a velünk egy
szinten lévő, vagy nálunk gyengébb együt-
tesek ellen is” – hangsúlyozta a focista.

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter
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Kisgyermekként először nagybátyja hatásá-
ra pattant motorra, s rögtön a sebesség
szerelmese lett. „Az első motoromat négy -

éves koromban kaptam, hamarosan pedig már
egy utánpótlás-nevelő egyesületnél róttam a kö-
röket. Az első felnőtt országos bajnoki címemet
2018-ban nyertem ezer köbcentiméteres kate-
góriában, 2019-ben Német Kupa-győztes lettem,
tavalyelőtt pedig megnyertem a közép-európai
Alpok–Adria Bajnokságot. Idén az endurance vi-
lágbajnokság belgiumi futamán ötödikként értem
célba” – sorolta fel karrierje legnagyobb eredmé-
nyeit Kovács Bálint, aki ezer köbcentis motorral
teljesítette az 1.49.428-as köridőt Mogyoródon.

„Az abszolút rekordot a német bajnokságon érték
el a Hungaroringen, de az egy háromnapos ren-
dezvény, sokkal több idejük van versenyzőknek a
pálya kiismerésére és a beállítások hangolására,
illetve a kiélezett verseny is folyamatosan gyor-
sabb tempóra sarkallja a motorosokat. Én az 1.50
alatti időt az egynapos magyar bajnoki fordulón

REKORDTARTÓ GYŐRI MOTOROS

Szerző: Győr+ Média
Fotó: Májer Csaba József

Szenzációs eredményt ért el Kovács
Bálint, a győri Széchenyi István
Egyetem műszaki menedzser sza-
kos hallgatója. A H-Moto Team 20
éves versenyzője Ducatijával meg-
futotta a magyar motoros által va-
laha teljesített leggyorsabb kört a
Hungaroringen.

futottam meg, ennek ellenére a hazai versenyzők
között minden idők leggyorsabb körét sikerült tel-
jesítenem” – jegyezte meg Kovács Bálint, aki az
élsport mellett fontosnak tartja a tanulást is.

A székesfehérvári sportoló az érettségi után a
győri Széchenyi István Egyetemet választotta,
ahol az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar műszaki
menedzserképzésén tanul. A távlati terveit illető-
en kiemelte, a következő időszakban szeretné bi-
zonyítani tudását az endurance vb-n, emellett
pedig a sprintfutamokon, például a World Super-
bike-sorozatban is igyekszik meglepetést okozni.
Aktív versenyzői pályafutása után sem szakadna
el a motorsporttól. Tervei eléréséhez fontos szá-
mára, hogy megfelelően képzett szakember le-
gyen, az ehhez szükséges tudást pedig a Széche-
nyi István Egyetemen sajátítja el.

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.

CBA és Príma üzleteinkbe fel-
veszünk eladó, pénztáros, áru-
feltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munka-
körben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunka-
idősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes ön -
életrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.

Kiemelt ajánlat: szept. 30— okt. 6.

1999 Ft/kg

Sertéskaraj csont nélkül

Rege gyöngyhagyma
340 g, 585,29 Ft/kg

Egész csirke

599 Ft/db

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

329 Ft/db

Sertésmáj

Atlantik szardínia sós lében
130 g, 4607,69 Ft/kg

599 Ft/db

659 Ft/kg

899 Ft/kg

Classic ruszli
250 g, 2396 Ft/kg

199 Ft/db

A GYAC evezőseinél hagyomány,
hogy a klub utánpótlás korosz-
tályokba tartozó sportolói, és az
egyesület vezetői együtt köszön-
tik a sikereket elért felnőtt evező-
söket. Ezúttal a GYAC elnöke,
Papp Oszkár, valamint a Széche-
nyi István Egyetem Testnevelési
és Sportközpont vezetője, dr. Gyö-
mörei Tamás fogadta a közelmúlt
világversenyeiről éremmel haza-
tért válogatott kiválóságokat. A
legnagyobb tapsot az Európa-baj-
noki aranyérmes és világbajnoki
második Szabó Bence kapta, de
hozzá hasonlóan beírta magát a
győri evezés történelmébe Fehér-
vári Eszter, Fazekas Fanni, Szigeti
Roland és Szőllősi Balázs is.
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Jegyvásárlás: 
gyoriszinhaz.jegy.hu


