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BEFEDETT
SZÖKŐKUTAK
A Győr-Szol Zrt. aktuális feladata a szökőkutak,
csobogók téliesítése. A munkának része, hogy
a szökőkutak többségére olyan takaróponyvák
kerülnek, melyeken a téli üzemszünet ideje
alatt is látható, mely alkotást takarják. A szódás
szökőkút volt az első a városban, amely olyan
védőborítást kapott a téli időszakra, melyen
megjelenítik a ponyva alatt lévő alkotást. Ha-
sonló fedéssel látták el a kormányhivatal előtti
téren lévő szökőkutat, a Rába Hotel előtt talál-
ható Ölelkező formák csobogót és a Baross út
és Bajcsy-Zsilinszky út sarkán lévő Kőcsiga ivó-
kutat is. Speciális burkolatot kapott a Bisinger
sétányon a Faun és Nimfák alkotás, a Radó-
szigeten a Vénusz-szobor és a kórház előtti
díszkút, a PÁGISZ-iskola előtti „Vitorlák” szökő-
kút, és a Bem téri  „Fiú tállal” műalkotás.

Fotó: Ács Tamás
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SZEMSZ      G

Pécskai István

A MI HOSEINK
Miért kellett meghalniuk? Mi volt
a bűnük? Csupán annyi, hogy ki-
álltak a hazájukért... Október 23-
án az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozataira emlé-
kezünk Magyarországon. 66 esz-
tendővel ezelőtt, két nappal a
budapesti tüntetések kitörése
után a vidéki, benne a győri la-
kosság is szolidaritást vállalt a
fővárossal. Fiatalok és idősebbek
egyaránt utcára vonultak: hangot
adtak annak, hogy nem kérnek a
szovjet elnyomásból.

Egy mindössze 20 éves nőt, Máté
Máriát, aki kórházi alkalmazott-
ként dolgozott, a győri börtön
épülete előtt tüntető tömegben
érte halálos lövés. Férfiakat meg-
szégyenítő bátorsággal mászott
fel lőszerért egy teherautóra,
amikor az Államvédelmi Hatóság
kiképzett katonái megölték őt.
Máté Mária volt a forradalom első
halálos áldozata Győrben. Emlé-
két örökké megőrizzük: példát
mutatott hazaszeretetből és bá-
torságból egyaránt. A győri börtön
bejárata előtt kopjafát és táblát
helyeztek el a tiszteletére.

Emlékezzünk rá és a többi hősre:
Halász Ödön csőszerelő-tanulóra,
aki nem élte meg a 18. életévét.
Szabó Béla (†27) gyári munkásra,
Kiss Antalra (†24), Török István
(†28) esztergályosra, ifjabb Csá-
szár József (†28) autószerelőre,
Peterdi Sándorra és Gulyás Lajos
(†39) református lelkészre. Adóz-
zunk Tihanyi Árpád (†41) tanár,
Zsigmond Imre (†33) földműves,
Cziffrik Lajos (†44) fodrász, Földes
Gábor (†35) színész-rendező, We-
intráger László (†30) segédmun-
kás, Károlyi László, Dederi Gábor,
Czene Ferenc és a többi áldozat
emléke előtt.

´́
Az Ipari Park bővítésének terve egy ide-

je már érlelődött bennem. Győr ipari
városként vált megkerülhetetlen, so-

kak által irigyelten fejlett várossá Magyaror-
szágon. Mivel az Ipari Park mostanra betelt,
elhatároztuk, hogy megteremtjük Győr to-
vábbi ipari fejlődésének lehetőségét. A vá-
rosát szerető és az itt élő emberekért fele-
lősséget érző polgármesterként ez az egyik
legfőbb feladatom! Ehhez sikeresen meg-
nyertem a Magyar Kormány együttműködé-
sét és 10 milliárd forintot kapott városunk
az Ipari Park bővítésére. Ezt még idén télen
nyilvánosan be is jelentettem.

Egy ügyvédi irodát bízott meg a város a terület
megszerzésével. A jelenlegi földtulajdonosok
egy része elfogadta az ajánlatot, mások keve-
sellték azt. Majd az önkormányzat által szer-
vezett fórumon és ezt követően egy civil szer-
vezet által szervezett fórumon győrszentiváni
lakók számos kérdést vetettek fel a tervezett
Ipari Park-bővítéssel kapcsolatban.

Sajnos ezeken a fórumokon nem tudtam részt
venni, de elküldték nekem kérdéseiket a leg-
utóbbi győrszentiváni fórum szervezői, s Győr
más városrészéből is érkeztek hozzászólások,
vélemények. Most ezekre a kérdésekre vála-
szolok, a korlátozott terjedelem adta lehető-
ségeknek megfelelően több részletben. Ígé-
rem, hogy minden kérdés sorra fog kerülni!

Mivel a kérdések és a válaszok alapvetően
Győr jövőjét érintik, a legszélesebb nyilvános-
ság tájékoztatását tartom szükségesnek.
De, jöjjenek a kérdések!

Mi indokolja az Ipari Park ilyen volumenű,
közel 400 hektáros fejlesztését?
Győr múltját, jelenét és a jövőjét is az ipar ha-

IPAR: ELŐRE MENJÜNK,
VAGY LÉPJÜNK HÁTRA?

A GYŐRIEK KÉRDEZNEK, A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

tározta és határozza meg, több mint 125 éve
sikeres iparváros. A település fennmaradását,
az itt élők boldogulását az ipar aktuális igé-
nyeihez és jövőbeni terveihez igazodó
együttműködés garantálhatja. Örömmel tölt-
het el minden győri lakost, ha vonzónak lát-
nak bennünket a befektetők, a folyamatos ér-
deklődésre pedig bővítéssel tudunk pozitívan
válaszolni, hiszen az Ipari Park eddigi területe
megtelt. A történelem számtalan példát mu-
tat arra, hogy az ellustulás, a hezitálás, a bá-
tortalanság nem a jövő útja. Az indokolja az
Ipari Park területének bővítését, hogy a Győr-
ben élő embereknek mindig legyen munkája
és biztosítva legyen a családok megélhetése.
Az Ipari Park éppen ezért az elmúlt mintegy
30 év során folyamatosan bővült. A kor-
mányhatározat és a kormányrendelet ezt a
területnagyságot határozta meg, így az ön-
kormányzatnak ezt kell végrehajtania. Egyéb-
ként a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.-nél és
az önkormányzatnál az elmúlt 1-2 évben
mintegy 70-100 hektárnyi igénnyel jelent-
keztek potenciális befektetők.

Ha nem tudják, hogy mi valósul meg a ter-
vezett területen, mi értelme van a GIPZ
övezeti besorolásnak?
A GIPZ besorolást a kormányrendelet írta
elő, feltehetően azért, hogy minél szélesebb
körből érkezhessenek a betelepülők, hiszen
a többen a kevesebb is benne foglaltatik. Az,
hogy milyen tevékenység milyen kibocsátá-
sokkal lesz végezhető, az mindig az adott
betelepüléshez kapcsolódó hatósági eljárás
során dől el, amikor a telepítési eljárásban
tisztázzák a feltételeket, írják elő az enge-
délyben mit, hogyan és milyen keretek kö-
zött lehet végezni a jogszabályi előírásoknak
megfelelően. Csak olyan üzem vagy gyár te-
lepülhet a Győri Ipari Parkba, ami az itt élő
emberek egészségét nem veszélyezteti.

Ha helyi érdek az Ipari Park fejlesztése, ak-
kor miért a kormányé volt az első lépés, mi-
ért a kormány jelölte ki a területet, döntött
arról, hogy nemzetgazdasági kiemelt beru-
házásról legyen szó?
Mivel csak a kormánynak van hatásköre ar-
ra, hogy egy beruházást nemzetgazdasági
érdekből kiemeltté nyilvánítson, és ennek
során meghatározza a feltételeket, köztük a
területet is, így nem is lehet másnak e téren
lépést tennie. (folytatjuk)

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester
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Szerdán a helyszíni bejárá-
son dr. Dézsi Csaba András
polgármester elmondta:

„Parkolóból soha nem elég. Ami-
kor polgármester lettem, az a
döntés született, hogy parkoló -
lemezt építünk, valamint újabb
parkolókat alakítunk ki, így meg-

A Kuopio parkba tervezett parkolólemez építése jó ütemben halad, a betonozási munkálatok várha-
tóan október végén befejeződnek, így a nagy tömegű építőanyag-szállítások is lecsökkennek. Eddig
mintegy 900 m3 betont építettek be, ami mintegy 2000 tonnát nyom.

„A TÜRELEM PARKOLÓLEMEZT TEREM”
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Vig Norbert

duplázódik Adyvárosban a parkoló-
helyek száma.” A parkolólemez
építése mellett megtörténik a Ku-
opio park átépítése is. Az útépítési
feladatrészeknél is sok új elem
készült el az elmúlt időszakban,
így a Kodály Zoltán út 2–10. előtti
parkolóhelyek és járdák, a Földes
Gábor utca 9–23. mögötti szerviz -
út felújítása és parkolóhely-bőví-
tése, valamint a Földes Gábor

utca 9–23. előtti parkolóhely át-
rendezése, itt az útburkolatot és
a járdát, valamint a járda melletti
parapetfalat is felújították.

„Országgyűlési képviselőként
mindent megtettem azért, hogy
kormányzati forráshoz jusson a
város, és örülök annak, hogy a
kormányzat igent mondott, tá-
mogatta a projektet. Szerintem
egy nagyon fontos, látványos
dolgot hozunk létre Adyváros-
ban – fogalmazott Kara Ákos or-
szággyűlési képviselő.

Radnóti Ákos alpolgármester, a
terület önkormányzati képviselő-
je pedig arról tájékoztatott, hogy
2014 óta van szó arról, hogy
újabb parkolók építésére van
szükség Adyvárosban. Most 2,5
milliárdos beruházással megvaló-
sul a parkolólemez, ezzel jövőre
jelentősen enyhülni fog a parko-
lási probléma a városrészben.
Radnóti Ákos arról is beszélt,

„A polgármesteri vizit kapcsán
derült ki, hogy a nagy forgalmú
Mohi utcában és a Sólyom utcá-
ban áldatlan állapotú az úttest.
Most ezt fel tudjuk újítani, a be-
ruházás jelentősen javítani fogja
a városrész közlekedését” – tá-
jékoztatott a polgármester. 

Kara Ákos országgyűlési képvi-
selő azt hangsúlyozta, hogy a
munkálatok kormányzati forrás-
ból valósulnak meg, az adyvárosi

LAKÓUTCA-FELÚJÍTÁSOK KISMEGYEREN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Vig Norbert

Kismegyeren két újabb lakóutcát, útszakaszt újí-
tunk fel – jelentette be dr. Dézsi Csaba András
polgármester szerdán a helyszínen. A Mohi utca
és a Sólyom utcának a Mohi és Magtár utcák kö-
zötti szakasza újul meg idén ősszel.

gezni hideg remix technológiá-
val. Így gyorsan, környezetbarát
módon készül el a beruházás –
tájékoztatott Prédl Antal, a
Győr-Szol vezérigazgatója. 

A felmart pályaszerkezeti anyag
helyben marad, nem kell elszál-

Kuopio parki parkolólemez for-
rásának átcsoportosításából. 

Diligens Tibor, a körzet önkor-
mányzati képviselője szerint a
lakóutcák felújítása a legfonto-
sabb az itt élőknek, ezért is for-
dult kéréssel a polgármesterhez,
hogy ez a két forgalmas útsza-
kasz megújulhasson, ugyanis itt
található az Idősek Otthona, egy
felújított játszótér és több vállal-
kozás is.

„A felújítást speciális géplánc
igénybevételével fogjuk elvé-

lítani, hulladéklerakóba vinni, ez
jelentős költségmegtakarítást
jelent. A kivitelezés november
elején kezdődik és még a hónap
végéig be is fejeződik. Külön ér-
tesíteni fogják a lakókat és a
Mohi utcában működő Idősek
Otthonát a munka menetéről.

hogy kísérő beruházások is tör-
téntek és történnek, valamint azt
is hangsúlyozta, hogy a körzeté-
ben a 12 éves ciklusa alatt szinte
az összes út megújult. A parkoló-
lemez építésén kívül a hátralévő
útszakaszon dolgoznak a Kodály
Zoltán út 10–32. előtt, ahol a park
felé szélesítik az utat, helyet ala-
kítva a házak felőli merőleges
parkolásra. A park felől továbbra
is merőleges elrendezéssel lehet
majd parkolni.

„A türelem parkolólemezt terem”
– ezt Szálasy László, a terület
másik önkormányzati képviselő-
je mondta, utalva arra, hogy rég
várt beruházás valósul meg Ady-
városban. „Nehéz időszak ez a
környéken élők életében, a mun-
kálatok kellemetlenséggel jár-
nak, és nagyobb nehézségek
árán tudnak parkolni az autósok,
de ha elkészül, olyan parkolóle-
mez lesz itt, amelyre méltán
büszkék lehetünk.”  
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Mit remél az Ipar nélkül Győrnek nincs jö-
vője Facebook-oldaltól, amin közzétette vé-
leményét?
Azt, hogy a hallgatag győri értelmiség meg-
szólaljon, gondolok a kamarára, az egyetem-
re, és azokra a vállalkozókra, akik az Audi ol-
dalvizén megerősödtek. Meg kell szólalnia a
város véleményformáló elitjének! Győrnek
létérdeke, hogy ebben az óriási nagy techno-
lógiai váltásban, amely az autóiparban zajlik,
megtalálja az új utakat. Ebben a Volkswagen-
gyár tökéletes megoldás lenne.

Miért tartja elengedhetetlennek, hogy bő-
vüljön az Ipari Park?
Negyven éve élek Győrben, én a rendszer-
váltáskor átéltem azt a sokkot, amikor a
szocialista nagyipar megszűnt, bezártak a
gyárak, a munkaügyi központ előtt több száz
méteres sorok kígyóztak, reményvesztett,
elkeseredett, kilátástalan emberek. Az autó-
ipar mostani technológiaváltásának lesznek
vesztesei. Győr nem lehet az.

Amennyiben megtörténik a bővítés, mire
számíthat Győr?
Ha a VW gyárat alapít Győrben, akkor a vá-
ros megfogta az isten lábát, ahogy történt
ez 30 évvel ezelőtt az Audival. A VW a világ
második legnagyobb és Európa legnagyobb
autógyára. A Volkswagen egy hatalmas, tő-
keerős cég, újabb beszállítókat hozhat ide.
Esetleges győri beruházása új perspektívá-

Az Audi felrakta Győrt Európa térképére, a Volkswagen felrakná a várost a világtérképre – véli
Koloszár Tamás, az autoszektor.hu főszerkesztője, aki szakértőként fogalmazta meg véleményét az
Ipari Park bővítéséről, és Győr jövőjéről.

KOLOSZÁR: IPAR NÉLKÜL GYŐRNEK
NINCS JÖVŐJE!

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

kat nyitna meg, az évtizedekre kitáguló
technológia előnyt jelentene a városnak.

A Volkswagen 2030-ig hat akkumulátor -
gyárat tervez felépíteni, az egyiket Svédor-
szágban, egy másikat Németországban.
Egyik országban sem tiltakoznak, mert pon-
tosan tudják, hogy a Volkswagen olyan tech-
nológiával gyárt, amely nemcsak üzembiz-
tos, de a környezetet is maximálisan védi.
Akkor nekünk kicsi kis országként mi kifogá-
sunk lehet? Azok a cégek, amelyek az elekt-
romos országútra ráléptek, próbálnak olyan
helyeken akkumulátorgyárat nyitni, ahol a
víz rendelkezésre áll. Győr pedig a folyók vá-
rosa, itt a Nagy-Duna, a Mosoni-Duna, a Szi-
getköz, tehát a víz biztosított.

Hány embernek adhat majd munkát a gyár?
Ezt Wolfsburgban tudják, a VW központ-
jában. Minden bizonnyal soknak. Mivel az
Audi-konszern is ráfordult az elektromos
országútra, sokkal kevesebb ember kell
az elektromotorok gyártásához, mint a
belső égésű motorokhoz. Az alkatrészek
száma is kevesebb. Minden német elem-
zés erről szól. Ugyanez érintheti azokat a
beszállítókat is, akik a belső égésű moto-
rokhoz gyártottak komponenseket, de
nem tudnak váltani. Nekik ez az új gyár
egy ideális továbblépést, biztos megélhe-
tést jelenthet.

A győrszentivániak viszont tiltakoznak egy
esetleges akkumulátorgyár letelepítése el-
len. Féltik az egészségüket.
Százezer győrinek az az érdeke, hogy a
Volks wagen ide jöjjön, ötezer szentiváninak
meg nem. Semmiféle nemzetközi tapaszta-
lat nincs arra, hogy az akkumulátorgyárak
veszélyt jelentenek az egészségre. Veszélyt
a magyar mentalitás jelent, az, hogy az el-
használt akkumulátorokat nem leadják, ha-
nem az erdőszélen kiszórják az emberek.
Ami veszélyt jelent, a 15,5 éves magyar au-
tópark, egy részük Euro 2-es, 3-as motorok-
kal működik, ezek a veszélyesek a környe-
zetre meg az emberre.

Győr most megint kapott egy esélyt arra,
hogy egy világcég otthona lehessen. A gye-
rekeink, az unokáink jövője miatt fontos,
hogy tárt karokkal fogadjuk az ide települni
szándékozókat.
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Amunkálatok tavaly júniusban kezdőd-
tek és várhatóan heteken belül befe-
jeződnek. Az épület megújulásáról

Kokas Éva igazgató számolt be, aki elmond-
ta, korábban gázfűtéssel oldották meg az
épület fűtését, a projekt jóvoltából átállhat-
nak távfűtésre, egyedi hőközpontot alakítot-
tak ki a pincében. 

Így még jobban tudnak majd spórolni az
energiával. Régi vágya vált valóra a művelő-
dési háznak azzal, hogy lefedhették a 150
négyzetméteres udvart, amelyet a jövőben
teljes értékű helyszínként használhatnak.
Akadálymentesítették az épületet, automa-
ta ajtókat, liftet építettek be, így nemcsak a
belső fedett udvart, de már a tetőteret is
meg tudják közelíteni a mozgáskorlátozottak.

Az utolsó simításokat végzik a Generációk Háza felújításán. Az
európai uniós támogatással megvalósuló  Generációk Zöld Belvárosa
című projekt egyik célja az épület klímatudatos, energiahatékony
megújítása, az épület akadálymentesítése volt.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Az épület Aradi vértanúk útja felőli tetőteré-
ben, amelyet eddig raktárnak használtak,
most négy termet alakítottak ki mosdókkal,

kiszolgáló helyiségekkel együtt. A pince is
renováláson esett át, ahol a jövőben kiállítá-
sokat szeretnének tartani, ide várják a ko-
sárfonókat, vasútmodellezőket is. Kívülről is
megújuláson esett át a ház, a belvárosi kör-
nyezetbe illő külső vakolás, valamint a hőszi-
getelt nyílászárók cseréjének jóvoltából.

„Érdemes tudni, hogy a projektfinanszírozás
miatt öt évig kötelező fenntartani, működtetni
eredeti funkciójában az épületet, különben a
kapott pályázati támogatást vissza kell téríteni
– emelte ki az intézményvezető. Az elmúlt
egy évben a művelődési ház mint egy hetven
csoportja ideiglenes helyre költözött, vagy
felfüggesztette működését, az intézmény
pedig öt telephelyen tevékenykedett. A na-
pokban a munkatársak visszaköltözhettek a
felújított irodákba, zajlik az épület újbóli „bir-
tokba vétele”. (x)

Az UNICEF győri óvodák ud-
vari játszótéri eszközeinek

fejlesztésére biztosít hozzájá-
rulást Győr számára, az erről
szóló megállapodást szerdán
írták alá a győri városházán. Az
önkormányzat részéről dr. Per-
gel Elza alpolgármester, az UNI-
CEF képviseletében pedig Pilar
Gonzales-Rams vészhelyzeti
koordinátor, irodavezető vettek
részt az eseményen.

Dr. Pergel Elza elmondta: Győr
a kezdetek óta élen jár a hábo-
rú elől menekülő családok tá-
mogatásában. A Bisinger, va-
lamint a Mónus Illés utcai óvo-
da udvarán épülnek meg a ját-
szóterek, amelyekkel a cél,
hogy a háború elől Győrbe me-
nekülő – és akár itt letelepedő
– családok és gyermekeik
könnyebben barátkozhassa-
nak a helyiekkel.

ÖSSZEFOG A VÁROS ÉS AZ UNICEF
Szerző: Mireider Máté
Fotó: Ács Tamás

MEGÚJUL A GENERÁCIÓK HÁZA
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Győri Nemzeti Színház
A legpraktikusabb és leggazdaságosabb
megoldásokon dolgozik a Győri Nemzeti
Színház, mindezt úgy, hogy a színházsze-
rető közönség élménye megmaradjon. Arra
törekszenek, hogy minden bérletes néző az
évad során megtekinthesse azokat a dara-
bokat, amelyekre bérletet váltott, de bizo-
nyosan lesznek változások. „Lesznek olyan
előadások, amelyeket a Vaskakas Bábszín-
ház épületében játszunk, így a Mindenki-
nek mindene – Apor Vilmos című életrajzi
dráma bemutatóját is ott tartjuk” – tájé-
koztatott Bakos-Kiss Gábor igazgató. A
Padlásszínházban is lesz bemutató, tanter-
mi előadásokat is terveznek, országjárásra
indulnak a Déry Program keretein belül, a
Richter Teremben pedig egy különleges

Gálakoncert kap helyet. „A győri színház
szlogenje a 2023-as évben az, hogy „Min-
denütt otthon vagyunk”, mert a legfonto-
sabb, hogy érvényes előadásokat hozzunk
létre, a nézőket pedig abban a maradékta-
lan élményben részesítsük, amire bérletet
vagy jegyet váltottak.”

Vaskakas Bábszínház
A Vaskakas Bábszínház nagyszínpada fogadja
be a Győri Nemzeti Színház egyik darabját, 24
előadását a jövő év elején. „Amikor baj van,
akkor szívesen segítünk egymásnak, össze-
fogunk, de az egyeztetések még folynak a

MINDENÜTT OTTHON VAGYUNK
Mint ismeretes, az energiaárak drasztikus növekedése miatt dr.
Dézsi Csaba András polgármester azt kérte a város kulturális in-
tézményeinek vezetőitől, hogy takarékoskodjanak, csökkentsék
költségeiket. Az intézményvezetők közös összefogással szervezik
át mindennapjaikat a következő időszakban.

nem játszunk, a további teendőkről a ké-
sőbbiekben döntünk” – tette hozzá a di-
rektor.

Győri Filharmonikus Zenekar
„Nagy öröm számunkra, hogy hangversenye-
ink telt házzal futnak. A csütörtöki James
Bond filmzenei estünkkel megtöltöttük az
Egyetemi Csarnokot – mondja az őszi idő-
szakról a Győri Filharmonikus Zenekar igaz-
gatója, Fűke Géza. – Az évados programunk
ismert a közönségünk előtt, a jövő évet a
BÚÉK Győr 2023! újévi operett- és musical-
gálával nyitjuk, februárban fellépünk a Művé-
szetek Palotájában, és többször koncerte-
zünk Ausztriában, márciusban a bécsi Musik-
verein Nagytermébe hívjuk hűséges közön-

ségünket.” Mint ismert, a Győri Filharmoniku-
sok otthona, a Richter Terem a társulat hang-
versenyein túl több külsős rendezvénynek is
helyet ad. Jelenleg a Győri Nemzeti Színházzal
tárgyalnak a terem adta lehetőségekről, a
tervek szerint a teátrum a meghirdetett
Rigoletto című előadásuk helyett egy opera-
és operettgálával szórakoztatná bérletes kö-
zönségét közel húsz alkalommal.

részletekről” – tájékoztatott Kocsis Rozi igaz-
gató. Januárban és februárban a bábszínház
kamaratermébe várja rajongóit, a bérletese-
ket, akik a Pom-Pom előadás mellett két új
mesét is láthatnak. Az egyik Máté Angi: Volt
egyszer egy kert című meséje, a másik a Gigi-

móka előadás, ami népmesékből áll össze. A
nagytermi produkciókat pedig vidékre viszik,
tájelőadásokat tartanak többek között Tata-
bányán, ahol a Dzsungel könyvét mutatják be.
„Mivel az évadban még két nagytermi bemu-
tatóval készülünk, amihez próbálnunk is ott
kell, így azt tervezzük, hogy márciusban visz-
szatérünk a nagyszínpadi előadásokkal” –
hangsúlyozta Kocsis Rozi. Aki azt is elmondta,
hogy az év elején vendégelőadásokat sem
tudnak fogadni az intézmény színpadán.

Győri Balett
„Nem lesz egyszerű a következő időszak,
de hiszem azt, hogy ezzel a közös összefo-
gással át tudjuk majd vészelni az előttünk
álló hónapokat” – ezt Velekei László, a Győ-
ri Balett igazgatója mondta lapunknak. A
társulat vezetője kifejtette, hogy december
31-ig az előadások több mint felét kijátsszák,
az elmaradt bérletes előadásokat március-
tól kezdődően bepótolják, így egyetlen né-
ző sem szenved majd hiányt. „Azoknak az
előadásoknak a struktúráját, amelyek nem
a bérletekben kapnak helyet, megváltoz-
tatjuk, kivárunk, így januárban és februárban
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Miért van szükség erre?
Elsősorban a veszettség elleni védekezés
miatt lényeges. Segítséget nyújt a városban
működő civil szervezeteknek és a gyepmes-
teri telepnek is az elkóborolt, szökött kutyák
megtalálásában. Azt gondolom, hogy a fele-
lősségteljes, tudatos gazda nemcsak magá-
ra az állatra figyel, hanem a tartással együtt
járó egyéb tennivalókat is magától értető-
dően elvégzi, hiszen ez közös érdek.

Milyen módon zajlik az összeírás?
Önbevallás alapján, de az adatvédelmi tör-
vény betartása mellett. A Győrben és köz-
igazgatási területén, vagyis Szentivánon,

Passzold vissza, Tesó! Ez a címe annak a mobilgyűjtő kampánynak, melynek nyitó előadását kedden
tartották a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán.

EBÖSSZEÍRÁS 2022

SZÁMOLJUNK KUTYÁT!

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Királyfi Péter

Javában zajlik a Győrben élő kutyák összeírása. A gazdák decem-
ber 31-ig tehetnek eleget kötelezettségüknek, melynek elmulasz-
tása bírsággal járhat. A tudnivalókról Királyfi Pétert, a polgármes-
teri hivatal ellenőrzési referensét kérdeztük.

Ménfőcsanakon és Gyirmóton élő minden
egyes ebre vonatkozik. Az űrlap interneten
is kitölthető. Ezenkívül az itt praktizáló állat-
orvosok nagy részénél, a menhelyen, a csa-
ládsegítő szolgálatoknál, és két nagy állat-
eledelt árusító üzletben is beszerezhető. Az
egész adminisztráció néhány percet vesz
igénybe, és a kutya egészségügyi könyve
alapján elvégezhető. A többszörös gazdik-
nak minden ebet külön űrlapon kell bejelen-
teni. Fontos, hogy a megelőző összeíráso-
kon már bejelentett, de még élő kutyákról
újból kell adatot szolgáltatni. Ugyancsak ez
vonatkozik a más településről Győrbe köl-
töztetett, mentett, befogadott állatokra is.

Hová kell eljuttatni az űrlapokat?
A kitöltött adatlapokat postai úton Győr Me-

gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ható-
sági Főosztály Igazgatási Osztályának cí-
mezve (9002 Győr, Pf. 56.), vagy e-mailben
az ebosszeiras@gyor-ph.hu e-mail-címre
lehet beküldeni.

A magyarországi Jane Goodall Intézet által in-
dított akció elsősorban a háztartásokban ta-
lálható, de használaton kívül mobiltelefono-
kat célozza meg. Kádár András, a civil szerve-
zet főtitkára a Győr+ Médiának elmondta: A
világ számos országában működő intézet
legfontosabb munkája a környezeti nevelés,
az állat-, illetve a természetvédelem. Alapí-
tója az angol Jane Goodall, a csimpánzok éle -
tének legismertebb kutatója.

S hogyan kapcsolódik a használt mobiltele-
fon a csimpánzokhoz?
A már nem használt készülékeket az emberek
elrakják egy szekrény vagy fiók mélyére, majd
évek múlva egyszer csak kidobják a szemétbe.
Közben nem is sejtik, milyen kincs rejlik benne.
A mobiltelefonok előállításához szükséges
koltán ércet ugyanis Afrikában, az olyan ve-

PASSZOLD VISSZA, TESÓ!
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

HASZNÁLT MOBILOK A CSIMPÁNZOKÉRT

szélyeztetett fajok, mint a gorillák és csim-
pánzok élőhelyén bányásszák, így elpusztítva
erdeiket. Ezt a folyamatot szeretnénk megfé-
kezni, így most elhatároztuk, hogy ezeket a
mobilokat újrahasznosítás céljából össze-
gyűjtjük. Arra kérünk mindenkit, hogy régi

készülékeit keresse elő, hozza el az egyik
gyűjtőpontunkra, és dobja be a kihelyezett do-
bozba. Minden kisméretű elektronikai termé-
ket be lehet dobni a kihelyezett gyűjtőedény-
be, vagyis nem csupán telefonokat, hanem
tableteket, GPS-készüléket, mp3-, illetve CD-
lejátszót, töltőket, zsinórokat, fülhallgatókat. A
mobiltelefonok hosszú ideig való tárolása nem
is veszélytelen, hiszen a bennük lévő akkumu-
látor akár kigyulladhat, felrobbanhat.

Azt az adományt pedig, amit az újrahaszno-
sító cégtől kapunk, kikötő, illetve iskolahajó
létesítésére fordítjuk Afrikában, ezzel segít-
ve számos gyermek tanulását Nyugat-
Ugandában – hangsúlyozta Kádár András.
A Győr+ Média is csatlakozott az akcióhoz,
Kodály Zoltán utcai szerkesztőségünkben is
leadhatják megunt készülékeiket.

További információ és a gyűjtőpontok térké-
pe: www.janegoodall.hu 
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HALLGATÓNÉ HAJNAL JUDIT ÚJVÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAS

ÉVTIZEDEKKEL KÉSŐBB IS IMÁDJÁK A VOLT DIÁKJAI

Példakép lehet Hallgatóné Hajnal Judit azok számára, akik a tanári pályán szeretnének sikereket el-
érni. A pedagógus 1992-től csaknem három évtizeden át szolgálta tanárként, illetve igazgatóként a
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnáziumot, Általános Iskolát, Óvodát és Kollégiumot. A hosszú időn
keresztül végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként három évvel ezelőtt Újváros szolgálatáért
díjjal tüntette ki őt a győri önkormányzat vezetése.

szem minél több időt vele tölteni. A fér-
jemmel gyakran szervezünk biciklitúrákat,
legutóbb Bátaszéken voltunk, azt megelő-
zően pedig a Fertő-tó körül bringáztunk. A
következő úti célunk pedig a Balaton, már
többször körbetekertük” – tette hozzá
Hallgatóné Hajnal Judit.

A munkájával kapcsolatban mindig is a diák-
jai szeretete volt a legjobb visszacsatolás
számára.

„Szívet melengető érzés, ha egy volt diákom-
mal találkozom. Minden pedagógusnak kívá-
nom, hogy évtizedekkel később is köszönjenek
vissza nekik az egykori tanítványaik, akik jó
szívvel emlékeznek a közösen eltöltött idő-
szakra. Az egyik volt diákom azt mondta, kö-
szöni, hogy úgy fogadtam el, ahogy született.
Hozzátette, ennek szellemében neveli a gyer-
mekét is. Rendkívül megható pillanat volt,
amikor mindezt megosztotta velem” – mesél-
te Hallgatóné Hajnal Judit.

„Amikor tudomásomra jutott, hogy megka-
pom a díjat, éppen szeptember volt, s Horvát-
országban nyaraltam a családommal. Azt
megelőzően egy életen át nem volt lehetősé-
gem ősszel üdülni, hiszen a munkám miatt er-
re nem kerülhetett sor. Elképesztően boldog
voltam, hogy kitüntettek. Újvárosi születésű
vagyok, a városrész mindig is a szívem csücs-
ke volt. Minden elismerés különleges szá-
momra, de a városrész szolgálatáért kapott díj
mind közül kiemelkedik. Fantasztikus érzés
egyébként látni, hogy Újváros, amely koráb-
ban meglehetősen alulpozicionált városrész
volt Győrben, az elmúlt időszakban hatalmas
fejlődésen ment keresztül. Elég csak az evan-
gélikus szigetet vagy a folyamatosan szépülő
Kossuth utcát említenem” – nyilatkozta la-
punknak Hallgatóné Hajnal Judit.

A pedagógus, noha már nyugdíjba vonult,
jelenleg is tagja az Evangélikus Iskolák Eu-
rópai Szövetsége igazgatótanácsának.
Munkájával igyekszik segíteni a rászoruló-
kon. Most leginkább az Ukrajnában élők, il-
letve a háború által sújtott, szomszédos or-
szágból menekülni kényszerülők támogatá-
sán fáradozik. A mindennapjait pedig két-
éves unokája aranyozza be.

„Fantasztikus, szavakkal nehezen leírható
érzés volt az unokám születése. Igyek-

TÖLTSE BIZTONSÁGBAN NYUGDÍJAS
ÉVEIT VESZPRÉMBEN!

ÉTETÖRÖM IDÔSEK OTTHONA ÉS NYUGDÍJASHÁZ • 88/688-100 • www.eletorom.hu

Nincs szigetelve az ingatlana? Drága a fenntartása? 
Magasak a rezsiszámlák? Egyedül érzi magát?

Adja el még most jó áron ingatlanát és költözzön be
új otthonába, ahol teljes ellátással várjuk!

• akadálymentes környezet • önálló, 33 nm-es, erkélyes apartman
• állandó ápolói segítség • orvosi rendelô, demensellátás • menüválasztásos étkezés
• gyógytorna, fizikoterápia • sószoba, imaterem • fodrász, kozmetika, pedikûr, masszôr

Nagy ház =nagy gond
Kis lakás =nincs gond

Szerző: Pécskai István
Fotó: H. H. J.
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NAGYSZÍNHÁZ

22. szombat 11.00 A padlás bérletszünet

28. péntek 19.00 Peer Gynt — Győri Balett Premier

29. szombat 19.00 Peer Gynt — Győri Balett Somlai

30. vasárnap 15.00 Peer Gynt — Győri Balett Sipka

PADLÁSSZÍNHÁZ

28. péntek 19.30 152 lépés Auschwitz felé bérletszünet
Karácsony Gergely előadása

KISFALUDY TEREM

22. szombat 17.00 Minden jegy elkelt bérletszünet

25. kedd 11.00 Tom Sawyer kalandjai Sulibérlet G

19.00 Esőember Kiss Bazsa D

26. szerda 11.00 Tom Sawyer kalandjai Sulibérlet H

19.00 Esőember Lelkes C

27. csütörtök 19.00 Esőember Déryné C

28. péntek 19.00 Esőember Várady B

29. szombat 19.00 Esőember Csengery B

30. vasárnap 11.00 Tom Sawyer kalandjai bérletszünet

19.00 Esőember bérletszünet

OKTÓBERI MUSORUNK´́

Online jegyvásárlás:
www.gyoriszinhaz.hu
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A HOSTENOR! ´́
November 16., szerda 19 óra 
NAGYSZÍNHÁZ



2022. október 21. 11

„Mark Twain történetét azért érzem annyira
magaménak, mert a főhős gyerekkora ha-
sonlít az én gyerekkoromra” – kezdte be-
szélgetésünket a darab szünetében Hege-
dűs Ildikó. Az előadás rendezője úgy véli,
rengeteg olyan momentum szövi át a szín-
játékot, mely vele is megtörténhetett volna,
vagy éppen meg is történt. „Amikor színpad-
ra alkalmaztam a művet, a saját sztorijaim-
ból is táplálkoztam, olyannyira, hogy később
elgondolkoztam, hogy a csínytevések közül
melyik az enyém, és melyik az, ami a re-
gényből van. Ez a világ valóságos, szemben
a mai, gyakran virtuális környezettel, ami
körülveszi a gyerekeket. Így elsődleges cé-
lom megmutatni a fiataloknak, hogy napja-
inkban is lehet így élni, de cél az is, hogy a
felnőtteket visszarepítsem az időben, és a
darab segítségével kalandozzanak az emlé-
keikben” – mesélt a rendező.

Hegedűs Ildikó egyúttal azt is elárulta, hogy
az előadás két főhőse a próbafolyamat ide-
jén barátokká vált, olyan szoros kötelék ala-
kult ki közöttük, mint Tom Sawyer és Huck-
leberry Finn esetében. Előbbit Karácsony
Gergely, utóbbit Kurucz Dániel alakítja. „Tom
egy nagyon eleven, rosszcsont, de közben
mégis egy jó szándékú gyerek, akit mindig
elvisz a hév, mindent a játék öröme mozgat
az életében” – így jellemezte karakterét a
teátrum fiatal tehetsége. Karácsony Gergely

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület megbízásából.

2022. NOVEMBER 6. GYŐR, KÁPTALANDOMB 

2. Diabétesz Világnapi Konferencia és Diabétesz Séta
Nézd meg hetente a talpadat! Ha nem megy, kérj segítséget valakitől, vagy hasz-
nálj tükröt! Ápold a lábadat rendszeresen, de fontos, hogy közben ne ejts sebet
a talpadon! Nem mondtam semmi különlegeset, igaz? De mégis, ha cukor-
beteg vagy,  jegyezd meg jól, ezek a tanácsok az amputációtól menthetnek meg! 

KOCSIS ROZI
a Vaskakas Bábszínház igazgatója

KALANDOK A KISFALUDY TEREMBEN

A DARAB, MELYBEN MINDENT A JÁTÉK MOZGAT

Októberben a Vill-Korr sulibérlet nyitó előadásaként debütált Mark Twain klasszikus műve, mely
már első megjelenése idején, 1876-ban hatalmas sikert aratott, később pedig egyike lett a legnép-
szerűbb ifjúsági műveknek. A Győri Nemzeti Színházban Hegedűs Ildikó rendezésében láthatja a
közönség Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Becky Thatcher és társaik történetét. Csínytevések, vidámság
és gyilkosság, kalandok a felnőtté válás útján. Izgalmak, nem csak az ifjúságnak!

után persze barátja, Kurucz Dániel is beszélt
az általa alakított figuráról, és kettejük kap-
csolatáról. „Egymásra hatnak, irányítják egy-
mást, de talán abból adódóan, hogy Huck
utcagyerek, ő picit leleményesebb, hiszen az
árva Tomnak azért van egy biztos pont az
életében, a nagynénje.”

A Mississippi mentén fekvő Petersburg ka-
maszainak nem unalmas az élete, már csak
azért sem, mert egy bűnténnyel is szembe-
sülniük kell. „Nagyon izgalmas a történet, hi-
szen egy picit megmutatja, hogy a felhőtlen

gyermekkorban is vannak nagyon súlyos
események, amelyekre reagálniuk kell. A
tragédia megérinti őket, és döntéseik befo-
lyásolják nemcsak a saját életüket, hanem a
közösségét is. Rájönnek, hogy mi az a fele-
lősségvállalás, mit jelent döntéseket hozni
kényes szituációkban” – zárta beszélgeté-
sünket Hegedűs Ildikó.

A szövevényes, szívhez szóló színjátékban a
főbb szerepekben feltűnik még a többi kö-
zött Bende Ildikó, Jáger András, Sík Frida,
Ungvári István vagy éppen Rupnik Károly.

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: O. Jakócs Péter
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„Sokan feltették már a kérdést, hogy mi az
a pábijubileum. Azt hittem, mindenki tudja,
mit jelent a pábijubi: akkor használjuk, ha
valami nagyon jó, ha nagyon klassz, nagyon
frankó. Jó ritmusa van, ami a rock and roll-
ban fontos. Sok dalban benne van, az enyé-
mekben is. Ez tehát a pábijubi része, a jubi-
leumot pedig nem kell megmagyarázni. Ki-
csit összetoltam a kettőt” – kezdte a le-
gendás énekes.

A koncertre már hetek óta hatalmas az ér-
deklődés. Nem csoda, hiszen Fenyő és ze-
nekara kétórás rock and roll-bulit ad majd,
ahol a „kettőnégy” ütemére még az évek óta
megmacskásodott lábak is dobolni kezde-
nek a parketten.

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Innovációs 
és Technológia
Központ

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4. 

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 
IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

A hazai rock and roll állócsillaga, Fenyő Miklós november 12-én
Győrbe érkezik, hogy az Egyetemi Csarnokban tartsa meg jubileumi
nagykoncertjét. Azaz inkább a pábijubileumi buliját, ahol a sztárven-
dég Szandi lesz. Fenyő a Győr+ Médiának mesélt a részletekről.

FENYO A ROCK AND ROLL
FŐVÁROSÁVÁ VARÁZSOLJA GYŐRT

„Érzésből indul el, hogy milyen dalokat válo-
gatok össze egy olyan nagykoncertre, mint
amilyet Győrben is hallhat majd a közönség.
Lesz a repertoárban egy-két egészen friss
szerzeményem, néhány olyan, amelyek is-
mertek, de koncerteken még csak párszor
hangzottak el, és lesznek azok, amelyeket
bárhol elvár a közönség: a Csókkirály, a Hotel
Menthol, a Csavard fel a szőnyeget! és a töb-
biek, azaz a magyar nép nagy közös nevezői.”

Sztárvendégként érkezik majd Miklós legna-
gyobb felfedezettje, Szandi, akinek a véré-
ben szintén ott lüktet a rock and roll.

„Először akkor találkoztam Szandival, ami-
kor a nővére felhozta hozzánk. Tizenkettő és

fél éves kislány volt, de amikor elkezdett
énekelni, onnantól kezdve tudtam, hogy mi
az utunk. Egyértelmű volt, hogy őt kérem fel
sztárvendégnek a mostani koncertekhez” –
zárta a Fenyő Miklós, aki rock and roll baráti
szeretettel vár mindenkit november 12-én
az Egyetemi Csarnokba. (x)

Fotó: Gesztesi Albert

´́



Hozzávalók 4 adaghoz:
• 250 ml habtejszín • 100 ml tej
• 100 g cukor • 2 egész tojás
• fél vaníliarúd 

A tejszínt, a tejet és 25 g cukrot a vanília-
rúddal együtt felforraljuk, közben egy má-
sik tálban a tojássárgáját és a fehérjét 25 g
cukorral kikeverjük. A felforralt tejből a va-
níliarudat kivesszük, majd a tojásos keve-
rékhez öntjük az egészet, habosra keverjük
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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

és formába öntjük. Használhatunk szuflé-
formákat, ha nincs, kis porceláncsésze is
tökéletes. Vízgőzben 120 fokon 80-90 perc
alatt megsütjük, úgy, hogy egy magas falú
tepsibe vizet töltünk, ebbe helyezzük a
megtöltött formákat.

Tálalás előtt szórjunk kristálycukrot a tete-
jükre, állítsuk a sütőt grill fokozatra, és 5-
10 percig pirítsuk, míg a cukor megkara-
mellizálódik. 

Kovacsics „Koksza” István

CRÉME BRULÉE

Krémes, vaníliás, szájban olvadó, gyorsan, kevés hozzávalóból elkészíthető isteni édességet hoz-
tam, melyet hidegen és melegen is fogyaszthatunk. A desszert fénypontja a roppanós karamell-
réteg, melyet áttörve érkezünk meg az illatos krémhez.

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata licit útján érté-
kesíti 2022. november 9-én:

• Győr, Pándzsa utca; beépítetlen
terület; Hrsz.: 2304/49;
Teleknagyság: 540 m2; Kikiáltási
ár: 20.000.000 Ft+27% áfa

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Va-
gyongazdálkodási FŐosztályán (GyŐr, Vá-
rosház tér 1. Telefon: 96/500-227, ügyin-
tézŐ: Tóthné Szabó Noémi), valamint az
interneten (www.gyor.hu Városháza/ Va-
gyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Településfejlesz-
tési és Városstratégiai Főosztály
pályázatot hirdet 

ENERGIA-
GAZDÁLKODÁSI 
ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére. 

A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció a gyor.hu honlapon, a Pályázatok
menüpont alatt érhető el.

Fo
tó
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A Magyar Géniusz program ré-
szeként a kormány támogatásá-
val megvalósuló vándorkiállítás
lehetővé teszi, hogy nemzetünk
örökségét, legjelentősebb mű-
tárgyait egy időben és egy he-
lyen csodálhassuk meg. A tárlat
idén tavasszal indult Kecske-
métről, majd Gyula és Debrecen
után Győrbe ért.

Végh Katalin, a tárlat főkurátora
arról beszélt, hogy a monumen-
tális vállalkozásban a 67 múzeum
által felajánlott reprezentatív
anyag bemutatását munkatársa-
ik minden helyszínen újratervezik.
S hogy mi mindent láthatunk
majd? Például Csontváry-, Rippl-
Rónai-, Mednyánszky-, Benczúr-,

Lázas munka folyik az Esterházy-palotában, ahol október 30-án egy párját ritkító bemutatón ismer-
kedhetünk meg a Kárpát-medence vidéki múzeumainak legértékesebb műtárgyaival. A nagyszabá-
sú eseményről sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.

A MAGYAR GÉNIUSZ KINCSEI
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Rómer Flóris Múzeum  

Szőnyi-, Vasarely-festményeket,
Kossuth bőröndjét, Szerencsi
csokoládét, soproni szavazóládát,
Gárdonyi naplóját, Mikszáth pipa-
szurkálóját, Deák levelét, komá-
romi nemzetőr csákót, szombat-
helyi aranydiadémot és még
hosszan sorolhatnánk. Egyedi és
pótolhatatlan kincsek ezek mind
anyagi, mind eszmei értéküket
tekintve, amelyeket közönség-
csalogató módon mutatnak be.
Minden korosztály számára kí-
nálnak érdekességeket, a tárgyak
révén megmutatkozó géniuszt
különböző multimediális és virtu-
ális eszközök teszik interaktívvá.

Ugyanennek a projektnek kö-
szönhetően pályázati úton az
országban 38 állandó és 26 idő-
szaki kiállítás újul meg, valamint
39 tudományos munkát is finan-

szíroznak belőle – hangsúlyozta
Csapláros Andrea, a Magyar Vi-
déki Múzeumok Szövetségének
elnöke.

Székely Zoltán, a házigazda Ró-
mer Múzeum igazgatója azt
mondta: Év végéig ez a tárlat pó-

tolja azokat a kiállítóhelyeket,
amelyeket az energiaválság miatt
kénytelenek bezárni. Ezért a Ma-
gyar Géniusz kincsei című kiállítás
október 30. és december 30. kö-
zött, szünnap nélkül, mindennap
látogatható lesz az Esterházy-
palotában 10–18 óráig.
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„Fejleszti a problémamegoldó képességet.
Memória- és koncentrációjavító, logikus
gondolkodásra késztet. Mégis, pozitívum-
ként leginkább azt emelném ki a bridzzsel
kapcsolatban, hogy együttműködésre tanít”
– magyarázta Gyarmathy Ernő, az 1986-
ban alapított, idehaza első számúnak tartott
klub vezetője a Győr+ Médiának.

A bridzs egyik legfőbb előnye, hogy sport és
szórakozás egyaránt. Szellemi torna kár-
tyával, egy társasági játék. Négyen játsszák:
két játékos párt alkotva küzd egy másik duó
ellen. A pár mindkét tagja ugyanazért a cé-
lért küzd. Azért, hogy minél több ütést sze-
rezzen. A játék két részből áll, licitből és
lejátszásból.

Nem csupán a fiataloknak való a bridzs. A nyugdíjasok számára legalább akkor élményt jelenthet.
Mindemellett mindig tud újat mutatni. Különleges és izgalmas kártyajáték, amely a sokadik alkalom-
mal is komoly kihívást jelent. Így jellemzik kedvenc sportágukat a Győri Bridzs SE tagjai. Gyarmathy
Ernő elnök és Fodor Dániel, az egyesület játékosa is irigylésre méltó szenvedéllyel beszél a bridzsről.

TANULJUNK MEG BRIDZSELNI!
Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

„Tíz évvel ezelőtt ismerkedtem meg a
bridzzsel, s azonnal megszerettem. Termé-
szetesen rengeteg gyakorlás szükséges
hozzá, hogy valaki komoly szintre kerüljön a
sportágon belül. Korábban, amikor még Bu-
dapesten éltem, sikerült egészen az élvonalig
jutnom, s az ifiválogatottba is bekerültem” –
mesélte a 28 esztendős Fodor Dániel.

Érdekesség, hogy a 70-80 taggal rendelkező
győri egyesület hazánk legnagyobb bridzs -
klubja. Nemcsak győriek alkotják, az ország
számos pontjáról érkeznek a játékosok, akik

rendszerint keddenként méretik meg tudá -
sukat a Zöldfa étteremben.

„Kiváló a közösség, kulturált emberek játsszák
ezt a játékot. Fiatalok és idősebbek egyaránt
szeretik, mindannyiuk számára kiváló agytor-
nát jelent. Célunk, hogy egyrészt minél több
40 és 50 év fölötti emberrel megszerettessük
a sportágat, s emellett a fiatalokat is arra ösz-
tökéljük, hogy jöjjenek bridzsezni. Szeretnénk
kinevelni olyan tehetségeket, akik később a vi-
lágbajnokságon is képviselhetik a magyar szí-
neket” – hangsúlyozta Gyarmathy Ernő.
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Az 1956-ban elesett, Újvárosban elteme-
tett áldozatokra emlékeznek október 24-
én, hétfőn 14 órakor az újvárosi temető-
ben Máté Mária és Szabó Béla sírjánál.
Ünnepi beszédet mond Szeles Szabolcs
alpolgármester és dr. Fekete Dávid önkor-
mányzati képviselő. Imát mond dr. Lukácsi
Zoltán kanonok plébános. Közreműködik
Pörneczi Imre, a Rába Koncert Fúvószene-
kar trombitása és az Újvárosi Művelődési
Ház kórusa.   > > >

Konferenciát tartanak „125 éves a Magyar
Vagon- és Gépgyár" címmel az ETO Park
Hotelben október 26-án (szerdán) 10 órakor.
Információ és regisztráció: 96/520-274,
ipartortenet@ipartortenet.hu, www.ipartor-
tenet.hu.   > > >

Dr. Alexay Zoltán 85. születésnapja alkal-
mából megjelent „Csendes Vadászat” című
könyvének bemutatójára várják az érdeklő-
dőket október 28-án, pénteken 18 órára az
Arany János Művelődési Ház galériájába. A
könyvet bemutatja: dr. Pápai Emese művé-
szettörténész.   > > >

Szellemes Tölgyes néven rendeznek hallo-
weeni bulit október 28-án, pénteken 18
órától a győrszentiváni tanösvényen, ahol
„szellemes és hátborzongató” szürkületi
futást/sétát terveznek, aminek a végén
teázásra hívják a résztvevőket, a gyereke-
ket pedig apró meglepetések várják a
szervezők.   > > >

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

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

A győri intézményben idén is
megrendezték az iskolai Okto-
berschulfestet. Több mint 1000
látogató gyűlt össze a hagyo-
mányosan bajor fehér-kékbe öl-
töztetett sportcsarnokban. A
teljes iskolaközösség mellett
számos meghívott vendég is
részt vett a rendezvényen.

Anne Andereya főigazgató és
Havassy Tünde, az Audi Hunga-
ria Iskola Intézményfenntartó és
Működtető Közalapítvány kura-
tóriumának elnöke közösen nyi-

BAJOR HAGYOMÁNY
AZ AUDI HUNGARIA ISKOLAKÖZPONTBAN

tották meg a rendezvényt, kö-
szöntőjükben mindketten örö-
müket fejezték ki, hogy ilyen so-
kan elfogadták a meghívást és
eljöttek az eseményre. Szokás
szerint az óvoda kis táncosai fel-
lépésükkel színesítették a ren-
dezvényt, mely nagy sikert ara-
tott. A talpalávalót Fischer Norbi
és a Diamant Kapelle szolgáltatta,
akik lendületes dallamokkal gon-
doskodtak a sörsátorhoz illő jó
hangulatról. Természetesen idén
is bajor finomságokkal várták a
vendégeket.

Amíg a felnőttek a sportcsar-
nokban szórakoztak, addig a
gyermekekről sem feledkeztek
meg a szervezők. Kézműves
foglalkozással, arcfestéssel, mi-
nidiszkóval, léghokival, ugráló-
várral és elektromos gokartpá-
lyával várták a kisebbeket.

A késő estig tartó iskolai rendez-
vény az idei évben is nagy sikert
aratott a vendégek körében. (x)
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a
Cinema City Győr moziban szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

Az október több szempontból is különleges
a győri állatkert számára. Idén először két-
napos halloweennel várja kedves látogatóit
a hely, a hónap utolsó péntekén pedig meg-
nyitja kapuit a győriek legújabb játszóháza,
a Csarnok. 

Az állatkerti játszóház felhőtlen és időjárás-
független találkozási pontot nyújt majd az
egész családnak. A téli állatkert igazi különle-
ges paradicsommá változik sötétedés után.
Október végétől lehetőség nyílik arra, hogy az
érdeklődők a hétköznap estéket oroszlán -
üvöltéssel kísért szórakozással töltsék. 

Október 28-án 12.30-kor lesz a játszóház hi-
vatalos megnyitója.  Október 30-án, vasárnap
10-től 16 óráig családi tökfaragásra várják a
látogatókat az állatkert munkatársai. Vasár-
nap 16 óra után kezdődik az izgalmas hallo-
weeni kalandozás első napja. 16.30-tól szo-
borkeresés! A szobrok egy rejtvényt őriznek,
amelynek megfejtéséért cukorka jár a részt-
vevőknek. Mindeközben a főbejárat melletti
kőszínpadon 18 és 20 órakor mesés lézer -
show szórakoztat mindenkit. 

A HALLOWEENI HÉTVÉGÉN NYÍLIK A JÁTSZÓHÁZ
Szöveg és kép: Xantus János Állatkert

Október 31-én 16 órától kezdődik a hagyo-
mányos halloweeni kincskeresés. Ezen a na-
pon is csak a telefonra vagy egy jegyzetlapra
lesz szükség a játékhoz. Itt lesz Drakula,
Frankenstein, Piton professzor és Gandalf.
Aki pedig igazi királynak/királynőnek szeret-
né érezni magát, most megteheti: foglaljon
helyet a Vastrónon. Az ünnepi hangulatot
fényfestés teszi még izgalmasabbá. 19 óra-
kor az elefántkifutónál a tűzzsonglőrök
ámulatba ejtő előadása lesz látható.

Az állatkert mindkét nap látványetetésekkel,
zooshow-kkal, elefánttréninggel és pingvin-
sétával készül. 

Vásárolja meg jegyét elővételben, hogy el-
kerülje a sorban állást!

Vásároljon családi bérletet, így egész évben,
nyitvatartási időben bármikor ellátogathatnak
kedvenc állataikhoz és a Csarnokba, mindösz-
sze négy és fél belépőjegy áráért. (x)



Halottak napjához és mindenszen-
tekhez közeledve a győri piactereken
is feltűntek a kegyeleti ünnepekhez
kötődő, szezonális termékeket kíná-
ló árusok. A vásárcsarnokban az ár-
kádok alatt és a létesítmény előtti
téren több stand várja a vásárlókat,
akik koszorúk, élő és művirágok,
csokrok, mécsesek széles választé-
kából válogathatnak. Hasonló kíná-
latot találnak a vevők a Dunakapu
téri piacon szerdán és szombaton, a
belvárosi Virágpiacon, valamint a ná-
dorvárosi köztemető régi kapujánál
– a körforgalomnál – és a felújított
burkolatú piactéren és a Szentlélek
téri bejáratnál.
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A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A nyílt napra
október 26-án, szerdán déli 12 óráig a www.gyorszol.hu weboldalon,

a media@gyorszol.hu e-mail-címen, illetve – munkanapokon 7 és 16 óra
között – a 96/505-050-es telefonszámon lehet jelentkezni.

Nyílt napot tart a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
Rozgonyi utcai telephelyén október 28-án, pénteken a Távhő-
szolgáltatás Napja és az Erőművek Éjszakája alkalmából.

Három időpontban,
15, 16 és 17 órakor kezdődik
a telephely bejárása.

Bővebb információ a www.gyorszol.hu
weboldalon olvasható.

NYÍLT NAP a távhőszolgáltatónál

A mindenszentekhez és halottak napjához
kapcsolódó kegyeleti ünnepeket megelőzően
a Győr-Szol Zrt. minden évben nagy figyel-
met fordít a győri köztemetők felkészítésére.
Az utolsó héten az üzemeltető megerősített
létszámmal dolgozik a falevél összegyűjté-
sén, elszállításán. A szilárd burkolatú utakat
géppel, a kavicsos utakat kézi erővel seprik,
tisztítják. Folyamatos a temetőkből a hulla-
dék elszállítása. A Nádorvárosi köztemető
régi bejáratánál – a körforgalomnál –, a fel-
újított burkolatú piactéren és a Szentlélek té-
ri bejáratnál koszorút és virágot árulnak. A
Szabadhegyi köztemetőnél virágbolt üzemel.
Már korábban, az ünnepi készülődés kereté-
ben a győri sírkertek ágyásaiba összesen
kétezer árvácskát ültettek el.

Feladat: parkolóházak takarítása 8 órás 
munkaidőben, folyamatos munkarendben

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

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

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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu A borí-
tékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse
fel a pályázott munkakör megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és
Kivitelezési igazgatósága felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

PARKOLÓHÁZ-TAKARÍTÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

GÉPJÁRMUVEZETO

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ,
GÉPI PARKGONDOZÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

ASZALOS-ÁCS-TETOFEDO,
CSOSZERELO

KEGYELETI ÜNNEP A TEMETŐKBEN
A győri köztemetők november 5-ig 7 és 20
óra között látogathatóak. A sírkertek téli nyit-
vatartása november 6-án lép életbe, ezután
8 óra és 17 óra között lesznek nyitva. A vár-
hatóan nagy létszámú gyalogosforgalom mi-
att a Nádorvárosi köztemetőbe és a Szabadi
úti köztemetőbe október 29-én, 30-án, 31-
én és november 1-jén 7 és 11 óra között hajt-
hatnak be autóval az arra jogosultak.

A temetői autóforgalom csökkentése, valamint
a nehezen mozgó látogatók érdekében térítés-
mentesen igénybe vehető, elektromos kisbusz
közlekedik október 31-én és november 1-jén
9 és 16 óra között a Nádorvárosi köztemető-
ben. A járatok a régi ravatalozó elől indulnak és
folyamatosan, körjáratszerűen közlekednek a

KOSZORÚÁRUSÍTÁS A PIACOKON

temetőn belüli főbb utakon, a rászorulók az
igényeik szerint szállhatnak fel és le. Minden
győri köztemetőben november 1-jén 10 és
16.20 óra között gondnoki szolgálat működik,
ennek köszönhetően a távolról érkezők szá-
mára a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés le-
hetősége biztosított lesz.

A győri köztemetőkben a kegyeleti megemlé-
kezés időszakában várhatóan biztosított lesz a
vízvételi lehetőség a kutakból. A köztemetők-
nél fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani.
A biztonság miatt fontos, hogy senki se hagy-
jon a gépkocsiban látható helyen értéket. A sí-
rokra, vagy a kút mellé se tegyenek még rövid
időre sem autó- és lakáskulcsot, mobiltelefont
és hasonló tárgyakat a temetőlátogatók.

´́ ´́

´́ ´́
´́ ´́
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Értesítés sírhelyek bérleti idejének lejáratáról

hogy a Győr-nádorvárosi, Révfalui, Templom úti, Sugár úti, Újvárosi, Malomsori, Koroncói úti közteme-
tőkben az 1997. december 31-ig megváltott sírhelyek 25 éves bérleti ideje 2022. december 31-én lejár.

A Győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Szabadi úti köztemetőkben 2012. december 31-ig
megváltott urnahelyek 10 éves bérleti ideje 2022. december 31-én lejár.

A Győr-nádorvárosi köztemetőben 1922. december 31-ig megváltott kripták 100 éves bérleti ideje 2022.
december 31-én lejár.

A Győr-nádorvárosi, Révfalui, Sugár úti, Templom úti, Malomsori köztemetőkben az 1997. december 31-ig
megváltott urnakripták 25 éves bérleti ideje 2022. december 31-én lejár.

A sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakripták újraváltására 2023. december 31-ig van lehetőség a temetőgondnoki
irodákban, ügyfélszolgálati időben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a sírhelyeknél az utolsó koporsós temetéstŐl számít a 25 év, az urnatemetés a sírhely meg-
váltási idejét nem hosszabbítja meg. Urnahelyeknél, kriptáknál, urnakriptáknál a megváltástól számít a lejárati idŐ, nem
az utolsó temetéstŐl. Kérjük, hogy akinek a tulajdonában 8 hónapnál régebben szétszedett, vagy düledezŐ síremlék
van, 2022. december 31-ig gondoskodjon a helyreállításról. A vonatkozó jogszabályok alapján ezeket a síremlékeket
a temetŐ üzemeltetŐje elszállíttatja, melynek költségei a tulajdonost terhelik.

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, 

APannon-Víz Zrt. munkatársai az el-
múlt hetekben a Győri Rendőrkapi-
tányság Szakmai Konferenciáján és az

idősek klubjaiban tartott előadásokon hívták
fel az idősebb generáció figyelmét az eset-
legesen rájuk leselkedő veszélyekre, vissza-
élésekre. De nemcsak ők, hanem bárki csalók
áldozatává válhat, ha nem figyel kellően! Az
ilyen esetek elkerülése érdekében fontosnak
tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy munka-
társaink csak az alábbi ügyekben kereshetik
fel felhasználóinkat ügyintézés céljából.

A Pannon-Víz Zrt. munkatársai évente egy al-
kalommal keresik fel személyesen a háztar-
tásokat a vízmérők éves leolvasása miatt,
aminek idejéről a számlából tájékozódhatnak.
A lakossági felhasználási helyek felkeresése
mindig a megadott hónap 1–15. napja között
történik. Kiemelten fontos megemlítenünk,
hogy pénzt, aláírást, egyéb adatot nem kérhet
a leolvasó. A vízmérő-leolvasók a Pannon-Víz
emblémájával ellátott formaruhát viselnek és
az adatokat digitálisan, PDA készülékekben
rögzítik. Minden leolvasónk egyedi sorszám-
mal ellátott fényképes igazolvánnyal rendel-
kezik, melynek érvényességéről a 96/522-
601-es telefonszámot tárcsázva megbizo-
nyosodhatnak a felhasználók, amennyiben
kétségük támad a szakember kilétét illetően.

A Pannon-Víz Zrt., valamint a megbízott al-
vállalkozó 8 évente vízmérőcseréket végez.
A mérőcseréről minden esetben jegyző-

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a
hulladékszállítás október 23-án, valamint
október 31-én és november 1-jén változás
nélkül történik. A szolgáltatással érintett
helyeken a megszokottak szerint reggel 6
órára kérik kitenni ürítésre a kukákat. A
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fit Kft. üzemeltetésében lévő hulladékud-
varok október 23-án és november 1-jén
egységesen zárva lesznek, október 31-én
a rendes nyitvatartás szerint látogathatóak.
A GYHG Bartók Béla úti ügyfélszolgálati iro-
dája október 31-én és november 1-jén zár-
va lesz, ugyanezen a két napon a telefonos
ügyfélszolgálat nem lesz elérhető.

A szolgáltatásokról a www.gyhg.hu
weboldalon és a Hulladék 112 applikáció -
ban olvasható további információ.

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári napon 0–24
órában hívható.

Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat, va-
lamint a Széchenyi István Egyetem P5 és P6
jelű fizetőparkoló-zónájának beállói október
23-án díjfizetés nélkül vehetőek igénybe. A
Révai, az Árpád, a Vásárcsarnok és a Dr. Petz
Lajos parkolóházban, valamint a Dunakapu
mélygarázsban folyamatosan a szokásos, ér-
vényben lévő díjakért lehet parkolni. A Jókai
parkolóház október 17-től november 14-ig
felújítási munkálatok miatt részlegesen zárva
tart. Az üzemeltető az átalánydíjas bérlettel
rendelkező ügyfelek számára a pinceszinten
biztosít parkolási lehetőséget. Mások a par-
kolóházat nem tudják igénybe venni.

A győri vásárcsarnok október 23-án zárva tart.
A Dunakapu téri piacon október 22-én 6 és 13
óra között lesz kereskedés. A Barátság Sport-
park október 23-án 7 és 22 óra között, a Ber-
csényi ligeti és az Örkény utcai sportpályák 7
és 21 óra között, a Tompa utcai, Ifjúság körúti
(I-es tó mellett) sportpálya, valamint a Kodály
Zoltán utcai kosárlabdapálya 8 és 21 óra kö-
zött látogatható. A Szabadhegyi, Nádorvárosi,
Révfalui, Újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Ma-
lomsori és Koroncói úti köztemetők a nyári
nyitvatartási rendnek megfelelően egysége-
sen 7 és 20 óra között látogathatóak.

Bővebb információ: www. gyorszol.hu

NE VÁLJUNK ÁLDOZATTÁ
A CSALÓKKAL SZEMBEN!
Szöveg és kép: Pannon-Víz Zrt. könyv készül. Mielőtt aláírnák a jegyzőköny-

vet, győződjenek meg róla, hogy a cserélt
óra állása és a jegyzőkönyvre írt adatok
megegyeznek. A társasházi mellékmérő
cseréjének költségei a felhasználót terhelik,
melynek fizetése a helyszínen történik.

A vízmérőkkel kapcsolatos műszaki ügyinté-
zéseken kívül bejelentett műszaki hibával
kapcsolatban kereshetik fel a felhasználókat
a szakembereink. A közterületen, illetve a víz-
mérőaknában keletkezett hibák elhárításáért
a Pannon-Víz Zrt. a felhasználók felé helyszíni
díjat nem számol fel. A mérőóra utáni belső
hálózaton felmerülő meghibásodás esetén
vízvezeték-szerelő megbízása szükséges.

Rendkívül fontos, hogy szolgáltatónk telefo-
non keresztül személyes adatokat nem kér,
mivel a szükséges adatokat a szerződés meg-
kötésekor a felhasználó már megadta. Kérjük,
legyenek óvatosak és éberek, ne dőljenek be
jóhiszeműen a csalóknak! Ha bármiféle kétsé-
gük merülne fel a leolvasások, vízmérőcserék,
telefonhívások alkalmával, tárcsázzák az éjjel-
nappal hívható 96/522-601-es számot vagy
a 06-80/20-40-86-os ingyenes zöldszámot!

TÁJÉKOZTATÓ
A GYŐR-SZOL OKTÓBER 23-I
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

ÜNNEPI INFORMÁCIÓK
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Az UNI Győr ETO HC jégkorongcsapata
a második vonalban kezdte el a fel-
nőttbajnokságot, az egyesület után-

pótlás gárdái pedig továbbra is sikeresen
szerepelnek. Nem csak a klub játékosainak
létszámán mérhető az, hogy mennyire nép-
szerűek a jeges sportok Győrben. Minden
évben rengetegen élnek a közönségkorcso-

lyázás lehetőségével, amely november első
hétvégéjétől ismét beindul. A jeges témákról
Nagy Ákossal, az UNI Győr ETO HC ügyveze-
tőjével beszélgettünk.

A szezon elkezdődött, az előző idényben a
profi ligában játszott az ETO felnőttegyüt-
tese, mi a helyzet most a klub sportolóival?

NOVEMBER ELEJÉN NYIT A JÉGPÁLYA
Viccesen szoktuk mondani egymás között,
hogy küzdünk, mint malac a jégen, ami az
üzemeltetést illeti, de biztosított az összes
gyerek számára az edzéslehetőség, az után-
pótlásunk erős bázis, ők elkezdték a bajnok-
ságokat. A felnőttek a második vonalban az
Andersen Ligában indulnak. Ez egy amatőr
bajnokság, ahol tehetséges fiatalok és ruti-
nos, korábbi profi játékosok alkotják a legtöbb
csapat keretét. A klubunk, a létesítményünk
régióközpont, több helyről, megyei jogú váro-
sokból is jelezték már a kollégák, hogy nem
tudják fenntartani a pályát, ezért tervben van,
hogy más, nehéz helyzetben lévő csapatok is
Győrben játsszák le a meccseiket.  

Tömegeket mozgat meg évről évre a lakossá-
gi korcsolyázás. Erre lesz lehetőség most is?
Nem szeretnénk bezárni! Nyilván az energia -
válság a jégkorongot és a műjégpályákat ne-
héz helyzetbe hozta országszerte, hiszen az
uszodák mellett ezeknek a létesítményeknek
a fenntartása, üzemeltetése a legenergiaigé-
nyesebb. Ez minket is érzékenyen érintett,
amikor terveztük gazdaságilag az évet, eny-
nyire extrém emelkedést lehetetlen volt be-
kalkulálni. Szeretnénk túlélni, hiszen Győrben,
ahol nagyon népszerű a lakossági korcsolyá-
zás, óriási visszalépés lenne, ha bezárnánk.
Naponta kapjuk az érdeklődő üzeneteket a
különböző fórumokon, hogy mikor lehet jönni
korizni. A jó hírem az, hogy november első
hétvégéjén, tehát 5-én és 6-án megnyitjuk a
Nemak Jégcsarnokot a lakosság számára.

Várható-e változás az előző évek rendjéhez
képest?
Egyelőre a jégkorongmeccsek és az edzé-
sek miatt a csarnokban hétvégente 15 és
17 óra között lesz egy turnus, valamint 18
és 20 óra között is, ahol különböző zenés
programok is várják a korcsolyázókat. Re-
ményeink szerint november közepén fordul
majd igazán téliesre az idő, és ez lehetővé
teszi, hogy el tudjuk indítani a korizást a
hátsó sátras jégpályánkon is. Akkor pedig
visszaállunk az elmúlt években megszokott
rendhez, pénteken, szombaton és vasárnap
is lesznek turnusok. A jegyárakban vissza-
fogott emelést érezhetnek csak a vendége-
ink, de lesz például egy nagyon kedvező árú
családi jegy. Megy tovább az ovikori prog-
ram is, októberben elindultunk a környék-
beli települések ovis csoportjaival, januártól
pedig szeretnénk újra fogadni a tizenhét
győri önkormányzati óvoda gyerekeit. Ta-
valy több mint hétszáz gyerek összesen
hétezer alkalmat töltött el nálunk, visszük
tovább ezt a programot. Egy fantasztikus
kirakat volt számunkra korábban a Duna-
kapu téri jégpálya, mindenki szerette, ren-
getegen korcsolyáztak ott. Sajnos ezt a le-
hetőséget az energiaárak miatt ezúttal el
kell, hogy engedjük. Egyeztetve a városve-
zetéssel úgy döntöttünk, idén nem lesz a
téren korcsolyázásra lehetőség, de várunk
mindenkit a jégcsarnok pályáin. A koripálya
élt és élni fog, ez örök, ahogy a büfében a
retrogofri és a tea is.

AGyőri Atlétikai Club utóbbi időszakban
remeklő versenyzőit és felkészítőiket

köszöntötte a városházán Radnóti Ákos
sportért is felelős alpolgármester. Szabó Bence
az evezős világbajnokságon Furkó Kálmán
párjaként ezüstérmet szerzett, míg az U23-as
Eb-n és az egyetemi Európa-bajnokságon is
kiválóan szerepeltek a GYAC evezősei. Elis-
merést vehetett át az eseményen Szőllősi
Balázs, az U23-as Eb-n szerzett ezüstért,
Fehérvári Eszter az Eb-döntőért, valamint az
egyetemi Európa-bajnokságon jól szereplő
Fazekas Fanni és Szigeti Roland is.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter
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Korábban úgy nyilatkozott, októberben dönt a jö-
vőjéről. Folytatja a versenyzést?
Jövőre még biztosan rajthoz állok. Továbbra is ed-
zésben vagyok, de már nem feltétlenül olyan in-
tenzitással végzem a tréningeket, mint amikor ko-
rábban a világbajnokságra vagy éppen az olimpiá -
ra készültem. Más volt a legrangosabb viadalokra
felkészíteni magam, mint most az országos baj-
nokságra. Félreértés ne essék, ezt is élvezem, de
azért van különbség a kettő között.

Tudja már, meddig kajakozik?
Pontosan még nem tudom megmondani. Az viszont
biztos, hogy most zajlik a profi karrierem utolsó fel-
vonása. Huszonöt éve versenyzem a legmagasabb
szinten, az elkövetkezendőkben igyekszem majd a
civil életemre fókuszálni. Rengeteg mindenre nem
jutott időm az elmúlt két és fél évtizedben.

Például mire nem?
Van egy szántóföldem, amelyet tíz éve nem tudtam
lekaszálni. Van egy szeretett veterán autóm, amely-
ben hosszú ideje nem ültem. Számtalan apróságot
említhetek, amelyekre végre szeretnék időt szánni.

Az edzősködés nem érdekli?
Jelen pillanatban nem. Az edzői pálya ugyanis
százszázalékos figyelmet és összpontosítást
igényel, rengeteg időt vesz el. Én most szeretnék
lazítani, nyaralni, kikapcsolódni, s ahogy említet-
tem, úgy összességében a civil életemre össz-
pontosítani.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség tavaly hozta lét-
re a Kammerer Zoltán Regionális Akadémiát. Lát-
ja már, ki lehet a sportág új klasszisa?
Nagyon sok tehetséges, ügyes gyermek tagja az
akadémiának. Közülük kiemelkedik egy 16 év
alatti kislány, aki ígéretes karrier előtt áll. Nagyon
sokat várok tőle, könnyen el tudom képzelni, hogy
ő lesz a sportág elkövetkezendő időszakának
nagy magyar sztárja.

Televíziós szakkommentátorként hallhattuk az
Európa-bajnokság során. Elképzelhető, hogy a
jövőben rendszeresen feltűnik majd a televízió
képernyőjén?
Jól éreztem magam, de azért ennyire nem szeret-
nék előreszaladni. Szerencsém is volt, hogy jól állt
a szerep, hiszen ismerem a sportolókat, ezért
könnyebb dolgom is volt, mintha egy kívülálló
szakember kapta volna a feladatot.

Továbbra is elnyűhetetlen, élvezi az életet és persze a kajakozást Kammerer
Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok ikon 44 esztendősen is rendkívül iz-
mos, kicsattan az erőtől. Nem mellékesen sikeres: ezt jelzi, hogy nemrégiben
két országos bajnoki címet nyert. Nagy kérdés ugyanakkor: meddig kajako-
zik? A Győr+ Médiának elárulta, elkezdődött pályafutása utolsó fejezete.

Szerző: Pécskai István
Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

KAMMERER: EZ KARRIEREM 
UTOLSÓ FELVONÁSA

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: október 21—27.

899 Ft/kg

Sertésmáj

FJK tôkehalmáj 115 g, olívás 
8078,26 Ft/kg

Étkezési libazsír
200 g, 4745 Ft/kg

1699 Ft/db

Hízott kacsacomb

3399 Ft/kg

949 Ft/db

Riska sajt  
laktózmentes

929 Ft/db

Sertésnyelv 1200 Ft/kg
Sertésszív 750 Ft/kg
Sertésköröm 499 Ft/kg

Rege céklasaláta, tormás
330 g, 603,03 Ft/kg

199 Ft/db

Koszorúk, krizantémok, árvácskák
széles választékban kaphatók!

Üvegmécses 
10 cm

169 Ft/db



ARégi Győr főszerkesztője, Kozma
Endre volt segítségünkre felderíteni
az egykori strandfürdő történetét. A

folyóinknak köszönhetően a szabad fürdő-
zés évszázadokon át adott volt a győriek
számára. Az I. világháború után mutatkozott
először igény uszoda létesítésére, ugyanis
1918 után Győrben fellendült a sportélet,

evezősök, úszók készültek országos verse-
nyekre. Az uszoda tervezésével Hajós Alfré-
dot, a „világ elismerten legnagyobb uszoda-
építő tekintélyét”, az újkori olimpiai bajnokot
bízták meg. Az új uszoda helyszínéül pedig a
Cziráky teret jelölték ki. Az építkezés 1931

STRANDFÜRDŐ ANNO
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Régi Győr

A Győri Vízi Élménypark munkálatai tavaly januárban kezdődtek és várhatóan jövő nyáron birtokba is
vehetik a létesítményt a látogatók. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztés so-
rán egy modern, a győriek és az ide látogatók számára is vonzó élményfürdőt alakítanak ki, amelyhez
Magyarország Kormánya 21,3 milliárd forintot biztosít.

A II. világháborús bombázások az uszodát sem
kímélték, a háborút követően két évig halódott
a vízi élet, majd 1947-ben újjáépítették.1962.
május 1-től az első termálkút vizét, amely
2000 méter mélyről feljutó gyógyhatású víz
volt, bevezették a gyermekmedencébe, és
még abban az évben társadalmi munkával épí-
tettek egy új termálmedencét.

Az 50×20 méteres, 8 rajtkővel rendelkező
sportmedencét, melynek vizét termálkút
biztosította, 1963. június 23-án avatták fel
a Vasas ETO által rendezett országos II. és
III. osztályú úszó-csapatbajnoksággal.

A strandfürdő bővítési tervét 1965 januárjában
tették nyilvánossá, melyben újabb termálkutak
fúrása és két új medence megépítése szere-
pelt. A tervek októberre meg is valósultak, így
Győr a régió kiemelkedő fontosságú fürdővá-
rosa lett. A termál épületét 1988-ban robban-
tották fel. A ’80-as évek elején tervpályázatot
írtak ki a fürdő további fejlesztésére. A rend-
szerváltás időszakában azonban sem pénz,
sem tervek nem voltak. Legközelebb  2004. ok-
tóber 3-án már mint Rába Quelle Gyógy-, Ter-
mál- és Élményfürdő nyitotta meg kapuit, és
szolgálta a fürdőzőket egészen 2020-ig. (x)

áprilisában kezdődött, és ezzel párhuzamo-
san elkezdték szervezni a próbafúrásokat a
mai uszoda környékén, mivel a geológiai
mérések szerint a mélyben akár 50-60 fo-
kos hőmérsékletű víz is lehet – derült ki a
korabeli lapok tudósításaiból.

A létesítmény 1931. július 6-án nyílt meg,
egy 50×18 méter méretű nagy medencé-
ből és egy lubickolóból állt, kiegészítve öl-
tözőépületekkel, kazánházakkal. Fekvése
és technikai megoldása miatt pedig egye-
dülálló volt az országban, nemcsak az or-
szágban először alkalmazott klórtisztítá-
sos technológia miatt számított úttörőnek,
hanem letisztult formálása és tiszta funk-
cionalitása is újdonság volt. A Cziráky-em-
lékműtől pedig még impozánsabb és egye-
di hangulatú lett. A medencéket a Duna vi-
zével töltötték fel és bonyolult eljárással
gondoskodtak annak fertőtlenítéséről,
cseréjéről és melegítéséről. Az öltözőkön
kívül a pihenni vágyókat büfé, konyha és
közös étkező-, napozóterasz várta. Az 50
méteres medencét egyik oldalon végigkí-
sérte egy napozóteraszként és lelátóként
is szolgáló lépcsőzetes kiemelés. A kora-
beli szabványok szerint a medence alkal-
mas volt úszó- és vízilabdaversenyek ren-
dezésére is. Az első avatóversenyt július 9-
én tartották, majd augusztusban újra jeles
úszók versenyeztek, és ekkor rendezték
meg az első vízilabda-mérkőzést is Győr-
ben – tudtuk meg Kozma Endrétől.


