NÉPSZÁMLÁLÁS –

PÓTÖSSZEÍRÁS!
H

a még nem vett részt a népszámlálásban, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban november 21.
és 28. között! A pótösszeírásban azoknak kell részt venniük, akik a népszámlálási kérdőívet sem online, sem
számlálóbiztos segítségével nem töltötték ki. A népszámlálásban való részvétel törvényi kötelezettség.
A Polgármesteri Hivatal (Győr, Honvéd liget 1. szám
alatti) épületében, a városháza alagsorában, illetve a Lakossági Kapcsolattartó Osztály (Győr, Szent István út
27.) irodájában hétfőn, kedden, szerdán 8 és 15 óra között, csütörtökön 8 és 17.30 között, pénteken 8 és 12
óra között fogadják az ügyfeleket. Szombaton és vasárnap 10 és 14 óra között a Szent István út 27. szám alatt
is várják a lakosokat. November 28-án, hétfőn pedig
mindkét helyszínen 8.30-tól 18 óráig jelentkezhetnek a
kérdőívek kitöltésére a lakosok.
További információt a nepszamlalas2022.hu oldalon és a www.gyor.hu/nepszamlalas oldalon talál.

VASÁRNAP RÉGISÉGVÁSÁR

R

égiségvásárt rendeznek november 20-án, vasárnap a Tarcsay
utcai piactéren reggel 7 és 14 óra között. Szép használati tárgyak, lakberendezési kiegészítők, gyűjtőknek lehetőség gyűjteményük gyarapítására és még karácsonyi ajándékok is várják az Antik
Expóra látogatókat.
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy a vasárnapi rendezvény ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay utcai
parkoló egész területén. A szolgáltató mindenkit arra kér, hogy
gépjárművével november 19-én, szombaton 20 óráig hagyja el
a parkolót, melyet a vasárnapi Antik Expót követően lehet újra
használni.

MÉG BIZTONSÁGOSABB LESZ
A GYŐR–PANNONHALMA KERÉKPÁRÚT

M

ég biztonságosabb lesz a Győrt és
Pannonhalmát összekötő kerékpárút.
Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője elmondta, többek között forgalomtechnikai tükrök, korlátok és nyomógombos jelzőlámpák valósulnak meg a kicsit több mint
18 kilométeres kerékpárút mentén, 300 millió forintból. „Számos biztonságot szolgáló
javaslatom volt, de sok jó lakossági ötlet is
érkezett, ezekből állítottunk össze egy cso-

magot, amit a Nemzeti Infrastrukturális Fejlesztési Zrt. elfogadott és forrást is biztosított rá” – mondta Kara Ákos.
A forgalomtechnikai tükrök, a kerékpáros
korlátok és a szalagkorlát már a helyükre kerültek, a napokban pedig az úgynevezett bejelentkezős, nyomógombos jelzőlámpák kivitelezése is megkezdődött. A fejlesztések
év végéig elkészülnek.
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Alpolgármesteri vizitre érkezett csütörtökön a Győr+ Média székházába dr. Pergel Elza, hogy a legfrissebb aktualitásokról tájékoztassa a győrieket. Így szóba kerültek a kulturális intézmények, de
a közelgő adventi sorozatról is beszélt a városvezető.

DR. PERGEL ELZA: DOBOGÓN ÁLLVA

´´
IS LEHET CSODÁKAT MUVELNI!

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

A

z őszi, szomorkás idő ellenére is bizakodást sugárzó hangulatban érkezett rádiónk stúdiójába az alpolgármester, aki elsőként a kulturális intézmények nyitvatartásáról beszélt. „Városvezetőként nagyon büszke vagyok a kulturális életre, hiszen Győr az elmúlt évtizedekben szépen felépítette ezt az arcát
is. Méltán lehetünk büszkék az intézményeinkre, világhírű ismertséggel rendelkező társulatok működnek a városunkban.
Mindenkinek közös problémája azonban
az energiahelyzet. Nyáron komoly tervezésbe kezdtünk, most már látjuk a konkrét
számokat, biztos, hogy tetemes költségnövekedéssel kell számolnunk, de szeretnénk ezt a feladatot úgy megoldani, hogy
a lakosság ebből minél kevesebbet érezzen, és az intézményeknek is a lehető legkevésbé fájjon. Tudomásul kell vennünk,
hogy feladat van, helyt kell állni” – fogalmazott dr. Pergel Elza.
Az alpolgármester felhívta a figyelmet arra,
hogy egyes létesítmények szakaszos nyitvatartással üzemelnek, mint például a Kisfaludy Károly Könyvtár, de más művelődési
intézményeknél is történtek változások. A
városvezető a viziten rámutatott, hogy különböző platformokon keresztül mindenről
informálják a lakosságot, érdemes tájéko-

zódni. Az alpolgármester egyúttal kiemelte,
hogy különféle szolgáltatásokkal igyekeznek
kielégíteni az igényeket.
A Szalay utcában épülő bölcsőde is terítékre
került. Dr. Pergel Elza úgy fogalmazott, hogy
40 éve nem került sor új bölcsőde építésére
a városban, ezért kiemelkedő a beruházás. „A
Szalay utcai beruházás nagyon kedves a szívemnek, pályázati támogatással és önkormányzati hozzájárulással egy modern, minden igénynek megfelelő létesítmény épülhet
Győrben” – fogalmazott a városvezető.
A műsor zárásaként a közelgő ünnepekről, az
adventi programokról kérdezték a műsorvezetők vendégüket. „Szívem fáj, hiszen idén
szerényebb keretek között tudjuk majd megrendezni az adventi forgatagot. A Széchenyi
tér mindig megtelt karácsony előtt élettel és
szeretettel. Azt gondolom, hogy az elcsendesülés időszakában is helye van az ünneplésnek és annak, hogy találkozzunk, összegyűljünk. A mai világban erre igénye van az embereknek. Az idei advent nem lesz olyan monumentális, nem lesz kisszínpadunk sem, de
hiszem, hogy egy egyszerű dobogón állva is
lehet csodákat művelni. Az Audi Hungaria Iskolaközpont diákjai lesznek a segítségünkre.
A diákok műsora szórakoztatja majd hétről
hétre, a korábbról megszokott időpontban a
közönséget. Ez számunkra is egyfajta ajándék, hiszen a hangosítást is biztosítják, reméljük, mindenki nagy örömére.”
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Folytatjuk a Győr jövőjét érintő, az ipari park bővítésével kapcsolatos, a győrszentivániak, a győriek
által dr. Dézsi Csaba András polgármesterhez intézett kérdésekre adott válaszok közlését.

A GYŐRIEK KÉRDEZNEK, A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

„ORVOSKÉNT RENDKÍVÜL FONTOSNAK TARTOM

A PONTOS DIAGNÓZIST”

sem a daganatok, sem a tüdőrák, sem a légúti betegségek okozta halálozás, sem pedig
a vizsgált megbetegedések (asztma, allergiás bőrbetegségek, daganatok, krónikus
obstruktív tüdőbetegségek) tekintetében.”
Ettől függetlenül szerintem egy ilyen súlyos,
orvos által tett kijelentést, annak valóságtartalmát mindenképpen ki kell vizsgálni.

Ön mit tesz annak érdekében, hogy a most
napvilágot látott egészségügyi adatok (állítólag az utóbbi 7 évben 20-30 százalékkal
nőtt a daganatos megbetegedések száma,
és az utóbbi két évben megduplázódott az
asztmás gyermekek száma Győrszentivánon) szakemberek által kivizsgálásra kerüljenek, és konkrét, gyors lépések történjenek a szentivániakat már most is sújtó káros hatások kivédésére?
Az első konkrét és gyors lépésem, hogy tisztelettel kérem az említett adatok hiteles forrásának megjelölését. Ha a háziorvos ilyen
mértékű növekedést tapasztalt, azt etikai
kötelessége volt jelenteni az egykori tisztiorvosi szolgálatnak, illetve jogutódjának, a
Kormányhivatalnak. Feltételezem, hogy ezt
megtette. Erről hivatalosan kértem tájékoztatást a főispán hivatalától. Orvosként rendkívül fontosnak tartom a pontos diagnózist,
mert kizárólag az segítheti elő a megfelelő
terápia alkalmazását.
Én nem tudok semmilyen olyan hivatalos
adatról, amely azt támasztaná alá, hogy az
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elmúlt 7 évben 20-30 százalékkal nőtt volna
Győrszentivánon a daganatos megbetegedések száma, illetve az elmúlt 2 évben megduplázódott volna az asztmás gyermekek
száma. Megjegyzem, a házi gyermekorvos
mintegy 10 éves időszakot említett e téren,
és azt az adatot nem közölte, ezen időszak
alatt mennyivel emelkedett vagy csökkent
az általa ellátott gyermekek száma.
A szentiváni háziorvos ezt a kijelentését „ex
cathedra” tette, semmivel nem támasztotta
azokat alá. A hivatalos adatok egyébként
épp az ellenkezőjét mutatják az általa elmondottaknak, hiszen a 2019-ben készült,
a Győri Hulladékégető környezetében élők
megbetegedési és halálozási kockázatának
értékelése szerint – mely az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség határozatában előírt epidemiológiai vizsgálat alapján készült – a konklúzió:
„Eredményeink alapján nincs kockázatemelkedés a hatásterületen sem a kontrolltelepülésekhez, sem az országos átlaghoz viszonyítva: sem az általános halandóság,

Ön szívesen lakna egy 4 millió négyzetméter méretű, tűzveszélyes, robbanásveszélyes, fertőzésveszélyes, bűzös és nagy zajjal járó gyárakat befogadni képes ipari park
közvetlen szomszédságában?
Az ipari park a kilencvenes évek eleje óta,
csaknem 30 éve ott van. Győr mindig is iparváros volt, az itt élő embereknek ez biztosítja a megélhetést. A Győri Ipari Park fejlesztése egyébként nem lesz lakókörnyezettel
közvetlen szomszédos, annak legközelebb
eső területe is nagyjából egy kilométerre
esik a lakott terület legszélétől. Vannak sokkal közelebbi ipari területek a szentiváni lakókörnyezethez, ahol egyébként hasonló tevékenység megvalósulhat. Azt, hogy milyen
gyárak vagy nem gyárak, hanem szolgáltatók vagy teljesen más rendeltetések települnek majd a területre, megmondani előre
nem lehet, ahogy ezt korábban sem lehetett

A GYŐRI IPARI PARK
FEJLESZTÉSE
NEM LESZ
LAKÓKÖRNYEZETTEL
KÖZVETLEN
SZOMSZÉDOS
az ilyen fejlesztéseknél. A magyar és uniós
jogszabályok biztosítják a telepítési eljárás
során, hogy csak olyan tevékenység legyen
végezhető ott, amely megfelel mind a kibocsátási, mind minden más, köztük a biztonsági, zajterhelési és egyéb előírásoknak.
(Folytatjuk)

SZEMSZ

G

P. Csapucha Adrienn

KISZABADULVA

´´ ´´
A KÖTELEZOKBOL

XXI. GYŐRI KÖNYVSZALON
A Győri Könyvszalon ezen a hétvégén várja az olvasás szerelmeseit a
Kisfaludy Károly Könyvtárba (Baross út 4.), ahol félszáznál is több
szerzővel találkozhatnak az érdeklődők, emellett dedikálásokkal,
mesesarokkal, beszélgetésekkel várják a szervezők a közönséget. Az
idei győri könyvünnepről Horváth Sándor Domonkossal, a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatójával beszélgettünk.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

J

ó hírrel kezdem: lesz idén is könyvszalon!
Alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez, takarékos, és kisebb lesz a
XXI. rendezvény a megszokottnál. A színház helyett pedig ezúttal a Kisfaludy Károly
Könyvtár épülete ad otthont az eseményeknek – hangsúlyozta Horváth Sándor
Domonkos.
A könyvszalon ünnepélyes megnyitójára
pénteken a városháza dísztermében kerül
sor, ahol Vári Fábián László Kossuth-díjas,
kárpátaljai magyar költő, író, műfordító veheti át az idei Alkotó Díjat.
Több mint félszáz könyvbemutatóval, dedikálással készülnek a szervezők. Győrben
mutatja be legújabb kötetét többek között
Turczi István, Závada Péter, Zsuffa Tünde,
Gerlóczy Márton, Tisza Kata, Reisinger Attila, Szávai Géza, valamint Havas Juli. A győri
szerzőknek is fontos bemutatkozási lehetősége a könyvszalon, az alkotók mellett a
Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség könyveit, az Író Alkotók Klubja,
a különböző intézmények kiadványait is
megismerhetik az érdeklődők.

„A korábbi 30 kiadó stand felállítására ezúttal nincs lehetőségünk, de mindazoknak,
akik itt mutatkoznak be, a vendégstandon
megvásárolhatók lesznek a könyveik. A győri
szerzők standján pedig a helyi írók, költők
műveit, kiadványait árusítják, többek mellett
a dr. Dézsi Csaba András mesekönyveiből
készült Gerzson és Panka hangoskönyveket
is” – emelte ki az igazgató.
A gyerekeket pedig az 1. emeleten mesesarokkal, interaktív könyvbemutatókkal, foglalkoztatókkal, ringatóval, kerekítővel várják.
A diákok, az érdeklődők pedig a városháza
előtt álló Petőfi-buszban ismerhetik meg a
200 éve született költő életét és pályáját.
„A sokszínű kínálatban, reményeink szerint,
minél többen megtalálják a számukra megfelelő könyvet, szakirodalmat. Mert olvasni
jó, jót tesz az emberi léleknek, az egészségnek is – ennek jegyében várjuk az idei könyvszalonra látogatókat” – zárta gondolatait
Horváth Sándor Domonkos.
A rendezvény ingyenesen látogatható!
A három nap programja a Győri Könyvszalon
honlapján (konyvszalon.gyoriszalon.hu)
található.

Soha nem voltam mintadiák,
igaz, a lázadók közé sem tartoztam. Pedig magamban
sokszor nagyon lázadtam.
Például akkor, amikor a nyári
szünetre kiadták a kötelező
olvasmányokat. Írom mindezt
úgy, hogy nem mellesleg imádom az irodalmat. De ott volt,
ott lapult benne a mágikus
szó: KÖTELEZŐ! Faltam a
könyveket, a tiniregényeket,
és a nagy klasszikusokat, A
szépfiút, A kaméliás hölgyet
állandóan fellapoztam. Az olvasás szeretetét apukámtól
örököltem, ha lehet egyáltalán
örökölni az ilyesfajta szenvedélyeket. Persze lehet, hogy
inkább az motivált, hogy láttam, édesapám hogyan halmozza a köteteket, hogyan
roskadoznak a kötetektől a
polcok a szekrényben. Időközben felnőttem, s bár az összes
méltatlanul mellőzött sulis olvasmánynak tudtam a történetét, évekkel később újra kezembe vettem őket. Egészen
megszerettem mindegyiket.
Ezért is biztatok minden fiatalt
arra, hogy adjatok esélyt a kötelezőknek, ne feladatként,
sokkal inkább szórakozásként
tekintsetek az olvasásra, hisz
ez is, mint az életben annyi
minden, fejben dől el. Mellette
persze szabaduljatok ki a kötöttségekből, barangoljatok a
könyvtárakban és a könyvesboltokban, hisz a kincsek ott
lapulnak, csak meg kell találni
a stílusunkat, amiben akár a
XXI. Győri Könyvszalon is segítségünkre lehet, izgalmas kínálatával, programjaival és a
meghívott kortárs szerzők
megismerésével.
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SZOLLINGER PÉTER VÁROSRENDÉSZ:

´´ ESETT LE A SZÍVÜNKROL!”
´´
„NAGY KO
Futótűzként terjedt a hír, hogy november 13-án eltűnt egy hatéves
kislány egy Pér melletti tanyáról. Több százan vettek részt a keresésében, Győrből a Városrendészet és a Mezőőri és Parkőri Szolgálat
munkatársai is. Szollinger Péter rendésszel beszélgettünk.
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Városrendészet

M

ár vasárnap este, civilben, barátaival sietett a Pér melletti tanyára
segíteni, hiszen a tét hatalmas volt.
Sajnos az éjjel nem hozott eredményt, reggel pedig már szolgálatba kellett állnia.
„Hétfőn Miletics Mór szakmai igazgató ismertette, hogy dr. Dézsi Csaba András polgármester arra kérte, hogy a teljes napi létszámot, a Mezőőri és Parkőri Szolgálat
munkatársaival együtt, és a rendelkezésre
álló technikai eszközöket összeszedve, mindenkit irányítson a Kámváskúti dűlőre. Mivel
ott is helyismerettel rendelkezem, így parancsnoknak nevezett ki a vezetőnk. Kérte,

hogy türelemmel, elszántsággal és alapossággal segítsük a kutatást, valamint biztosított bennünket arról, hogy bármire szükségünk van, azt előteremti.”
Összesen nyolcan, öt járművel érkeztünk
meg elsőként a helyszínre, s úton volt még
15 munkatársunk is. A keresőcsapatban
többen gazdag rendvédelmi múlttal rendelkeztek, így nem volt ismeretlen számukra a
személykeresés sem. A rendőrséggel folytatott egyeztetést követően a Szollinger Péter által vezetett csapat is megkezdte a kutatást. Mindannyian fellélegeztek, amikor
jött a hír, hogy Mehringer Szabolcs siklóernyős a felszállást követően szinte azonnal
meglátta a kislányt.

„Családapaként és rendészként is nagy kő
esett le a szívemről, meg persze mindenkinek. Az összefogás, amit ott tapasztaltam,
egyedülálló volt. Boldog vagyok és büszke,
hogy részt vehettünk a keresésben!” – zárta
Szollinger Péter.
Ha bővebben szeretne olvasni a témáról,
látogasson el a gyorplusz.hu weboldalra!

SZOMBATON SZÓLALNAK MEG AZ ÚJ HARANGOK

N

ovember 19-én, szombaton 11.30kor először szólalnak meg egyszerre
a győri bazilika harangjai. Mint ismeretes, a múlt század elején hét harangja volt
a székesegyháznak. Az első világháborúban
ebből hármat elvittek hadi célokra. A második világégéskor a templomtornyot is bombatalálat érte, mely után kigyulladt, a harangszék elégett, a harangok pedig a mélybe
zuhantak. A töröttekből öntöttek egyet, ami
a mai napig is működik. Az egyházmegye
megrendelésére a németországi Passauban

hat új hangszert készítettek, melyek szeptember elején érkeztek Győrbe.
Ezen a napon a győri Brenner János Papnevelő Intézet másodéves kispapjai öltik magukra a papi öltözéket, a reverendát. A harmadéveseket lektorrá, a negyedéveseket
akolitussá avatják, az áldozópapságra készülő ötödéveseket pedig a jelöltek közé veszi fel
Veres András megyés püspök a 10 órakor
kezdődő szentmisén. Az ünnepi szertartást
követően szólalnak meg a harangok.

KÖZMEGHALLGATÁS

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. november 29-én (kedden) 14 órától

KÖZMEGHALLGATÁST TART
a Városháza Dísztermében (Győr, Városház tér 1.)
A közmeghallgatáson személyesen megjelent személy kifejtheti egy közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdéssel kapcsolatos véleményét.
Kérdés, illetve javaslattételi szándék esetén a városháza díszterme előtti regisztrációs asztalnál van lehetőség sorszámot kérni a felszólaláshoz. A jelentkezők részére érkezési sorrendben biztosítják a sorszámot. Felszólalási idő:
maximum 3 perces időtartam (név és lakóhely ismertetését követően).

(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)
modern
környeze
t
ingyenes
parkolás

étterem, kávé

zó

18—20 m2-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

bankautomata

konferenciaterem

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979
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Téli üzemmódra állt át a Győr-Szol Zrt. november 15-től. A járműpark arra alkalmas részét szóró és
hótoló adapterekkel látták el, a tárolókban több száz tonna sót halmoztak fel, a személyi állománnyal ismertették ügyeleti beosztásukat, ember és gép készenléti állapotban várta az idei szezon első bevetését.
HÓÜGYELETBEN A GYŐR-SZOL MUNKATÁRSAI, TÉLI ÜZEMMÓDBAN A JÁRMŰPARK

´´
ELSOBBSÉGET
ÉLVEZ A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI
ÉS FŐÚTVONALAK SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

A

Győr-Szol Zrt. a városi úthálózat közel
600 kilométernyi szakaszán végez a
téli hónapokban síkosságmentesítést.
A szolgáltató saját járműparkja és dolgozói
állománya mellett kritikus helyzetekben alvállalkozók is bekapcsolódnak a munkába,
így összesen 35 kis- és nagygép, valamint
100 munkatárs dolgozik azon, hogy járhatóak legyenek Győr közútjai.

szakaszain kezdődik. A munkatársak a
technológiai előírásoknak megfelelően, elsőként a hidakon és a felüljárókon, tömegközlekedési és főbb útvonalakon dolgoznak. Ezzel a programmal párhuzamosan in-

egy nagyobb jármű 6-8 óra alatt végez az
útvonalán. A bevetés megkezdése után egykét órával azonban nem lehet arra számítani, hogy a szolgáltató kezelésében lévő utak
minden szakaszán megtörténik a síkosság-

dul meg a kézi munkaerő is, síkosságmentesítő anyagot juttatnak a buszmegállók,
gyalogátkelők, forgalmasabb járdaszakaszok burkolataira. A kisebb gépek is segítik
ezt a tevékenységet a városi kerékpárutakon, tereken, járdákon.

mentesítés. Szükség van a lakosság türelmére, és arra, hogy az autósok az útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek.

November 15-től a járművek vezetését és a
kézi beavatkozásokat végző munkatársak
midennap két, 12 órás műszakban rendelkezésre állnak, bevethetőek. Abban az esetben, ha még nincs hó, nincs erős fagy, de
már tapasztalható, hogy a veszélyes helyeken, azaz a hidakon, felüljárókon a páralecsapódás miatt csúszásveszély alakulhat ki,
azonnal indul egy négykerék-meghajtásos
jármű, és sózza a kritikus szakaszokat.
A társaság Rozgonyi utcai telephelyén
tartott téli gépszemlén a városüzemeltetésért is felelős alpolgármester
személyesen győződött meg a szakemberek és a géppark felkészültségéről. Radnóti Ákos kiemelte, bármilyen
időt is hoz az előttünk álló tél, a GyőrSzol felkészülten várja az időszakot.
„Fontosnak tartom, hogy személyesen győződjek meg a szakemberek
felkészültségéről és megköszönjem a
munkájukat, mert minden évszakban,
így télen is pótolhatatlan munkát végeznek Győr közterületein” – hangsúlyozta Radnóti Ákos.
Amikor az előrejelzések az mutatják, hogy
erős fagy, esetleg csapadék várható, akkor
úgynevezett alásózással megelőző munkát
végez a szolgáltató. Ilyenkor egyszerre húsz
gépjármű indul el a számukra kijelölt útvonalon, és szóróanyagot juttat ki a főutakra. A
Győr-Szol kezelésében lévő teljes szakaszon
egy körben mintegy 30 tonna sót juttatnak ki.
Az alásózás a város legforgalmasabb út-

Hasonló mozgósítás történik akkor is, amikor tényleges hóeséssel kell számolni. A különbség annyi, hogy jelentős havazás esetén
a szórás mellett a hótoló funkciót is alkalmazzák a gépkezelők. Ilyenkor is alapszabály, hogy elsőbbséget élveznek a hidak, felüljárók, tömegközlekedési és főútvonalak.
Ebben a programban részt vesznek alvállalkozóink is.
Minden síkosságmentesítési tevékenység
esetében érvényes, hogy egyszerre nem
történhet mindenhol azonnal a beavatkozás,
a kisebb utcákban számítani kell arra, hogy
csúszós, havas úton kell elindulniuk az autósoknak. A szóróanyag kijuttatása esetén

Fontos szakmai információ, hogy 3-5 centiméteres vastagság esetén lehet egyáltalán
szó a hó eltolásáról. A hótolás hatékonyságát nagyban befolyásolja az adott útszakasz
minősége is, a kátyús, hibás burkolaton nem
tud eredményesen dolgozni az eke.
Fontos tudnivaló, hogy a számozott főutak
síkosságmentesítése a városon belül is az
Állami Közútkezelő feladata. Így például a
közútkezelő gépei végeznek munkát az 1-es
főút (bizonyos szakaszokon Mártírok útján,
illetve Szent István úton) teljes vonalán, a
Baross hídon, a Bácsai úton, a 81-es (bizonyos szakaszon a Fehérvári úton), a 82-es
(bizonyos szakaszán, a Szent Imre úton), a
Nagy Imre úton, a Bakonyi úton, a régi Bácsai úton és a Ménfőcsanak és Gyirmót közötti 83-as úton.
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A kulturális és a művészeti értékek megteremtésében, a ménfői és a csanaki népi hagyományok ápolásában, valamint a helyi közösségi élet szervezésében is kiemelkedő szerepet játszik a Marcal Tánc- és Népművészeti
Egyesület.

TÁNCBAN AZ ERŐ
Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcal Tánc- és Népművészeti Egyesület

BABÁK ÉS MACKÓK
AZ EGYETEMEN
Megnyílt az Országos Baba- és
Mackókiállítás, a tárlat egyben
verseny is, mely negyedszázaddal ezelőtt indult hódító útjára
azért, hogy egy csepp varázslatot csempésszen a szürke hétköznapokba. A kiállításnak idén
rendhagyó módon a Széchenyiegyetem adott otthont. S hogy
mit láthatunk? Közel hatvan készítő és gyűjtő féltett kincseit. A
művészbabáktól kezdve a népviseletes babákon át az élethű
csecsemőfigurákig (reborn-baba) szinte mindent, rácsodálkozhatunk történelmi, farsangi,
vagy éppen táncdalfesztiválos
életképekre, s akkor még nem is
említettük a kedves mackók sokaságát.
A 25. Baba- és Mackókiállítás
december 10-ig ingyenesen látogatható az Egyetem tér 1.
szám alatt, a könyvtár nyitvatartási idejében, azaz hétfőn 10–
19, keddtől péntekig 8–19 óráig,
szombaton 9–14 óráig. A kiállítás vasárnap zárva tart.
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A

felsorolt érdemek elismeréseként a győri
társulat két esztendővel ezelőtt „Ménfőcsanak Szolgálatáért” díjat kapott. Az egyesület egyébként ebben az esztendőben már a tizenhetedik születésnapját ünnepli. Van kezdő, junior, ifi és felnőtt csoportja. Ugyanakkor az újrakezdő táncosoknak is ideális terep az előrelépésre. „Az
a célunk, hogy folyamatosan fejlődjünk. Nehéz időszakot élünk meg, hiszen a pandémia után most
gazdasági válság sújt bennünket. Ennek ellenére
mindent megteszünk, hogy előrelépjünk. Készülünk
például egy új rendezvénnyel, amely az egész Rábaközt érinti. Úgy látom, hogy a tánc szerencsére
továbbra is népszerű a fiatalok körében, ez pedig kiemelten fontos” – mondta lapunknak Klauz Balázs,
a Marcal Tánc- és Népművészeti Egyesület elnöke.

remtenek a közösségépítésre, a képességfejlesztésre, s népszerűsítik a mozgás szeretetét, valamint a szabadidő hasznos eltöltését.
Az egyesület alapítói, köztük Klauz Balázs, Király
Genovéva művészeti vezető, kemény munkával elérték, hogy az évek alatt a maroknyi tánckedvelő fiatalból több száz fős közösség kovácsolódott, s a
népszerűsége időről időre növekszik.

Hozzátette, a két évvel ezelőtt megítélt elismerés
remek visszajelzés volt számukra, hogy jól végzik
a munkájukat, amire a városnak a jövőben is nagy
szüksége van. „Meglepetés volt, hiszen előzetesen nem számítottunk rá, hogy Ménfőcsanak
Szolgálatáért díjjal tüntetnek ki bennünket. Persze
nagyon örültünk neki. Leginkább azért, mert viszszacsatolást kaptunk, hogy a város vezetése számol velünk, s elismeri a tevékenységünket” – fogalmazott Klauz Balázs.
A Marcal Tánc- és Népművészeti Egyesület elsődlegesen azért jött létre, hogy a különböző tánccsoportokat támogassa és fejlessze, a szervezésüket és a működésük feltételeit megteremtse.
Az egyesület emellett igyekszik olyan programok
és kulturális csoportok mellé állni, amelyek a
gyermek- és fiatalkorúak részére lehetőséget te-

A Marcal Tánc- és Népművészeti Egyesület
egyébként a tánchoz kapcsolódó egyéb művészeti
társterületek – a népzene és az alkotóművészet
– oktatását is támogatja. Ehhez kapcsolódóan
mind az autentikus, mind pedig a tematikus stílusú táncok terén szeretne tagokat toborozni.

MINDEN GYEREKNEK JÁR A SZERETET
Kevés nehezebb dolog lehet, mint szerető család nélkül felnőni. Magyarországon több mint 23 ezer gyermek él gyermekvédelmi gondoskodásban, nagyobb részük nevelőszülőknél talál új otthonra. A
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak köszönhetően, most
mi is bepillanthattunk egy győri nevelőcsalád életébe.
Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás

G

őghné Sallay Mónikáék Bácsán élnek,
és két évvel ezelőtt érkezett a családjukba egy testvérpár, méghozzá két
kislány. Az akkor nyolcéves Ráhel és a négyéves Lea – miután kiemelték őket vér szerinti
családjukból – a győri befogadó otthonba kerültek, majd immár két éve nevelőcsaládban
élnek. Gőghné Sallay Mónikával beszélgettünk.

„RENGETEG
SZERETETET KAPUNK
RÁHELTŐL ÉS LEÁTÓL”
Mikor döntötte el, hogy nevelőszülő szeretne lenni?
Nagy családban nőttem fel, négyen vagyunk
testvérek, a nagymamám egyik testvére pedig nevelőszülő volt. Még kislányként láttam,
milyen szeretettel fordul a befogadott gyerekei felé, és mélyen meghatott ez a gondoskodás. A férjemmel három vér szerinti gyermekünk van, és amikor közülük a legkisebb is
már középiskolás lett, úgy éreztem, van még

bennem bőven szeretet, amit meg tudnék
osztani másokkal. Fantasztikus érzés volt,
hogy amikor elmondtam a tervemet a családomnak, mindenki mellém állt és támogatott.
Két kislány került önökhöz, milyen volt az
első találkozás?
Ahhoz, hogy valaki főállású nevelőszülő lehessen, el kell végezni egy képzést, ahol felkészítenek erre a nemes, de egyben kihívásokat is tartogató hivatásra. Miután hivatalosan is nyilvántartásba vettek mint nevelőszülőt, egyszer csak megkerestek, hogy volna itt két kislány, akik szerető családra és új
otthonra vágynak. Kaptam róluk egy fotót,
és amint megpillantottam őket, rögtön elsírtam magam, mert nagyon szerettem volna,
ha hozzánk kerülnek. Először a nagylányommal mentünk be Ráhelhez és Leához az otthonba, aztán még néhány látogatás következett, hogy picit jobban megismerjük egymást. Én már az első alkalommal tudtam,
hogy rájuk vártam, és nagyon hamar kialakult a kölcsönös szimpátia is, így semmi
akadálya nem volt a befogadásnak.
Két év telt el ezóta, hogy telnek most a
napjaik?
A lányok nagyon hamar beilleszkedtek, rengeteg szeretetet kapunk tőlük. Az édes-

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Magyarország egyik legnagyobb gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményrendszere, mely a gyermekotthonokra és a nevelőszülői hálózatokra egyaránt
kiterjed. Jelenleg csaknem 7.000 férőhelyen családjukból kiemelt fiatalokról gondoskodnak Baranya, Bács-Kiskun, Békés,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Heves, JászNagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom,
Nógrád, Pest, Tolna és Veszprém megyékben, valamint a fővárosban.

anyámat mamának, az édesapámat papának hívják, én pedig a „Mimi” vagyok, engem
ugyanis itthon mindenki így szólít. Boldogok
vagyunk, mert a gyermekeink testvérként
tekintenek rájuk, épp úgy élünk tehát, mint
bármelyik más család. Sokat vagyunk a szabadban, szívesen kirándulunk és biciklizünk.
Mivel korábban nem volt könnyű életük, természetesen vannak nehezebb pillanatok is.
Ezeket közösen megoldjuk, és haladunk tovább a közös utunkon.
Mit tart a legfontosabbnak ebben a hivatásban?
Azt, hogy a ránk bízott gyerekek érezzék,
hogy szeretjük őket, gondoskodunk róluk és
mindenben számíthatnak ránk. Minden
gyermek megérdemelné, hogy szerető családban nőjön fel, de sokan közülük egyelőre
még csak várnak erre a lehetőségre. A mi
életünk teljes, boldogok vagyunk, hogy Ráhelnek és Leának egyengethetjük az útját.
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Idén 14. alkalommal nyitja meg kapuit Győrben hazánk legnagyobb boogie-woogie fesztiválja:
a Boogiefeszt! A hagyományokhoz híven a stílus legkiválóbb hazai és külföldi előadói garantálják,
hogy mindenkinek benne legyen a boogie a lábában.

BENNE VAN A BOOGIE
A LÁBADBAN?

A

fesztivál sztárvendége Amerikából a Blues Királynője: Juwana
Jenkins énekesnő. A fellépők
között lesznek profi táncosok, egy briliáns apa-lánya duó, és egy különleges
hangszerekkel tarkított blues-trió is.
A rendkívül változatos és sok humorral fűszerezett műsor házigazdája
idén is a Dániel Balázs Trió, Magyarország első számú boogie-woogie
zenekara.
Mi vár a Boogie Show nagykoncerteken a Richter Teremben? Fülbemászó
dallamok, zenei bravúrok, pörgős tánc-

mozdulatok, vérbeli blues-számok,
boogie és woogie minden mennyiségben! A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is dupla előadással készülnek a szervezők. A táncoslábúakat a
szombati előadás után afterparty várja
az El Paso Táncstúdióban.
Magyarország legnagyobb boogiewoogie fesztiválja évről évre vadonatúj
műsorral kápráztatja el a műfaj régi
és új rajongóit. Egész estés felhőtlen
szórakozás és minden porcikánkat
megmozgató ritmusok! Ne hagyd ki a
14. Boogiefesztet 2022. december 2án és 3-án! (x)

Jegyek kaphatók a Jegymester hálózatán online, és a Győri Látogatóközpontban.
További információ: www.boogiefeszt.hu
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Az Advent Győrben keretében idén is várja az érdeklődőket Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Adventi Jótékonysági Faháza a Széchenyi téren, amely
november 25. és december 20. között, hétköznap 14–18 óráig, szombaton 10–
18 óráig, vasárnaponként pedig 10–13 óráig kínál lehetőséget a jótékonykodásra.
A faházban ezen időszak alatt mintegy 15 szervezet kínálja termékeit. A faház
oldalán kifüggesztett információs plakát segít az érdeklődőknek abban, hogy az
adott napon mely intézményt vagy alapítványt támogathatják adományaikkal.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
munkatársat keres:

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
munkakörbe.

További információk:
06-96/314-322/152 mellék
Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu
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Sokszor halljuk a szemléletváltozás szükségességét azért,
hogy fenntarthatóbb, egészségesebb világban élhessünk. Ehhez ad segítséget az a most induló megyei „kiskert program”,
mely több szervezet részvételével és közreműködésével valósulhat meg. A városháza dísztermébe érdeklődéssel és kérdésekkel felkészülten érkeztek a kertészkedésben jártas vagy
kertészkedni szándékozó résztvevők.

ÚJRA HÓDÍT A KISKERT
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Az ötletadó házigazda Nagykutasi Viktor
kertész-szakíró, a Győri Kertbarát Egyesület
vezetője azt mondta: A megváltozott klíma
állandó alkalmazkodást és újratanulást követel a szakemberektől is, csak így lehetnek
naprakészek. A legfrissebb ismereteket előadások, szakmai tanácsadások, oktatófilmek és tanulmányutak formájában szeretnék megosztani a kiskertek művelőivel.
Megnyitójában dr. Szálasy László, a környezetvédelmi bizottság elnöke szólt arról, hogy
az ember ősidők óta épít kerteket, hiszen a

kert egy olyan kapcsolat a természettel, ahol
megtapasztalhatja annak állandó körforgását az évszakok változásaival, az élővilág
sokszínűségével. Fontos városunk kertkultúrájának fejlesztése, az ízléses, szép kiskertek számának gyarapítása. A kerteket
töltsük meg élettel, az azt művelő ember
munkáját becsüljük meg, a lakosságot ösztönözzük arra, hogy maguk termeljék meg a
család szükségletét. A kertészkedés egyben
közösségformáló és értékteremtő munka,
mely továbbörökíti a helyi hagyományokat,
tapasztalatokat. A háztáji kert környezettudatos a sokféle faj egyidejű termesztése, valamint a kevés vegyszer használata miatt.
Tehát mindannyiunk számára értékes, hasz-

NYAKKENDÔ NÉLKÜL
KNÉZY JENÔVEL

KERESD FELÜLETEINKEN:
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nos erőforrás, mellyel élni kell a család és a
nemzet javára.
A program a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, az Egészséges
Városok projekt, a Zöld Győr, a Kertészek és
Kertbarátok Győr Városi Egyesülete együttműködésének köszönhetően jött létre.

Az élhetőbb, tisztább környezetet és a környezetkímélőbb életmódot tűzték ki célul a hulladékcsökkentési hét megálmodói és szervezői. Idén november 19–27. között kapcsolódhatunk a programhoz.

´´ KÖRNYEZETÉRT
AZ ÉLHETOBB
Szerző: J. Kovács Andrea

H

erman Etelka, a városi környezetvédelmi osztály vezetője lapunknak elmondta: Az európai hulladékcsökkentési hét minden évben november utolsó
hetében zajlik. A kezdeményezést 2009-ben
indították a fenntartható jövő érdekében. A
résztvevő országokban egy teljes héten keresztül lelkes önkéntesek saját ötleteikkel
hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének
megelőzésére, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára. Ez a kezdeményezés ösztönözni kívánja a lakosságot, hogy az élhetőbb, tisztább környezet
és a környezetkímélőbb életmód érdekében tudatosan figyeljenek mindennapi fogyasztási szokásaikra.
Városunk idén is csatlakozott a programhoz,
hiszen Győrben nem csak beszélünk a környezetvédelemről, hanem teszünk is érte. Kiemelt
figyelmet fordítunk a szemléletformálásra,

ezért a hulladékcsökkentési héten az alábbi
programokkal várjuk az érdeklődőket:

hulladékból karácsonyfadísz, arctisztító korong készítése.

November 19-én és 26-án, szombaton
9.00–12.00 óra között a vásárcsarnokban
leselejtezett, maradék függönyanyagból készített bevásárlózsákokat osztunk.

November 26-án, szombaton 14.00–18.00
óra között a BIOMIO üzletben (Lajta u. 31.)
textilhulladékból bevásárlótáska és edényalátét készítése lesz szakmai segítséggel.
Az érdeklődők hasznos tanácsokat is kapnak
a hulladékmentes életmód kialakításához.

November 19-én, szombaton 14.00–18.00
óra között a „Zsákoljunk” csomagolásmentes boltban (Batthyány tér 6.) az önkormányzat dolgozói által összegyűjtött textil-

A részvételhez regisztráció szükséges:
zoldgyor.hu/hulladekcsokkentesi-het
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Online jegy- és bérletvásárlás:
www.gyoriszinhaz.hu

´´
NOVEMBERI MUSOR
NAGYSZÍNHÁZ
20. vasárnap

15.00

KISFALUDY TEREM
Énekes madár

Sipka

20. vasárnap

13.30

Jó kérdés – A Magyar Színházi

ingyenes belépőjegy

Társaság beszélgetése

igényelhető

19.00

Az öldöklés istene

bérletszünet

22. kedd

17.00

Peer Gynt – Győri Balett

Gáti

23. szerda

17.00

Peer Gynt – Győri Balett

Radnóti

22. kedd

15.00

Tom Sawyer kalandjai

zártkörű

24. csütörtök

19.00

Peer Gynt – Győri Balett

Déryné

23. szerda

10.00

Tom Sawyer kalandjai

zártkörű

25. péntek

19.00

Puskás, a musical

bérletszünet

24. csütörtök

10.00

Tom Sawyer kalandjai

zártkörű

19.00

Minden jegy elkelt

bérletszünet

18.00

Rómer Filmklub

bérletszünet

26. szombat

15.00

Puskás, a musical

bérletszünet
26. szombat

27. vasárnap

19.00

Puskás, a musical

bérletszünet

15.00

Puskás, a musical

bérletszünet

19.00

Puskás, a musical

bérletszünet

29. kedd

19.00

Énekes madár

Kiss Bazsa

Váltson Sikerbérletet!

30. szerda

10.45

Énekes madár

Paál István

www.gyoriszinhaz.hu

19.00

Énekes madár

Lelkes

A BÉRLETES ELŐADÁSOKRA IS VÁLTHATÓK JEGYEK.

´´
ELÉRHETOSÉGEINK

Szervezés: szervezes@gyoriszinhaz.hu | +36 96 314 800
Telefonszámaink: +36 96 520 610 / 520 611 / 520 612 / 520 613

Színházi élmény ajándékba?

Dr. Barsi Ernő életművéből készült állandó kiállítás nyílt a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere
János Karán. Néprajz- és népzenekutató, református lelkész, pedagógus, főiskolai tanár, hegedűtanár, kórusvezető, értékmentő, ismeretterjesztő volt ő egy személyben. Vagy ahogy a legkedvesebb
tanítványa, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna nevezi szeretett mesterét: a nagybetűs Tanító.

DR. BARSI ERNŐ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁST KAPOTT

A NÉPRAJZOS HAGYATÉKA
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: MekliZ Fotó / Komlós Ádám

T

udományos munkásságát elsősorban
néprajzi-népzenei gyűjtései fémjelzik.
Kutatta, gyűjtötte, publikálta elődeink
hagyatékát, de ugyanolyan fontosnak tartotta azt szóban, hegedűjátékban is bemutatni. Hatalmas mennyiségű és sokrétű ismeretanyagot hagyott maga után. Fáradhatatlannak tűnt. Hosszú élete során országszerte hatezernél is több előadást tartott. Egyetemi katedrán és tudományos
konferenciákon éppúgy, mint kicsiny falusi
kultúrházakban, nyári táborokban. Jó volt
ismerni, élmény volt hallgatni és kiváltság
volt tanulni tőle.
Minden korosztállyal megtalálta a közös
hangot. Bármerre ment, örömmel hívták, fo-

gadták és visszavárták. Egész lénye azt sugározta, hogy mindent csak szeretettel lehet
csinálni. „Csak az a jó, amit mások javára
cselekszünk. Szeretet nélkül nem lehet sem
muzsikálni, sem tanítani, sem írni. Szeresse
mindenki az övéit, saját népét és értékeit,
hogy a másokét is szeretni tudja” – vallotta.
2013-ban hunyt el. Azóta több intézményt,
csoportot neveztek el róla. Szabadhegyen
utca, Szent István úti lakóháza falán tábla
őrzi emlékét. Munkássága bekerült a megyei
Értéktárba is. Filmek, CD és szakdolgozatok
is születtek életművéről.
Ernő bácsi ötven évig tanított a győri tanítóképzőn. Ezért a Széchenyi-egyetem
Apáczai Karán működő, szintén a nevét viselő Barsi Ernő Szakkollégium az intézmény könyvtárában állandó kiállítást rendezett tiszteletére. A mintegy 60 értékes

dokumentumot családja adományozta az
egyetemnek, így a jeles néprajztudós a személyes tárgyak által közelebb kerülhet a
hallgatókhoz és oktatókhoz.

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a XVI. Lengyel Zenei Fesztivált a zsinagógában. Az eseményt a
Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közösen szervezte, mely során négy ország ifjú zenei tehetségei mutatták meg tudásukat.

GYŐRI SIKER A ZENEI FESZTIVÁLON

A

z ünnepséget a Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Szakács Erika nyitotta meg, aki
felidézte, hogy 1999-ben még csak zongoristák kaptak lehetőséget a bemutatkozásra,
2007-től pedig a többi hangszeres növen-

déknek is biztosították a szereplést. A fesztivált a Lengyel Függetlenség Napja környékén, november 11-én rendezik meg évente.
Andrzej Kalinowski, a Lengyel Köztársaság
magyarországi konzulja pedig úgy fogalmazott, hogy az esemény a nemzetközi talál-

kozóhelye lett a tehetséges fiataloknak, egy
kiváló alkalom arra, hogy a művészek bemutatkozzanak. Mivel a verseny szabályzata
előírja egy lengyel zeneszerző művének bemutatását, ez ösztönzés is egyben a lengyel
komolyzene megismerésére.
A város nevében Rózsavölgyi László, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke arra
hívta fel a figyelmet, hogy Győrben építenünk
kell a magyar–lengyel barátságot, annál is inkább, mert városunk büszke Szent Lászlóra,
aki Lengyelországban született és máig ő a
magyarországi lengyelek védőszentje.
Az eseményen bemutatkoztak Magyarország,
Lengyelország, Csehország és Szlovákia tehetségei. Volt trombitaszó, zongora, gordonka, fuvola, oboa, klarinét, harmonika, hegedű,
de énekes előadás is. Idén a legszínvonalasabb lengyel mű előadója Pintér Júlia Anna, a
győri Liszt Ferenc AMI növendéke.
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Mézeskalácsot karácsonyig akár többször is süthetünk, remek
program lehet a gyerekeknek is, nagyon élvezik a díszítést. Ha
most sütünk egy adagot, advent első vasárnapján már a megpuhult süteményeket tálalhatjuk az ünnepi asztalra.

SÜSSÜNK MÉZESKALÁCSOT!
Hozzávalók: • 500 g búza finomliszt
• 250 g porcukor • 100 g méz • 3 db
tojás • 60 g vaj • 1 tk. szódabikarbóna
• 1 citrom reszelt héja • 1 ek. mézeskalács-fűszerkeverék • 1 csipet só
Mázhoz: • 1 db tojásfehérje • 1 ek.
étkezési keményítő • 200 g porcukor
• 1 tk. citromlé
Egy lábasban kis lángon melegítsük a mézet
és a cukrot addig, amíg el nem olvadnak. Keverjük hozzá a vajat, majd hagyjuk kihűlni.
Szitáljuk át a lisztet, adjuk hozzá a sót és a

szódabikarbónát, keverjük hozzá a citrom reszelt héját és a mézeskalács-fűszerkeveréket. Verjük fel a tojásfehérjét habosra, majd
keverőlapáttal forgassuk hozzá a mézes-vajas masszához. Ezt követően dolgozzuk öszsze a két keveréket alaposan kézzel, majd tegyük be egy éjszakára a hűtőbe pihenni.
Másnap gyúrjuk át a tésztát, majd lisztezett
deszkán nyújtsuk ki vékonyra. Lisztbe mártott formákkal szaggassunk a tésztából formákat. Helyezzük a mézeskalácsokat tepsibe, majd süssük őket készre 180 fokra előmelegített sütőben, 8-10 perc alatt. Hagyjuk
kihűlni a sütit, mielőtt díszítjük.

Fotó: shutterstock.com/Mikhail Kayl

Máz: A tojásfehérjét citromlével, habverővel
egy kicsit verjük fel, nem kell kemény habnak
lenni! Az étkezési keményítőt és porcukrot vegyítsük, majd folyamatos kevergetés mellett
adjuk hozzá a tojásfehérjéhez. Addig keverjük,
míg kellőképpen masszív máz jött létre, töltsük
a mázat habzsákokba és kezdődhet a díszítés!
Kovacsics „Koksza” István séf

A halloweeni időszak lezárásával már várjuk a következő ünnepet, amelyre koncentrálhatunk, aminek örülhetünk. Az állatkert is így van ezzel, az év legnagyobb közös családi bulija után
már a karácsonyi időszakra készül. A szeretet ünnepét a békés
összetartozás érzése teszi különlegessé.

LEGYEN AZ ÁLLATKERT

VIP-VENDÉGE!

Szöveg és kép: Xantus János Állatkert

A győri állatkert a családok számára egy
meghitt találkozási pontot kínál. Már
nemcsak a téli séták és a meleg állatházak szolgálnak lehetőségként, hanem az
október végén megnyílt Csarnok játszóház is. A Csarnok megadja nekünk, ami
eddig hiányzott: egy interaktív, fűtött pihenőhelyet, ahol a gyerekek játszhatnak
és állatozhatnak télen is, a felnőttek pedig kikapcsolódhatnak egy kávé és sütemény társaságában. A Csarnok ráadásul
az állatkert sötétedés utáni zárását köve-

tően is látogatható még. Az esti nyitvatartással egy munka utáni családi programot is beiktathatunk.
A családi bérlet vásárlásával összesen
négy családi jegy áráért juthatnak éves
korlátlan belépéshez az állatkertbe. További előnyöket is élveznek a bérletvásárlók,
hiszen VIP-vendégként tekintenek rájuk. A
bérlettel érkező látogatók azonnali bebocsátást nyernek a jegypénztárnál, és elsőként értesülnek a parkban történt eseményekről az állatkerti hírlevélen keresztül,
amennyiben ehhez hozzájárulnak.

Egy állatkerti bérlet kreatív és megunhatatlan karácsonyi ajándék is lehet.
Amennyiben a kedvenc állatunkat is szeretnénk támogatni, az örökbefogadás is
egy kedves választás lehet gyermeküknek, párjuknak, szeretteiknek.
Ünnepeljék a győri állatkerttel a karácsonyt! Legyenek VIP-vendégek, legyenek
önök is a zoogyőr család tagjai! (x)
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

PARKOLÓHÁZ-TAKARÍTÓ
Feladat: parkolóházak takarítása
8 órás munkaidőben,
folyamatos munkarendben

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ,
GÉPI PARKGONDOZÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

GÉPI PARKGONDOZÓ

AZ ÉLTETŐ VÍZ

FONTOSSÁGÁRA
HÍVTÁK FEL A FIGYELMET
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

A

z elmúlt időszakban társaságunk
számos előadást és rendezvényt
szervezett szemléletformáló pályázat keretein belül a vízbázisvédelem jegyében, ahol arra törekedtünk, hogy minél nagyobb betekintést nyújthassunk felhasználóinknak a víziközmű-szolgáltatás mindennapjaiba, a kiszolgáló létesítmények működésébe, valamint a tudatos és felelős vízhasználat világába.

A rendezvénysorozatunk végéhez értünk,
melynek zárásaként csornai oktatótermünkben tartottuk meg utolsó ismeretterjesztő, interaktív előadásunkat a helyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Általános Iskola 3. osztályos
tanulói részére. A kis csapatot Rácz Attila elnök-vezérigazgató és Lipovics János főmérnök
köszöntötte, majd a diákok az előadónktól
hasznos információkat tudtak meg vízbázisa-

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

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

´´
´´
CSOSZERELO

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

VILLANYSZERELO,´´
LAKATOS-KARBANTARTÓ
Feltétel: szakirányú végzettség,
B kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

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

Óvodai és oktatási intézmények, valamint
nyugdíjasklubok számára tartott előadások,
rajz- és tanulmányi versenyek, telephely- és
létesítménylátogatások, valamint különböző
kitelepülések alkalmával szólítottuk meg a
lakosságot, felkeltve figyelmüket a környezettudatosság fontosságára.
A KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú, „A klímaváltozás hatása a vízbázis
védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA
Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében” elnevezésű pályázatunk Magyarország
kormánya megbízásából az Európai Unió
117.399.727 Ft összegű támogatásával valósult meg.

ink védelméről, szennyvízelvezető rendszereink jogszabály szerinti használatáról, valamint
hasznos tippeket kaptak arról, hogyan lehet
takarékoskodni egyik legfontosabb természeti
kincsünkkel, a vízzel. Megtudhatták, hogy honnan érkezik a víz háztartásainkba és onnan miként és hova távozik szennyvíz formájában, valamint milyen folyamatokon halad keresztül,
amíg végül ismét visszakerülhet a természetbe. Előadásunkat kisfilmek, digitális eszközök,
valamint szemléltető makettjeink is segítették.
Örömünkre szolgál, hogy pályázatunk céljainak elérése közben ilyen sok helyre és személyhez eljuthattunk, és munkánkkal sikerült közbenjárnunk egy élhető, fenntartható
jövő megteremtéséhez.

TETŐFEDÉST,
tetőjavítást, bádogozást,
lapostető-szigetelést,
falak javítását,
festést garanciával,
engedménnyel
vállalok.

06 30 / 376 2712
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A Győr-Szol Zrt. ügyfelei 2022. november 1-től – a Díjnet Zrt. rendszerén keresztül – elektronikus
formában is kérhetik bérletidíj-számláikat. A győri közszolgáltató ügyfelei 2020 márciusától már
igényelhetnek elektronikus számlát a távhőszolgáltatásról, most pedig már a bérletidíj-számlák
esetében is lehetőség nyílik erre.
NEM JÁR PLUSZKÖLTSÉGGEL AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁRA ÉS ONLINE FIZETÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTÁLLÁS

ELEKTRONIKUSAN IS ÉRKEZHET A BÉRLETIDÍJ-SZÁMLA
Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: illusztráció

Azon ügyfeleknek, akik a Győr-Szol Zrt. által
kibocsátott bérletidíj-számláikat a jövőben
elektronikus formában szeretnék kezelni, első lépésként a Díjnet Zrt. weboldalán
(www.dijnet.hu) felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd ezután a létrehozott fiókba
belépve, a számlakibocsátóknál kiválasztani
és regisztrálni a Győr-Szol Zrt.-t.
Azon ügyfeleknek, akik már Díjnet-felhasználók, nem szükséges új fiókot létrehozni,
csupán a meglévő Díjnet fiókjukba belépve,

a „Számlakibocsátók” menüpontban kell kiválasztaniuk a Győr-Szol Zrt.-t, és megadni
az elektronikus számla igényléséhez szükséges adatokat.

A regisztrációhoz a személyes adatokon kívül szükség van egy 6 hónapnál nem régebbi bérletidíj-számlára, illetve az azon
szereplő alábbi adatokra:
Vevő neve:
Számla 1. oldalán, bal felső sarokban.
Vevő (fizető) ügyfélkódja:
Számla 1. oldalán, bal felső sarokban,
a Vevő neve felett.
Számla sorszáma:
Számla 1. oldalán, bekeretezett rész
5. oszlopában.
Fontos, hogy a Díjnet alapszolgáltatása az
ügyfelek számára ingyenes, az e-számlára
történő átállás semmilyen pluszköltséget
nem jelent! (A banki fizetési tranzakciós díjakat – bankkártyás fizetés, utalás – az
ügyfelek bankszámlacsomagjának kondíciói
határozzák meg.) A számlák fizetésére számos lehetőséget biztosít a Díjnet:
• bankkártyás fizetés,
akár mentett bankkártyával,
• CIB Bank ügyfelei részére közvetlen
internetbanki fiókból történő fizetés,
• mobiltelefonos fizetés
(iCsekk applikáción keresztül),
• csoportos beszedési megbízás,
• egyedi banki utalás.
Az az ügyfél, aki az elektronikus számla (eszámla) mellett dönt, és elvégzi az ehhez
szükséges regisztrációt, attól kezdve számláit a Díjnet fiókjában bármikor és bárhol,
akár mobilon vagy tableten is megtekintheti,
és gondoskodhat azok biztonságos befize-

téséről, melyet már a számlaértesítő e-mailből kezdeményezve is megtehet. A számlákat nem csak megtekinthetik, szükség esetén saját eszközre le is tölthetik.

Mi a Díjnet?
A Díjnet egy elektronikus számlabemutatási és számlafizetési felület, ami lehetővé teszi, hogy a regisztrált ügyfelek
a számláikat online, elektronikus formában a Díjnet fiókjukban biztonságban
megtekinthessék és befizethessék. A
Díjneten jelenleg 35 szolgáltató számláinak fizetésére van lehetőség, így az
ügyfelek egy felületen akár több szolgáltató számláit is egyszerűen kezelhetik.
Az elektronikus számla nemcsak az
ügyfelek kényelmét támogatja, hanem
környezettudatos választás is.
A Díjnetet használó ügyfeleknek a fizetési
határidő miatt sem kell aggódniuk, mert a
számla fizetési határidejének lejárata előtt
a Díjnet emlékeztető e-mailt küld, melyből
pár kattintással szintén kezdeményezhető a
számla biztonságos fizetése.
A Díjnet oldalán regisztrált ügyfeleknek a
Győr-Szol Zrt. az általa kiállított bérletidíjszámlákat a Díjnet rendszerén keresztül,
elektronikus formában küldi meg az ügyfél
Díjnet-fiókjába. Az e-számla használatával
számlái, a számlákkal kapcsolatos teendői
áttekinthetővé, ütemezhetővé és rendszerezhetővé válnak.

S
AKCIsÓ
ere-

gumic agok
csom

Európa vezető független Gumi- & Autószerviz-hálózat

Vásároljon új gumiabroncsot nálunk!

4 DB ÚJ GUMI
vásárlása esetén
INGYENES a gumihotel!
Az ajánlat csak a győri szervizre érvényes.

Az ingyenes átvizsgálás nálunk alap!
Bankkártyás ﬁzetés is lehetséges.

Várjuk szervizünkben! 9024 Győr, Szent Imre út 55, a Praktiker mellett.

+36 96 411 955 · +36 30 690 6990 • www.kwikfit.hu
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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.
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SZVITACS ALEXA VILÁGBAJNOK!

P

ályafutása eddigi legnagyobb sikerét
ünnepelhette a spanyolországi paraasztalitenisz vb-n Szvitacs Alexa. A
GYAC Aréna versenyzője a korábbi Európabajnoki arany- és paralimpiai bronzérme
után világbajnoki címet szerzett. Alexa kiemeltként a negyeddöntőben kezdte meg a
vb-szereplést, majd brazil és lengyel ellenfelét is legyőzte. A finálé egyben paralimpiai
visszavágó is volt, ugyanis a győri sportoló
a tokiói játékokon az elődöntőben kapott ki
a kínai származású, ausztrál színekben in-

duló, hatszoros paralimpiai bajnoki Lina Leitől, akit ezúttal 3:1-re vert a döntőben.
Szvitacs Alexa a győzelme után, a doppingellenőrzésre várva mesélt a fináléban átélt
izgalmakról: „Még mindig nem tudom feldolgozni, ami történt, és csak emlékképeim
vannak a meccs első feléről. Azt tudom,
hogy az elején rettenetesen izgultam, így el
is vesztettem az első szettet. Utána is rengeteg szettlabdám volt, amit csak nehezen
tudtam értékesíteni. Szerencsére mindenki

biztatott, hogy mosolyogjak és élvezzem a
játékot. Ez átlendített a holtponton, és a végére sikerült megcsinálnom. Ez a vb-győzelem pályafutásom eddigi legértékesebb sikere. Ezt a lányt nagyon régóta nem győzte
le senki, úgyhogy most egy kiadós ünneplés
következik” – mondta a Győr+ Médiának az
újdonsült világbajnok. A GYAC Aréna játékosai közül Szvitacs Alexa szerepelt a legjobban a vb-n, de a többiek is eredményesek
voltak, hiszen Arlóy Zsófia, Bereczki Dezső
és Csonka András is a negyeddöntőig jutott
saját kategóriájában.
„Felemás érzésekkel gondolok vissza a vbre, mert úgy érzem, egy-két érem benne
maradt a magyar csapatban. Az kifejezetten
pozitív és biztató, hogy hét játékosunk is ott
volt a mezőnyben, és egyéni, valamint páros
számokban több negyeddöntőt is játszottunk. Alexa győzelmét nem kell magyarázni,
hiszen következetes munkával, nagyon rövid idő alatt olyan eredményeket ért el,
amelyek önmagukért beszélnek. A mostani
világbajnoki aranyérme egy meghatározó
mérföldkő a párizsi paralimpiára vezető
úton. Munkáját sokan segítik, a válogatottnál Vitsek Ivánnal együtt igyekszünk minden szakmai és egyéb segítséget megadni
neki” – mondta Vigh Zsolt, a paraválogatott
győri szövetségi kapitánya, aki hozzátette,
a paraválogatott jó úton jár, az elmúlt időszakban minden prémium versenyről éremmel, érmekkel tért haza. A csapat tagjai januártól már párizsi kvótákért indulnak harcba, és a felkészülés nagy részét Győrben, a
Club Arénában végzik.

´´ EB-SZEREPLÉS
CSALÓDÁST KELTO
Két győzelemmel ugyan keretbe foglalta szereplését a szlovéniai Európabajnokságon a magyar női kézilabdaválogatott, de a közben egymás után
begyűjtött négy vereség miatt így is
csak a csalódást jelentő 11. helyen
zárta a 16 csapatos kontinenstornát.
A csoportmérkőzések során Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese legyőzte Svájcot, majd kikapott a horvátoktól, és Norvégiától is. A középdöntőnek
pont nélkül induló magyar csapat aztán
Dániától és Svédországtól is vereséget
szenvedett, végül legyőzte a házigazda
szlovénokat, ez pedig arra volt elég, hogy
a teljes mezőnyből öt válogatottat előzzön meg, és beérje a 11. hellyel.
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Az Európa-bajnokság döntőjét és a
bronzmeccset vasárnap játsszák. A torna első három helyezettje indulási jogot
szerez a 2023-as világbajnokságra, a
győztes pedig kvalifikál a 2024-es párizsi olimpiára.
A válogatottban egy Audi ETO-játékos
szerepelt az Eb-n: Győri-Lukács Viktória
a csapat minden mérkőzésén pályára
lépett. Az ETO-hoz kapcsolódó hír, hogy
a K&H női kézilabdaliga 7. fordulójára kiírt Ferencváros–Győri Audi ETO KC mérkőzés kezdési időpontja megváltozott,
a találkozó az eredetileg kiírtnál fél órával korábban kezdődik a budapesti Elek
Gyula Arénában. Az új időpont 2022.
december 14., szerda 17:30.

Kiemelt ajánlat: november 18—24.

Egész csirke

1099 Ft/kg
Hagyományos eljárással
készült füstölt szívsonka
Palcsó Zoltán Kft.

4399 Ft/kg
Véres, májas hurka
J+T Hús Kft.

1799 Ft/kg
Sajnos már 36 éve csupán álom számunkra, hogy a magyar labdarúgóválogatottnak szurkolhassunk a világbajnokságon. Hatalmas szívfájdalom
leírni: a vasárnap kezdődő katari tornát is a mieink nélkül rendezik meg.

AZ UTOLSÓ GYŐRI VB-SZEREPLŐ
Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

A

nemzeti csapat legutóbbi, 1986-os vbszereplése alkalmával Hannich Péter révén
győri futballista is pályára léphetett. Az
ETO-val az 1980-as években két NB I-es aranyérmet begyűjtő korábbi klasszis annak ellenére jó
szívvel emlékszik vissza a tornára, hogy a csoportkör során a szovjetektől 6–0-ra, a franciáktól
pedig 3–0-ra kaptak ki a mieink. Hannich az utóbbi találkozón kapott lehetőséget Mezey György
szövetségi kapitánytól.
„Bár az eredményekkel nem lehettünk elégedettek, csodálatos érzés volt a világbajnokságon szerepelni. Aki nem élhette át, annak nagyon nehéz
elmagyarázni, mit is jelent számomra, hogy a hazámat a legrangosabb labdarúgó-eseményen
képviselhettem. A franciák ellen játszhattam, akik
elképesztően erős csapatot alkottak. Olyan világklasszisok szerepeltek az ellenfél csapatában,
mint Michel Platini és Jean Tigana. Végül sajnos
simán le is győztek bennünket” – emlékezett
vissza Hannich Péter.
Hozzátette, bízik benne, a közeljövőben ismét láthatjuk a magyar válogatottat vb-n szerepelni.
„A nemzeti csapat szépen teljesített az elmúlt
időszakban. Magasabban rangsorolt válogatotta-

kat is képes volt legyőzni, ami mindenképpen bizakodásra adhat okot” – mondta a szakember lapunknak.
Hannich Pétert a katari vb-ről is kérdeztük.
„Abban reménykedem, hogy élvezetes mérkőzéseket és támadófutballt láthatunk. Furcsa, hogy
télen rendezik a világbajnokságot. Talán így a játékosok nem lesznek annyira kizsigerelve, mintha
nyáron lépnének pályára a vb-n. Nagy kérdés,
hogy a szélsőséges éghajlathoz, a nagy meleghez
ki, mennyire tud majd alkalmazkodni – fogalmazott Hannich Péter, aki azt is elárulta, kinek drukkol a tornán. – Nincs kedvenc csapatom. Annak
szurkolok, hogy sok gólt lássunk. A legjobb négy
közé európai válogatottakat várok. A belgák meglepetést okozhatnak, hiszen nagyon erős kerettel
rendelkeznek. A franciák leginkább a támadósorukban, a németek pedig a fiatal tehetségeikben
bízhatnak. Persze nem szabad megfeledkezni a
dél-amerikai válogatottakról sem. Brazília számos
klasszist tudhat a keretében. Már nem csak arról
beszélhetünk, hogy egyénileg mekkora virtuózok
a játékosaik. A csapat nagy része Európában futballozik, így a focisták taktikailag is nagyon felkészültek. Argentína leginkább Lionel Messi révén
lehet veszélyes, akinek ez az utolsó esélye, hogy
vb-győzelemmel tegye fel a koronát a pályafutására. Ugyanakkor nem tartom favoritnak az argentinokat.”

Böllér
vékonybél
10 m, 59,9 Ft/m

599 Ft/cs
CBA Piros
feketebors,
ôrölt
20 g

109 Ft/cs
Rege csalamádé
330 g, 1027,27 Ft/kg

339 Ft/db
Magyar karfiol

439 Ft/kg
CBA és Príma üzleteinkbe felveszünk eladó, pénztáros, árufeltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munkakörben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunkaidősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, Új élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
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