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A MOL Új-Európa Alapítvány fásítási programjának támogatásával ültettek el 70 csemetét a marcalvárosi kiserdőben pénteken. Korábban ugyanitt 20 fával frissítették az állományt.

VW Golf Variant 1.5 TSI Life már havi nettó

ÚJABB CSEMETÉKKEL

GYARAPODOTT A MARCALVÁROSI KISERDŐ

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás
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Dr. Dézsi Csaba András
polgármester Picivel, a kéksárga arapapagájjal érkezett a
faültetésre. „Nagyon fontos számomra, hogy a környezetvédelemben
hangsúlyos szerepet kapjon az erdők védelme, a fásítás, ezért intenzív faültetés zajlik
városszerte. A Környezetvédelmi Bizottság
létrehozásával, a Zöld Győr program elindításával egy jól átgondolt, komplex zöld szemlélet
alapján érvényesítjük a környezetvédelmet a
városban” – emelte ki a polgármester.
„Felmérések, vizsgálatok alapján az itt lévő
fák néhány éven belül elhalnak, kidőlnek,
ezért pótolni kell őket! A mostani faültetés
is ennek a programnak a része” – tájékozta-

tott Rózsavölgyi László, a terület önkormányzati képviselője.
Igényesebb, nemesebb, lassan növő fákat ültettek, hársat, kőrist, juhart és platánt. „A frissen

ültetett fák utógondozását is a Győr-Szol végzi,
a csemetéket gondozni kell, locsolni, metszeni,
permetezni, hogy szép, nagy, egészséges fákká
tudjanak fejlődni” – erről Prédl Antal, a GyőrSzol Zrt. vezérigazgatója tájékoztatott.

NEMZEDÉKEK KERTJE SZABADHEGYEN
M
agaságyásokat adtak át a Lepke
utcai Idősek Átmeneti Gondozóházában. A „Nemzedékek kertje” címmel meghirdetett eseményen az intézmény lakói dr. Dézsi Csaba András
polgármesterrel együtt ásót ragadtak,
s növényeket, például metélőhagymát, kakukkfüvet, citromfüvet, retket,
madársalátát és kaprot ültettek el a
földben. Emellett a madarakra is gondoltak: az udvaron található fákra madárkalácsot helyeztek ki.

„Öröm látni, hogy az idősek aktívan
részt vesznek a különböző programokban, ráadásul a mostani a természethez is közeli. A nyugdíjasok ma is

aktívak, miután az egész életüket ledolgozták. Azt veszem észre, ha a hétköznapokban nem végeznek valamilyen munka jellegű tevékenységet, akkor az sem mentálisan, sem pedig fizikálisan nem tesz jót nekik” – nyilatkozta dr. Dézsi Csaba András.
Dr. Halbritter András, a Széchenyiegyetem oktatója elmondta, céljuk,
hogy a különböző nemzedékek jól
együtt tudjanak működni, s a fiatalok és
az idősek közösen tevékenykedjenek.
„Szeretnénk, ha a kertészkedés jótékony
hatásait minél többen megtapasztalnák,
legyen szó gyerekekről és idősekről
egyaránt” – fogalmazott a szakember.
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ADVENT GYŐRBEN

SZEMSZ
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Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

P

éntektől megnyílnak a belvárosi faházak, ahol beszerezhetjük a kézműves
karácsonyi ajándékokat, és megkóstolhatjuk a téli italokat és ételeket. Kipróbálhatjuk az óriáskereket, a dodzsemet, a gyerekek felülhetnek a körhintára, a kisvasútra,
állatsimogató is várja őket. Idén is jótékonykodhatunk az Adventi Faháznál a Széchenyi
téren, ahol mintegy 15 szervezet kínálja termékeit november 25. és december 20. között.
Advent négy vasárnapján a hagyományokhoz
híven ünnepség keretében gyújtják meg a város koszorúján a gyertyákat. Az állandó műsort idén az Audi Hungaria Iskolaközpont
ajánlotta fel mind a négy alkalomra. Ahogy
karácsony előtt a gyertyák meggyújtásával
egyre nő a világosság, a szívekbe is fényesség
költözik, közeledik a kis Jézus születésének
napja. A négy gyertya szimbolikája, valamint
a vasárnapok tanításai segítenek az ünnepre
való felkészülésben, lelki elmélyülésben.
A koszorú kör alakja a keresztények számára
Isten szeretetét, az örökzöld ágak pedig a
reményt és az életet jelképezik. A protestánsoknál a piros, a katolikusoknál a három lila
és egy rózsaszín gyertya használata jellemző, de elfogadott az is, hogy mind a négy lila
színű. Az első gyertyához a hit kapcsolható,
a másodikhoz a remény, a negyedikhez

Knézy Jenő

„MINDIG CSAK
ADNI KELL,
EZ A MÓDJA”
pedig a szeretet. A harmadik gyertya, a rózsaszín az öröm szimbóluma.
November 27-én 17 órakor Rózsavölgyi
László önkormányzati képviselő és Wagner
Tamás református lelkész mond beszédet a
gyertyagyújtáskor. December 4-én 17 órakor dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő és Sárai-Szabó Kelemen atya, bencés perjel köszönti a résztvevőket. December 11-én
17 órakor dr. Pergel Elza alpolgármester és
Szemerei János evangélikus püspök tart beszédet. December 18-án 17 órakor dr. Dézsi
Csaba András polgármester és dr. Veres
András megyés püspök köszönti az az ünnepre érkezőket.

Idén is motoros Mikulások lepik el a Dunakapu teret december 4én délután, ahol megajándékozzák a gyerekeket.

JÖNNEK A MOTOROS MIKULÁSOK!
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás/archív

A

hagyományokhoz híven a jótékony
motoros Mikulások idén is azt tervezik, hogy mintegy kéttucatnyian útra
kelnek, hogy meglepjék a gyerekeket.

December 4-én délután a Praktiker parkolójából indulva az ETO Parkba mennek, majd
a belvárosban motorozva a városháza téren
állnak meg néhány fotó erejéig. Ezt követően érkeznek a Dunakapu térre, ahol találkoznak a gyerekekkel, ajándékot osztanak,
fényképezkednek, az arra járók megcsodálhatják motorjaikat, felülhetnek rájuk.
A szervező baráti társaság vezetője, Csörnyei Balázs lapunknak elmondta: 2009-ben
indult a motoros Mikulás-mozgalmuk, azt a
célt tűzték ki maguk elé, hogy a gyerekek
örüljenek, jól érezzék magukat, hogy ne tűnjön el a Mikulásba vetett hitük. Természetesen jótékonykodnak is. Idén december 9-én
és 10-én szerveznek gyűjtést a nagy Tescóban, az adománnyal a Petz Aladár Egyetemi
Oktató Kórház gyermekosztályán fekvő kis
betegeket lepik meg.

Adventhez közeledvén kiírni magamból néhány hangulatos, gyertyafényes,
porcukorral hintett és mézeskalács illatú gondolatot könnyű is meg nem is.
Mindenkinek vannak bevillanó emlékei, gyermekkori képei valahol eldugva
mélyen a lelkében, amik ilyenkor, karácsony havában jönnek elő, amikor kicsit lehet és kell is elcsendesedni, odafigyelni magunkra és egymásra. Megpróbálni szeretni magunkat és a másikat, az egész évi állandó rohanás után
legalább ilyenkor. Ez idő tájt mindig leveszem a polcról az örök kedvenc Márait. Megrakom a cserépkályhát, főzök
egy teát, vagy ha kedvem úgy tartja,
egy kisebb lábasnyi forralt bort, lehuppanok a füles fotelbe és felütöm a
könyvet, néha csak úgy találomra. Inkább tőle idéznék, mert Márai halhatatlan, Márai megnyugtató és gondolkodásra késztet minden korban.
„Néha azt hiszem, a szeretetre várok.
Valószínűleg csillapíthatatlan ez az
éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már
megtudtam, hogy szeretetet kapni
nem lehet, mindig csak adni kell, ez a
módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet
kifejezni… A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs
hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni, ha
kimondják, már hazugság… A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben.”
Közeledik karácsony, de az ünnep közepette sajnos éppen elég nehézség
vesz körbe minket a világban. Töltsünk
minél több időt azokkal, akiket szeretünk, és érezzék, hogy szeretjük őket.
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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

´´
„OSZINTÉN
KELL BESZÉLNI AZ EMBEREKKEL,
NEKEM EZ MINDEN ESETBEN BEVÁLT”
Győrt az ipar viszi előre, az tartja fönn, az
ipar ad munkát az itt élőknek! Nézze meg,
hányan élnek itt iparból és hányan a mezőgazdaságból. Tudom, hogy fontosak a győrszentiváni szavazatok, de higgye el, a város
többségének az ipari park fejlesztése az érdeke. Nem lehetne ebből végre kihagyni a
politikát?!

latlanul félelmeket keltenek. Egy politikusnak természetesen minden szavazat számíthat, hiszen azok adják a felhatalmazást
a munkájához. De számomra ennél sokkal
fontosabb, hogy minden győri polgármestereként egészségügyi és egzisztenciális
szempontból is biztonságot tudjak nyújtani
a város minden területén élő embereknek.

tetnek napszámosokat, akik most hangosan tiltakoznak, ők majd eltartják őket?
Nyilván nem tudnak ezreket eltartani, ez illúzió. Teljesen megértem, hogy féltik a földjeiket, a vállalkozásaikat, de több ezer ipari
szakembernek, dolgozónak ugyanígy joga
van félteni az állását és Győr jövőjét, amit itt
több mint száz éve elsősorban az ipar tud
garantálni.
Látom, megjelentek a helyi ellenzék sokszor bukott képviselői is, viszik a tiltakozó
táblákat. Talán árnyékipart is alapítanak az
árnyékkormány mintájára. „Mindegy, csak
dolgozni ne kelljen.”
Az itt felmerült kérdések jelentős többségének szerintem nincs köze a pártpolitikához.
Szerintem is fontos, hogy minden olyan kérdésre válaszoljunk, amire tudunk, akár megnyugtató a válasz, akár nem. Őszintén kell
beszélni az emberekkel, nekem ez minden
esetben bevált, legalábbis hosszú távon.
Ezért sem zárkózok el olykor attól sem, hogy
akkor is elmondom a véleményemet, ha ez
néhány embernek nem tetszik. Az orvoslásban sem lehet sumákolni, és szerintem egy
városvezetőnek sem szabad.

Egyetértek, az ipar fejlesztése az egész város alapvető érdeke, nem véletlenül képviselem ezt a kezdettől fogva. Egyeztetni,
tárgyalni kell a fejlesztésről, amely mellett
kiállok, viszont ultimátumokkal, rágalmakkal és rémhírterjesztéssel bármennyire is
nehéz párbeszédet folytatni, akkor is fontos, hogy a korrekt tájékoztatás eljusson
azokhoz az emberekhez, akikben indoko-
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Nincsenek fontos és kevésbé fontos körzetek! Ezért is fontos számomra, hogy a
szentiváni emberek kérdéseire is korrekt
válaszokat adjak.
Ha itt nem fejlesztik az ipart, emberek ezrei
kerülhetnek az utcára. Vajon az a néhány
szentiváni földtulajdonos, nagybirtokos,
akik leginkább csak idénymunkára szerződ-

Egyébként az igaz, hogy az a győri DK-képviselő is tagja az ipari park felügyelőbizottságának, mégpedig a város önkormányzata
képviseletében, aki aztán kimegy a térre és
kicsit tüntet az önmaga által meghozott
döntések ellen. Az efféle „politizálást” komolytalan dolognak tartom, de ahogy látom,
ezzel így vannak a győriek is.

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS:

HASZNOS NAPINDÍTÓK A CÉGVEZETŐKKEL
A csütörtöki polgármesteri rádiós vizit első témája a város vezetőjének találkozója volt a győri cégek irányítóival, tulajdonosaival.
Dr. Dézsi Csaba András ugyanis közös napindító beszélgetésre
hívja a győri nagy cégek vezetőit. „Győr stabilitását az itt adózó
vállalkozások befizetései adják" – szögezte le a polgármester. A
100 legnagyobb, legtöbbet adózó cég vezetőit 4 turnusban hívták,
hívják a kötetlen beszélgetésre, melynek elején fölvázolja a város
helyzetét is dr. Dézsi Csaba András.
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

„Azt kértem a vállalkozásoktól, hogy a munkahelyeket lehetőség szerint tartsák meg,
hiszen mi is ezt tesszük az önkormányzati
cégeknél. Ha az embereknek van munkahelye, van fizetése, akkor van egzisztenciája,
és ez most a legfontosabb" – hangsúlyozta
dr. Dézsi Csaba András. A polgármester azt
is hozzátette: jelenleg több mint 150 cég van
az ipari parkban. „Nyilván a saját cégük
szemszögéből, de nagy rálátással fogalmazzák meg észrevételeiket az ottani vállalatvezetők" – mutatott rá a város vezetője.

arra, miért jó győrinek lenni, miért lehetünk
büszkék a történelmünkre” – hangsúlyozta
dr. Dézsi. Hozzátette: „A pedagógusokkal
egy városvezetőnek kötelező beszélgetnie,
Győr pedig iskolaváros. Ahol tudunk, segí-

döcögősen halad. Győrben viszont nagyon
népszerű, és ez a város saját hozzáadott
munkájának köszönhető, mondta.
„A tűzifaprogramot akkor gondoltam át, amikor
egy beruházásnál egy nagyobb fát kellett kivágatni, hogy folytatni tudják az építkezést. Felvetettem, hogy a beruházások miatt máshol
kivágott fák feldarabolt törzsét adjuk oda a rászorulóknak. A Győr-Szol azt tanácsolta, hogy
inkább adjuk el másoknak, hiszen a friss fával
fűteni még nem lehet, s az árából vásároljunk
száraz tűzifát, és azt osszuk ki a rászorulóknak”
– tájékoztatott a polgármester. „A marcalvárosi
Kiserdőben pedig elkezdtük a faültetést, azokat
a fákat, amelyek veszélyesek, mert esetleg kidőlhetnek, vagy öregek, kivágjuk. Folyik a tereprendezés” – mondta el dr. Dézsi.

Van, aki azért nem szeretné azt, hogy további cégek települjenek be, mert jelenleg is nehéz munkaerőt találni Győrben – avatta be
a hallgatókat a reggelin elhangzottakba. „Én
viszont polgármesterként ezt pártolom, az
jó, ha verseny alakul ki a munkaerőpiacon" –
szögezte le.

FONTOS, HOGY
130 EZREN
EGY IRÁNYBA
HÚZZUK A SZEKERET
„Fontos, hogy 130 ezren egy irányba húzzuk
a szekeret. Rendkívül jelentős ebben a fiatalok szerepe, kíváncsiak vagyunk a véleményükre” – utalt a fiatalokkal való közös munkájára a polgármester.

tünk” – emelte ki a polgármester, utalva a
Bercsényi-iskola fűtésére.

Az oktatás és a város történelme is szóba
került, hiszen a polgármester kezdeményezésére elkészült a Győr történetét bemutató iskolai tananyag. „Ennek alapján megtaníthatjuk az akár távolabbi országrészből
Győrben letelepedő családok gyerekeit

A zenei szünet után az első téma a tűzifaosztás volt. A Magyar Nemzeti Bank által kiadott 750 forintos győri érme osztására
utalt vissza a polgármester; az a program jól
sikerült, és a LED-csere is hasonlóan fellendült, pedig az ország több településén csak

A Bácsai úti kerékpárút is szóba került, amit
hamarosan átadnak. „Elég érdekesen készült el, mert olyan alépítmények vannak
útban, ami miatt így lehetett csak megépíteni" – utalt a kényszerű furcsaságokra, de
a kerékpárutakat a KRESZ-nek megfelelően, az autósok és minden közlekedő igényeit figyelembe véve kell megépíteni –
mutatott rá.
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KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSBEN IS ELSŐK VAGYUNK

ARANY RÓZSÁT KAPOTT GYŐR
Országos Arany Rózsa minőségi díjat kapott Győr, a Magyar Turisztikai Ügynökség idén 29. alkalommal meghirdetett „Virágos
Magyarország” országos környezetszépítő versenyen. A rangos
fővárosi eseményen a díjat Radnóti Ákos, városüzemeltetésért is
felelős alpolgármester vette át.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Mit kell tudni a versenyről?
Az idei megmérettetésre 349 település öszszesen 452 pályázattal nevezett, a zsűrizést
pedig több mint 150 kertész és tájépítész
szakember végezte a nyár folyamán. Az
Arany Rózsa díj tehát egy igazi szakmai díj,
mellyel az évek óta folyamatos győri városszépítő munkát jutalmazta a legmagasabb,
országos szinten a Magyar Turisztikai
Ügynökség. Az elért eredményért köszönet
a városüzemeltetésben napi szinten részt
vevő Győr-Szol Zrt. dolgozóinak a szorgos és
lelkiismeretes munkájukért, valamint a Pol-

AZ ARANY RÓZSA DÍJ
EGY IGAZI
SZAKMAI DÍJ
gármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkatársainak is.
2014 óta foglalkozom alpolgármesterként
ezzel a területtel is, és elmondhatom, hogy
évek óta jól teljesítünk. A színvonalat folyamatosan tartjuk, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2016-ban Orbán Viktor miniszterelnök különdíjában részesült a város
már ezen a pályázaton, azóta is kiemelkedően

dolgozunk, s ugyanolyan intenzitással, lelkesedéssel végezzük a munkánkat, s ennek
eredményeként most pedig az egyik fődíjat
kaptuk meg.
Mivel érdemelte ki városunk a díjat?
Évek óta, így idén is több mint 100 ezer egynyári virágpalántát ültettünk el, és nemcsak a
belvárosban, hanem a lakótelepeken is virágosítunk. Az őszi időszakban is közel ennyi télálló növényt telepítettünk. Tíz éve tart a fásítási program, amely szintén hozzájárulhatott
a látványos eredményekhez. Évente mintegy
ezer fát, cserjét ültetünk el, ez idén is megtörtént. Dr. Dézsi Csaba András polgármester
kezdeményezésére minden Győrben született
gyermek után a szülők igényelhetnek egy fát,
amit vagy a Győrkőc Ligetben, vagy mindenki
a saját telkén ültethet el. A napokban itt telepítettünk mintegy 80 fácskát. Ezeket a növényeket nemcsak elültetni kell, hanem folyamatosan gondozni is, ezért sok helyen automata öntözőrendszereket telepítettünk, mint
például a Szent István úton vagy a Szenes Iván
parkban Adyvárosban. Fontos, hogy szintén a
polgármester javaslatára már védett a Püspökerdő, a marcalvárosi kiserdő és a szentiváni tölgyeserdő is. Megszépítettük, virágosítottuk a körforgalmakat. Megújultak a parkjaink, a Malom liget, a Matáv-játszótér, az Eötvös park; a Bem teret is fejlesztjük, valamint
megszépült az adyvárosi tó és környezete, a
folyópartok, jövőre pedig elkészül a parkolólemezzel együtt a teljesen megújuló Kuopio
park. Ezek mind hozzájárultak a sikerhez.

Miért fontos Győrnek ez az elismerés?
Akár érkezik hozzánk zsűri, akár nem, mindig egyformán tiszta és szép a városunk. Ezt
az ide látogató turisták is megerősítik, hiszen rengeteg pozitív visszajelzést kapunk.
Más városokkal összevetve kimagasló Győr
köztisztasága, a közterületeink minősége,
állapota.
A környezetünk szépítését és védelmét továbbra is folytatni fogjuk, s ebben, illetve
ennek megőrzésében is számítunk a lakosság segítségére és együttműködésére,
hogy továbbra is szép, tiszta, virágos maradjon városunk.

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS
Komplex szolgáltatással,
EXPRESSZ HIBAELHÁRÍTÁSSAL
vállaljuk társasházak közös
képviseletét.
KÉRJEN AJÁNLATOT!

AHAUS Ingatlankezelő Kft.
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 44.
+ 36 30 921 8780 • info@ahaus.hu
www.ahaus.hu
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Közép-Európában is egyedülálló az a szódásszifon alakú csúszdatorony és a hozzá tartozó prémium
csúszdarendszer, amely a Modern Városok Program keretében épülő Győri Vízi Élménypark legfőbb
látványossága és attrakciója lesz.

JEDLIK EMLÉKE ELŐTT IS TISZTELEG

A VÍZI ÉLMÉNYPARK
Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: látványterv

A

szódásszifon alakú csúszdatorony ötlete Kovacsics Imrétől származik, a cél
pedig nem más volt, mint hogy az élménypark leglátványosabb épülete utaljon
Győr gazdag és színes történelmére, valamint a szikvizet feltaláló híres győri bencés
szerzetesre, Jedlik Ányosra.
„„A harminckét méter magas, hatszintes
toronyban üvegfalú lift viszi fel a fürdőzőket a csúszdákhoz. A modern csúszdatorony további különlegességei azok az
elektromos szállító szalagok, amelyek a
vendégek csúszógumijait juttatják el az induló szintekre, de a szintek természetesen
lépcsőn is megközelíthetőek lesznek” –
mondta el a Kürtösi Péter, a Győri Vízi Élménypark felelős tervezője.
A belső tartalom mellett a külső megjelenés
is rendkívül fontos volt. Az épület masszív
vasbeton magja köré ezért hajlított csövekből látványos acélháló készült. Ez a diagonális (átlós) szerkezetű háló fehér héjként
öleli körbe a tornyot, és a régi szódásszifonok acélhálóját idézi fel a szemlélőben, ezzel
téve teljesen egyedivé és modellszerűvé a
győri csúszdatorony megjelenését.

192 MÉTER HOSSZÚ
A LEGHOSSZABB
CSÚSZDA
A tornyot esténként kivilágítják, és a várakozások szerint Győr egyik új jelképe lehet,
hiszen a város számos pontjáról jól látható,
vonzza a tekintetet, a tetejéről pedig – akárcsak egy kilátóból – páratlan körpanoráma
nyílik a környékre.
A toronyhoz tartozó prémium kategóriás
csúszdarendszert az Eleven Kft. tervezte, és
a világ egyik legnagyobb csúszdagyártó vál-

lalata, a török Polin Group készítette el,
amely Európán kívül többek között az Egyesült Államokban, Thaiföldön és Dubaiban
rendelkezik komoly referenciákkal. Az űrtechnológiában is alkalmazott RTM-eljárás
különösen precíz és sima csúszófelületeket
biztosít, ilyen technológiával készültek a
Győri Vízi Élménypark csúszdaelemei is.
A toronyhoz összesen öt csúszda tartozik,
közülük a legmagasabb tizennyolc méteres, a leghosszabb pedig nem kevesebb,
mint 192 méter hosszú – tette hozzá Kürtösi Péter.
Az 1-es számú csúszda egy széles, négyszemélyes családi csúszda, a tetején nyitott
(family rafting), majd lefelé zárt (black hole)
gyorsító szakaszokkal, a végén saját fogadó
medencével. A 2-es számú az aquaparkok
legnépszerűbb típusának számító kétszemélyes csúszda, többek között egy nyitott,
emelkedő „flying boats” (repülő csónakok)
résszel. A 3-4-es számú egy 2x91 méter
hosszúságú, osztott pályás dupla versenycsúszda. Itt a fürdőzők egymás mellől indul-

nak, és lefelé tartva egyebek mellett kilenc
méter átmérőjű tányérokon (közkeletű nevén: ufókon) keresztül vezet a siklásuk, idejüket pedig stopperóra méri. Az 5-ös számú
csúszda kínálja a legintenzívebb sebességélményt, hiszen ez egy teljesen zárt (aqua
tube) testcsúszda. Itt csúszás közben érintésérzékelő fényjeleket megnyomva gyűjthetünk pontokat, amelyeket leérve összesítve is láthatunk.
Az egész csúszdarendszer biztonságos működését a segítő személyzet mellett a
„Splashware” nevű szoftverrendszer felügyeli. Ez a rendszer vezérli az indítást, a
csúszdák gyorsító szakaszaiba beépített
fény- és hangeffekteket, fotózást, az idő- és
sebességmérőket, szabályozza továbbá a
csúszdák vízáramlását, valamint statisztikai
adatokat is továbbít az üzemeltető felé.
A Győri Vízi Élménypark építése tavaly januárban kezdődött meg 21,3 milliárd forintos
kormányzati forrásból, és a tervek szerint a
jövő év nyarán már birtokba is vehetik a látogatók. (x)
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Fotó: GYMSMKIK/Kis István Péter

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában a múlt héten adták át a Kamarai Védjegyeket azoknak a vállalkozásoknak, amelyek megfeleltek a pályázati követelményeknek. Idén 83
vállalkozás szerezte meg a jogosultságot, hogy használhassa az egy évig érvényes tanúsítványt.

KAMARAI VÉDJEGY: MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG

M

inőség, hitelesség, szakmaiság,
megbízhatóság – ezt jelenti a védjegy. A programot nyolc éve indította útjára a kamara, amellyel egy olyan minősítési védjegyrendszert hoztak létre az
önkéntes kamarai tagok számára, amelybe
pályázat útján lehet felvételt nyerni. A pályázatokat szigorú minőségi szempontrendszer
alapján egy független bizottság bírálja el.
Molnár Albert, a kamara győri térségének elnöke elmondta, idén 75 régi és 8 új taggal bővült a védjegyesek közössége. A minősítést új
Védjegy-birtokosként az AKRIL BÚTOR Kft., a
Co-creation Consulting Szervezeti Tanácsadó
Kft., dr. Kővári-Horváth Márta egyéni vállalkozó, a FAMEX TOOLS Kft., a fiREG.hu Kft., a
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J-DELIKAT Kft., a KTS Online Kft. és VILLTECHNIK ENERGY Kft. érdemelte ki.
Ezúttal nehezebb volt megfelelni a pályázatnak, ugyanis szigorúbb volt a kiírás. „Négyfordulós megmérettetésen kellett átesniük a jelentkezőknek, és mivel kamaránk elkötelezett
a digitalizáció mellett, ezért a pályázóknak is
számot kellett adniuk, hogy vállalkozásuk milyen szinten áll a digitalizáció terén.” Elsősorban a kkv-k részéről volt nagy az érdeklődés,
a mikrovállalkozások körében viszont visszaesést tapasztaltak, aminek egyik oka lehet,
hogy a megváltozott kata-törvény miatt sok
vállalkozás szüntette meg tevékenységét.
Pintér-Péntek Imre, a kamara elnöke szerint
a védjegy program nagyszerűsége az, hogy

nemcsak a könyvelési adatok, hanem a tisztességes viselkedés, a megbízhatóság alapján
is választhatnak, és a kamara elnöksége hozza meg a végleges döntést. A programmal fel
szeretnék hívni a figyelmet arra, hogy érdemes ezeket a tisztességes, becsületes és példaértékű cégeket választani. „Ehhez fogódzkodó a védjegy program” – emelte ki az elnök.
A kamarai védjegyeket a vállalkozások többsége évről évre meghosszabbítja, mivel ez a
jogosítvány egy évre szól. (x)

KÖZÉLETRŐL

´´
KENDOZETLENÜL
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

November közepén új műsorfolyammal jelentkezett a
Győr+ TV. A közéleti beszélgetős műsorban a Győrt is érintő legfontosabb történésekről kérdezi Knézy Jenő a város
közismert személyiségeit.
Nyakkendő nélkül. Már a műsorsorozat címe is jelzi a készítők
szándékát: beszélgessünk kötöttségek nélkül azokról a gondokról, problémákról, örömökről és sikerekről, amelyek manapság meghatározzák a folyók városának mindennapjait. A
műsor szereplői sajátos mikroszkóp alá veszik mindazokat a
kérdéseket, amelyekkel napi szinten foglalkoznak a győri polgárok, politikusok, szakemberek és hozzá nem értők egyaránt.
A november 17-i adásban az ipari park bővítésének szükségességéről értekeztek a meghívottak, a november 21-iben
pedig az energiaválság hatásait elemezték a stúdióvendégek.
Tették mindezt úgy, hogy kissé felülről, kívülállóként keresték
a válaszokat a feltett kérdésekre.
A műsor tehát elindult, és hétről hétre jelentkezik majd új
témákkal, érdekes emberek érdekes véleményeivel. Ami
pedig állandó, az a nyakkendő hiánya, és a műsorvezető:
Knézy Jenő. Az adások a Győr+ TV mellett a gyorplusz.hu-n
visszanézhetők.

20—25 nm-es, légkondicionált

Innovációs
és Technológia
Központ

IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4.

Kedvezményes bérleti lehetôségek,
modern kreatív környezet!
TÁRGYALÓ
KONFERENCIATEREM
INGYENES PARKOLÁS
ÉTTEREM, KÁVÉZÓ
BANKAUTOMATA

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez

96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu
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HONTVÁRI GÁBOR KARMESTER

JUNIOR PRIMA DÍJAS LETT
Szerző: Farkas Mónika
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Ismét a zeneművészet tíz legkiválóbb fiatal
képviselőjét díjazta az MVM Zrt. A Junior Prima díj magyar zeneművészet kategóriájának kitüntető címét kedden vehette át Hontvári Gábor karmester is. A díjazott tanulmányait a győri Richter János Zeneművészeti
Szakgimnáziumban kezdte, Budapesten
diplomázott, majd felvételt nyert Weimarba.
Városunk szülötte 2019 óta tölti be a helyettes zeneigazgató és karmesteri posztot
a würzburgi Mainfranken Színházban, magyarországi, azon belül is a Győri Filharmonikus Zenekar felkérésének mindig nagy
örömmel tesz eleget.
Szívből gratulálunk a kitüntető címhez!
Nagyon köszönöm! Ez a legnagyobb elismerés, amit egy 30 év alatti művész ma Magyarországon megkaphat, egyben jelzésér-

tékű is, látszik, a szakma figyelemmel kíséri
a németországi működésemet. Ez egy viszonylag zárt közeg, kevés 30 év alatti kolléga, a karmesterek és a hangszeres művészek is ismerik egymást, tudják, ki mit csinál,
merre tart a karrierjében. Az idei díjazottak
közt többeket régi ismerősként üdvözölhettem kedd este, a többi közt nagyon örültem
Tabajdi Ádám orgonaművész díjazásának.
2019 óta tölti be a helyettes zeneigazgató
és karmesteri posztot a würzburgi Mainfranken Színházban, hogyan tudja tartani a
kapcsolatot a hazai komolyzenei élettel,
együttesekkel?
Az elmúlt években nagyon figyeltem arra,
hogy aktív maradjon ez a kapcsolat, óriási
öröm mindig hazatérni. Győr különleges helyet foglal el a szívemben, hiszen itt, ezen a
zenekari hangzáson nőttem fel, a győri művészektől mindig sokat tanultam, hatottak
rám. A Győri Filharmonikus Zenekar mellett

vezényeltem már a Nemzeti Filharmonikusokat, sőt idén még Pécsre, a Pannon Filharmonikusokhoz is eljutok.
A Junior Prima díjas Hontvári Gábor karmester sikerrel dolgozott ismét a Győri Filharmonikus Zenekarral, a Francia történetek című program nagy sikerrel csendült fel Győrött és Veszprémben.

KÖNYVFUTÁR

A TÖRTÉNELMI REGÉNYEK,
A KRIMIK A LEGNÉPSZERŰBBEK

Könyvfutár szolgáltatást indított a győri könyvtár. Dr. Horváth
Sándor Domonkos igazgatót kérdeztük, hogyan vált be a nem
mindennapi ötlet a városban.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Pixabay

„Mivel központi könyvtárunk felújítás miatt,
a fiókkönyvtáraink pedig a megnövekedett
energiaárak miatt zárva vannak, ezért azt
találtuk ki, hogy az időseknek, a mozgáskor-

látozottaknak azzal segítünk, hogy ingyenesen házhoz visszük számukra az olvasnivalót.
Az eddigi tapasztalataink alapján, az élénk érdeklődés miatt azt tervezzük, hogy tágabb
körre is kiterjesztjük ezt a szolgáltatásunkat”–
tájékoztatott a könyvtár igazgatója.
A lehetőséggel jelenleg a 65 év feletti, és a
mozgásukban korlátozott olvasók élhetnek.
A szolgáltatást igénybe vevők a könyvtár
online katalógusából válogathatnak (katalogus.gyorikonyvtar.hu).
A beérkezett kérésekre 3 munkanapon belül
válaszolnak, és egyeztetik a házhoz szállítás
részleteit. Az intézmény munkatársai gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéssel szállítják ki a megrendelt dokumentumokat, a
távolságtól függően. Munkatársainknak sokan örülnek, behívják beszélgetni őket, megkínálják szörppel, de vannak olyanok is, akik
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csak a résnyire nyitott ajtón át veszik át a
megrendelt olvasnivalót – mondta dr. Horváth Sándor Domonkos.
Az összes városrészből érkeznek megkeresések, de elsősorban onnan, ahonnan nehezebb megközelíteni a Kisfaludy Károly
Könyvtárat. Az olvasók érdeklődési köre
sokrétű, a történelmi regényektől a krimiken
át az önfejlesztő szakkönyvekig terjed a kölcsönzési lista.
Jó hírrel is szolgált a szakember, a válság ellenére is van mód új könyvek beszerzésére,
ugyanis a törvényi előírásnak megfelelően
az állami támogatás egy részét kiadványvásárlásra kell fordítani. Ezért idén csak 25
százalékkal kevesebb új kötet kerül az intézmény polcaira. A könyvfutár szolgáltatást a
96/328-022/2-es telefonszámon is meg lehet rendelni hétköznap 10–17 óra között.
Ménfőcsanakon, a Bezerédj-kastélyban pedig könyves átvételi pontot működtet az intézmény. A katalógusból kiválasztott köteteket összekészítik és azt meghatározott
időpontokban az olvasók átvehetik.

Négyszemközt a nőgyógyásszal
rovatunkban dr. Börzsönyi Ágnes
szülész-nőgyógyász szakorvossal
a méhnyakrák témakörébe kezdünk bele, amely roppant fontos
és meglehetősen összetett.

Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

„Az egyik legtöbb kérdést a méhnyakrák témakörében kapom, s úgy gondolom, csakúgy, ahogy a mellrákszűrésről, a méhnyakrákszűrésről sem lehet eleget beszélni.” A
méhnyak állapotát a méhnyakszűréssel lehet ellenőrizni. Ilyenkor a méhszájról, illetve
a nyakcsatornából történik a citológiai mintavétel. Azért innen, mert itt találkozik egymással a méhszájt kívülről fedő laphám a
méhnyakban lévő hengerhámmal. Ezt
egyébként átmeneti zónának nevezik. A
méhnyak felszínéről vett mintát laboratóriumokban, mikroszkóppal vizsgálják, amely
fertőzések, gyulladások és daganat kimutatására is alkalmas.
„A szűrővizsgálat roppant lényeges, mert
ezzel tudjuk a lehető legkorábban felismerni
a tünetet és panaszt még nem okozó, úgynevezett rákmegelőző állapotot. Ha ebben
a stádiumban elkezdhetjük a beteg kezelését, akkor az elváltozás jó eséllyel nem jut el
odáig, hogy már rákról beszéljük. Ezzel pedig
a méhnyakrák miatti halálozás is számottevően csökkenthető. Nem győzőm tehát

méhtest ürege

petefészek

petevezeték

méhtest

belső méhszáj
méhnyak
külső méhszáj

NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

ÉLETET MENTHET

A RENDSZERES MÉHNYAKRÁKSZŰRÉS!

szerben dolgozik. A legtöbben szöveges formában küldik el az eredményeket. Így újabb
kifejezésekkel kell megismerkednünk. Börzsönyi doktornő elmondta, a citológiai lelet értelmezésével kapcsolatban egy-két, gyakran
előforduló megnevezéssel nem árt tisztában
lennünk. Ezért a Győr+ Online felületén részletesen végigvesszük, mivel is találkozhatunk
egy citológia leleten, amelyet többnyire a választott orvosunk küld el nekünk, az esetleges
teendőkkel kiegészítve. Kérjük, látogassanak
el részletekért weboldalunkra!

hüvely

hangsúlyozni, hogy a rendszeres méhnyakrákszűrés elengedhetetlen egy nő életében.
Kifogás egyszerűen nem hiszem, hogy lehet,
hiszen a szűrés életet menthet.”
Nyilván sokaknak feltűnt, hogy már egyre kevesebb az olyan labor, amely a P 0–4 rend-

Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, vagy megosztanák velünk, miről olvasnának szívesen,
várjuk levelüket a negyszemkozt@
gyorplusz.hu e-mail-címre,
bővebben pedig most is, mint
mindig, a gyorplusz.hu-n olvashatják cikkünket.

„A témakört természetesen folytatni fogjuk, hiszen a méhszájsebről, a HPV-ről, a
HPV-szűrésről és a HPV elleni védőoltásról
is beszélni kell. Fontos, hogy minél több
nőhöz eljusson: a méhnyakrák sokáig tünet- és panaszmentes, s jelenléte csakis a
méhnyakszűréssel mutatható ki. Ennek elvégeztetése pedig évente szükséges, és
minden nőnek ajánlott, akik már betöltötték a 20. életévüket. Néhány tanács végezetül, amellyel kapcsolatban szintén soksok kérdést kapok: kollégáim nevében is
kérem, hogy ne a menstruáció idejére kérjenek előjegyzést, ilyenkor ugyanis a rákszűrést nem tudjuk elvégezni, csak az általános nőgyógyászati vizsgálatot. Fontos,
hogy méhnyakrákszűrés előtt 48 órával ne
éljenek szexuális életet. Vizsgálat előtt
szintén két nappal ne használjanak tampont, fogamzásgátló krémet, egyéb hüvelykrémet vagy gyógyszert. A vizsgálatra
üres hólyaggal érkezzenek, s ne feledjék, a
félelmeiket hagyják kint a váróban, hiszen
a hölgyekért vagyunk mi, nőgyógyászok” –
zárta dr. Börzsönyi Ágnes.
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A Fekete – szakmai körökben csak így emlegetik Tánczos Anitát, a győri divattervezőt, aki az
év tervezője lett a III. Fashion Show-n. Márkájával a senior kategóriában lett a befutó, őszi-téli
kollekciója diadalmaskodott, melynek fő elemei a női fekete blézerek és áttetsző bodyk,
bronzszínű kiegészítőkkel.

TÁNCZOS ANITA RUHÁIT A LOVAS HUSZÁROK INSPIRÁLTÁK

A FEKETE

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Németh Imre / Piedl András

A

Tánczos márka alapítója 15 éve indította útjára kollekcióit. Azóta
számos elismerésben részesült,
legutóbb október végén. A tervező szerint
az elkészült darabok tökéletesen tükrözik
azt a szemléletet és a fejlődést, amit a
Tánczos képvisel. „Az idei őszi-téli kollekciót jó egy évvel ezelőtt kezdtem el tervezni. A fekete, ami igazán nem is szín, kihívás számomra, ugyanis nehéz olyan
formákat, díszítéseket kitalálni, amely
esztétikus, szépen megjelenik, és nem olcsó hatású, nem unalmas.”
Anita számára az alapdarabok a
blézer és szoknya, így elsősorban
ezekkel dolgozik, különböző anyagokat
kombinál
össze, amellyel új
textilfelületet hoz létre. Újabban leginkább
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köveket, és nem klasszikus díszítéseket
alkalmaz. „Szeretem vegyíteni a klasszikust a mainstreammel, vagy a mai dizájndolgokkal. Kiállításokon és filmek által
inspirálódom.”

bítást alkalmaztam az elegánsabb megjelenés érdekében.” Ezek a ruhák minden
típusú hölgynek jól állnak, bárki felveheti
őket, hiszen a feketét a bronz, a réz vagy
az arany színekkel vegyíti.

Nyáron mintegy féléves kutatómunka
eredményeként készítette el a Festeticskastély megbízásából a lovas huszárezred rekonstruált öltözékét és lovas felszerelését. Ez a feladat és gyerekkori emlékei inspirálták az újabb kollekció elkészítését. Gyerekként ugyanis a Bábolnai
Ménesbirtok mellett nőtt fel, szőrén ülte
meg a lovat és lovas akrobatikát is tanult,
csodálatos élmény volt számára. „Ami
hatással van rád, azt le akarod képezni
a munkádban, a művészetedben. Én
anyagba öntöttem. Egy klasszikus,
fekete férfimentét gondoltam úja.
Fontos volt, hogy a mai kényelmi
funkcióval, technológiával készüljön, a huszáröltözékből a
sujtás díszítések minimalizálva, nőiesebbé téve, és
frakkszerű meghosszab-

A tervező mostani kollekciójának továbbgondolásán dolgozik. Anita elárulta, hogy
elsősorban saját tervezésű ruháit hordja,
kritikus a tömegruházat iránt, pedig mint
minden nő, ő is szeret shoppingolni: cipőés táskamániás.
Büszke arra, hogy Köllő Babett színésznő
és Pásztor Anna énekesnő is hordja a ruháit, de más magyar művész, ismert ember is megtalálja a kollekciójában a saját
stílusát és jól érzi magát a ruháiban.

AKIK NEM A DIVATOT KÖVETIK

A „TURKÁSZÁS” ÖRÖMEI
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: shutterstocks.com/antoniodiaz

A

pa, menjünk el a „turkászóba”! Adélkának olyan szép ruhákat vásárolt ott
az anyukája – lepte meg kérésével 7
éves keresztlányom az apját. Apuka, miután
jót derült, Adélka anyukájától megszerezte
a tuti turkáló címét. „Szűz kéz szerencsét
hoz”– keresztlányom 20 perc alatt beszerezte élete első bőrdzsekijét, két ruhát, egy
csodás tüllszoknyát, bónuszként egy gyöngyös kendőt és egy Minnie egér plüssfigurát.
Nemcsak a kislány volt boldog az új szerzeményektől, hanem apukája is, hiszen alig ötezer forintból megúszta a bevásárlást.
Győrben az utóbbi időben megcsappant a
használtruha-üzletek száma, pedig korábban
több tucatnyi is volt városszerte. A megmaradtak nagy népszerűségnek örvendenek, mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy „bálabontáskor” hosszú sorok várakoznak a bejárat előtt. A győri kínálat elsősorban Angliából
származik, és ezen a Brexit sem változtatott.
Mónika tanárnő, évtizedek óta turizik, ő azt
mondja, ma már több idejébe telik, hogy
egy-egy menő ruhát találjon, mint korábban.
Ez talán az évekkel ezelőtti nagyobb kínálatnak és minőségibb daraboknak tudható be.
„Hobbimmá vált a turizás. tudtam, hogy mikor, hova érdemes menni, hogy a frissen kirakott áruból az elsők között tudjak válogatni.

Volt, hogy reggel 6-kor már sorba álltam a
pincés turkálónál. Amikor megszületett az
unokám, szinte csak használtruha-üzletből
szereztem be neki a csodás, jó minőségű baba- és kisgyermekruhákat, fillérekért” – meséli a tanárnő.
Fanni és Timi barátnők, egyetemisták, jó
programnak tartják a turkálóba járást. Ilyenkor szánnak időt arra, hogy körülnézzenek,
mindent felpróbálnak, és közben jól szóra-

koznak. Azt mondják, csak a tutira passzoló,
jó minőségű darabokat vásárolják meg. Kicsi
a ruhatáruk, de ami van, az a second handből való.
A használtruha-boltosoknak van egy jó hírem: keresztlányom már megfertőződött, a
turi kincsvadásza lett. Apukája már kevésbé
boldog, ugyanis neki mélyebben a zsebébe
kell nyúlnia, mert nemcsak az új ruhák, de a
használt holmik ára is megemelkedett.

PORRONGYNAK MÉG JÓ LESZ!
Szerző: J. Kovács Andrea

„Úgy gondolom, hogy a meglévő ruháinkat
ne az évszakok változásaival cserélgessük,
érdemes addig használni őket, ameddig csak
lehet. Ha szakadás, lyuk van rajta, elromlott
a cipzár, akkor javítsuk meg vagy keressünk
egy varrónőt a közelünkben” – véli MarkóValentyik Anna, az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának tagja, akivel a textilek új életéről beszélgettünk a hulladékcsökkentési hét kapcsán.
„Ha mindenképpen frissíteni szeretnénk a
ruhatárat, akkor azt használt ruhákkal tegyük. Ügyeljünk arra, hogy természetes
alapanyagú legyen, nézzük meg, hol készült.
Az újonnan vásárolt holmiknál, például a fehérneműknél is mindenképpen figyeljünk az

anyagösszetételre, és hazai gyártásút válaszszunk. Adományozni, továbbadni pedig csakis
olyan ruhát szabad, amit mi is hordanánk
még, azaz nem szakadt, nem foltos, nem
bolyhos!” – tanácsolja Markó-Valentyik Anna.
„Persze vannak olyan ruhadarabok, amiket
már nem használok. Ha úgy ítélem meg,
hogy már más sem tudja, mert lyukasak, foltosak, bolyhosak, akkor azokat egyszerűen
felszabom és takarítórongy lesz belőlük. Kitűnőek akár portörlésre, lemosásra, akár a
kutya talpának megtisztítására.”
Ha már nagyon sok a portörlő rongyunk, keressünk gyűjtőhelyeket. Farmerek gyűjtésével és újrahasznosításával több cég is foglalkozik, kötényeket, tányéralátéteket, bútorhuzatokat készítenek belőlük. Országszerte vannak leadópontok, ahol átveszik az

anyagokat. A másik lehetőség a retextiles,
aki feldolgozza a használt holmit. Mosonmagyaróváron működik egy ilyen vállalkozó.
Ő felszabja a ruháinkat és új életet ad nekik.
Készülhet belőlük lábtörlő, hátizsák vagy
akár karkötő, nyaklánc.
Győr belvárosában időről időre Ökosikk néven ruhacsereberét tartanak a kapcsolódó
kávézók, bisztrók, szórakozóhelyek. Ha 10
teljesen jó minőségű ruhát leadunk, cserébe
10 kupakot kapunk, amiért másik 10 ruhát
vásárolhatunk. Azért is fontos kezdeményezés, mert teljesen kizárja a pénzt.”
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KÍVÁNSÁGVÍZESÉS
A Győri Állatkert néhány éve megújult főbejárata igazán különleges. Egyik legszebb része az oldalán lecsorgó vízesés, amely
egy kis tóban végződik. A legenda szerint, ha pénzérmét dobunk
egy tóba, teljesülni fog a kívánságunk.
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Ha ezt csak babonának is tartjuk, az mindenképp elmondható, hogy a pénzbedobálás pozitív gondolatokat ébreszt az emberben. Hiszen, ha kívánsága talán nem is
teljesül pont úgy, ahogy ő szeretné, a tudatában van, hogy a bedobott összeg, legyen akár csak 5 Ft, jótékony célra megy.
A látogatók pedig ki is használják a lehetőséget, egyúttal ezzel az apró gesztussal
adakoznak is az állatkert javára.

Az állatkert munkatársai remélik, hogy
minden kívánság teljesült, ami eddig a tóba érkezett. Azonban az egész szezonban
a víz alatt heverő érmék sajnos az idő folyamán korrodálódnak, így minél később
emelik ki a tóból őket, annál inkább használhatatlanná válnak. Ha értéküket veszítik, jótékony célra sem fordíthatók. Az állatkert a téliesítés során mindent megtett
az adakozott érmék megmentése érdekében, egyúttal elkészült a tervvel, amely
helyettesítheti a tavat.
Az érmék útja a főbejárati tóból egy betonkeverőbe vezetett, amelybe homokot
és kavicsot szórtak. A keverő egy órán keresztül dolgozott, hogy a pénz megtisztuljon a rárakódott rozsdától. Ezután egy
tisztító mosáson esett át az összesen 63
kilónyi csomag. Sajnos még így sem született csillogó eredmény. Az állatkert csapata azonban már teljes erőbedobással
készül a megoldásra a jövőre nézve. Az
összegyűjtött és címletezett érmék a
Magyar Nemzeti Bankhoz kerültek, ahol
szakértők döntik el, milyen értékben
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maradtak épek. Egy biztos: ezek a tóból
kimentett érmék a forgalomba már vissza
nem kerülhetnek.
Az állatkert területén, köztük a főbejáratnál is, három ponton érmebedobókat helyezünk ki. Az ide bedobott összeget így
valóban jótékony célra lehet fordítani, értékük egyértelmű, a forgalomba visszahelyezhetők. Illetve a gyerekeknél sem
vész el az érmebedobás játékos varázsa
az állatos illusztrációknak és a kreatív bedobási lehetőségeknek köszönhetően.
Látogasson el a Győri Állatkertbe, ahol
egész évben interaktív foglalkozások széles választéka várja a családokat! Karácsonyi ajándékba kérjen örökbefogadást
vagy állatkerti bérletet, így váljon VIP
vendéggé, és ne maradjon le egy újdonságról se! (x)

Dr. Bánai Györgyi háziorvos immár harminc éve látja el a szigeti betegeket. A budapesti származású
doktornő több mint négy évtizede érkezett Győrbe, s családjával Győrújbaráton lelt otthonra. Szülei
műszaki emberek, számára viszont egyértelmű volt az orvosi pálya. Meg sem fordult a fejében más
lehetőség, emberekkel akart foglalkozni. Munkáját tavaly „Sziget Szolgálatáért” díjjal ismerte el a
város önkormányzata.

DR. BÁNAI GYÖRGYI A SZIGETIEKET SZOLGÁLJA

EGY ORVOS, SOK ESET
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

A

z egyetemi diploma után a győri kórház III-as belgyógyászatán dolgozott,
közben szakvizsgázott és tapasztalatokat gyűjtött. Tizenegy év után aztán gondolt egy nagyot és a háziorvoslást választotta. Bár az összeszokott kórházi csapat
hiányzott neki, nem bánta meg a döntést.
Egykori egyetemi évfolyamtársa lett a kolléganője, akivel ma is közös rendelőben dolgoznak. Munkatársak és barátnők, hosszú
ideje szinte párhuzamosan halad az életük.
Kétezernél is több páciens tartozik hozzá.
Zömében jól ismeri őket, de vannak olyanok
is, akiket évekig nem lát. Azt gondolhatnánk,
ez jót jelent, hiszen ha valaki nem megy orvoshoz, akkor biztosan egészséges és a
doktornak is könnyebb a dolga. Ám dr. Bánai
Györgyi szerint ez tévedés. A súlyos betegségek eleinte sokszor tünetmentesek, s mire kiderülnek, már nagy a baj. Az elhanyagolt
kórokat nehéz gyógyítani. Ezért nem lehet
elégszer hangsúlyozni a szűrővizsgálatok
fontosságát. Örvendetes viszont, hogy a fiatal, harmincas generáció már tudatosan figyel magára. Náluk jóval természetesebb az
egészséges életmód, tudják, mennyire lényeges a helyes táplálkozás és a rendszeres
testmozgás.
Úgy véli, a háziorvosi munka fő nehézsége a
mérhetetlen mennyiségű adminisztráció.
Szerencsére képzett és strapabíró asszisz-

tense ennek nagy részét leveszi a válláról.
Hivatása szépségei között említi a régi betegeivel való szinte családias kapcsolatát. A
koronavírus-járvány idején sajnos több tragikus eset történt körzetében. Nem csoda,
hogy lelkileg összetörte őt fiatal és középkorú páciensei halála.
Ám vannak kisebb-nagyobb sikerek, amik
erőt adnak a továbblépéshez. Legutóbbi
esete múlt héten történt. Egyik betege fia
kíséretében érkezett hozzá, napok óta furcsa rosszullétei voltak. A vizsgálattal gyorsan kiderült, hogy a rosszullétet percenkénti

szívmegállások okozták, de mindig magától
újraindult. A felismert baj és az azonnali segítség megmentette a beteget, aki a kórházban beültetett pacemakerrel otthon van és
panaszmentes.
Dr. Bánai Györgyi a férjét már elvesztette, de
szülei, lánya és három unokája fényt hoznak
az életébe, gyakran utazik hozzájuk. Itthon
sem magányos, mert jó barátok veszik körbe. Unatkozni nem szokott, szeret kertészkedni, olvasni, kirándulni, szívesen jár kiállításokra, színházba és moziba. Nyári hétvégeken pedig irány a Balaton!

ÁTTÁNCOLTAK A GÉNIUSZ KIÁLLÍTÁSON
Végigtáncoltak a Győri Balett táncművészei a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által bemutatott Magyar Géniusz
Vándorkiállítás győri helyszínén. A különleges performansznak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Esterházypalotája adott otthont, ahol év végéig tekinthetők meg a Kárpát-medencei múzeumok gyöngyszemei.

A kulturális fúzió apropóját maga az összművészetiség találkozása ihlette, az attrakció pedig egy olyan városban kelt életre, ahol
az ország egyik legsikeresebb balettegyüttese már 44 éve ötvözi a tradíció és innováció kettősét.
Velekei László balettigazgató koreográfiája
légiesen kíséri végig a történelem, régészet,

néprajz és képzőművészeti szekció remekeit,
a mozdulatok ereje kiemeli a kincsek ragyogását, a tánc szemszögén keresztül még inkább hangsúlyt kap a géniuszok zsenialitása.
A rövidfilm a Magyar Géniusz Program hivatalos Facebook-oldalán lesz látható, élő közvetítés formájában, 2022. november 27-én
18 órakor.
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CSOMAGOLÁSMENTES VÁSÁRLÁS
A HULLADÉKCSÖKKENTÉSÉRT

minden vásárlójuk elégedett. A kézműves
szörpöket, a befőtteket és a mézeket győri
és környékbeli termelőktől szerzik be.

Fotó: Herman Etelka

A Hulladékcsökkentési hét ismét ráirányította a figyelmet a
csomagolásmentességre. Baldauf Gábor, a Zsákoljunk bolt
tulajdonosa úgy véli, nem könynyű megszólítani az embereket.
A megrögzött vásárlási szokások
hatása alól nehéz szabadulni,
még akkor is, ha ez jó cél érdekében történik.
Szerző: J. Kovács Andrea

Tény, hogy a csomagolásmentes boltokban
nem lehet mindent egy helyen megvenni.
Náluk tészták, teák, aszalványok, hüvelyesek, kézműves termékek, olajok, konyhai és
fürdőszobai tisztítószerek, kozmetikai termékek képezik a kínálatot. Ezt a vásárlási
formát meg kell tervezni. Ha eldöntöttük,
mit szeretnénk, akkor annak megfelelő tárolóedényt, üveget, tégelyt, zsákot kell magunkkal vinni. Az üzletben ebbe mérik bele a
kívánt mennyiségű terméket.
Baldauf Gábor állítja: egyáltalán nem bonyolult dolog így vásárolni, nem olyan macerás,
mint amilyennek sokan gondolják. Ha csak a
fürdőszobai és a konyhai műanyag flakonjainkat töltetnénk újra a boltjukban kapható folyékony mosó- és mosogatószerrel, öblítővel,
tusfürdővel és samponnal, sokat tehetnénk a
fenntarthatóságért, hiszen több műanyagzsáknyi szeméttől megszabadulhatnánk.
Ezen a területen a leglátványosabb a változás, ezért kezdjük itt, ha kedvet kaptunk.
A náluk kapható termékek környezetbarát
összetevőkből állnak és nagyrészt magyar
gyártóktól származnak, minőségükkel pedig
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A Hulladékcsökkentési hét apropóján az elmúlt hétvégén különleges programra várták a
Zsákoljunk vásárlóit. A vállalkozó szelleműek
karácsonyfadíszeket és arclemosó korongokat készíthettek, s közben beszélgettek. A jól
sikerült kézműves foglalkozást jövőre is megismétlik, addig remélhetőleg még többen kapnak kedvet a fenntartható életmódhoz.

Milyen szép is, amikor a kert álomba borul, jön az első hó és dunyhaként fedi be a tájat. Sajnos az
utóbbi években e hófehér látvány egyre ritkábban valósul meg, így nekünk, kertbarátoknak jut az a
feladat, hogy egyes, főleg a téli fagyokra érzékeny növényeinket betakarjuk. De mivel és hogyan
fedhetjük be a féltett növényeinket, hogy a takarásból nehogy pusztítás vagy fulladás legyen?

TELELTETÉS, TÉLI TAKARÁS
Szerző: Nagykutasi Viktor
kertész-szakíró
Fotó: shutterstock.com/nikolaborovic

A

z első megoldás, hogy a frissen telepített növényeinket, bokrokat, fákat
bakháttal, tehát a saját földjével töltjük fel, takarunk. Ha gyümölcsfát vagy gyümölcstermő bokrokat, rózsát, kivit, szőlőt
telepítünk, így kell cselekednünk. Felkupacolásra használhatunk érett komposztföldet, melyet a tél végén a növény köré a talajba tápanyagnak beledolgozunk.

Bougainvillea (murvafürt): világos helyen
teleltessük, de 8-12 °C-nál ne legyen melegebb, mert hajtásai nagyon megnyúlnak.
Ha nagyon alacsony a hőmérséklet, a leveleit ledobja. Telelés alatt nagyon óvatosan locsoljuk.
De vissza a kerti növényeinkhez! Téli takarásra, feltöltésre legjobb az egészséges
lombbal való takarás. Kisebb fagyérzékeny

védeni, készítsünk köré egy fakalodát, és
ezt töltsük fel faforgáccsal. Nagyobb növényeknél a nádszövettel való takarás a legjobb és leggyorsabb megoldás. Magas törzsű növényeket úgy takarjunk, hogy a fejét
vegyük körbe jutazsákkal, vagy húzzuk rá,
és azt töltsük meg száraz lombbal vagy forgáccsal. Amit semmiképpen ne használjunk,
az a fóliazsák vagy kertészeti fólia, mert
ezek alatt a növény nem levegőzik, bepárá-

A melegigényes növényeket, szobanövényeinket, kaktuszainkat, pozsgásainkat csak
fagymentes helyen teleltethetjük. Nekik a
lakás vagy a fűtött télikert a legjobb, ügyelve
arra, hogy a természetes fény télen kevesebb, így a locsolást is csökkenteni kell, mert
a legnagyobb hibát ilyenkor a túlöntözéssel
követhetjük el.
Pár kedvelt növény teleltetése:
Leander: akár kevés fénnyel is beéri (pince,
garázs). A lényeg, hogy 6-10 °C legyen, és ne
száradjon ki teljesen a földje. Ez általában havi egyszeri locsolást jelent. Visszavágni csak
márciusban szabad, mert aki most metszi
meg, annak a tél folyamán növő hajtásai
megnyúlnak. Télen ne tápoldatozzuk.
Angyaltrombita: a kertből kiásott vagy dézsástól felszedett növényeket vigyük fagymentes, 5-8 °C-os helyiségbe, ahol egy kevés fényt kapnak. 3-4 hetente locsoljuk és a
jó idő beköszöntével vigyük ismét a szabadba. Inkább a tél végén vágjuk vissza.
Muskátli (legyen az futó vagy álló): az álló
muskátlinak régi jó módszer a szárazon, újságpapírba csavarva, pincében fellógatva
való teleltetése. Másik módszer a világos
pincében, verandán, lépcsőházban, 8-12 °Con való tárolásuk.
Díszfüveinket, a lámpatisztító füvet, pampafüvet úgy kell teleltetni, hogy a tövétől fölfelé haladva össze kell kötözni a növényeket.
Ennek lényege, hogy a növény tövét (tőrózsa
közepét) ne érje a téli csapadék.

növények tövét egyszerűen csak rakjuk körbe a kertben begyűjtött lombbal, lehetőleg
száraz lombot használjunk.
Fáknál, bokroknál (kivi, füge) a nádszövettel
való takarás vagy a kukoricázás is jó, csak
levelével nagyon teleszemeteli az udvarunkat. Ha csak egy-egy növényt akarunk meg-

sodik, és a növény rothadását, így annak
pusztulását okozhatja.
A tél folyamán, főleg, ha enyhe a tél, többször
ellenőrizzük a takarásainkat és alatta a növényeinket. A téli takarót a növényekről a fagyok
elmúlásával azonnal vegyük le, mert akadályozza a növények tavaszi megindulását.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

HEGESZTO´´

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

Hétfőn a Győr-Szol Zrt. munkatársai felállították a Széchenyi téren
azt a közel 11 méter magas, több mint 30 éves ezüstfenyőt,
amely a város karácsonyfája lesz idén. A különösen szép fenyőfa a
hagyományoknak megfelelően lakossági felajánlásból származik.

GYŐR KARÁCSONYFÁJA

KAZÁNKEZELO´´ /
KAZÁNGÉPÉSZ

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

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO

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

´´
MUSZERÉSZ

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

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024
GyŐr, Orgona u. 10. vagy munkaugy@gyorszol.hu. A
borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „TávhŐ” jeligét.
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A Széchenyi téren felállított fát Pintér Ferenc
ajánlotta fel, akinek udvarán, Győrszentivánon
harminc évig növekedett. „A fenyő most még
szép és egészséges, de már félő, hogy a magassága miatt a nagyobb széllökéseket nem
sokáig bírja sérülés nélkül” – mondta el a tulajdonos, ezért döntött a felajánlás mellett. A
pótlására szolgáló csemete már a kertben
várja, hogy elültessék. Az egyeztetéseket követően a Győr-Szol Zrt. koordinálásában hétfőn reggel szakszerűen kivágták a fenyőt,

amit platós teherautón szállították Győrbe, a
Széchenyi térre, ahol befaragták, majd beállították a tér korábbi fejlesztésekor erre a célra
kialakított karácsonyfatartóba. Az óriásfenyőt
az eldőlés ellen acélsodronyokkal rögzítették,
hogy az időjárás viszontagságait, az esetleges
nagyobb széllökéseket is biztonsággal állja.
A fenyőfát feldíszítették és kivilágítást is kapott, péntektől ez az adventi időszak egyik
fő látványossága Győrben.

TÉLI ÜZEMBEN A GYHG
A múlt héten kiosztották a téli munkaruhákat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.-nél, a dolgozók immár meleg
sapkában, bélelt kesztyűben és télikabátban
végzik a munkájukat. A legmegfelelőbb és
legkényelmesebb téli öltözék kiválasztásába
az egész fizikai állományt bevonták. Biztosított a téli védőital, a forró teából naponta
240 litert főznek, a hulladékgyűjtő járatok
minden hajnalban meleg teával indulnak
munkába a Győr-Sashegyi Hulladékkezelő
Központból. A forró tea egész nap fogyasztható a telepen.
A szakemberek elvégezték a járművek és
munkagépek téli felkészítését, igy a keddi
első igazán hideg reggel nem okozott fennakadást az indításnál, a munkakezdéskor. A
kukásautók és rakodógépek esetében megjavították a fűtést, így a járatok legénysége
és a gépkezelők megfelelően meleg fülké-

ben tartózkodhatnak. Valamennyi jármű és
eszköz fagyállóját pótolták, illetve ellenőrizték az abroncsokat. A hulladékgyűjtő autók
eszköztára téli felszereléssel bővült: jégoldó,
kis kiszerelésű útszóró só és hólánc került a
járatokra.

BABA ÉRKEZETT

A PANNON-VÍZ-CSALÁDBA

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

A

Legutóbb Tompa Lénát, Takács Kata munkatársunk kislányát üdvözölhettük „vízműves

Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat
november 30-án, szerdán 17 órakor rendezi a

„NÉMET NEMZETISÉGI
HITÉLET GYŐRBEN”
című rendezvényt,
az Ungarndeutscher Salon keretében.

Pannon-Víz Zrt. vezetése számára az
alapfeladat ellátása mellett fontos a
dolgozóink megbecsülése és a családok támogatása. Ezt a szeptemberben elnyert családbarát munkahely és szolgáltatóhely tanúsítvány is tükrözi.
Biztosak vagyunk abban, hogy a családbarát
munkahelyi környezet megteremtésének
számos olyan összetevője van, amelyek
nem pusztán a munkajövedelmeket jelentik.
Az iskolakezdési támogatás, a felsőoktatási
hallgatói ösztöndíjak mellett családbarát
programok szervezésével is igyekszünk
munkavállalóink és családtagjaik számára
kiszámíthatóbbá, komfortosabbá tenni a
mindennapokat. Ezért újabb és újabb támogatási formákat indítunk el, így idén szeptembertől ajándékcsomaggal kedveskedünk
dolgozóinknak családjuk bővülésekor. Mindig nagy örömünkre szolgál, amikor újabb
kisbaba érkezik a Pannon-Víz-családba.

MEGHÍVÓ

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött
(nemetonkormanyzatgyor@gmail.com).
Helyszín: GyŐr, Kazinczy u. 4.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Parkolóüzemeltetési üzletága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

KARBANTARTÓ
családunkban”, aki szeptember 21-én született. Lénát és édesanyját ajándékcsomaggal köszöntötte Rácz Attila, a társaság elnök-vezérigazgatója és a dolgozók az üzemmérnökségünkön. Szívből gratulálunk az
egész családnak, jó egészséget és sok örömet kívánunk!

ADVENTKOR IS NYITVA

A DUNAKAPU TÉRI PIAC

Javában készülődik a város az adventi forgatagra. A Dunakapu téren az év utolsó heteiben több attrakció is várja a látogatókat, az óriáskerék, a dodzsem és a faházak
mellett azonban jól megférnek a piaci árusok is, akik egész évben, így decemberben
is kínálják itt portékáikat. A kereskedők és őstermelők továbbra is minden szerdán és
szombaton a megszokott bőséges élelmiszer-választékkal és ruházati cikkekkel várják
a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig a Dunakapu téren.

Feltétel:
• műszerész vagy villanyszerelői végzettség
• B kategóriás jogosítvány
• saját gépjármű
Foglalkoztatás jellege:
• teljes munkaidős
• A/B hetes munkarend
• hétvégi munkavégzés
• hétvégi készenlét
Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• bejárási költség térítése
• hosszú távú munkalehetőség

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 munkakör megnevezését.

LAKÁSCSERE
Újvárosi, 1 szobás, 38 m2-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 2
szobás, 48-55 m2-es, határozott-határozatlan
idejű, tárolóval rendelkező, max. 2. emeleti bérleményre. Panel, központi fűtésű bérlemény és
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 619)
Gyárvárosi, 2 szobás, 47 m2-es, komfortos,
felújított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 2-3-4 szobás, határozatlan-határozott
idejű bérleményre. (Hirdetésszám: 625)
Belvárosi, 1 szobás, 37 m2-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne

belvárosi, révfalui, sárási, pinnyédi, nádorvárosi, jancsifalui, ménfőcsanaki, 37 m2-nél nagyobb, határozatlan-határozott idejű bérleményre. (Hirdetésszám: 630)
Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne
60–85 m2-es, 3 szobás, határozott-határozatlan
idejű, erkélyes bérleményre. Kossuth Lajos és
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 647)

Tel.: 96/505-050
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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.

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

Öt Templom Fesztivál – november 25. és
december 26. között ismét szélesre tárja kapuit Újváros öt temploma, hogy együtt ünnepeljék a kulturális és vallási sokszínűség
értékeit, és hirdessék egymás elfogadásának fontosságát. Az érdeklődőket zenei, irodalmi, valamint kulturális programok várják:
November 26. szombat – Víg Mihály és vonósok • November 27. vasárnap – Kommuna Lux (UA) • December 1. csütörtök – Tarnai
Katalin és Szászvárosi Sándor: Mundo Castellorum • December 8. csütörtök – Lóci játszik akusztik • December 9. péntek – Az
Óbudai Danubia Zenekar kvartettjének adventi koncertje • December 10. szombat –
Dalversek Adventben 2.0 • December 11.
vasárnap – Bereményi Géza – Másik János:
Jézus újságot olvas • December 16. péntek
– Pikkargyijszka Tercija énekegyüttes (UA) –
Szent Efrém Férfikar December 17. szombat
– Karácsony Kárpátalján verses est • December 18. vasárnap – Szirtes Edina Mókus
és vonósegyüttese: Szeretet ajándékba •

December 20. kedd – Nem akarok – Nemes
Nagy Ágnes – zenére fogalmazott életmű •
December 22. csütörtök – Ötödik évszak és
a Csoóri család apraja-nagyja > > >
BÉKE itt és most? Hogyan? címmel tart előadást Ömböli Krisztián lelkipásztor november 30-án 18 órakor a (VOKE) Arany János
Művelődési Házban (Révai utca 5.). > > >
Adventi gyertyagyújtás lesz a Széchenyi István Egyetem aulájában. Az ünnepi pillanatokra várják az egyetem minden hallgatóját
és dolgozóját november 30-án 17.30-ra.
Közreműködik Wagner Tamás református
lelkész. > > >

A Bencés estek következő előadásában az
ember belső tájait ismerjük meg Uzsalyné
Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola főiskolai tanára előadásában november 30-án 18.30-tól a gimnázium dísztermében. > > >
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KÖZÖS SPORTOSZTÁLYT INDÍT A MÓRA ÉS A GYAC

A

következő tanévben lesz ötvenéves a
Móra-iskola, amely a kezdetek óta kiemelt figyelmet fordít a sportra. A
rendszerváltás előtt az általános iskolások
értek el országos szinten is kiemelkedő
eredményeket, később középiskolai szinten
is beindult ez a képzési forma. A legtehetségesebb mórások közül később többen Európa- és világbajnokságokon, olimpiákon szerepeltek, érmeket nyertek.
Az intézmény vezetése most úgy gondolta,
hogy az általános iskolások sportosztályos
képzését felfrissíti, új alapokra helyezi, ennek a folyamatnak az egyik fontos mérföldköve az az együttműködés, amit a Győri SZC
Móra Ferenc Általános Iskola, valamint a
Győri Atlétikai Club kötött egymással.
„Vállaljuk, hogy azokat a gyerekeket, akik szeretnének magas szinten sportolni, segítjük pedagógiailag. Úgy osztjuk be az órarendjüket,
hogy azok a fő tantárgyakat, amelyek hangsúlyosak – gondolok itt a matematikára, a magyarra és az idegen nyelvre –, nem tesszük első, illetve utolsó órának, hiszen ekkor vagy edzésen lesznek túl éppen, vagy edzéseik lesznek a gyerekeknek. Természetesen elengedjük
őket versenyezni, edzőtáborozni, biztosítunk
számukra kiscsoportos vagy egyéni foglalkozásokat, képzéseket. Vállajuk, hogy a legtehetségesebbeket abban is támogatjuk, képezzük,
hogy az élet egyéb területein is megállják a

helyüket” – mondta Fekete Szabolcs, a Móra
Ferenc Általános Iskola igazgatója.
A szeptemberben induló osztályban a gyerekeknek könnyebb lesz összeegyeztetni a tanulást a sporttal, de az iskola és a GYAC egyéb
segítséget is megad számukra, sőt a klub kínálja azt a sportolói életpálya modellt, amelyben középiskolásként, majd egyetemistaként
tovább építhetik sportkarrierjüket.
„Az óvodákban már korbábban elkezdtük a gyerekekkel játékos formában megszerettetni a
mozgást, középiskoláink nagyon jól állnak mind
sportos képzésben, mind létszámban, az egyetemünk kiváló, rengetegen tanulnak a Széchenyi-

egyetemen a versenyzőink közül. Már csak az
általános iskolás szelet hiányzott a teljes folyamatból. Azt várom, hogy ebből néhány éven belül profitáljon a győri sport. Jelenleg kilenc szakosztályunk van, de természetesen az általános
iskolai osztályba nem csak azokat várják, akik a
GYAC-ban edzenek, versenyeznek, minden
sportolni vágyó gyereket szívesen látnak” –
mondta Papp Oszkár, a GYAC elnöke.
A Móra-iskola és a Győri Atlétikai Club közös
általános iskolai sportosztálya a 2023–
2024-es tanévben indul. Az iskola honlapján
megtalálhatók azok az időpontok, amikor a
gyerekek és szüleik próbaórákon vehetnek
részt az intézményben.

AMBROS MARTÍN TÁVOZIK A SZEZON VÉGÉN
Nem hosszabbítja meg az idény végén lejáró szerződését Ambros
Martín és a Győri Audi ETO KC kézilabdacsapatának vezetése. A
tréner maga jelezte a felnőttcsapatot üzemeltető Győri ETO Kft.
ügyvezetésének, hogy nyártól új feladatokra szeretne koncentrálni, addig azonban minden fronton győzni akar az együttessel.
„A visszatérésemkor az a cél vezérelt,
hogy újra rátérjünk a korábban közösen
elért sikerek útjára, a győztes útra. Hittem, és továbbra is szilárdan hiszem,
hogy együtt ismét sikerülhet felérni a
csúcsra, és minden esélyünk megvan arra,
hogy elérjük a céljainkat" – mondta Ambros Martín, kiemelve, hogy 2021 elején új
kihívásokat fogalmazott meg magának,
ezekről pedig nem tett le, csak elhalasztotta az ETO hívása miatt. „Hálásan fogok
majd távozni, hiszen ismét részese lehettem a győri kézilabdás közösségnek, az
ETO-családnak, akik számomra a világ
legjobb szurkolói is egyben. Lehetetlen
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most megmondani, hogyan zárul majd az
idei évad, de az biztos, hogy mindent
megteszünk a győzelmekért" – nyilatkozta a vezetőedző.
Endrődi Péter ügyvezető kiemelte, a jövővel
kapcsolatban nyílt, egyenes, őszinte megbeszéléseket folytattak az elmúlt időszakban
Martínnal, döntését pedig elfogadják. „Céljaink változatlanok, azaz együtt, Ambrossal
közösen szeretnénk minden fronton az élen
végezni. Az egyeztetések már megkezdődtek, a vezetőedzői posztra esélyes trénerek
egy szűk elitjével állunk tárgyalásban" –
mondta a sportvezető.

Ambros Martín 2021. május 10-én foglalta
el ismét a Győri Audi ETO KC vezetőedzői
posztját, majd nyert bajnokságot és Magyar
Kupát is az együttessel, a BL-ben pedig egy
bronz- és egy ezüstéremig jutott. Az 54 éves
Martín korábban 2012 és 2018 között ült
már a győri kispadon, akkor a BL-t négyszer,
a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát
egyaránt ötször nyerte meg.

Vasárnap elkezdődött a labdarúgó-világbajnokság Katarban. A csoportmeccsek már javában zajlanak a legnépszerűbb sportág csúcseseményén.
A vb természetesen a győri focilegendákat is lázban tartja: Hajszán Gyula,
az ETO kétszeres NB I.-es aranyérmes, korábbi válogatott támadója folyamatosan figyelemmel kíséri a találkozókat.

KATARBAN RENDEZIK A VILÁGBAJNOKSÁGOT

HAJSZÁN GYULA SPANYOL VAGY
´´
BRAZIL GYOZELMET
VÁR

Kiemelt ajánlat: nov. 25—dec. 1.

Csirkemellfilé

1499 Ft/kg
Kocsonyának való húsok
széles választékban kaphatók

Sertés hátsó csánk, nyers

1299 Ft/kg

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

A

z ETO ikonjának egyébként személyes tapasztalata is van, milyen részt venni a világbajnokságon. Tagja volt ugyanis az
1986-os tornán a magyar válogatott keretének,
bár pályára nem lépett a mexikói viadalon. Sajnos a
mieink számára azóta is álom a vb-szereplés. „Nem
gondoltam volna, és nagy szívfájdalom számomra,
hogy 36 évvel a mexikói torna után még arról beszélünk, hogy azóta nem járt a nemzeti csapat a vébén. Ugyanakkor a magyar válogatott az elmúlt időszakban nyújtott teljesítményéről csak pozitívan lehet beszélni. Amióta Marco Rossi a szövetségi kapitány, folyamatosan fejlődik a gárda. Az új generációt képviselő fiatal játékosaink, köztük például a
győri kötődésű Kerkez Milos, még sokáig a válogatott erősségei lehetnek. Bízom benne, hogy a vezérletükkel képes lesz ismét világbajnokságra jutni
a nemzeti csapat” – mondta Hajszán Gyula.
A korábbi klasszis támadó nehezen tudja megszokni,
hogy nem nyáron, hanem novemberben és decemberben rendezik a világbajnokságot. „A legjobb baráti
társaságban, kivetítőnél, egy fröccsel vagy sörrel a
kézben nézni a vb mérkőzéseit. Hogy erre most nincs
lehetőség, okoz némi hiányérzetet bennem. Van
ugyanakkor pozitívuma is annak, hogy nem az idényt
követően, nyáron, hanem a klubszezon kellős közepén, télen rendezik a vb-t. Talán így nem lesznek anynyira fáradtak a focisták, és magasabb színvonalon
teljesítenek” – mesélte lapunknak Hajszán.

Sertésköröm
Sertésfej
Sertésbôrke

499 Ft/kg
399 Ft/kg
600 Ft/kg

Sertésmáj

899 Ft/kg
Sertésszív, -nyelv, -vese, -velô
folyamatosan kapható.

Mikulás
40 g, 5975 Ft/kg

239 Ft/db
Narancs
Az önkormányzati képviselőként tevékenykedő
egykori sportolónak két favoritja van a világbajnokságon.
„Spanyolország és Brazília a két kedvenc válogatottam. Szeretem a látványos, gólra törő játékot, amiben a spanyolok és a brazilok egyértelműen a legjobbak közé tartoznak. Bízom benne, hogy a két csapat közül kerül majd ki a torna végső győztese. Biztos vagyok ugyanakkor abban is, hogy lesz egy-két
együttes, amelytől előzetesen nem várunk kiemelkedő teljesítményt, mégis komoly meglepetést
okoznak majd” – tette hozzá Hajszán Gyula.

Az Olimpiai Sportpark adott otthont az Európai Judo Unió
Ifjúsági Európa Kupának. A rangos viadalon 29 ország
391 versenyzője küzdött meg egymással. Az Ifjúsági Európa Kupán hatvanhét magyar judós sikeréért szoríthattunk, Vég Luca, Eichmüller Gergő állhatott a dobogó legfelső fokára. Válogatottunk két arany-, négy ezüst- és
négy bronzéremmel az éremtáblázat második helyét
szerezte meg. A nemzetközi sporteseményt Tóth László,
a Magyar Judo Szövetség elnöke, és dr. Dézsi Csaba András, a szövetség alelnöke nyitották meg. A győri polgármester a versenyen átvehette a tokiói olimpia speciális
díját. Az Európai Judo Szövetség ezzel az elismeréssel
köszönte meg a sportágért tett erőfeszítéseit.

Nov. 25—27.

599 Ft/kg
Magyar alma

299 Ft/kg
Unicum fém
díszdobozban
40%-os, 0,5 l, 8798 Ft/l

4399 Ft/db
CBA és Príma üzleteinkbe felveszünk eladó, pénztáros, árufeltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munkakörben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunkaidősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, Új élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
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DECEMBERI MUSOR
NAGYSZÍNHÁZ

KISFALUDY TEREM

1. csütörtök

19.00

Énekes madár

Déryné

3. szombat

19.00

Esőember

Kisfaludy A

2. péntek

19.00

Énekes madár

Gárdonyi

4. vasárnap

11.00

Tom Sawyer kalandjai

bérletszünet

3. szombat

19.00

A képzelt beteg

Csengery

10. szombat

15.00

Jakabak

BEMUTATÓ

4. vasárnap

15.00

Elisabeth

bérletszünet

11. vasárnap

11.00

Jakabak

bérletszünet

19.00

Az öldöklés istene

bérletszünet

9.00

Jakabak

Sulibérlet I

11.30

Jakabak

Sulibérlet B

9.00

Jakabak

Sulibérlet D

11.30

Jakabak

Sulibérlet A

11.00

Jakabak

Sulibérlet E

19.00

Esőember

Simon Kázmér B

9.00

Jakabak

Sulibérlet C

19.00

Elisabeth – utolsó előadás

bérletszünet

9. péntek

19.00

Oliver!

PREMIER

10. szombat

19.00

Oliver!

Kisfaludy

11. vasárnap

15.00

Oliver!

Betlen

13. kedd

17.00

Oliver!

Gáti

14. szerda

10.45

Peer Gynt – Győri Balett

Paál István

15. csütörtök

19.00

GisL – Győri Balett

bérletszünet

16. péntek

19.00

A képzelt beteg

Földes

17. szombat

19.00

A képzelt beteg

Somlai

11.30

Jakabak

Sulibérlet F

18. vasárnap

15.00

A képzelt beteg

Sipka

19.00

Esőember

Gárdonyi B

20. kedd

17.00

Énekes madár

Gáti

11.00

Jakabak

bérletszünet

21. szerda

17.00

Énekes madár

Radnóti

19.00

Esőember

Csengery C

22. csütörtök

19.00

A képzelt beteg

Simon Kázmér

18. vasárnap

15.00

Esőember

Betlen C

23. péntek

19.00

A képzelt beteg – utolsó bérletes előadás

Várady

20. kedd

9.00

Jakabak

Sulibérlet G

11.30

Jakabak

Sulibérlet H

24. szombat

13. kedd
14. szerda
15. csütörtök
16. péntek

17. szombat

BOLDOG KARÁCSONYT!

25. vasárnap

17.00

A padlás

bérletszünet

21. szerda

19.00

Rómer Filmklub

bérletszünet

26. hétfő

15.00

Primadonnák

bérletszünet

22. csütörtök

19.00

Esőember

Déryné D

19.00

Primadonnák

bérletszünet

27. kedd

15.00

Jakabak

bérletszünet

27. kedd

19.00

Oliver!

Kiss Bazsa

28. szerda

11.00

Tom Sawyer kalandjai

bérletszünet

28. szerda

19.00

Oliver!

Lelkes Dalma

19.00

Frankie, a király és a kárhozott –

bérletszünet

29. csütörtök

19.00

Oliver!

Simon Kázmér

30. péntek

19.00

Oliver!

Gárdonyi

31. szombat

Bakos-Kiss Gábor Frank Sinatra-estje
29. csütörtök

BOLDOG ÚJ ÉVET!
30. péntek

PADLÁSSZÍNHÁZ
2. péntek

19.30

31. szombat

152 lépés Auschwitz felé

11.00

Tom Sawyer kalandjai

bérletszünet

17.00

Az öldöklés istene

bérletszünet

15.00

Esőember

bérletszünet

BOLDOG ÚJ ÉVET!

bérletszünet

Karácsony Gergely előadása
8. csütörtök

19.30

Színházi élmény ajándékba?

FÉNYLAKÓK – Felolvasó versszínház

Váltson Sikerbérletet!

Devecsery László, Lovass Adél és
Lutter Imre verseiből

ingyenes

Bakos-Kiss Gábor, Lutter Imre és
Varga-Bodó Anita előadásában

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

www.gyoriszinhaz.hu

