


Az 1956-os for-
radalom és sza-

badságharc újságja, a
„Hazánk” című győri lap

egykori szerkesztőségénél
koszorúzott Radnóti Ákos al-

polgármester az önkormányzat
nevében.

Az emléktábla a jelenlegi megyeháza épü-
leténél, a Városház tér 3. szám alatt található,

ahol bátor újságírók szerkesztették a forradalom
győri lapját. Az elnyomó kommunista rezsim csak
egy hónapig engedte megjelenni, az első lapszám
1956. november 4-én került az olvasók elé. A lap
szerkesztői súlyos árat fizettek bátor kiállásukért,
azért, mert kiálltak a forradalom mellett és hazánk
függetlenségéért. Bertalan Lajos újságíró, akinek
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A 2022. évi országos tűzoltó-sportverseny, va-
lamint az országos tűzoltó szakmai vetélkedő
eredményes győri versenyzőit köszöntötték
kedd délelőtt a győri városházán. A XVI. Gróf
Széchenyi Ödön Országos Tűzoltó Sportver-
senyt, és a XIII. Országos Tűzoltószakmai Ve-
télkedőt is megnyerték csapatszinten, így di-
csőséget szereztek a Győri Hivatásos Tűzoltó

KIVÁLÓ TUZOLTÓKAT MÉLTATTAK A VÁROSHÁZÁN
Persze mindannyian tudjuk, hogy az a legjobb,
ha nem kell beavatkozniuk. Viszont tény, ha er-
re sor kerül, mindig a legjobb tudásuk szerint
teszik. Azt kívánom, hogy továbbra is tevé-
kenykedjenek ilyen kitartóan és eredménye-
sen, és mindannyiunk nevében köszönjük a
szolgálatukat!” – zárta az alpolgármester, majd
átadta a tűzoltóknak az elismeréseket. 

Parancsnokságnak és a városnak is. Dr. Dézsi
Csaba András polgármester nevében is kö-
szöntötte a kiváló tűzoltókat, illetve elöljáróikat
Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármes-
ter: „Kijár a gratuláció és a köszönet önöknek,
hiszen itt, Győrben is mindig lehet számítani a
munkájukra, a helytállásukra. Ezt az évek fo-
lyamán megtapasztalhatták már a győriek.

´́

Lakossági tájékoztató

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyűlése elfogadta
a Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalában igazgatási szü-
net elrendeléséről szóló 30/2022.
(X. 25.) rendeletet, mely Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talában (továbbiakban: Hivatal) a
2022–2023. évi téli időszakban az
igazgatási szünetet 2022. decem-
ber 22.–2023. január 6. közötti idő-
szakban határozta meg.

A különleges jogállású szerveknél és
a helyi önkormányzatok képviselő-
testületeinek hivatalánál elrendel-
hető igazgatási szünetre alkalma-
zandó veszélyhelyzeti szabályokról
szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm.
rendelet értelmében: a Hivatal az
igazgatási szünet időtartama alatt
csak a halaszthatatlan közfeladatok
folyamatos és zavartalan ellátását
biztosítja, az ügyfélfogadás szüne-
tel. Az Anyakönyvi Hivatalban kizá-
rólag a születés és a haláleset anya-
könyvezése történik hétköznap 8–
14 óra közötti időben.

Nagyné dr. László Edit
jegyző

az első számban „Ne bántsd a magyart!” című ve-
zércikke jelent meg, három év börtönt kapott, mert
hazafiként kiállt az diktatúra ellen. Más újság írókat
is ellehetetlenítettek vagy elüldöztek hazánkból a
lap szerkesztői közül.

Radnóti Ákos alpolgármester elmondta: „Az utó-
kor feladata, hogy sohase felejtsék el a forradalom
és szabadságharc hőseit és eszméjét, emlékez-
tetve ezzel is a jövő nemzedéket arra, hogy ne for-
dulhasson elő hasonló gyalázat és emberi életeket
tönkretevő diktatúra.”
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Az elmúlt években a „Kerékpáros köz-
lekedési hálózati infrastruktúra- és
szolgáltatás fejlesztés Győrben” című

TOP-projekt keretében számos kerékpárút
építésével, valamint az adyvárosi forgalom-
csillapított övezet kialakításával zajlottak
kerékpárút-hálózatot bővítő munkálatok. A
projekt utolsó elemeként a Bácsai úti kerék-
párút külterületi szakasza készült el, mely
Győrt köti össze Kisbajccsal.

Az ünnepélyes átadáson dr. Dézsi Csaba
András polgármester hangsúlyozta: Győr-
ben mindig is hagyománya volt a kerékpá-
rozásnak, és ma is nagyon sokan használják,
akár munkába járáshoz, akár szabadidős
céllal. Ezért is szükséges megújításuk,

Az elmúlt időszakban Győrben nyolc helyszínen összesen 7,5 km kerékpárút épült vagy újult meg az
Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásában, mintegy 550 millió
forintból. Csütörtökön Bácsán 290 méteres új kerékpárutat avattak fel ünnepélyes keretek között.  

ÚJABB KERÉKPÁRUTAT ADTAK ÁT
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

továbbfejlesztésük. „Amikor elkezdtük fej-
leszteni a hálózatot, az volt a cél, hogy ösz-
szefüggő utakat építsünk. Jelenleg itt mint -
egy 300 méteres szakasz készült el, amely
a Bácsai úti kerékpárút újabb szakasza.”

Simon Róbert Balázs országgyűlési képvise-
lő abban bízik, hogy a jövőben újabb kerék-
páros fejlesztésekre nyílik lehetőség uniós
források felhasználásával, a TOP Plusz prog-
ram keretében.  

Bárány István, a terület önkormányzati kép-
viselője örömét és köszönetét fejezte ki, hogy
elkészülhetett a településrész kerékpárútja.

Bácsán, a 1301-es számú út melletti kerék-
párút a környék kerékpáros közlekedését,
annak közlekedésbiztonságát hivatott javí-
tani. Az út déli oldalán, az Örvény utca és a

Bierbauer Lipót utca közötti szakaszon épült
ki egyoldali, kétirányú kerékpárút, mintegy
290 méter hosszban. A beruházáshoz kap-
csolódóan került sor a közúti átvezetések ki-
alakítására, valamint a kapcsolódó közvilá-
gítás megvalósítására is. A beruházás mint -
egy 49 millió forintba került.

Emlékeztetőül, a nyolc helyszínt érintő pro-
jekt keretében készült el a Tatai úti kerékpárút
egy része, a Régi Szentiváni úti, a Kodály Zol-
tán utcai kerékpárút, a Szőnyi Márton utcá-
ban 438 méter, a Tibormajori úton 1560 mé-
ter hosszan történt meg a kerékpáros nyom
felfestése, valamint elkészült a Reptéri úti ke-
rékpárút, megtörtént az adyvárosi forgalom-
csillapított övezet kialakítása, és megvalósult
a Kunszigeti úti kerékpárút. A projektben sor
került a kerékpáros közlekedést népszerűsítő
szemléletformálásra is. (x)



A marcalvárosi Kiserdő jövőjével kapcsolat-
ban megkérdezték, milyen besorolású lesz a
terület, és mi a helyzet az oda tervezett
uszodaépítéssel? Dr. Dézsi Csaba András
válaszában kifejtette: megígérte, hogy meg
fogja védeni a Kiserdőt, és ezt meg is teszi.
Az uszodaépítés kapcsán összetett válasz
érkezett. A polgármester elmondta: három
helyre terveznek uszodát építeni a város-
ban; Marcalvárosban, Győrszentivánon a kö-
zösségi háznál, és Gyárvárosban a Nemak
csarnok mellett. Ezek kisebb méretű szab-
ványuszodák lesznek, de a forrás még nem
érkezett meg a Tanuszoda Programba.
Amint ez megtörténik, Győr az első körben
szerepel az ígéretek szerint.

A legtöbb kérdés a győrszentiváni civilektől
érkezett. Ismert álláspontjukat hangoztatták.
Az önkormányzat szakemberei elmondták: az
önkormányzat nem módosíthatja a maga-
sabb szintű kormányrendeletet. Az ipari park
fejlesztése viszont nemzetstratégiai szem-

A közgyűlést követően kedden közmeghallgatást tartottak a városháza dísztermében. Az érdeklődő
állampolgárok tehették fel kérdéseiket az önkormányzat képviselőinek, a városi szervezetek, cégek
vezetőinek. A rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés. 

„AZT KÉPVISELEM, AMI A GYŐRIEK ÉRDEKEIT ÉS BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA”

KÖZMEGHALLGATÁST TARTOTTAK 
A VÁROSHÁZÁN
Szerző: Győr+
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

pontból kiemelt beruházás. A GIPZ-besorolást
sem a város, hanem a kormány kérte. Jelen
pillanatban semmiféle döntés nincs arról,
hogy ide akkumulátorgyárat terveznének,
mint ahogy más nagyberuházásról sem szü-
letett határozat. Ha majd abba a fázisba kerül
a projekt, hogy az ipari park bővítése megkez-
dődik, és cégek érkeznek ide, akkor lesz lehe-
tősége a Kormányhivatalnak, hogy hatósági
eljárásban vizsgálja: az adott területen kiadott
engedélyeknek megfelelően történik-e a be-
ruházás megvalósítása.

Dr. Dézsi Csaba András elmondta: megérti a
városrészben lakók bizonytalanságérzetét,
és ő polgármesterként a győrszentivániak
érdekeit képviseli a hatóságok és a politiku-
sok előtt. „Mindent megteszek azért, hogy
az emberek egészségét károsító beruházás
ne kerülhessen az ipari parkba” – ígérte.
Szólt arról, hogy az ipari park fejlesztése el-
kerülhetetlen, hiszen Győr eddig is főként az
iparnak köszönhette fejlettségét, az itt élők-
nek az átlagosnál jobb életkörülményeit,
magasabb fizetését. „A terület betelt, külföl-
di és magyar vállalkozókat kell elutasíta-

nunk, ha nem bővítjük az ipari parkot, mely
már bizonyította életképességét, s a fejlő-
dés motorja lett. Az újabb fejlesztést az ott
élők mindennapjaihoz akarjuk igazítani, szá-
mításaink szerint ez a terület 30 év alatt fog
betelepülni. Azt az álláspontot képviselem,
ami a város érdekeit és az emberek bizton-
ságát szolgálja. Támogatjuk a civileket, az
önök véleményét minden esetben figyelem-
be fogjuk venni, számíthatnak rám” – emel-
te ki a polgármester.

Kérdés érkezett a közösségi közlekedésről
is. Igaz az, hogy januártól a buszközlekedés
a felére csökken? – érdeklődött egy lakos. Ez
tipikus álhír, erről szó sincs – szögezte le a
polgármester. A jelenlegi tárgyalások alapján
ugyanaz a menetrend lesz a jövő év január
1-től, mint eddig – engedett betekintést a
polgármester a háttérben folyó munkába.

Összesen 18 kérdést tettek fel a közmeg-
hallgatáson, melyek nagy részére azonnali
választ tudtak adni a helyszínen tartózkodó
illetékesek, a többire 30 napon belül írásban
válaszolnak a kérdezőknek.



A novemberi önkormányzati közgyűlésen a
képviselők elsőként a katasztrófavédők idei
tevékenységéről hallgattak meg beszámo-
lót. Gaál László tűzoltó százados, a Győri Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott
vezetője kiemelte: enyhe emelkedés figyel-
hető meg a tűzesetek számában (318 volt
tavaly, míg idén eddig 326) és a műszaki
mentésben is (590, illetve 614 eset), a ka-
tasztrófavédők egyébként feladatukat ellát-
ják, felszereltségük megfelelő. Radnóti Ákos
alpolgármester, Adyváros képviselője a be-
számoló után szót kért, és rámutatott: ki-
magasló szinten végzik a munkájukat a győri
tűzoltók, Adyvárosban pedig különösen fon-
tos a tízemeletesek környezetében a gyor-
saság és a jó munka, ezt a képviselő külön is
megköszönte.

Beszámolt tevékenységéről az MVM ÉGÁZ-
DÉGÁZ is. Fábián János, a Földgázhálózati Zrt.
győri kirendeltségvezetője felhívta rá a figyel-
met: jövőre két nagy rekonstrukció közül kell
választania a társaságnak: vagy a Káptalan-
dombon, vagy a József Attila utcában végez-
nek majd nagyszabású munkálatokat. 

A további napirendi pontokban szó esett
még a temetők helyzetének rendezéséről,

„AKKOR LÉPÜNK, HA TUDJUK, MELYIK ÚT HOVÁ VEZET”

ÜLÉSEZETT A VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
Szerző: Győr+
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

egy város tulajdonában lévő ingatlan el-
adásáról, de téma volt a Győr-Szol pénz-
ügyi helyzete is. Ennek kapcsán Prédl An-
tal vezérigazgató elmondta: erőteljesen
sújtja az a gazdasági helyzet a Győr-Szolt
is, ami Európában kialakult az energiahor-

dozók ára miatt. Ha ez nem terhelne ben-
nünket, akkor a Győr-Szol helyzetében je-
lentős javulást láthatnánk – mutatott rá
Prédl Antal.

Az ingatlaneladás kapcsán kisebb vita volt,
de végül egyetértés alakult ki, hogy az érin-
tett raktár (egy alagsori helység a Bisinger

sétányon, amelyet a Magyar Vöröskereszt
szeretne megvásárolni) jó helyre kerül. 

A zárt ülést követően pedig kérdés merült fel
a vízi közművekkel kapcsolatban. „Ezzel kap-
csolatban Rácz Attilával, a Pannon-Víz elnök-

vezérigazgatójával szoktunk tárgyalni. Nem
változott a helyzet, az álláspontom változat-
lan, akkor tudunk lépni, ha tudjuk, hogy mi a
helyes lépés, melyik út hová vezet. Gondos
gazda módjára tárgyalunk, más városokkal is
konzultálunk. Az, hogy nem hoztunk gyors
döntést, helyesnek bizonyult” – fogalmazott
dr. Dézsi Csaba András polgármester.
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A képviselő-testület keddi ülésén elfogadta
az új lakbérdíjakat. Az önkormányzati tulaj-
donú bérlakások lakbére hat éve változatlan
mértékű, ezért is vált szükségessé felülvizs-
gálata. A 4.200 lakást érintő változás hátte-
réről a bérbeadó Győr-Szol Zrt. vezérigazga-
tója, Prédl Antal adott tájékoztatást.

VÁLTOZNAK A BÉRLETI DÍJAK
A város tulajdonában lévő bérlakások díja
2016-ban változott utoljára, azóta a bérbe-
adó Győr-Szol kiadásai jelentős mértékben
nőttek. „A lakbér összege mára irreálisan
alacsony, különösen azt figyelembe véve,
hogy a piaci albérletek díjai jelentősen emel-
kedtek. A lakbérbevételek nem elegendőek a
kiadások fedezésére, jelenleg szinte csak az
életveszélyt elhárító munkálatokat tudjuk el-
végezni, a felújításra és karbantartásra cse-
kély összeg jut – hangsúlyozta Prédl Antal.
„A bérleti díjak felülvizsgálata során megnéz-
tük más megyei jogú városok, illetve fővárosi
kerületek rendeleteit is, és azt tapasztaltuk,
hogy a győri bérleti díjak jóval elmaradtak
azoktól, mindazonáltal más települések ha-
sonló okok miatt emelik bérleti díjaikat janu-
ártól” – tájékoztatott a szakember.

„Összehasonlítottuk a piaci bérleti díjhoz ké-
pest a jelenlegi emelést, és azt tapasztaltuk,
hogy még mindig annak egynegyedére

emelkedik az önkormányzati rendelet mó-
dosításával a bérlakások bérleti díja. Infor-
mációink és tapasztalatunk szerint a bérlők
nagy részének a magasabb bérleti díj kifize-
tése nem okozhat gondot.

A rendeletmódosítás fontos eleme volt az
inflációkövetés beépítése is, így a jövőben a
bérleti díjak kiszámíthatóságot, tervezhető-
séget jelentenek a bérlők számára.

Látva az igényeket, a jelentkezők jelentős
része a mielőbbi bérlakáshoz jutásért vál-
lalja, hogy maguk újítanák fel a lakást –
ezért tervezünk programot indítani. Ezzel
részben gyorsítható a lakáshoz jutás. Fon-
tosnak tartjuk azt is, hogy a szociálisan rá-
szorulók más formában legyenek támogat-
va. Az önkormányzat a lakbértámogatás
rendszerének megerősítésével segíti az ala-
csony keresetűeket, a rászorulókat” –
emelte ki Prédl Antal.
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Az országos akciók mellett elsősorban a győri
rászorulókon próbáljunk meg segíteni, itt
helyben adományozzunk. Ezt megtehetjük
akár a Széchenyi téri jótékonysági faházban,
ahol apró ajándékokat kapunk nagylelkűsé-
günkért cserébe, vagy forralt borozhatunk a
Baross úti faháznál, ahol pedig a Lions klubok
szerveznek gyűjtést. A faházaknál tájékozód-
hatunk, hogy éppen kiknek gyűjtenek.

Az áruházakban a karitatív szervezetek vár-
ják élelmiszer-adományainkat, de az egyhá-
zak is kiemelten kérik felajánlásainkat. Saj-
nos továbbra is segítségre szorulnak a há-
ború elől Győrbe menekültek, a nagycsalá-
dosok, az árvák és a menhelyen élő állatok.

A jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz a
döntés, hogy abból a kicsiből, amennyiből jót
tehetünk másokkal, mire is fordítsunk. Elő-

Adventben, a karácsony közeledtével gondoljunk azokra is, akik nélkülözni kénytelenek. Rengeteg
adománygyűjtő akciót hirdetnek az év ezen szakában, érdemes tehát meggondoltunk, hogy kiknek,
milyen céllal adjuk oda forintjainkat, vagy esetleg féltve őrzött tárgyainkat. Érdemes tudni, hogy az
adományozásnak is megvannak a szabályai.

SZÍVVEL ADJUNK!
ADOMÁNYOZÁSI SZABÁLYOK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: shutterstock.com/PV productions

ször is gondoljuk meg, mi a célunk az ado-
mányozással? Vajon nekünk is segítség len-
ne az a dolog, amit adunk, ha mi lennék
szükséghelyzetben?

Talán egyszerűbb a dolgunk, ha figyeljük
akár a neten a kéréseket, vagy a környeze-
tünkben élők jelzéseit. Ugyanis lehet, hogy
most könnyű szívvel ajándékoznánk oda régi
étkészletünket, nem használt dísztárgyain-
kat, konyhai eszközeinket, vagy éppen a
gyerek játékait, könyveit, kinőtt ruháit. Amik
nekünk már nem olyan fontosak, mint egy-
kor, azok másnak örömet okozhatnak, sőt
akár létszükségletük is lehet.

Arra figyeljünk, hogy csak olyan tárgyakat
adományozzunk el, amit mi magunk is szí-
vesen elfogadnánk, használnánk. Tehát a ru-
haadomány ne legyen szakadt, lyukas, fol-
tos, kifakult. Cipőt is csak alig használtat ad-
hatunk, fehérneműt nem illik adományozni.
A konyhaeszközök ne legyenek csorbák,

repedtek, és kizárólag tiszta holmikat ajánl-
junk fel! Működésképtelen, javításra szoruló
dolgokat se ajánljunk fel. Játékok esetében
a társas és a puzzle minden darabja megle-
gyen, a mesekönyv ne legyen szakadt, ösz-
szefirkált, hiányzó oldalakkal. Tisztálkodási,
higiéniai termékeket csak bontatlan csoma-
golásban ajándékozzunk el.

Lejárt élelmiszert soha ne adományozzunk!
És egy utolsó jó tanács. Csak akkor adakoz-
zunk, ha azt jó szívvel tesszük, meggyőző-
désből, és nem azért, mert kötelező, mert
mások is megteszik, és nem akarunk rossz
színben feltűnni. Szívvel adjunk!

A Győrben is megtalálható ételdobozokat
egész évben látogatják a rászorulók. Télen
és karácsony közeledtével pedig a szokott-
nál is nagyobb szükség van a testet és lelket
is tápláló finom falatokra. Néhány szabályt
azonban mindenképp be kell tartani, az adó-
nak és a kapónak is.

A városban legutolsó információink szerint
három helyen található ételdoboz: a vásár-
csarnoknál, a vidéki buszpályaudvarnál és a
Kossuth utcában. Ahhoz, hogy valóban se-
gíteni tudjunk, fontos, hogy a dobozokba
csak olyan ételt tegyünk, amelyek csoma-
golva vannak, tehát elvihetők és a polcokat
sem kenik össze. Kis csomagokat készít-
sünk: azonnal fogyasztható (pl. szendvics,
péksütemény, gyümölcs) vagy tartós élel-
miszerek (konzervek) kerüljenek be. Alkal-
manként a száraz alapanyagok is haszno-

„ODA-VISSZA TÖLTI AZ EMBEREKET, 
NEKIK A HASUKAT, NEKEM A LELKEMET!”
Szerző és fotó: Havassy Anna Katalin sak lehetnek, de elsősorban törekedjünk az

azonnal fogyaszthatóságra. Alapszabály,
hogy az ételdobozok tisztaságára mindenki
ügyeljen, ez pedig vonatkozik azokra is, akik
kivesznek belőle.

„Rendszeresen viszek élelmet a vásár-
csarnoki dobozba” – mesélte érdeklődé-
sünkre Ildi.  „Ételre mindenkinek szüksége
van! Egy-egy szendvicset, almát, tartós
szalámit rendszeresen adok, pillanatok
alatt elviszik. Volt, hogy száraztésztát tet-
tem be, üveges szósszal. Azt még láttam,
hogy egy asszony rakta el a hátizsákjába.
Egyszerűen jó érzés belegondolni, hogy
talán ma azért került főtt étel az asztalra,
mert én odaadhattam az enyémből. Oda-
vissza tölti ez az embereket, nekik a hasu-
kat, nekem a lelkemet!” – nevetett Ildi,
majd azt is elmondta, ilyenkor, az ünnepek
közeledtével arra is sokan figyelnek, hogy
ha csak apróságokkal is, de egy kicsit be-
lecsempésszék a mikulást és a karácsonyt
a csomagokba. A hölgy mindenkit arra
buzdít, hogy mielőtt a kukába dobná az
ételt, gondolja át, hogy érdemes lenne in-
kább valamelyik ételdobozba betenni,
hogy más is élelemhez jusson.  
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SZEMSZ      G

Pálfi Zsuzsanna
református lelkész

HOGYAN
VÁRJUK AZ ÚR
ÉRKEZÉSÉT?
Miután az adventben élő ember szá-
mára az időszak elnevezése tisztázza,
hogy kire és mire is vár (adventus Do-
mini = az Úr érkezése), fel kell tenni azt
a kérdést is, hogy hogyan várunk Rá.

Az alábbi négy képből válasszuk ki,
hogy melyikben ismerünk leginkább
önmagunkra.

1. kép: megváltott jeggyel a kezünkben
a vonatra várakozunk. Fizettünk a szol-
gáltatásért, elvárjuk, hogy időben érkez-
zen, és oda vigyen el, ahova utazni szán-
dékozunk. 2. kép: az összehúzott füg-
göny előtt ülünk a színházban. Várjuk,
hogy aki megjelenik a színpadon, egy
időre varázsoljon el bennünket. 3. kép:
egy orvosi váró. Félelemmel keveredő
reménységgel várjuk, hogy behívjanak,
kapjunk a bajunkra valami orvosságot.
Aztán vagy bevesszük a gyógyszert
vagy nem. 4. kép: a békakirályfi képe, aki
azt várja, hogy a szép királylány meg-
csókolja, és rút külsőségeitől megsza-
badulva előjöjjön végre az igazi énje.

Az Úrra való várakozásunkba belekeve-
redik az első 3 kép érzésvilága is. Néha
úgy érezzük, hogy Istentől kijár nekünk
minden jó. Vagy elvárjuk, hogy a közelgő
ünnepen elvarázsoljon bennünket jelen-
létével, szeretetével, de utána nélküle
térünk vissza a mindennapokba. Vagy
csak bajainkkal kopogtatunk nála, és ha
meg is hallgatjuk tanácsát, gyakran fe-
lülbíráljuk Őt, és ha meggyógyulunk,
többé nincs is szükség rá.

Én a 4. várakozási módot ajánlanám.
Ekkor Isten szeretete bűneink ellenére
lehajol hozzánk Jézusban, átvállalja
büntetésünket a kereszten, új életet
ad. Erre a találkozásra szívünkben
megszületik a hála, az öröm, és egyre
inkább az igaz emberség jegyei mutat-
koznak meg rajtunk.

„Meghallottuk az emberek szavát” –
mondta annak kapcsán a főbiztos, hogy az
idei adventi vásárban nincs sok díszkivilá-
gítás. A városháza épületére kihelyezték a
Boldog karácsonyt! díszítést, a téren a fák-
ra kikerültek az égők, a Baross útra és a
Széchenyi tér egy részére is kikerülnek a
fények, valamint a Jedlik–Apáca utcánál is
lesz installáció. 

„Az adventi vásár helyszínei változatlanok: a
Széchenyi és a Dunakapu tér, a Baross út és
a Megyeháza tér” – sorolta Virág-Adorján
Andrea. „Megtalálható a kézműves vásár és
az édességek, lehet forralt borozni, és új-
donság a két iglu, ahol látványos fotókat ké-
szíthetnek az arra sétálók” – tette hozzá a
főbiztos. A Mikulás pedig természetesen
idén is ellátogat Győrbe. December 6-án, a
Széchenyi téren található Mikulás-házban
délután 3 és este 6 óra között találkozhat-
nak a győriek a nagyszakállúval. 

A főbiztos hozzátette: minden adventi va-
sárnap délután 5 órakor közös gyertya-
gyújtással várják az ünnepet a városban
lakók. Ilyenkor karácsonyi műsorral is ké-
szülnek az Audi Hungaria Iskolaközpont di-
ákjai és óvodásai.

Szó esett látványos programokról is. A hideg
téli estéket tűzzsonglőr-bemutatóval mele-
gítik fel a Dunakapu téren, ezeket a négy ad-
venti hétvége szombatjain láthatjuk, este 6
órakor. Továbbra is elérhető az óriáskerék és
a dodzsem is. Az óriáskerékre külön is kitért
Virág-Adorján Andrea: sok kérdés érkezett
hozzájuk, hogy miért pont óriáskerék van a
város pénzéből? „Azért, mert az óriáskerék
üzemeltetője fizet azért, hogy itt lehessen
Győrben, és nem fordítva, ahogy a dodzsem
üzemeltetője is. Itt kell megjegyeznünk azt,
hogy meglepően sok gyerek szereti kará-
csonykor is a színes kisautókat.”  

„Fontos pontja a karácsonyi vásárnak a Jóté-
konysági faház, ahol több szervezet is fogadja
az adományokat. A Győri Állatmenhely szá-
mára is lesz lehetőség adakozni, ők egy ado-
mánygyűjtő ládát helyeznek ki a vásárban” –
jelezte a főbiztos, aki rámutatott: kiemelt, sar-
kalatos pontja a jótékonyság, az adakozás a
karácsonyi vásárnak, erre nagy figyelmet for-
dít a polgármester és a városháza is.

Szó esett még a különböző városrészek saját
adventi fényeiről is: ezekről a héten hoznak
döntést, hogy hova mi kerülhet. „Fontos az a
nyitott városvezetés, amit pár éve elkezdtünk
Győrben, így gyorsan kapunk visszajelzéseket
és gyorsan tudunk reagálni az emberek véle-
ményére” – fogalmazott Virág-Adorján Andrea. 

„HALLJUK
AZ EMBEREK SZAVÁT”
ADVENT FÉNYEI

Szerző: Győr+
Fotó: Ács Tamás

Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos az adventi vásárról
és a győri ünnepi programokról beszélt csütörtökön reggel a
Győr+ Rádióban. Jó hírrel is szolgált: lesz díszkivilágítás, csak
diszkrétebb, mint az előző években.   
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Hajnalka 2003 óta foglalkozik komolyabban
a művészetekkel, tíz évvel később pedig már
azon fáradozott, hogy az általa feltalált kü-
lönleges frezetto technikát levédesse, így
mind az anyagát, mind pedig a technikáját is
több mint kilencven országra kiterjedő,
nemzetközi szabadalmi oltalom védi. 

„A frezetto neve a freskóból és a szekkóból
ered, innen az olaszos hangzás” – kezdte a
művésznő.

Hajnalka azt mondja, hogy tanítványait látni
tanítja meg foltokban és színekben egya-
ránt. Szerinte mindenkinek fejleszthető a tu-
dása, csak azon a szinten kell tanítani, ame-
lyen a tanuló képes befogadni az információ -
kat. A művésznő életében a segíteni akarás

AJÁNDÉK A VÁROSNAK, SZÍVBŐL, SZERETETTEL 

JÉZUS ÉLETE DOMBORMŰ 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A frezetto technika magyar találmány: a győri képzőművész, dr. Dézsi-
né D. Beöthy Hajnalka nevéhez fűződik. A művésznő advent kezdetén
egy hatalmas, kültéri műalkotást, a Jézus életét ajánlja fel a városnak. 

bek között Csórics Balázs színművész, illet-
ve eljön sok olyan régi barátom is, mint pél-
dául Sej Edit, akire mindig mindenben szá-
míthattam.” 

A fotón az alkotásnak egy eleme szerepel. A
kiállításra a hotel teraszán kapcsolják össze
a 14 elemet, így megcsodálható a teljes mű-
alkotás, amelyet a városnak ajánlanak fel.

Januárban kezdődött a PÁGISZ energetikai
felújítása, amit a térség országgyűlési kép-
viselője kezdeményezett, és egy KEOP-

projekt keretében jutott rá forrás. „Korábban
azért javasoltam ezt a fejlesztést, mert sokra
tartom a technikumban zajló szakmai munkát,

Elkészült a marcalvárosi Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum energetikai fejlesztése, erről a beruhá-
zás kezdeményezője, Kara Ákos országgyűlési képviselő számolt be lapunknak. Több mint 850 millió fo-
rintból nemcsak külsőre lett szebb a létesítmény, de komoly energiaköltségeket is spórolhat az iskola.

ELKÉSZÜLT A PÁGISZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 

Szerző és fotó: Zombai-Kovács Ákos az itt dolgozók és tanulók megérdemlik, hogy
egy kívülről is modern, európai környezetben
tevékenykedhessenek” – mondta Kara Ákos.
„Az esztétikai modernizáción túl a technikum
nagyon komoly energiaköltségeket is tud
megspórolni mostantól, az energiaválság mi-
att felértékelődtek az ilyen jellegű beruházá-
sok” – tette hozzá az országgyűlési képviselő. 

„A Pattantyús-technikum a Győri Szakképzé-
si Centrum egyik zászlóshajója, ahol nagyon
magas színvonalú munka folyik évek óta.
Számunkra is nagy öröm, hogy az épület tel-
jesen meg tudott újulni, könnyebb, egysze-
rűbb lett a fenntartása, ráadásul az iskola bő-
vítése is zajlik, ami kényelmesebbé teszi majd
az oktatást a PÁGISZ-ban” – mondta Gede
Eszter, a szakképzési centrum kancellárja.

„Nehéz hónapokon vagyunk túl, de sikerült
nagyon jól együttműködnünk a kivitelezők-
kel, nem volt egyszerű a mindennapi okta-
tás, miközben az iskola területén szakem-
berek dolgoztak. Végre elkészült az energe-
tikai fejlesztés, amire nagyon büszkék va-
gyunk, és köszönjük mindenkinek, aki hoz-
zájárul a megvalósulásához” – hangsúlyozta
Hatos Hajnalka, a PÁGISZ igazgatója.

Ez a projekt lezárult, az iskola több mint 2
milliárd forint értékű bővítése, modernizálá-
sa azonban folytatódik.

és a tehetségek felkarolása is kiemelkedő
helyen áll. A művészet általános és sokszínű,
így a Beöthy Művészeti Társaságnak bőven
akad dolga. Most is épp egy kiállításra ké-
szülnek, amely több szempontból is emlé-
kezetesnek ígérkezik.   

„A saját frezettóimból és néhány tanítvá-
nyom munkájából, valamint egy nemzetközi
online kiállítás nyomtatott formában törté-
nő bemutatásából áll össze a december 2-
án 15 órakor Gyirmóton, a Sport és Wellness
Hotelben nyíló kiállítás. Ez az esemény azért
is lesz különleges, mert a férjemmel közö-
sen egy ajándékot szeretnénk átadni Győr-
nek. Ez pedig nem más, mint az egyik hatal-
mas kültéri frezettóm, a Jézus élete, amely
12 darab 120x160 centiméteres, illetve 2
darab 160x160 cm-es elemből áll össze” –
mondta a művésznő. „A megnyitó fényét
emeli majd számos meghívott vendég, töb-
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A rajzos listák elkészültek, már
meg is érkeztek a Győr+ Média
szerkesztőségébe. A kívánság-
rajzokat Facebook-oldalunkra
töltöttük fel, így hallgatóinknak,
nézőinknek, olvasóinknak lehe-
tőségük nyílik Győr+ Angyallá
válni. 

Aki szeretne angyallá válni, vá-
lasszon ki egy rajzot, ami alatt
kommentben jelezze, hogy sze-
retné az adott rajz tulajdonosá-
nak álmát valóra váltani. Bízunk
benne, hogy mind a 30 rajznak,
azaz gyerkőcnek lesz Jézuskája. 

Egy gyermeknek több Jézuskája
is lehet, de figyeljünk arra, hogy
senki ne maradjon ajándék nél-
kül. A Győr+ Média csapata Zsó-
fival együtt személyesen viszi
majd el az ajándékokat a gyere-
keknek karácsony előtt, terveink
szerint december 20-án.

Karácsonyi jótékony akciót hirdetünk Varga Zsófiával, az I. Győri Tacsi Tali szervezőjével: Legyél
te is egy gyermek Jézuskája! Karácsony közeledtével szeretnénk meglepni a Bagolyvár Gyermek -
otthon lakóit, ezért arra kértük őket, rajzolják le, mit szeretnének a fa alá.

Mit is kell tenni?

• Ellátogatni Facebook-oldalunkra: 
www.facebook.com/gyorplusz

• kiválasztani egy rajzot
• a rajz alá kommentben beírni, hogy

„Én szeretnék a Jézuskád lenni.”
• egy dobozba (például egy cipős-

dobozba) összerakni a kért ajándékokat

• a dobozt be kell csomagolni és
rá kell írni a gyermek nevét

• az ajándékcsomagot december 16-ig 
kell behozni a szerkesztőségünkbe
(Győr, Kodály Zoltán utca 32/A).
7.30–16 óráig vagyunk nyitva,
pénteken 7.30-től 14 óráig.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény-
hálózat Győr pályázatot ír ki köz-
alkalmazotti munkakör betöltésére: 

KARBANTARTÓ
munkatárs.

Határozatlan időre szól.
Feladatok: bölcsődei udvarok karbantartása,
kisebb karbantartási feladatok elvégzése.
Feltételek: 18. életévet betöltött magyar ál-
lampolgár, büntetlen előélet, egészségügyi al-
kalmasság, minimum 8 általános iskolai vég-
zettség vagy szakmunkás szakképzettség.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. december 7.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton
az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Győr,
Kodály Zoltán utca 18. címre, vagy e-mailen:
ebititkarsag@gyoribolcsodek.hu. Kérjük a pályá-
zaton feltüntetni a 692/2022-es iktatószámot!    

A pályázat kötelező mellékletei: iskolai vég-
zettséget igazoló iratok, szakmai önéletrajz, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pá-
lyázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Mozgalmasan telnek a mindennapok a Vas-
kakas Bábszínház ünnepi köntösbe öltözött
otthonában. Szívet melengető látvány tárul
a társulathoz érkezők szeme elé, ez persze
nem véletlen, a Mikulásház különleges
kincsként tündököl az előtérben. „Lassan tíz
éve már, hogy minden alkalommal nálunk
pihen meg a Mikulás, addig, míg a győri és a
Győr környéki gyerekeket meglátogatja. A
minap pingvinposta útján megérkezett a le-
vele az Északi-sarkról, de telefonon is be-
széltem vele. Teája már az asztalán gőzölög,
mamusza a sarokban, ágya bevetve, duny-
hája felrázva” – mesélte izgatottan Kocsis
Rozi. A bábszínház igazgatója elárulta, hogy
mivel a Mikulás elég elfoglalt, nem mindig
találkozhatnak vele a gyerekek, de házának
mesés miliője kárpótolja a kicsiket. Csakúgy,
ahogy a karácsonyfa-szépségverseny is,
melynek maga a piros ruhás lesz a zsűrije.
„A mi alapanyagaink segítségével a hozzánk
érkező csoportok feldíszíthetik saját fájukat,
amit aztán az adventi időszakban el is vihet-
nek magukkal az óvodába, iskolába. Majd ja-
nuárban az értékelést követően a szeren-

A győri mesebirodalomban, manókkal teli házikójában pihen a
Mikulás. Csodálatos kunyhójának ferde ajtaja már tárva-nyitva,
hívogatja a kíváncsiskodókat. A bábszínház társulata felkészülten
várta visszatérő vendégét, csakúgy, ahogy a gyerekeket, akiknek
két új bemutatóval is készülnek a művészek.

VARÁZSLAT VÁR 
A VASKAKASBAN!
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor

csések vendégeink lesznek egy előadásra,
egy forró csoki kíséretében” – tette hozzá a
direktor.

Szakmailag is nagy kihívás elé néz a társulat,
hiszen két új bemutatóra is készülnek a kö-
vetkező napokban. December 4-től a Télen
telelek című mesekoncerten Rab Viki zenéjé-
re, Kocsis Rozi rendezésében, Fitos Dezső re-
mek koreográfiáját nézhetik meg kicsik és na-
gyobbak, az előadás végére pedig természe-
tesen az ősz szakállú is megérkezik a teát-
rumba. „Minden, ami a télben jó, az benne lesz
a darabban, nálunk már a színpadon is esik a
hó. Szeretnénk, ha a gyerekek önfeledt, vidám
adventet töltenének nálunk, ezen dolgozunk”
– fogalmazott az előadás rendezője.

December 18-án pedig a nagy sikerű Emlék-
foltozók után újra Máté Angi-meséket tűz
műsorára a társulat „Volt egyszer egy kert”
címmel. Ráadásul ezen a napon valóságos,
jószívű felnőttek kedvessége melegíti fel a
Vaskakas otthonát. A mese mindenkié, azo-
ké a gyerekeké is, akik helyzetük miatt nem
juthatnak hozzá. A pártolók nekik vásárolnak
négyalkalmas bérletet, amelyet személye-
sen adnak át advent utolsó vasárnapján.

MUTATJUK, HOL PIHEN A MIKULÁS
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Immár hagyomány, hogy az év utolsó nap-
jaiban a Dumaszínház sztárjai látogatnak el
az Audi Arénába, 2021-ben például Hadházi
László búcsúztatta az évet. Aki járt már ilyen
rendezvényen, tudja, hogy a humoristák
több ezer ember előtt lépnek fel, így elké-
pesztő atmoszféra várja a nagydumás műfaj
kedvelőit.

Kiss Ádám: „Egyik kedvenc városom Győr,
mindig ott alszom, ha a környéken van fel-
lépésem. Másnap lemegyek reggelizni A fű-
szereshez és sétálok a városban. Az Audi
Arénát is nagyon szeretem, szuper helyszín,
fantasztikus érzés több ezer ember előtt áll-
ni a színpadon.”

Kovács András Péter: „Nagyon szeretem a
két ünnep közötti fellépéseket. Mármint a

STAND-UP PARÁDÉ TÖBB EZER EMBER ELŐTT

KISS ÁDÁM, KAP ÉS DOMBI AZ AUDI ARÉNÁBAN
Óriási stand-up esemény zárja az évet a győri Audi Arénában: a két
ünnep között, december 28-án a Dumaszínház „ALL STARS" estjére
látogathatnak el a műfaj rajongói. Az ALL STARS pedig valóban a
legnagyobb neveket takarja: Kovács András Péter, Kiss Ádám és
Dombóvári István lép egymás után színpadra a csarnokban.

karácsony és a szilveszter közöttieket. A
szilveszter és karácsony köztiek se rosszak,
de a december végének csodálatos hangu-
lata van. A közel egyhetes összezártság, a
pre-karácsonyi idegbaj, a karácsonyi ven-
dégségdömping és az étrendkatasztrófa mi-
atti poszt-karácsonyi lábadozás után üdítő
érzés menni egy nagyobb kört az autóval
úgy, hogy végre olyan zenét hallgathatok,
amilyet én szeretnék, és amiben nincs szán-
csengő. És a közönség is kisimultabb, han-
goltabb ilyenkor. Az egyhetes nappalifogság
után pedig egy többezres aréna már-már
tér iszonyt okoz. Szóval jó újra megtudni,
hogy ott kint még nem fulladt halászlébe a
világ, hanem vár és szeret minket.” (x)

December 28-án este nyolctól: 
ALL STARS

Jegyek elővételben
a Líra Könyvesboltban (Family Center)

és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon
kaphatók.
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Zöld Prohászka. Így hívják a győri Prohászka-iskola környezetvédelmi kampányát. Három éve ötletelt né-
hány elkötelezett diák és tanár, s a gondolat hamar elnyerte az intézmény vezetésének támogatását is.

Legutóbbi kihívásuk a gardróbstop. Álljunk le
a felesleges ruhavásárlásokkal, hiszen a
tengernyi textilholmi előállítása nemcsak
Földünket szennyezi, vizeinket pazarolja, ha-
nem sokszor kizsákmányolja az éhbérért
dolgoztatott munkaerőt, akik között gyer-
mekek is vannak. Az állandó vásárláshoz, di-
vatkövetéshez szoktatott generációkat
azonban nem egyszerű dolog más irányba
fordítani.

Berki Fanni, Demeter Abigél, Kovács Dóra,
Zsebedics Júlia és Kaposi Boglárka arra kér-
ték iskolatársaikat, hogy hozzanak be öt
olyan ruhadarabot a szekrényükből, ami hi-
bátlan, nem vagy alig használt, de valamiért
mégsem tartozik a kedvenceik közé. A ru-
hákból az iskola aulájában vásárt rendeztek,
amit a szülői fogadóóra napjára időzítettek,

GARDRÓBSTOP A PROHÁSZKÁBAN

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

MINDENKI JÓL JÁR
így egész nap nagy volt a forgalmuk. A be-
folyt összeget jótékony célra használják fel.

Tóthné Sasvári Szilvia, a program mentortaná-
ra elmondta: „Három évvel ezelőtt jelent meg
David Attenborough dokumentumfilmje a klí-
maváltozásról. Az osztályokkal megnéztük, s
utána hosszú beszélgetések kezdődtek a gye-
rekekkel. Hogyan tovább? A passzivitást vagy
az aktivitást válasszuk? Nyugodjunk bele, hogy
ennyi volt a történet, itt a világvége? Vagy pe-
dig higgyünk abban, hogyha összefogunk és
közösen változtatunk az életformánkon, akkor
nem reménytelen a helyzet? A diákok az akti-
vitás mellett döntöttek, így indult el a Zöld Pro-
hászka kampány. A tanévekben az osztályok
találnak ki különböző kihívásokat, vagyis fel-
adatokat adnak egymásnak. Mindegyiknek
közös a célja: a fenntartható életforma. Ezeket
a feladatokat értékeljük, s a legtöbb pontot
összegyűjtő osztály az év végén egy kirándu-
lást kap ajándékba.

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu
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Mit nevezünk érzelmi intelligenciának, azaz
EQ-nak?
Nem könnyű meghatározni, tulajdonképpen
egy készségterület, ami arányaiban sokkal
nagyobb tartományt foglal el az emberi
idegrendszerben, mint az IQ. Ráadásul az EQ
felelős azért, hogy az IQ-t hogyan tudjuk al-
kalmazni vagy mire használjuk.

Mi minden tartozik ide?
Humor, együttműködés, az összes szociális
készség, az empátia, tolerancia, az érzelmek
felismerése és kezelése, a kíváncsiság, érdek-
lődés, lelkesedés és a morális értékelés. Az
EQ-t a szív intelligenciájának is nevezik, mert
az egész ember jellemének a meghatározója.

Veleszületett adottság vagy szerzett kész-
ség inkább?
Csak valamilyen szinten beszélhetünk vele-
született adottságról, összességében nem
több 20-30 százaléknál, az összes többi a
nevelés, a környezeti hatások. Az érzelmi in-
telligencia rendkívül jól fejleszthető, de nem
úgy neveljük, mint az értelmi intelligenciát,
vagyis az IQ-t. Utóbbiból meghatározott
mennyiségünk van, amivel születünk. Ki le-
het bontakoztatni, de nem lehet nevelni. Az
érzelmi intelligenciát viszont élethosszig ne-
velhetjük. Ez óriási lehetőség és felelősség
is egyben. Sokszor látunk többdiplomáso-
kat, akiknek az érzelmi intelligenciája csak

A SZÍV INTELLIGENCIÁJA
A Bencés estek sorozat vendé-
ge volt a héten Uzsalyné dr. Pécsi
Rita. Az ismert pedagógussal,
neveléskutatóval telt házas elő-
adása után beszélgettünk.

csíraállapotban van. S hiába nagyon okos, ha
nem tudja használni, nem együttműködő,
nincs kitartása. Ennek a fordítottja is létezik.
Van olyan ember, aki bár semmilyen vég-
zettséggel nem rendelkezik, mégis ő a falu
bölcse, mert jó a problémamegoldó, a meg-
küzdő képessége. Amit ma 21. századi kész-
ségeknek nevezünk, vagyis amit a munka -
erőpiac elvár a munkavállalóktól, annak több
mint a 90 százaléka érzelmi intelligencia
készség.

Hogyan fejleszthető ez a fontos terület?
Önmagunkat is nevelhetjük?
Igen, nevelhetjük, de kapcsolatban sokkal
jobban megy. Míg az értelmi intelligenciánál
magyarázattal, információközléssel, megér-
téssel tanulunk, az érzelmi intelligenciánál
egészen máshogy. A hangsúly az átélésen

van, amikor tényleg sírunk és nevetünk. Ma
nagyon nagy a közömbösség, az érzéketlen-
ség. Még csúcsvezetőknél is előfordul, s ez
meggátolja abban, hogy alkalmazza az
egyébként hatalmas tudását. Élmény, ta-
pasztalat és érzelmi azonosulás a nevelés
útja. Ennek hatására az idegrendszerben
szinapszisok, mintázatok keletkeznek. Ezek-
nek meg kell vastagodniuk, mert amelyik vé-
kony, az törlődik. Ezért kell belőlük nagyon
sok már kisgyermek kortól fogva. A gyerekek
nem véletlenül akarják ugyanazt a mesét
századszor is meghallgatni. Ilyenkor a pici,
apró élmények, azonosulások újra és újra
nyomatot hagynak az idegrendszerben,
megerősödnek, s később ezeket a szinapszi-
sokat használjuk majd döntéskor. Szeret-
ném hangsúlyozni: élmény, tapasztalat, ér-
zelmi azonosulás sokszor. Egy beszélgetés
nem beszélgetés, egy kirándulás nem kirán-
dulás, próbáljunk meg minél többet össze-
gyűjteni belőlük. Nagyon nagy jelentősége
van az irodalomnak, a művészetnek, a szín-
háznak, a pszichodrámának, az olvasásnak,
a zenének, ahol tényleges tapasztalatokat,
átéléseket, élményeket szerezhetünk.

A legnagyobb nehézségünk az, hogy a ma-
gyar iskolarendszer kilencven százalékban
még mindig az értelmi intelligenciát, az IQ-t
fejleszti. Ez az aránytalanság pedig kimon-
dottan káros.

Karácsonyra készülünk. Hogyan és mire ne-
velnek bennünket az ünnepek?
Kiszakítanak a mindennapokból, találkozá-
sokat hoznak létre önmagunkkal, egymás-
sal, a környezetünkkel, azokkal az érzelmek-
kel, amikkel a hétköznapokban nem foglal-
kozunk. Ha nem csupán külsőségekben éljük
meg ünnepeinket, és kihasználjuk a készü-
leti időt, akkor egy más dimenzióba kerü-
lünk, más fényben kezdjük látni kapcsolata-
inkat és önmagunkat is.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás
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A győri szakember a fogyatékos gyermekek
terápiás lovagoltatásáért, Győr-Moson-
Sopron megye lovassportmúltjának doku-
mentálásáért, a sportág népszerűsítéséért
és támogatásáért, valamint a győri lovas
életet megörökítő, hiánypótló kötet létreho-
zásáért kapta meg a „Belváros szolgálatá-
ért” díjat tavaly.

„Nyolcéves koromban ismerkedtem meg a
lovakkal. A szomszédunk egy kitűnő öttusá-
zó volt. Levitt a lovardába, amelynek a han-
gulata azonnal magával ragadott. Onnantól
kezdve az egész életemet végigkísérték a lo-
vak. Fogathajtásban magyar bajnoki címet
és a Duna-Alpesi kupán csapatversenyben
második, egyéniben negyedik helyet szerez-
tem a világbajnok Fehér Mihály segédhajtó-
jaként. Büszke vagyok rá, hogy beteg gyer-
mekeknek tudtam segíteni a terápiás lovag-
lással. A Barokk Esküvő elindításában is sze-
repet vállaltam. Megtanultam az évtizedek
alatt, hogy alázat, szeretet, kitartás és fe-
gyelem szükséges a lovakhoz” – mesélte la-
punknak Horváth Csaba, aki Iby Zoltán se-
gítségével alkotta meg az Elfelejtett 40 év –
Mozaikok a Nyugat-magyarországi Lovas
Szövetség életéből című könyvet.

A négy évtizeden keresztül működő szövet-
ség munkáját foglalja össze részletesen az
alkotás. Bemutatja a korszak kiváló lovas
szakembereit és egyesületeit – minden szak -
ágban évenkénti versenyeredményekkel. Ol-
vashatunk benne az egyesület 1400 ver-

HORVÁTH CSABA, A LOVASLEGENDA
MÚZEUMOT SZERETNE LÉTREHOZNI

Horváth Csaba élete a lovassport. Lakását több száz, a témához kapcsolódó, féltve őrzött ereklye
díszíti: szobrok, patkók, fényképek találhatók a lélegzetelállító repertoárban.

senylováról, amelyeknek a részletes adatai
is megtalálhatók a könyvben. Összesen 516
újságcikket és 165 fotót tartalmaz a kötet,
valamint egy CD-mellékletet, 1200 amatőr
fotóval a versenyzőkről, résztvevőkről.

„Kilenc hónap kőkemény munkája van ebben
a könyvben. Az előkészületekhez, az adatok
összegyűjtéséhez rengeteg energiára volt
szükségünk. Szerencsére, mondhatom,
többségben voltak azok, akik támogatták a
kötet létrejöttét” – árulta el Iby Zoltán.

Horváth Csaba immáron tíz éve rokkant-
nyugdíjas, Parkinson-kórral küzd.

„A családom szeretete gyógyít a legin-
kább, ugyanakkor a betegségem sajnos
megnehezíti a mindennapjaimat. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy nincsenek még
céljaim. Régóta szeretnék egy lovas mú-
zeumot kialakítani. Ennek a létrehozásá-
hoz ugyanakkor méltó környezetre és
anyagi támogatásra lenne szükségem” –
mondta Horváth Csaba.

Szerző: Pécskai István
Fotó: Ács Tamás
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„A gyaloglás bármely életkorban elkezdhető, olcsó és egyszerű sport,
hasznos és tartalmas időtöltés, mindenkinek ajánlható kortól és ed-
zettségi szinttől függetlenül.” (Monspart Sarolta) Az Országos Gya-
logló Idősklub-hálózat (OGYIK) 2017-ben alakult, kiépítése és fejlesz-
tése Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett tájfu-
tó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok ötlete és mentorálása alap-
ján történt. Őt sajnos hosszan tartó, súlyos betegség után fáradha-
tatlan küzdelmei ellenére 2021 áprilisában elveszítettük.

Volt egy álma, hogy egyszer az ország-
ban minden 60 év feletti „idősödő
ember” sportolni fog! Tudta és hirdet-

te, hogy a rendszeres testedzés elhagyha-
tatlan, és életünket végigkíséri. Az elmúlt
évtizedben munkássága minden pillanatá-
ban a méltó, minőségi idős(ödő) kor megélé-
sének lehetőségét segítette. Az időseknek
szóló rendszeres műsorsáv szorgalmazásá-
val előmozdította a Duna televízióban az Al-
márium című magazinműsor létrejöttét.
Megálmodta és mentorálta, hogy a gyalog-
lás, mint az idősek rendszeres sportja egy
országos hálózattá szerveződjön.

Az OGYIK szervezői több mint öt éve azt a célt
tűzték ki, hogy a hálózat támogatást nyújtson
az országban élő nyugdíjasok egészségének,
fizikai és szellemi aktivitásának megőrzésé-
hez és a közösségi élmény megteremtésével
járuljon hozzá a társas kapcsolatok megerő-
sítéséhez. A hálózat működését a 2022-ben
szakmailag azonos küldetés mentén létrejött
Monspart Sarolta Egészséges Életmódért
Alapítvány gyalogló divíziója támogatja, annak
érdekében, hogy a magyar népesség – külö-
nösen a nők és az idősek – körében az egész-
séges életmód kialakítását elsősorban a rend-
szeres testmozgással és a kiegyensúlyozott
táplálkozással ösztönözze.

Közösségünk dinamikusan fejlődik, a jövő-
képünk és küldetésünk is lépésről lépésre
erősödik. Jelenleg a hálózaton belül több
mint száz gyaloglóklub működik, átölelve így
az országot, taglétszáma meghaladja az
ezer főt. Hiszünk abban, hogy a települése-
ken egyre nagyobb létszámmal megjelenő

SOSEM KÉSŐ ELKEZDENI!

idős gyaloglók nemcsak kortársaiknak, a fi-
atalabb generációknak is példát mutatnak,
ráirányítva a figyelmet nemcsak a testmoz-
gás előnyeire, de az aktív időskorra is.

Évente több alkalommal országos és regio-
nális találkozókat szervezünk, ahol a közös-
séghez tartozás erejét, az együtt gyaloglás
örömét élhetjük meg. A csatlakozó klubve-
zetők havi rendszerességgel elektronikus
hírlevelet, valamint nyomtatott formájú tá-
jékoztatókat, szórólapokat kapnak, melyek
segítségével klubjuk tagjait tájékoztathatják.
„…mert van akarókánt”. Legyen 1000 gya-
loglóklub az idősödőknek Magyarországon!
Gyere velünk! Gyalogoljunk együtt!

Az Országos Gyalogló Idősklub Hálózat
működését támogatja a Kulturális és Inno-
vációs Minisztérium Családokért felelős
Államtitkársága is. Kérem Önt, hogy tele-
pülése egészségügyi és szociális ellátó-
rendszerében, illetve a helyi civil szerve-
zetek vezetői felé kommunikálja az egész-
séges életmód, és ez által a gyaloglás fon-
tosságát, segítve ezzel a Hálózat szerve-
zetfejlesztését.

Célunk az, hogy minden településen megta-
láljuk azt a személyt, aki érez magában ked-
vet, lelkesedést ahhoz, hogy a gyaloglás
megszervezésével, a csapat összetartozá-
sával, népszerűsítésével közösségünk tag-
jává váljon.

Az OGYIK Facebook-csoportjához csatlako-
zók az aktualitásokról tájékozódhatnak,
azok pedig, akik a hálózathoz való csatlako-
zás módjáról szeretnének többet megtudni,
a gyaloglo@kim.gov.hu címen kaphatnak
további információt.

Türmerné Szeremi Ilona 
OGYIK mentor, 
alapítványi ügyvezető igazgató
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Fotó: shutterstock.com/Dmitry Rukhlenko



Az idősebb korosztály képviselői töltötték
meg minap a fiatalok kedvelt szórakozó -

KI MIT TUD? A NYUGDÍJASOKNAK
KULTURÁLIS VETÉLKEDŐT SZERVEZTEK A BRIDGE-BEN

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

helyét, a Bridge Csónakházat. Az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI)
ugyanis „Ki mit tud?” vetélkedőre hívta
nyugdíjasklubjainak tagságát.

A szereplők heteken, hónapokon át készültek
a bemutatóra, ezzel számos tartalmas órát
szerezve maguknak és egymásnak. Az előadá-
sok között voltak vidám színházi jelenetek,
versek, prózai darabok és énekszámok.

A kulturális bemutatót Fekete Dávid önkor-
mányzati képviselő nyitotta meg. „Győr gon-
doskodó város, hiszen a szociális területen, az
idősgondozásban is jelentős eredményeket
ért el az elmúlt időszakban. Nagyon sok szép-
korúról gondoskodik a város, nem véletlen,
hogy többször is elnyerte az Idősbarát Önkor-
mányzat címet. Az EESZI pedig kiválóan végzi
a munkáját, s a bentlakásos intézmények, klu-
bok fenntartásán túl arra is van energiájuk,
hogy odafigyeljenek gondozottjaik mentális
egészségére is” – mondta a képviselő.

Kányai Róbert, a szociális intézmény igazga-
tója azt emelte ki köszöntőjében, hogy az
időseket szeretnék minél tovább fitten tar-
tani, ezért szerveznek nekik az év során tes-
tet és szellemet karbantartó programokat a
tagok érdeklődési körének megfelelően.

1992 őszén alakult meg a Győr-Moson-Sopron
Megyei Érdekvédelmi Szövetség. A rendszer-
váltás után az egyes településeken sorra jöt-
tek létre a klubok, hogy az idős emberek egy-
más társaságában tölthessék szabadidejü-
ket. A 25 alapító klub akkor a hagyományőr-
zést, az érdekvédelmet, sport- és kulturális
események szervezését tűzte ki célul.

Jelenleg az egyesület 43 klubjából 11 a győri.
Összesen 1100 fizető tagot tartanak nyil-
ván, de a rendezvényekre sokkal többen jár-
nak mind a városokban, mind a falvakban.

S hogy milyen programjaik vannak? A tag-
ság körében végzett igényfelmérésből az

HARMINCÉVES A PANNON NYUGDÍJAS EGYESÜLET
Harmincéves jubileumát ünnepelte a Pannon Nyugdíjas Egyesület. A
Győrújbaráton megrendezett eseményen Németh Zoltán, a megyei
önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket. Színvonalas mun-
kájukért többen kitüntetésben részesültek, majd filmvetítéssel idéz-
ték fel az elmúlt évtizedek legfontosabb pillanatait. A nap kulturális
gálaműsorral zárult. Vas Lászlóné Zita, a szervezet elnöke múltról és
jelenről nyilatkozott lapunknak.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Pannon Nyugdíjas Egyesület

derült ki, hogy szeretik a dalokat, a táncot,
a tréfás jeleneteket, a kirándulásokat. Telt
házasak az egészséges életmódról szóló
előadások. Évente szerveznek négynapos

kirándulást, s bár az út nagy részét belföl-
dön töltik, mindig átruccannak a határ túl-
oldalára szomszédolni. A farsangi időszak-
ban két bált is tartanak Győrben, mert any-
nyi a jelentkező. Néhány éve rendezik meg
az Örökifjak Fesztivál címet viselő ki mit
tud?-ot megyeszerte.  

Bevételük csupán tagdíjakból és pályázatok-
ból van, ezért örülnének egy olyan jól meg-
közelíthető helyiségnek, ahol alkalmanként
ingyen vagy minimális bérleti díj fejében
összejöhetnek. Természetesen mindig vár-
ják az új tagok, különösképpen a frissnyug-
díjasok jelentkezését.
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Az advent az egyik leginkább várt időszaka az évnek, amikor ünneplőbe öltöztetjük a környezetün-
ket, elindulunk ajándékokat vásárolni a szeretteinknek, és már a szentestei vacsorához valók listája
is ott lapul a zsebünkben. Érdemes azonban most is résen lenni, mert sokan nem is gondolnánk,
hogy több veszély leselkedik ránk, mint az év bármely más időszakában. 

Az ünnepre való készülődéssel járó tömeg, a
magunknál tartott több készpénz ugyanis
vonzza a rossz szándékú embereket, akik csak
arra várnak, hogy mikor emelhetik el a tárcán-
kat vagy a csomagjainkat. Tartsuk tehát érté-
keinket lehetőleg cipzárral záródó zsebben
vagy táskában. Utóbbit ne lehessen könnyen
leakasztani a vállunkról, s jobb, ha magunk
előtt tartjuk, mintha lezserül „hátracsapjuk”. 

A tömegközlekedés során is legyünk résen.
A rendőrség és a MÁV például közösen indí-
tott kampányt az ünnepek alatti biztonsá-
gos utazás kapcsán. Plakátokkal hirdetik
azokat a tanácsokat, amelyeket betartva jó
eséllyel előzhetjük meg a bosszúságokat.
Fontos például, hogy sem az állomáson,
sem pedig a peronokon, vonatokon nem
szabad őrizetlenül hagyni a csomagjainkat,
s csak annyira „pakoljuk fel magunkat”,
amennyivel komfortosan mozoghatunk. Ha
pedig bármi gyanúsat tapasztalunk, hívjuk a
112-t, vagy kérjünk segítséget a MÁV saját
biztonsági személyzetétől. 

Győrben az adventi vásár biztonságára a
rendőrség mellett természetesen a Város-

ADVENTKOR IS ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA!
rendészet Győr állománya is vigyáz, állandó
közterületi jelenléttel. Ez a járműves és gya-
logos járőrszolgálatot is jelenti. A részletek-
ről Miletics Mór, a Városrendészet szakmai
igazgatója beszélt:

„A Városrendészetnek a sok embert meg-
mozgató rendezvények mindig többletfel-
adatot adnak. Így az adventi időszakban is.
A karácsonyi vásárban kiemelt figyelmet
fordítunk a megyeháza előtti térre, a Baross
útra, a Széchenyi és a Dunakapu térre is. Vá-
rosrendészeink ügyelnek a biztonságra, a
gyanús személyeket ellenőrzik, illetve szük-
ség esetén rendőri segítséget is kérnek.
Fontosnak tartjuk, hogy az adventi készülő-
dést ne zavarják meg a kéregető hajléktala-
nok, a koldusok, akik sokszor szervezetten
jelennek meg a forgatagban. Sajnos a bűnö-
zök igyekeznek kihasználni az ünnepek kö-
zeledtét, hiszen ilyenkor minden ember egy
kicsit többet jótékonykodik. Kollégáim nevé-
ben is arra kérek mindenkit, alaposan gon-
doljuk át, kinek vagy kiknek is adunk. 

Ahogy előfordulhat, hogy a belvárosi vásárban
jelennek meg illegális árusok rossz minőségű,
akár veszélyes termékekkel, úgy az internetes
vásárlásra is fokozottan ügyeljünk, csak ellen-
őrzött helyről rendeljünk. Nagyon fontos, hogy
a kisgyermekekre is fordítsunk kiemelt figyel-

met, fogjuk a kezüket séta közben, hiszen
könnyen elkeveredhetnek a tömegben. Vala-
mint óvatosan a testet-lelket melengető for-
ralt borral, pálinkával… 

Kérem, ha gyanúsnak ítélnek bármit, hívja-
nak bennünket a 20/585-8888-as telefon-
számon éjjel-nappal, vagy pedig tárcsázzák
a 112-t!” – hangsúlyozta a Városrendészet
szakmai igazgatója.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Városrendészet
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A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a
megyei oktatási intézmények számára írt ki
pályázatot az alapítvány, így azok javasol-
hatnak támogatásra hátrányos helyzetű
diá kokat, akik igazán látják, kik azok, akiknek
leginkább szükségük van a segítségre. Idén
nyolc iskola nyújtott be pályázatot, összesen
26 rászoruló fiatal számára szeretnének tá-
mogatást nyerni.

A győri belvárosi üzletek is kiveszik részüket
az adománygyűjtésből. Angyalos perselye-
ket helyeztek ki a boltokban, amikbe a vá-
sárlók bedobhatják adományaikat, ők pedig
egy angyalkafigurával köszönhetik meg a
támogatást.

Az adománygyűjtést idén is segíti a GYMSM
KIK Női Vállalkozói Klub. A „kamara angyalai”

A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány hatodik alkalommal hirdette meg adománygyűjtő kampányát, az
„Angyalok a belvárosban” jótékonysági akciót a társadalmi felelősségvállalás jegyében.

ANGYALOK A BELVÁROSBAN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

az adventi vásár jótékonysági faházában
várják az adományozókat december 10-én.
A jótékony forintokat kézműves finomsá-
gokkal köszönik meg. A jótékonysági akció-
hoz csatlakozott idén két belvárosi cukrászda,

vendéglátóipari vállalkozás és varroda is: az
általuk felajánlott apróságokkal (sütivel, mé-
zeskaláccsal, karácsonyfadísszel) köszönik
meg a faházban adott adományokat. A kam-
pány december 31-ig tart.

A november közepén indult új magazinunk folytatódik a
Győr+ TV-n.  A közéleti beszélgetős műsorban a Győrt
érintő legfontosabb történésekről kérdezi Knézy Jenő a vá-
ros közismert személyiségeit.

A következő adásunkban Knézy Jenő dr. Horváth Sándor
Domonkossal, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
igazgatójával, Németh Tiborral, a Kazinczy Ferenc Gimná-
zium és Kollégium igazgatójával, valamint Wagner Tamás
református lelkipásztorral beszélget.
A harmadik rész témája a „Győri közbeszéd”.

Az adás hétfőn 19.25-kor kezdődik a Győr + TV műsorán,
majd visszanézhető lesz a gyorplusz.hu-n, ahol az első
két rész is megtekinthető.

A sorozat címe is jelzi a műsor szándékát: beszélgessünk
kötöttségek nélkül azokról a gondokról, problémákról, örö-
mökről és sikerekről, amelyek manapság meghatározzák
a folyók városának mindennapjait. Az adás szereplői sajá-
tos mikroszkóp alá veszik mindazokat a kérdéseket, ame-
lyekkel napi szinten foglalkoznak a győri polgárok, a poli-
tikusok, a szakemberek és a laikusok egyaránt.

„GYŐRI KÖZBESZÉD”
NYAKKENDŐ NÉLKÜL KNÉZY JENŐVEL

Várjuk az önök témajavaslatait is a media@gyorplusz.hu-ra.
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Mert mi is az állatvédelem? Ter-
mészetesen a győri állatkert is
nap mint nap ezzel a kérdéskör-

rel foglalkozik, hiszen az állatkertek egyik
feladata az állatvilág és a természet vé-
delme. Ezzel összefüggő feladata pedig
az oktatás, így, mondhatni, minden lehet-
séges oldalról tud kapcsolódni az állatvé-
delmi témahéthez. 

Ez az egy hét most országszerte szóljon
az állatokról! Öröm követni, hogy egyre
többen regisztrálnak és csatlakoznak a
programhoz. Iskolák, óvodák, állatvédő
szervezetek, állatkertek, menhelyek és
még sokan mások ezúttal együtt fognak
dolgozni azon, hogy minél többekhez el-
jusson az üzenet: az állatvédelem, a ter-
mészetvédelem a jövőnk záloga. A jövő
pedig a most iskolás- és óvodáskorú
gyermekeké, motiválásuk elengedhetet-
len. Hozzájuk az értük mindennap állha-
tatosan dolgozó pedagógusokon át vezet
az út. A regisztrált szervezetek így szá-
mukra segítségként oktatási anyagot, se-
gédanyagot, online tanórákat, projektter-
veket nyújtanak. Emellett a munka külső
helyszíneken is folyik, lehetőség van pél-
dául kutyát sétáltatni, önkéntes munkát
végezni. A fiatalok így testközelből láthat-

Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi tit-
kárság december 5–9. között több szervezettel karöltve, óvodás- és iskoláskorú gyermekek-
nek állatvédelmi témahetet tart. „Célunk a gyermekek szemléletformálása, ezzel kialakítva
belső motivációt a cselekvő állatvédelemre.”

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

ják a szervezetek működését, az álla -
tokat, akikkel dolgoznak, miközben a kö-
zösség aktív tagjaivá válnak. „Játszva ta-
nulni a legjobb, hiszen úgy sajátítunk el
tudást, hogy észre sem vesszük, és még
élvezzük is.” Ebbe kapcsolódik be a győri
állatkert az állatvédelmi témahét során.
Célkorosztályuk az alsó tagozatosok, így
egy nekik szánt online kvízt fognak kikül-
deni az előzetesen regisztrált győri és
környéki általános iskolák osztályainak.
Ehhez az osztályfőnökök vagy kapcsolat-
tartók e-mail-címeire lesz szükségük,
amelyekre a kvíz megérkezhet az adott
pillanatban. A kitöltésre összesen 30 perc
áll majd rendelkezésre december 8-án,
csütörtökön 10 órától. A játékosoknak
másra nem lesz szükségük, csak inter-
netkapcsolatra és egy elektromos esz-
közre, amelyet körbeállva/ülve ki tudják
tölteni a feladatlapot, ami összesen kilenc
kisebb, szórakoztató részfeladatból áll.
Témáik az állatkerti állatok és a háziálla-
tok. A visszaküldő osztályok közül telje-
sítmény és gyorsaság alapján ötöt fog ki-
sorsolni az állatkert, akik egy kétórás ját-
szóházazást és állatozást nyernek az ál-
latkert újonnan nyílt Csarnokában. A fel-
adatlap kitöltése előtt kell majd az iskola
nevét és az osztályt beírni a részfeladatok

felett található „Bejelentkezés”-re kat-
tintva, az állatkert munkatársai pedig
központilag követik nyomon a kitöltést.

Az osztályok regisztrációja november
utolsó hetén lezárult. Vegyenek részt
önök is az állatvédelmi hét színes, állatos
programjain, amelyeket országszerte
rendeznek december 5-től 9-ig! A részle-
tekért tájékozódhatnak az állatvédelmi
témahét honlapján vagy Facebook-olda-
lán. A Xantus János Állatkert kvíze a játék
lezárása után (már nyeremény nélkül) pe-
dig elérhető lesz az állatkert online felü-
letein mindenki számára. Játsszon és ál-
latozzon a győri állatkerttel! (x)

ÁLLATVÉDELMI
TÉMAHÉT
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR-, MOPEDVEZETÔI
TEHERGÉPKOCSI-, NEHÉZPÓTKOCSI-, AUTÓBUSZVEZETÔI-,
GKI-TANFOLYAMOT FOLYAMATOSAN INDÍTUNK!

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

Jelentkezni lehet: Gyôr, Jereváni út 42.

Telefonszám: 96/418-959 • E-mail-cím: gyor@netcariskola.hu
Honlap: www.netcarjogsi.hu

Elméleti képzés tantermi,
illetve e-learning (távoktatás)
formában is választható.
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Brassóban is kezdetét vette a
téli varázs. Szerdán kigyulladtak
a fények a Piata Sfatului kará-
csonyfáján, a történelmi köz-
pontban és a fő sugárutakon,
megnyitotta kapuit a vásár és
megkezdődött a téli ünnepek-
nek szentelt rendezvénysorozat.

Colmar városa a Mentő- és Első-
segély-nyújtási Egyesülettel
(ACSS) együttműködve felkészítő
tanfolyamot indít a Nemzeti Víz-
biztonsági és Mentési bizonyít-
vány megszerzésére. Aki hétvé-
genként elvégzi a kétszer 35 órás
ciklusból álló képzést, életmentő
úszóvá válik. A 800 euró értékű
tanfolyamot a város téríti a diplo-
ma megszerzését követő évben
elvégzett 70 napi munka fejében.

Dunaszerdahely: Két év kihagyás
után ismét megrendezték a ha-
gyományos adventikoszorú-
készítő versenyt a Vidékfejlesztési

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

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

06 30 / 376 271220/2399-198
Győr, Mészáros Lőrinc u. 12.

Mindennemű 

HAUZER PÉTER
kárpitos

KÁRPITOZÁST
vállalok

INGYENES

FELMÉRÉS

TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2. Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Ny.: H—P. 8—16 óráig

gipszkartonlapok, gipszkartonprofilok • flexibilis ragasztó (kül- és beltérre) • vakolatok,
vakolatrendszerek, kiegészítôk • hôszigetelô anyagok • padlókiegyenlítôk • profilok,
élvédôk, ragasztók • díszlécek (kül- és beltérre) • gránit-, márványkönyöklôk

AZ
 A

KC
IÓ

 A
 R

AK
TÁ

R
K

ÉS
ZL

ET
 E

R
EJ

ÉI
G

 T
AR

T!

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

INNTALER TERMÉKEK
SZUPER AKCIÓBAN!

Bankkártyával is fizethet!
INGYENES 

árajánlat-készítés!

POLIFARBE 
vakolatakció!

Kültéri hôszigetelô rendszer
BOMBA ÁR minden méretre!

Az árakról érdeklôdjön személyesen!

Szakközép- és Sportiskolában. A
rendezvény a kényszerszünet el-
lenére nem vesztett fényéből,
idén is rendkívül népszerű volt.

Ingolstadt belvárosában az összes
karácsonyi világítást a leg újabb
LED-technológiára cserélték. A
korábbi izzók helyére új, energia-
takarékos LED-es fényforrások
kerültek, ezzel a korábbi fogyasz-
tás 90 százaléka megtakarítható.

Poznanban több hónapja drónnal
végeznek levegőminőség-ellen-
őrzést. A speciális eszköz érzékeli
azokat a helyeket, ahol illegális
tüzelőanyagot égetnek, és ezzel
szennyezik a környezetet.

Sindelfingenben várják a polgá-
rokat, hogy 150 fenyőt díszítse-
nek fel a központban és annak
környékén. A közösségi oldalakon
tombolakampány zajlik, melyben
utalványokat lehet nyerni.

„Tegyük szebbé a rászoruló gyermekek számára az ünnepeket”
mottóval cipősdoboz-gyűjtőakciót hirdet a Városi Diákfórum. Az ak-
ció célja, hogy karácsony közeledtével szebbé tegyék az ünnepi idő-
szakot a nehéz sorsú gyermekek számára. Aki szeretne részt venni
az ajándékozásban, az alábbi kategóriák szerint adhatja le a cso-
magját: óvodáskorú fiú/lány, illetve általános iskolás korú fiú/lány.
A leadott ajándékcsomagokon fel kell tüntetni, mely korosztályú
gyermekek számára állították össze.

Leadási határidő: 2022. december 9.
Gyűjtőpont:  HÍD Ifjúsági Iroda, Győr, Virágpiac tér 3.

EGY CIPŐSDOBOZNYI
SZERETET 
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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.

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

Feladat: parkolóházak takarítása 8 órás munkaidőben,
folyamatos munkarendben

(Parkolóüzemeltetési üzletág)
Főbb feladatok: utcai és zárt téri parkolástechnikai
berendezések napi működtetési, javítási 
és karbantartási feladatainak ellátása
Feltétel: műszerész vagy villanyszerelői végzettség;
B kategóriás jogosítvány; saját gépjármű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős;
A/B hetes munkarend; hétvégi munkavégzés; 
hétvégi készenlét

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

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

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

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

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

PARKOLÓHÁZ-TAKARÍTÓ

KARBANTARTÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

GÉPJÁRMUVEZETO

CSOSZERELO

VILLANYSZERELO,
LAKATOS-KARBANTARTÓ

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ,
GÉPI PARKGONDOZÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

A Távhő Ökocímke jogi oltalom alatt álló
védjegy, melyet a távhőszolgáltató cégek
igényelhetnek a Magyar Távhőszolgáltatók
Szövetségétől. Célja, hogy a fogyasztók
számára a távhőrendszerek környezetre
gyakorolt hatását nyilvánvalóvá tegye – ha-
sonlóan a háztartási eszközöknél már jól
bevált energiacímkéhez –, hiszen egy táv-
hőrendszer akkor jó, ha az nemcsak energia -
hatékonyan, hanem környezetkímélően is
működik.

A MaTáSzSz azon távhőszolgáltatók szá-
mára ítéli oda a minősítést, amelyek ele-
get tesznek a környezeti fenntarthatósági
szempontokat is integráló szolgáltatási
kritériumoknak. Három fő tényezőt vesz-
nek figyelembe: a primerenergia-haté-
konyságot – ami azt mutatja meg, hogy a
felhasznált primer energia mekkora része
jut el ténylegesen a lakásokba –, a meg-
újuló energiaforrásokkal termelt hő
arányát és a fajlagos szén-dioxid-kibo-
csátás mértékét.

A város 25 ezer lakását, és mintegy 1000
intézményét ellátó Győr-Szol Zrt. Távhő-
szolgáltatási Igazgatósága a fejlesztések-
nek köszönhetően jelentős lépéseket tett
mind az energiahatékonyság fokozása,
mind a megújuló energiák részarányának
növelése terén. 

Győrben 2002–2003-ban saját beruházás-
ban megépült a gázmotoros kiserőmű. A lé-
tesítményben üzemelő gázmotorok ugyan-
abból a primer energiából egyrészt villamos
energiát termelnek, másrészt az eljárás
melléktermékeként keletkező hő hasznosí-
tásával hozzájárulnak a távhőigények kielé-
gítéséhez. Az így megtermelt villamos ener-
gia és hőenergia előállításához kevesebb
tüzelőanyag, jelen esetben földgáz szüksé-
ges, mintha ezeket külön-külön kondenzá-

ÖKOCÍMKÉT KAPOTT
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt. ciós erőműben, illetve forróvíz-kazánokban

termelnék meg. Mivel kevesebb tüzelőanyag
ég el, emiatt kevesebb a föld légkörét szeny-
nyező széndioxid-kibocsátás is. 

Emellett a Győr-Szol Zrt. 2014-ben hosszú
távú hőenergia-szállítási szerződést kötött
geotermikus hőenergia vásárlására, mely-
nek köszönhetően 2015 novemberétől a geo -
termikus energia jelentős szerepet kap a
győri távhőtermelésben, nagymértékben
csökkentve a földgázfelhasználást és szén-
dioxid-kibocsátást, hozzájárulva ezzel kör-
nyezetünk védelméhez.

2021-ben a fogyasztók felé kiadott hő-
mennyiség 41,2 százaléka származott geo-
termikus hőforrásból, idén ez az érték meg-
haladhatja az 50 százalékot is.

A Távhő Ökocímkét dr. Béres Zsuzsa, a Tech-
nológiai és Ipari Minisztérium főosztályveze-
tője és dr. Orbán Péter, a MaTáSzSz főtitkára
adta át Milanovich Lászlónak, a Győr-Szol Zrt.
távhőszolgáltatási igazgatójának. Az elnyert
védjegy azt igazolja, hogy a győri távhőrend-
szer energiahatékony, a megújuló energiafel-
használás és az alacsony széndioxid-kibo-
csátás vonatkozásában pedig kiváló.

Ismét megkapta a Távhő Ökocímkét a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgál-
tatási Igazgatósága. A minősítő védjegyet a Magyar Távhőszolgál-
tatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) 2017-ben azzal a céllal ve-
zette be, hogy a fogyasztók számára tájékoztatást adjon a távhő-
rendszerek környezetre gyakorolt hatásáról. A szolgáltató számá-
ra 2022-ben is megítélt Távhő Ökocímkét Milanovich László táv-
hőszolgáltatási igazgató a közelmúltban vette át. 

´́ ´́

´́ ´́

´́
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Gondoskodjunk vízmérőnk téliesítéséről, hi-
szen nemcsak az elfagyott mérő pótlásának
költségei, de a kiolvadást követően az elfolyt
víz díja is a felhasználót terheli. Érdemes te-
hát gondosan felkészülnünk még a tél beállta
előtt. Szigeteljük az aknában lévő vízmérőt
nedvességet taszító szigetelőanyaggal. A
legeredményesebb módszer az, ha a vízmé-
rőaknát felülről is szigeteljük. A hideg idő-
szakban nemcsak az életvitelszerűen hasz-
nált ingatlanok vízmérőinek fagymentesítése

VÉDJE VÍZMÉROJÉT A FAGYOK ELLEN!

A tél beköszönte előtt rendkívül fontos odafigyelni arra, hogy milyen intézkedéseket tehetünk annak
érdekében, hogy megelőzzük a hideg által okozott fagykárokat ingatlanaink vízellátó rendszerében.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. fontos, hanem a magára hagyott házak, épü-
letek vízellátó rendszereinek védelme is.
Ezeknél az épületeknél az egyik legfontosabb
tennivaló a vízhálózat és a vízmérő víztelení-
tése, valamint a vízmérőakna gondos felké-
szítése a télre.

Mit tehetünk a használaton kívüli ingatlan-
jaink fagyvédelme érdekében? A fűtetlen in-
gatlanok, nyaralók belső vízvezetékeiből en-
gedjük le a vizet, ehhez zárjuk el a vízmérő-
aknában a főelzárót, majd a víztelenítő
csonkon keresztül folyassuk ki a belső háló-

zatból a vizet. Víztelenítsünk gondosan, ne
felejtsük el a WC víztartályát is kiüríteni. A
fagyveszély érinti a bűzelzáró csőszaka-
szokban lévő vízdugókat is. Ezeket leszerel-
hetjük vagy kipumpálhatjuk belőlük a vizet,
de fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot is
tölthetünk a bűzelzárókba. Ne feledkezze-
nek el a kerti csapokról sem, melyekből en-
gedjék le a vizet és szigeteljék a hideg ellen!

Vízmérőnk és vezetékeink élettartamának
megóvása érdekében végezzük el a fagyta-
lanítási teendőket!

´́
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Lélek-Jelenlét címmel tartanak verses estet
a FILO-Pontban (Kálóczy tér 15.) december
4-én (vasárnap) 16 órakor. Közreműködik az
Új Akropolisz Filozófiai Iskola győri művé-
szeti csoportja, a Vers-zengetők Együttes és
a Léleknyelv művészeti műhely tagjai.  > > >

Adventi orgonakoncertet ad december 4-én
(vasárnap) 17 órakor a győri Szentlélek-
templomban a budapesti Zeneakadémia há-
rom orgona szakos hallgatója, Déri Antal,
Dosek Domokos és Kassai Kitti. A műsorban
J. S. Bach, Buxtehude, C. Franck és Widor
művei szerepelnek.   > > >

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

Adventi keresztény könyvvásár lesz a Széche-
nyi István Egyetem aulájában december 7-én 9
és 17 óra között, ahol értékes és tartalmas aján-
dékokat szerezhetnek be az érdeklődők.   > > >

Adventi kézműves vásárt rendeznek Pannon-
halma-Tóthegyen december 11-én 10 és 16
óra között, ahol kézműves portékák és termelői
finomságok között válogathatunk.   > > >

Advent második vasárnapján 17 órakor dr. Fe-
kete Dávid önkormányzati képviselő és Sárai-
Szabó Kelemen atya bencés perjel gyújtja meg
a Széchenyi téri koszorún a gyertyát.   > > >
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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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Az Olimpiai Sportparkban (OSP) rendezett
eseményen a résztvevők kipróbálhatták a
csörgőlabdát, amely a látássérülteknek
biztosít sportolási lehetőséget. Ehhez a
klub Németországból szerzett be minden
szükséges eszközt. Bemutatkozott a bo-
csa, a kerekesszékes darts, a látássérültek
pingpongja, az ergométer és egy különle-
ges játék, a kerekesszékes lézerharc,
amelyhez az e-sport adta az ötletet és az
alapokat.

„Nagyon fontos az első parasportág-válasz-
tó nap Győr életében. Arról szól, hogy élnek
köztünk olyan emberek, akik hendikeppel in-
dulnak az életben. Testi vagy szellemi fogya-
tékuk van, ami hátrányt okoz számukra az
indulásnál. Aki egészséges, az nem is tudja
elképzelni, legfeljebb benyomásai lehetnek
arról, milyen nehéz lehet a mindennapos fi-
zikai és lelki küzdelem, ami aztán természe-
tes életformává alakul át. Az élsportnak az
az értelme, hogy nagyon sok fiatalt ösztö-
nöz sportolásra. S bár nem mindenkiből lesz

A PARASPORT NAGY NAPJA AZ OSP-BEN

Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcali Gábor

A Győri Atlétikai Club (GYAC) és a város vezetése kiemelt figyelmet
fordít a parasportra. Több sportágban is vannak fogyatékkal élő
versenyzők, akik a klub színeiben edzenek, és indulnak különböző
hazai és nemzetközi viadalokon. Az egyesület a jövőben tovább
bővíti sportági palettáját, az új lehetőségekről pedig egy különle-
ges nyílt napon tájékozódhattak az érdeklődők.

olimpiai és világbajnok, a sportnak rengeteg
pozitív hatása van. Nemcsak egészségi
szempontból hasznos, hanem a lelket is
helyreteszi” – mondta dr. Dézsi Csaba And-
rás polgármester.

Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármes-
ter rendkívül fontosnak tartja, hogy kiemelt
figyelmet fordítsanak a parasportokra.

„Rengeteg sportesemény van Győrben, de ki -
emelten odafigyelünk rá, hogy a parasportolók
is részt vehessenek a rendezvényeken és tud-
janak sportolni. A parasportnak van győri nagy-
követe, illetve a GYAC működtet ide vonatkozó
szakosztályt is. Szeretnénk, ha az emberek el-
jönnének azokra az eseményekre, amelyeken a
fogyatékkal élők, a nehézséggel küzdők is spor-
tolhatnak” – hangsúlyozta az alpolgármester.

Papp Oszkár, a GYAC elnöke elmondta, a pa-
rasportág-választó nap közös elképzelésük
volt a városvezetéssel. „Az volt a célunk,
hogy felépítsünk egy paraszakosztályt, hogy
megszólítsuk azokat az embereket, akik fo-
gyatékkal élnek és sportolni vágynak. Ezek-
hez a sportágakhoz a legmodernebb felsze-
reléseket tudjuk biztosítani” – fogalmazott
Papp Oszkár.
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„Karácsonykor mindenki sokkal többet eszik,
mint általában, ezért jobb, ha előtte kicsit
felkészítjük és kitisztítjuk a szervezetünket
a sporttal. Szerencsére az ötletünk bevált,
hiszen idén már a huszonhatodik alkalom-
mal kerül sor a futásra” – mondta Fügi Edit.

Változás az eddigiekhez képest, hogy idén a
versenyközpontot az Egyetemi Csarnokban
alakítják ki. A nevezéssel kapcsolatos részle-
teket a gyorisport.hu oldalon találják meg az
érdeklődők. „Lehetőség van előzetes és hely-
színi nevezésre is. Az előbbit azért ajánljuk,
mert a résztvevők ebben az esetben tudnak
csak biztosan érmet és kupát kapni a viadalt
követően” – tette hozzá a szervező.

A győri Karácsonyi Rohanást immár 26. alkalommal rendezik meg, idén december 18-án, 10 órától.
Fügi Edit, a Győr-Moson-Sopron Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke, az esemény szervezője
elmondta, azzal a céllal hívták életre a rendezvényt, hogy az emberek ne csak a bevásárlóközpon-
tokban és az üzletekben „rohangáljanak” az ünnepek előtt, hanem sportoljanak is.

KARÁCSONYI ROHANÁSRA VÁRJÁK 
A MOZOGNI VÁGYÓKAT
Szerző: Győr+
Fotó: Győr+ archív

Az előnevezetteknek a verseny előtt jelent-
kezniük kell a nevezési pultnál a rajtszám át-
vételéhez, legkésőbb az adott táv rajtja előtt
60 perccel. Azért, hogy a résztvevők a ver-
seny napján elkerüljék a hosszú sorban ál-
lást, a szervezők lehetőséget biztosítanak
két időpontban a rajtszámok előzetes felvé-
telére. December 16-án, pénteken 15 és 18
óra között, s másnap szombaton 9 és 14 óra
között a Nordic Walking-irodában (Győr,
Dózsa György rakpart 51.).

Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek, akik-
nek a futásával december 18-án 10 órakor
indul az esemény, már nem a Kálóczi téren,
hanem az Aranypart II. szabadstrandon ta-
lálható rekortánpályán futnak majd. A más-
fél kilométeres gyermekfutáson csak 14
éves és annál fiatalabb versenyzők indulhatnak.

A felnőttek 4, 8 és 12 km-es távon indulnak,
utóbbiban váltóban is, emellett 8 km-es
Nordic Walking is lesz.
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Farkas Attila élete 13 évvel ezelőtt örökre
megváltozott. Súlyos balesetet szenvedett,
miután biciklizni indult a barátaival a Balaton
körül. Semmi sem utalt rá, hogy a kirándu-
lásuk rémálommá válik, míg viharba nem
kerültek. A hirtelen érkező széllökés kidön-
tött egy mandulafát, amely pont Attilára zu-
hant. A harminc centiméter átmérőjű, rend-
kívül súlyos fatörzset csak a tűzoltók tudták
leemelni Attila lábáról. Sajnos mire a szak-
emberek kiérkeztek, már késő volt: Attilának

eltört a gerince és kerekesszékbe került. So-
kan feladták volna a helyében, ő azonban
miután kiengedték a kórházból, nem süly-
lyedt depresszióba. Azóta is igyekszik teljes
életet élni apaként és férjként, emellett dol-
gozik és sportol. Érdemes megemlíteni,
hogy nemcsak a teniszben tehetséges, ha-
nem az evezésben is sikeres.

BALESETE UTÁN JUTOTT A CSÚCSRA
FARKAS ATTILA

A VILÁG LEGJOBB SZÁZ PARATENISZEZŐJE KÖZÖTT JEGYZIK A NEVÉT

Szerző: Pécskai István
Fotó: Magyar Tenisz Szövetség

Győri teniszezőre lehetünk büsz-
kék! A GYAC-ot erősítő Farkas Attila
egy hét leforgása alatt párosban
és egyéniben is beverekedte ma-
gát a világ legjobb száz verseny-
zője közé a kerekesszékesek me-
zőnyében. Hogy mekkora bravúrt
ér el a parasportoló, azt jól mu-
tatja, hogy korábban csupán két
hazai kerekesszékes játékosnak,
Farkas Lászlónak és Prohászka
Csabának sikerült a top 100-ba
jutás a világranglistán.

Ami a teniszpályafutását illeti: az edzője el-
mondása alapján az elmúlt négy-öt évben
óriási fejlődésen ment keresztül, ami az
eredményeiben is megmutatkozik. Idén
rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtott Attila, aminek köszönhetően sike-
rült neki az áttörés: sorra nyerte a mérkőzé-
seit, s szerepelt kiemelkedően a különböző
versenyeken. Immáron a 99. helyen jegyzik
világranglistán. A teniszező hihetetlenül
motiváltan várja a 2023-as szezon kihívása-
it. A magyar válogatott vele harcolhatja ki a
Világcsoport döntőjébe kerülést márciusban,
Törökországban. A nyáron pedig megkezdő-
dik a paralimpiai kvalifikáció: ha Attila siker-
rel veszi az akadályokat, életében először
vehetne részt az ötkarikás játékokon,
amelyre 2024-ben, Párizsban kerül sor.

„Attilával kapcsolatban elsősorban a kitar-
tását emelem ki, és hogy a sérülése után
egyáltalán nem roppant össze. Pedig az ő
helyzetében sokan feladták volna, ő azon-
ban szerencsére nem ezt tette. Óriási ereje
van, amit a sportteljesítménye remekül
megmutat. Emellett példás családi életet is
él. Amit csinál, az követendő lehet mindenki
számára. Ráadásul gerincsérültként ko-

moly hátrányban van azokkal a parateni-
szezőkkel szemben, akiknek végtagampu-
tációjuk volt, de az ütésekhez és a székük
mozgatásához a csípőjüket továbbra is
tudják használni. Attila ezekhez a tevé-
kenységekhez csak a karjait tudja igénybe
venni” – nyilatkozta lapunknak Berecz
András, Farkas Attila edzője.

A teniszező teljesítményének értékét az is
növeli, hogy semmilyen anyagi támogatást
nem kap, csak saját magára számíthat. A te-
nisz pedig nagyon költséges sport, gondol-
junk csak a pályabérlésre, az utazásokra, az
edzői stábra, a felszerelésre vagy éppen a
nevezési költségekre.

„Attila teljes mértékben önerőből finanszí-
rozza a költségeit. A saját pénzén utazik a
versenyekre, és veszi meg a felszerelését.
Szponzorokat találni nem egyszerű feladat,
pedig Attila a teljesítményével rászolgál arra,
hogy támogassák, s ezáltal még jobb ered-
ményeket érjen el. Komoly céljai vannak a
közeljövőben, amelyek közül kiemelkedik,
hogy szeretne kijutni a paralimpiára. Min-
dent el is követ, hogy megvalósítsa az ál-
mát” – tette hozzá Berecz András.

„ELSŐSORBAN 
A KITARTÁSÁT
EMELEM KI, ÉS HOGY
A SÉRÜLÉSE UTÁN
EGYÁLTALÁN NEM
ROPPANT ÖSSZE.”
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„Ez egy elképesztő lehetőség a számomra, ami
nagyon fontos lépése lesz a karrieremnek. Vala-
mennyi pályát ismerem már, hiszen két éven ke-
resztül versenyeztem itt a Suzuki Cupban. Az En-
durance-világbajnokságon való jó szerepléshez ez
egy egészen jó alapot ad, ahol a tempóm jelentő-
sen fejlődhet, hiszen ismét tizedekért, százado-
kért megy majd a csata. Megint egy új márkával
kell megismerkednem majd, hiszen BMW-vel ed-
dig maximum tíz kört teljesítettem. Természete-
sen tesztelünk a bajnoki rajt előtt, így lesz időm
megismerni a motort. Nagyon bizakodó vagyok,
hiszen egy rendkívül erős bajnokság legjobb csa-
patában fogok gyári pilótaként versenyezni, és
nem tartom elérhetetlennek, hogy már a szezon
második felében akár a dobogóra is odaérjek” –
fogalmazott Kovács Bálint.

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Kovács Bálint karrierje, ugyanis a
H-Moto Team versenyzője, Talmácsi Gábor óta az első magyar motoros-
ként kap gyári szerződést. A 21 éves sportolót jövőre az IDM-sorozatban
láthatjuk viszont az elmúlt évek sikercsapatában, az Alpha BMW-ben,
mely a legnagyobb gyári csapat a német bajnokságban. Bálint mind a hét
bajnoki futamon rajthoz áll 2023-ban a Superbike kategóriában, illetve
részt vesz az Endurance-világbajnokság viadalain is.

A H-Moto Team tulajdonosa és Bálint menedzse-
re, Kelemen Krisztián elmondta, most térül meg
az a rengeteg munka, amit az elmúlt tíz évben el-
végeztek, és ez a gyári szerződés a BMW-vel
egyértelmű bizonyítéka annak, hogy elértek vala-
mit a nemzetközi színtéren.

„Magyar versenyző gyári szerződéssel nagyon rég
rendelkezett. Ezt a sikert elsősorban Bálint har-
colta ki a pályán nyújtott teljesítményével. Az évek
alatt rengetegen segítettek abban, hogy a háttér,
a menedzsment összeálljon, és mostanra látha-
tóvá vált a sok befektetett energia. Eljutottunk a
következő szintre, de aki ismeri a munkánkat, az
jól tudja, hogy készen vannak a terveink a követ-
kező szinthez is. Bízom abban, hogy ugyanúgy,
mint idén, 2023-ban is tovább fogjuk növelni a
sportágunk hazai népszerűségét Bálinton keresz-
tül, és visszaszerezzük a világ motorsportjában is
a minket megillető helyet.” 

A Van Zon Alpha Technik BMW menedzsere,
Werner Damen is elismerően nyilatkozott
Kovács Bálintról. „Egész évben követtük a telje-
sítményét, ami meggyőzött abban, hogy érdemes
lehetőséget biztosítanom a számára. Bízom a tu-
dásában és biztos vagyok abban, hogy az új mo-
torunkkal képes lesz TOP5-ös eredményeket hoz-
ni, sőt akár még meglepetést is okozhat” – mond-
ta Werner Damen.

Kovács Bálint az élsport mellett fontosnak tartja a
diploma megszerzését is. A székesfehérvári fiatal-
ember az érettségi után a győri Széchenyi István
Egyetemet választotta, ahol az Audi Hungaria Jár-
műmérnöki Kar műszaki menedzserképzésén tanul.
„A választásnál sokat jelentett, hogy a testvérem is
ide járt, és mesélt az egyetemről. Másodéves hall-
gatóként elmondhatom, hogy jól választottam, hi-
szen az intézmény magas szintű tudást ad, és kitű-
nő légkört biztosít a mindennapokban. Persze a ta-
nulás és az élsport szervezést is igényel, de ezt
nagyban megkönnyíti, hogy szeptembertől a köz-
ponti kampusz kollégiumában lakom.”

A GYÁRI BMW-CSAPATBAN
VERSENYEZHET A SZÉCHENYI-
EGYETEM HALLGATÓJA

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, Új élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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

Kiemelt ajánlat: december 2—8.

1499 Ft/kg

Csirkemellfilé

Fütyülôs mézes barack
+ 1 pohár ajándék

0,5 l, 6518 Ft/l

3259 Ft/db

Sertéskaraj csont nélkül

1999 Ft/kg

Marhalábszár

3699 Ft/kg

Hagyományos eljárással
készült füstölt szívsonka

Palcsó Zoltán Kft.

Marha velôscsont kapható.

Hamé tonhalas krém
100 g, 3990 Ft/kg

399 Ft/db

Máj, szárny, zúza 
folyamatosan kapható.

Kocsonyának való húsrészek,
sertésköröm, bôrke, hátsó csánk

folyamatosan kapható.

4399 Ft/kg

Fotó: bikebalint.com




