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Újonnan alakítottak ki egy pihenőszigetet, egy másikat pedig áthe-
lyeztek Marcalváros II.-n, a Déry Tibor utca és a parkolók közötti
zöldterületen. A munkálatok mintegy bruttó 3 és fél millió forintba
kerültek, melyet képviselői keretéből finanszírozott Rózsavölgyi
László, a terület önkormányzati képviselője. „Nagyobb, látványos
beruházásokat nem tudtunk végrehajtani az ismert okok miatt, de
azért együtt, közösen sok mindent megvalósítunk a lakótelepen
élőkkel, folyamatosan egyeztetek velük"– mondta a képviselő.

„A korábban a rendelő előtt fel-
újított 68 méteres szakasz után
most újabb száz méteren újulhat
meg a Móra Ferenc tér orvosi
rendelő felőli oldalán az utca,
ami hasznos fejlesztés az itt
élőknek” – mondta dr. Dézsi
Csaba András polgármester. 

A Kuopio parki fejlesztésekre ka-
pott állami forrásból csoportosí-
tottak át erre a beruházásra.
„Azok a projektek a legjobbak,
amiket az ott élők kérnek, nekik
kedveznek, ez is egy ilyen beru-
házás” – fogalmazott Kara Ákos
országgyűlési képviselő.

„Örökbe fogadták” a bácsai hála-
adó emlékkereszteket, erről
Bárány István, a körzet önkor-
mányzati képviselője számolt be
az István király és a Fenyőszer ut-
ca kereszteződésében lévő ke-
resztnél. Elmondta, közérdekű
munkával újulhatnak meg a kör-
zetben álló útszéli keresztek. A
képviselő irányításával, a helyi
polgárőrség foglalkoztatásában
olyanok dolgozhatnak a rekonst-
rukción, akik kisebb vétséget kö-
vettek el, közösségi munkavég-
zésre kötelezték őket, és szívesen
tennék úgymond jóvá tettüket.  

A kereszteket körülvevő keríté-
sek el is készültek. Egy, a kor-
mányhivatal által delegált sze-

„ÖRÖKBE FOGADTÁK”
A BÁCSAI EMLÉKKERESZTEKET   
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Ács Tamás

mély már meg is csinálta a ke-
reszteket körülvevő kerítéseket,
lecsiszolta és lefestette azokat.
A képviselő jövőre a kereszteket
is szeretné felújítani, ebben győ-
ri iskolákat hív majd segítségül,
a Gábor László-iskolát és a tánc-
és képzőművészeti iskola nö-
vendékeit. „A tervek szerint ok-
tatási intézményeket is bevon-
nék a felújítási projektbe, ők se-
gíthetnének a kereszteket reno-
válni, a feliratokat újrapingálni,
nagy álmom pedig az, hogy meg
is legyenek majd világítva az
emlékkeresztek, ebben a Vill-
Korr segítségét fogom kérni” –
hangsúlyozta az ötletgazda. Ha
minden jól megy tehát, jövőre
már teljesen felújítva és akár
megvilágítva díszíthetik a körze-
tet a kis- és nagybácsai útszéli,
hálaadó emlékkeresztek.          

FONTOS ÚT ÚJUL MEG
SZABADHEGYEN

A József Attila úti gyermekorvosi rendelő felújí-
tásához kapcsolódva újabb százméternyi út újul
meg Szabadhegyen. Ezt a polgármester, az or-
szággyűlési képviselő, a körzet képviselői és a
Győr-Szol vezérigazgatója jelentették be.

Szabadhegy két képviselője is elis-
merően nyilatkozott a fejlesztésről.
„Ez az utca lejt, a lezúduló eső min-
dig is problémát okozott, most ez
a gond is megoldódik” – hangsú-
lyozták Diligens Tibor és Hajszán
Gyula önkormányzati képviselők.

„Novemberben kezdtük az út-
építést, zárt csapadékvíz-elve-
zető rendszer, új szegélyek, a
park felől párhuzamos parkolók
épülnek, és új járda is készül a
régi helyett, a lakók házai előtt
pedig gyephézagos felületet ala-
kítunk ki” – mondta Prédl Antal,
a Győr-Szol vezérigazgatója.

Fotó: Vig Norbert
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SZEMSZ      G
Csorba János
a Győri Evangélikus
Egyházközség
igazgató-lelkésze

AZ ÖRÖM
ÜZENETE
Az adventi időszaknak számtalan
ünnepi kiegészítőjét ismerjük, me-
lyek az ünnep hangulatát hivatottak
megteremteni az életünkben. Az
adventi négy hétben már nagyon
korán megszólalnak a karácsonyi
zenék, dallamok, melyeket különfé-
le látványelemek és illatok kísérnek.
Az egyik legismertebb kellék az ad-
venti koszorú, mely az idő múlását
jelzi meggyújtott gyertyáival. A ko-
szorú eredete 1839-re nyúlik visz-
sza, amikor Johann Hinrich Wichern
misszióalapító evangélikus lelkész a
hamburgi Rauhen Haus gyermek-
otthonban meggyújtotta a 2 méter
átmérőjű fakeréken az első gyertyát
a gyermekek örömére. Ez volt az
őse a mai, modern „koszorúknak”,
mostanra pedig advent jelképe lett
a négy vasárnapot jelentő, a hit, re-
mény, öröm és szeretet üzenetét
hordozó gyertyával.

A harmadik gyertya meggyújtása az
öröm üzenetét közvetíti. Örömünk
pedig abban áll, hogy nemsokára
megérkezik az emberhez a meg-
ígért Messiás, megszületik a Meg-
váltó. Így az öröm gyertyája nem
csupán az idő előrehaladtát jelzi
aprócska lángjával, hanem a betel-
jesedés ígéretét is jelenti. A harma-
dik gyertya fellobbanó lángja mel-
lett kérdés fogalmazódhat meg
bennünk: valóban tudok-e örülni az
érkező Úrnak? Vajon a koszorúra te-
kintek, mint egy szép kiegészítőre,
vagy arra az üzenetre, amit közve-
tít? Betöltheti-e szívünket, lelkün-
ket a beteljesedés előhírnöke, erőt
ad-e a számunkra a hátralévő idő-
szakban, tovább segítve az ünnep
felé, vagy pedig egy kellék marad
csupán, mely az időszak elteltével
feledésbe merül egészen a követke-
ző adventig?

Kéthetente esedékes látogatására érkezett
rádiónk stúdiójába dr. Dézsi Csaba András. A
polgármesteri viziten a többi között szóba
került a gázszolgáltatóval kötött megállapo-
dás eredménye, de a vasútállomás tervezett
felújításáról is kérdezték a műsorvezetők
vendégüket.

Egy a napokban lezárult, hosszas vita ered-
ményéről, a gázszolgáltatóval rendeződött
viszonyról beszélt elsőként a polgármester.
„Egy évvel ezelőtt egyoldalúan felmondta a
szerződésünket a szolgáltató, melynek ha-
tására 2,5 milliárd forinttal feljebb ment a
gázszámlánk. Pereskedés indult, megfogal-
maztuk az igényeinket, most pedig eljött a
pillanat, amikor a szolgáltató felajánlotta,
hogy egyezzünk meg, így 2 milliárd 300 mil-
lió forint kártérítést fizetett a Győr-Szol Zrt.-
nek” – emelte ki a városvezető.

Az uszodával kapcsolatban is új információk-
kal szolgált dr. Dézsi. „A sátras uszoda folya-
matosan üzemel, sportolóink mellett már a
lakosság számára is elérhető a létesítmény.
Az Aqua Sportközpont ugyan még nincs nyit-
va, de már tárgyalások folynak az úszószö-
vetséggel. A Magyar Vilmos Uszodában be-
járást tettem, ahol az ÁNTSZ-től is kértem
vizsgálatot. A szakemberek két kórokozót is
találtak, melyek gyomorproblémákat és gyul-
ladásos megbetegedéseket okozhatnak.
Vagyis van tennivaló bőven, ki kell cserélnünk

ÚJRA VIZITELT A VÁROSVEZETŐ

DR. DÉZSI: A KOMMUNIKÁCIÓT
MINDIG FONTOSNAK TARTOTTAM!
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Vig Norbert

a több helyen kilyukadt fóliákat, és egy ren-
des vízzáró betonnal fel kell újítani a meden-
cét. Mellette a gyerekmedencét is rendbe kell
tenni” – fogalmazott a polgármester.

Közmeghallgatást tartottak a napokban a vá-
rosházán, ahol dr. Dézsi válaszolt a lakossági
kérdésekre. „A kommunikációt mindig fontos-
nak tartottam, a politikában sem szabad su-
mákolni. Aki kérdezni akar, az mindig megkapja
a választ” – fogalmazott a város első embere.

A műsor második felében a vasútállomásról be-
szélt elsőként a polgármester. Dr. Dézsi elmond-
ta, hogy szerdán dr. Bartal Tamás helyettes ál-
lamtitkárt fogadta, akinek részletesen bemutat-
ta a vasútállomás állapotát. „Az egész pályaud-
var felújításáról beszéltünk, ígéretet kaptam ar-
ra, hogy zöld utat kapunk terveink megvalósítá-
sára. Ez jó néhány év is lehet akár, de átmeneti
megoldáson gondolkozik a szakma” – árulta el
a tárgyalás eredményeit a városvezető.

Ahogy arról a Győr+ Média is többször beszá-
molt, mégis fénybe öltözött a város az advent
idejére, ezzel kapcsolatos véleményét is meg-
fogalmazta a polgármester. „A pénzügyi osz-
tályvezető kimutatása szerint a szabadon fel-
használható és nem szabadon felhasználható
keretösszegeket figyelembe véve, csaknem
háromszor annyi van ma a város kasszájában,
mint amikor átvettem, így elmondhatom, hogy
a munkatársaink jól gazdálkodtak. Jól osztot-
tuk be a pénzt, így megengedhetjük magunk-
nak, hogy ha nem is teljes pompájában, de fel-
öltöztessük a várost a fényekkel!”
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„Polgármesterként különös öröm számom-
ra, hogy egy bizonytalan kimenetelű, éveken
át elhúzódó pereskedés helyett a felek ez-
által olyan megegyezésre jutottak, hogy a
város távhőszolgáltatását, köztisztaságát,
és még számos fontos területet ellátó leg-
nagyobb cég helyzete ezáltal stabilizálódott.
A mai napon egyeztettem a Győr-Szol Zrt.

„Örömmel tájékoztatom a győrieket, hogy a Győr várossal eddig jogvitában álló, a korábbi gázszer-
ződést egyoldalúan felmondó Global NRG Zrt. és a Győr-Szol Zrt. között megállapodás született.  A
Global NRG Zrt. kártérítés jogcímen a Győr-Szol Zrt. részére egyezségi összegként 2 milliárd 262
millió 414 ezer 257 forintot megfizet, mely összeg a mai napon kiegyenlítésre került” – írta közle-
ményében múlt pénteken dr. Dézsi Csaba András polgármester.

HOSSZADALMAS PERESKEDÉS HELYETT
SIKERES MEGÁLLAPODÁS

vezetésével és kértem, hogy ebből a sikerből
ebben a nehéz helyzetben a dolgozóik is ré-
szesülhessenek” – jelentette be dr. Dézsi
Csaba András polgármester.

„Örömünkre szolgál, hogy a Global NRG Zrt.-
vel sikerült olyan közösen elfogadható meg-
oldást találunk, amely egyértelműen Győr

város lakosainak az érdekeit tartja szem
előtt, és lehetővé tette számunkra a külön-
böző jogi eljárások lezárását. A megállapo-
dás részeként a Győr-Szol Zrt. megfelelő
kártérítésben részesült, a Győr-Szol Zrt. e
kártérítést a győri lakosok megfelelő kiszol-
gálására tudja fordítani” – közölte Prédl An-
tal, a Győr-Szol Zrt. vezérigazgatója.

Az álhírek terjesztése egyre elterjed-
tebb eszköze a politikának. Korábban
pletykák, szóbeszédek, bulvárhírek

keltették fel az emberek érdeklődését. Mára
ezek gyakran veszélyes hazugsággá alakul-
tak át. Vannak hivatalos hazudozók, álhíre-
ket terjesztő csoportok. Céljuk valakinek
vagy valamilyen eszmének, gondolatnak a
lejáratása. Az álhír félrevezet, összekavar,
eltérít a valóságtól. Gyakran embereket, csa-
ládokat tesz tönkre. Az álhírek városunkban
is terjednek, egyre tágítják a hazugság határait.
Most bemutatunk néhány olyan álhírt, mely
Győrben is kering, azzal a politikai céllal, hogy
lejárassák a polgármestert. Nemcsak belátha-
tó, hanem bizonyítható, hogy ezeknek semmi-
féle alapjuk nincs. Érdemes hiteles forrásból tá-
jékozódni, hogy megőrizzük biztonságunkat, a

ÁLHÍREK A BUSZJÁRATOKRÓL, AZ ÉTELBÁRRÓL, A BÉRLAKÁSOKRÓL

GYŐRBEN IS VANNAK HIVATÁSOS HAZUDOZÓK

valóságban, ne pedig egy mesterségesen el-
torzított valóságban éljük az életünket.  

Álhír: Dr. Dézsi orvosi magánklinikát nyit az
Arrabona ételbár helyén, ezért kellett be-
zárni a közkedvelt vendéglátóhelyet.
Valóság: A polgármesternek nincs magán-
rendelése, és nem is tervezi, hogy az Arra-
bonában praxist nyisson. Dr. Dézsi Csaba
András meg akarta menteni az Arrabona
ételbárt, több lépést is tett az érdekében,
de a tulajdonos bezárta. Dr. Dézsinek sem-
mi köze az Arrabona áruházhoz, abban
semmiféle érdekeltsége nincs.  

Álhír: Az önkormányzat Dézsi doktor pol-
gármesterségének kezdete óta nem ad ki
bérlakásokat a rászoruló győri embereknek.

Valóság: 2020–2022-ben összesen 315
önkormányzati bérlakásba költözhettek be
családok. Ebből 168 előtakarékos, 39 pedig
nyugdíjasházi lakás. Új konstrukciókban is
gondolkodik a város, hiszen sokan felaján-
lották, hogy saját maguk felújítanák a nekik
jogszerűen kiutalt bérlakást. 

Álhír: A Mercedes típusú buszok nem köz-
lekednek Győrben, valahová máshová vit-
ték el őket.
Valóság: A Volánbusz tájékoztatása alapján
mind a 40 darab Mercedes típusú busz itt
van Győrben, és folyamatosan forgalomban
is vannak! Erről bárki meggyőződhet.

Álhír: A jövő januártól Győrben vagy egyál-
talán nem lesz buszközlekedés, vagy a já-
ratok száma 50 százalékkal csökken.
Valóság: Győrben a buszközlekedés válto-
zatlan menetrenddel folytatódik 2023 ja-
nuárjától is. 

Álhír: Dézsi elherdálta Győr város pénzét.
Valóság: A pénzügyi osztály nyilvántartása
alapján: 2020. január 27-én 7 óra 30 perckor,
amikor az előző polgármestertől átvette a
kasszát, a szabad felhasználású pénzössze-
gek egyenlege: 6.182.041.895 forint volt. Je-
lenleg, 2022. december 1-jén 7 óra 30 perc-
kor: 7.406.090.528 forint. Tehát a kasszában
most 1.224.048.633 forinttal több van. A cél-
hoz kötött pénzösszeg pedig 2020. január
27-én 3.412.500.371 forint volt. Jelenleg,
2022. december 1-jén 23.923.946.455 fo-
rint. Tehát a kasszában most 20.511.446.084
forinttal több van.

Álhír
Az önkormányzat nem ad ki

bérlakásokat.

Valóság
2020–22-ben összesen 315

önkormányzati bérlakásba
költözhettek be családok

(ebből 168 előtakarékos lakás,
39 nyugdíjasházi lakás)

Fotó: Nagy Ferenc
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Apolgármester hangsúlyozta: a laká -
sokat a Lakásbizottság döntése alap-
ján a rászorultság mértékében utalják

ki. Nyilván különböző élethelyzetben, családi
állapotban lévő emberek jutnak hozzá, ám e
szerint a lakbéreket nem lehet differenciálni.
Így tehát a lakbértámogatási rendszert kell
hozzáigazítani a valósághoz.

„Indokolatlan és igazságtalan volt, hogy ko-
rábban a benn lakóknak még a közös költ-
ségét is a város térítette meg, ez mintegy
400 millió forintjába került a Győr-Szolnak.

Az sem volt indokolt például, hogy a kiutalt
bérlakásokba vadonatúj konyhabútort épí-
tettünk be. A lakók egy része karban tartja,
szépíti a lakását, más pedig mindent a Győr-
Szoltól vár el. Most alakítjuk ki azt a rend-
szert, hogy az, a Lakásbizottság szerint is
rászoruló pályázó, aki vállalja egy lakás fel-
újítását, előnyben részesüljön. Az önkor-
mányzat új rendelete igazságosabb és ha-
tékonyabb rendszert eredményez” – hang-
súlyozta dr. Dézsi Csaba András. 

Az önkormányzati lakásokat bérbe adó
Győr-Szol Zrt. vezérigazgatója, Prédl Antal
avat be bennünket az intézkedések hátteré-
be. Megtudtuk tőle, hogy jelenleg 4.200 bér-
lakása van a győri önkormányzatnak. A sza-
badpiacon rohamléptékben emelkedtek a
bérleti díjak, az önkormányzatnál viszont hat
éve változatlanok. 

„Mára ez a helyzet tarthatatlanná vált” – ál-
lítja Prédl Antal. „Az ingatlanok karbantartá-
sa, felújítása, fenntartása a várost terheli.
Ráadásul az esetek jelentős részében nem

Minden álhír ellenére polgármesterségem eddigi időszakában már több mint 300 önkormányzati
bérlakást adtunk át Győrben – jelentette be dr. Dézsi Csaba András.

KÉT ÉV ALATT 300 ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁST UTALTAK KI

is indokolt ez a fajta, erőnkön messze felüli
szociális gondoskodás. Tudom persze, hogy
a szociális bérlakásokban sok száz olyan
ember él, akinek nincs lehetősége lakást vá-
sárolni, vagy a piaci díjakat megfizetni. So-
kan vannak azonban olyanok, akik már meg-
halt szüleik révén jutottak önkormányzati
bérlakáshoz, s az eredeti feltételekkel hasz-
nálják tovább, noha ők már nem szorulnának
ilyen támogatásra. Ez mélyen igazságtalan
a többi városlakóval, például azokkal a fiata-
lokkal szemben, akik hosszú évekig kupor-
gatják majdani lakásuk árát – szerencsére
azért vannak állami támogatások, hitelek –,
drága albérleteket fizetnek”. 

Az elengedhetetlen lakbéremelés nem jelent
megfizethetetlen terheket, állítja a vezér-
igazgató. „Az önkormányzati rendeletet úgy
módosította a közgyűlés, hogy a valós, piaci
bérleti díjaknak csupán az egynegyedére
emelkedik a bérlakások bérleti díja. Tehát
még mindig nagyon megéri önkormányzati
lakásban lakni. Ezt mutatja az is, hogy egyre
többen szeretnének önkormányzati bérla-
káshoz jutni, s cserében vállalnák az ingatlan
felújítását is. Erre a megoldásra külön prog-
ramot tervezünk. Akinek komoly gondot je-
lent az emelt összeg kifizetése, őket egy át-
gondolt lakbértámogatási rendszer segíti.”

A lakástámogatási rendszerről dr. Pergel El-
za alpolgármestert kérdeztük. „A jövő év ja-
nuár elsejétől megváltoznak az önkormány-
zati bérlakás bérlői által igénybe vehető tá-
mogatás jövedelemhatárai, többen és ma-
gasabb arányú támogatásra válnak jogo-
sulttá” – kezdte a tájékoztatást dr. Pergel
Elza. „A jövedelemhatárt a mindenkori mini-
málbér bruttó összege alapján határozzák
meg.  Ez 2022-ben 200 ezer forint. Lakbértá-
mogatásra jogosult az érvényes lakásbérleti
szerződéssel rendelkező személy, akinek a
háztartásában együtt élő személyek egy főre
jutó jövedelme nem haladja meg a minimálbér
bruttó összegének 70 százalékát, azaz jelen-
leg a 140 ezer forintot” – mondta el az alpol-
gármester. Hozzátette, fontos, hogy ez egye-
dül élő személy esetében van így.

A gyermekét vagy a gyermekeit egyedül ne-
velő szülő, továbbá olyan háztartás eseté-
ben, melyben tartósan és súlyosan beteg
személy él, vagy olyan kétfős házastárs ese-
tében, ahol mindkét személy nyugdíjas, fe-
jenként 100 ezer forint a jövedelemhatár.
Egyéb háztartás esetén 80 ezer forint. Az
„előtakarékos” bérlakásokban lakó bérlők
továbbra is 50 százalékos, míg a nyugdíjas-
házban lakó bérlők 33,5 százalékos mértékű
alanyi jogú támogatásra jogosultak. 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

AZ ELENGEDHETETLEN
LAKBÉREMELÉS 
NEM JELENT 
MEGFIZETHETETLEN
TERHEKET
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Elterjedt Győrben, hogy a Volán Zrt. kivonta a
minőségi szolgáltatásokat nyújtó Mercedes
Conecto buszait a városi forgalomból. Kedd
délelőtt és délután tettünk egy kört a járatok
útvonalain. Bejártuk a legnagyobb forgalmat
lebonyolító útvonalakat és úgy tapasztaltuk,
hogy „vadászni” kellett, hogy a fotós kolléga
lencsevégre tudjon kapni egy régebbi Ikarust.
Ilyet csak a Révai utcai decentrumban sikerült
találnunk. Az utakon Mercedeseket vagy az
újabb típusú Kravtex-Credo autóbuszokat lát-
tunk, Így volt ez a belvárostól Szentivánig,
Marcalvárostól Ménfőcsanakig.

Jelenleg Győrben 87 személyszállító busz
teljesít szolgálatot. Ezek felépítménye, szol-
gáltatásai, teljesítménye és befogadóképes-

AZ IGAZSÁG A GYŐRI BUSZOKRÓL
Javában zajlanak a tárgyalások a győri városházán a városvezetés és a
Volán Zrt. között a tömegközlekedés jövő évi szolgáltatási árairól. Ar-
ról, hogy közelednek-e az álláspontok, egyelőre nincs hiteles informá-
ció, ám a városi pletykák tudni vélik, hogy a minőségi buszait a Volán
már kivonta a győri forgalomból. Utánanéztünk, mi is az igazság.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

buszokból pedig 40 darab szállít utasokat
nap mint nap.

Téves információ tehát, hogy a szolgáltató cég
kivonta volna ezeket a győri tömegközleke-
désből. Ahogy az sem igaz, hogy ezt azért tet-
ték, mert a város nem tudta kifizetni a szolgál-

tatás árát. Árvita csupán azért alakult ki, mert
a jövőre kalkulált szolgáltatási árért magasabb
színvonalú szolgáltatást szeretne kapni az ön-
kormányzat. Azért, hogy kényelmesebben tö-
megközlekedhessenek a győriek.

sége különböző. A legfrissebb kimutatások
szerint csupán tizenegy, 1986 és 2001 kö-
zött forgalomba helyezett Ikarus jár az útja-
inkon, a többi busz sokkal fiatalabb. A leg-
modernebbnek számító Mercedes Conecto

„A fejlesztés 70 százalékos készültségű,
van, ahol már az út menti korlátokat telepí-
tik, de itt Győrben is láthatják az emberek,
remekül haladnak a kivitelezők” – mondta
Kara Ákos. „Két új turbókörforgalom készül,

JÓL HALAD A 83-AS FŐÚT BŐVÍTÉSE

Szerző és fotó: Zombai-Kovács Ákos

Remek ütemben halad a 83-as számú főút kétszer kétsávosra bővítése a két turbókörforgalommal,
amelyek Ménfőcsanak és Gyirmót között már egy-egy sávon járhatók – tájékoztatott Kara Ákos
országgyűlési képviselő. Dr. Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati képviselő pedig azt mondta, a
körzetében élők is sokat profitálnak majd a több mint 90 milliárd forintos beruházásból.   

az egyik az Új élet utcánál, a másik pedig a
Malom utcánál, mostanra már mindkettő,
egyelőre csak egy sávon, de járható” – fo-
galmazott a politikus. „Jó hír, hogy karácso-
nyig az út bővítése is elkészül egészen a
Posta logisztikai központjáig” – hangsúlyoz-
ta a képviselő. „A ménfőcsanakiak érdeklődve
figyelik a beruházást, hiszen a Győr és Pápa

közötti bővítés a körzetben élők számára is
sok újdonságot hoz majd” – emelte ki dr.
Laczkovits-Takács Tímea. „Annak, aki innen jár
be a városba vagy megy Pápa felé, sokkal
könnyebb lesz majd felhajtani a 83-asra,
gyorsabb és biztonságosabb lesz a közleke-
dés, ráadásul zajvédő fal és kerékpárút is ké-
szül a főút mellé” – tette hozzá az önkor-
mányzati képviselő.

„Magyarország jelenlegi legnagyobb volu-
menű közlekedési fejlesztése zajlik itt, ami
az előzetes tervek szerint halad, ha 2023
őszére elkészül, sokkal könnyebb lesz majd
eljutni Pápáról a kisalföldi megyeszékhelyre,
gyorsabb és biztonságosabb is lesz a hala-
dás a két város között, ráadásul az új nyom-
vonal a kistelepüléseket is elkerüli, így azok-
ban a falvakban és városokban csökken a
belső forgalom” – hangsúlyozta Kara Ákos.
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Magyarország számos más pontjá-
hoz hasonlóan Győr alatt is kincset
találhatunk a mélyben. Ez a kincs

pedig nem más, mint egy folyamatosan
megújuló, zöld energiaforrás, a Föld belső
hője által termelt termálvíz. A termálvízből
kinyert geotermikus energia munkába állí-
tása és az energiakitettség csökkentése a
kezdetektől fogva kiemelt szempont volt a
Győri Vízi Élménypark tervezése során, a
mostani globális energiaválság idején pedig
kulcsfontosságúvá vált.

Győr három termálvízkútja 1800-2000 mé-
teres mélységből, hatalmas szivattyúk se-
gítségével juttatja a felszínre a város alatti
kőzetrétegekben található termálvizet,
amely 1978-ban gyógyvíz minősítést ka-
pott. Az itteni hévíz nem csupán kiváló mi-
nőségű, de a hőfoka is igen magas: eléri a 65
Celsius-fokot átlagban, így energiaforrás-
ként is remekül hasznosítható.

Az első győri termálkutakat még az 1960-
as években állították üzembe, majd 2003-

Megújuló, geotermikus energiát használ majd a Modern Városok Program keretében épülő új Győri
Vízi Élménypark. Ezzel a megoldással nem csupán környezetbarát és zöldebb lesz a beruházás, de
nagymértékben függetleníti magát a hagyományos energiahordozóktól.

A FÖLD FUTI A VÍZI ÉLMÉNYPARKOT
ban jelentős felújításon estek át, együttes
kapacitásuk évi 617 ezer köbméter. Ez a
mennyiség alkalmas rá, hogy egyéb funkció-
ik mellett zavartalanul kiszolgálják az épülő
vízi élményparkot is.

A kutakból csőrendszereken keresztül érke-
zik meg a termálvíz az élményparkba. Ah-
hoz, hogy a 65 fokos víz fürdésre alkalmas
legyen, először is le kell hűteni. A hűtés so-
rán jelentős mennyiségű hő szabadul fel, a
cél pedig az, hogy ezt a lehető leghatéko-
nyabban használják fel.

„Amikor az épületbe megérkezik a termálvíz,
különböző hőcserélő rendszereken és hőlép-
csőkön halad keresztül. Ezekkel biztosítjuk az
új fürdő tágas légtereinek, épületszárnyainak
és kiszolgáló épületeinek a fűtését, a padló-
fűtést, a használati meleg vizet, és természe-
tesen a medencék fűtését is. És bár a termál-
víz kitermelését végző szivattyúk elektro-
mosáram-fogyasztása nem csekély, így is
nagyságrendekkel kisebb költség, mintha
gázvásárlással kellene megoldanunk a fű-
tést” – mondta el Kovacsics Imre.

„A gyógyászati részleg medencéit 38 fokosra
hűtött termálvízzel töltjük fel. Az élmény- és

sportmedencék, valamint az élménypark te-
rületén épülő új uszoda esetében más az el-
járás, hiszen a termálvíz magas ásványi-

anyag-tartalma miatt intenzív sportolásra,
úszásra kevésbé javallott. Így ezekbe a me-
dencékbe a városi hálózatból vett, 14-16 fo-
kos csapvíz kerül, amelyet szintén geotermi-
kus energiával fűtünk fel a medencékbe be -
épített hőcserélő rendszereken keresztül” –
tette hozzá a Győri Vízi Élménypark leendő
üzemeltetője.

A geotermikus energia felhasználásának kö-
szönhetően az új létesítmény fosszilis ener-
giaigénye, gázfelhasználása és gázkitettsé-
ge zéró lesz, elektromosáram-fogyasztása
pedig megújuló energiaforrások telepítésé-
vel tovább csökkenthető.

Kovacsics Imre ugyanakkor emlékeztetett rá:
Győrben sem áll rendelkezésre korlátlan
mennyiségű kitermelhető termálvíz, ezért a
felelős vízgazdálkodás továbbra is alapvető je-
lentőségű lesz. A vízbázis túligénybevételét
megelőzendő, optimális teljesítményű termál-
kutakkal végzik a kitermelést, és csak olyan ré-
tegekből és annyi mennyiségű termálvizet
hoznak a felszínre, amelynek a természetes
pótlása és visszatermelődése biztosított. (x)

´́

MUNKÁBA
ÁLLÍTJÁK 
A GEOTERMIKUS
ENERGIÁT

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: MekliZ Fotóstúdó
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„Sok nehéz helyzetű, hajléktalan ember is
járt hozzánk. Ahogy megismertem a törté-
netüket, rájöhettem, hogy közülük többen
önhibájukon kívül kerültek az utcára. Sajnos
a kilátástalanság miatt sokan az alkoholiz-
musba menekülnek. Szörnyű kimondani, de
belefásulnak ez életbe, és már nem motivál-
ja őket semmi. Igyekeztem rajtuk segíteni,
ahogy csak tudtam. Szomorú, de sokan kö-

NÉMETH LÁSZLÓ FERENC:

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

A hátrányos helyzetű ember-
ek és családok, valamint a he-
lyi civil szervezetek támoga-
tásáért vehetett át „Likócs
szolgálatáért” díjat Németh
László Ferenc tavaly a győri
városházán. A jótékonykodást
rendkívül fontosnak tartó vál-
lalkozó több évtizedes, közös-
ségépítő munkája elismerése-
ként érdemelte ki a kitünte-
tést. A Likócson üzemeltetett
kocsmája hosszú időn keresz-
tül sok ember törzshelyének
számított.

de a katonaságot követően fuvarozással is
foglalkozott. Később a feleségével együtt
vágott bele a vendéglátásba: kocsmát és pe-
csenyesütőt üzemeltetett.

„Úgy éreztük, az emberek szerettek hozzánk
járni. Még akkor is kitartottak mellettünk,
amikor kényszerűségből költöznünk kellett.
Egy körforgalom épült a kocsma és a pecse-
nyesütő helyén, ezért az út másik végébe
kellett átköltöznünk. Most már nem mi üze-
meltetjük a helyet, kiadtuk bérbe” – mondta
Németh László Ferenc, aki immáron nyugdí-
jasként éli a mindennapjait.

Hálát ad a sorsnak, hogy mindezt megteheti.
Néhány évvel ezelőtt ugyanis komolyan ve-
szélyben forgott az élete. Pedig előzetesen
semmi sem utalt rá, hogy akár tragédiába is
fulladhat az egyik átlagos napja. „Nagyon
nehéz időszak volt. Infarktust kaptam, s hét-
szer élesztettek újra. Hálás vagyok Dézsi
Csaba András professzornak, aki akkor, ami-
kor a szörnyű eset történt, még nem volt vá-
rosvezető. Ő mentette meg az életemet” –
mesélte Németh László Ferenc.

Hozzátette, miután kiengedték a kórházból,
elengedhetetlen volt számára, hogy változ-
tasson az életmódján. „Oda kell figyelnem,
hogy mit és mennyit eszem. Emellett elen-
gedhetetlen számomra a rendszeres test-
mozgás is. Naponta legalább egy órát sétá-
lok, s ha az időjárás engedi, igyekszem a
kertben is minél többet tevékenykedni.”

zülük már nincsenek köztünk” – nyilatkozta
Németh László Ferenc.

A 65 esztendős, korábbi üzletember Likó-
cson nőtt fel. Eredeti szakmája autószerelő,

A HAJLÉKTALANOKON SEGÍTŐ ÜZLETEMBER
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ötletet keresel? 

SEGÍTÜNK! 
10.000 forint értékű kupont
8.000 forintért vásárolhatsz 
az év végéig. 
Értékhatár nincs, a kuponok január 3-ától érvényesek! 
További részletek az optikában, vagy elérhetőségeink egyikén.

Dr. Pergel Elza alpolgármester, a KEF
győri elnöke a fórumot köszöntve
hangsúlyozta: városunkban több

mint negyed évszázada a droghelyzet vizs-
gálata nemzetközileg elfogadott kérdőívek-
kel folyik, így a drogfogyasztás jellegzetes-
ségeiben bekövetkezett változás nyomon
követhető, ami azt mutatja, hogy a droggal
kapcsolatba került fiatalok aránya 2020 óta
csökken. „Ez óriási eredmény. Az adatok azt
jelzik, jó úton járunk, a szakemberek kivá-
lóan dolgoznak. De az eredmények miatt
nem lehet elbizakodottá válni, továbbra is
segíteni, támogatni kell a prevenciót, külö-
nösen odafigyelve a családokra” – emelte
ki az alpolgármester.

Az elmúlt három év újabb és újabb kihívások
elé állította az embereket – erről Burkali
Bernadett, a KEF Győr alelnöke, szakmai ve-
zetője beszélt. Elmondta, a legfrissebb ta-
nulmányok szerint a pandémia első évében
Amerikában 30 százalékkal nőtt az alkohol-
fogyasztással összefüggő halálozások szá-
ma. A hazai adatok pedig azt mutatják, hogy
minden korosztályban, mindkét nemnél 50
százalékkal magasabb az alkoholfogyasz-

Örvendetes tény, hogy városunkban 2000 óta csökken a droghasználók aránya. Többek között ez is
kiderült a hétfőn a városházán tartott VII. KEF Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon. A szakmai konfe-
rencia a „Közös gondolkodás, helyi cselekvés" címet viselte.

VÁROSUNKBAN CSÖKKEN 
A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÓK SZÁMA
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. Marcali Gábor

tással összefüggő halálozások száma, az
uniós átlaghoz képest.

Sokácz Anikó, a KEF Zugló elnöke szerint a
konferenciákon egy tudástárat hoznak létre,
amely segítheti a helyi szakember munkáját.
Fontos arról beszélni, hogyan lehet együtt-

működni az ország különböző szervezetei-
vel, hogyan lehet együtt gondolkodni és
együtt cselekedni.  

A magyar lakosság 2 százaléka illegális kábí-
tószert fogyaszt – tájékoztatott Majzik Balázs,
az NNK Drogmegelőzési Programok osztály-
vezetője, aki nemcsak a drogfogyasztás hely-
zetéről beszélt, hanem más szenvedélybeteg-
ségekről is. Arról, hogy 800 ezer alkoholista
van hazánkban, és a dohányosok aránya is na-
gyon magas. Az is kiderült, hogy a szenvedély-
betegséggel összefüggésben 600 ezer dep-
ressziós él hazánkban, de amíg 30 éve csak 5
százalékuk került be az ellátásba, ez az arány
mára már 50%, azaz jelenleg mintegy 300 ezer
ilyen betegről gondoskodnak valamilyen mó-
don. „Ezen adatok miatt is fontos a további
szemléletformálás, az egészségtudatos neve-
lés, és ebben nagyon fontos szerepe van a
KEF-nek” – összegezte az előadó.

Dr. Szemelyácz János pszichiáter, pszicho -
terapeuta, addiktológus, az INDIT közalapít-
vány szakmai vezetője a diszfunkcionális
családban felnövő kamaszok addiktológiai
problémáiról beszélt.

A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel,
készségfejlesztéssel zárult.
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A Hulladékcsökkentési hét egyik programjának a közelmúltban megnyílt Biomio adott otthont Marcalváros-
ban. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya által támogatott, rendkívül jó hangulatú rendezvényen ma-
radék anyagokból edényalátéteket készítettek, beszélgettek a környezetünk iránt elkötelezett érdeklődők.

De mi is az a Biomio? – kérdeztük Székely
Szildát, a szövetkezeti formában működő ter-
melői bolt marketingvezetőjét: „A város 50 ki-
lométeres körzetében található terményeket
és termékeket gyűjtjük össze, hogy minél na-
gyobb számban elérhető legyen a vásárló kö-
zönségnek. Ezzel egyrészt a kertészek, őster-
melők, kézműves alkotók munkáját, megél-
hetését segítjük, másrészt a fogyasztókat tá-
mogatjuk abban, hogy minél jobb minőségű
és környezettudatos áruhoz jussanak.

Ehhez egy nonprofit szövetkezetet hoztunk
létre. Jelenleg közel nyolcvan beszállítóval va-
gyunk kapcsolatban. Távlati víziónk egy or-
szágos franchise-hálózat kiépítése, amelynek
az első üzletét nyitottuk meg októberben.
Zöldségek, gyümölcsök, méz, szappan, tisz-
títószerek, pékáru alkotja a kínálatot.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Herman Etelka

TUDATOS VÁSÁRLÁS, KÖZÖSSÉGI TÉR

Üzletfilozófiánk: a Földet és magunkat is táp-
láljuk azzal, amit vásárolunk, a szemétterme-
lést csökkentsük, fokozzuk a tiszta élelmisze-
rek bevitelét a szervezetünkbe. Szem előtt
tartjuk, hogy mikor minek van idénye, mit, ho-
gyan lehet felhasználni, egészségesen tartó-
sítani. Jó érzés, hogy az a cél, amit mi kitűz-
tünk magunk elé, egyre több embert hoz be a
boltunkba. Csütörtökönként workshopokat

tartunk, legközelebb egy idősebb vevőnk tanít
meg bennünket a hagyományos rétes süté-
sére. Ő ajánlotta fel, mi pedig örömmel szer-
vezzük meg, hogy a tudás áramoljon itt a pa-
nelházak között. A boltban fogjuk kinyújtani a
rétest, megcsináljuk hozzá a tölteléket, meg-
sütjük, közben pedig beszélgetünk, s a helyi
gyógynövényekből begyűjtött teákat iszogat-
juk a pannonhalmi mézzel.”
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ÚJABB JÓTÉKONYSÁGBA FOGNAK A GYŐR+ ANGYALOK! 

Barnus 2015. április 18-án szüle-
tett. Extrém koraszülött
volt, a 25. héten, sürgős-
ségi császárral, 750
grammal jött a világra. Szü-
letése után azonnal újra -
élesztették. Kétnaposan
jobboldali agyvérzést kapott.
Két hónaposan mindkét szemét meg-
műtötték, hogy ne vakuljon meg. Öt
hónapos korában lézeres gégeszűkü-
let-tágítása volt. Összesen hat hóna-
pot töltött kórházban. Négy és fél hó-
napig lélegeztetőgépen volt.

Barnus hét és fél éves, halmozottan
sérült kisfiú. Stabilan ül, mászik. Ba-
banyelven „beszél", kanállal pépeset
tud csak enni. Minden játékot megkóstol,
szereti a fényes, zenélő játékokat. 

Barnus édesanyja, Nagy Mária számára Bar-
nus egy Tanító, aki megmutatta, hogy a leg-
kisebb a legerősebb. „Ő a harcos, én a fegy-
verhordozója vagyok”. Máriának van egy ál-
ma: szalad Barnus után, és amikor mesét ol-
vas neki, Barnus azt mondja, hogy még egy
mesét kérek, anya!

Mi hiszünk a csodákban és a közösség erejében. Összefogtunk
ezért a Győri Audi ETO KC-vel, akiktől kaptunk egy exkluzív, dedi-
kált kézilabdás mezt. Ezt a mezt licitre bocsátjuk, Barnusért. 

PRORAMAJÁNLÓ
Győr Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata december 10-
én, 16 órakor rendezi a „Lengyel karácsony” című prog-
ramját. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
gyorilno@ gmail.com. Helyszín: Győr, Baross u. 29. 

A győri Német Önkormányzat december 18-án, vasár-
nap 15 órakor rendezi az „Adventi hangverseny” cí-
mű ingyenes programját a bazilikában.

A Győr+Média Facebook-oldalára jövő hét-
főn felkerül egy bemutatkozó kisfilm Bar-
nusról, a poszt alatt lehet majd licitálni a
mezre. A kikiáltási ára 50 ezer forint lesz, a
licitlépcső pedig 5 ezer forint. December
16-án 15 óráig lehet licitálni. A legnagyobb
összeget felajánló kapja meg a dedikált
mezt, a felajánlott összeget majd Barnus
édesanyjának számlájára kell elutalnia a
nyertesnek. 

BARNUS, EGY HÉTKÖZNAPI HŐS,
AKINEK A SEGÉLYKIÁLTÁSÁT
A GYŐR+MÉDIA IS MEGHALLOTTA
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Számomra az év legszebb,
legizgalmasabb időszaka a
karácsonyi készülődés, és

maga az ünnep, ami nagyon
gyorsan eltelik. Amióta kisgyer-
mekeink vannak, mindig készí-
tünk adventi kalendáriumot.
Idén kártyákat csináltunk, külön-
böző feladatokkal, például mé-
zeskalácssütés vagy karácsony-
fadísz-készítés, közös legózás,
mesefilmnézés, illetve meglepe-
tés és kívánságkártya. Utóbbinál
a gyerekek mondják meg, hogy
mit játsszunk aznap együtt.

VÁSÁRLÁS HELYETT  
DR. LACZKOVITS-TAKÁCS TÍMEA KARÁCSONYA

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

Adventről, karácsonyról, ünnepvárásról, családi
hagyományokról kérdeztük dr. Laczkovits-Takács
Tímeát, Ménfőcsanak önkormányzati képviselőjét.

Tudatosan figyelünk arra, hogy
a rohanást, a bevásárlási lázat
elkerüljük. Helyette a családi,
közösségi programok kerülnek
előtérbe. Fontos, hogy a gyere-
kek sokat legyenek a nagyszü-
lőknél is, hogy minél több él-
ményük és emlékük legyen er-
ről az időről. Őrizzük a hagyo-
mányokat, nem maradhat el az
adventi koszorún a gyertya-
gyújtás.

Luca napján búzát vetünk, a
gyerekek locsolgatják és figyelik,
mikor bújik ki. Többször sütünk
mézeskalácsot, hiszen az a fő
kedvenc nálunk, idén az első
adag már el is fogyott. A másfél

Díszkivilágítást kapott a városháza, az erkélyre is felkerült az
adventi koszorú, valamint a Boldog karácsonyt! felirat, és a
téren álló fákat is égők díszítik. A Baross utca jobb oldali fái
is díszkivilágításba borultak. A szódásszifon szökőkútnál ki-
helyezett angyalka is beragyogja már a teret. A hangulatot a
15 órától megszólaló ünnepi dallamok fokozzák. Győr hét
városrészében hét élő fenyőfát díszítettek fel a szakembe-
rek, így ezekben is gyönyörködhetnek az arra járók.

A Széchenyi téren vasárnap 17 órakor a koszorún meggyújt-
ják advent harmadik gyertyáját, az Audi-iskola diákjai pedig
műsorral kedveskednek.

Adventi fények teszik hangulatosabbá a
belvárosi sétát, a karácsonyi készülődést.  

ADVENT FÉNYEI

Acsodálatos, győri adventi forgatag
sűrűjében, egymásba karolva sétál-
gatott apa és lánya. Áradt belőlük a

szeretet és a harmónia, és ez nem csak
ilyenkor, advent idején jellemző a kapcso-
latukra. Amikor csak tehetik, együtt van-
nak, a család többi tagjával kiegészülve,
hisz náluk a nagycsalád szent és sérthe-
tetlen, csakúgy, ahogy a hagyományok
ápolása is fontos szerepet kap az életük-
ben. „Szüleim olyan példát mutattak ne-
kem, amit büszkén átadhattam a gyere-

KÖZÖSEN KÉSZÜLNEK A KARÁCSONYRA

SÍK FRIDA: A NAGYCSALÁD A LEGSZEBB 
Példaértékű az a kapcsolat, amit Sík Sándor önkormányzati kép -
viselő és lánya, Sík Frida, a Győri Nemzeti Színház művésze ápol.
Örömben és bánatban is osztoznak, adventkor pedig közösen
készülnek az év legszebb időszakára. A családi fészekben nagy a
nyüzsgés karácsonykor, de ezt egyikük sem bánja, hiszen számukra
a nagycsalád a legszebb ajándék.

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

keimnek. Kis srácként izgatottan vártam
a karácsonyt, nálunk még a fenyőfán
gyertyák égtek, ami azóta persze válto-
zott, de a fehér fények elkísérnek, hiszen
a tisztaságot, a meghittséget árasztják az
ünnepekben. De a csengettyű is elenged-
hetetlen kelléke az összejöveteleinknek”
– mondta az állatorvosként is elismert
szakember.

„Bár már elköltöztem otthonról és saját
családot alapítottam, mégis fontos, hogy
mindennapi kapcsolatban legyek apuval. A
legnagyobb bizalmasom, ha valami törté-
nik velem, azonnal őt hívom” – folytatta
Frida, aki azt is elárulta, hogy édesapja
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 KÖZÖS CSALÁDI ÉLMÉNYEK
éves kicsi és a hároméves bátyja
egyforma lelkesedéssel segített
sodorni, szaggatni.

A családunkban nincs kará-
csony töltött káposzta nélkül,
egyébként a klasszikus erdélyi
ételeket gyakran készítjük
máskor is. Süteményből a
bejgli áll az első helyen, idén
még tervbe vettük a zserbó -
sütést. A nagyszülőknél ha-
gyományosan halászlé és rán-
tott hal kerül az asztalra, sok
más finomság mellett.

Az ajándékok kiválasztásánál a
hasznosságot vesszük figye-
lembe, a kicsiknek pedig fejlesz-
tő játékokat adunk. A könyv
mindenkinek jó ajándék.

Férjem, Laczkovits Richárd Má-
té nagymamájának volt egy kis
rézcsengője, annak a hangja je-
lezte náluk a Jézuska megérke-
zését. Szerencsére sikerült egy

ugyanolyat felkutatni, így ezt a
hagyományt is átörökítettük.
Mire a gyerekek felébrednek
24-én, már áll a feldíszített fa a
nappaliban, alatta az ajándé-
kokkal. Még aznap meglátogat-
juk mindkét nagyszülőpárt,
egyiküknél ebédelünk, mási-
kuknál pedig közösen fogyaszt-
juk el a vacsorát.

Karácsonyváró műsor
várja az érdeklődőket a
Bezerédj-kastély előtti
parkban december 17-én
17 órától. Dr. Laczkovits-
Takács Tímea önkormány-
zati képviselő köszöntőjét
követően a ménfőcsanaki
óvodások karácsonyi mű-
sorát láthatják, majd Mó-
zes Anita és Nagy Balázs,
a Győri Nemzeti Színház
művészei adnak adventi
koncertet. 

AJÁNDÉK
ragaszkodik hozzá, hogy szenteste ő és a
párja fogadja a családot, finom falatokkal,
és abban a szeretetben, amit csak egy szü-
lő nyújthat. „Idén először karácsonyozunk
a nagymamám nélkül, aki 95 éves korában
itt hagyott bennünket. A szeretet, az ösz-
szetartozás jellemző a családunkra, az ün-
nepekben sokat énekelünk együtt, és ab-
ból sem engedünk, hogy addig nincs aján-
dékbontogatás, míg a csillagszóró nem ke-
rül fel a fa tetejére. Ez is a mamától indult,
ahogy az is, hogy hozott magával egy ver-
set, amit aztán nekem kellett elszavalnom”
– emlékezett vissza az elmúlt karácso-
nyokra a színésznő. 

Ahogy a családi fészekben összejön a Sík fa-
mília apraja-nagyja, úgy kerülnek fel az asz-
talra a tradicionális fogások. „Szenteste ha-
lat eszünk, mindig van halászlé is, de apu is-
teni ráklevesét is muszáj megemlíteni. Min-
dig készülnek valamilyen új ínyencséggel is,
így mi nagyon szerencsések vagyunk, hisz
csak egy dolgunk van, hogy élvezzük az íze-
ket és egymás társaságát” – tette hozzá a
teátrum művésze.  



JÓ TUDNI
A táplálkozás szerepe
Ajánlatos sok zöldséget fogyasz-
tani, a fehér cukor pedig egyene-
sen kerülendő. A halételek ked-
vező hatásúak az idegrendszer
kiegyensúlyozott működésére,
mivel magas esszenciális zsír-
savtartalmuk jó hatással bír az
idegsejtekre.
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RÖVIDEN

A depresszióra való hajlam mindenkinél különböző. Van,
aki olyan szerencsés, hogy a hangulatzavar teljesen elke-
rüli, a legtöbben azonban többé-kevésbé hajlamosak rá.

Örökölhető depresszió
Ahol a vér szerinti családtagok között elő-
fordul hangulatzavar, ott az öröklődésnek,
az átörökítésnek egyértelmű szerepe van.
Általánosságban azonban igaz: a tartós testi
és lelki terhek, a krónikusan ható stressz, a
túlterheltség, az állandó kialvatlanság
előbb-utóbb kiváltója lehet depressziónak
is. A szezonális vagy téli depresszió a han-
gulatzavaroknak olyan különleges formája,
mely csupán az év egy bizonyos időszaká-
ban – mint neve is mutatja, az őszi, téli pe-
riódusban – jön elő.

Kultúránk számos képet terem-
tett a tökéletes ünnepekről, a
tökéletes családi együttlétről,
ajándékokról. A valóság azon-
ban a közelében sem jár ezek-
nek az idilli képeknek. Egy kis
tervezéssel azonban nemcsak a
tennivalóinkat tudjuk rendsze-
rezni, de fel is készülhetünk lé-

Hogy ne legyen pokol az ünnepekből
lekben. Legyünk őszinték a te-
kintetben, mire is van igazából
szükségünk. Jó, ha az elvárása-
inknak hangot is adunk, társunk
nem gondolatolvasó. Beszéljünk
nyíltan, őszintén arról, mit is vá-
runk az ünnepektől. Van, aki
képtelen kimutatni az érzelmeit,
és nehezére esik elfogadni aján-

dékot, bókot, sőt szeretetet is. A
vitás kérdéseket, családi feszült-
ségeket ne a karácsonyi ebéd
alatt akarjuk rendezni. Vannak
kiterjedt rokonságok, a többszö-
rösen elvált felmenők végigláto-

gatása nem mindig öröm tár-
sunk számára. Nem szentségtö-
rés, ha ilyenkor külön programot
szervezünk, ki-ki meglátogat-
hatja a szülei családját. Sok fe-
szültségnek, veszekedésnek ve-
hetjük elejét ezzel, és kelleme-
sebb időt tölthetünk a partne-
rünkkel.

 vitamin. A D-vitamin olyan alapmolekula,
mely számtalan egyéb, a jó testi és lelki mű-
ködésekben alapvető szerepet játszó vegyü-
let képződéséhez nélkülözhetetlen, elégtelen
mennyisége tehát számtalan hiányállapotot
vonhat maga után. Az elegendő alvásmeny-
nyiségre is fontos mindenkinek figyelnie. Aki-
nél a „házi praktikák” nem hoznak eredményt,
érdemes időben szakemberhez fordulni.

HOGYAN 
ELŐZHETŐ MEG 
A TÉLI DEPRESSZIÓ?

Egész nap aludnának
Míg a depresszióra  elsődlegesen jellemző a
hangulat zavara, az örömképesség elvesztése,
komoly alvászavar, étvágytalanság, sőt a szel-
lemi teljesítmény zavara, addig a téli depresz-
szióra elsősorban az aktivitás megváltozása
jellemző. A téli depressziósok úgy érzik, elszáll
belőlük aktivitásuk, belső mozgatóerejük le-
csökken, sőt megszűnik, szinte egész nap csak
aludnának, vagy legalábbis otthon pihenné-
nek. Megnövekedhet étvágyuk, ami kellemet-
len testsúlynövekedést eredményezhet. Ne-
hezen megy a munkahelyi teljesítés, az otthoni
feladatok tolódnak, befejezetlenek maradnak,
vagy éppen el sem kezdik őket. Valamint a pár-
kapcsolati probléma forrásául szolgálhat a
nagyfokú passzivitás.

A rendszeres séta csodát tehet
Akik súlyos téli depresszióban szenvednek,
ott nem igazán lehet megelőzni a tünetek
megjelenését. Az enyhébb depresszív jegyek
– de a súlyos hangulatzavar is – enyhíthető
lehet bizonyos „trükkök” segítségével. Ilyen
a testmozgás. Már a rendszeres séta is cso-
dákat tehet, ami lehet 20 perc vagy akár
1-2 óra is.

A D-vitamin szerepe
Fontos a helyes táplálkozás is. Itt elsősorban
olyan vitaminok bevitelét értjük, mint a D-

A TÉLI DEPRESSZIÓRA
ELSŐSORBAN 
AZ AKTIVITÁS 
MEGVÁLTOZÁSA
JELLEMZŐ

Szerző: Dr. Radics Judit        
pszichiáter, alvásszakértő főorvos
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RÖVIDEN

A karácsony a szeretet és az aján-
dékok ünnepe, főként a gyerekek-
nek. Hogy kinek mi a jó játék, az
attól függ, milyen idős a gyerek, mi
érdekli és milyen személyes fejlő-
dési fokon áll. Az első életévekben
óriási lehetőség a szülő számára
bizonyos értékek, magatartás
közvetítése, ha ő választ. A gyerek
ugyanis a hozzá legközelebb álló

Az optimális gyerekjáték

személyt utánozza. A szülő hatá-
rozza meg, mivel játszik a gyerek,
mely tulajdonságait szeretné fej-
leszteni. Előfordulhat, hogy nem
tetszik nekünk a nagyszülők egy-
egy ajándéka. A bosszúság elkerü-
lésére kívánságainkat beszéljük
meg a rokonokkal, barátokkal. Mi-
lyen szempontokat vegyünk fi-
gyelembe játékvásárlásnál?

• növeli a gyerek aktivitását
• edzi a finom- és 

a nagymozgásokat
• fejleszti a mozgás- és látás-

koordinációt (egyensúlyozás,
futás, ugrás, az ujjakkal
különféle kézműves munkák)

• elmélyíti az érzékelési és
a gondolkodási folyamatokat
(memóriajátékok)

• tudást és ügyességet
fejleszt  (építő játékok)

• támogatja a problémamegoldó
képességet (szerepjátékok
babákkal)

• a játék választásánál vegyük
figyelembe az életkort
és a fejlettségi szintet

• legyen alkotó jellegű, 
mert ez erősíti a gyerek 
önértékelését

LEHETOSÉG AZ EGYÜTTLÉTRE

„Ha lelassulsz, a  világ tartalommal telik meg”
Legtöbbünk számára megszűnt a minden -
napok nyugalma, sietve intézzük teendőinket.
Nehéz a helyes időbeosztást tartani, sokszor

JÓ TUDNI
Mi tanácsolható az ünnepi menü 
összeállításához?
Az ünnepi menüket mindig is finom,
különleges ételek jellemezték. Ez a
tradicionalitáson, a hagyományokon
túl jelzi az ünnep jelentőségét, az
együttlét örömét, az ételek élvezetes
fogyasztását. Olyan ünnepi finomsá-
gok kerüljenek az asztalra, amiket
mindenki szeret, melyek ízletesek, fo-
gyasztásuk élménnyel jár, örömöt
okoz, és emeli a jó hangulatot.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

éppen a személyes kapcsolatok szorulnak hát-
térbe a teendőkkel szemben. A néhány éve lét-
rehozott „Slow Budapest” alapítóinak jeligéje:
„ha lelassulsz, a világ tartalommal telik meg”.
Nagyon jól hangzik, az ember tényleg erre vá-
gyik, de azért ezt így megoldani, szervezni bi-
zony szinte lehetetlennek tűnik. Mégis a kará-
csony időszaka olyan periódus lehet, amikor
mód nyílhat egy hajszálnyit változtatni minden-
napjainkon, és egy kis lassulást „belevinni” a
tartalmasabb, élménydúsabb napok érdekében.

Legyen közös program az ünnepi készülődés
A karácsonyi készülődés kezdődhet azzal,
hogy megtervezzük az ünnepi fogásokat, a

programokat, a meglepetés ajándékokat. A
közös sütés-főzés tartalmas beszélgetésre
kínál lehetőséget, az együtt töltött időben a
kreativitás is megsokszorozódik, ezek is eme-
lik az ünnepi készülődés pillanatait. A gyere-
keknek pedig példamutató lehet, hogyan tölt-
hetők meg igényes, színvonalas tartalommal
a család együtt töltött pillanatai.

Programok  az ünnepek alatti együttlétre
Részesítsük előnyben az otthoni programokat,
de egy közös séta, közös kirándulás még
egészségügyi szempontból is jól jöhet. Állít-
sunk össze egy filmlistát azokról a mozikról,
melyeket már régóta szerettünk volna meg-
nézni. A társasjátékok vidám, közös programot
jelenthetnek, nem mindennapi kikapcsolódást,
a logikai készség fejlesztését, szellemi kihívást.
Amennyiben az időnkbe belefér, színházba,
hangversenyre is mehetünk közösen.

A jókedv megőrzése
Vannak olyan szerencsés emberek, akik
szinte minden körülmények között megőrzik
jókedvüket és derűlátásukat. Egyéni, hogy ki
miben leli örömét, tehát fontos, hogy min-
denki olyan tevékenységet válasszon, ami
örömet okoz számára.

KÖZELEG AZ ÉV VÉGE – KARÁCSONY ÜNNEPE
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„Danicska Norbert kutyakiképzőt már régóta
ismerem, és tudom, milyen kiváló munkát
végez – kezdte a Győr+ Média érdeklődésé-
re Győr András, a Városrendészet járőrszol-
gálati osztályvezetője. „A rendészek nagyon
pozitívan álltak a lehetőséghez. Kíváncsiak
voltak, miként érzik magukat a komolyan
felkészített kutyák mellett.”

Odin és Red, a két német juhász, valamint Da-
kota, a malinois kölyök érkezett a Városren-
dészet Győr udvarára, Danicska Norbert és
Buti Sarolta kíséretében. A német juhászokat
őrző-védő és járőr feladatra képezték ki, a nö-
vendék mali a remények szerint drogkereső
kutyaként segítheti majd a bűnüldözést. 

„Azért kért fel erre a bemutatóval egybekö-
tött találkozásra a Városrendészet Győr ve-
zetése, hogy a rendészekkel együtt ők is
megtekinthessék, milyen feladatokra lehet-
ne használniuk a szolgálati kutyákat. Értem
ezalatt főleg a járőrkutyákat, illetve a sze-
mélykeresésre kiképzett ebeket” – magya-
rázta Danicska Norbert. „A rendészek na-
gyon lelkesek! Látszik, hogy szívből csinálják
és ez jó! Mindenben partnerek, bíznak ben-
nem és a kutyáimban. Néhányukon már
most is látszik, hogy lehetne belőlük jó ku-
tyás járőr. Én hiszek benne, hogy a Város-
rendészet Győr állományához a kutyák is il-
lenének! Fokozná a lakosság biztonságérze-
tét, de a rendészekét is! Egy német juhász
már a megjelenésével tekintélyt parancsoló,

Izgalmas délelőtt várt azokra a városrendészekre, akik kipróbálták, milyen is lenne kutyával teljesíteni
a járőrszolgálatot, s gyorsan kiderült: a győri rendészek szívesen vállalnának hasonló feladatokat.

VÁLLALNÁK A KUTYÁS SZOLGÁLATOT
A VÁROSRENDÉSZEK

és sok esetben tartott már vissza rossz
szándékú embereket attól, hogy elkövessék,
amit terveztek…” 

Egy kiváló járőrkutyának mindegy, hogy ki-
halt utcán vagy tömegben kell követni a ve-
zényszót, nem fog hibázni. Nem arra törek-
szik, hogy sérülést okozzon, hanem hogy a
legrövidebb időn belül a leghatékonyabban
„vonja ki a forgalomból” a veszélyt jelentő
személyt. 

„Jó volt nézni az állományt a szituációs gya-
korlatok közben” – jelentette ki Miletics Mór
szakmai igazgató a foglalkozás végén. „A fel-
adatok között volt felszólítással szembeni el-

lenszegülés, rendész ellen megkísérelt táma-
dás, de egy hölgy ellen elkövetett erőszakot
is profi módon akadályoztak meg a kutyák.
Úgy láttam, a négylábú társ egyfajta plusz
magabiztosságot ad a fiúknak. Minden to-
vábbi nélkül el tudnám képzelni, hogy a győri
Városrendészetnek legyenek kutyás járőrei.
Ehhez persze rengeteg feltételnek kellene
megfelelnünk, mind financiálisan, mind pedig
infrastrukturálisan, a képzésükről nem is be-
szélve. Mindenképp megvizsgáljuk majd a le-
hetőségeket, mert az tisztán látszott, hogy
kutyákkal még hatékonyabbak lennénk. Rá-
adásul több rendészünk is jelezte, érdekelné
a téma. Meglátjuk, mit hoz a jövő, de mi min-
dennap Győr biztonságáért dolgozunk!

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: HAK 
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A BÉRLETES ELŐADÁSOKRA IS VÁLTHATÓK JEGYEK.

NAGYSZÍNHÁZ
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

KISFALUDY TEREM
10. szombat 15.00 Jakabak BEMUTATÓ

11. vasárnap 11.00 Jakabak bérletszünet

19.00 Az öldöklés istene bérletszünet

13. kedd 9.00 Jakabak Sulibérlet I

11.30 Jakabak Sulibérlet B

14. szerda 9.00 Jakabak Sulibérlet D

11.30 Jakabak Sulibérlet A

15. csütörtök 11.00 Jakabak Sulibérlet E

19.00 Esőember Simon Kázmér B

16. péntek 9.00 Jakabak Sulibérlet C

11.30 Jakabak Sulibérlet F

19.00 Esőember Gárdonyi B

DECEMBERI MUSOR´́

Online jegy- és bérletvásárlás:
www.gyoriszinhaz.hu

2022. december 9.20
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Twist Olivér kalandjai Lionel Bart szen-
zációs alkotásának köszönhetően mu-
sical formájában kelnek életre a nagy-

színpadon, ahol végigkísérhetjük a főszerep-
lő útját az árvaháztól a rendezett körülmé-
nyek között megnyugvó kisgyerekkorig. Az
Oliver! sokszereplős előadása magával ra-
gadó látványt és monumentális díszletet kí-
nál a nagyérdeműnek, olyan szereplőkkel,
mint a Fagint alakító Csankó Zoltán, a törté-
net rosszfiújaként feltűnő Nagy Balázs, a
Nancyt megformáló Bori Réka, vagy éppen
a Mr. Brownlow bőrébe bújt Bede-Fazekas
Csaba. De ne feledkezzünk meg a fiatalokról
sem, hiszen ifjú tehetségként sem könnyű
két felvonáson keresztül a musical címsze-
repében tündökölni. A győri Öveges Kálmán
Gyakorló Általános Iskola növendékei azon-
ban nagyot alakítanak, Bujtár Dominikot a
Puskás, a musicalből már megismerhették
a győriek, Katona-Zsombori Máté pedig
most először lép fel a teátrumban.

A viktoriánus kori Angliában játszódó mesét
Tóth Tünde nagyváradi rendező álmodta szín-
padra. „A pénz hajszolása, az életért való küz-
dés nagyon mély nyomot hagyott Dickens-
ben, aki maga is hasonló körülmények közé
kényszerült, mint Oliver. A mai kor történelme
is írja ezeket a borzalmakat, és nem lehet
mellettük elmenni, ahogy a gyermeki kiszol-
gáltatottság és a felnőtt példamutatás mel-
lett sem” – beszélt a mű történetéről a ren-
dező. Tóth Tünde úgy fogalmazott, nem sze-

DUPLÁZNAK DECEMBER DEREKÁN

DRÁMA UTÁN DERU A SZÍNHÁZBAN

Bár május végén már bemutatta a színház az Oliver! című darabját, az igazi premierre december 9-
én kerül sor. Nem kicsit vállalt a győri teátrum, hisz dupláznak a hétvégén, december 10-étől már a
blues-zenész kecske is meghódítja a fiatal közönséget.

rették volna „megúszósra” venni az előadást,
ez a magas szakmai színvonal pedig abszolút
érezhető a grandiózus produkcióban.

A másik premier, Jean-Claude Mourlevat
szívmelengető és modern meséje a barát-
ságról, felnőtté válásról és az életigenlésről
szól. A címszereplő Jakabak egy blues-ze-
nész kecske, aki szerelmi csalódása után
gondol egy nagyot és nyakába veszi a vilá-
got. Talán soha meg sem állna, ám találkozik
egy pelével, később pedig egy amnéziás ka-
kasdoktor is hozzájárul a mese boldog vé-

géhez. A Vill-Korr Sulibérlet legújabb előadá-
sának főbb szerepeiben Sikó Koppányt, Já-
ger Andrást, Posonyi Takács Lászlót, Mézes
Violettát és Hajdu Tibort láthatja a közön-
ség. A darabot annak rendezője, Móczár
Bence írta színpadra. „Ez egy nagyon friss,
2019-es regény, mikor olvastam, azonnal
beleszerettem. Isteni figurák vannak ben-
ne, a nyelvezet 21. századi, a zenéket is
bátran kezeltük, a család minden tagját
szeretnénk megszólítani” – árulta el a ren-
dező. A darabról készült hosszabb írásun-
kat a gyorplusz.hu oldalon olvashatják.

´́
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor
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• Győr, Fehérvári út 78.
• Tel.: 96/419-600
• Tel./fax: 96/517-599
• Nyitva: h–p. 7–16.30, 

szo. 8–12 óráig
• ternyak-trade.hu

• Falco bútorlapok

• OSB-lapok kis-
és nagykereskedelme

• lapszabászat, élzárás, 
tartozékok

• asztali munkalapok

• csúszásmentes és nyír
rétegelt lemezek

• mindennemű
CNC-megmunkálás

• Blum vasalatok

• fogantyúk, pántok

ÉVES  
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3-4 szobás, határozott-határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 661) 

Újvárosi, 1 szobás, 34 m2-es, összkomfortos, felújított,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 2 szobás,
35-45 m2-es, határozatlan-határozott idejű bérleményre.
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 662)

Szigeti, 1 szobás, 33 m2-es, félkomfortos, szilárd tüzelé-
sű, teljesen felújított, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 50 m2-es, határozatlan idejű, ady-
városi és belvárosi bérleményre. Tartozás átvállalása le-
hetséges. Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 670)

2022. december 9.24

LAKÁSCSERE
Szigeti, 1 szobás, 35 m2-es, összkomfortos, felújított, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás, 55-
65 m2-es, erkélyes, tárolóval rendelkező, határozatlan idejű
bérleményre. Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 793)

Szigeti, 1 szobás, 26 m2-es, összkomfortos, felújított, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 1,5-2 szobás, 40-
50 m2-es, határozott-határozatlan idejű bérleményre. Bán
Aladár utca és Újváros városrész kizárva. (Hirdetésszám: 794)

Szigeti, 1 szobás, 33 m2-es, összkomfortos, részben felújí-
tott, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 45-55 m2-
es, határozott-határozatlan idejű, 2 vagy 1+2 fél szobás bér-
leményre. Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 653)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 m2-es, összkomfortos, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne 55-100 m2-es,

Tel.: 96/505-050

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

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

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

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

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

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

Bérezés megegyezés szerint.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024
GyŐr, Orgona u. 10. vagy munkaugy@gyorszol.hu. A
borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a „TávhŐ” jeligét.

HEGESZTO

KAZÁNKEZELO /
KAZÁNGÉPÉSZ

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

FUTÉSSZERELO

MUSZERÉSZ

´́

´́

´́ ´́
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AGyőr-Szol Zrt. piacterein december
10-én kezdődik a fenyőárusítás. Az
árusok nagyrészt Zala, Veszprém és

Győr-Moson-Sopron megyéből érkeznek. 
A Tarcsay utcai parkolóban, a belváros piac ré-
gi helyén 12 árus kínálja többféle méretben a
szebbnél szebb fenyőket. A szolgáltató felhív-
ja az autósok figyelmét, hogy december 10-
től a fenyőárusítás miatt a parkolóban keve-
sebb beállóhelyet vehetnek igénybe.

A vásárcsarnoknál 7 fenyőkereskedő kínála-
tából válogathatnak a vevők. A vásárcsar-
noknál reggel 6 órától 16 óráig, a Tarcsay
úton naponta 8 és 19 óra között értékesítik
a fenyőket. A vásárlók a Virágpiacon is talál-
nak fenyőárust. A Győr-Szol Zrt. által mű-
ködtetett piactereken már a karácsonyé a
főszerep. A vásárcsarnok december 11-én
és december 18-án, azaz ezüst- és arany-
vasárnap a szokásosnál egy órával hosszab-

KARÁCSONYFAVÁSÁR
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt. ban, 12 óráig tart nyitva, és december 19-

én rendhagyó módon, hétfőn is várja a vá-
sárlókat. December 24-én reggel 6 órától 11
óráig vásárolhatunk a csarnokban.

A Dunakapu téren a szokásos szerdai és
szombati napokon van kereskedés reggel 6
órától 13 óráig az adventi időszakban is.

A vásárcsarnokban, a kereskedők utcájában
az ajándékozásra gondolva közel harminc
árus kínálatából válogathatunk. Találunk itt
többek között divatos ruhát gyermektől fel-
nőttméretig, meleg sapkát, kesztyűt és sá-
lat, téli cipőt, táskát, ajándéktárgyakat és
praktikus konyhai eszközöket. Az adventi
hangulatot a karácsonyi zene fokozza. A né-
zelődés és vásárlás után érdemes betérni a
csarnokba is, hiszen a folyamatosan bővülő
kínálatban szerepel az ünnepi vacsora elké-
szítéséhez szükséges élelmiszerek sora. A
hal, a hús, a tojás, a zöldségfélék és a gyü-
mölcsök kiváló minőségben érhetőek el. 
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A Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési igazgatóságának munkáját új
lombszívó segíti. Az új, mobil, járműplatóra helyezhető, nagy telje-
sítményű lombfelszívó gépet 25 lőerős benzinmotor hajtja, turbina -
lapátjai a lombot 220 mm átmérőjű csövön keresztül szívják fel. A
lombszívó gépek használata mellett a Győr-Szol Zrt. városüzemel-
tetési igazgatóságának munkatársai kézi eszközökkel is gyűjtik a le-
hullott leveleket, majd kupacokba rendezik a lombot, melyet ezután
a gépek szívnak fel. A lombgyűjtési program összeállításánál a Győr-
Szol kiemelt figyelmet fordít azokra a területekre, ahol gyalogos
közlekedés, járműforgalom zajlik.

ÚJ LOMBSZÍVÓ SEGÍT

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

Természeti kincseink védelme érdekében
fontos, hogy a fiatalabb generáció meg-
felelő rálátást kapjon a környezettuda-

tos, felelős vízhasználatra, valamint hogy job-
ban megértsék, hogy minden apró kis csele-
kedettel hatással lehetnek saját és környeze-
tük jövőjének alakulására. Társaságunk a KE-
HOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú,
„A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére
a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft.
és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletfor-
málás a lakosság körében” elnevezésű pályázat
keretében tanulmányi versenyt rendezett álta-
lános és középiskolás tanulók részére, amely az
elmúlt időszakban sikeresen lezárult. Pályáza-
tunk Magyarország Kormánya megbízásából,
az Európai Unió 117.399.727 Ft összegű támo-
gatásával valósult meg.  A tanulmányi verseny

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG FONTOSSÁGA
A FIATALOK KÖRÉBEN
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

Környezetünk megóvása érdekében rendkívül fontos feladat a fiatalabb generációk szemléletformá-
lása. Úgy véljük, megfelelő példamutatással és figyelemfelhívással sokat tehetünk Földünk, vizeink
fenntartásáért, megóvásáért.

központi témája az éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen
belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos,
fenntartható és takarékos használata, védelme;
az ivóvíz mint erőforrás felhasználási hatékony-
ságának előmozdítása volt. 

A verseny 2022. február 25-től november 15-
ig zajlott, amelyen 8 település 20 iskolája vett
részt. A verseny során tagozatonként az első
három helyezést elért tanulót díjazták. A diá-
kok remekül szerepeltek a versenyen, ahol a
sok kimagasló eredmény közül azok értek el
helyezést, akiknek a legtöbb pontot a legrövi-
debb időn belül sikerült teljesíteniük.

A nyertesek:
Általános iskola alsó tagozatában az I. helye-
zést Cser Dzsenifer, a II. helyezést Varga Zé-
tény, a III. helyezést Fekete Hanna Zsuzska ta-

nulók érték el. Általános iskola felsős kategó-
riában I. helyen Pete Luca Sarolta, II. helyen
Ritecz Klaudia, III. helyen Haász Barnabás
végzett. A nagyobbak körében középiskolai
kategóriában I. helyezésben Fenyvesi Eszter,
II. helyezésben Kanwa Eszter, III. helyezésben
Kerekes Noémi tanulók részesültek. A verseny
dobogósai ajándékutalványt kaptak. 
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Afenti büféből belátjuk az egész ug-
rálóteret, illetve kinézve a hatalmas
ablakokon, a Csarnokot körülvevő

állatvilág is a szemünk elé tárul. Belátjuk
például a zsiráfkifutót, ahol a győri állatkert
három zsiráfbikája, Solongo, Fokke és Jas-
per éldegélnek együtt a fakóantilopokkal
és a zebracsődörrel, aki gyakran tekinget
be kíváncsian a lenti ablakon. Különösen
furcsán nézegeti a zebra alakú „póniciklit”,
amelyen a gyerekek lovagolni szoktak, ha
épp megszakítják az ugrálóvárazást. A
Csarnoknak, mint minden kiállításnak az
állatkertben, saját története van. Az épület
belülről egy hatalmas hajót szimbolizál,
amely valahol Afrika partjainál, Madagasz-
kárnál kötött ki. A hajón állatokkal is talál-
kozhatunk. Télre a külső arénából beköltö-
zött a melegbe a zooshow és néhány vá-
logatott szereplő, sőt, új arcokkal is meg-
ismerkedhetünk. Szotyi, a szurikáta na-
gyon élvezi a színésznő létet, szorgos
munkájáért a bemutatósok megörvendez-
tetik valamelyik kedvenc csemegéjével. A
show legnagyobb primadonnája kétségkí-
vül Sophie, a Harris-ölyv. Kecsesen szár-
nyal a látogatók feje felett, bemutatja a

TÉL AZ ÁLLATKERTBEN
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Készen áll télre az állatkert, hogy felejthetetlen kalandokban részesítse a családokat. Az ősz-
szel felújított Csarnokban már azzal sem kell számolni, hogy odakint sötét van vagy rossz idő.
A fűtött épület igazi dzsungelhangulatot biztosít. Legyünk akár kicsik, akár nagyok, mindannyian
megtalálhatjuk a nekünk való szórakozást.

fajra jellemző viselkedésformákat. A na-
ponta 11-kor és 15 órakor kezdődő zoo -
show sztárjain túl pedig a hajón más élő-
lényekkel és potyautasokkal is találkozha-
tunk. A Füles Bástya lakói is beköltöztek.
Ha meg akarjuk nézni őket, vagy kézbe
venni, megsimogatni, ki is veszik őket a
gondozók. Igazi testközeli élményt szerez-
hetünk Matildával, a szakállas agámával,
nyakunkba vehetjük Buksit, a boát, vagy
Chilit, a gabonasiklót, de megismerhetjük
a szalagos varánuszt, a tengerimalac-
vonatot, pókot, békát, a hajótestben pedig
denevérek, a tatu, a patkánycsalád és a
közkedvelt doktorhalak várnak bennünket. 

Személyre szóló élményt szeretne, hogy
az állatkert egyik munkatársa csak az
Önök gyermekével és barátaival foglal-
kozzon? Foglaljon időpontot egy szüli-
napi bulira, ahol madagaszkári élmé-
nyek várják az ünnepeltet. Állatsimoga-
tó, tanulmányút, játék és tortázás.
Részletekért tekintse át az állatkert
honlapján a Születésnap rendezvény tá-
jékoztatóját!

Idén először lehetősége nyílt az állat-
kertnek téli tábort is tartani. December

19-től 23-ig az első turnusban, és január
2-től 6-ig a második turnusban várják a
jelentkezőket az első győri állatkerti téli
táborba, melynek központi helyszíne a
fűtött Csarnok. A gyerekek élménypeda-
gógiával tanulhatnak az állatvilágról. Fe-
lelős állattartás, csapatmunka, érzékfej-
lesztés – drámapedagógiai módszerek-
kel. Regisztrálni a téli táborra a zoope-
dagogia@zoogyor.com címen lehet. Je-
lentkezzen gyermekével akár egész hét-
re, akár csak pár napra, hogy megta-
pasztalják a győri állatkert Madagasz-
kár-élményêt!

A Csarnok hétköznap 19 óráig, hétvégen-
te 20 óráig tart nyitva. Látogasson el Ön
is családjával a győri állatkertbe, élje át a
Madagaszkár-élményt, szívja magába a
sötétedés utáni állatkerti hangulatot!
Idén már télen is ezer élménnyel vár a
Xantus János Állatkert. (x)
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a
Cinema City Győr moziban szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Horváth Cs. Attila szakágvezető érté-
kelte az együttes 2022-es esztende-
jét. „Győr városa nagyon büszke le-

het az ETO női csapatára, amely rövid idő alatt
nagy utat járt be. Tavaly februárban kaptam
megbízatást szakágvezetőként. Márciusban
még a tabella utolsó helyén állt az együttes.
Kemény munkával aztán sikerült kivívni a
bennmaradást az élvonalban, a rá következő
szezonban pedig sporttörténelmi eredménye-
ket ért el a klub. A Magyar Kupa aranyérem és
a bajnoki ezüstérem is egyedülálló siker. A je-
lenlegi idényben nyújtott teljesítménye alapján
is rászolgál a csapat a fantasztikus jelzőre, hi-
szen bejutott a legjobb nyolc közé a Magyar
Kupában, a bajnokságban pedig döntős helyen
áll” – fogalmazott Horváth Cs. Attila.

A szakember szerint a kiemelkedő szereplés
egyik fő oka, hogy példás csapatszellem jel-
lemzi az ETO-t. „Nagyon jó közösséget alkot-
nak a játékosok. Büszkék lehetünk rá, hogy ez
a „leggyőribb” csapat, hiszen a játékosok nagy

Fennállása legsikeresebb évét zárja az ETO FC Győr női labdarúgócsapata. Az első osztályban szereplő
gárda a 2021–22-es idényben megnyerte a Magyar Kupát, másrészt a hazai bajnokságban is jócskán az
előzetes várakozásokon felül teljesített: bajnoki döntőt játszhatott, s végül ezüstérmesként zárt.

BÜSZKÉK LEHETÜNK A NŐI FUTBALLCSAPATRA
Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

része helyi kötődésű, sokan a Fehér Miklós
Gimnáziumban tanulnak. Az együttes a Dör-
nyei Balázs által irányított szakmai stáb veze-
tésével azért dolgozik, hogy továbbra is sikeres
legyen. Balázs, aki a magyar női labdarúgásban
a legjobb szakember, duplán jó munkát végez,
hiszen a felnőttegyüttes mellett az utánpótlá-
sunk is szépen alakul. Az U15-ös, az U17-es és
az U19-es csapatunk a kiemelt akadémiai baj-
nokságban szerepel, s a náluk fiatalabbak tel-
jesítményére szintén büszkék lehetünk. Aho-
gyan arra is, hogy minden korosztályban adunk

ASERCO UNI Győr kosárlabdá-
zói megpróbálnak szép kará-
csonyt teremteni azoknak a

gyermekeknek, akik számára mind-
ez nem adatik meg. Rengetegen
vannak nehéz helyzetben: nem tölt-
hetik a családjukkal az ünnepeket,
vagy nem jut ajándék a fa alá. A
győri csapat a következő három ha-
zai mérkőzésén két különböző szer-
vezetnek is gyűjtést szervez.

A Baptista Szeretetszolgálat szerve-
zésében indított Cipősdoboz prog-
ram keretében játékokkal, ajándé-
kokkal megtelt dobozokat várnak. A
dobozokat a hazai meccsek előtt

lehet leadni, a klub pedig eljuttatja
azokat egy gyűjtőpontra. 

A kosarasok a Lurkó Győri Kórház
Gyermek Osztályért Alapítvány szá-
mára is gyűjtést szerveznek. 

Nagy szükség lenne kézműves esz-
közökre, amelyeket fekvőbeteg gyer-
mekek is tudnak használni: ilyen a
festőkészlet, a vízfesték, a tempera
és a gyöngyfűzéshez használt kiegé-
szítők. Társasjátékoknak és UNO-
kártyának is örülnének, utóbbiból je-
lenleg a 17 kórteremre csak 2 paklit
tudnak biztosítani. Az ajándékot szin-
tén a meccsek előtt lehet leadni. Fotó: SERCO UNI Győr

189.990 Ft
VW Golf 1.5 TSI már havi nettó

-ért cégek részéreúj autó?
Félévente

A tájékoztatás nem teljes körű.
További részletek: 

carmenrent.hu

játékosokat a válogatottaknak. A felnőtteknél
Kovács Laura állandó kezdőnek számít, s Né-
meth Loretta ugyancsak biztos tagja a keret-
nek. Idén két fiatalunk, Vida Boglárka és Sava-
nya Csilla is bemutatkozhatott a nemzeti csa-
patban. A Magyar Labdarúgó-szövetség
egyébként Boglárkát választotta idén az év fel-
fedezettjének. A Hivatásos Labdarúgók Szer-
vezete, tehát a játékosok szavazatai alapján a
legjobb játékos idén Tiffany Cameron, a csapa-
tunk tagja lett” – emelte ki Horváth Cs. Attila,
akinek szívügye a női labdarúgás.

Elmondása alapján az együttes kisebb plusz
anyagi támogatással akár a nemzetközi po-
rondon is sikeres lehetne.

„A csapat nevében köszönöm a klub vezeté-
sének, az önkormányzatnak és a szponzo-
roknak,  kiemelten Dunai Zoltánnak a támo-
gatást. Nagy segítség lenne ugyanakkor, ha
egy nagyobb győri cég is a csapat mellé áll-
na. Kis anyagi pluszra van szüksége az
együttesnek, s akkor a nemzetközi porondra
is ki tudna lépni, a Bajnokok Ligájában sze-
repelne” – mondta a szakágvezető.

RÁSZORULÓKNAK SEGÍTENEK A KOSARASOK
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Ügyvezetőként korábban hosszú éveken át
sikeresen dolgozott Szombathelyen: a Ha-
ladás ez idő alatt többek között bronz -

érmet szerzett az NB I.-ben. A nemzetközi poron-
don is szerepelt a gárda, amely 2007 és 2019 kö-
zött folyamatosan tagja volt az élvonal mezőnyé-
nek. A szakember elmondta, szeretne hasonló si-
kereket elérni Győrben, s bízik benne, hosszú ideig
dolgozhat a klubnál.

„Tizenöt évet töltöttem el Szombathelyen. Ez is
mutatja, hogy nem váltogatom sűrűn a munkahe-
lyemet. Az ETO-tól néhány hónappal ezelőtt ke-
restek meg. A tulajdonosok felvázoltak egy több
részből álló projektet, amely nagyon szimpatikus
volt számomra. Tetszett, hogy hosszú távon gon-
dolkodnak, s mivel a labdarúgásról alkotott elkép-
zeléseink hasonlóak, igent mondtam az ajánlatra.
Az ETO patinás klub, szeretnénk, ha a múltjához
méltóan, sikeresen szerepelne” – nyilatkozta la-
punknak Tóth Miklós.

TAPASZTALT KLUBIGAZGATÓVAL
ERŐSÖDTEK A ZÖLD-FEHÉREK
Futballistaként és sportvezetőként is komoly tapasztalattal rendelkezik
Tóth Miklós, aki a jövőben az ETO FC csapatának sikeréért dolgozik.
A miskolci születésű egykori focista klubigazgatóként segíti az NB II.-ben
szereplő zöld-fehér győri együttest.

A néhány nappal ezelőtt kinevezett klubigazgató el-
mondta, jelenleg ismerkedik az új munkahelyével.
Az ETO-val kapcsolatban aktuális kérdés a stadion
helyzete. A 2008-ban átadott, csaknem 16 ezer fé-
rőhelyes létesítmény ugyanis felújításra szorul.
„A klubvezetés eltökélt szándéka a létesítményfej-
lesztés. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez
egy óriási projekt, amelyhez idő kell. Hatalmas terü-
letről beszélünk, nagyon sok tényezőt kell figyelem-
be venni, s azt is, hogy a felújítás közben továbbra is
használni lehessen a létesítményt” – mondta az
aréna rekonstrukciójával kapcsolatban Tóth Miklós.

Hozzátette, a klub célja továbbra is, hogy minél több
saját nevelésű fiatalt építsen be az első csapatba.
„A Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia a kiemelt ha-
zai futballműhelyek közé tartozik. Szeretnénk, ha jó
játékosok kerülnének ki az akadémiáról, akik később
aztán meghatározó tagjai lesznek a felnőttgárdá-
nak. Természetesen ezzel kapcsolatban is egyez-
tettem a szakmai stáb tagjaival. Az első csapat ke-
rete nagyon fiatal, éppen ezért nem várható el az
együttestől, hogy minden mérkőzésen begyűjtse a
három pontot. Az elmúlt fél szezonban ráadásul rit-
ka balszerencséje volt az ETO-nak, amelyet renge-
teg sérülés sújtott” – fogalmazott Tóth Miklós.

A szakember arra is kitért, hogy terveznek-e új
játékosokat szerződtetni a télen.
„A klub vezetése azon dolgozik, hogy megerősítse a
csapatot. Mivel az NB II.-ben csak magyar játékosok
szerepelhetnek, ezért a lehetőségeink korlátozottak.
Nem egyszerű például olyan támadót igazolni, aki
rendszeresen képes legalább tíz gólt szerezni egy
idényben. A másodosztály mezőnye egyébként is
nagyon kiegyenlített, a mérkőzések túlnyomó ré-
szén nüanszok döntenek. Azon dolgozunk, hogy
ezekből a párharcokból az ETO minél többször győz-
tesen kerüljön ki” – jegyezte meg Tóth Miklós.

Összesen négy számban lesz érdekelt a Győri Úszó
SE két kiválósága, Jakabos Zsuzsanna és Szabó

Szebasztián a kedden kezdődő rövidpályás úszó-
világbajnokságon Melbourne-ben. Jakabos 200 és
400 méter vegyesen, valamint 200 méter pillangón
és 200 méter gyorson ugrik majd medencébe a vb-n.
Az ugyancsak győri Szabó Szebasztián 50 és 100 méter
pillangón – előbbiben a címvédő brazil Nicholas
Santosszal közösen világcsúcstartó –, valamint 100
méter gyorson és pillangón áll rajtkőre.

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 9—15.

1499 Ft/kg

Csirkemellfilé

Nyers hátsó csánk

1299 Ft/kg

Mangalica vékonykolbász

5299 Ft/kg

Hagyományos eljárással
készült füstölt szívsonka

Palcsó Zoltán Kft.

FJK szardíniafilé
olívaolajban
63 g, 6333,33 Ft/kg

399 Ft/db

Csirkecomb egész, csirkeszárny
folyamatosan kapható.

Kocsonyának való húsrészek,
sertésköröm, bôrke, hátsó csánk

folyamatosan kapható.

4399 Ft/kg

Mang. vast.kolbász 6999 Ft/kg
Mangalica sült s.zsír 4199 Ft/kg

kartonos ár

239 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,1%-os,
0,5 l, 478 Ft/l

Szerző: Pécskai István
Fotó: eto.hu




