


Igazi közösségi esemény lett az elmúlt évek során Ménfő-
csanakon a véradás, egyre többen nyújtják karjukat, hogy

másokon segítsenek. Legutóbb, decemberben rekordszámú,
166 véradó jelent meg a Bezerédj-kastélyban.

Aménfőcsana-
kiak évek óta

bizonyítják, hogy ha jó
és nemes ügyről van szó,

lehet rájuk számítani, és aktív
helyi közösségként segítséget

nyújtanak a bajban lévőknek.

Dávid Zoltánné Edit a helyi véradásszervezés
motorja, aki minden alkalommal azon fáradozik,
hogy minél több embert tudjon megszólítani.
Lehetett Covid-járvány vagy más lezárás, Mén-
főcsanakon véradás még nem maradt el. Úgy-
nevezett retro véradást tartanak, ami azt jelenti,
hogy minden véradót vendégül látnak egy
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A hosszúra nyúlt karácsonyi szünet után
hétfőn újraindult az élet az óvodákban, isko-
lákban. A Pásztor utcai Vackor tagóvodából
reggel aggódó szülők jelezték, hogy az ovi-
ban hideg van, s az óvónők figyelmeztették
őket, hogy a gyerekeket a szokásosnál job-
ban fel kell öltöztetni. Mi történt pontosan?
– kérdeztük Zsatku Ildikót, a Polgármesteri

MÁR NEM VACOGNAK A VACKOR ÓVODÁBAN
Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának
megbízott vezetőjét.

„Szerencsére nem történt meghibásodás. Ám
a hosszú téli szünetben a fűtés minimális hő-
mérsékleten ment, a régi épület lehűlt és jóval
több időbe telt felfűteni. Így kora reggel a
gyermekeikkel érkező szülők azt tapasztalták,

hogy hűvösebb van a megszokottnál. A prob-
lémás helyzetet igyekeztünk minél hamarabb
megoldani, s bár délelőtt még alacsonyabb
volt a hőmérséklet, alvásidőre a csoportszo-
bákban helyreállt a rendszer. Biztos vagyok
benne, hogy a továbbiakban már semmilyen
gond nem lesz, egyik kisgyermek sem fog fáz-
ni” – közölte Zsatku Ildikó.

2023-ban március 14-én, június 13-án,
szeptember 12-én, december 12-én várják
a szervezők az önkénteseket a ménfőcsana-
ki retro véradásokra.

virslire, kenyérre, és egy sörre vagy üdítőre, me-
lyet tavaly Laczkovits-Takács Tímea finanszíro-
zott képviselői keretéből. 2022-ben 502-en ad-
tak vért, ami az eddigi legmagasabb szám.

REKORDSZÁMÚ
VÉRADÓ MÉNFŐCSANAKON

Ingyenes, a dohányzásról való leszokást 
támogató foglalkozásokkal várjuk!

Jelentkezés: 
• Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ
• Győr, Szent Imre út 41. 3. em. • efiprogram.gyor@gmail.com
• 96/507-900/8575 mellék • www.facebook.com/efigyor

AZ EGÉSZSÉGE A TÉT!
Mondjon NEMET a cigire!
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AZ ÚJÉVI
FOGADALMAM
AZ, HOGY…
Az új év annyi mindennel indul. Ilyenkor
számot vetünk, kiértékeljük az előző
időszakot, visszatekintünk és előrené-
zünk, na meg persze: fogadalmakat te-
szünk. Ki hangosan és nyilvánosan,
akár Facebook-poszt formájában or-
szág-világ szeme láttára, ki csendben,
magában, nehogy babonásnak gon-
dolják, de mindannyian fogadkozunk.

Az kétségtelen, hogy társadalmi jelen-
ségről van szó, írásos emlékek már a
17. századból vannak arra vonatkozó-
an, hogy az új évet eskütétellel pecsé-
telték meg eleink. Azt ugyan nem tu-
dom, hogy régen mire fogadkozott a
többség, azt azonban nagyjából tu-
dom, hogy mi mire vágyunk: jobb élet-
re törekszünk, eljutunk arra a rég kiné-
zett nyaralóhelyre, és idén már tény-
leg, de komolyan, elkezdjük a diétát.

Aztán visszatérünk a mókuskerékbe, a
mindennapok szürke rohanásába, és a
fogadalmak jó része február elejére
már csak egy homályos, kelletlenül fel-
idézett emlék, és „igen, megfogadtam,
de…” kezdetű beszélgetések indító
mondata marad, amit könnyelműen
mondtunk ki a pezsgőspohár csilingelő
koccintása közben.

Pedig fontos itiner lehet egy fogada-
lom, ha tudjuk magunkat hozzá tartani.
Fonal az útvesztőben, világítótorony a
sötétben, ha van egy célunk, ami felé
tarthatunk – akkor is, ha az éppenség-
gel „csak” 10 kiló mínuszt jelent a
mostani önmagunkhoz képest. Az el-
múlt nehéz évek után mindenkinek
szüksége lehet egy célra, ami felé tart-
hat, így kevesebbet nem tudok kívánni
az új esztendőre: tartsuk be mindany-
nyian a fogadalmunkat. Akár hango-
san, akár csendben fogadtuk meg.

„Boldog, sikeres, de legfőképp egészséges új
esztendőt kívánok” – kezdte a beszélgetést a
polgármester, aki elmondta, hogy sikerült pi-
hennie az elmúlt napokban, négy életrajzi köny-
vet is elolvasott, ám újraindult a munka, így a
kórházi teendőit és a városi ügyeket is intézi.

„Most a költségvetés keretszámait alakítjuk
ki, először azt nézzük meg, milyen kötelező
feladataink vannak, és mik azok, amelyekre
ezek mellett még tudunk forrást biztosítani.
Kalkulálunk, hogy mennyi lesz a befolyt adó-
és támogatási összeg. Tárgyaltam a Győri
Útkezelő Szervezet vezetőjével, de a győriek
részéről is elindult újra a kommunikáció,
ezeket az észrevételeket is intézzük” –
mondta a polgármester. Hangsúlyozta, hogy
fontos a tervezés, ám a Covid, a háború és
az energiaválság okozta nehézségek egy
sokkal szigorúbb elszámolást feltételeznek.

„250 millió forintos támogatást kapott a város
a megemelkedett energiaköltségek finanszí-
rozásához. Amit kapunk, azt meg kell köszön-
ni. Van azonban a szolidaritási hozzájárulás,
amely komoly tehertételt jelent a nagyváro-
soknak, sajnálatos, hogy ebben nincs enged-
mény. Azt kértem Gulyás miniszter úrtól, hogy
függesszék fel ennek a hozzájárulásnak a be-
fizetését, legalább addig, amíg a háborús hely-
zet fennáll” – ismertette a városvezető.

A polgármester úgy véli, hogy időnként át
kell gondolni a nagy rendszerek üzemelte-
tését. „Jelen pillanatban folyik egy háttér-
munka, ami a gazdasági üzemeltetés opti-
malizálását jelenti minden területen. Foglal-
koznunk kell ezzel a témával, az energetikai
szisztémát kell átgondolni, hogy az ilyen jel-
legű fejlesztések milyen befektetéseket igé-
nyelnek. Sokkal több munka van a háttér-
ben, mint ami látszik” – ismertette dr. Dézsi.

A polgármester a reggeli műsorban a létesít-
mények üzemeltetése kapcsán kifejtette,

A 2023-as év első polgármesteri vizitjén a Győr+ Rádióban
dr. Dézsi Csaba András szólt a felmerülő nehézségekről, a költ-
ségvetésről, de a különböző ikonikus, győri épületek jövőbeli sorsáról
is beszélgetett a műsorvezetőkkel.

DR. DÉZSI: BOLDOG, SIKERES,
DE LEGFOKÉPP EGÉSZSÉGES
ÚJ ESZTENDOT KÍVÁNOK!
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Vig Norbert

hogy a Magyar Vilmos Uszoda nagyon rossz
állapotban van, így szükség van a felújításra.
„Azt tanultam meg, hogy semmit nem sza-
bad elhallgatni, ki kell teregetni a lapokat, a
nyitott város kommunikáció sikeresen műkö-
dik” – tette hozzá. „A felújításhoz szükséges
új engedélyek most készültek el, a projektet
a kormány is jelentős forrással, 2 milliárd fo-
rinttal támogatja, jelenleg ott tartunk, hogy
bár késik a beruházás, de startra készek va-
gyunk, zajlanak a tervezési munkálatok.

A város visszavásárolja a magánkézben lévő
Vaskakas Tavernát, amely a győri vár egyik
bástyája. A vár a szívem csücske, hiszen a
város történelmének fennmaradását, a lé-
tünket biztosította. Fontos lépés volt, hogy
vissza vásároljuk, még nincs a tulajdonunk-
ban ugyan, de egészen biztos, hogy a közel-
jövőben abban lesz, a Győr-Szol vásárolja
majd vissza” – árulta el a város első embere.

Már az új év kezdetén sűrű a beosztása a
polgármesternek. „Köszönöm nektek is az
egész éves munkátokat, hogy hiteles hírfor-
rásként tájékoztatjátok a lakosságot. Szük-
ség van erre, hiszen nagyon sok álhír lát
napvilágot, amiket meg kell cáfolni. Mi
őszintén beszélünk!”

´́
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„A jövő érdekében észszerűen, felelősen ne-
künk is meg kellett alkudnunk a tőlünk füg-
getlenül kialakult helyzettel, de a kötelező
feladatainkat elvégezzük, a nem kötelezők
esetében új megoldásokat találtunk, az érin-
tett szakemberekkel összefogva és együtt-
működve. Tervezünk és támogatókat kere-
sünk a terveinkhez, tárgyalunk a megvaló-
sítható jövőről” – nyilatkozta a Győr+ Médiá -
nak dr. Dézsi Csaba András polgármester.

JANUÁR
Mozgalmasan kezdődött a tavalyi év, az új
gázbeszállítóról rendkívüli közgyűlésen dön-
töttek a képviselők. A gázkereskedő ugyanis,
amelyik addig hat éven keresztül megbízha-
tó partnerként szállította Győrnek a hő- és
melegvíz-szolgáltatáshoz szükséges gázt,
egyoldalúan felmondta a szerződést a gáz
világpiaci árának emelkedésére hivatkozva,
és beszüntette a gázszállítást. A szolgáltatói
szerződés egyoldalú, jogtalan felmondása
nehéz helyzetbe hozta a várost. A gázár-
emelés tavaly több mint 3 milliárdos több-
letköltséget jelentett a Győr-Szol számára.

Elindult a győri egyetem fejlesztését meg-
határozó projekt, az új tudományos és inno-
vációs park megvalósítása. A beruházás első
lépéseként a volt kekszgyár emblematikus
„kockaépületét” újítják fel és hoznak létre
egy nyitott, innovatív és kreatív platformot
vállalati-egyetemi-kutatóintézeti kooperá-
ciók számára. A kockaépületben 6 szinten,
több mint 4 ezer négyzetméteren lesz hely
a többi között az egyetem új designképzé-
seinek is.

FEBRUÁR
Elkészült a győri Hallgatói és Oktatói Klub
energetikai felújítása, szinte teljesen megújult
a Bridge. A népszerű épület utólagos hőszige-
telést és napelemrendszert kapott, valamint
korszerűsítették a fűtést is. A közel 175 millió
forint értékű beruházás egy KEHOP-projekt
részeként, állami forrásból készült el.

Magyarország kormánya 10 milliárd forint
állami támogatást ad a Győri Ipari Park bő-
vítésére. A döntés február elején jelent meg

a Magyar Közlönyben. „Az ipari park gya-
korlatilag betelt, bővítése a város gazdasági
továbbfejlesztése érdekében kiemelten
fontos” – ezt mondta dr. Dézsi Csaba
András polgármester.

Műfüves és biztonságos lett a Páva utcai
játszótér. A komplex felújítás keretében új
játékeszközöket, pihenőpadokat, homoko-
zót helyeztek ki, az esztétikus műfüves bur-
kolattal ellátott területet körbe is kerítették.
A beruházás 22 millióba került.  

Orchestral Rick címmel Rick Wakeman adott
koncertet a Győri Filharmonikus Zenekarral
a Richter Teremben. Az angol billentyűs a
Yes alapító tagja volt, az 1970-es évek óta
pedig aktív szólóban is. A győri koncert prog-
ramjában a régi szólólemezek dalai mellett
a Yes, és David Bowie legnagyobb slágerei is
felcsendültek.

A Kuopio parkban elkezdődtek a parkoló lemez
tényleges előkészítő munkálatai, megnyitot-
ták a park közepén kialakított ideiglenes par-
kolókat. Az adyvárosi fejlesztés kapcsán a
parkolólemez mellett felújítják a meglévő já-
tékeszközöket, új, automata illemhelyet tele-
pítenek, a fás, ligetes területen padokat állí-
tanak fel, illetve futópályát és parki sétautakat
építenek. A parkban telefonfeltöltős ülőhelyek
és közvilágítási oszlopok is lesznek, a terüle-
ten wifis internethálózat áll majd az ott tar-
tózkodók rendelkezésére. Az összesen két és
fél milliárd forint állami forrásból megvalósuló
parkolólemez építésének befejezését 2023
tavaszára tervezik.

Új fejezet kezdődött az egykori Zrínyi utcai
kórház életében, ugyanis kormányzati támo-
gatással egészségtechnológiai campust és
kompetencia-központot valósít meg a Szé-
chenyi István Egyetem. Az elmúlt év végén
került az intézmény tulajdonába a 2,7 hektá-
ros, 18 ezer négyzetméteres hasznos terüle-
tű komplexum, azóta megindult az előkészítő
és tervező munka – jelentették be február-
ban. A Széchenyi-egyetem egyelőre terve-
zéshez kapott kormányzati támogatást.  

MÁRCIUS
A hónap elején érkeztek meg városunkba az
ukrán menekültek, akik az orosz-ukrán há-
ború miatt kerestek hazánkban menedéket.
A győri önkormányzat mellett a Máltai Sze-
retetszolgálat, a Vöröskereszt, győri cégek
és magánszemélyek segítették és segítik a
mai napig is a menekülteket szálláshoz, éle-
lemhez, ruhához jutni.

Nehéz, küzdelmes év áll a város mögött de az országon is végigsöprő járvány, és az energiaárak
brutális emelkedése közepette is megőrizte pénzügyi egyensúlyát Győr.  A nehézségek ellenére is
fejlődött, szépült városunk.

EZ VOLT AZ ÉV / 1. RÉSZ

FEJLODÖTT, SZÉPÜLT VÁROSUNK
Összeállította: Földvári Gabriella
Fotó: Győr+
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Március első napjaiban rakták le a Győri Re-
formátus Bölcsőde alapkövét. A közel 600
milliós beruházás keretében egy 2 csoport-
szobás, 24 férőhelyes, modern, akadály-
mentes, energiatakarékos bölcsőde épül a
Református Egyházközség Kossuth Lajos
utcai ingatlanának hátsó oldalán, a Bálint
Mihály utcában.

A nemzeti ünnep után kezdődött a 83-as út
győri bevezető szakaszának, és két turbó-
körforgalmának átépítése. A bevezető sza-
kaszt 2x2 sávosra, a Malom utca végén és
az Aranyhal étterem mellett többsávos kör-
forgalommá építi át a NIF Zrt.

Elkezdődött a Grabo-sátor átépítése kosár-
labda-komplexummá. Az adyvárosi sport -
létesítmény kívül-belül megszépül, új funk-
ciót kap, és a verseny-, illetve a szabadidő -
sportot fogja szolgálni, valamint a környe-
zetét is rendbe teszik.

Lerakták az új mentőállomás alapkövét. A
kormány támogatásával 3 milliárd 345 millió
forintos központi segítséggel valósulhat
meg a létesítmény az egykori Vadász-lakta-
nya területén a Modern Városok Program
keretében. Várhatóan már idén ősztől indul-
hatnak munkába a győri mentők a Szauter
utcából.

Március 15-én díszközgyűlést tartottak a
városházán, ahol dr. Dézsi Csaba András
polgármester Győr Város Sajtódíjával tün-
tette ki Nagy Rolandot, a Győr+ Rádió fő-
szerkesztőjét, műsorvezetőjét, sportripor-
tert, és Szendi Krisztiánt, a Győr+ Televízió
operatőr-vágóját, gyártásvezetőjét. Győr
Megyei Jogú Város díszpolgára címet kapott:
Bana József, Horváthné dr. Knausz Márta,
Paár Attila, Tőke László Zoltán. Pro Urbe
Győr díjban részesült: dr. Andréka György,
Borsa Kata, Nagy Péter és Tóth Attila.

Új városrendészeti iroda nyílt Szigetben, a
Köztelek utcában, hogy még hatékonyabban
tudják őrizni a város biztonságát a szakem-
berek.

Több mint két évtizednyi szünet után márci-
us végén fellebbent a függöny a Czuczor
Gergely utcai Padlásszínház színpadán. Nyi-
tó előadásként Karácsony Gergely „152 lé-
pés Auschwitz felé” című darabját láthatta a
közönség.

Megrendezték az I. Győri Póni Olimpiát a
gyirmóti Rodeo Ranchen, ahol mintegy har-
minc óvoda ötszáz óvodása és száz óvoda-
pedagógusa vett részt. A program az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a győri önkor-
mányzat segítségével valósulhatott meg.

Átadták az Ifjúság körút 31–35. szám mö-
götti területen a város új kondiparkját. A
központi forrásból létrejött beruházás azért
valósult meg, hogy minél több győri kapjon
lehetőséget az ingyenes sportolásra.

A Püspökerdőt és a győrszentiváni Tölgyes-
erdőt helyi védettség alá helyezte a győri
önkormányzat.

ÁPRILIS
Az április 3-ai országgyűlési választásokat
Győr két körzetében Simon Róbert Balázs
(Fidesz–KDNP) és Kara Ákos (Fidesz–KDNP)
nyerte.  

Az április 7-i egészség világnaphoz kapcso-
lódva 1993 óta lakossági egészségmegőrző
programsorozatot rendez a győri WHO
Egészséges Városok Programiroda Egészség-
Piac címmel. 2022-ben hét helyszínen várták
az érdeklődőket egészségügyi szűrővizsgála-
tokkal, előadásokkal, tanácsadásokkal.

Gerzson és Panka néven adták át a Kálvária
utcai játszóteret, ahol fogyatékkal élő és ép
gyermekek együtt játszhatnak. A színes, mi-
nőségi, nagy területen kialakított játszóté-
ren többek között helyet kapott egy kombi-
nált vár, egy akadálymentes hajó, egy táv-
csöves kilátó, oszlopokból kialakított erdő,
egy különleges hálós hinta, valamint egy fo-
tós fal, ami hangokat kiadó elemeket is tar-
talmaz.

Új, érzékelős jelzőlámparendszert helyeztek
üzembe a Szalay Imre–Liget–Nyár utca ke-
reszteződésében, amelynek megvalósítása
a balesetveszélyes kereszteződés miatt volt
fontos.

Tizenkét magyar költő nevét és legnépsze-
rűbb verseiknek idézetét tartalmazza az a
forgatható tábla, melyet a magyar költészet
napja alkalmából helyeztek ki a Kodály Zol-
tán utca 2/C épület elé.

A Káptalandomb és a vár megmaradt részei
nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak a
Káptalandomb lábánál. A nemzeti emlékhe-
lyek a magyar történelem legfontosabb hely-
színei, melyek a valóságban és jelképesen is
megtestesítik a nemzeti emlékezetet. Két éve
a győri Káptalandomb is közéjük tartozik. Az
ezt megörökítő feliratos kőoszlopot, a sztélét
Zsigmond Attila képzőművész tervezte.

Ingyenes világzenei koncertek, nemzetközi
hírű fellépők, táncszínházi produkciók és
házfalakon táncoló művészek – mindezt a
Bartók-tavasz rendezvénysorozat kínálta,
melynek Győr volt az egyik helyszíne. A ren-
dezvénysorozat a Győri Balett GisL című elő-
adásával indult, melyet a fellépők Markó
Iván emlékének ajánlottak.
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A boldog családot dr. Dézsi Csaba
András polgármester csütörtökön
Kenus utcai otthonukban látogatta
meg, és 100 ezer forintot ajándéko-
zott nekik.

„Amióta polgármester vagyok, azóta
az önkormányzat 100 ezer forinttal tá-
mogatja az év első szülöttjét. Öröm, és
fontosnak tartom, hogy babákkal bő-
vüljön a város. A Babaligetet is azért
nyitottuk meg, hogy a Győrben szüle-
tett gyermekek egy-egy fát kapjanak,
ezzel is kötődjenek a városhoz. Most
olyan fiatal családdal ismerkedtem
meg, akiken látszik, hogy szeretik
Győrt, pozitívan gondolkodnak, fan-
tasztikus emberek” – hangsúlyozta dr.
Dézsi Csaba András.

LINETT, AZ ÉV ELSŐ GYŐRI BABÁJA
Kránitz Linett január elsején 0 óra 3 perckor, 3420 grammal és 50 cm-
rel, apukája jelenlétében született meg a Petz Aladár Egyetemi Oktató
Kórházban. Ő lett az idei év első győri újszülöttje.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Az anyuka, Kránitz Dorina elmesélte,
négy nappal korábbra várták a babát,
végül december 31-én este 8-kor men-
tek be a kórházba, 9-kor került a szülő-
szobára, ahol az orvos megemlítette,
hogy lehet, övé lesz az év első babája,
hiszen minden esélyük megvolt rá. A
szülés pedig rendben zajlott, és éjfél
után 3 perccel látta meg a kislány a nap-
világot. A baba egészséges, jó kislány,
azóta is szépen fejlődik, eszik, alszik,
nem sírós – mondja az anyuka.  

Dorina hozzátette: hatéves kisfiának ja-
nuár elsejére tervezték a szülinapi buliját,
aki január 4-én született, de még 31-én
délelőtt átadta neki az ajándékát, hátha
mégsem tud ott lenni az ünnepségen. A
kisfiú egyébként nagyon várta Linettet,
szeretettel, figyelemmel veszi körül hú-
gát és óriási segítsége az anyukának.

Dorina és András négy éve vannak
együtt, két éve lesz februárban, hogy
összeházasodtak, az anyuka az Árkád
egyik boltjának üzletvezetőjeként
ment szülési szabadságra, az apuka
pedig az Audi-gyár gárdáját erősíti.
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AGyőri Balett társulata átmenetileg az
Audi Hungaria Pipacs épületének ren-
dezvénytermében tartja próbáit, mi-

közben az Árpád úti autóparkolóban külön
próbaterme van az együttesnek. A Győr+ an-
nak járt utána, miért kényszerült költözni a vi-
lághírű együttes, mi áll a történtek hátterében.

A színház épületébe már korábban sem fért
el egy új próbaterem a táncosoknak, ezért az
Árpád úti garázsban alakítottak ki számukra
egy megfelelő méretű helyiséget. „Sajnos
azonban a működés során kiderült, hogy ez a
próbaterem egyáltalán nem felel meg rendel-
tetésének” – tájékoztatott Gutay Zoltán, a
Győr-Szol vagyonkezelési igazgatója. „Gépé-
szeti hiányosságokból adódóan baj van a fű-
tési, hűtési, melegvíz-ellátási rendszerrel.
Nem szabályozható pontosan a padlófűtés,
így a talaj melegebb, mint ami a táncosok
számára optimális volna. A légszívó cső rend-
szeresen eldugul. Ezeknek a műszaki gon-
doknak a megoldására elhívtuk a gépészeti
rendszer tervezőjét. Szeretnénk pontosan

MIÉRT KELLETT A GYORI BALETTNEK
ÁTKÖLTÖZNI AZ AUDIBA?

megtudni, hogy tervezési hiba áll a háttérben,
vagy csak nem szerelték be azokat a műszaki
egységeket, melyeket a tervező előírt.”

Gutay Zoltán szerint ennél is nagyobb baj,
hogy a 2019-ben átadott épület tervezése,
kivitelezése során az energetikai szempon-
tok teljesen a háttérbe szorultak, így a pró-
baterem működtetése az energiaárak eme-
lésével rettenetesen drága, egy művészeti

´́

együttes számára szinte megfizethetetlen.
A Győr-Szol a Győri Balett kérésére átmene-
tileg elengedte a havi bérleti díjat, ám a re-
zsiköltségek még ennél is többe kerültek.

„A korábbi években havonta 280 ezer forintba
került az áramdíj, most 3 millió forint” – so-
rolja a megdöbbentő adatokat Velekei László,
a társulat igazgatója. „A havi rezsiköltség
csaknem eléri a 6 millió forintot. A város négy
nagy művészeti együttese – a Győri Balett, a
Győri Nemzeti Színház, a Győri Filharmonikus
Zenekar és a Vaskakas Bábszínház – az ön-
kormányzat szakértő koordinálásával észsze-
rű együttműködést alakított ki. A színház
egyelőre kiköltözik az épületéből, nem volna
illendő – meg pénzünk sincs rá –, hogy mi
meg havi 6 milliót költsünk csak a próbákra.

Az Audi gesztusát nagyon köszönjük, a két-
szer kétheti próbalehetőség gyakorlatilag
két hónapot jelent nekünk, hiszen ezen túl-
menőleg mintegy egy hónapot turnézik a
társulat” – tájékoztatott Velekei László.

A GYŐR+ UTÁNAJÁRT

„Nagyon örülök, hogy megrendezhetjük ezt
a tornát, hogy az egyetem bekapcsolódott
ebbe a munkába, hiszen nagyon sok min-
denkit tudnak képviselni, legfőképp a fiata-
lokat, és az ő sportolási lehetőségük, fejlő-
désük fontos számunkra. Az egyetem sok
sportágban jelen van, számítunk is rájuk. A
város amit tud, az adott sportágak területén
hozzátesz a sikerekhez. Szeretnénk a jégko-
rong sportot is népszerűsíteni. A nemzetközi
versenyekbe való bekapcsolódás is fontos,
hiszen ezen alkalmakkor meg lehet mérni,
milyen erős a csapat" – hangsúlyozta a vá-
rosvezető, aki arra is biztat mindenkit, hogy
használják ki a jégpálya adta lehetőségeket."
A csarnok nyitva áll, el kell jönni és kipróbálni
ezt a lehetőséget, hiszen ilyenkor van a sze-
zon. Köszönöm a győrieknek, hogy a belé-
pőjegy megváltásával is támogatják a csar-

A Széchenyi István Egyetem hagyományőrző szándékkal rendezte meg az UNI-Győr Hockey Cup nemzet-
közi tornáját a Nemak Jégcsarnokban január 11. és 13. között. A nyitómeccsre és köszöntőkre szerdán
este került sor, melyen a sportért is felelős alpolgármester, Radnóti Ákos üdvözölte a versenyzőket.  

NEMZETKÖZI LIGÁBA KÉSZÜLNEK A HOKISOK
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Ács Tamás

nok működtetését" – emelte ki Radnóti
Ákos, aki arról is beszélt, hogy az energiavál-
ság ellenére is szeretnék, ha a jégcsarnok
továbbra is nyitva lenne.

Dr. Gyömörei Tamás Attila, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem docense, a Testnevelési és
Sportközpont vezetője a liga kapcsán arról
beszélt, hogy mindez nagy kiugrási lehető-
ség az egyetemi csapat számára, hiszen ezt
a szezont egy tesztévnek szánták, ahol
megvizsgálják, hogy a SZE számára a jégko-
rong sportágban milyen nemzetközi megje-
lenésre, tornákra való bekapcsolódásra van
lehetőség. „Az alapozáshoz azonban szük-
ségünk van az ETO Hockey Club együttmű-
ködésére, amelyet már egy éve megkezd-
tünk, hiszen folyamatos utánpótlás biztosí-
tására lesz szükség. Szeretnénk a fiatalokat
egyrészt Győrben tartani, másrészt az egye-
temünkre hívjuk őket, hogy kialakíthassunk
egy nagyobb létszámú csapatot" – hangsú-
lyozta a vezető.
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RÖVIDEN

A betegség kórokozója a Toxoplasma gondii nevű egysejtű.
Nicolle és Manceaux mutatta ki 1908-ban egy észak-afrikai
rágcsáló, a fésűs patkány szervezetében. Még ugyanabban
az évben többen megtalálták ezt a kórokozót nyulakban,
majd egerekben és patkányokban, később szárnyasokban,

kutyákban, macskákban és csaknem minden
gerinces állatban.

Előzmények
Az ember toxoplazmás fertőzését Wolf és
Cowen írta le először (1937) egy agyhártya-
gyulladásban szenvedő csecsemő esete kap-
csán. Két évvel később újabb ilyen eseteket
figyeltek meg újszülötteken, és ezek alapján
leírták a betegségre jellemző általános tüne-
teket: vízfejűség, meszes gócok az agyban, a
szem ér- és ideghártya-gyulladása. A kór -
okozó által okozott betegséget szövettani
vizsgálattal igazolták. Ha a kóros elváltozást
szenvedett szöveteket egészséges állatokba
oltották át, azonban idővel ki tudták mutatni
a toxoplasmosis kórokozóját. Kutatásukkal
például bizonyossá vált, hogy a terhesség
idején fellépő fertőzés következménye vele-
született toxoplasmosis lehet, továbbá, hogy
az AIDS-ben, valamint a szerv- és a csontve-
lő-átültetést megelőző immunszuppresszív
kezelés következményeként a krónikus fer-
tőzések fellángolhatnak.

Talán kevesen tudják, hogy szer-
vezetünkben milyen jelentős
szerepet töltenek be azok a kis
baktériumok, melyek elsősorban
a bőrünkön, a bélnyálkahártyán,
a légutakban, és nőknél a hü-
velyben fészkelték be magukat
nem sokkal születésünk után. Je-
lenlétükről leginkább csak akkor
szerzünk tudomást, ha már va-
lamilyen károsodás érte őket.
Ilyenkor azonban gyakran drámai
változások zajlanak le szerveze-
tünkben: szinte állandóan be-

Velünk élő BAKTÉRIUMOK
tegnek érezzük magunkat, a leg -
enyhébb fertőzést  is azonnal
összeszedjük. A baktériumok
ugyan minden, a külvilággal
érintkezésbe kerülő testfelüle-
tünkön élnek (kivétel a gyomor és
a szem, ám legnagyobb mennyi-
ségben a bélnyálkahártyán for-
dulnak elő. A béltraktus nemcsak
az emésztésben és kiválasztás-
ban tölt be jelentős szerepet, ha-
nem az immunvédekezésben is
fontos funkciói vannak. A benne
található bélbaktériumok száma

1014, ami egy átlagos súlyú fel-
nőtt ember testtömegéből 6-8
kilogrammnyit tesz ki! Ezek a
baktériumok nemcsak a bélrend-
szer helyi védekezésében, ha-
nem az immunrendszer állandó
„ébrentartásában", egyes anyag-
cserefolyamatok szabályozásá-

ban és néhány vitamin termelé-
sében is részt vesznek. Az egy-
oldalú, helytelen táplálkozás, a
rossz emésztés, a környezet-
szennyező anyagok, egyes gyógy-
szerek, allergiák és a tartós
stressz jelentős fokban károsít-
hatja a normál flórát.

születés utáni fertőzés következménye-e,
vagy a magzati élet során jut a szervezetbe.
Eszerint megkülönböztetünk szerzett és ve-
leszületett  toxoplasmosist.

Tünetek
A fertőzést követően hőemelkedés, hurutos
tünetek, nyirokcsomó-megnagyobbodás je-
lentkezik. Az esetek többségében a nyaki tá-
jon jelentkező diónyi, mogyorónyi nyirokcso-
mók hívják fel a figyelmet a kórokozó táma-
dására. A betegek rendszerint ezzel a tünettel
keresik fel az orvost. A ritkább kórképek közé
tartozik a tüdő-, az agyhártya- és agyvelő-
gyulladás. Az akut fertőzés tüneteinek az im-
munitás kifejlődése, az antitestek megjelené-
se vet véget, s ennek eredményeképp kifej-
lődnek a toxoplazma cisztás, nyugvó alakjai. A
terhesség idején az anyát érő friss fertőzés
következtében a kórokozók átjutnak a méh-
lepényen, és károsítják a magzatot. Spontán
vetélést, halvaszületést vagy veleszületett to-
xoplasmosist okoznak. A kórokozó hatása a
terhesség első harmadának végén és a má-
sodik harmadában a legsúlyosabb.

A TOXOPLAZMA-
FERTŐZÉSRŐL

Emberi fertőzés
A fertőzés emberek közti előfordulását szá-
mos szerológiai vizsgálattal ellenőrizték. Az
eredmények egybehangzóan arra utalnak,
hogy a fertőzöttség gyakorisága az életkor-
ral növekszik, és a 60 éveseknek már 50-60
százaléka átesett a fertőzésen. A fertőzések
zöme a 15 és 25 év közötti korosztályra, a
nők reprodukciós (szülőképes) időszakára
esik. Klinikai szempontból a toxoplasmosis
két fő csoportba osztható aszerint, hogy a

Szerző: Dr. Radics Judit        
pszichiáter, alvásszakértő főorvos
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Szerző: Füves Zsuzsa        
mentálhigiénés szakember, tréner, 

coach, tanácsadó

ÖSSZHANG ÉS BIZALOM
A KÖZÖSSÉGEKBEN

Rokon lelkek
Az egyén azt érzi, szívesen beszélget a má-
sikkal és örömmel van a társaságában. Ro-
kon lelkekként gondolnak egymásra ezek az
emberek, hiszen sok tekintetben hasonlíta-
nak. Megbíznak egymásban, egymás társa-
ságában „kinyílnak.” A hasonlóság érzése a
ruházatban, a gondolkodásban és a beszéd-
ben is megnyilvánulhat. A legfontosabb
szempont a közös értékrend. Miben hiszünk
mi és miben hisz a másik.

JÓ TUDNI
Összhang a munkahelyen
Munkahelyen feltétlen szükséges ki-
alakítani a dolgozók összhangját ah-
hoz, hogy a munkatársak hatékonyan
tudjanak dolgozni. Amennyiben a
munkahelyi kommunikáció transzpa-
rens, a vezetőség szán időt és nyújt
bizalmat azzal, hogy kollégáit tájé-
koztatja a cég eseményeiről, abban
az esetben megteremti az összetar-
tozás érzését a dolgozói között. Egy
közösséghez tartozónak érzik magu-
kat, szívesen jönnek a munkahelyük-
re, elköteleződnek.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA Munkahelyen a közös célok, az elérési utak
tudják megteremteni a munkatársak össz-
hangját. A családokban már működik az
összhang egyes családtagok között.
Amennyiben kevésbé, érdemes átgondolni,
mi állhat az összhang kialakulásának útjában.

Egy stresszes vagy frusztrált légkörű csa-
ládban nehéz kialakítani a családtagok
összhangját. Csak kölcsönös tisztelet és
megértés alakíthat ki összhangot. A hoz-
záállásunkon és szándékunkon sok múlhat
a munkahelyi és családi színtéren is. Ter-
mészetesen a mindennapokban nem szük-
séges mindenkivel összhangban lennünk.
Bizony vannak olyan kapcsolatok, ahol az
egymás megértésének a szintje alacso-
nyabb. A tisztelet megadása itt is fontos
szempont.

Kapcsolódás érzése
Ahhoz, hogy a másik emberhez tudjunk
kapcsolódni, elengedhetetlen a megértés.
Ehhez beszélgetnünk kell vele. Meg kell is-
mernünk a helyzetét, a tapasztalatait és
akár azonosulni szükséges az érzéseivel is.
Ezt ki is fejezhetjük irányába beszéddel
vagy gesztusokkal. Ezzel elindítjuk a kap-
csolódás érzését. Amennyiben jó hallgatók
vagyunk, megértést sugárzunk és bizalmi
légkört teremtünk. Nyilván magunkból is
szeretnénk valamit beletenni a beszélge-
tésbe, hogy kialakuljon a kapcsolódás, hi-
szen két külön világ találkozik. Azonban
nagy tudatosságot igényel, hogy a másik-
hoz úgy kapcsolódjak, hogy ne én kerüljek
előtérbe.

Végezetül egy szép gondolat: Csak azok tud-
nak egymás mellett csendben ülni, akik kö-
zött nagy az összhang. Így van? Szeretettel
teli és békés új évet kívánok!

Az összhang az a képesség, amikor bizalmi kapcsolatokat építünk ki másokkal. Ezek a kapcsolatok
az esetek zömében hosszabb távon is működnek. A kapcsolatok kialakulása akár pillanatok alatt is
megtörténhet. Gyakran az első benyomás során már létrejön. Akár a fizikai megjelenés, akár a meg-
bízhatóság érzése is kiválthatja.

,,CSAK 
KÖLCSÖNÖS 
TISZTELET 
ÉS MEGÉRTÉS 
ALAKÍTHAT KI 
ÖSSZHANGOT”

Felvállalni magam a családban 
és a munkahelyen
Bizalommal teli légkörben könnyebben fel-
vállaljuk érzéseinket vagy akár hibáinkat is.
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Január 6-án tartotta legújabb előadásának
premierjét a teátrum, ezúttal nemcsak a
darab különleges, hanem a helyszín is, hi-

szen a Richter Teremben láthatja a nagyérde-
mű a Zakariás Zalán rendezte opera- és ope-
rettgálát. Bakos-Kiss Gábor kérdésünkre el-
mondta, hogy a filharmonikusok otthona le-
hetőséget teremt a koncertélmény fokozásá-
ra. „Zavarba ejtő és szívet melengető az a nyi-
tottság és kedvesség, ahogy a közönségünk
hozzánk áll. Maga az előadás is a helyszínre
van adaptálva, a nézők pedig mindig hálásak
azért, amikor a színház elkezd alkalmazkodni.
A pozitív visszajelzések pedig az ember hitét
erősítik abban, hogy a legfontosabbak egy
előadásban mégiscsak azok a művészek, akik
ott állnak a színpadon és szórakoztatnak” –
fogalmazott a direktor.

A produkcióban a zenés színház meghatá-
rozó művei csendülnek fel, kibontakoznak a

Az energiaválság okozta nehézségek áthidalása miatt a Richter Teremben vendégeskedik elsőként 2023-
ban a Győri Nemzeti Színház. „Az asszony ingatag” című operagála már most óriási sikernek örvend.

ÉVINDÍTÓ ZENEI UTAZÁS A SZÍNHÁZZAL
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: O. Jakócs Péter

Rossini-szólamok, elkápráztatnak a verista
operák, míg végül elérkezünk a legnagyobb
magyar szerzők dallamaihoz. „Az egész gála
lényege az, hogy Verdi munkássága és élet-
műve hogyan hatott nemcsak az európai,
hanem a magyar operajátszásra, vagy adott
esetben Verdi jellegzetes motívumai hogyan

érvényesültek például Erkel operáiban” –
mesélt az előadás hátteréről Bakos-Kiss Gá-
bor. Az igazgató kiemelte, arra a legbüsz-
kébb, hogy a vendégművészekkel karöltve
egy olyan erős közösség alakult ki, amelyik
adott esetben egy betegségre is könnyen
reagál, ahogy erre volt példa a napokban is.
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Aki most vágna bele, annak néhány jó
tanácsot adunk, mielőtt megtenné az
első kapavágást. Először is végig kell

gondolnunk, hogy lesz-e elég időnk a kert ápo-
lására, mert a gyomlálás, a locsolás és a szüret
sem várhat holnapig. Érdemes először csak ki-
csiben elkezdeni, kísérletezni.

A legfontosabb tanácsom, hogy ne legyünk
a kertünk rabszolgái, olyan növényeket vá-
lasszunk, amikkel könnyedén elboldogulunk.
Kezdetnek egy 100 négyzetméteres kert-
rész beültetése is elég nagy feladat, egy jól
kialakított, 300-400 négyzetméteres zöld-
ségeskert pedig már egy 4 tagú családot el-
lát zöldséggel. A zöldségest érdemes kiegé-

A KERT, A KERTÉSZ ÉS A KERTI TERMÉS
Az elmúlt időszakban nagyon sokan nekiláttak kertészkedni. Ki ki-
csiben, ki nagyban, voltak, akik az ablakpárkányon neveltek palán-
tát, vagy csak csíranövényeket a konyhapulton, sokan a kertet ás-
ták fel a gyepfelület rovására, és alakítottak ki zöldségágyásokat.

szíteni pár gyümölccsel is, ültessünk málnát,
szedret, ribizlit, sárgabarackot, meggyet
vagy cseresznyét. Ezek ugyanis beérik éven-
te 1-2 permetezéssel. Az őszi és tavaszi le-
mosó permetezés elengedhetetlen, hiszen
ezzel nemcsak a termést, de a fát is megóv-
juk, egészségesen tartjuk.

Ha csak pár négyzetméteren szeretnénk
kertészkedni, akkor érdemes egy magas -
ágyást készíteni. Legjobb fából vagy desz-
kából megépíteni. Fontos, hogy az oldala
természetes anyagból legyen, a vizet és a
levegőt is át tudja engedni. Az aljára tegyünk
1×1 cm-es vakondhálót, az első 1/3 részbe
fás szárú apríték kerüljön, a következő 1/3-
ra érett komposzt vagy lomb, a felső részére
pedig kerti föld vagy virágföld érett kom-
poszttal keverve. Hagyjuk egy-két hónapig
állni, hogy megtömörödjön, mielőtt vetőma-
got vagy palántát ültetünk bele.

A leendő kertészkedő egy kertbarát-össze-
jövetelen sokat megtudhat. A Kertészek és
Kertbarátok Győr Városi Egyesületének hon-
lapján, a www.gyorikertbarat.hu oldalon
megtalálhatók az aktuális, ingyenes előadá-
sok időpontjai.

Szerző: Nagykutasi Viktor
kertész-szakíró

Fotó: shutterstock.com/Rawpixel.com

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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Gyárvárosi, 1 szobás, 42 nm-es, komfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás,
36–55 nm-es, határozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Adyváros kizárva. (Hirdetésszám: 676) 

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 44–
66 nm-es, 2-3 szobás, belvárosi, nádorvárosi, tég-
laépítésű, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 683)

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
50–90 nm-es, 2-3 szobás, határozatlan idejű bel-
városi bérleményre. (Hirdetésszám: 795)

Szigeti, 1 szobás, 31 nm-es, összkomfortos, fel-
újított, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1,5-2 szobás, 35–60 nm-es, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. (Hirdetésszám: 796)

Nádorvárosi, 1 szoba+hálófülkés, 43 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 673)

Tel.: 96/505-050

A Rába Paál László Képzőművész Kör kiállítása
nyílik január 17-én 16 órakor a Marcal étte-
remben. A tárlatot Böjtös Sándor, az Ady Endre
Közművelődési Egyesület elnöke nyitja meg. A
kiállítás március 13-ig tekinthető meg.  > > >

Január 18-án, Szent Margit ünnepén 18 óra-
kor Veres András megyés püspök szentmisét
celebrál a Nagyboldogasszony-székesegy-
házban. Előtte 17.30-kor közös imádság lesz
a Püspökvár udvarán.  > > >

Magyar kultúra napi táncház lesz január 20-
án 17 órától a Rómer Házban, a Kisalföld
Kultúrájáért Egyesület szervezésében. A
rendezvényen fellép a Mesics György és ba-
rátai zenekar, lesz játszóház, kiállítás és
tánctanítás is.  > > >

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

Összerondították a mosdót, amitől el-
dugult a vécé, a helyiségben össze-
törték a két hete felszerelt toalett -

papír-tartókat, az elektromos radiátort védő
rácsot lefeszegették, a fűtőtestet ellopták, a
folyosó falait összefirkálták. A hívatlan láto-
gatók a parkolóházban a mozgásukban kor-
látozottak, a betegek számára biztosított
kerekes székeket rendszeresen felviszik a
lépcsőfordulókba, ezzel bosszantva azokat,
akiknek szükségük lenne rájuk, és plusz-
munkát adva a takarító személyzetnek. Ez-
úttal még egy „szeretettel” feliratot is elhe-
lyeztek az ülőrészen, a végsőkig fokozva a
pofátlanságot. A rombolással több százezer
forint kárt okoztak, és a jó szándékú látoga-
tókat egy időre megfosztották a mellékhe-
lyiség használatától. 

Sajnos az ilyen és hasonló rongálások, lopá-
sok rendszeresen okoznak problémát a győri
parkolóházak vizesblokkjaiban. A takarítást
követő egy-két órán belül elönti a piszok a
helyiségeket, eltűnnek a kihelyezett papír-
tekercsek, mosdószerek, a mozdítható be-
rendezési tárgyaknak lába kél, a nem moz-
díthatóak használhatatlanná válnak. A par-
kolóházakban talált hulladék arra utal, hogy
– főként az éjszakai órákban – egyesek
drogtanyának nézik az épületet, mások ide
húzódnak be a hideg elől. A tolvajok, rongá-

VANDÁL PUSZTÍTÁS 
A PARKOLÓHÁZAKBAN 
Nem mindenkinek teltek az elmúlt év utolsó napjai a békesség, a
szeretet jegyében. A győri Petz Lajos parkolóházban vandálok
pusztítottak december végén.

lók miatt az érkezők gyakran nem tudják
igénybe venni a mosdókat, arról nem is be-
szélve, hogy éves szinten milliós nagyság-
rendű kárt okoznak az üzemeltetést végző
Győr-Szol Zrt.-nek. Amennyiben ez a gya-
korlat folytatódik, kérdésessé válhat, hogy a
szolgáltató meddig tudja még biztosítani a
parkolóházakban működő nyilvános illem-
helyek nyitva tartását.

Folyamatos üzemben végezte mun-
káját a GYHG Győri Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. 2022 decem-

berében is. A lakosság lehető legjobb ki-
szolgálása érdekében karácsonykor, szil-
veszterkor és újév napján egyaránt megtör-
tént a hulladékgyűjtő edények kiürítése. A
karácsonyi ajándékozásból származó meg-
növekedett csomagolóanyag-mennyiség –
ami főleg papír – elszállítása a szelektív szi-
getekről megnövelt kapacitással történt. 

A karácsonyi ünnepkörhöz köthetően ér-
dekes észrevétel, hogy az évtizedes ha-
gyománnyal ellentétben nem december
25-én, hanem december 24-én volt a
legtöbb hulladék a győri szelektív szige-
teken. Sokan tehát már az ajándékozás
napján kidobták a csomagolóanyagokat.
A két ünnep között népszerűek voltak a
győri hulladékudvarok, a létesítmények
munkanapokon megerősített személy-
zettel voltak nyitva.

Szilvesztert követően a szelektív szigete-
ken az üveggyűjtő edények ürítése tör-
tént bővített kapacitással. Munkanapo-
kon, karácsonykor és újévkor egyaránt fo-
lyamatos volt a szelektív szigetek takarí-
tása, valamint a zugszemét közterületről
történő elszállítása. 

DOLGOS ÜNNEPNAPOK
A GYHG-NÁL

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.
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Győr, Mészáros Lőrinc u. 12.

Mindennemű 

HAUZER PÉTER
kárpitos

KÁRPITOZÁST
vállalok

INGYENES

FELMÉRÉS
Komplex szolgáltatással, 
EEXXPPRREESSSSZZ  HHIIBBAAEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSSSSAALL  
vállaljuk társasházak közös 
képviseletét.

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS

AHAUS Ingatlankezelő Kft.
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 44.
+ 36 30 921 8780 • info@ahaus.hu
www.ahaus.hu

KÉRJEN AJÁNLATOT!

Jelentős az idén cserélni szükséges mérők
száma, így a fagyok elmúltával munka-
társaink megkezdik a szükséges közületi

és társasházi aknás mérők cseréjét. Ez a fel-
adat a víziközmű-szolgáltatók 8 évente el-
látandó törvényi kötelezettsége. A jelenleg
aktuális mérők cseréjéről társaságunk rövi-
desen értesítést küld az érintettek részére,
melyben felhasználóink tájékozódhatnak a
szerelés tervezett időpontjáról. 

Társaságunknak az elmúlt években nem
minden esetben sikerült gördülékenyen el-
végeznie a mérők cseréjét, mivel egyes ese-
tekben többszöri kiértesítés ellenére sem
érték utol a mérő tulajdonosát. Szeretnénk
felhívni az érintettek figyelmét, hogy fordít-
sanak figyelmet vízmérőik hitelességére! A
vízmérő hitelességéről a plombán szereplő
dátum segítségével is tájékozódhatnak. Ér-
demes a vízmérőkre időnként ránézni, fő-
ként az év egyes szakaszaiban lakatlan in-
gatlanok esetén, megelőzve ezzel az eset-
legesen előforduló fagyás, törés okozta na-
gyobb károkat is.

Tájékoztatjuk önöket, hogy a vízmérőak-
na karbantartása, tisztítása, szerelhető
állapotban tartása rendeleti előírás alap-
ján a felhasználó feladata. A korrekt, va-
lós fogyasztás elszámolása érdekében

Hamarosan kiküldi a Pannon-Víz Zrt. az ütemezett, aknás vízmé-
rők cseréjére vonatkozó tájékoztatást a felhasználóknak. 2022-
ben a szolgáltató munkatársai rekordszámú, több mint hétezer
aknás vízmérőt cseréltek le. 

RÖVIDESEN INDUL 
A KÖZÜLETI ÉS TÁRSASHÁZI AKNÁS
MÉRŐK CSERÉJE
Szöveg/fotó: Pannon-Víz Zrt./Borsi Viktória

kérjük szíves közreműködésüket a mérők
cseréje során!

A vízmérőcserét végző szakembereink
egyedi sorszámmal ellátott fényképes iga-
zolvánnyal rendelkeznek, melynek érvé-
nyességéről a 96/522-601-es telefonszá-
mot tárcsázva megbizonyosodhatnak.

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: irodák takarítása napi 4 órás munkarendben
(reggel 5 és 9 óra között)

(Parkolóüzemeltetési üzletág)
Főbb feladatok: utcai és zárt téri parkolástechnikai be-
rendezések napi működtetési, javítási és karbantartási
feladatainak ellátása. Feltétel: műszerész vagy villanysze-
relői 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

TAKARÍTÓNO/TAKARÍTÓ

KARBANTARTÓ

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ,
GÉPI ÉS KÉZI PARKGONDOZÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

GÉPJÁRMUVEZETO

CSOSZERELO

VILLANYSZERELO,
LAKATOS-KARBANTARTÓ

´́

´́ ´́

´́ ´́

´́
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Január
• Hosszan tartó, súlyos beteg-
ségben meghalt a Rába ETO
egykori klasszis labdarúgója,
Szepessy László. A 72 évesen
elhunyt legenda pályafutását
követően edzőként és sportve-
zetőként tevékenykedett.
• Ötvenegy esztendős korában
elhunyt Csollány Szilveszter
olimpiai, világ- és Európa-bajnok
tornászklasszis. Koronavírus-
fertőzéssel került kórházba, az
orvosok sajnos nem tudták
megmenti az életét.

Február

• A szlovák élvonalbeli DAC foci -
csapatának tulajdonosa, Világi
Oszkár megvásárolta a honi má-
sodosztályban szereplő ETO FC
klubját.
• Janicsek Zsenett győri teqbal-
los először versenyzett az
Egyesült Államokban. Blázso-
vics-Petri Zsófiával megnyerte
a US Teqball Tour San Diegó-i
női számát.

Március
• Bejelentette visszavonulását
Fazekas-Zur Krisztina kétszeres
olimpiai, nyolcszoros világ- és
hétszeres Európa-bajnok kaja-
kozó, aki 2012 és 2019 között a
győri Graboplast VSE verseny-
zője volt.

Kiemelkedő győri sportsikereknek örülhettünk 2022-ben. A város büszke lehet a versenyzőire, akik
több sportágban is fényes diadalokat arattak, s szereztek rengeteg érmet. Mindemellett sajnos tra-
gédiák is történtek az elmúlt évben, valamint legendás sportolók jelentették be visszavonulásukat.
Összegyűjtöttük 2022-ből a legfontosabb, győri érdekeltségű történéseket a sport világában.

REMEKELTEK SPORTOLÓINK 2022-BEN
• A győri Sipőcz Richárdot
(SZESE) választották a legjobb
magyar cselgáncsosnak a +100
kilogrammosok mezőnyében. A
felnőttek között második alka-
lommal lett első.

Április
• Az Ipartechnika Győr SE te-
kecsapata megnyerte a Magyar
Kupát.

• A klublegenda, játékosként öt-
szörös Bajnokok Ligája-győztes
Görbicz Anita lett a Győri ETO KC
női kézilabdacsapatának elnöke.
• A Győri Úszó SE az összesített
pontversenyben legjobb vidéki-
ként a második helyen végzett a
Debrecenben rendezett orszá-
gos bajnokságon.

• Története során először nyerte
meg a Magyar Kupát az ETO FC
Győr női labdarúgócsapata. A
zöld-fehérek a budapesti döntő-
ben a Haladás-Viktória együtte-
sét győzték le 1–0-ra.
• A Győri Atlétikai Club (GYAC)
versenyzője, Ungvári Attila

bronzérmet nyert 81 kilogram-
mos kategóriában a szófiai csel-
gáncs-Európa-bajnokságon. A
győri Széchenyi ESE dzsúdósa, Si-
pőcz Richárd +100 kg-ban az ötö-
dik helyen zárt.

Május

• Megnyerte a magyar baj-
nokságot a Győri Audi ETO
KC női kézilabdacsapata. A
zöld-fehérek a Debrecenben
aratott 28–25-ös győzel-
mükkel biztosították be az
elsőségüket.

• Kiemelkedően szerepeltek a
győri Graboplast VSE versenyzői
a Kadler Gusztáv kajak-kenu
maraton magyar bajnokságon.
Czéllai-Vörös Zsófia két aranyér-
met gyűjtött, az egyiket Csay
Renátával párosban. Őry Zsom-
bor és Boros Adrián duója is

diadalmaskodott, utóbbi ráadá-
sul egy bronzérmet is szerzett.
• Az UNI Győr-SZESE női kosár-
labdacsapata megnyerte az
egyetemi bajnokságot.
• Ezüstérmes lett a Magyar Ku-
pában a Győri Audi ETO KC női
kézilabdacsapata.
• Második helyen végzett a női
labdarúgó-bajnokságban az ETO
FC Győr csapata.

Június
• Ezüstérmes lett a Győri Audi
ETO női kézilabdacsapata a Baj-
nokok Ligájában.

• Sass Edit, az Ipartechnika Győr
SE tekézője az Észtországban
rendezett egyéni világbajnoksá-
gon ezüstérmet szerzett.
• Európa-bajnok lett Czeglédi
Diána győri testépítő, aki ezúttal
figure kategóriában állhatott a
dobogó legmagasabb fokára.

Július

• Palecián Judit, a Győr Cut-
ler SE versenyzője aranyér-
mes lett Miss Fitness kate-
góriában a dél-olaszországi
Sapriban rendezett testépí-
tő- és fitnesz-világbajnok-
ságon.

• Veretlenül nyert aranyérmet a
magyar női kézilabda-válogatott

Szerző: Pécskai István
Fotó: Győr+
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a Besztercebányán rendezett
XVI. Nyári Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon. A Győri Audi
ETO KC-t két játékos (Rédecsi
Polett és Varga Dalma), Kun Attila
másodedző és Borbély Tamara
masszőr képviselte.

Augusztus

• A győri Graboplast VSE ka-
jakosa, Kopasz Bálint világ-
bajnok lett K1 1000 méte-
ren a kanadai Halifaxben. Az
olimpiai aranyérmes klasz-
szis Nádas Bencével alko-
tott duója K2 500 méteren
is aranyérmet szerzett.

• A győri Torma Lucával felálló
magyar női vízilabda-válogatott
bronzérmes lett az U18-as vi-
lágbajnokságon.
• Harmadikként zárt a magyar
női kézilabda-válogatott az
észak-macedóniai U18-as világ-
bajnokságon. A csapatban sze-
repelt az Audi ETO két játékosa,
Farkas Júlia és Kövér Luca.
• A GYAC evezőse, Szabó Bence és
a szolnoki Furkó Kálmán alkotta
egység címvédőként aranyérmet
szerzett könnyűsúlyú kettesben a
müncheni multisport-Európa-baj-
nokság evezősversenyén.
• Két győri ezüstérem született
a római úszó-Európa-bajnoksá-
gon. Jakabos Zsuzsanna 400
méter vegyesen, Szabó Sze-
basztián pedig a 4×100 méteres
férfi gyorsváltó tagjaként állha-
tott fel a dobogó második foká-
ra. Jakabos korábban bronzér-
met szerzett a 4×200 méteres
gyorsváltó tagjaként.
• Két aranyat gyűjtött a mün-
cheni kajak-kenu Európa-baj-
nokságon Kopasz Bálint. A győ-
riek közül Erdőssy Csaba és Er-
délyi Tamás a Mizsér Márkkal,
valamint Béke Kornéllal kiegé-
szült kajak négyessel 1000 mé-
teren bronzérmes lett.
• A GYAC tornásza, Mészáros
Krisztofer ezüstérmes lett tala-

jon a müncheni Európa-bajnok-
ságon. A szintén győri Molnár
Botond a juniorok között talajon
egyéni összetett Európa-bajnok,
míg ugrásban bronzérmes lett.
– A magyar női U16-os vízilab-
da-válogatott világbajnoki címet
szerzett a görögországi Larisz-
szában. Az UNI-GYVSE Győrt

erősítő Torma Lucát a torna leg-
jobb kapusának választották.

Szeptember
• Hat érmet szereztek a győri
Széchenyi István Egyetem szí-
neiben versenyző evezősök az
isztambuli egyetemi Európa-
bajnokságon.
• A Győri Búvár SE uszonyos -
úszóját, a nyáron két világbajno-
ki címet szerző Bukor Ádámot és
edzőjét, Jakoda Tibort köszön-
tötték a városházán.
• A GYAC sportolója, Szabó Bence
a szolnoki Furkó Kálmánnal
könnyűsúlyú kettesben ezüstér-
met nyert az evezősök racicei vi-
lágbajnokságán.

Október
• Gyógyíthatatlan betegségben,
75 évesen elhunyt Horváth József
legendás kézilabdakapus, aki pá-
lyafutásának legszebb éveit klub-
szinten a Rába ETO-ban töltötte.

• Fantasztikusan szerepeltek
a győri Graboplast VSE ver-
senyzői a portugáliai mara-
ton kajak-kenu világbajnok-
ságon. Kolozsvári Brúnó –
Csay Renáta fia – kor osz tá lyá -
 ban egyéniben és párosban is
a dobogó tetejére állhatott,
utóbbiban a szintén győri
Varga Olivérrel. Csay Renáta
pedig Czéllai-Vörös Zsófiával
párosban lett második.

• Az Európa-bajnoki ezüstérmes
Mészáros Krisztofer (GYAC) tala-
jon, ugrásban és lólengésben sem
talált legyőzőre a férfi felnőtt tor-
nászok országos bajnokságán.

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: január 13—19.

1499 Ft/kg

Csirkemell

Hagyományos eljárással
készült füstölt

szívsonka
Palcsó Zoltán Kft.

4499 Ft/kg

Pápai sertészsír
0,5 kg, 1918 Ft/kg

Giana fehérbab
chilis szószban
410 g, 460,98 Ft/kg

189 Ft/db

959 Ft/db

Magyar alma, idared

299 Ft/kg

kartonos ár

269 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,1%-os,
0,5 l, 538 Ft/l

November
• Elhunyt Pajor Tamás. A Győri
Atlétikai Club tenisz  szak osz tá -
lyá nak legendás edzője 76 éves
volt.
• Szvitacs Alexa, a Club Aréna
Győr versenyzője aranyérmet
nyert a para-asztalitenisze-
zők spanyolországi világbaj-
nokságán.
• A győri Ihász Veronika második
alkalommal kvalifikálta magát a
World Darts Federation angliai
világbajnokságára.

• A GYAC versenyzője, Mé-
száros Krisztofer nyerte a
férfi tornászok Mesterfokú
Bajnokságának egyéni ösz-
szetett versenyét, ezzel pe-
dig a győztesnek járó Dr.
Sánta Lajos-trófeát.

December
• A Győri Atlétikai Club evezősei
kilencedszer lettek az ország
legjobbjai.

• Az Ipartechnika Győr SE
tekecsapata a Bajnokok Li-
gájában a legjobb nyolc közé
jutott, ami csúcs a gárda
történetében.

• Szabó Szebasztián, a Győri
Úszó SE úszója bronzérmet
nyert 50 méter pillangón a mel-
bourne-i rövid pályás világbaj-
nokságon.
• Befejezte profi pályafutását
Kammerer Zoltán, a Graboplast
Győr háromszoros olimpiai baj-
nok legendája. A kajakos Ró-
zsavölgyi László önkormányza-
ti képviselőtől ezüst emlékér-
met, klubjától pedig egy arany-
lapátot kapott negyedszázados
sikeres pályafutása elismeré-
seként.




