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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai
Főosztály pályázatot hirdet

JOGÁSZ
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Népjóléti Osztálya

tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a január
17-én meghirdetett, szociális alapon kiosztható
tűzifára a nagyszámú jelentkezés miatt
további igényeket nem tud elfogadni.

A tűzifára jogosultakat a kiszállításról a GyŐr-Szol Zrt.
értesíti.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály
pályázatot hirdet

JOGÁSZ
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.

Aszakrális hangvételű darabok egyedi
hatással bírnak mind a nézőkre, mind
pedig a színészekre. Most a vértanú-

halált halt Apor Vilmos szerepében láthatja
a nagyérdemű a Mindenkinek mindene cí-
mű, életrajzi drámában. Hogyan éli meg
mindezt, feladat vagy jutalomjáték?
Nem jutalomjáték és nem is feladat, sokkal
inkább egy küldetés. Az én esetemben azért
bír nagy jelentőséggel, mert fontosnak tar-
tottam, hogy egy olyan szerepen keresztül
mutatkozzak be a győri közönségnek, amely
lelkileg és fizikálisan is a legösszetettebb,
amelyben metafizikailag láthatják, hogy ki
vagyok, mi vagyok, milyen színész vagyok.

Nehéz saját magunkról jellemzést írni,
most mégis arra kérem, hogy a közönség
szemével lássa önmagát. Milyen színész
Bakos-Kiss Gábor?
Olyan típusú színész vagyok, aki szeret „be-
lehalni” ezekbe a feladatokba. Ha valamibe
belevágok, azt nem tudom fél gőzzel, csakis
csúcsra járatva csinálni. Ugyanakkor ha pró-
bálunk, akkor szeretem azt a fajta szeretet-
teljes és családias légkört, amiben a jó és a

MEMENTÓ A VÉRTANÚRÓL
MINDENEK FELETT A MINDENKINEK MINDENE

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Jakab Anita

Győr hetvennegyedik püspöke, Boldog Apor Vilmos előtt tiszteleg
a Győri Nemzeti Színház legújabb darabjában, melynek ősbemu-
tatóját ugyan már nyáron megtartotta a társulat, ám a hivatalos
premierre csak most, 2023 januárjában kerül sor a Vaskakas Báb-
színház otthonában. A címszereplőt a színház igazgatója, Bakos-
Kiss Gábor játssza. A direktort a drámai, színházi és filmes elemeket
egyaránt felvonultató előadásról kérdeztük.

kreatív együttjátszás dominál, és ami aztán
bele tud szivárogni az előadásba.

Új helyszínen, a Vaskakas Bábszínházban lát-
hatja a közönség most a drámát. A hely inti-
mitása mennyire szolgálhatja a darab sikerét?
Azt érzem, hogy jobb teret kapott a darab
azáltal, hogy a Vaskakas Bábszínházban
mutatjuk be. Ez a miliő még inkább ráerősít
Apor Vilmos életének a gyönyörűségére, és
még cizelláltabban tudjuk bemutatni azt az
életutat, ahol az ember arra volt predeszti-
nálva, hogy szolgálja az embereket.

Győr önkormányzata 2017. április 28-án
írta alá a Modern Városok Programra vo-
natkozó együttműködést Orbán Viktor
miniszterelnökkel. Eddig összesen 46
milliárd forint támogatást kapott a város
tíz kiemelt fejlesztésre: többek mellett a
kórházi parkolóház építésére, a Xantus
János Állatkert fejlesztésére, a Győr és
Pannonhalma közötti kerékpárút meg-
építésére. A folyamatban lévő beruházá-
sok közül a vízi élménypark megvalósí-
tásához, az új mentőállomás megépíté-
séhez, valamint a Spartacus-csónakház
megújításához nyújtott támogatást az
állam a Modern Városok Program kere-
tében – tájékoztatta lapunkat Gyopáros
Alpár, a modern települések fejlesztésé-
ért felelős kormánybiztos. Ezeken kívül
vannak olyan projektek, amelyek előké-
szítésére már kapott támogatást a vá-
ros, illetve olyanok is, amelyek átgondo-
lás, újratervezés alatt vannak. 2023-ban
és 2024-ben – ahogy a többi megyei jo-
gú város, úgy – Győr esetében is a folya-
matban lévő fejlesztések mielőbbi befe-
jezése lesz a fókuszban.

46 MILLIÁRD
FEJLESZTÉSRE
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Tisztelt győri Polgárok!
Éppen három éve annak, hogy letettem a
hivatali esküt, és az Önök megtisztelő jó-
voltából az ország egyik legélhetőbb és
legtehetségesebb városának a polgár-
mestere lettem. Kimondhatatlan öröm
volt ez a számomra, a gyermekkoromat,
felnőtt éle temet, sportsikereimet és orvo-
si karrieremet is ennek a városnak kö-
szönhetem. Ismerem Győr dicső múltját,
történelmi veszteségeit, áldozatait és eu-
rópai léptékű és jelentőségű tetteit, győ-
zelmeit. Ismerek rengeteg embert, egykori
sportolóként, orvosként, érdeklődő, nyi-
tott emberként. Mi lehetett volna nagyobb
közösségi ajándéka az életemnek, mint
hogy a polgármesteri szolgálatot rám bíz-
za a saját városom?

Nagy ambícióval, tervekkel vágtam neki a
feladatnak. Próbáltam kiválasztani azo-
kat, akik velem akarnak tartani, tisztessé-
gesek és dolgozni szeretnének. Néha csa-
lódtam, többnyire sikerült megtalálnom a
velem hasonlóan gondolkodó munkatár-
sakat. Néha bizonyára tévedtem is, de a
szándékom mindig tisztességes és Győr
érdekeit szolgálja. Nyilván nem mindenki
ismeri azt a háttérmunkát, lobbizást, vi-
tát, harcot, szövetségeskeresést sem,
amit Győr további fejlődése céljából vé-
geztem, és végzek.

Nem sok nyugalmas hónapot adott a sors,
hiszen hivatalba lépésem után nem sokkal
egy olyan járvány tört a világra, amelynek
vírusa ellen akkor még nem volt oltás, gyó-
gyítására nem volt egyértelmű módszer.
Orvosként a halállal harcoltam, polgármes-
terként a fertőzés megelőzéséért, elkerü-
léséért, a győri munkahelyek megtartásá-
ért, a rászorulók megsegítéséért. Felké-

szültünk arra, hogy ha már elcsitul a ma is
velünk élő vírus tombolása, méltóképpen
tudjuk folytatni az életünket. A városnak
sok pénzébe került a járvány, s azt is el kel-
lett fogadnunk, hogy vállalnunk kell az or-
szágos szolidaritást, azt, hogy sokkal keve-
sebb pénz jut a közfeladatokra, vágyott ter-
veink megvalósítására. 

Szinte újra kellett kezdeni, szervezni az éle -
tünket, át kellett írni eredeti terveinket. Tal-
pon maradtunk, biztosnak látszott a jövő,
lendületet vettünk, de még el sem múlt a ví-
rus okozta tartós köhögésünk, amikor jött a
háború, ebből következően a brutális, min-
denre kiható energiaár-emelés. A világ
pénzügyi válsága, háborús bizonytalansága
ismét kényszerhelyzetbe hozta az országot,
és annak városait. Meg kellett küzdenünk
minden forintért, át kellett gondolni vala-
mennyi kiadásunkat, feladatainkat. Legfőbb
szempontnak a munkahelyek megőrzését, a
létbiztonságot, s fizetőképességünk meg-
tartását tartottuk. Nagy eredmény, hogy ezt
sikerült elérnünk. Győrben jelenleg van
munka, nincs munkanélküliség. Van jövőké-
pünk, haladunk tovább.

Szembe kell viszont néznünk azzal, hogy a
gazdaság, ezen belül az ipar nagyléptékű
fejlesztése nélkül nem tudunk haladni a
megfelelő sebességgel. A robotizáció, a
megújuló technológiák miatt egyre keve-
sebb munkaerőre lesz szüksége az iparnak.
Elengedhetetlen tehát, hogy ipari parkunkat
bővítsük. Győrt mindig az ipar fejlesztése
húzta ki a bajból, az teremtett jólétet, jövőt,
biztonságot. Egyre több magyar város ébred
rá erre az igazságra, és száll versenybe a be-
ruházásokért. Ezekből Győr sem maradhat
ki. Felelősek vagyunk a győriek munka -
helyeiért, a családok anyagi biztonságáért, a

fiatalok jövőjéért. Ezt csak összefogással
lehet megteremteni. 

Én és feleségem is ebben a városban élünk, itt
dolgozunk, itt vannak a barátaink, a betegeink,
s noha lett volna módunk a sokkal jobban fi-
zető külföldi munkára, létre, eszünkbe sem ju-
tott föladni a hazánkat, a városunkat. Azt sze-
retném elérni, hogy a győri polgárok továbbra
is itt találják meg számításaikat, itt legyenek
elégedettek és boldogok. 

Az eltelt három év alatt az igazságosság, a
jogszerűség és a hatékonyság érdekében
megszüntettem a múlt kizárólagos haszon -
élvezőinek pozícióit. Tudom, hogy ezzel el-
lenségeket is szereztem, de ennél sokkal
fontosabb a városban élők nagy többségé-
nek az érdeke, amelynek a képviseletére
felesküdtem. 

Kedves győri Polgárok!
Három év tapasztalatával, Győr és lakói
iránti elkötelezettséggel vágok neki megvá-
lasztásom negyedik évének. Kiemelt felada-
tomnak tartom ebben az évben a környezet-
védelmi kihívások megoldását, nagy léptékű
fásításra kerül sor, folytatjuk megkezdett
beruházásainkat, és az eddigiekhez hason-
lóan naprakészen reagálunk a lakosság jo-
gos észrevételeire. Törekszem az emberek-
kel való mind gyakoribb találkozásokra, a
párbeszédre, a személyességre. Köszönöm
és kérem a bizalmukat, a világ mostani ne-
héz helyzetében is hiszem: Győr közös ösz-
szefogással tovább gyarapítja értékeit, ha-
gyománytisztelő, de modern, biztonságosan
élhető városa marad és lesz polgárainak.
Mert szívügyünk Győr!

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

HÁROM ÉV A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

2020. január 31.: Dr. Dézsi Csaba András és dr. Gál Miklós, a helyi választási bizottság elnöke
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Agyőrszentiváni Kör tér környékén a
napokban hatalmas tócsákban állt az
esővíz. Az esőzések indokolhatnák a

pocsolyák jelenlétét, azonban az emberek
véleménye szerint nem csak az esőzés fele-
lős a közterületeken megálló vízért. Máthé-
Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet veze-
tője elmondta: ennek a mennyiségnek az el-
vezetése, elapasztása nem jelenthetne gon-
dot, ám a lakosság sokszor saját magának
nehezíti meg a helyzetét. „Sokat segíthetne
a helyzeten, ha az udvarok és a tetők csapa-
dékvizeit nem a közterületekre vezetnék ki,
ami rendeletileg is tilos. Az ingatlantulajdo-
nosoknak a saját portájukon belül kellene

FELELOS MAGATARTÁS: KEVESEBB TÓCSA´́

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Vig Norbert

Az elmúlt időszakban rengeteg csapadék hullott térségünkben.
Ennek a mennyiségnek az elvezetése alapvetően nem okozna
gondot a győri csatornarendszernek, ám a családi házas öveze-
tekben, Győrszentivánon, Ménfőcsanakon, Bácsán, Gyirmóton
mégis hatalmas tócsák alakulnak ki időszakosan. A szakemberek
szerint ennek oka nagyrészt a felelőtlen lakossági vízelvezetés.

kezelnie a csapadékvizet. Gond az is, hogy
sok lakó, a parkolási lehetőségekre hivat-
kozva, betemeti az egyébként kitűnően mű-
ködő szikkasztóárkokat, a víz elapasztására
szolgáló zöldterületeket pedig befedik mur-
vával, így az elveszíti a vízbefogadó képes-
ségét” – tette hozzá Máthé-Tóth Péter.

A szakember kalkulációi szerint a családi há-
zakból kivezetett vízzel együtt a természe-
tes csapadékmennyiség duplája kerül a köz-
területekre, amellyel a környezet már nem
tud megbirkózni, és tócsákban gyűlik össze.
Máthé-Tóth Péter úgy véli, a megoldás a la-
kossági fegyelem megváltozása lenne. Ez a
lakossági magatartás amúgy a Kormányhi-
vatal bevonásával akár büntethető is lenne,
de nem az a hivatal célja, inkább szeretnék

a szabálykövető szemléletet kialakítani a
háztulajdonosokban.

Az Útkezelő Szervezet természetesen nem
hagyja a pocsolyákat a közterületeken, szi-
vattyús autóik járják a külső kerületek utcáit,
felszippantják a hatalmas tócsákat, az ösz-
szegyűjtött csapadékvizet pedig megfelelő
helyekre szállítják.

Aszerdai komplexumbejáráson Radnóti
Ákos alpolgármester elmondta: a
Grabo-sátor sok évig lerobbant, ki-

használatlan állapotban volt, ezért is fontos
ez a felújítás. Az UNI Győr pedig nagyon jól
szerepel a bajnokságban, jó az utánpótlása,
rengeteg fiatal kosarazik, támogatandó
sportágról van szól. A kosárlabdázást kültéri
streetballpályákkal is népszerűsítik, ezek kö-
zül adyvárosban is található egy. Fontos,

NYÁRRA ELKÉSZÜL
AZ ADYVÁROSI SPORTCENTRUM

A VERSENY- ÉS A SZABADIDŐSPORTOT SZOLGÁLJA

Nyárra birtokba vehetik a spor-
tolók és a környékbeliek az
Adyvárosi Sportcentrumot, a
modern kosárlabda-komplexu-
mot, amelyet a Grabo-sátor
felújításával hoznak létre.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

„A parkolót is megnyitottuk az épület mögött,
ahol 50 autó elfér, ez akkor is használható lesz,
ha elkészült a beruházás. Ez is segít a városrész
parkolási gondjain” – emelte ki Radnóti Ákos.

A létesítményben egy nemzetközi minősítésű
centerpálya és két keresztirányú kosárpálya
lesz, sportszerraktárral, öltözőkkel és kondi-
teremmel. A beruházás készültségi foka 60
százalékos, télen a belső munkálatok zajlanak,
a közműhálózatok és a vizesblokkok felújítása.
A tetőponyvát már lecserélték, renoválták a
tetőszerkezetet, új nyílászárókat építettek be.
A sporttechnológiai beszerelések maradnak
utoljára, a palánkok, valamint a sportparketták
lefektetése. A felszerelések, mint a kondigé-
pek, az öltözőszekrények, a gépészeti eszkö-
zök is már a helyszínen vannak – foglalta ösz-
sze a főbb munkálatokat Fűzy András, a Szé-
chenyi Kosárlabda Akadémia és az SERCO UNI
Győr NB I-es kosárlabdacsapatának elnöke. A
beruházás TAO-pályázatból és az üzemeltető
saját forrásából valósul meg.

hogy nemcsak a versenysportot szolgálja a
fejlesztés, hanem a szabadidő sportot is, a
környékbeli iskolák is használhatják torna -
órák keretében a megújuló létesítményt. A
komplexum pedig rendezvénytérként is
hasznosítható lesz.
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SZEMSZ      G

Pécskai 
István

SPORTOS
VÁROS
A győri városvezetés kiemel-
ten támogatja a sportot. Első-
sorban azért, hogy minél több
fiatalnak legyen lehetősége a
mozgásra, és éljen egészsé-
ges életet. A település egyéb-
ként komoly hagyományokkal
és kiváló adottságokkal ren-
delkezik a verseny- és a sza-
badidősportot illetően egya-
ránt. A fiatalokat persze nem-
csak ez a tény motiválhatja a
sportolásra, hanem azok a
klasszisok is, akiket hétfő este
Az év sportcsillagai elnevezé-
sű gálán díjaztak. A kitünte-
tettek között volt többek kö-
zött Jakabos Zsuzsanna Euró-
pa-bajnok úszó, Kopasz Bálint
olimpiai, vb- és Eb-aranyér-
mes kajakos, a Graboplast Ví-
zisport SE sokszoros világbaj-
nok legendája, Csay Renáta, a
Győri Audi ETO-val öt Bajno-
kok Ligáját nyerő, s a kézilabda -
karrierjét követően immáron
klubelnökként tevékenykedő
Görbicz Anita is. Díjazták a
Győri Atlétikai Club világbaj-
nok asztaliteniszezőjét, a pa -
ra szak ágban remeklő Szvitacs
Alexát, illetve hazánk legjobb
női dartsjátékosát, Ihász Ve-
ronikát. A kiemelkedő pálya-
futásukból, a diadalaikból akár
a mindennapokra is erőt me-
ríthetünk. A sikereik egyúttal
alátámasztják, hogy Győr
nemcsak a kultúra, illetve a
különböző képzőművészetek
terén sikeres, hanem a sport-
ban is kiemelkedő tehetségei
vannak. Bízzunk benne, hogy
az elkövetkezendő eszten-
dőkben, s majd később, a tá-
voli jövőben is hasonló sport-
eredményekre lehetnek büsz-
kék a győriek.

„Itt nőttem fel, itt élek, és ez ma is nagy élmény,
izgalmas életforma – mutat körbe dr. Fekete Dá-
vid. – A nyugat-európai városok központjaihoz
hasonlóan nálunk is csökken a lakók száma, kép-
viselői körzetemben ezer választópolgárral let-
tünk kevesebben. Azokból a lakásokból, melyek-
ből kihaltak az idős győri emberek, gyakran irodá-
kat, szolgáltató egységeket hoznak létre az utó-
daik, új tulajdonosaik.”

„Ez így van, lassan, de folyamatosan átalakul a vá-
rosközpont népessége – teszi hozzá Marsovszky
Adrien, a belváros fejlődéséért felelős önkor-
mányzati tanácsadó. –  Az idő nem áll meg, alkal-
mazkodnunk kell a változásokhoz. Természetesen
mindig vannak olyan értékek, melyekre minden
városlakó igényt tart: ilyen a belváros esztétikai
szépsége, folyamatos az igény a színvonalas ven-
déglátásra, és az élményt adó programokra. Szá-
mít a kirakatok szépsége, sokra tartják az itt lakók
a virágosítást, szeretik a rendet, a nyugalmat,
melynek megteremtésében rengeteget segít a
Városrendészet. A belvárosi üzletek forgalma a
nagy bevásárlóközpontok megnyitásával vissza-
esett. Ehhez jelentősen hozzájárult előbb a Covid-
járvány, most a háború okozta áremelkedés.”

„A túlélésre játszunk – mondta az egyik üzlet veze-
tője. – Bérleti díjat itt is, meg az Árkádban is fizetni
kell. Versenyképesebbek lennénk, ha mi is nyitva
tartanánk késő estig, valamint a hétvégén. Ennek a
költségeit azonban nem tudjuk kigazdálkodni.”

„A belvárosban fontos az esztétikai finomhango-
lás is – állítja a tanácsadó. – A látnivaló mindig
vonzerő, viszont ha eldobott csikkekkel, műanyag
poharakkal, a szél által a városon végighordott
reklámlapokkal találkoznak az emberek, az alap-
ján ítélik meg Győrt.”

Nemcsak azzal kell azonban foglalkozni, ami a
szem elé tárul. Dr. Fekete Dávid szerint valóban
fontos a zöldítés, a dézsákba telepített, odaillő
zöldnövények kihelyezése: igazán nagy feladat az
elöregedő közművek cseréje, kiváltása lesz, első-
sorban a Káptalandombon.

„Az egyház, a kormány és az önkormányzat össze-
fogásával lehet még szebbé tenni a Káptalandom-
bot” – mondja az önkormányzati képviselő, aki
egyben a Mathias Corvinus Collegium regionális
képviseletének vezetője is. A tehetségeket felku-
tató, gondozó, s rangos szakmai programokat is

szervező intézmény az úgynevezett Kishiltont vá-
sárolta meg, mely korábban a Rába-gyár kereske-
delmi központjaként működött. A saját korában kor-
szerű, az előadásokra és a vendéglátásra is alkalmas
épület időközben elöregedett. A Mathias Corvinus
Collegium tervezi, hogy az épületet felújítja.

„Az MCC fontos sikertörténet – hangsúlyozza dr.
Fekete Dávid. – Az általános iskolástól az egyete-
mista korosztályig veszünk fel tehetséges fiata-
lokat. A második tanévet kezdtük el, és hatalmas
a túljelentkezés.” Minden nagyváros központjában
gondot jelent a parkolás. Győrben is foglaltak a
szabadtéri parkolók, a mélygarázs és a két parko-
lóház enyhít a gondokon.

Az önkormányzat sokat vár a vízi élet fellendülésé-
től a városban. A folyók városában végre lesz alka-
lom a kishajók közlekedésére, kikötésére. Ehhez
persze ki kell építeni az infrastruktúrát, többek kö-
zött kikötő is létesül a folyóparton. A vízi turizmus
új lendületet adhat Győr idegenforgalmának.

MI TÖRTÉNT GYŐR VÁROSRÉSZEIBEN?  2. RÉSZ

A BELVÁROS GYŐR TÖRTÉNELMI 
ÉS JELENKORI LENYOMATA

A belváros a település kulturális, történelmi lenyomata, népszerű találko-
zási pont. A szimbolikus, megújult terek, és az azokat összekötő sétáló -
utcák hangulata, látványa vonzza a helybelieket és a turistákat is, mondja
dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő, egyetemi docens, a Mathias
Corvinus Collegium (MCC) regionális képviseletének vezetője.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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SZEPTEMBER
Győrszentiván biztonsága, az ott élők
egészségének védelme érdekében a törvé-
nyekben előírtakon túl is környezeti értéke-
lést végeztet el a győri önkormányzat. Saját
pénzből méréseket rendel meg, illetve új im-
missziós mérőkonténert is vásárol és mű-
ködtet.

A Székely himnusz elnevezésű emlékművet,
mely Csaba királyfit ábrázolja, és Lebó Ferenc
szobrászművész készített, szeptember 6-án
avatták fel, a Simor János püspök terén.  

Megújult környezetben tölthetik bölcsis
évei ket a győrszentiváni kisgyermekek. Az
energetikai korszerűsítést 188 millió forint
uniós pályázati pénzből sikerült megvalósí-
tani. Szigetelték a falakat és a tetőt, kicse-
rélték a nyílászárókat, s az új gázkazán mel-
lett napelemeket is felszereltek az épületre.
Az uniós támogatás mellett a győri önkor-
mányzat további harmincmillióval járult hoz-
zá a munkálatokhoz. Ennek köszönhetően
többek között új padlót kaptak a helyiségek,
a falakra lambéria került, valamint minden
szobát kifestettek. Az apróságoknak aka-
dálymentes, biztonságos terasz is készült.

Az Audi bővítette szerszámgyárát. A legmo-
dernebb technológiák, lézervágó berende-
zések, flexibilis robotcellák, hálózatba kap-
csolt digitális rendszerek szolgálják az Audi
Hungaria exkluzívszériás gyártáskapacitá-
sának bővülését, a szerszámüzem jelentős
bővítésével.

EZ VOLT AZ ÉV / 3. RÉSZ

FEJLODÖTT, SZÉPÜLT VÁROSUNK´́

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.

Felszentelték a bazilika új harangjait: Szent-
háromság – „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek!” – 4.745 kg és 1970 mm
átmérőjű; Szent Mihály – „Szent Mihály ark-
angyal, védelmezz minket!” – 1958 kg, 1530
mm; Magyarok Nagyasszonya – ez a koráb-
ban is meglévő – 1300 kg, 1300 mm; Szent
András apostol –„Elvitte őt Jézushoz” –
1064 kg, 1155 mm; Szent István király –
„Magyar népünk apostola és királya, könyö-
rögj érettünk!” – 745 kg, 1028 mm; Szent
László király – „Magyarország Szent László-
ban lett kereszténnyé és szentté” – 425 kg,
850 mm; Boldog Apor Vilmos püspök – „A
kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset”
– 275 kg, 758 mm.

OKTÓBER
Likócson a Kövecses utca és Pesti utca ke-
reszteződésénél a régi játszóteret felújították,
új elemekkel látták el a Győr-Szol munkatár-
sai, így biztonságosabbá váltak az eszközök.

Lions sétányt avattak a Kálóczy téren, a kő-
szobrokat a győri Lions klubok készíttették
alapításuk kerek évfordulóján.  

Újvárosban, a Szalay utcában új bölcsőde
épül, ugyanis a győri önkormányzat sikere-
sen pályázott a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretében infrastruk-
turális fejlesztésre. A győri önkormányzat
beruházásában, az Európai Unió támogatá-
sával valósul meg a 6 csoportszobás, 84 fé-
rőhelyes intézmény. Az új intézmény alap-
kövét november elején rakták le.

Közel félmilliárd forintos pályázati támoga-
tásnak köszönhetően, kívül-belül megújul a
Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán
Gyakorló Általános Iskolája. A beruházás

energetikai korszerűsítést, eszközbeszer-
zést, burkolatcserét, udvarfelújítást és aka-
dálymentesítést is tartalmaz. Az intézmény-
ben szeptembertől innovatív, élmény alapú
oktatási program indult, így elmondható,
hogy az iskola kívül-belül megújul.

A Magyar Géniusz kincsei című kiállítás ok-
tóber 30. és december 30. között volt látha-
tó az Esterházy-palotában. A vándorkiállítás
lehetővé tette, hogy nemzetünk örökségét,
legjelentősebb műtárgyait egy időben és
egy helyen megcsodálhassuk.

NOVEMBER
Légszennyezettség-mérőt telepítettek Győr -
szentivánra november elején, a speciális
mérőműszer két héten keresztül, két mérő-
ponton folyamatosan ellenőrizte a levegő
minőségét a településen. A vizsgálatot a
győri önkormányzat rendelte meg.

A győri állatkertben megnyílt a télen-nyá-
ron egyaránt használható, több mint 700
négyzetméteres közösségi tér. A hely egy
rendhagyó játszóház, ahol a régióban
egyedülálló módon találkozhatunk interak-
tív állatbemutatókkal, állatsimogatóval,
játszóházzal, ugrálóvárral. Születésnapok,
egyéb családi rendezvények, csapatépítő
tréningek helyszíneként is szolgál.

Alkalmazkodva a megváltozott körülmények-
hez, takarékos és kicsit kisebb volt idén a XXI.
Győri Könyvszalon. November 18-tól 20-ig a
Kisfaludy Károly Könyvtárban várták az ér-
deklődőket, könyvújdonságokkal, író-olvasó
találkozókkal, izgalmas programokkal.

Újabb, mintegy 80 facsemetét ültettek el a
Győrkőcligetben, a DAC-pálya mellett, a
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marcalvárosi kiserdő részeként. Dr. Dézsi
Csaba András polgármester kezdeményezé-
sére, megválasztása óta minden győri új-
szülött családja igényelhet egy fát. A cseme-
tét az igénylők elültethetik saját lakókörnye-
zetükben, vagy pedig a Győrkőcligetbe kerül.
Összesen 180 fácska nevelkedik a ligetben,
amelyből hamarosan egész erdő válik.

Átadták a 81-es számú főút Tatai úti meg-
újult turbókörforgalmát. A stratégiai jelen-
tőségű, nagy forgalmú közlekedési csomó-
pont 930 millió forintos uniós támogatásból
és a győri önkormányzat 200 millió forintos

önerős hozzájárulásából készülhetett el. A
körforgalom mellett megújultak a kapcsoló-
dó utak, elkészült a kerékpáros és gyalogos
sáv, és egy új közlekedési rend alakult ki.

Országos Arany Rózsa minőségi díjat kapott
Győr, a Magyar Turisztikai Ügynökség idén
29. alkalommal meghirdetett „Virágos Ma-
gyarország” országos környezetszépítő ver-
senyen.

Az elmúlt időszakban Győrben nyolc helyszí-
nen összesen 7,5 km kerékpárút épült vagy
újult meg az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásá-
ban, mintegy 550 millió forintból. November
végén Bácsán 290 méteres új kerékpárutat
avattak fel ünnepélyes keretek között.   

DECEMBER
Takarékosság jellemezte a tavalyi adventi
fesztivált, ám a karácsonyi vásár mellett az
érdeklődők ezúttal is felülhettek az óriáske-
rékre és a hangulatos látványelemek sem
maradtak el a Széchenyi térről és a Dunaka-
pu térről.

Még biztonságosabb lett a Győrt és Pan-
nonhalmát összekötő kerékpárút, többek
között forgalomtechnikai tükrök, korlátok és
nyomógombos jelzőlámpák létesültek a 18
kilométeres kerékpárút mentén, 300 millió
forintból.

Elkészült a marcalvárosi Pattantyús-Ábra-
hám Géza Technikum energetikai fejleszté-
se, ami több mint 850 millió forintból nem-
csak külsőre lett szebb, de komoly energia-
költségeket is spórolhat az intézmény.

Ismét megkapta a Távhő Ökocímkét a Győr-
Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága. A
minősítő védjegyet a Magyar Távhőszolgál-
tatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz)
2017-ben azzal a céllal vezette be, hogy a
fogyasztók számára tájékoztatást adjon a
távhőrendszerek környezetre gyakorolt ha-
tásáról.

A Győrrel jogvitában álló, a korábbi gázszer-
ződést egyoldalúan felmondó Global NRG
Zrt. és a Győr-Szol Zrt. között megállapodás
született. A Global NRG Zrt. kártérítés jogcí-
men a Győr-Szol Zrt. részére egyezségi ösz-
szegként 2 milliárd 262 millió 414 ezer fo-
rintot fizetett.  

December végére elkészült a József Attila
úti rendelőkomplexum, amely energiata-
karékos, akadálymentes, és a mai kor kö-
vetelményeinek megfelelő épületegyüttes
lett. Folyik a használatbavételi engedély-
hez szükséges hatósági eljárás, ennek le-
zárultával költözhet vissza a rendelés az
épületbe. 

Legyél Te is egy gyermek Jézuskája, fogadj
örökbe egy kívánságot! – ezzel a kéréssel
fordultunk a győriekhez. Jótékonysági felhí-
vásunkkal a Bagolyvár Gyermekotthon lakóit
szerettük volna meglepni, akik lerajzolták és
elküldték nekünk kívánságaikat. Ám a kez-
deményezés olyan sikeresnek bizonyult,
hogy kibővítettük akciónkat, így a Bárczi
Gusztáv Óvoda, Iskola és Kollégium tanulói -
nak álma is teljesülhetett.
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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.

Anyelvtanulás előnyeiről Hatos Hajnal-
kával, a Hatos és Társa Nyelviskola
vezetőjével beszélgettünk. „Valóban

sok változás történt az elmúlt időszakban,
az egyetemi diplomához most általánosan
nem kötelező a nyelvvizsga. Ahhoz viszont,
hogy valaki tényleg a vágyott felsőoktatási
helyre jusson be, már kellenek a pluszpontok.
A középfokú B2-es vizsga most 28, a felsőfo-
kú C1-es 40 pontot ér a felvételizőknek.

Természetesen a nyelvvizsga az egyetemi
éveink alatt és után sem veszít az értékéből.
Hatos Hajnalka úgy látja, a nyelvtudás elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a munka világában
jól tudjuk magunkat pozicionálni. Rengeteg
nemzetközi cég található a környezetünk-
ben, ahol idegen nyelvet  beszélni elvárás,
hiszen a megbeszélések legtöbbször angolul
vagy németül folynak, és az is gyakori, hogy
külföldön zajlik egy tárgyalás. Hozzátette: a

NEMCSAK ÉLMÉNY, DE HOSSZÚ TÁVÚ 
BEFEKTETÉS IS LEHET A NYELVTANULÁS

Jövőre már az egyetemek és főiskolák maguk dönthetnek arról, hány pluszpontot adnak a nyelv -
tudásunkért. Jelenleg is sok változás van érvényben: például nem minden felsőoktatási intézményben
kötelező nyelvvizsga ahhoz, hogy megszerezzük az oklevelünket.

középfokú nyelvtudás akkor is előnyt jelent,
ha utána évekig nem használjuk a nyelvet.
Ugyanis amikor szükségünk van rá, intenzív
tanulással vissza tudjuk magunkat hozni a
korábbi szintünkre.

A nyelvtudás tehát hasznos, de mindemel-
lett élmény is! Fantasztikus érzés, ha a kül-
földi nyaraláson megértenek minket és mi is
megértünk másokat. A Hatos Nyelviskolá-
ban éppen ezért arra is nagy hangsúlyt fek-
tetnek, hogy a diákok ne csak angolul  és né-
metül, hanem más idegen nyelveken is ta-
nulhassanak. „Egészen másképp látjuk az
országot, az adott kultúrát, ha beszéljük a
nyelvüket” – véli Hatos Hajnalka.

„Tudom, sokszor nehéz a nyelvtanulás, fő-
leg munka mellett, de tapasztalatból mon-
dom, az idő  és energia, amit ebbe fekte-
tünk, hosszú távon megtérül. Olvassunk,

vagy nézzünk meg egy filmet az általunk
tanult idegen nyelven, keressünk appliká-
ciókat, amivel fejleszthetjük magunkat.
Egyszóval: építsük be a nyelvtanulást a
mindennapjainkba!” (x)

Győr, Szent István út 7.
(A Jedlik-középiskola épületében)
Telefon: 96/529-480 •  96/529-483
E-mail: nyelviskola@hatos.hu
www.hatos.hu
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„A győri strandfürdő területe a
belváros közelsége és a folyók ta-
lálkozása miatt egyedülálló adott-
ságokkal rendelkezik, de mindig is
árvízzel veszélyeztetett terület
volt. Amikor az első fürdő az
1930-as években megépült, ez
még nem volt elsődleges szem-
pont, de az új vízi élménypark ter-
vezésekor erre már hatékony és
kreatív választ kellett adnunk” –
hangsúlyozza Kovacsics Imre.

„Az árvízi kapuként és vízszint-
szabályozó létesítményként is
funkcionáló véneki védmű meg-
építése Győr számára is roppant
fontos beruházás volt, ám a víz-
ügyi szakemberek jelezték felénk:
bár kicsi rá az esély, de extrém
időjárási körülmények között a ví-
zi élménypark szigetcsúcs felé
eső kisebb része továbbra is ár-
vízveszélynek lehet kitéve” – te-
szi hozzá a Győri Vízi Élménypark
leendő üzemeltetője.

Felvetődött, hogy az új árvízvé-
delmi gátat éppen ezért a szi-
getcsúcson, vagyis a Cziráky-
obeliszk mögötti területen kelle-
ne felépíteni, ám ekkor egy 8-10
méter magas betonfal csúfította
volna el a győri vízparti panorá-

A Modern Városok Program keretében épülő új Győri Vízi Élménypark látványos építészeti megoldá-
sok sorát vonultatja fel, amelyek egy része azt a célt szolgálja, hogy még rendkívüli időjárási körül-
mények és extrém magas vízállás esetén se történhessen baj.

ÁRVÍZVÉDETT LESZ A VÍZI ÉLMÉNYPARK

mát a Püspökvár és a hidak irá-
nyából, így ez az elképzelés ha-
mar lekerült a napirendről.

Végül az a megoldás született,
hogy a korábban a strand előtt
futó árvízvédelmi töltést, a pro-
menádot helyezzék az élmény-
fürdő területén belülre.

„A kezdetektől fogva lehetőség-
ként és nem problémaként te-
kintettünk erre a megoldásra,

amely rendkívül izgalmas építé-
szeti megoldásokkal kecsegte-
tett. Ennek megfelelően a szint-
különbség hasznosításaként a
töltés szigetcsúcs felőli oldalán
teraszos kialakítású területet ál-
modtunk meg, amely a későbbi-
ekben szabadtéri színházi elő-
adások, vagy szabadtéri film -
vetítések kiváló helyszíne lehet,
a másik oldalát pedig növények
telepítésével varázsoljuk új zöld-
felületté.”

„A töltés elhelyezése egyúttal
lehetőséget adott rá, hogy az él-
ménypark ne csak vízszintesen,
hanem ha úgy tetszik, függőle-
gesen is épüljön, és egy látvá-
nyos, háromszintes medence-
rendszert alakítsunk ki. Ezt az
átjárható medencerendszert
egyszerre 250-en vehetik majd

HÁTRÁNYBÓL ELŐNYT KOVÁCSOLTAK

igénybe. A legfelső szintjén lévő,
úgynevezett panorámameden-
cékről nagyszerű kilátás nyílik
majd a környékre” – hangsú-
lyozza Kovacsics Imre.

A már említett hátsó traktust,
így például a Hajós Alfréd által
tervezett, teljesen megújuló és
új funkciókat kapó öltözőépü-
letet felnyitható kapukkal te-
szik árvízvédetté, amelyeken a
medréből kilépő Mosoni-Duna
és Rába egyszerűen átfolyhat,
így az épület az ár levonulása
után zavartalanul tovább üze-
melhet.

Közismert, hogy a múltban ren-
geteg problémát okozott, hogy
az elvonuló árvizek megrepesz-
tették és ezzel tönkretették a
régi Cziráky-medencét, ide ép-
pen ezért egy olyan spray-park
és vizes játszótér kerül, amely-
nek elemei könnyen elbontha-
tók, majd a víz levonultával, egy
alapos takarítást követően újra
birtokba vehetik a gyermekes
családok.  

Kovacsics Imre: Extrém magas vízállásra is felkészültünk

HASZNOSÍTJÁK
A SPECIÁLIS
ADOTTSÁGOKAT

Illusztráció

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Egyre nagyobb figyelmet kap a HPV, amit a méhnyakrák egyik okozó-
jaként tartanak számon. Fontos, hogy beszéljünk róla, segítségünkre
ismét dr. Börzsönyi Ágnes szülész-nőgyógyász szakorvos volt. 

AHPV – a humán papillomavírus rövidí-
tése – egy DNS-víruscsoport, amely a
bőrön és a nyálkahártyákon okoz el-

változásokat. A méhnyakrákot eredményező
HPV típus a méhnyakrák kialakulásában je-
lentős szerepet játszik, de megjelenésének
más oka is lehet. Ha HPV-vel fertőződik a
szervezet, elindulhat a méhnyakat felépítő
sejtek rendellenes növekedése. Napjainkig

közel 160 különféle típusa ismert, s ezekből
hozzávetőleg 15 típus felel a méhnyakrákért.
Kutatások igazolják, hogy a 16-os és a 18-as
számú, két rákkeltő vírustípus együttesen
magas arányban felelős a méhnyakrákos
megbetegedésekért, szerte a világban. A
HPV-fertőzés megtörténhet szexuális előjá-
ték közben, és átadhatják egymásnak a felek
az aktus során is. A kevésbé veszélyes HPV-
típusok közül van, amelyek kellemetlen nemi
szemölcsöket okoznak, ezért kezelést igé-
nyelnek. Nemcsak a nők, hanem a férfiak is
könnyen megfertőződhetnek. Sőt, az esetek
többségében a férfiak a vírus hordozói s át-
adói. Ha a HPV-vírusfertőzés ismeretlen

marad a beteg előtt, akkor idővel méhnyak-
rákot, szeméremajak-, hüvely-, pénisz-, vég-
bélnyílás-, szájüregi rákot, garatrákot, nyelv-
és gégedaganatot okozhat.

„Sajnos a HPV egy roppant gyakori vírusfer-
tőzés, és a legtöbbször tünetmentes. Jó hír
viszont, hogy már létezik erre is szűrővizsgá-
lat. Egyes számítások szerint a nők 80 szá-
zaléka érintett az élete során, s nekik vala-
melyik rákot okozó típusa jelenik meg a szer-
vezetükben. Szerencsére a fertőzések nagy
része 1-2 éven belül magától elmúlik. Ha a
fertőzött állapot huzamosabb ideig eltart,
vagy újrafertőződés történik, akkor a méh-
nyakrák megjelenésének rizikója megnő.
Ilyenkor elkezdődhet a méhnyak sejtjeinek kó-
ros és rákmegelőző elváltozása, s ezekből saj-
nos idővel kifejlődhet a rosszindulatú daganat.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

HPV: A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK, 
AMIKET MINDENKINEK TUDNIA KELL

Atavalyi év uralkodó állata, a Tigris sem
vonul még nyugalomba, hatása erő-
teljesen érződik még az idén is, na-

gyobb váltásokat, változásokat, utazásokat
generálva. Az előző évek forrongó hangulata
talán mérséklődik, nagyobb szerepet kap a
diplomácia, a kommunikáció. 2023 nemcsak
a változások, de a változékonyság, a megle-
petések, a lassú építkezés éve is lesz. Kulcs-

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: shutterstock.com/Gkpartner

A Hsia naptár szerint 2023. február 4-én, 03:43-kor veszi kezdetét a
NYÚL év, amelyet két kínai karakter szimbolizál: a yin víz és a yin fa
Nyúl – árulta el Kerecsényi Éva sorselemző, asztrológus szakértőnk.

szavai: alázat, türelem, hitelesség – emelte
ki Kerecsényi Éva.

Kiemelt fontosságot kap, hogyan viszonyu-
lunk egymáshoz, mind a közeli, mind a távo-
labbi kapcsolatainkban. A „ki mint vet, úgy
arat” közmondás üzenetét érdemes lesz
fontolóra vennünk, és ne felejtsük el, hogy
micsoda hatalmas erő rejlik az összefogás-
ban. A Nyúl évében sokkal kreatívabbnak, az
új megoldások felé nyitottabbnak érezhetjük
magunkat.

A szakértő szerint
fontos, hogy nagyon
figyeljünk oda a
megérzéseinkre, az intuíciónkra, de ne csak
álomvilágot építsünk magunk köré, tegyük
meg a kezdő lépéseket is céljaink felé. Ha jól
mozgósítjuk az energiáinkat, nagyobb sikerre,
elismerésre számíthatunk, könnyebben kerül-
hetünk reflektorfénybe, nyithatunk a nyilvá-
nosság felé. Legyen 2023 az összefogás, a to-
lerancia, az elfogadás éve. Mindenki számára
adott lesz a lehetőség, hogy kiálljon a nyilvá-
nosság elé, megmutathassa képességeit, ér-
tékeit – hívta fel a figyelmet Kerecsényi Éva.

(A jegyekről szóló előrejelzést a gyorplusz.hu
olvashatják!)

HOROSZKÓP – A NYÚL ÉVE

Ezért az évente elvégzett szűrővizsgálatok
elengedhetetlenek!” – mondta a doktornő.   

„A HPV-szűrés eredményét – a citológiai
mintával együtt – a labor dolgozza fel, s az
eredményből kiolvasható, hogy jelen van-e
a szervezetben, illetve észleltek-e bármely
elváltozást. Sajnos a méhnyakrák kialakulá-
sának kockázatát növeli a 18 éves kor előtt
megkezdett szexuális élet, a 16 éves kor
előtti szülés, a gyakran váltogatott partne-
rek, az óvszer nélküli együttlét, az immun-
rendszert gyengítő gyógyszerek/betegsé-
gek, valamely orális fogamzásgátló öt évnél
tovább tartó szedése, az alacsony folsav-
szint, s bár sokak számára hihetetlen, de a
dohányzás is” – zárta dr. Börzsönyi Ágnes,
a témáról részletesebben pedig online felü-
letünkön olvashatnak.

ALÁZAT, TÜRELEM, HITELESSÉG



Nem kell kés alá feküdnie. Fe-
lejtse el a drága műtéteket, s
a velük együtt járó kellemet-
lenségeket, a beavatkozástól
való félelmet és szorongást.
Van más megoldás.

eltüntetni. Az akupunktúra azonban az izmo-
kat természetesen, minden káros anyagtól
mentesen kezeli. Segítségével a különböző
mélységű szövetek − bőr, izom, idegek − sti-
mulációja érhető el. A területenkénti bőrfe-
szesítés megoldást jelent a vízszintes hom-
lokránc, a szemöldök közötti homlokránc, az
orr-ajak redő, a vízszintes nyaki ránc, a szar-
kalábak, a szem alatti táskák, a toka, valamint
az ajak körüli és a száj sarkában lévő ránc ke-
zelésében. A megereszkedett bőr kisimul és
újra fiatalos lesz az arckifejezés. A kezelés
alatt nincs feszülés érzet, a fájdalom pedig mi-
nimális” − avat be a részletekbe dr. Feng. (x)

Kiemelt törődés, egyedi gondoskodás, 
minőségi anyagok mellékhatások nélkül.
Kiváló ár-érték arány.
Jöjjön, próbálja ki Ön is a mikroplasztikus 
akupunktúrát!

Dr. Feng Xiao Ping 
szakorvos

„Így jutottunk el a tűvel történő ránctalanítás-
hoz, egy új dimenziójú, modern, minőségi arc-
fiatalításhoz” - mondja dr. Feng Xiao Ping, a
központ vezetője.                                                                                                                                                                           

A mikroplasztikus akupunktúra tökéletes
módszere a bőrfiatalításnak. Hogy miért?
„Az arc bőre idővel megereszkedik, a csonton
lévő izmok veszítenek feszességükből. A po-
faizom, a szemgödör melletti izmok, a hom-
lokránc jelentősen befolyásolják arckifejezé-
sünket. Az öregedési folyamat együtt jár a
mimika megváltozásával. A redők mélységét
a legdrágább ránctalanító krémek sem tudják

BŐRFIATALÍTÁS AKUPUNKTÚRÁVAL

Próbáljon ki egy teljesen új, modern kozme-
tikai módszert, a mikroplasztikus akupunktú-
rát! A Harmónia Akupunktúrás Centrum
komplex egészségügyi kínálata mellett mos-
tantól egy olyan színvonalas, egyedülálló
szolgáltatással várja vendégeit, amilyennel
eddig még nem találkoztak. Az akupunktúra
tradicionális távol-keleti gyógymód, melynek
eredete kifejezetten az ókori Kínához köthető.
Az alkalmazásához szükséges pontok feltér-
képezése több ezer éven keresztül tartott, és
a mai napig is találnak 1-1 újabb stimulációs
pontot a világszerte folyó kutatások.

„SZERETEM MINDEN EGYES PILLANATÁT”
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Pintér Ádám

Esküvőszervezőt fogadni ma már nem luxus, inkább óriási segítség lehet a párnak. Miért is alkalmazzunk
„egy idegent”, hogy megszervezze életünk legszebb napját? – kérdeztük Nimsz Zsuzsannát, aki a média
világa mellett esküvőszervezéssel is foglalkozik, hogy maradandó élményekkel gazdagíthassa a párokat.  

A válasz egyszerű. Megfelelő szakmai tudással
egy esküvőből sokkal többet lehet kihozni. A
pár időt, energiát spórolhat, a rendezvény pe-
dig egyedi és különleges lehet. Egy jó esküvő-
szervező átlátja a piacot, koordinálja az egész
eseményt. Nincsenek rejtett költségek – vála-
szolta meg a kérdést a szakember.

A kitűzött időpont előtt mennyivel érdemes
megkezdeni a szervezkedést? Hogyan fog-
junk neki?
Az első lépés eldönteni, hogy a pár önállóan
vagy egy esküvőszervező segítségével szer-
vezné meg az eseményt. Ha esküvőszerve-
ző mellett döntünk, akkor minél előbb ve-
gyük fel vele a kapcsolatot és bízzuk magun-
kat a tapasztalt szakemberre. Amennyiben
úgy döntünk, hogy saját magunk szervezzük
meg az esküvőt, akkor többféle sorrendben
haladhatunk. Azt javasolnám, hogy körülbe-

szerteágazóbbak. Manapság már mindenféle
elképzelés megvalósítható, legyen az egy nem
hétköznapi helyszín, különleges dekoráció
vagy egy exkluzív menüsor. Csak a képzelet
szabhat határt egy esküvő megvalósításához.

lül egy évvel az esküvő tervezett időpontja
előtt kezdje el a pár az előkészületeket.

Miben különbözik az anyakönyvezető, illetve
a szertartásvezető előtt kötött házasság?
Miután az anyakönyvvezető előtt a törvé-
nyes házasságkötés megtörtént, bármikor
igénybe vehető a szertartásvezetői szolgál-
tatás. Ő alkalmazkodik a pár igényeihez és
úgy alakítja a ceremóniát, ahogy azt a meny-
asszony és a vőlegény szeretné. Így sokkal
különlegesebb, egyedibb szertartásban le-
het része a párnak az esküvőn. Fontos a pre-
cizitás, a tapasztalat és a kreativitás. Öröm-
teli, hogy szertartásvezetőként részese le-
hetek egy életre szóló ceremóniának. Sze-
retem minden egyes pillanatát, az első ta-
lálkozástól kezdve a megvalósításig.

Mit tapasztalsz, manapság milyen esküvő-
ket tartanak Győrben?
Minden esküvő más és más, mindegyik tükrözi
az adott pár egyéniségét. Az igények egyre

MIRE JÓ AZ ESKÜVŐSZERVEZŐ?

HARMÓNIA AKUPUNKTÚRA CENTRUM Győr, Bartók Béla út 5.  •  +36 30 391 8648
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.  • +36 30 790 1248
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A közelmúltban tartották meg Pécsett a vásárcsarnok-vezetők
szakmai találkozóját. Az eseményre az ország számos nagyváro-
sából érkeztek a helyi piacok és csarnokok képviselői, köztük a
győri létesítményt üzemeltető Győr-Szol Zrt. munkatársai. A
résztvevők kerekasztal-beszélgetés során egyeztettek a jövőbeli
együttműködés lehetőségeiről.

2023. január 27.12

Győr negyvenhét óvodájában kilencvennégy
madáretető várja a kis szárnyasokat annak a
programnak köszönhetően, melyet a Környe-
zetvédelmi Bizottság a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület közreműködé-
sével bonyolított le. Mivel a városi önkor-
mányzat kiemelt figyelmet fordít a természet
védelemére, még 2020-ban létrehozta a Kör-
nyezetvédelmi Bizottságot, mely fontos sze-
repet tölt be a szemléletformálásban, vala-

MADÁRETETÉS AZ ÓVODÁKBAN
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

mint az iskolások és az óvodások környezet-
tudatos nevelését is segíti. A téli madáretetés
a legtöbb fajt érintő, hónapokon át tartó, ösz-
szetett madárvédelmi tevékenység. Ezért az
elmúlt hetekben az összes győri óvodába in-
tézményenként két madáretetőt és 5 kiló ele-
séget szállítottak ki. A gyerekek a madarak
megfigyelésével ismereteket szereznek a vá-
rosban élő fajokról, és elsajátíthatják az álla -
tokkal szembeni felelős magatartást.

A sikeres program ősszel a bölcsődékben
folytatódik.

Agyőri vásárcsarnok munkatársai mel-
lett érkeztek a pécsi találkozóra Bu-
dapestről, Esztergomból, Kaposvár-

ról, Miskolcról, Székesfehérvárról, Szombat-
helyről és Veszprémből is szakemberek. Mi-
vel a vásárcsarnokok, piacok üzemeltetői or-
szágszerte ugyanazokkal a problémákkal
küszködnek, több témáról egyeztettek, és a

A VÁSÁRCSARNOKOK JÖVŐJÉRŐL TANÁCSKOZTAK

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt. közös fellépés lehetőségét vitatták meg. A
megbeszélésen elhangzott: a legfontosabb
feladat, hogy a legjobb gyakorlatokat a léte-
sítmények megosszák egymással. A piacok
nehezen tudnak versenyezni a multikkal és
a diszkontláncokkal, így az a fontos, hogy
ebben összehangolt, közös fellépés legyen
országosan. A szakemberek egyetértettek
abban is, hogy önmagában a kereskedelmi
funkció már kevés, kell, hogy közösségi

funkciót is betöltsön egy vásárcsarnok.
Mindemellett szeretnének egy érdek-képvi-
seleti szervet létrehozni, ami kormányzati
szinten is eredményeket tud elérni, támoga-
tások ügyében például.

„A Biblia elfeledett történetei – Ősi törté-
netek, Örök tanulságok” címmel indul elő-
adás-sorozat a győri (VOKE) Arany János
Művelődési Házban (Szárnyaskerék épülete)
február 1-jén, szerdán 18 órakor. Az első
előadás címe „Testvérharc 1.0”, az előadó
Ömböli Krisztián lelkipásztor.  > > >

Februárban péntekenként gyermekprog-
ramokkal várják az érdeklődőket a Kisfa-
ludy Károly Könyvtár Gyermekkuckó ré-
szén (Baross út 4., I. emelet). A 16 órakor
kezdődő foglalkozásokon lesz társasjáték,
mesehallgatás és kézműves foglalkozás. A
rendezvények ingyenesek, de regisztráció -
hoz kötöttek, bejelentkezés: 96/328-
022/2 mellék.  > > >

Vitos Hajnal és Ruda Gábor fotókiállítására
várják az érdeklődőket február 3-án, pénte-
ken 18 órára a győri (VOKE) Arany János Mű-
velődési Házba (Szárnyaskerék épülete). A
kiállítás megnyitójaként Bazsó Ádám „Mik-
ro” című kötetét mutatják be. Közreműködik
Szőcs Beáta. A tárlat megtekinthető március
8-ig, mindennap 10–18 óráig.  > > >

Alzheimer Café találkozót tartanak február
2-án 17 órától a Hotel Rábában (Árpád út
34.). A találkozó házigazdája dr. Varga Gábor
pszichiáter, az előadó Dominkó-Boór Ágota
gyógytornász. Témák: Tegyük szebbé az
időskort! – Mozgás szerepe az egészség-
megőrzésben.  > > >

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



Belvárosi, 1 szobás, 42 nm-es, összkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne 42–70 nm-
es, 2-3 szobás, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros városrész és Bán Aladár utca
kizárva (Hirdetésszám: 694) 

Marcalváros I-en 3 szobás, 55 nm-es, összkomfor-
tos, határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
45-50 nm-es, 2 szobás, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Adyváros, Marcalváros I-II. városrész ki-
zárva. (Hirdetésszám: 696)

2023. január 27. 13
Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

LAKÁSCSERE

Tel.: 96/505-050

ÁLLÁSHIRDETÉS

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, összkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne 50–70 nm-es,
2-3 szobás, nádorvárosi, adyvárosi, határozott-határo-
zatlan idejű, lift nélküli házban csak földszinti bérle-
ményre. Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 684) 

Belvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, összkomfortos, ere-
deti állapotú, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 54–70 nm-es, 3-4 szobás, határozatlan idejű,
belvárosi bérleményre. (Hirdetésszám: 686) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 55 nm-es, összkomfortos, er-
kélyes, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 50-
55 nm-es, 2 vagy 1+2 fél szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Lift nélkül max.1. emeletig. Sziget vá-
rosrész és Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 690)

(Városüzemeltetési üzletág)
Feltétel: szakirányú, legalább középfokú végzettség

(Parkolóüzemeltetési üzletág)
Főbb feladatok: utcai és zárt téri parkolástechnikai be-
rendezések napi működtetési, javítási és karbantartási fel-
adatainak ellátása. Feltétel: műszerész vagy villanyszerelői
végzettség; B kategóriás jogosítvány; saját gépjármű. Fog-
lalkoztatás jellege: teljes munkaidős; A/B hetes munka-
rend; 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 műsza-
kos munkarend

Feltétel: szakirányú építőipari végzettség, B kategóriás
jogosítvány. Előnyt jelent: vezetői kvalitás

VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKREFERENS

KARBANTARTÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

GÉPJÁRMUVEZETO

CSOSZERELO

VILLANYSZERELO,
LAKATOS-KARBANTARTÓ

KOMUVES BRIGÁDVEZETO

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ, GÉPI PARKGONDOZÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivite-
lezési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

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.

´́ ´́

´́ ´́

´́

´́ ´́ ´́

Acsatornahálózat rendeltetésszerű
használata során a szennyvíz a
rendszeren keresztül eljut a környe-

ző szennyvíztisztító telepekre, ahol szá-
mos folyamaton kell áthaladnia ahhoz,
hogy tisztított vízként a természetbe ke-

rülhessen. Ezért rendkívül fontos odafi-
gyelni arra, hogy mit engedünk le a lefo-
lyón keresztül csatornarendszerünkbe. A
szennyvízhálózat üzemeltetése során a
legnagyobb problémát az oda nem illő tár-
gyak, anyagok okozzák, melyek súlyos ká-
rokat idézhetnek elő. Nem is gondolnánk,
hogy ezek közül mekkora gondot eredmé-
nyezhet a csatornába kerülő ételmaradék
és az elhasznált étolaj. A zsírok és az olajok

Ma már mindenki számára ismert tény, hogy a csatornahálózaton
nem engedhetünk le bármit, sokan mégis mindezt figyelmen
kívül hagyják. Figyelmetlenségük, lustaságuk pedig jelentős
károkat eredményezhet nemcsak a rendszerben, de az élő -
világban is.

CSATORNAHASZNÁLATI ILLEMTAN 
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt./Borsi Viktória reakcióba lépnek a szennyvíz más össze-

tevőivel és kemény szappanszerű lerakó-
dást, dugulást okoznak, a szennyvíz -
telepeken pedig károsíthatják a mikroor-
ganizmusokat, ezáltal gátolják a tisztítási
folyamatokat.

Ez nemcsak az üzemeltetés fennakadását
idézi elő, hanem rengeteg tisztítási, javí-
tási pluszmunkát is okoz szakembereink
számára. Az ilyen hibák elhárítása sokszor
jelentős többletköltséget jelent társasá-
gunknak. 

Miért fontos odafigyelni az elhasznált olaj
elhelyezésére? A használt étolaj a háztar-
tási szemétbe öntve nehezen lebomló
anyagként jelenik meg a hulladéklerakók-
ban. Ha pedig a sütőolaj gondatlanságból
vagy szándékosan az élővizekbe jut, az a
víz felszínén úszva meggátolja az oxigén-
felvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket.
Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer li-
ter élővizet is elszennyezhet! Az ételmara-
dékot és az elhasznált olajat is az arra ki-
jelölt lerakókba vigyük! 

A csatornahálózatba nem kerülhetnek be-
le nedves törlőkendők, pelenka, egészség-
ügyi betétek, gyógyszerek és növényvédő
szerek, tűzveszélyes anyagok, benzin, hí-
gító, festék vagy más oda nem illő anya-
gok sem! A csatornahasználati illemtan
betartásával sokat tehetünk környezetün-
kért, vizeinkért, saját egészségünkért és
Földünk jövőjéért!



2023. január 27.14

Tizenkilencedik alkalommal rendezte
meg a Gyirmót FC Győr az egyik leg-
rangosabb hazai kispályás felkészülési

tornát, amelyen ezúttal is tizenhat labda -
rúgócsapat mérkőzött a végső győzelemért.
A Magvassy-sportcsarnokban négy cso-
portban kezdődtek a küzdelmek, majd az Al-
cufer Kupa-Horváth Ferenc Emléktorna má-
sodik napján a helyosztók következtek. 

A tornát a Pénzügyőr SE nyerte, miután a
döntőben legyőzte a Győrújbarát SE csapa-
tát. A harmadik helyen a Lipót Pékség SE, a

Kiválóan szerepeltek a győri úszók a tavaly november végi kaposvári
Rövidpályás Országos Bajnokságon. A megmérettetés legjobb vi-
déki csapatát a napokban dr. Dézsi Csaba András polgármester,
Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármester és Patkás Tamás,
Győr parasport-nagykövete köszöntötte a városházán. A Győri Úszó
SE évek óta szállítja a kiváló eredményeket. Szabó Szebasztián a ka-
posvári ob-n történelmi tettet hajtott végre, hisz első alkalommal ér-
demelte ki győri úszó a bajnokság legjobb versenyzőjének járó kupát.
Egyéniben és csapatban is kimagaslóan versenyeztek a győri úszók,
Sebestyén Dalma és Jakabos Zsuzsanna is szerzett egyéni aranyat,
érdekesség, hogy utóbbi éppen 19 évvel első országos aranyérme
után állhatott fel újra a dobogó legmagasabb fokára.

A H-Moto Team 21 esztendős tehetsége
hazai és nemzetközi szinten is remek sze-
zont zárt 2022-ben. A magyar bajnok, En-
durance világbajnoki 5. és 6. helyezett ver-
senyző idén nemcsak a BMW gyári verseny-
zőjeként a német nemzetközi bajnokságban
(az IDM-ben) áll rajthoz, hanem a Maco Ra-
cing színeiben az Endurance világbajnoksá-
gon is, amelyben Yamaha motorral verse-
nyez. Kovács Bálint elmondta, új csapatánál
rendkívül barátságosan fogadták.

„Mindenki nagyon segítőkész volt velem
már az elejétől kezdve. Egyáltalán nem érez-
tem magam idegennek, amikor elkezdtük a

A PÉNZÜGYOR SE NYERTE AZ ALCUFER KUPÁT
negyediken pedig a Gyirmót FC Győr II. vég-
zett. A hagyományokat folytatva, az érmek
mellett különdíjakat is átadtak: a torna fel-
fedezettje a gyirmóti Bagó Bálint, a legjobb
kapus a lipóti Baki Balázs, a gólkirály a Pénz-
ügyőr SE csapatából Csigi Ádám lett. A kupa
játékosának a Győrújbarát együttesét erősí-
tő Dávid Leventét választották, míg a Fair
Play-díjat az ETO Akadémia kapta. A korábbi
évekhez hasonlóan az Alcufer Kupa-Horváth
Ferenc Emléktorna teljes bevételével a szer-
vező Alcufer Kft. a Szívkatéterezés Győr Ala-
pítványt támogatta.

´́

GYORI MOTOROS HÓDÍTHATJA MEG A VILÁGOT
Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcali Gábor

Komoly célokkal, motiváltan vág neki a 2023-as idénynek Kovács Bálint magyar bajnok gyorsasági
motorversenyző, aki nem mellékesen a Széchenyi István Egyetem hallgatója. Az idehaza dolgozó
szakemberek szerint a fiatal győri motoros fényes karrier előtt áll, s akár a világbajnoki címig is el-
juthat valamelyik kategóriában.

mindez gördülékenyen menjen. Természe-
tesen mindent megteszek, hogy a teljesít-
ményemmel továbbra is kiérdemeljen a se-
gítséget” – jegyezte meg Kovács Bálint, aki-
nek a karrierjét Talmácsi Gábor korábbi
MotoGP-világbajnok is egyengeti.

közös munkát, s egyből fel tudtam venni a
ritmust. Látták rajtam, hogy gyorsan tudok
alkalmazkodni a körülményekhez. Február
elején kezdődnek a tesztek, igyekszem a le-
hető legtöbbet kihozni magamból” – nyilat-
kozta Kovács Bálint.

A versenyző hozzátette, komoly kihívás szá-
mára, hogy összeegyeztesse a motorozást
az egyetemi tanulmányaival. „Nagyon fon-
tosnak tartom a tanulást, amelyre igyek-
szem időt szakítani. Most is vizsgáról jöt-
tem, és délután megint megyek egyre. A fő
csapásirány számomra az elkövetkezendő
években persze a motorozás lesz. A szezon
közben nehezen lehet összeegyeztetni a
versenyzést a tanulással. Szerencsére az
egyetemtől rengeteg segítséget kapok, hogy

´́

AZ ÚSZÓ SE KIVÁLÓSÁGAIT ÜNNEPELTÉK A VÁROSHÁZÁN
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó Vig Norbert

Talmácsi Gábor és Kovács Bálint
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Acsúcskategóriában a nőknél Jakabos Zsu-
zsanna úszót, a férfiaknál Kopasz Bálint
olimpiai bajnok kajakost választották az év

győri sportolójának. A csapatsportágakban a Győri
Audi ETO kézilabdaklubja nyert az ETO FC Győr női
focigárdáját megelőzve.

Az est fénypontjaként a „Győr Sportjáért Életmű-
díjjal” tüntették ki Pirk Jánost. A 76 esztendős ed-
zőlegendának köszönhetően indult útjára a város-
ban a súlyemelősport 1974 szeptemberében. Fo-
lyamatosan járta az iskolákat, és bemutatókat
tartott a fiataloknak, igyekezett minél szélesebb
körben népszerűsíteni a súlyemelést. Tanítványai
később az országos korosztályos bajnokságokon
és a diákolimpiákon is szereztek érmeket. Elké-
pesztő lendülettel és alázattal dolgozott a sportág
fellendítéséért. Az életműdíjast nyitóbeszédében
dr. Dézsi Csaba András polgármester is méltatta.

„Pirk János a tornatanárom volt. Kiváló és jó taní-
tó, aki megérdemli az életműdíjat. A hozzá hason-
lóknak, akik embert faragtak belőlünk, köszönhet-
jük, hogy kitartóak lettünk, fontos számunkra a
fair play, tisztelni tudjuk az ellenfeleinket. Nem el-
lenségeket látunk bennünk, hanem küzdőpartne-
reket, akik gyakran a legjobb barátaink lesznek. A
sport olyan értékeket közvetít, s ad át generáció-
ról generációra, amelyekkel példát lehet mutatni
a fiataloknak” – mondta a polgármester.
A városvezető minden díjazottnak gratulált.

SPORTCSILLAGOKAT KÖSZÖNTÖTTEK

Az elmúlt esztendő legsikeresebb győri sportolóit díjazták a Széchenyi
István Egyetem koncerttermében, a volt zsinagógában. Az év sportcsillagai
2022-ben című eseményen hat kategóriában hirdettek győztest.

„Azért is jó polgármesternek lenni, mert az em-
ber büszke lehet azokra az értékekre, amelye-
ket a város képvisel. Győr azért sikeres, mert a
sport, a művészet, a kultúra, a közművelődés és
az üzlet területén nagyon sok tehetséges em-
ber él a városban” – jegyezte meg dr. Dézsi
Csaba András.

A tavalyi esztendő legjobb sportolói:
Nők: 1. Jakabos Zsuzsanna (úszás, Győri Úszó SE),
2. Sass Edit (teke, Ipartechnika SE), 3. Czéllai-
Vörös Zsófia (kajak, Graboplast Vízisport SE)

Férfiak: 1. Kopasz Bálint (kajak, Graboplast Vízi -
sport SE), 2. Mészáros Krisztofer (torna, GYAC) és
Szabó Szebasztián (úszás, Győri Úszó SE), 3. Sza-
bó Bence (evezés, GYAC)

Csapatok: 1. Győri Audi ETO KC (női kézilabda), 2.
ETO FC Győr (női labdarúgás), 3. UNI Győr-SZESE
(női kosárlabda)

Egyéni sportágak csapatversenye: 1. Csay Rená-
ta, Czéllai-Vörös Zsófia kajakpáros (Graboplast
Vízisport SE), 2. Ipartechnika SE Győr tekecsapata,
3. Somogyi Electronic-GYAC férfiteniszcsapata

Az év felfedezettje: Lány: 1. Rédecsi Polett (kézi-
labda, Audi-ETO) Fiú: 1. Molnár Botond (torna,
GYAC)

Edzők: 1. Demeter Irén (kajak, Graboplast Vízi -
sport SE), 2. Alföldi Zoltán (evezés, GYAC), 3. Szűcs
Róbert (torna, GYAC)

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: jan. 27—febr. 3.

1499 Ft/kg

Csirkemellfilé

Bôrös sertés császár-
szalonna, csontos

1599 Ft/kg

Soproni Óvatos Duhaj
Mango dobozos sör
4%-os,
0,5 l, 378 Ft/l

Füstölt szívsonka
Easterngreen Kft.

3999 Ft/kg

Piros alma,
Idared

319 Ft/kg

Rio Mare tonhal 
olívaolajban

160 g, 9368,75 Ft/kg

1499 Ft/db

189 Ft/db

Csirkemáj 849 Ft/kg
Csirkeszárny 749 Ft/kg

Kocsonyának való húsrészek
teljes választékban,

folyamatosan kaphatók!

FJK szardíniafilé olívaolajban
60 g, 6650 Ft/kg 399 Ft/db

Szerző: Pécskai István
Fotó: Ács Tamás
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A BÉRLETES ELŐADÁSOKRA JEGYEK VÁLTHATÓK.

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ
3. péntek 19.00 Esőember Várady C+D,

Gárdonyi D

23. csütörtök 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Déryné

24. péntek 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Földes

26. vasárnap 15.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Sipka I. kategória

Sipka III. kategória

28. kedd 17.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Gáti I. kategória

Gáti III. kategória

RICHTER TEREM
2. csütörtök 19.00 Az asszony ingatag – Simon Kázmér

Opera- és operettgála 
3. péntek 19.00 Az asszony ingatag – Földes

Opera- és operettgála 
4. szombat 19.00 Az asszony ingatag – bérletszünet

Opera- és operettgála
8. szerda 17.00 Az asszony ingatag – Radnóti

Opera- és operettgála
9. csütörtök 19.00 Az asszony ingatag – Déryné

Opera- és operettgála
10. péntek 19.00 Az asszony ingatag – Gárdonyi

Opera- és operettgála

12. vasárnap 15.00 Az asszony ingatag – bérletszünet

Opera- és operettgála 
19. vasárnap 19.00 Az asszony ingatag – Várady – utolsó

Opera- és operettgála bérletes előadás 

PADLÁSSZÍNHÁZ
2. csütörtök 19.30 152 lépés Auschwitz felé bérletszünet

Karácsony Gergely előadása
10. péntek 19.30 Az erősebb bemutató

12. vasárnap 19.30 Az erősebb bérletszünet

18. szombat 19.30 A műselyemlány bérletszünet

Mihályi Orsolya előadása
21. kedd 19.30 152 lépés Auschwitz felé bérletszünet

Karácsony Gergely előadása
25. szombat 19.30 Az erősebb bérletszünet

28. kedd 17.30 Rómer Filmklub
19.30

FEBRUÁRI MUSOR´́

Online jegyvásárlás:
www.gyoriszinhaz.hu


