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A lápi póc lett az év hala Magyarországon, fölényesen
nyerte a Magyar Haltani Társaság által meghirdetett vá-
lasztást. Minden második voksoló erre a fokozottan vé-
dett fajra adta le szavazatát. Az apró termetű, zömök
testű, kissé nyújtott, oldalról lapított lápi pócnak Győr-
ben szobra is van, a több mint kétméteres alkotás a Bá-
csai-tó partját díszíti.   

2017. május végén ünnepelték a helyi óvodások a lápi
póc szobor felállítását. Akkor a körzet képviselőjének öt-
lete nyomán Alasztics Gyula faragta ki eperfából a több
mint kétméteres halformát. A szobrot azóta többször
átfestették, hogy az időjárás ne tegyen kárt benne. A bá-
csaiak nagyon büszkék rá, hogy 2023-ban a lápi póc lett
az év hala. „Mikor annak idején kiderült, hogy a védett
lápi póc miatt nem történhetett meg a tó teljes rehabi-
litációja, haragudtak rám a helyiek, de az évek során el-
fogadták a helyzetet, a szobrot pedig nagyon megsze-
rették” – mondta Bárány István. Nemcsak a hal, de a
Bácsai tó is fokozottan védett, Natura 2000-es terület.
Azzal, hogy a póc lett 2023 hala, újra a figyelem közép-
pontjába került a szobor is, ami 25-szörös nagyítása az
egyébként mindössze 8-10 centis halfajnak.             

AZ ÉV HALÁNAK
SZOBRA VAN BÁCSÁN 

Szerző és fotó: 
Zombai-Kovács Ákos   

Ötvenöt évvel ezelőtt tör-
ténelmet írt a magyar díj-
ugrató-válogatott, amely

hatalmas bravúrt bemutatva,
óriási meglepetésre megnyerte
az ausztriai Salzburgban rende-
zett amatőr Európa-bajnoksá-
got. Érdekesség, hogy a nemzeti
csapat tagjai győriek voltak: a
Prutkay Zoltánnal, Nagy Tamás-
sal, Bánki Lászlóval és Juhász Jó-
zseffel felálló csapat mindkét
fordulót hibátlanul teljesítette a
németek, valamint a svájciak
előtt, és begyűjtötte a díjugrató
Nemzetek Díját.

A válogatott még élő két tagját,
Juhász Józsefet és Prutkay Zol-
tánt életműdíjjal tüntetik ki
szombat este, az ETO Park

ÉLETMUDÍJ AZ EURÓPA-BAJNOK DÍJUGRATÓKNAK
Hotelben sorra kerülő Győri
Lovasbálon.

Juhász József úgy emlékezik
vissza az ötven öt évvel ezelőtt
történt eseményekre, hogy ele-
ve vesztett helyzetből sikerült
nyerniük.

„Roppant viszontagságos körül-
mények között készültünk a meg-
méretésre, ahova marha va gon -
ban, a lovakkal együtt utaz tunk ki
Salzburgba. A pályaudvaron ki kel-
lett ugranunk a szerelvényekből,
mert még lejárónk sem volt. Hogy
eljussunk a versenypályára, az is
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Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter – archív

kellett, hogy szívességből elszál-
lítsák a vonatról a lovakat” – nyi-
latkozta korábban Juhász József.
Hozzátette, sikerük nagy részben
felkészítő edzőjüknek, Némethy
Tamásnak köszönhető, aki a lovas
sport kiemelkedő alakja. Juhász
József azt is elmondta, hogy ser-
legük évtizedekig méltatlan mó-
don egy irodában porosodott, de
aztán visszaszerezték az ereklyét,
amit a városnak ajándékoztak.

A lovasbálon azokat a sportolókat
is díjazzák, akik 2022-ben ki -
emelkedő eredményeket értek el
valamelyik szakágban. A lovas tu-
sában, fogathajtásban, díjugra-
tásban, díjlovaglásban, távlovag-
lásban, szabadidős lovaglásban,
galoppban és lovas tornában is
köszöntenek versenyzőket, emel-
lett az év edzőjét Némethy Ta-
más-vándordíjjal tüntetik ki.

Az egykori bajnokok 2012-ben a városra bízták a kupát.



2023. február 3. 3

SZEMSZ      G

Kóka Enikő

GYOR
A NYUGALOM
ÉS BÉKE 
SZIMBÓLUMA
Amikor szóba kerül az otthon kér-
dése, akkor sosem egyszerű a vá-
lasz, hiszen egyszerre több helyen
élek. Debreceni születésűként ren-
geteg emlék és élmény köt szere-
tett Alföldünkhöz. Mint sok fiatalt,
engem is a kalandvágy hajtott, így
kerültem Egerbe az egyetemre,
majd Győrbe dolgozni. Szinte min-
den hónapban visszamegyek Deb-
recenbe, de a város most már
ijesztően üres érzést kelt. Soha
nem fogom kevésbé szeretni, vi-
szont ahogy egyre jobban isme-
rem, mindinkább Győrhöz húz a
szívem. Nehéz az elszakadás az
otthontól, de mégis megnyugtató
a gondolat, hogy most már ide is
tartozom.

Alföldi lévén sokszor elcsodálko-
zom Győrön. Talán gyerekesnek
tűnhet az élmény, de az első, amit
megjegyeztem magamnak, az
volt, hogy mennyire kedvesek a
buszsofőrök. A második pedig a
folyók! Győr megérdemelten is-
mert országszerte arról, hogy ez a
„folyók városa”. A Rába-part és a
Radó-sziget, a Mosoni-Duna üde
színfoltként emelik ki Győrt a hazai
városok sorából.

Egy város karakterét és lelkét
azonban mégis annak lakosai ad-
ják igazán, és Győrt az itt élők te-
szik a nyugalom és béke szigetévé.
Az ország másik feléből indulva,
egy újabb városon át ide érkezve
érződik igazán, hogy mennyire se-
gítőkészek és nyitottak a Rába
partján és hogy valóban az embe -
rek szívügye Győr. 

Aműsor kezdetén kiderült, hogy mindig
korán indul a reggel a Dézsi család
életében. „Időbeosztás szempontjá-

ból minden nap egyforma, hiszen a munká-
nak egy titka van, csinálni kell, folyamatos
munkavégzés jellemzi az életem, de ez nem
újdonság, ráadásul nagyon szeretem. Vallom,
hogy csináld azt, amit szeretsz, és boldog em-
ber leszel” – fogalmazott a polgármester.

Az önkormányzat a városvezető kezdemé-
nyezésére nemrégiben meghirdette a szoci-
ális tűzifa akciót. A munkálatok elkezdődtek,
melynek ugyancsak aktív résztvevője volt a
polgármester. „Nagy öröm, hogy tudtunk

segíteni azoknak, akik ebben a válságos idő-
szakban nehéz helyzetbe kerültek, közel
százan jelentkeztek a felhívásunkra” –
emelte ki dr. Dézsi, majd hozzátette, hogy a
fák kivágása mindig kényes kérdés, meg-
osztja a lakók véleményét. „Volt egy időszak,
amikor olyan fákat ültettek Győrben, melyek
nem városi környezetbe valók, hiszen hatal-
masra nőnek. A Babits Mihály utcában is ez
a helyzet, biztonságos gyalogos közlekedést
szeretnénk, ez egy szép tervezői feladat, sok
teendő van vele” – mondta a polgármester,
majd hozzátette, hogy 450 kilométer járda
van Győrben, melyek egy része gyalázatos
állapotban van, ezt pedig orvosolni kell.

Februárban is folytatódott a polgármesteri vizit, dr. Dézsi Csaba
András a kéthetente esedékes beszélgetésre érkezett a Győr+ Rádió
stúdiójába. Fejlesztésekről, támogatásokról is szó esett a műsorban,
de magánéletébe is bepillantást engedett a város első embere.

POLGÁRMESTERI VIZIT

DR. DÉZSI: FOLYAMATOS MUNKA-
VÉGZÉS JELLEMZI AZ ÉLETEM

A héten tartották az év első közgyűlését, ahol
ezúttal is számos témát vitattak meg a képvi-
selők. A napirendi pontok közül a műsorban a
Pannon-Víz helyzetét emelte ki a város első
embere. „Győr mindig is egy fejlődő város volt,
viszont látni kell, hogy a rendszerek egy része
elöregedett, azok felújításra szorulnak. Ezen-
kívül az energiaválság is jelentősen érinti a vál-
lalatot, az áramköltség 6 milliárdot jelent a cég
életében, mellette pedig a rezsicsökkentés
okozta árak sem fedezik a kiadásokat” – fo-
galmazott dr. Dézsi, kiemelve, hogy ezek vo-
natkozásában kell döntést hozni a tekintetben,
hogy állami kézbe kerüljön-e a Pannon-Víz, és
ha igen, mekkora részesedéssel. „A Pannon-
Víz egy társulás, minden önkormányzatnak
meg kell hoznia a döntést” – tette hozzá.

A műsor második felében a lakbéremelésről
szólt elsőként a városvezető. „12 éve nem
emeltünk Győrben lakbért, volt olyan ház,
amit 5.000 forintért béreltek. Fontos kiemel-
nünk, hogy csak önkormányzati lakásokban
élők kaphatnak lakbértámogatást, ugyanak-
kor a lakhatási támogatást bárki igényelheti,
aki megfelel a feltételeknek. Megemeltük azt
a minimum jövedelemszintet, ami után kap-
ható a lakhatási támogatás, így szélesebb
körben tudunk már segítséget nyújtani” –
emelte ki dr. Dézsi, majd rámutatott, hogy az
önkormányzat szociális irodáján nyújthatják
be igényeiket az érintettek, illetve a győri la-
kossági információs irodában is segítséget
kaphatnak az érdeklődők.

Vagyonbevallásról is kérdezték a polgármes-
tert a műsorvezetők. „Jómódú polgári család-
ban nőttem fel, a szüleim becsületesen dol-
goztak. Ha valaki politikai pályára megy, vilá-
gos, hogy kiforgatják a zsebeit, de engem ez
különösebben nem zavar, 1994 óta foglalko-
zom a politikával. Mindig is sokat dolgoztam,
sok munkával kerestem a kenyerem. Sajnos az
irigység sokszor átcsaphat gyűlöletbe, ami
nem jó, de ezt kezelni kell” – árulta el vélemé-
nyét dr. Dézsi. A polgármester hozzátette, az,
hogy az egyetem kuratóriumi tagja, azért is
fontos, mert a város és az egyetem szimbió-
zisban él, úgy érzi, ebben nincs semmi kifogá-
solnivaló, hisz minden területen kiemelt fel-
adata Győr városának érdekeit képviselni.

´́
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Vig Norbert
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Az önkormányzat tűzifát biztosít azoknak a
győrieknek, akik szociálisan rászorultak, akik
önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni
a téli tüzelőjükről.

„Újból olyat csináltunk, ami még nem volt
Győrben. Nyitott szemmel járva a városban,
arra voltam kíváncsi, hogy mi lesz a kivágott
fák sorsa, amelyeket öregségük, betegsé-
gük, vagy leendő beruházások nyomvonalán
vágtak ki. Kiderült, a Győr-Szol komposztá-
lótelepén tárolják őket. Azt kértem, osszuk
ki a rászorulóknak” – tájékoztatott dr. Dézsi
Csaba András.

Az önkormányzat meghirdette a tűzifaakciót,
amely révén összesen közel 430 köbméter
fát osztanak szét – nyárfát, fenyőt és akácot
– a rászorulók között.

MINTEGY SZÁZ RÁSZORULÓ KAP SEGÍTSÉGET
MÁR APRÍTJÁK AZ AJÁNDÉK TŰZIFÁT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Már aprítják a szociális alapon
igényelt tűzifát a Győr-Szol kom-
posztálótelepén, ahol hétfőn dr.
Dézsi Csaba András polgármes-
ter, az akció kezdeményezője is
részt vett a munkálatokban.

„Indok nélkül nem vágunk ki fákat, csak
azokat, amelyeket szükséges, de azokat is
pótoljuk. Az elmúlt három évben több ezer
fát ültettünk el, többek között Marcalvá-
rosban a GYAC-pálya mellett már egy kis-
erdő létesült” – hangsúlyozta a polgár-
mester. A felhívásra 97-en jelentkeztek, a

rászorulók 4-6 köbméter tűzifát kapnak,
amely nagy segítség számukra a téli fűtési
szezonban. Az aprítást és a tűzifa konté-
neres kiszállítását is a Győr-Szol végzi. A
munkálatok mintegy másfél hétig tarta-
nak, a házhoz szállítás idejéről a szolgálta-
tó értesíti az érintetteket.

Nyakkendő nélkül Knézy Jenővel kedden 20.25-kor a Győr+ TV-ben!

ÚSZNI VAGY NEM ÚSZNI? 
Ez itt a kérdés...
Hétfőn megnyílik az úszni tanulók előtt az Aqua Sportközpont
tanmedencéje, újraindulhat az úszásoktatás.

Ez a hír. A háttérben azonban sokféle
érdek, igény húzódik meg. Vajon a Győrben
működő, medencés sportokkal foglalko-
zó tucatnyi vállalkozás és sportklub igé-
nyeit kielégítik-e a jelenlegi adottságok?
Mit szeretnének a városlakók? Ki kell-e
nyitni egyáltalán az uszodákat? Mennyit
fogyaszt a méregdrága energiából a
népszerű szauna? Hányan használják a
győri úszómedencéket?

Rengeteg kérdés, amelyekről Balassa
Katalin úszásoktatóval, Lebóné Muhr
Andreával, a Múzeumház Kft. ügyvezető-
jével, Prédl Antallal, a Győr-Szol Zrt. vezér -
igazgatójával beszélget Knézy Jenő,
ezúttal is nyakkendő nélkül.
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Január 31-én, kedden a szokásos délelőtti
időpont helyett délután 3-kor kezdődött
az idei év első közgyűlése. Az első napi-

rendi pont a Győr-Szolról szólt: a társaságot
teljes tulajdonrész megszerzésével bízták
meg a Memento Temetkezési Kft.-ben.

Ahogy közismert, jelenleg a Győr-Szol a „Jó-
szív” Temetkezési Kft.-ben 50 százalékos
tulajdonjoggal bír. A Mementóban azonban
teljes értékű tulajdonosként jelenhet meg a
cég. Prédl Antal, a Győr-Szol vezérigazgatója
kiemelte: alapos vizsgálat előzte meg a vá-
sárlási szándékot, így állapították meg a 140
milliós vételárat is. Borsi Róbert képviselő
arra hívta fel a figyelmet: a város így olyan
helyzetbe kerül, amelyben tevékenyen is
tudnak segíteni azoknak, akiknek egy teme-
tés a nyilvánvaló gondokon felül anyagi ter-
het is jelentene. 

A második napirendi pont a Pannon-Vízről
szólt. Emlékeztetőül: a magyar állam tavaly
nyáron készített egy integrációs ajánlatot az

RENDEZI A VÍZIKÖZMŰ-VAGYON
HELYZETÉT A VÁROS

Az év első közgyűlését tartották a városháza dísztermében január 31-én. Ugyan a megszokottnál
kevesebb, mindössze nyolc napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, több fontos döntést is meghozott a
képviselő-testület. Temetkezési céget vásárol a Győr-Szol, előrelépés történt a Pannon-Víz ügyében,
de arról is döntöttek, hogy segítik a városban működő orvosi praxisokat az energiaválság kapcsán.

önkormányzatok számára, miszerint ha bi-
zonyos vagyoni elemekről lemondanak és
azt átadják, úgy az állam biztosítja a vízszol-
gáltatás zavartalanságát a megemelkedett
rezsiárak ellenére is. A képviselők akkor úgy
döntöttek, hogy dr. Dézsi Csaba András, Győr
polgármestere és Rácz Attila, a Pannon-Víz
Zrt. vezérigazgatója tárgyaljanak a kormány-
nyal, és igyekezzenek minél jobb pozíciót el-

érni az ügyben. Mivel a Pannon-Víz Zrt.-ben
Győr többségi tulajdonos (62 százalékos ré-
szesedéssel, a fennmaradó részvények pe-
dig több mint 120 egyéb önkormányzatnál
vannak), így a városi döntés iránymutató le-
het a térség többi településének is. 

A közgyűlési döntés értelmében, a víziköz-
mű-szolgáltatás fenntartása érdekében
fennálló kötelezettségeit, és az ehhez köz-
vetlenül szükséges vagyoni elemeket átadja
a város az állam részére – ez azonban egy
szándéknyilatkozat, nem végleges döntés. A
lépés ugyanakkor szükséges volt. Ugyanis a
Pannon-Víz Zrt.-nél 650 ember dolgozik,
őket pedig nem lehet bizonytalanságban
tartani a jövőjüket illetően. Erről már Rácz

Attila, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazga-
tója beszélt, és kiemelte: a győri vízügyi
szakemberek az ország legjobbjai között
vannak, vétek lenne őket elengedni. Borsi
Róbert képviselő kifejtette azt is, hogy a
Pannon-Víz tavalyi, 1,2 milliárdos áram-
számlája várhatóan idén 6,6 milliárd forint
lesz az energiahordozók világpiaci helyzete
miatt, ebből Győrt több mint 4,2 milliárd fo-
rint terhelné. A képviselő szerint ezt a rend-
szert közösen építették és tették össze a tu-
lajdonos önkormányzatok, de ezt a rend-
szert üzemeltetni is kell, így a felelős döntés
az, ha ezzel az államot bízzák meg. A képvi-
selők végül elfogadták a javaslatot, azzal
együtt, hogy további tárgyalásokkal bízták
meg dr. Dézsi Csaba Andrást.

Az energiahordozók ára még egy napirendi
pontban előkerült. A városban működő or-
vosi praxisok támogatásáról döntöttek a
képviselők, az önkormányzat a háziorvosi,
gyermekorvosi és fogorvosi praxisok rezsi-
költségeinek kifizetésében segít majd. Dr.
Pergel Elza alpolgármester kiemelte: az or-
vosok keresték meg a városvezetést, és bár
a város most nehéz helyzetben van, segítik
a létesítmények működését, ezt kiemelt fel-
adatuknak tekintik továbbra is. A képviselők
egyhangú igennel szavaztak a határozatra,
amely összesen 105 orvosi ellátót érint a
város teljes területén.

Azzal is egyetértett a testület, hogy április
1-jétől dr. Turi Szilárd lássa el a József Attila
úti rendelő megüresedett gyermek-házi -
orvosi feladatait, praxisjog vásárlásával. 

GYŐR 62 
SZÁZALÉKBAN 
TÖBBSÉGI TULAJDONOS 
A PANNON-VÍZBEN,
ÍGY IRÁNYMUTATÓ
DÖNTÉS SZÜLETETT

Szerző: Mireider Máté
Fotó: Marcali Gábor
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A Bercsényi-iskola két diákja éppen tanítás
után tartott hazafelé január 13-án délután,
amikor a Petőfi hídról észrevették a Rábá-

ban sodródó testet. „Először nem láttuk
tisztán, mi az, csupán annyit, hogy valami
furcsa, szokatlan dolgot visz a víz. Ahogy a

Két győri középiskolás gyors helyzetfelismerése és egy bátor tűz-
oltó hősiessége mentette meg annak a nőnek az életét, akit Győr
belvárosában az alig 4-5 fokos Rábából kellett kimenteni. Az ese-
mény főszereplői mesélték el, mi történt pontosan.

ÉLETET MENTETT A HŐS TŰZOLTÓ
szívük és egyből tudták, mit kell tenniük:
„Szerencsére éppen a szomszédban van a
győri tűzoltóság, egyből odafutottunk és je-
leztük, hogy baj van, embert visz a víz!” –
mesélte Dávid.

„Varkoly Roland és Kovács Sándor bajtár-
sammal együtt rohantunk le a folyóhoz. A
hölgyet ekkor már a Radó-sziget irányába

vitte az áramlat, nagyjából 6-8 méterre le-
hetett a parttól. Egy percig sem gondolkod-
tam, belevetettem magam a vízbe” – mond-
ta el a Bakó Attila, a hős tűzoltó, aki tizen-
nyolc éve választotta ezt a szép, ám veszé-
lyekkel teli hivatást. „Ahogy úsztam felé, lát-
tam, hogy a hölgy teljesen sápadt, az ajkai
ellilultak, mert a víz alig 4-5 fokos lehetett.
Amikor megérintettem, résnyire kinyitotta a
szemeit, nagyon megkönnyebbültem, hogy
még életben van. Sikerült magam elé fordí-
tani, majd magam előtt tolva a vízben a part
közelébe úsztam vele, ahol a kollégák ki -
emelték a folyóból. A magatehetetlen álla-
potban lévő hölgyet átadtuk a mentősöknek
– tette hozzá az 52 éves főtörzsőrmester,
akire nemcsak kollégái, de családja, felesége
és lánya is rendkívül büszke.  

Az életmentő hármas tagjai kedden délután
a győri tűzoltóságon személyesen is talál-
koztak, ahol felelevenítették a történteket,
majd a fiúk a Győr-Moson-Sopron Várme-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elis-
merő oklevelét vehették át.

sodrás közelebb hozta, kiderült, hogy egy
hátán fekvő ember az. Nem kapálózott,
nem kiáltott segítségért, csak némán so-
dorta magával a folyó. Azonnal tudtuk, hogy
itt segítségre van szükség” – idézte fel a
történteket Juhász Dávid és Wolf Kristóf.

A talpraesett fiúk a Bercsényi-iskola rendé-
szeti osztályának tizedikes tanulói, bizonyá-
ra ennek is köszönhető, hogy helyén volt a

„NAGYON 
MEGKÖNNYEBBÜLTEM, 
AMIKOR LÁTTAM, 
HOGY ÉLETBEN VAN”

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

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: O. Jakócs Péter
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Dr. Varga Péter Tolna megyéből szár-
mazik, ott kezdte a pályafutását is
1989. augusztus 28-án, s mint

mondta, már a gimnáziumi évek alatt eldön-
tötte: rendőr szeretne lenni. „A családunk
egyik barátja nyomozó volt, én pedig szívesen
beszélgettem vele. Gyakran olvastam krimi-
ket, és főleg azokat szerettem, amelyeket
magyar szerzők írtak és megtörtént esemé-
nyeket dolgoztak fel. Ezek is kellettek ahhoz,
hogy a rendőri pálya felé vegyem az irányt.” 

A fiatal Varga Péter tehát elkezdte tanulni a
rendőri szakmát, majd a főiskola után első-
ként bűnügyi területen helyezkedett el. Végig-
járta a ranglétrát, belekóstolt az alosztály-, az
osztályvezetői munkába, majd Szekszárdon
lett rendőrkapitány, tíz éven keresztül – egé-
szen 2022 szeptemberéig – pedig Fejér me-
gyei főkapitányként teljesített szolgálatot. 

„Soha egy pillanatra sem bántam meg, hogy
ezt a hivatást választottam. Úgy érzem, már
eddig is szép pályát futottam be. Gyakorla-
tilag minden szintjét megismertem a rendőri
munkának, és vallom, hogy ez nagy segítsé-
gemre van vezetőként is.” 

A Fejér megyei évei alatt bőven volt alkalma
gyakorolni a főkapitányi munkát, ám tíz év
elteltével a vezetői úgy határoztak, új kihí-
vások elé állítják, a tapasztalatait pedig
2022. szeptember 1-je óta Győr-Moson-

„FELKÉSZÜLT ÉS ELHIVATOTT ÁLLOMÁNNYAL DOLGOZOM” 

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KEZELÉSE
A LEGNAGYOBB FELADAT 

Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, Győr-Moson-Sopron vármegye rendőrfőkapitánya volt a
Győr+ TV Konkrét című műsorának vendége, aki 2022 szeptembere óta látja el a főkapitányi feladatokat.
Tudja, az idei év sok tennivalót tartogat, de mint fogalmazott: felkészült és elhivatott állománnyal
dolgozik, így nem fél a kihívásoktól. 

Szerző: FD-HAK
Fotó: MekliZ Fotó/Komlós Ádám

Sopron vármegyében kamatoztathatja. „A
feladatom itt sem lehet más, mint az állam-
polgárok biztonságának garantálása, az ál-
lomány megtartása, és hogy kiváló, minősé-
gi szakmát végezzünk. Itt is egy felkészült
és elhivatott állomány fogadott, akik készek
dolgozni, s nincs olyan feladat, amit ne tud-
nának megoldani. Akkor is, ha a mindennap-
jainkat nagyban meghatározza az illegális
migráció. Csak szemléltetésként egy adat:
2022-ben 326 embercsempészt fogtunk el
és 5 ezer 500 illegális bevándorlót kísértünk

vissza a déli határra. Ez hatalmas leterhelt-
séget jelent mind rendészetileg, mind pedig
bűnügyi vonatkozásban is.”

S ha már a 2022-es évet említettük, a főka-
pitány elmondta, úgy látja, egy stabil és ki -
egyensúlyozott esztendőt hagyott maga
mögött az állomány, ami azt vetíti előre,
hogy az irány jó, de nem elég fenntartani a
jelenlegi helyzetet, még jobb eredményekre
kell törekedni. „A vagyon ellen elkövetett
bűncselekményekben korábban a betöré-
sek, besurranások, hétvégi házak feltörése
– és folytathatnám – álltak az első helye-
ken, mára sokkal inkább átvette a vezetést

az internetes bűnözés. A prevenciónak ép-
pen ezért hatalmas a jelentősége!” 

Dr. Varga Péter dandártábornok kiemelkedően
fontosnak tartja, hogy a rendőrök munkájáról
a helyi sajtó gyorsan, hitelesen és pontosan
számoljon be. Éppen ezért törekszik az újság -
írókkal egy bizalmi kapcsolat kialakulására. 

„Kiemelném a Facebook-oldalunkat, ahol már
12 ezren követnek bennünket. Azt pedig kü-
lön kértem, hogy egyetlen kisgyermek kérése

se maradjon teljesítetlen, hiszen az is a fel-
adatunk, hogy jó megítélése legyen a magyar
rendőröknek. Viccesen mindig elmondom, ha
az 5–10 éves korosztályban kellene toboroz-
nunk, hatalmas sikereket érnénk el…”

„2023-ban is sok lesz a feladat, de bízom a
rendőreinkben. Kiváló az állomány, felkészül-
tek, elhivatottak és nyitottak a tanulásra. Na-
gyon fontosnak tartom a meglévő tudás szin-
ten tartása mellett a folyamatos képzést is.
Készen állunk a kihívásokra! Én pedig törek-
szem arra, hogy a lehető legjobb munkahelyi
légkört teremtsem meg” – zárta dr. Varga
Péter rendőr dandártábornok, főkapitány.  

2022-BEN 326 
EMBERCSEMPÉSZT
FOGTUNK EL ÉS
5 EZER 500 ILLEGÁLIS
BEVÁNDORLÓT 
KÍSÉRTÜNK VISSZA
A DÉLI HATÁRRA.
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Acivil összefogás az első tíz évében 70
millió forintot tudott a gyerekek
álmai nak megvalósítására fordítani. A

szervezők célja a támogatással idén is a
gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása,
ápolása, gondozása és nevelése, valamint
a tehetségek felkarolása. A Kantharosz
Gála bevételére győri vagy Győr térségé-
ben élő, hátrányos helyzetű családok, ma-
gánszemélyek, közintézmények, alapítvá-

MÉG LEHET PÁLYÁZNI!

„KANTHAROSZ A GYERMEKEK JÖVŐJÉÉRT, 
A JÖVŐ NEMZEDÉKÉÉRT”
Meghatározó győri civil szervezetek összefogásával, a győri
önkormányzat támogatásával rendezik meg idén is a Kantharosz
Gálát április 13-án a Richter Teremben.  

nyok, civil szervezetek pályázhatnak beru-
házásra, programra vagy eszköz beszerzé-
sére. Az elnyerhető összeg várhatóan 200
ezer és 3 millió forint között lesz pályáza-
tonként. A pályázatokat február 17-ig le-
het benyújtani az infokantharoszgala@
gmail.com e-mail-címen vagy a Kantha-
rosz Alapítvány címére (9028 Győr, Pattan-
tyús utca 35/D). További információk a
kantharoszgala.hu oldalon.

Marika néni 1956-ban költözött be a
városba, addig a vidéki emberek
mindennapjait élte Rédén, ahol ap-

ja erdőőrként dolgozott. Dunszt Józsefné
Győrbe is magával hozta az erdő szeretetét,
hisz 1957-ben a saját kezével ültetett el a
Móricz Zsigmond rakparti háza udvarán há-
rom nyírfát, amelyek mára valódi óriásokká
nőttek. „Velem együtt öregedtek meg” –
mondta a százéves asszony. „Szívesen em-
lékszem vissza a rédei nyírjesre, szerettem
nézegetni, ahogy a szélben hajladoznak, ta-
lán ezért is ültettem ezeket ide az udvarunk-
ra” – tette hozzá.

Dr. Dézsi Csaba András kérdésére Marika el-
mondta, a háború kivételével szívesen em-
lékszik vissza az eltelt évszázad szinte min-
den pillanatára. Szép emlékeket őriz, pedig
sok és kemény munkával telt a fiatalsága.

MARIKA NÉNI 100 ÉVES LETT

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Vig Norbert

Győri otthonában köszöntötte
dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester Dunszt Józsefnét, aki
január 21-én töltötte be 100.
életévét. Marika néni a mai napig
ellátja magát, gobelinképeket
készít, és mindennap olvas a
Bibliából.

„Fiatalabb koromban a földtulajdonosok
mindig azt mondták: hívjátok a Marit, ő jól
tud kapálni” – emlékezett vissza. „Aztán
amikor Győrbe költöztünk, a gyerekek azt
mondták: anyu, urak lettünk, még fürdő -
szoba is van…” – vallott az asszony.

Marika néni a mai napig önellátó, reggelit,
vacsorát készít magának, mos és takarít a
lakásban, a lánya szerint sokszor még az ab-
lakokat is maga pucolja meg. Tavaly szep-
temberig rendszeres látogatója volt a piac-
nak, ezt is csak azért hagyta abba, mert a
gerince már nem bírja a hosszú sétákat. Ter-
mészetesen a szellemi táplálék sem marad-
hat ki az életéből, gobelinképeket hímez,
amelyek két szobájának falát díszítik szépen
bekeretezve. A hímzés mellett olvas is. Min-

den este előveszi a Bibliát, amiből megoldá-
sokat keres a világ gondjaira.

„Jó Biblia-olvasó vagyok. Megnézem min-
dennap a híreket, és azt látom, hogy a világ
vezetői nem találják a kiutat a problémákból.

A megoldás pedig benne van a Bibliában.
Beteljesedik az az imádság, hogy jöjjön el a
te országod. Nem fönn a mennyben, hanem
itt a földön is, mert a szelídek őrzik meg a
földet…” – mondta.

A polgármester Győr város ajándékain kívül
Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait is
elvitte a százéves asszonynak, aki vidáman
koccintott egy pohár alkoholmentes pezs-
gővel a város első emberével.
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AGyőri Anyakönyvi Hivatal statisztikája
szerint a legtöbb kislány 2022-ben a
Hanna, Anna, Zoé, Léna, Sára nevet

kapta. Így megőrizték első helyüket a Han-
nák, 2021-ben ugyanis ők vezették a listát,
őket a Lénák, a Zoék, a Sárák és a Lucák kö-
vették. Az Annák hosszú ideig vezették a lis-
tát, aztán néhány évig hátrébb szorultak, de
úgy tűnik, ismét felkapott név lett, hiszen ta-
valy már 45 babát neveztek el így.

A fiúk névsorrendjében nagy változás tör-
tént. Míg 2021-ben a legtöbb kisfiút Leven-
tének neveztek el a szülei, addig tavaly ez a
név már csak a hatodik helyre volt elég.
2022-ben a kisfiúknak a leggyakrabban a
Dominik, Marcell, Olivér, Máté és Milán ne-
vet adták, míg egy évvel korábban a Leven-
téket a Bencék, Zalánok, Máték és Olivérek
követték.

Különleges nevekből tavaly sem volt hiány,
a Győri Anyakönyvi Hivatalban például Ama-
dea, Enola, Életke, Harmat, Lexa, Mézi, Mita,
Peggi, Víta és Zina nevű lányokat is anya-
könyveztek.

ÉLETKE ÉS ÉBEN NEVŰ BABÁK
IS SZÜLETTEK

ANYAKÖNYVI HÍREK 2022

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: shutterstock.com/Wedding and lifestyle

Tavaly 3.027 baba született Győrben, a nevük kiválasztásában
gyakran igen kreatívak voltak a szülők. Az elmúlt év győri anya-
könyvi statisztikáiról Kissné Pápai Andreával, a hivatal vezetőjével
beszélgettünk.

A férfinevek közül volt, aki az Anasztáz, a
Bertin, a Csenger, a Doma, az Ében, a Kál, a
Keán, a Lóci, a Naren vagy a Zádor nevet ad-
ta gyermekének.

1086 pár kötött házasságot, számuk stag-
nálást mutat az elmúlt évekhez képest,
ahogy a válások száma is, tavaly 272 pár
döntött úgy, nem él együtt tovább – tájé-
koztatott Kissné Pápai Andrea. A házasság-
kötésnél kötelező 30 napos várakozási idő
alól 61 pár kért és kapott felmentést, az in-
dok a babaváró hitel igénylése volt, vagy
mert már babát vártak.  

A szakember elmondta, továbbra is a leg-
több pár kis esküvőt tart, 250-en voltak
olyanok, akik csak a tanúk és néhány vendég
előtt mondták ki a boldogító igent. A külső
helyszínen tartott esküvők száma is stagnál.
A győriek tavaly szlovák, ukrán, thai és mon-
gol állampolgárságú párt is választottak. A
házasulandók életkora változó, 18 évesek és
70 felettiek is hűséget fogadtak, de jellem-
zően újra a 20-as éveik végén, a 30-as éveik
elején kötnek házasságot a fiatalok. A név-
választás legnagyobb részében a hölgyek
veszik fel párjuk nevét, kötőjellel használva
azt. Érdekességként említette Kissné Pápai
Andrea a „kutyás esküvőt”, ahol a házi ked-
venc a nyakában vitte az anyakönyvvezető
elé a jegygyűrűket.

Az elmúlt évben egy fiú és egy lány pár tet-
te hivatalossá kapcsolatát azzal, hogy az
anyakönyvvezető előtt kijelentette, hogy
bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak
létesíteni.

Ukrán, szerb és szlovák állampolgárok, ösz-
szesen 116-an tettek magyar állampolgár-
sági esküt.

Némileg emelkedtek a házasságkötéssel
kapcsolatos díjak: a külső helyszínen rende-
zett szertartás 50.800 Ft lett, a ménfőcsa-
naki Bezerédj-kastély kápolnájában, a szent -
iváni művelődési házban és a győri városhá-
zán rendezett szertartás 10.160 forintba
kerül, a Zichy-palotában 6.350 forintot kell
fizetni a hivatalos ceremóniáért.

Változatos programok várják az idei
Házasság hetén a városban és a kör-
nyéken élőket is. A február 12–19. zaj-
ló országos eseménysorozat idei mot-
tója: Szeretetbe kapaszkodva.

Február 1. és 15. között az ifjú és örök-
ifjú házaspárok Szerelmes kalandtúrá-
ra indulhatnak, ami egy játékos felada-
tokkal fűszerezett romantikus séta
Győr belvárosában.

Ménfőcsanakon február 5–19. között
HázasTársas-játékba kapcsolódhatnak
be a vállalkozó kedvű férjek és felesé-
gek. Az érdeklődők a hazassaghete-
menfocsanak@gmail.com címen je-
lentkezhetnek február 5-ig. A regiszt-
ráció beérkezését követően egy vá-
laszlevélben kapják meg a feladatokat,
melyeknek megoldására két hét áll
rendelkezésükre.

Február 14-én, kedden 14–17 óra kö-
zött a bencés templomban katolikus,
református és evangélikus szertartás
szerint megáldják a házaspárokat.

Ugyancsak ezen a napon 17.30-kor
Uzsalyné dr. Pécsi Rita „Egymás ked-
véért születtünk” című előadását hall-
gathatják meg az Apor Vilmos Katoli-
kus Iskolaközpontban.

Február 11–19. között érdemes lesz
felkeresni a győrújbarát-hegyi busz-
fordulót. Innét, pontosabban az Arany
János utca végén található parkolóból
indul a Házaspárok útja. Az út a toboz-
tanösvényen visz végig, miközben a
házasság fontos eseményeit, felada-
tait, nehézségeit és korszakait jeleníti
meg 15 állomáson.

A Házasság hetének zárásaként a
résztvevők február 18-án, szombaton
17 órakor a Szent Imre-templomban
Zenés áhítaton adnak hálát a szeretett
társért, a családért.

SZERETETBE 
KAPASZKODVA
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Győrben számtalan barokk emléket, köztük
freskókat találunk. Mindegyik megjelenik a
kötetben?
Igen, és a győri épületek országos viszony-
latban is nagyon jól reprezentálják azt, hogy
a barokk freskófestészet milyen épületeket
szokott díszíteni a XVII–XVIII. században. A
legtekintélyesebb alkotás a székesegyház-
ban található Maulbertsch-mű, ami egy ha-
talmas freskóegyüttes. Sajnos nem a leg-
jobb állapotban maradt fenn, erőteljes res-
tauráláson kellett átesnie, hogy az eredeti
pompájából valamit fel lehessen mutatni.

A székesegyházon kívül még hol láthatunk
jelentős alkotásokat?
A másik freskókban gazdag épületegyüttes
a bencés rendház, a múzeumpatika és a

REPREZENTATÍV KÖTETBEN 
GYŐR BAROKK KINCSEI
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszéké-
nek kutatócsoportja több éven át futó programban kutatta és dol-
gozta fel a magyarországi barokk freskófestészet emlékeit. A ku-
tatás eredményeit az MMA Kiadó és a Magyar Építészeti Múzeum
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ közös kiadásban,
négy kötetben tárja a nagyközönség elé. Tavaly év végén jelent
meg a harmadik kiadvány, amely Győr-Moson-Sopron és Vas me-
gye kincseit veszi sorra. Dr. Jernyei Kiss János művészettörténésszel,
a Barokk freskófestészet Magyarországon sorozat szerkesztőjé-
vel, illetve az azt megelőző kutatás vezetőjével a beszélgettünk.

templom, ami a barokk korban a jezsuiták
tulajdonában volt, így ezeket a díszítőeleme-
ket ők készíttették. A rendház lépcsőháza a
laikusok elől elzárt terület volt, itt a freskók
kifestésén, a témákon is lehet érzékelni,
hogy belső használatra, egyfajta meditációs
eszközként szolgáltak a képek. A patika ez-
zel szemben nyilvános volt, a városi polgá-
rok is láthatták, ezért az ottani képek szim-
bolikája jóval egyszerűbb. A templomban két
periódusból is találunk képeket. A régebbiből
a mellékkápolnák XVII. századi díszítése ma-
radt fenn. Ezeket is az utóbbi években res-
taurálták. Az újabb periódus a XVIII. századra
tehető, amikor modernizálták a templomot.
Paul Troger festőművész ekkor készítette a
mennyezetfreskót és az új főoltárt.

Szintén szerepel a kötetben a karmelita temp-
lom lorettói kápolnája, valamint az orsolyita
templom mennyezetének gazdag képegyüt-

tese. Utóbbiból már sajnos nagyon kis rész van
eredeti állapotban, az idők során jelentősen
károsodott. Az egyházi emlékek sorához tar-
tozik az Apátúr-ház, ami egykor a pannonhal-
mi bencés apát győri lakóháza volt, amit egy
győri születésű művész, Schaller István festett
ki. Egyrészt gazdag allegorikus kompozíciót
láthatunk a mennyezeteken, illetve történeti
jeleneteket a kisebb képmezőkön.

Alig tíz éve ismerjük a Káptalandombon ta-
lálható kanonokház fali képegyüttesét. Ez
feltárás utáni állapotban van, még nincse-
nek rajta kiegészítések. Azért nagyon érde-
kes, mert úgy tűnik, hogy a korabeli Győr lát-
képe jelenik meg rajta, vagyis viszonylag
pontos dokumentuma annak, hogy is nézett
ki a város ebben az időszakban.

A polgári életben is díszítettek freskókkal?
A Zichy-palotában például több szoba van
kifestve más-más művészek által. A provin-
ciális emlékek körébe tartozik a Liszt Ferenc
utcai Meszlényi-ház egyik szobájában talál-
ható falkép, ami egy barokk kertet ábrázol
panorámaszerűen. Ha a szoba közepén ál-
lunk és körbetekintünk, akkor egybefüggő
látványban lehet részünk. Ez egy gyengeke-
zű, naiv alkotó műve, ám azt jól mutatja,
hogy milyen széles körben elterjedt az igény,
hogy ki legyenek festve a falak. A csúcson
Maulbertsch és Troger képei állnak, aztán
más festők közepes és gyengébb munkái,
végül pedig az ügyetlen kézzel, de nagy lel-
kesedéssel festett képek. Valószínűleg
ezekből nagyon sok volt, de könnyebben el-
pusztultak, mert a világi lakóépületek jobban
ki voltak téve mind a divat változásának,
mind pedig a tulajdonosváltásoknak.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor
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Avajdasági Adáról szárma-
zó Katát a szerelem hozta
Győrbe. Két éve él a vá-

rosban, amit nagyon megszere-
tett. Élelmiszeripari technikum-
ba járt, majd a szegedi egyetem
magyar-történelem szakán
szerzett bölcsészdiplomát. A ro-
vásírással középiskolásként is-
merkedett meg.

„Az egyik osztálytársamat na-
gyon érdekelte a téma és egyszer
behozta osztályfőnöki órára. Ne-
künk nagyon megtetszett, hiszen
a tanárok nem tudták elolvasni.
Örömmel megtanultuk és on-
nantól kezdve így leveleztünk
egymással az órákon, sőt a pus-
kákat is rovással írtuk. Tulajdon-
képpen a titokzatossága fogott
meg. Később évről évre részt vet-
tem különböző versenyeken,
egyetemista koromban pedig el-
kezdtem magam is tanítani.”

Néhány napja látott napvilágot Benedek Elek Az aranyszőrű bárány című meséje rovásírással. A kiad-
vány külön érdekessége, hogy szabad kézzel van átróva, és nem számítógéppel gépelt írásjeleket tar-
talmaz, ráadásul jobbról balra haladva kell lapozni és olvasni. Szerzője Krizsák Kata rovásírás-oktató.

NÉPMESE ROVÁSÍRÁSSAL
A TITOKZATOS ŐSI REJTJEL

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

Kata szerint a gyerekeket nem
kell noszogatni az írásra, sőt ki-
mondottan élvezik. Az adai is-
kolában Valentin-napon egy lá-
dába teszik a szerelmes levele-

ket, melyek természetesen ro-
vással íródnak. S hogy miért jó
a harmadik évezred elején szé-
kely-magyar őseink több ezer
éves jeleit róni?

„A hagyományőrzés miatt is lé-
nyeges, ám ennél sokkal fonto-
sabb, hogy fejleszti a gondolko-
dást, a logikát, a memóriát és a
kézügyességet. Erre pedig a
mai világban ugyancsak szük-
ség van, hiszen az okoseszkö-
zök „lebutítják” a gyerekeket.
Volt egy kollégám, aki észre-
vette, hogy a szakkörre járó
gyerekeknek nagyobb a szókin-
cse, sokkal szebben fogalmaz-
nak és írnak. Mivel képírásról
van szó, ezért gyorsan megta-
nulható. A diszlexiában és a
diszgráfiában szenvedők is
könnyen elsajátítják, mert min-
den hang egy képhez kötődik,
és nem keverik össze a betű-
ket. Ha már egy ilyen kincs van
a birtokunkban, használjuk ki!”
– hangsúlyozza a fiatal nő.

Jelenleg Csukás István műveinek
átrovásán dolgozik. Tervei között
szerepel rovásírás-szakkör indí-
tása, valamint Kárpát-medencei
verseny szervezése Győrben.                

Februártól új műsorral jelentkezik a Győr+
Televízió. A műsorvezetők, Virág-Adorján
Andrea és P. Csapucha Adrienn kéthetente
izgalmas, színes, és mindenképpen győri vagy
Győrhöz köthető témákkal készülnek, első-
sorban a hölgyeket megszólítva, de garantál-
tan a férfiak sem bánják meg, ha ebben a kö-
zel fél órában a Pink és Szódát választják.

Az első adásban a kultúra és a színek kapják
a főszerepet. Csurák Erzsébet képzőművész
és Keszeiné Tóth Bernadett, a Győri Balett
művészeti menedzsere a színek életünkre
gyakorolt hatásairól, vagy éppen Győr kultu-
rális sokszínűségéről is örömmel osztották
meg gondolataikat. Ugye velünk tartanak?
Premier: február 8-án, szerdán 19.25-kor a
Győr+ Televízióban.

Noi és gy
ori:

indul a
´́

´́
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A Szentendrén megtartott ünnepségen a
díjat dr. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisz-
térium környezetügyért és körforgásos
gazdaságért felelős államtitkára adta át
Radnóti Ákos városüzemeltetésért és kör-
nyezetvédelemért is felelős alpolgármes-
ternek. „Nagy büszkeség ez a díj, hiszen rö-
vid idő alatt két rangos elismerést is kap-
tunk, legutóbb országos szakmai díjat
nyertünk a Virágos Magyarország pályáza-
ton, ahol Győr „Országos Arany Rózsa” díjat
vehetett át. Most pedig a 2022. évi Európai
Hulladékcsökkentési Hét magyarországi
programsorozatában, közigazgatási szerv/ 
hatóság kategóriában értünk el első helyezést.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Győr+

Mint a legutóbbi díjnál is, itt is szeretném
megköszönni minden olyan kollégának, aki
részt vett ebben, természetesen a Környe-
zetvédelmi Bizottság elnökének, dr. Szá-
lasy Lászlónak, illetve a Környezetvédelmi
Osztály vezetőjének, Herman Etelkának.
Szeretném megköszönni a lakosságnak is
az együttműködést, örülök, hogy ezen a
területen jól teljesítünk, cél az, hogy to-
vábbra is eredményesek legyünk a város-
üzemeltetésben” – mondta az alpolgár-
mester.

A nyertes programot a tavaly ősszel meg-
rendezett Európai Hulladékcsökkentési Hét-
re készítették a szakemberek. Az előzmé-
nyekről Herman Etelka osztályvezetővel be-
szélgettünk.

GYŐR A NYERŐ

ELSO HELYEZETT LETT
A HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT
PROGRAMJA

Egy újabb rangos környezetvédelmi elismerést vehetett át a győri önkormányzat. A 2022-ben meg-
hirdetett „Hulladékcsökkentési Hét” elnevezésű akcióban a „Hasznosítsd újra, a textil több élete”
projekttel ugyanis első helyezést ért el városunk.

Mit kell tudni a Hulladékcsökkentési Hétről?
Ezt a kezdeményezést még 2009-ben indí-
tották Európai Hulladékcsökkentési Hét né-
ven. Azóta minden ősszel a részt vevő or-
szágokban különböző intézmények, vállal-
kozások, civil szervezetek és magánszemé-
lyek a saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet
a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék
keletkezésének megelőzésére, a termékek
újrahasználatára, valamint az újrahasznosí-
tás fontosságára.

Miből állt az önök projektje, amellyel első
helyezést sikerült elérni?
2022 novemberében a textil került az akció
középpontjába. Mi is ennek megfelelően állí-
tottuk össze a programsorozatunkat. Egy-
részt kétszáz darab, maradék függönyanyag-
ból készült bevásárlózsákot vittünk a vásár-
csarnokba, amit az árusok osztottak szét a
vevők között. A másik projektbe az önkor-
mányzati dolgozókat is bevontuk. Már nem
használt pamutpólókat, ingeket, törölköző-
ket, farmerokat kértünk tőlük. Az összegyűj-
tött anyagokból a megváltozott munka -
képességű dolgozókat foglalkoztató Esély
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel különféle for-
mákat szabattunk ki. Ezekből pedig két cso-
magolásmentes boltban – az egyik a Zsákol-
junk, a másik a Biomio – workshopokat szer-
veztünk az érdeklődőknek. Karácsonyfadí-
szek, arctisztító korongok és edényalátétek
születtek a jó hangulatú foglalkozásokon.

Hogyan fogadták az emberek ezeket az ak-
ciókat?
A vásárcsarnokban mind az árusok, mind a
vásárlók lelkesen fogadták a függönyből ké-
szült zsákokat, s nem csak azért, mert ingyen
volt. Sokan mondták, hogy rendszeresen
használják majd, hiszen összehajtva kis he-
lyen elfér, mosható és gyorsan szárad. A má-
sik programmal is sokak figyelmét sikerült
felhívni a hulladékcsökkentés fontosságára.

´́

Herman Etelka

Dr. Raisz Anikó és Radnóti Ákos
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Különleges festményeket bemutató kiállítás
nyílt a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház C
épületének aulájában. A tárlat igyekszik felhív-
ni a figyelmet a petefészekrák tüneteire.

FESTMÉNYEKEN A PETEFÉSZEKRÁK TÜNETEI
Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcali Gábor

A Mályvavirág Alapítvány május 8-a, a pete-
fészekrák világnapja alkalmából hirdetett ko-
rábban művészet-egészségügyi pályázatot. A
lényege az volt, hogy a petefészket kellett áb-
rázolni bármilyen stílusban. A pályázatot Blu-
menschein Ágota nyerte, aki lélegzetelállító
festményeken mutatja be a betegség tüneteit. 

Az amatőr festőművész egy balerinán ke-
resztül szemlélteti a legjellemzőbb tünete-
ket: köztük a hát- és derékfájást, a puffa-
dást, a gyomorégést, a gyakori vizelési in-
gert, a menstruációs ciklus változását, vagy
éppen a fáradékonyságot és a kimerültsé-
get. A balettművészet a kecsesség és a nő-
iesség jelképe, ugyanakkor, akárcsak a be-
tegség, tele van fájdalommal, hisz itt is meg
kell küzdeni a testünkkel, míg egy-egy moz-
dulat tökéletessé válik.

Dr. Sipőcz István onkológiai osztályvezető
főorvos elmondta, vármegyénkben éves
szinten mintegy száz esetben fedeznek fel
rosszindulatú petefészek-daganatot. „Ez
egy alattomos betegség. Viszonylag későn
derül ki, s sokakat előrehaladott állapotban
diagnosztizálnak. Fontos, ha időben felfede-
zik, műtéttel és kemoterápiával többnyire
gyógyítható” – nyilatkozta a főorvos.

A tárlat 10 napig tekinthető meg a kórház-
ban, ezt követően az MCC épületébe (Apor
Vilmos püspök tere 3.) költözik, majd pedig
az ország több pontján is látható lesz.

Világjáró hírében áll a Győri Balett, és
erre 2023-ban is ráerősít az együttes.
Az egyik legizgalmasabb helyszín,

ahová az idei esztendőben meghívást kapott
a társulat, az kétségkívül a kulturális tekin-
tetben is rendkívül gazdag és sokszínű Ko-
lumbia lesz. A dél-amerikai ország főváro-
sában három fantasztikus darabját mutatja
be a csapat áprilisban. Azt, hogy egy társulat
magas színvonalon végzi szakmai tevékenysé-
gét, jól igazolja a fellépések száma, vagy éppen
az, hogy milyen helyszíneken vendégszerepel
az együttes. A Győri Balettnek nincs oka a pa-
naszra, válságos időszakban is nélkülözhetet-
lenek városunk táncosai, köszönhetően annak
a profizmusnak, amely az alapítás éve óta jel-
lemzi őket. „Mi a győrieké vagyunk, de az el-
sődleges feladataink közé tartozik az is, amit
1979-ben alapítóink az égboltra rajzoltak,
vagy is hogy a magyar táncművészetet és Győr
kultúráját folyamatosan artikuláljuk a világban”
– kezdte beszélgetésünket Velekei László.

Minden évadban egymást érik a külföldi fellé-
pések, és ez várhatóan 2023-ban sem lesz
másként. Áprilisban például az egzotikus, kul-

KLASSZIKUS KIHÍVÁSOK KOLUMBIÁBAN

BOGOTÁBA INDUL A BALETT
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor

túrájában is különleges Kolumbiába kapott
meghívást a Győri Balett. „A Bogotai Nemzet-
közi Klasszikus Zenei Fesztiválon egy három
darabból álló esten mutatkozunk be. A fesztivál
fő témája a francia zene, ezért Ravel Boleróját
láthatja majd a közönség Bogotában, amit Lu-
kács András koreografált. Ezt az előadást egé-
szítjük ki a Movements to Stravinsky című pro-
dukciónkkal, amelyet ugyancsak Lukács András
álmodott színpadra, és készülőben van egy

harmadik, Gabriel Fauré műve, amit igazga-
tónk, Velekei László neve fémjelez majd” – ezt
már Keszeiné Tóth Bernadett, a társulat művé-
szeti menedzsere árulta el lapunknak.

„A program kuriózum, a kolumbiai filharmo-
nikusok élőben kísérik majd az estet. Még
zajlanak a tárgyalások, de szeretnénk, ha itt-
hon is megvalósulhatna ebben a formában
ez a bemutató” – fogalmazott a direktor.



2023. február 3.14

Szerző: Nagykutasi Viktor
kertész-szakíró

Fotó: shutterstock.com/nikolaborovic

Alegoptimálisabb hőmérséklet 10-15
fok, felesleges sietnünk. A hajtatásra
szánt vetőburgonyát tegyük lapos re-

keszekbe, vigyük világos, 9-15 fokos helyre
és csíráztassuk pár hétig. Ezt követően vet-
hetjük el. A szabad földbe szánt fejes ká-
posztát vessük el, hogy amire a kiültetés
ideje eljön, megfelelő fejlettségű palántánk
legyen. A hónap végétől vethető szabad
földbe a gyökérzöldség, korai zöldborsó, hó-
napos retek, spenót, sóska, fejes saláta, és
eldugdoshatjuk az újhagymának valót is. A
sárgarépa és petrezselyem magja nagyon
apró, ezért érdemes homokkal összekeverni

A hidegtűrő vetőmagokat már február második felétől vethetjük a szabad földbe, de ne a naptárra
hagyatkozzunk, ha zimankós az idő és a talaj fagyott, nem sok értelme van a vetésnek, mert hiába a
hidegtűrés, a csírázásukhoz plusz Celsius-fokok kellenek.

KÉSZÜLJÜNK FEL A TAVASZI
DÖMPINGMUNKÁKRA

és ezután vetni. Gyorsítható a kelés, ha a ve-
tést megelőzően 1-2 napra itatóspapírra
tesszük, és ezt követően vetjük el. Figyel-
jünk, mert a petrezselyem önmagával nem
fér össze, így három-négy évig ugyanarra a
helyre nem vethető. Érdemes odafigyelni a
növények társítására, ugyanis a jó szom-
szédsággal akár bizonyos növényvédelem is
megoldható. A sárgarépa kártevője a répa-
légy, aminek a károsítását is csökkenthetjük,
ha hagymát vetünk mellé. Jó szomszédja
még a fokhagyma, a saláta, a borsó és a re-
tek. A zöldségfonálféreg ellen jó megoldás,
ha az ágyások közé bársonyvirágot ültetünk.

A jó vetéshez megfelelően előkészített, fel-
ásott, fellazított, morzsalékos, kissé nedves
talaj szükséges. A sorokat egymástól 30-40
cm-re jelöljük ki. Figyeljünk rá, hogy szép

egyenesek legyenek, mert ez később a ka-
pálásnál, gyomlálásnál előnyös lehet. A
zöldségmagokat 1,5-2 cm mély magágyba
tegyük, majd temessük be finoman és a ge-
reblye vagy kapa hátával tömörítsük meg.
Ha nem áztattuk be a magokat, 2-3 hét kell
a csírázásukhoz. 

Szabadföldi vagy fűtetlen fóliás termesztés-
hez most vessük el a paprika és paradicsom
magját. A zöldségek érési ideje elnyújtható, ha
fokozatosan egy-egy hét eltolással vetjük.
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Kisfaludy Károlyra emlékeznek születésének
235. évfordulója alkalmából a Bécsi kapu té-
ren, a Kisfaludy-szobornál február 5-én, va-
sárnap délelőtt 11 órakor. Az eseményen be-
szédet mond Gasztonyi László, a Kisfaludy
Alapítvány elnöke és Bakos-Kiss Gábor, a
Győri Nemzeti Színház igazgatója, verset sza-
val Karácsony Gergő színművész.  > > >

Kertészkedés a természettel címmel tart is-
meretterjesztő előadást dr. Gyulai Iván öko-
lógus, egyetemi docens február 14-én
17.30-kor a Bezerédj-kastély Művelődési
Házban. Az előadás témája: Hogyan ker-
tészkedjünk vegyszerek, műtrágya és öntö-
zés nélkül?  > > >

Az „Újváros fényben és árnyékban’’ című
fotópályázat díjkiosztójával egybekötött
eredményhirdetésre, s az alkotásokból ren-
dezett kiállítás megnyitójára kerül sor feb-
ruár 6-án 17 órakor a Kisfaludy Károly
Könyvtár 2. emeleti rendezvénytermében
(Győr, Baross Gábor út 4.). A tárlat ingyene-
sen megtekinthető február 24-ig, hétközna-
pokon 13 és 16 óra között.  > > >

Folytatódik „A Biblia elfeledett történetei –
Ősi történetek, Örök tanulságok” nevű elő-
adás-sorozat a győri (VOKE) Arany János
Művelődési Házban. A következő esemény
február 8-án 18 órakor lesz, címe Ábrahám
és a paktum Istennel. Előadó: Ömböli Krisz-
tián lelkipásztor.  > > >

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Kisfaludy Károly Könyvtára Gyermekkuckó
részén február 10-én 16 órakor mesehall-
gatás és hozzá kapcsolódó játékos feladatok
várják a kicsiket.  > > >

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

Kovacsics ,,Koksza” séf édes receptje

Hozzávalók (4 személyre)
50 dkg liszt 
5 dl tej 
5 dkg vaj
1 evőkanál cukor
6 egész tojás
1 teáskanál sütőpor
A hempergetéshez: cukros kakaópor 
és cukros fahéj

FARSANGI ÖRDÖGPIRULA
A tejet a cukorral, a vajjal és egy csipet sóval
felforraljuk. Amikor felforrt, levesszük a tűzről
és robotgéppel gyorsan belekeverjük a lisztet,
addig kevergetve, míg elválik az edény falától.
Hagyjuk kihűlni. A tojásokat egyenként a lan-
gyos tésztába dolgozzuk, végül belekeverjük a
sütőport. Bő forró olajba kanalanként bele-
szaggatjuk a tésztát és aranybarnára sütjük.
Papírtörlőre szedve a gombócokat lecsepeg-
tetjük, majd még melegen belehempergetjük
a cukros kakaóba, illetve fahéjba. Gyümölcsök-
kel, ehető virá gokkal, fagyival tálalhatjuk.

Miért ördögpirula? Mert amennyire egész-
ségtelen, annyira finom is.

Farsangkor készíthetünk különböző fánkfé-
leségeket, mint például lusta fánkot, főzött
fánkot, egérkét, sietős fánkot vagy ördögpi-
rulát. Ez utóbbinak közeli rokona az apáca-
fingocska vagy az apácasóhaj is, de az in-
kább a töltött, franciás verzió. Az igazi fánk-
tésztával ellentétben gyorsan össze lehet
állítani, amely egy könnyed, égetett tészta.
A „pirulákat” bő olajba kell kiszaggatni és
megsütni.  

Kovacsics „Koksza”
István séf
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ÁLLÁSHIRDETÉS

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási 
igazgatósága felvételt hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás he-
gesztő vizsga. Előnyt jelent: hegesztő minősítő
vizsga. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend. Feladatkör: kivitele-
zési és hibaelhárítási feladatok elvégzése, távhőve-
zetéki, hőközponti és kazánházi munkák

Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/ka-
zánkezelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középisko-
lai végzettség. Foglalkoztatás jellege: jól tervez-
hető 12 órás, folyamatos munkarend. Feladat-
kör: a megfelelő vízminőség biztosítása, gőz- és
forróvíz-kazánok üzemeltetése, geotermikus hő -
átadó állomás felügyelete, rendszeres karbantar-
tási tevékenység

Feltétel: szakirányú végzettség. Foglalkoztatás
jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munka-
rend. Feladatkör: elemes és egyéb acélszerkezeti
állványok építése állványterv alapján, előre gyártott
elemes állványok építése zárt térben, zsaluzási fel-
adatok elvégzése helyreállítási munkáknál, faipari
műhelymunkák elvégzése

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

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

Feltétel: B és C kategóriás hivatásos jogosítvány;
GKI kártya. Előnyt jelent: 3324. szerinti Vezető-
üléses targonca jogosítvány; 1111. szerinti Trak-
toralapú univerzális földmunkagép jogosítvány;
4411. szerinti Autódaruk jogosítvány. Foglalkoz-
tatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos
munkarend.

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség; 
elektrikusi minősítő vizsga

Bérezés megegyezés szerint.

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

FUTÉSSZERELO

MUSZERÉSZ

GÉPJÁRMUVEZETO

VILLANYSZERELO

VILLANYSZERELO-ELEKTRIKUS

HEGESZTÓ́

´́

´́ ´́

´́

´́

´́

´́

´́

Kiemelt feladatként kezeli a Győr-Szol Zrt. a város területén található útpadkák takarí-
tását, a sármentesítést és a csapadékvíz-elvezető nyílások felszínének tisztán tartását.
A szolgáltató városüzemeltetési ügyintézői összegyűjtötték a kritikus helyszíneket, így
jelzéseik alapján ezekben a hetekben több munkacsoport végzi ezt a tevékenységet. A
munkatársak valamennyi városrészben eltakarítják a közutak kiemelt szegélye mellett,
a parkolókban, valamint a csapadékvíz elvezetésére szolgáló lefolyók felszínén és kör-
nyezetében a felhalmozódott lerakódásokat, faleveleket, egyéb hulladékokat. A munka
ütemezése az időjárási viszonyok függvényében alakul.

TAKARÍTJÁK AZ ÚTPADKÁKAT

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSPÁLYÁZATI  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 
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.

LICITFELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján értékesíti

2023. március 1-jén:
• Győr, Erfurti utca; beépítetlen terület; Hrsz.: 260/10; Teleknagyság: 5.580 m2; 

Kikiáltási ár: 150.000.000 Ft+27% áfa
• Győr, Kossuth utca 106.; lakóház, udvar, gazd. ép.; Hrsz.: 7980; Teleknagyság: 667 m2; 

Kikiáltási ár: 80.000.000 Ft
• Győr, Kossuth utca 54.; lakóház, udvar; Hrsz.: 7907/2; Teleknagyság: 355 m2; 

Kikiáltási ár: 55.000.000 Ft
• Győr, Festő utca 27.; lakás; Hrsz.: 7967/A/2; Teleknagyság: 34 m2; 

Kikiáltási ár: 12.000.000 Ft
• Győr, zártkert; zártkerti művelés alól kivett terület; Hrsz.: 21754/4; Teleknagyság: 661 m2; 

Kikiáltási ár: 3.600.000 Ft.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási FŐosztályán (GyŐr, Városház tér 1., telefon: 96/500-227, ügy -
intézŐ: Tóthné Szabó Noémi), valamint az interneten (www.gyor.hu Városháza/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.
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Brassó: A hétvégén hóvihar tombolt a városban, a
település útjain 68 gépet és 140 dolgozót vetettek
be a hóeltakarítási feladatokra. Eközben megnyíl-
tak a környék hegyeiben a sípályák, amelyeket már
biztonságosan használhatnak a sportolni vágyók.

Colmar: a város február 2-án ünnepli felszabadításá-
nak 78. évfordulóját. A megemlékezésen részt vett
Sanzey tábornok (Schlesser tábornok, Colmar felsza-
badítójának unokája)  és Marie-France Morinaux
(Pierre Morinaux unokahúga). Pierre Morinaux első-
ként, 1945. február 2-án lépett be Colmarba, és
életét adta a város felszabadításáért. Több mint 500
diák és 350 katona vett részt az ünnepségen.

Csíkszereda: Korodi Attila, Csíkszereda polgár-
mestere és Cseke Attila fejlesztési miniszter 48
millió lej értékben írt alá hét finanszírozási szerző-
dést Bukarestben. A szerződések négy középület
és egy tömbházsor átfogó felújítását, ifjúsági la-
kások építését, illetve új kerékpárutak építését és
a meglévők felújítását szolgálják.

Dunaszerdahely: Megtartotta idei első ülését a vá-
rosi képviselő-testület, amelynek egyik legfonto-
sabb napirendi pontja a 2023-as év költségveté-
sének jóváhagyása volt. A nehéz gazdasági hely-
zetben az önkormányzat nem tervez komolyabb
beruházásokat. Jóváhagyták a 2023-as kulturális,
sport, szociális és oktatási támogatásokra vonat-
kozó pályázat meghirdetését. A városi cégek igaz-
gatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjait továbbra
sem választották meg.

Ingolstadt: Pénteken került sor az Ingolstadti Mű-
szaki Egyetem (THI) új digitális épületének alapkő-
letételi ünnepségére. Mintegy 80 millió euróból la-
boratóriumok, előadótermek, szemináriumi ter-
mek és irodák épülnek a következő három évben,
mintegy 4.000 négyzetméteren. A jövőben az In-
formációs Kar és a Mesterséges Intelligencia Inté-
zet kap helyet az új épületben.

Poznań: Idén Poznań város Nagy Arany Pecsétjét
Józefa Krupa nővér kapta. Erzsébet, aki a gyüleke-
zet többi nővérével együtt segít a hajléktalanság
válságában élőknek és a rászorulóknak.

Sindelfingen: Január 27-én avatták fel az új mo-
bilitási pontot a Sindelfingen állomáson. A mobili-
tás különböző formáinak hálózatba szervezése
mellett információs szolgáltatások jöttek létre, és
különféle intézkedésekkel javították a pályaudva-
ron való tartózkodás minőségét.

A biztonságos ivóvízellátáshoz és
szennyvízkezeléshez elengedhetetlen
a megfelelő eszközpark biztosítása.
Mindezek hátterében pedig számos
munkatársunk mindennapi munkája
áll. Köztük vannak, akik már több év-
tizede vesznek részt a víziközmű-
szolgáltatásban.

Varga Lajos, a Pannon-Víz Zrt. logisz-
tikai osztályvezetője 35 éve segíti tár-
saságunk működését, elkötelezett
munkájáért az elmúlt évben jubileumi
kitüntetésben is részesült. Munkatár-
sunk a Bercsényi Miklós-szakközép-
iskolában végzett mint autószerelő,
majd további tanulmányait a győri
Széchenyi István Egyetem elődjénél,
az akkori Közlekedési és Távközlési
Műszaki Főiskolán végezte el gépjár-
mű-üzemmérnöki szakon.

Lajos a katonaságot követően, 1987
februárjában került a Pannon-Víz Zrt.
jogelődjéhez, a Győr és Környéke Vízmű

A PANNON-VÍZ ZRT. MŰKÖDÉSÉNEK
KÖVETKEZŐ SZELETE:

A LOGISZTIKA

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt./Borsi Viktória

Mára szinte mindenki számára természetes, hogy a csapot
megnyitva abból egészséges és tiszta ivóvíz folyik, mint
ahogy az is, hogy a víz a lefolyókon keresztül távozik
háztartásainkból. Ennek biztosítása mögött rengeteg
folyamat és feladat elvégzése áll. És hogy kik mindezért a
felelősek? Győrben és térségében a Pannon-Víz Zrt. és
elhivatott munkatársai.

és Fürdő Vállalathoz. Kezdetben gép-
jármű-ügyintézőként látta el felada-
tait, majd szorgalmas és példaértékű
munkájáért társaságunk szállítási
osztályvezetőjévé, illetve logisztikai
osztályvezetőjévé nevezték ki.

Munkatársunk 161 gépjárműnek és
további egyéb forgalmi rendszámmal
ellátott eszköznek a jogszabály sze-
rinti üzemeltetéséért, javíttatásáért,
műszaki vizsgáztatásáért felelős a
közreműködő kollégák segítségével.
Fontos szerepe van társasági szinten
az új gépjárművek beszerzésében, és
a döntést előkészítő munkálatokban.
Lajos szívéhez a víz szabadidejében is
közel áll. Korábban rendszeresen részt
vett a céges sárkányhajózásban, az
utóbbi időben pedig inkább a vitorlá-
zás érdekli, ahova munkatársaival
szeret eljárni.

A Pannon-Víz Zrt. büszke arra, hogy
dolgozói között ilyen elkötelezett és
értékes szakemberek segítik működé-
sét. Társaságunk ezúton is köszöni
Varga Lajos példaértékű munkáját!
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A városismereti vetélkedőn az elmúlt tíz évben
a város összes iskolájának 6-7. osztályosai,
1900 diákja vett részt, 21 fő témát érintettek,
19 szakavatott témafelelős segítségével. A ju-
bileumi évben is nagy az érdeklődés a verseny
iránt, 13 iskola 280 diákja hetven négyfős csa-
patot alkotva ismerkedhet városunkkal.

„A hiánypótló versenyt nagyon megszeret-
ték a gyerekek, mert játékos, szórakoztató
módon tudhatnak meg sok-sok érdekessé-
get Győr múltjából, jelenéről, történelméről,
irodalmáról, mindarról, ami a városhoz kap-
csolódik” – tájékoztatott Prédlné Németh
Margit főszervező, a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ igazgatóhelyettese.

INDUL AZ ARRABONA ÉVSZÁZADAI

JUBILEUMI VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐ

Szerző: Földvári Gabriella

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ a Győr+Médiával kö-
zös szervezésben idén 10. alkalommal rendezi meg az Arrabona
évszázadai városismereti vetélkedőt. A verseny célja továbbra is
az, hogy a diákok megismerjék, felfedezzék, ezáltal jobban sze-
ressék városukat, ahol élnek.

A játékfolyam három részből áll: totókérdé-
sek 6 témában, majd középdöntő a belvárosi
sétával és döntő a Molnár Vid Bertalan Mű-
velődési Központban. Az eső kérdéssor feb-
ruár 10-én, majd kéthetente jelenik a Győr+
Hetilap hasábjain. Idén a kiemelt téma az él-
tető víz lesz, az ehhez kapcsolódó kérdése-
ket Horváth Petra, a Pannon-Víz Zrt. kabi-
netvezetője állította össze. A témaírók közül
Orbánné dr. Horváth Márta helytörténész,
Antaliné Hujter Szilvia, a Dr. Kovács Pál

Könyvtár és Közösségi Tér osztályvezető
könyvtárosa, és Nagy Mária, a Széchenyi-
egyetem könyvtárosa minden évben vállal-
ták a szakmai részvételt.

„Ez egy olyan verseny, amire nem kell előre
felkészülni, hanem együtt dolgozva, játéko-
san lehet tudást szerezni, miközben a város-
hoz való kötődés is erősödik” – hangsúlyoz-
ta a szervező.

A jubileumi évben a vetélkedő két fordu-
lójára ismét játékra hívjuk a győrieket is.
A kitöltött tesztlapokat a Győr+ Média
szerkesztőségébe: 9023 Győr, Kodály Z.
32/A, vagy az arrabona@gyorplusz.hu
e-mail-címre kell beküldeni.
A belvárosi felfedező menetlevél segít-
ségével teljesíthető, melyet a Győr+
Média szerkesztőségében, a Lokálpat-
rióta Belvárosi Könyves Polc üzletben
(Baross Gábor út 4.) és a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központban lehet
beszerezni. Mindkét forduló végén sor-
solással 3 szerencsés játékos ajándék-
csomagban részesül.

Walter Autó Kft. •   9027 Győr, Íves u. 4. •   +36 30 307 4492 •   gyor@walterauto.hu

SEAT
Ateca

A legjobb még
most jön!
SEAT akció,
készletről!

A SEAT Ateca modell legmagasabb
kombinált üzemanyag-fogyasztása
4,7-8,4 l/100 km, CO2-kibocsátása
123-192 g/km.
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a
Cinema City Győr moziban szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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„Évekkel ezelőtt néhány sportolóval kezd-
tük, mára pedig már ott tartunk, hogy közel
száz, sérültséggel élő fiatal, illetve felnőtt
érkezett az egész országból, de még Felvi-
dékről is. Célunk viszont nem változott: fel-
hívni a figyelmet, hogy a fogyatékossággal
élők ugyanolyan értékesek, mint ép társaik”
– mondta Székely Márta, a Méhecske Köz-
hasznú Alapítvány elnöke.

Győrben kiemelt figyelmet kap a sport, nem-
csak a verseny-, de a tömegsport is, sőt a pa-
rasport is egyre többször kerül a középpontba.

Radnóti Ákos, a sportért is felelős alpolgár-
mester egyetért azzal, hogy a sérültek
ugyanúgy tudnak küzdeni és teljesíteni, mint
a teljesen egészségesek. „Győrben nemcsak
az élsportra és az egészséges sportolókra fi-
gyelünk oda kiemelten, a parasport is a fó-
kuszban áll, a városnak parasport-nagykö-
vete is van. Egyre több helyen tudnak spor-
tolni és mozogni a sérültséggel élők, a jövő-
ben is odafigyelünk az esélyegyenlőség
megteremtésére és arra, hogy minél több
helyen tudják bizonyítani a fogyatékosság-

Immár 14. alkalommal rendeztek ergométeres versenyt Győrben, fogyatékossággal élő gyerekek,
fiatalok és felnőttek részére. A Méhecske Alapítvány szinte a semmiből indította el kezdeményezését,
melynek célja felhívni a figyelmet arra, hogy a sérültséggel élők ugyanolyan értékes tagjai a társa-
dalomnak, mint a teljesen épek. Ezúttal közel százan sportoltak közösen az Olimpiai Sportparkban,
ahol utánpótlás-versenyzők és támogatók részvételével VIP-futamot is rendeztek.

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK ERGOMÉTEREZTEK
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Ács Tamás

gal élők, ugyanúgy tudnak küzdeni, harcolni
és eredményeket elérni, mint egészséges
társaik” – hangsúlyozta Radnóti Ákos alpol-
gármester.

A VIP-futamban ifjú ETO-s futballisták is er-
gométereztek, ők is tisztában vannak vele,
milyen célt szolgál ez a kezdeményezés. „Jó,

hogy itt vagyunk az OSP-ben, és mi is arra
hívjuk fel a figyelmet, hogy mindenki egyfor-
mán fontos és értékes, ha sportról van szó.
Nekem is van sérült ember az ismeretségi
körömben, és tanúsíthatom, semmivel sem
érnek kevesebbet, mint mi, egészségesek”
– emelte ki Gönye Áron, a Győri ETO FC
utánpótlás-játékosa.

Aménfőcsanaki tinédzser a közelmúlt-
ban második helyezést ért el a snoo-
ker felnőtt magyar bajnokságon, és a

korosztályos nemzetközi versenyeken is re-
mekül szerepelt, ezért Radnóti Ákos sport-

ERIK SNOOKERBEN BONTOGATJA SZÁRNYAIT
Egy világszerte és Magyarorszá-
gon is feltörekvő sportág 17
éves győri tehetségét köszön-
tötték szerdán a városházán.
Nagy Erik a snooker sportágban
ér el olyan eredményeket, me-
lyekre nemcsak a „szakma”, de a
kívülállók is felkapják a fejüket.
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Vig Norbert

magam, igyekszem minél többet gyakorolni,
várom már a versenyeket” – hangsúlyozta
Nagy Erik.

ért is felelős alpolgármester, és Patkás Ta-
más, Győr parasport-nagykövete szerdán a
városházán köszöntötte a fiatal tehetséget.
„Nagyon jó eredmények vannak az utóbbi
időszakban Győrben a sport terén. Tavaly
már járt nálam és akkor beszélgettünk a jö-
vőbeni tervekről, arról, miben tudnánk segí-
teni. Az elmúlt évben igyekeztünk támogatni
a tehetséges versenyzőt, megpróbáljuk a le-
hetőségekhez mérten idén is segíteni a kar-
rierjét” – mondta Radnóti Ákos.

Alig több mint egy hónap múlva elkezdődik
a máltai Európa-bajnokság, amelyre Erik
osztrák edzőjével készül. „Második kiemelt-
ként azt várom a megmérettetéstől, hogy a
csoportból mindenképp továbbjussak, ha le-
het, akkor első helyen. A realitás a negyed-
döntő, de mindent meg fogok tenni, hogy
annál tovább is eljussak! Jó formában érzem
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Patkás ,,Rocky” Tamás emberfeletti
teljesítményére mindannyian büszkék
lehetünk. A győri nyílt vízi paraúszó

tavaly az Alcatrazról, az egykor a világ leg-
szigorúbban őrzött, szökésbiztos börtönszi-
getéről úszott át a San Franciscó-i Golden
Gate híd lábáig. Az elképesztő produkcióra
nemrégiben a Magyar Rekordok adatbázisát
készítő csapat is felkapta a fejét, így a pa-
rasportoló Alcatraz-úszásáról hamarosan a
magyarrekord.hu oldalon is olvashatunk.
Patkás Tamás hozzátette, van rá lehetőség,
hogy az Alcatraz-úszása utólag a Guinness-
rekordok könyvébe is bekerüljön.

„Tízezer ember látta, hogy teljesítettem a
távot. Oklevelet kaptam róla, illetve a hajó-
napló is bizonyítja, hogy megtörtént. Be le-
hetne tehát adni a kérelmet utólag. Ugyan-
akkor mi változik, ha bekerülök a Guinness-
rekordok könyvébe? Jól hangzik, de igazából
semmi több” – mondta Patkás Tamás, akit
a világ nyílt vízi úszó szervezete (WOWSA) a
tavalyi esztendő 10 legjobb paraversenyzője
közé jelölt.

A sportoló motivációja egy cseppet sem
hagyott alább, továbbra is gőzerővel edz,
és készül a versenyekre. ,,Február 11-én
megyek Gödöllőre, ahol egy hatórás úszá-

PATKÁS „ROCKY” TAMÁS, A REKORDER
Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

son veszek részt. Ez egy erőfelmérő,
amely megmutatja, hol tartok jelen pilla-
natban fizikálisan. Továbbra is négy edzé-
sem van egy héten, az úszásedzések mel-
lett kardiózom, tornatermi tréningeket
végzek, péntekenként pedig egy ötezer
méteres úszással zárom a hetet” – mesél-
te „Rocky Tomi”.

Az év egyik legfontosabb versenye június-
ban következik számára, amikor a Boden-
tavat fogja keresztben átúszni. Magyar pa-
raúszó még sohasem teljesítette ezt a távot.
Patkás Tamás céljai között szerepel átúszni
a Boszporuszt. Koppenhágában pedig igen-
csak zord körülmények között méretteti
meg magát, hiszen az átlagosnál jóval hide-
gebb vízben tervezi körbeúszni fővárost.

HÉTFŐN NYÍLIK  A TANMEDENCE

Befejeződött a LED-izzók cseréje az Aqua
Sportközpont tanmedencéje felett, valamint
az öltözőkben, így megnyitják a lakosság szá-
mára is. A tanmedencében újraindulhat min-
den oktató számára az úszásoktatás lehető-
sége, ezáltal beindulhat a gyógyúszás, a ba-
baúszás, a kezdő úszók oktatása, az egész-
ségfejlesztő úszás oktatás, illetve az utánpót-

lásúszók oktatása is. „Nagyon sok szakember
érdekeit kell összeegyeztetni, de a városveze-
tés döntése alapján mindenkinek megadjuk a
lehetőséget arra, hogy vízfelülethez juthasson
Győr városában. A sátras uszoda jelenleg is
nyitva lévő medencéje mellé február 6-án ki-
nyitjuk a tanmedencét, és az öltözőket is lehet
használni” – áll a városháza közleményében.

Egészen különleges volt az MTK elleni baj-
noki mérkőzés Silje Solberg számára. A Győri
Audi ETO norvég válogatott kézilabdakapusa
még sokáig emlegetheti a találkozót, hiszen
a védései mellett három góllal járult hozzá a
zöld-fehérek 31–25-ös győzelméhez. A vi-
lágbajnok és Eb-győztes Solberg pályafutá-
sa során előfordult már, hogy gólt szerzett
egy mérkőzésen, de triplázni korábban még
egyszer sem tudott.
„Nagyon jól éreztem magam a lefújás után,
hiszen százszázalékos hatékonysággal lőttem
be a helyzeteimet. De a legfontosabb az volt,
hogy jó munkát végeztünk mint csapat, főleg
a meccs első 20 percében. Kemény volt a vé-
dekezésünk, ez pedig az én dolgom is meg-
könnyítette a kapuban. Gyakorlatilag ebben a
periódusban el is döntöttük a meccset” – nyi-
latkozta a kapus a Győr+ Médiának.

Solberg hozzátette, csapattársai is nagyon
boldogok voltak a nem mindennapi teljesít-
ménye miatt.
„A lányok nagyon örültek nekem. A győzelem
két fontos pontot jelentett, de az is lényeges
volt, hogy az üres kapus gólokkal válaszol-
tunk az ellenfél hét a hat elleni játékára.
Egyébként szoktam az edzéseken is gyako-
rolni ezeket a lövéseket, főleg amikor a lányok
éppen vizet isznak és pihennek. De akkor ál-
talában elrontom őket, szóval nagyon örülök,
hogy az MTK ellen tökéletesen sikerült mind-
három kísérlet” – fogalmazott Solberg.

SOLBERG
KÜLÖNLEGES
TRIPLÁJA
Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter



Főként a gyirmóti szurkolók számára lehetett
nagy csalódás az eredmény, hiszen a doro-
giak a tabella utolsó helyén szerénykednek.

A vendégek ráadásul egészen a 83. percig vezet-
tek az Alcufer-stadionban, végül Berki István ta-
lálata mentette meg a vereségtől a hazaiakat.

„Masszívan és agresszívan védekeztek a vendégek,
akik ellen kevés helyzetet tudtunk kidolgozni, így a
gólunk csak az egyenlítésre volt elég” – értékelte a
mérkőzést Csertői Aurél, a Gyirmót vezetőedzője.

A klubnál egyébként a tavaszi folytatást megelő-
zően határozott célként fogalmazták meg a mi -
előbbi visszakerülést az élvonalba. Tamási Zsolt
szakmai igazgató elmondta, hogy a két évvel ez-
előtti nagy tavaszi menetelés megismétlésétől
remélik a feljutást. Akkor elképesztő hajrát pro-
dukált a csapat, s komoly hátrányt ledolgozva ki-
vívta az élvonalba kerülést.

Az ETO FC nagyon közel állt ahhoz, hogy idegenben
megverje a Szegedet: a gárda Lacza Alex góljával már
a 24. percben megszerezte a vezetést, s úgy tűnt, há-
rom ponttal távozhat a Szent Gellért Fórumból. A ha-
zaiak azonban a 88. percben – már emberelőnyben
játszva – kiegyenlítettek. Pedig az ETO egy győze-
lemmel közelebb férkőzhetett volna városi riválisá-

GYIRMÓT ÉS ETO: JAVULNI KELL!
hoz a tabellán. A táblázaton a zöld-fehérek jelenleg
a nyolcadik helyen állnak, négy ponttal maradnak el
a hatodik pozícióban tanyázó Gyirmóttól. Az ETO-nál
a szezon hátralévő részétől azt remélik, hogy a fiatal
játékosok rutint szereznek, s a következő idényben
már eséllyel pályázhatnak a feljutásra.

Tímár Krisztián, a gárda vezetőedzője a találkozót
megelőzően egyébként arról beszélt, hogy csapata
az ősszel sok mérkőzésen jobban játszott ellenfelé-
nél, mégsem tudta megnyerni az adott találkozót.
Sajnos hasonló volt a forgatókönyv a szegediek el-
len, csupán néhány percen múlt a győzelem.

„Az őszi idényben hazai pályán kifejezetten jól ját-
szottunk több mérkőzésen is, amelyeket aztán
sajnos nem tudtunk megnyerni. Próbáljuk kijaví-
tani a hibákat. A munkában hiszünk, s csak ezzel
kell foglalkoznunk, hiszen a stabil tulajdonosi hát-
tér adott. Már a tavaszi szezonban látható lesz a
fejlődés. Szeretnénk kiegyensúlyozottabban tel-
jesíteni. Az átigazolások jól sikerültek, fizikálisan
meg tudtuk erősíteni a csapatot. Hiszek a projek-
tünkben és abban, hogy fejlődni fogunk, és sike-
resek leszünk” – mondta Tímár Krisztián.

Az ETO a következő fordulóban zöld-fehér rang -
adót játszik, hazai pályán fogadja vasárnap a Ha-
ladást. A Gyirmót ugyancsak vasárnap lép pályára
idegenben, a Békéscsaba ellen. Mindkét győri csa-
pat szurkolói bíznak benne, sikerül győzelemmel
feledtetni az előző fordulóbeli botlást.
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Nem a tervek szerint indult a tavaszi szezon a labdarúgó NB II.-ben
szereplő Gyirmót és ETO FC számára. A két győri együttes egyaránt
döntetlent játszott a nyitányon: előbbi a Doroggal hazai pályán, utóbbi
pedig a Szegeddel szemben idegenben végzett 1–1-re.

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: február 3—9.

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

Piros alma,
Idared

319 Ft/kg

Rapso repceolaj
750 ml, 1198,67 Ft/l

899 Ft/db

189 Ft/db

Csirkemáj 849 Ft/kg
Csirkeszárny 749 Ft/kg

Kocsonyának való húsrészek
teljes választékban,

folyamatosan kaphatók!

Sertés császárvég 1249 Ft/kg
Sertés húsos csont 550 Ft/kg

Sertészsír
Hegedûs Hús Bt.

1499 Ft/db

Sertéstepertô 300 g 1999 Ft/cs
Hegedûs Hús Bt.

Szerző: Pécskai István
Fotó: Gyirmót FC
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A BÉRLETES ELŐADÁSOKRA JEGYEK VÁLTHATÓK.

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ

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

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

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


