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Tragikus események játszódtak le a közelmúltban
Győrszentivánon, ahol hét év alatt másodszor

vált a lángok martalékává Petrovics Lászlóék otthona.
Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere segítsé-
géről biztosította a tűzkárosult családot, akik számít-
hatnak az önkormányzat segítségére. A polgármester
kérésére a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. munkatársai szerdán megkezdték a leégett
családi háznál keletkezett hulladékok elszállítását. A
károsult családdal együttműködve a megégett és az
oltás során elázott bútorokat, szőnyegeket, matraco-
kat és egyéb tönkrement lomokat, a bontásból szár-
mazó építési törmeléket és tetőcserepet, illetve a ve-
szélyes hulladékokat fuvarozza el, és ártalmatlanítja
a GYHG. Az első nap lomból 15 köbmétert, építési tör-
melékből 6 köbmétert, veszélyes hulladékból 10 köb-
métert szállítottak el. A munka folyamatos, és egé-
szen addig tart, amíg a tűzesetből eredő hulladékok
el nem fogynak az ingatlanról.  

AKözponti Statisztikai Hivatal (KSH)
adatai szerint az általános infláció
25,7 százalék volt hazánkban, ez az

adat minden olyan termék és szolgáltatás
árát magába foglalja, amit saját felhasználásra
vásárol vagy fogyaszt minden magyar háztar-
tás. Ezt az adatot vette alapul az Audi Hungaria
Független Szakszervezet (AHFSZ) is: 2022 áp-
rilisa és 2023 márciusa közötti időszakra több
lépésben 25,5 százalékos béremelést harcol-
tak ki a dolgozók még tavaly, a 2023-as bér-
tárgyalásokon további 23 százalékos béreme-
lést szeretnének elérni – a cég a második kö-
rös tárgyaláson 15 százalékot ajánlott, de az
alapbért 5 százalékkal emelnék, a maradék 10
százalék az alapbéren kívül érkezne a dolgozók
számlájára. A megye legnagyobb foglalkozta-
tójánál a tárgyalások még folynak, így a vég-
eredményről nem tudunk beszámolni egyelő-
re, az biztos az eddigi évek alapján: az Audi dol-
gozói bízhatnak az emelésben.

FEL TUDJÁK VENNI A HARCOT AZ INFLÁCIÓVAL AZ IPARI CÉGEK

BÉREMELÉSEK A GYŐRI GYÁRAKBAN

Szerző: Mireider Máté
Fotó: O. Jakócs Péter

Az energiahordozó-válság és a háború hatásait mindannyian érezzük:
emelkedő árakkal szembesülünk a boltok polcain és a szolgáltatá-
soknál is. Jó hír azonban, hogy Győrben érezhetően ellensúlyozni
tudják a munkaadók ezt, hiszen egyre-másra pozitív hírek érkeznek
a nagyobb cégek bértárgyalásaival kapcsolatban.

A Rábánál már lezárultak a tárgyalások, erről
a cég adott ki tájékoztatót: a holding vala-
mennyi vállalatánál a korábbi évekhez ké-
pest másfélszeres mértékű, 15 százalékos
átlagos alapbér-fejlesztést hajtanak végre,
és az összbérnövekedés egyes munkaválla-
lóknál ennél nagyobb mértékű is lehet.

A Jankovits Engineering Kft.-nél már véget
értek a bértárgyalások. „Januárban lezárul-
tak a cégnél az egyeztetések, visszamenő-
leges hatállyal, tehát január 1-jétől, átlago-
san két számjegyű emelést hajtottunk vég-
re” – mondta kérdésünkre dr. Jankovits Ri-
chárd, a cég ügyvezetője.

Több iparági szereplővel egyeztettünk, sokuk-
nál azonban még folyamatban vannak a tár-
gyalások, az évnek ez az az időszaka, amikor
ezek zajlanak. „Az a tapasztalatom, hogy a cé-
gek tisztában vannak azzal, hogy a munkabért
emelniük kell. Egyrészt azért, hogy a munka-
társaikat megtartsák, másrészt azért, hogy a
dolgozóik megélhetése biztosított legyen. Az

infláció minden embernél jelentkezik. A bér-
emelés mértéke eltérő, átlagosan 5-15 szá-
zalék között mozog, bizonyos cégeknél efölötti
emelésről is hallani. Több vállalatnál még ki-
várnak, a múlt évi eredmények elemzése is
fontos szempont ebben a döntésben” – mu-
tatott rá Kalmárné Hollósi Erika, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara titkára, aki azt is kiemelte: az elbocsátá-
sok szele nem látszódik a munkaerőpiacon,
mindenki igyekszik megtartani a munkatársait,
és szinte nincs olyan, aki ne emelne a béreken.
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Avizit kezdetén egy fontos kérdésről,
a Győrkőcfesztivál ügyéről beszélt a
polgármester. Mint mondta: a Vas-

kakas Bábszínház igazgatójával egyezte-
tett hónapokkal ezelőtt, és akkor Kocsis
Rozi elmondta, hogy az energia válság
okozta nehéz anyagi helyzet, és egyéb
programok szervezése miatt az idei Győr-
kőcfesztivált nem tartanák meg. „A társulat
egy szakmai döntést hozott. Tisztelem a
bábszínház munkáját, a Győrkőc már egy
brand, rengeteget dolgoznak vele. De pol-
gármesterként szem előtt kell tartanom azt
is, hogy az emberek mit szeretnének” – is-
mertette dr. Dézsi. A polgármester elmond-
ta: „Átcsoportosítottunk 50 millió forintot a
fesztiválra, már így lesz beterjesztve ked-
den a költségvetés, mellette a város közét-
keztetését végző cég szponzorként több
mint 12,5 millió forinttal támogatja a ren-
dezvényt. Azt kellett mondanom a szakmá-
nak, hogy meg kell tartani ezt a fesztivált,
mert a győriek lelkéhez közel áll” – ismer-
tette a városvezető, aki hozzátette, hogy a
30. Barokk Esküvőt és a Szent László Na-
pokat is meg tudják tartani, annak ellenére,
hogy ezzel kapcsolatban is már megjelen-
tek az álhírek.

Ahogy azt a győriek már megszokhatták, számos, a várost érintő aktualitásról beszélt a polgármes-
teri viziten csütörtök reggel dr. Dézsi Csaba András. A városvezető kiemelte, a híresztelések ellenére
lesz Győrkőcfesztivál 2023-ban Győrben, ahogy Szent László Napok is, és a jubileumi, 30. Barokk
Esküvőt is megtartják a városban.

VÁLASZOK A VIZITEN

DR. DÉZSI: GYORKOCFESZTIVÁL 
ÉS BAROKK ESKÜVO IS LESZ!

A kulturális élet területén egyébként szá-
mos, izgalmas programmal készül a város
2023-ban. A polgármester elmondta, hogy
sok új dologgal szeretnének kedveskedni a
győrieknek. Mint kiderült, a Széchenyi téren
táncházakat rendeznének majd, de a tánc-
dalfesztiválok hangulatát, a retró élményt is
szeretnék visszahozni a városba.

A költségvetésen egyébként rengeteget dol-
goztak a működés hatékonysága érdekében.
„Vannak kötelező feladataink, amiket el kell
látnunk, és vannak választott feladatok. Min-
dent úgy kell beosztani, hogy az intézmények
működése színvonalas legyen, a szociális el-
látás is hatékonyan működhessen.” A város-
vezető elmondta, hogy komoly nehézség a
szolidaritási hozzájárulás, de ezzel kapcso-
latban egy javaslatot fogalmazott meg a mi-
niszterelnöknek dr. Dézsi. „Azt javasoltam,
hogy a szolidaritási hozzájárulásból lehessen
leírni bizonyos dolgokat. Ez érintené az út-
építéseket, útfejlesztéseket, ahogy a közös-
ségi közlekedést is, vagy éppen az agglome-
rációból bevezető utak fejlesztését, és par-
kolóházak létesítését. Próbálom a város és

az agglomeráció lehetőségeit kibővíteni.
Ezért is egyik szlogenünk az, hogy Győr több
mint egy város, hiszen nagyobb volumenben
gondolkozunk – emelte ki a polgármester.

A napokban napvilágot látott egy cikk, misze-
rint korábban, az előző városvezetés idején,
három győri cég nyert folyamatosan a közbe-
szerzési eljárásokon. „Nem tisztem védeni az
elődöm dolgait, de csak a hitelét akarják ron-
tani az önkormányzatnak. Kritikusan kell ol-
vasni ezeket a cikkeket. Ma a közbeszerzések
már nyilvánosak, ezzel jogászok is foglalkoz-
nak, nem hiszem, hogy ebből probléma lenne,
ez inkább megint egy ellenzéki feszültségkel-
tés” – fejtette ki a témával kapcsolatos véle-
ményét dr. Dézsi Csaba András.

Sűrű napja volt csütörtökön is a városveze-
tőnek, Győrből Budapestre vezetett az útja,
ahol elsőként Szijjártó Péterrel, az Audi ve-
zetőségével, majd dr. Simicskó Istvánnal,
sportért felelős államtitkárral tárgyalt.

A vizitről készült teljes cikkünket a gyorplusz.hu 
oldalon olvashatják.

´́ ´́
´́

A SZÉCHENYI TÉREN
TÁNCHÁZAKAT 
RENDEZNÉNEK
MAJD, DE A TÁNCDAL-
FESZTIVÁLOK 
HANGULATÁT, 
A RETRÓ ÉLMÉNYT IS
SZERETNÉK VISSZA-
HOZNI A VÁROSBA.

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor



2023. február 17.4

A képviselőknek kötelessége érdemben
részt venni annak a bizottságnak a munká-
jában is, amelynek tagjai. A legutóbbi ülé-
sen ön politikai céllal próbálta megakadá-
lyozni a Pénzügyi Bizottsági ülés határozat-
képességét? Ez a törekvés képviselői vagy
pártpolitikusi munkásságának része volt?
Nem kívánom kikerülni a választ, bizonyára
az akkor nem megjelenő fideszes képvise-
lőknek ugyanígy feltették ezt a kérdést, ők
viszont pártpolitikai alapon nem vettek részt
az ülésen. Én képviselőként tettem mindezt.
Ellenzéki képviselőnek ilyen közgyűlési ösz-
szetételben nem marad más feladata és le-
hetősége, mint a figyelemfelhívás. Ez a fi-
gyelemfelhívás, ez az obstrukció, ez egy
képviselői tevékenység, egy ellenzéki esz-
köz, ezzel éltem. Pártpolitikusként obstruk-
ciót nem tudok elkövetni, csak képviselő-
ként. Pártpolitikai indíttatás vagy bármi
ilyesmi azért nem lehet mögötte, hiszen
csak képviselőként tudom ezt a tevékenysé-
get elkövetni, máshogy nem. 

Ön elment a Pénzügyi Bizottság ülésére, be
is jelentkezett a számítógépes rendszerbe,
aztán kijelentkezett. Miért maradt benn a
teremben, ha nem kívánt részt venni a
munkában?
Ahogy elmondtam és a jegyzőkönyvben is
benne lesz ez: azért jelentkeztem ki, mert
nem az ellenzéki képviselők feladata az,
hogy a közgyűlési többséget biztosítják, ha-
nem a közgyűlési többség feladata a hatá-
rozatképességi többség biztosítása. Ezért
jelentkeztem ki, egyfajta figyelemfelhívás-
ként. Azért maradtam ott, mert felhívtam az
elnök figyelmét, hogy be kell zárnia az ülést,
ő pedig nem zárta be azt, így felhívtam a fi-
gyelmét, hogy addig ott is fogok maradni,
ezért is maradtam, hiszen amikor kijelent-
keztem, neki be kellett volna zárnia az ülést,
amit nem tett meg.

Elég régóta képviselő, nem tudta, hogy ha
benn marad a teremben, az személyes je-
lenlétnek számít akkor is, ha kijelentkezik a
számítógépes rendszerből?

Érdekesen kezdődött a győri önkormányzat Pénzügyi Bizottságának legutóbbi ülése. A delegáltak
a város költségvetési tervét vitatták meg, az ülés ekkor határozatképes volt. Azonban Pollreisz
Balázs (DK–Momentum–MSZP–Jobbik–LMP) és dr. Hegedűs Ákos, az ellenzék által jelölt külsős
bizottsági tag kikapcsolta a szavazógépét, de a termet nem hagyta el. A furcsának nevezhető képviselői
magatartásról kérdeztük az ellenzéki városatyát.

POLLREISZ KIKAPCSOLTA A SZAVAZÓGÉPÉT A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN

KINT IS VAGYOK, BENT IS VAGYOK…
Szerző: Mireider Máté
Illusztráció: Almási Zétény

Ezt akkor teheti meg, ha az elnök erre felhív-
ja a figyelmet, hogy ő annak fogja venni,
ilyen felhívás pedig nem történt meg. Az elő-
ző válaszomban elmondtam, hogy miért
maradtam, neki be kellett volna zárnia az
ülést, ezt nem tette meg. Ezt vártam meg,
és ez végül nem történt meg.

Sajtóhírek szerint jogászhoz fordult a múlt
heti, Pénzügyi Bizottsági ülésen történtek
miatt. Mit kifogásol?
Jogásszal közösen elkészítettük és a főispán-
nak átadtunk egy törvényességi felülvizsgálati
kérelmet, hogy jogszerűen járt-e el az önkor-
mányzat azzal, hogy folytatódott az ülés. Ezt
vitatom, ugyanis, ha és amennyi ben a bizott-
sági ülésnek a létszáma lecsökken, és határo-

zatképesség nem áll fent, az elnöknek az
SZMSZ szerint két lehetősége van, vagy elna-
polja az ülést, vagy berekeszti. Egyiket se tette
meg, szünetet rendelt el, amit nem tehetett
volna meg. Később a káromkodások közepette
megérkező képviselővel meglett a közgyűlési
többség, akkor így folytatódott az ülés, ami vé-
leményem szerint teljesen szabálytalan volt.

Volt-e érdemi javaslata a költségvetéshez?
A bizottsági munkát figyelembe véve, most is
oda megyek (a beszélgetés kedden készült – a
szerk.), az Oktatási-kulturális Bizottság ülésé-
re, a bizottsági ülések folyamán egyeztetünk
és kérdéseket teszünk fel. Kérdéseim voltak
természetesen. Érdemi javaslatom és módo-
sító indítványom a közgyűlésen lesz.
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Az ugytudjuk.hu szerint a Népjóléti Osztály vezetője,
illetve a Településfejlesztési és Városstratégiai Fő-
osztály vezetője hagyta ott a tornyos épületet. Nem
mintha egy ilyen hír számot tartana a közérdeklődés-
re, de ráadásul nem is igaz. Az ugytudjuk szokása
szerint ismét félrevezeti a közvéleményt. Átszerve-
zés tényleg volt, de a megemlített két osztály korábbi
vezetője nem hagyta el a tornyos házat. Egyikük cso-
portvezetőként, másikuk munkatársként dolgozik to-
vább. Így higgyenek az ugytudjuknak.  

TORNYOSULÓ HIBÁK AZ UGYTUDJUKNÁL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak szervezeti és működési szabályairól
szóló 30/2012. (XII. 19) önkormányzati

rendeletének 22. § (4) bekezdése alapján fog-
lalok állást ebben az ügyben – mondta a jogá-
szok szakszerű pontosságával a jegyző. 

Hozzátette: Az SZMSZ 22. §-a szerint a bi-
zottságra a közgyűlésre vonatkozó szabályok
értelemszerűen alkalmazandók a 64. § (9) be-
kezdés szerint azzal, hogy a polgármesteren
a bizottság elnöke értendő. A polgármester az
ülés kezdetén elsődlegesen a szavazórend-

NAGYNÉ DR. LÁSZLÓ EDIT: 
A KIJELENTKEZO KÉPVISELO 
JELEN LÉVONEK SZÁMÍT, 
HA NEM HAGYJA EL AZ ÜLÉSTERMET
A Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt Nagyné dr. László Edit,
Győr jegyzője. Tőle kértünk jogértelmezést a történtekre.

szer segítségével megállapítja, majd folyama-
tosan figyelemmel kíséri a határozatképessé-
get. Ha a polgármester határozatképtelensé-
get állapít meg a szavazórendszer alapján,
névsorolvasással ellenőrzi az ülésteremben
jelen lévők számát. Az ülésteremben jelen lé-
vő képviselő a neve elhangzása után jelzi je-
lenlétét. Ha azt nem teszi meg, de kétséget
kizáró módon megállapítható, hogy az ülés-
teremben jelen van, a határozatképesség
szempontjából figyelembe veendő. Azzal,
hogy a képviselő kijelentkezik, de nem hagyja
el az üléstermet, jelen lévőnek számít.

´́ ´́
´́

A Pénzügyi Bizottság elnöke sze-
rint felelőtlen viselkedést tapasz-
taltak az ülés résztvevői. Takács
Krisztián (Fidesz–KDNP) elmondta,
hogy időben és határozatképesen
nyitotta meg a szóban forgó ülést.

„Miután megállapítottuk a létszá-
mot, napirend előtt kért szót Poll-
reisz Balázs, közölte, hogy nem az
ellenzéki képviselők feladata a
minimum létszám biztosítása,
ezért nem kíván asszisztálni ah-
hoz, hogy a jelenlétével legyen
meg a bizottság határozatképes-
sége. Kikapcsolta a készülékét dr.
Hegedűs Ákossal együtt, de nem
hagyták el a termet. Ekkor szüne-

tet rendeltem el, ez alatt két to-
vábbi bizottsági tag csatlakozott
az üléshez, így már mindenkép-
pen elegen voltunk.”

Takács Krisztián hozzátette, szi-
gorúan képviselő szemmel nézve
szakmailag is hibázott Pollreisz.

„Többször kértem az ülés alatt a
képviselő urat, hogy amikor le-
hetősége van érdemben tár-
gyalni a város költségvetéséről,
használja ki. Tárja fel a szakmai
javaslatait, gondolatait a politi-
kai revolverezés helyett, ám ő
mégis ragaszkodott ehhez az
értelmetlen obstrukcióhoz.”

ÉRTELMETLEN OBSTRUKCIÓ
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Győr nagy hagyományokkal és kiváló
adottságokkal rendelkezik a verseny-
és a szabadidősportok területén. Ver-

senyzőink kitűnő eredményeket érnek el a
különböző hazai és nemzetközi megméret-
tetéseken, öregbítve ezzel egyesületeink és
városunk hírnevét egyaránt. Az elmúlt évti-
zedben több olyan színvonalas létesítményt
vehettek használatba sportolóink és a spor-
tolni vágyó közönség, mint az Audi Aréna, az
Aqua Sportuszoda vagy az Olimpiai Sport-
park. A létesítmények működtetése és fenn-
tartása, az energiaárak drasztikus emelke-
dése miatt komoly többletköltséget jelent
nemcsak az önkormányzat, hanem az ott
működő egyesületek számára is. A tagdíjak
kényszerű emelése megtörtént, a fenntartó
önkormányzat támogatási lehetőségei kor-
látozottak, ezért a biztonságos működtetés-
hez mindenképpen szükség van az állami
támogatásra is.

KOMOLY GYORI SIKER A KÖZPONTI SPORTTÁMOGATÁSBAN
A jelenlegi kihívásokkal teli helyzetben egy
nagyon jó hírt jelzett Simon Róbert Balázs,
városunk országgyűlési képviselője. Kitartó
sportdiplomáciai előkészítés után három
győri, nagy hagyományokkal rendelkező
sportegyesület is bekerült az 1. kategóriába,
a 9 kiemelt vidéki sportszervezet közé, ami
azt jelenti, hogy a korábbi éveknél magasabb
anyagi támogatást kapnak a központi költ-
ségvetésből. A honatya elmondta, hogy a
kormány döntése értelmében idén a Győri
Atlétikai Club 185 millió forint, a Győri Ví-
zisport Egyesület 100 millió forint, a Győri
Úszó Sportegyesület pedig 40 millió forint
működési támogatást kap. Az új sporttámo-
gatási programban országosan a 2022-es
11,8 milliárd forintról 2023-ban 14,5 milli-
árd forintra emelkedik a sport közvetlen ál-
lami támogatása, azonban ez önmagában
nem jelentett automatikus növekedést az
egyesületek számára. „Minden egyes forintért
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meg kellett küzdeni, Győr szempontjából
szerencsére eredményesen” – emelte ki a
képviselő, aki további sikereket kívánt min-
den győri versenyzőnek és sportvezetőnek.

Afizikai állomány és a legkisebb jöve-
delmű szellemi ügyintézői állomány,
összesen 141-en, január 1-jétől kap-

tak 15 százalékos béremelést. A további
munkakörökben március 1-jétől emelkedik
a fizetés – jelentette be a polgármester. Dr.
Dézsi Csaba András megköszönte a dolgo-
zók munkáját, azt, hogy Győrben rend és

FIZETÉSEMELÉST KAPNAK A GYHG DOLGOZÓI

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Munkásgyűlést tartottak csütörtökön reggel a győr-sashegyi Hul-
ladékkezelő Központban, ahol dr. Dézsi Csaba András polgármes-
ter 15 százalékos bérfejlesztést jelentett be.

tisztaság van, hogy a hulladékot precízen el-
szállítják.  „Azért, hogy a hulladékszállítás
nem működik, az elmúlt évben egyszer sem
volt panasz. Nincs olyan munkahely, amire
nem panaszkodnak az emberek. A hulladék-
szállításra nem panaszkodnak a győriek” –
emelte ki a politikus.

Majd arról beszélt a polgármester, hogy a cég
stabil, és ahhoz, hogy az is maradjon, meg kell
felelni az újabb kihívásoknak. A GYHG a régió

hulladékszállítási központja kíván lenni. Győr
Székesfehérvárral, Tatabányával összefogva
azt szeretné elérni, hogy városunk legyen a
centrum, a régióközponti státuszra pályázunk.      

Hagyomány a vállalatnál, hogy havonta át-
adják a hónap dolgozója elismerést a becsü-
letesen, tisztességesen, szorgalmasan el-
végzett munkáért, amely egy bekeretezett
oklevéllel és nettó százezer forint jutalom-
mal jár. Ezúttal három elismerést adott át
Nagy Csaba igazgató a polgármesterrel kö-
zösen: Tóth Róbert gépjárművezető, Amring
Dániel kukarakodó és Barián Attila nehéz-
gépkezelő vehette át az elismerést. Attila la-
punknak elmondta, öt éve dolgozik a cégnél,
a vendéglátóiparból érkezett, feladata a be-
érkezett hulladék feldolgozása, bebálázása,
egy jó, összetartó csapat részeként. 

Nagy Csaba, a Győri Hulladékkezelő Központ
igazgatója arról tájékoztatott, hogy havonta,
általában fizetésnapon hívja össze a mun-
kásgyűlést a fizikai állomány részére, ahol a
dolgozók tájékoztatást kapnak a cég ügyei-
ről, valamint itt mondhatják el problémáikat,
kéréseiket. A csütörtöki gyűlés végén Nagy
Csaba felhívta a dolgozók figyelmét arra,
hogy akinek anyagi vagy lakhatási problé-
mája van, az időben szóljon, bizalommal for-
duljon a cégvezetés felé, mert megpróbál-
nak mindenkinek segíteni. Az igazgató azt
kérte a jelenlévőktől, hogy pontosan, precí-
zen végezzék továbbra is a munkájukat,
mert ha munka van, minden van!
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta a Győri Református Egyházközség-
gel kötött konzorciumban sikeresen

pályázott a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében a Győri Refor-
mátus Bölcsőde létrehozására. A Győri Re-
formátus Egyházközség által fenntartott új
bölcsőde épült, mely a mai kor elvárásainak
megfelelően energiatakarékos és akadály-
mentesített. Az új épület építése mellett a
projekt része volt eszközbeszerzés, játszó-
udvar kialakítása, babakocsi-tároló létesíté-
se, parkoló- és akadálymentes parkoló-
férőhely fejlesztése, kialakítása is.

Az átadáson köszöntötte a megjelenteket
dr. Pergel Elza, a város alpolgármestere.
„Kereszténynek lenni ma nagy dicsőség,
nagy tisztesség és nagy feladat. Nem egy-
szerű az élet a világban, Európában, és nem
egyszerű hitünk szerint élni, nap mint nap
meg kell érte harcolni. A győri református
közösség példamutatóan tesz ennek érde-
kében, ezért épülhetett fel az új bölcsőde. A
kicsik nagyon fogékonyak ebben az életkor-

Csütörtökön ünnepélyes keretek között átadták a Kiscsillag Református Bölcsődét. A bölcsőde a
Református Egyházközség Kossuth Lajos utcai ingatlanának hátsó oldalán, a Bálint Mihály utcában
épült meg a volt sóház helyén. Az új épület huszonnégy 3 éven aluli gyermek napközbeni ellátását
biztosítja, két 12 fős csoportban.

ÁTADTÁK A KISCSILLAG
REFORMÁTUS BÖLCSŐDÉT
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

ban, ezért különösen fontos, hogy milyen
nevelést kapnak, milyen környezetben tölt-
hetik napjaikat. Azok a kisgyermekek, akik
ide fognak járni, mindent megkapnak ahhoz,
hogy nagyszerű felnőtt váljék belőlük” –
hangsúlyozta a városvezető.

Dr. Nemes Pál, a Dunántúli Református Egy-
házkerület főgondnoka először a köszönet
szavait tolmácsolta, majd azt mondta: „A
Református Egyháznak fontos, hogy intéz-
ményei legyenek. A Kiscsillag bölcsődének
pedig az a küldetése, hogy világítson és utat
mutasson Jézus Krisztushoz az oda járó
gyermekeknek és családjaiknak.”

„Az újvárosi rehabilitáció következő állomá-
sához érkeztünk. Jelentős fejlesztésnek szá-
mít az, hogy megnyílik a református bölcső-
de, ezáltal a városrész vonzóbbá válik a kis-
gyermekes családok számára is” – jelentet-
te ki dr. Fekete Dávid, a körzet önkormány-
zati képviselője.

A házigazda lelkipásztor Wagner Tamás ar-
ról szólt, hogy a református gyülekezet közel
500 éves győri jelenléte alatt mindig meg-
tapasztalhatta, hogy Isten valamilyen for-

mában ajtót nyit neki. Így van ez most, a há-
borúval, gazdasági és lelki válsággal terhelt
jelenben is. Így tekintettek a bölcsőde pro-
jektre is már az első gondolattól kezdve. Is-
ten ajtót nyitott számukra a jövő felé, mert
az intézmény lehetőséget ad arra, hogy a
szeretet, a gondoskodás, a lelkiség nyelvén
továbbadják a krisztusi Örömhírt, mely az
ember személyes életét is újjáformálja.

A beszédek után a jelenlévők ünnepi isten-
tiszteleten adtak hálát az új intézményért.
Igét hirdetett Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püspöke. A litur-
gikus esemény zárásaként a lelkészek meg-
áldották a bölcsődét.

A „Győri Református Bölcsőde létrehozása”
című, TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001 azo-
nosítószámú projekt az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfi-
nanszírozásban valósult meg. A projekt ked-
vezményezettje Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, konzorciumi partner: Győri
Református Egyházközség. A támogatás
összege: 592.000.000 Ft.                                             
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Kormányrendelet értelmében a Győr-
Moson-Sopron Vármegyei Kormány-
hivatal folytatja le a jogellenesen el-

helyezett hulladék ügyében a hatósági eljá-
rásokat. A 2021. március 1-jén hatályba lé-
pett módosítások szerint, aki a hatóság által
nem engedélyezett helyen jelentős mennyi-
ségű hulladékot rak le, bűncselekményt kö-
vet el, ami három évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntethető, sőt ez a tétel sú-
lyosbító körülmények mellett akár nyolc
évig növekedhet.

Herman Etelka azt is elmondta, hogy a Vá-
rosrendészet munkatársai igyekeznek az il-
legális szemetelőket tetten érni és a zugsze-
mét lerakását megelőzni. A peremkerüle-
tekben mégis egyre gyakoribb jelenség a
hulladékok jogtalan elhelyezése annak elle-
nére, hogy a győrieknek hét hulladékudvar
áll rendelkezésére. 

A hulladékudvarok térítésmentesen hasz-
nálhatók, ha az alábbiak közül bármelyiket
bemutatjuk: közszolgáltatási díjról szóló

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Környezetvédelmi Osztály

NEM BÁNTJA A SZEMÉT A SOK SZEMÉT?

A régi kérdés sajnos most is aktuális, ma is probléma a hulladékok nem megfelelő elhelyezése. A
győri önkormányzatnak nagy kihívást jelent a zugszemét felszámolása – közölte Herman Etelka, a
Környezetvédelmi Osztály vezetője.

számla, győri lakcímkártya, korábban kiadott
Győr Kártya, az ügyfélszolgálat által kiállított
„Igazolás hulladékudvari belépéshez”, a
GYHG Nonprofit Kft. által küldött, a közszol-
gáltatás indításáról szóló tájékoztató levél,
vagy az ügyfélszolgálat által kiállított, Adat-
módosítás megnevezésű nyomtatvány.

Az udvarokban elhelyezhető anyagok meny-
nyiségéről és fajtáiról, valamint a nyitvatar-
tásról a www.gyhg.hu oldalon, vagy a társa-
ság hulladékkezelési applikácóján keresztül
tájékozódhatunk.

Ezenkívül több városrészben időszakosan
kihelyezett hulladékudvarok is biztosítják a
lakosok részére a felhalmozott szemét
megfelelő elhelyezését.

Kérjük a győrieket, hogy használják a ren-
delkezésre álló lehetőségeket és szelektál-
ják a hulladékaikat! Év közben pedig több
hulladékgyűjtő akcióhoz csatlakozhatunk,
ilyen például a TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért mozgalom. Ha van
időnk és energiánk, vegyünk részt a mun-
kában, hogy környezetünket tisztábbá és
szebbé tegyük!

NYAKKENDŐ NÉLKÜL KNÉZY JENŐVEL KEDDEN 19.25-KOR A GYŐR+ TV-BEN!

ÁTALAKULÓBAN AZ ÜGYELETI RENDSZER
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője
lesz ezúttal a rendhagyó műsorunk vendége.

Az eddig megszokott három vendég helyett csupán egyetlen
meghívott válaszol a felmerülő kérdésekre. Ő azonban talán
a legszakavatottabb tudora az orvosi ügyeletek átalakításának.
Vendégünk a stúdióban Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgá-
lat szóvivője.

Kérdezzük a Győrben március elsejétől működő ügyeleti rendszer
tesztjének tapasztalatairól, valamint a legfontosabb várható
változásokról.
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Hogyan fog kinézni az önök tervei alapján a
csónakház?
A helyreállítás tervei alapján a csónakház je-
lenlegi épülete kiegészül a toronnyal, re-
konstruáljuk a déli lépcsőt is, illetve terasz
készül a folyó felé.

Mennyire fog hasonlítani az eredeti épület-
re és milyen funkciói lesznek?
Az általunk tervezett helyreállítás egyik – ko-
rábbi példa nélküli – értéke, hogy az eredeti
szerkezetekkel történik, oly módon, hogy az
épület mégis alkalmas legyen a mai kor kö-
vetelményeinek megfelelő használatra.

A csónakház helyreállítása után a volt hajótér-
ben multifunkciós termet alakítanak ki kiszol-
gáló részekkel. Ez több, kisebb előadói célra, ki-
állításra, egyéb rendezvényre is használható
lesz. Megterveztünk egy büfét, kis melegkony-
hával, terasszal. A déli oldali portarész később
a szigeten megvalósítható további funkciók-
hoz, rendezvényekhez szükséges személyzeti
célokra is használható lesz. Az emeleten a föld-
szinti rendezvények kiszolgáló funkciói kapnak
helyet, és egy, szintén a földszinti rendezvé-
nyekhez is kapcsolható kisebb terem létesül.

A korábban tartószerkezeti okokból veszély-
helyzet elhárítása miatt lebontott tornyot
helyreállítjuk, funkciója továbbra is a lépcső
és kilátó. A torony lebontása szerkezeti
okokból történt a múlt század elején.

Milyen fontos szempontok voltak, amikre
figyelni kellett a tervezés során?

A „Spartacus” csónakház Ma-
gyarország legrégebben épített,
és egykoron egyik legszebb csó-
nakháza volt, az avató ünnepsé-
gét 1897. június 7-én tartották.
A jelenleg rendkívül leromlott
állapotú épületet a győri önkor-
mányzat megmenti, helyreállít-
ja. Az épület jövőjéről dr. Pápai
Enikő építészmérnökkel, a felújí-
tást tervező Artenim Kft. ügyve-
zetőjével beszélgettünk.

EREDETI POMPÁJÁBAN KELHET ÚJ ÉLETRE 
A SPARTACUS CSÓNAKHÁZ
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Látványterv

Az épület újjáépítésének tervezésénél
alapvető szempont mind a természet,
mind az ember okozta veszteség által
tönkrement érték megőrzése, helyreállítá-
sa, újjáépítése. Fontos szempontja volt
még a tervezésnek az épület melletti – a
mérések alapján mozgó és megdőlt tégla
támfal helyreállítása. Ennek a mozgása is
oka – részben – a jelenlegi épület tönkre-

menetelének, amely így kismértékben
„megcsúszott” a folyó felé. A támfal hely-
reállítását a megfelelő védelem miatt je-
lentős mélységgel, speciális szerkezettel
és kivitelezési móddal terveztük meg. Ne-
hezíti a helyzetet, hogy egy alapvetően fa
tartószerkezetű épületről van szó, árvízzel
érintett területen, így az épület teljes körű
védelme érdekében egy mobilgátrend-
szert is terveztünk.

A feladat specialitását, összetettségét a
számok is mutatják: a kétéves generálterve-
zési szakasz során 26 szakember 17 külön-
böző szakirányból több mint 1000 tervlap-
ból álló dokumentációt készített el.

A hasonlóságokon túl, miben lesz teljesen
más az eredetitől? Milyen modern eleme-
ket kap?
Amit az épület magában hordoz, az mind
modern, mai használatra tervezett, szerke-
zeteiben, gépészeti, elektromos, belsőépíté-
szeti berendezéseiben, teljes épülettechni-
kájában.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Há-
rom éve, amikor polgármester lettem, az-
zal szembesültem, hogy korábban eladták
magánkézbe, de semmi remény nem volt
a felújítására. Visszavásároltuk ezt az ér-
tékes műemlékünket és állami finanszíro-
zás segítségével elkezdtük a felújítás ter-
veztetését. A tervek jóváhagyásának
hosszú és olykor keserves folyamatai le-
zárultak. A következő lépés a pénzügyi for-
rás előteremtése a kivitelezéshez.GYŐRIEK MONDTÁK

V. J.: Első látásra beleszerettem ebbe
a szépséges csónakházba, mindig jár
az agyam, milyen fantasztikus lenne
felújítani és életet lehelni bele! Na-
gyon jó, hogy ez végre megvalósul.

J. T.: Már ezelőtt 40 éve is gyönyör-
ködtem a csónakházban, ha arra járok,
régi diákéveim jutnak eszembe. Örü-
lök, hogy felújítják és gyönyörködhe-
tünk majd benne.

B. K.: Sokat sétáltunk, randiztunk an-
no 44-45 éve. Ott volt a lányunk es-
küvői fotózása, valamint az unokákkal
a Győrkőcfesztivál elmaradhatatlan
program. Biztos nagyon szép lesz a
csónakház a felújítást követően.

F. Z.: Suli után a Radóra járunk beszél-
getni, randizni, jó lesz, hogy felújítják,
és presszó is lesz benne, legalább kul-
turált körülmények között fogunk
tudni leülni egy italra. Remélem, jó kis
programokat, koncerteket is szervez-
nek majd oda.   
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Az Afganisztánban már három alkalommal is
tartós szolgálatot teljesítő, a térséget jól is-
merő főorvost telefonon értük utol vasárnap.
(A mentőcsapat azóta hazatért – a szerk.)
Katonai rendtartásban élő győri mellkasse-
bész vagyok – mondta dr. Pellek Sándor. –
Délután egykor szóltak a munkahelyemen,
hogy ötkor a gyorsszolgálati sebészcsapat
tagjaként indulok Törökországba. Szeren-
csés ember vagyok, mert már sok esetben

nyújthattam segítséget harctéri doktorként
a világ különböző tájain. Afganisztánban pél-
dául leprásokkal is éltem, őket gyógyítot-
tam. Nagy adománya az életnek, hogy ne-
kem nem jelentkeznem kell, hanem válasz-
tanak a feladatra. Számomra ez érték.

Igen, de ez azt jelenti, hogy örök bizonyta-
lanságban él. Bármikor riaszthatják.
A világon egyetlen állandóság van, a folya-
matos változás. Ezzel kell megbarátkozni.

Mit látott, tapasztalt Anctiochiában, amikor
megérkeztek?
Ez egy 1,6 millió lakosú város volt, amit szinte

„EGYÉVES KISLÁNYT IS MENTETTÜNK MEG A HALÁLTÓL”

GYORI ORVOS A FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA
TÖRÖKORSZÁGBAN
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Antiochiában, a szír-török határ mentén a földrengés pusztításának
súlyos, gyakran életveszélyes állapotban lévő sérültjeit kollégáival
együtt mentette a győri dr. Pellek Sándor orvos-ezredes. A magyar
kontingens tagjaként a Hunor csapattal és a TEK munkatársaival
együtt utazott a szinte teljesen elpusztított, felbolydult török
városba, amelyet egykoron a Kelet Királynőjének neveztek.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Katasztrófavédelem

eltörölt a földrengés a Föld színéről. Rendezet-
len káoszt érzékeltem. Az ember okozta ka-
tasztrófák rendezett káoszok, a természeti ka-
tasztrófák rendezetlenek, kiszámíthatatlanok.

Mikor rengett a Föld utoljára a városban?
Egy órája. Amióta kinn vagyok, már kétszer is.

Hol laknak, hol rendezték be a tábori ren-
delőt, az ellátóhelyet?
A TEK profi módon, gyorsan felállította a tá-
bori infrastruktúrát, és sátorban kialakított
alkalmi rendelőkben gyógyítunk. Itt főleg a

tudásunkra, tapasztalatunkra hagyatko-
zunk, nyilván nincsenek egy kórházhoz mér-
hető műszereink. Az egyik kolléga tűt kért a
sebvarráshoz, steril tűt nyújtottak neki, de
nem fertőtlenített fogóval. Gondoltunk rá,
hogy mi Semmelweis országából jöttünk, de
mindegy, azzal kell dolgozni, ami van.

Hány órás ügyeletet látnak el az orvosok?
Természetesen a nap 24 órájában gyógyí-
tunk, de bemegyünk az összedőlt házak tör-
melékhalmazaiba is, segítjük kimenteni az
ott rekedt, sérült embereket. A városban volt
két nagy kórház, mindkettő összedőlt. El le-
het képzelni, mennyi munka hárul ránk.

Sok ember lehet még a romok alatt?
Ha összedől egy nagy, emeletes épület, ak-
kor a törmelékek között légbuborékok kelet-
kezhetnek. Ezekben meleg van és oxigén. Itt
egy ideig túl lehet élni a katasztrófát, ezért
nem szabad föladni a kutatást. Az egész vá-
rosban éjjel-nappal nagy robajjal dolgoznak
a kőtörők. Nagyon hideg van, az otthon nél-
kül maradt emberek az utcákon tüzet rak-
nak, hogy ne fagyjanak meg. Égetnek min-
dent, ami a kezük ügyébe kerül.

Legutóbb önök kit mentettek meg?
Egy egyéves kislányt sikerült visszaadnunk
az életnek.

Ön Magyarországon a budapesti honvéd-
kórház vezető mellkassebésze, traumato-
lógus. E képzettségein túl – gondolom –
más orvosi szakmához tartozó sebesülése-
ket is el kell látnia.
Természetesen. Itt nem traumatológusok
vagyunk, hanem orvosok. Azt a sérülést
gyógyítjuk, amit kell. Hoznak be kisgyereket,
idős embereket, nőket, férfiakat. Itt győznie
kell az intuíció erejének az európai gyógyítási
normák felett, csak akkor lehetünk sikere-
sek. Emellett folyamatosan sugároznunk
kell az emberi civilizáció hitét. Lelki gondok-
kal nem tudunk foglalkozni, de a gyógyítás
biztonsága, empátiája megnyugtatóan hat
az emberekre. Ez nem egy könnyű műfaj…

Kapcsolatban állnak, kommunikálnak a he-
lyi emberekkel?
Hogyne, beszélgetünk velük. Szót értünk.
Sok a szír család ezen a vidéken. Főleg eu-
rópai személyiségű művelt muszlimok élnek
itt. Az előbb éppen gyrost hoztak nekünk,
banánt, kávét, teát is mindig kapunk tőlük.
Hálásak a munkánkért.
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Kozma Zoltán már a középiskolás éveit
is tudatosan töltötte, a Bercsényibe
járt közrendvédelmi szakra. Érettségi

után egyenes út vezetett Budapestre, ahol
elvégezte a tiszthelyettesi iskolát, majd 19
évesen visszatért Győrbe és a városi kapi-
tányságon kezdte meg rendőri pályafutását. 

„Abban az időben a kezdő rendőröknek még
végig kellett járni a ranglétrát: voltam objek-
tum- és fogdaőr is, így nagyon örültem, amikor
végre kiszabadulhattam az utcára mint gyalo-
gos járőr, majd évek múlva mint gépkocsizó jár -
őr. Sokat tapasztaltam, nagyon jó iskola volt és
fokozatosan lépkedtem felfelé. Viszont tudtam,
hogy szeretnék még tanulni, s a rendőr-szak-
középiskolában is kitűnően végeztem, így me-
hettem tovább a rendőrtisztire. Persze munka
mellett végeztem el” – mesélt a kezdetekről
Kozma Zoltán, majd arra is kitért, hogy 2006-
ban, a diploma megszerzése után már a bűn-
ügyi osztályra került mint vagyonvédelmi nyo-
mozó. 2016-ban látta elérkezettnek az időt,
hogy váltson, így a gazdaságvédelmi osztály
következett századosi rendfokozattal és fő-
nyomozói beosztásban, egészen 2020-ig. 

„Akkor érkezett a felkérés, hogy csatlakoz-
zak a Városrendészet vezetői csapatához.
Mindenképp szakmai előrelépésnek tekin-
tettem az operatív igazgatói beosztást és a
családi hátterem is olyan támogató volt,

Csak az intézményvezetői megbízatása új Kozma Zoltánnak, hiszen eddig is a Városrendészet Győr vezetői
csapatához tartozott, operatív igazgatóként dolgozott. Sokak előtt tehát nem lehet ismeretlen a képzett
szakember, különösen azért, mert Győrben született és a rendészeti ranglétrát is a városban járta végig. 

KIVÁLÓ SZAKEMBER ÉS IGAZI LOKÁLPATRIÓTA A VÁROSRENDÉSZET ÚJ VEZETŐJE 

„JÓ MUNKAHELYI KÖRNYEZETBEN 
LEHET IGAZÁN JÓ MUNKÁT VÉGEZNI”

hogy megléphettem a leszerelést” – hang-
súlyozta Kozma Zoltán, majd azt is hozzá-
tette, hogy ezért is nagyon fontos számára
a kiváló együttműködés a rendőrséggel. 

„Az elmúlt két évben kiváló csapatot sikerült
kiépítenünk a kollégáinkkal: egy folyton ta-
nulni és fejlődni vágyó állomány szolgálja
Győr közbiztonságát. Miletics Mór szakmai
igazgatóval együtt úgy gondoljuk, hogy fej-
lődhet bármennyit is a technika, az emberi
jelenlét a legfontosabb. A győriek pedig szí-
vesen szólítják meg a rendészeinket, örülnek
a jelenlétnek. Intézményvezetőként nyilván
nagyobb a felelősségem, de az alapcélok
nem változtak: a költségeket célirányosan

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

elosztani és működésben tartani a szerve-
zetet. Mindezt pedig úgy, hogy a Városren-
dészet Győr munkatársai szeressenek itt
dolgozni, szívesen vegyék fel a szolgálatot.
Vallom, hogy jó munkahelyi környezetben
lehet igazán jó munkát végezni!” 

Kozma Zoltán pedig tele van tervekkel, mert
nap mint nap tapasztalja: szükség van a Vá-
rosrendészetre, egyre több és jobb visszajel-
zéseket kapnak. Hogy a célok végül megvaló-
sulhatnak-e, az többnyire forrás kérdése, de
ezen is gőzerővel dolgoznak és érzik a támo-
gatást. S ami biztos: a Városrendészet veze-
tése felkészült és kiváló szakemberekből áll,
akiknek szívügyük Győr biztonsága! 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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GYŐR LEGSZEBB TERÉN VÁRJUK ÖNT!
• teljes körű optikai szolgáltatások
• speciális vizsgálatok,
• hivatalos Colorlite képviselet 
• kiemelt Zeiss partner, precíziós szemüveglencsék

9021 Győr Széchenyi tér 11. Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055   info@optimumoptika.hu

OPTIMUM OPTIKA

Alegdrágább kincsünk az egészségünk
– tartja a mondás, s ez valóban így
van. Így tél vége felé ez még nagyobb

igazság. Ezért célszerűbb némi időt és ener-
giát szánni a megelőzésre és az immunerő-
sítésre, melyhez rendszeres mozgással és
egy otthon is elkészíthető „finomsággal” is
hozzájárulhatunk.

Egy zárható üvegbe tegyünk 12 evőkanál
mézet, egy fél citrom levét, 6-8 gerezd zú-
zott fokhagymát, reszeljünk bele egy bő ujj-
nyi gyömbért, majd mehet hozzá másfél ká-
véskanál kurkuma is. Az egészet keverjük
össze alaposan és naponta fogyasszunk be-
lőle reggeli után egy evőkanállal.

A házi szirupunk nemcsak gyulladáscsök-
kentő és antioxidáns hatású, de csillapítja a
lázat, kiváló segítség a gyomorpanaszok, a
magas vérnyomás és a megemelkedett ko-
leszterinszint esetén is.

HÁZI
IMMUNERŐSÍTŐ
CSODASZER

TÚRA A SZIGETKÖZBE,
SOPRONBA ÉS GYŐR KÖRÜL
A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület
idén is kirándulni hív mindenkit, a nagyszü-
lőket, a szülőket, a gyermekeket, az unoká-
kat, családosokat és egyedülállókat egya-
ránt. Egész évre szóló meghívást kínálnak a
természetbe: sportolásra, kikapcsolódásra,
felüdülésre, társas együttlétre vagy éppen a
természet szépségében, sokszínűségében
való gyönyörködésre.

Február 25-én Horváth Ferenc-emléktúrán
vehetnek részt az érdeklődők a Szigetköz-
ben a Kisbajcs tanösvény–Szőgye–Nagy-
bajcs–Kisbajcs–Bácsa útvonalon. Ugyan-

ezen a szombaton a soproni kilátókat is
meglátogathatják a kirándulni vágyók. A
sop roni vasútállomástól a Dalos-hegyi kilá-
tó, a Károlyházi kilátó, a Sörházdombi kilátó,
majd Sopron belvárosa az úti cél, a táv 16 ki-
lométer, a szintkülönbség 300 méter.
Február 26-án, vasárnap pedig a hagyomá-
nyos téli, város körüli sétához lehet csatla-
kozni a Kisbácsa–Győrújfalu 12 km-es tá-
von. Találkozó 9 órakor a Dunakapu téren.

Jelentkezni és a részletekről érdeklődni az ist-
van.csuka@gmail.com e-mail-címen vagy a
+36-70/258-5098-as telefonszámon lehet.

Fotó: Győri Vasutas Természetjáró Egyesület
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Jahoda Maja Ybl Miklós- és Ferenczy Noé -
mi-díjas belsőépítész Temesváron szüle-
tett. Máig élénken élnek benne a gyer-

mekkori emlékek, a bánsági város földszin-
tes házaival, gyönyörűen éneklő jóságos
nagymamája, nagyapja malma, a frissen
őrölt liszt illata, s a közeli pipacsos rét jelen-
tette végtelen szabadság. Szülei Magyaror-
szágra költöztek, így az iskoláit már Buda-
pesten végezte. Az Iparművészeti Főiskolán
belsőépítészetet tanult. A diploma megszer-
zése után pályázattal két évet töltött Svéd-
országban. Hazatérve egykori főiskolájára
hívták vissza tanítani. Férjével, Jurcsik Károly
Kossuth- és Ybl-díjas építésszel és kislá-
nyukkal 1979-ben költöztek Győrbe.

„Engem a jóisten a tenyerén hordott, mert
egész életemben azt csináltam, amit imád-
tam. Nekem nem munkám volt, hanem hob-
bim, s ezt akkor is így éreztem, amikor hosz-
szú évekig éjjel-nappal dolgoztam” – mond-
ja, és sorolja a munkákat. A Komédiás étte-
rem, az egészségügyi szakközépiskola, az
Újvilág utca egyik épülete, melyet férjével
közösen terveztek, s végül az Év Lakóháza
lett, virágüzletek, patikák, bölcsődék, óvo-
dák, iskolák, lakások és ravatalozók. Szívé-
ben különleges helyet foglal el a rác temp-

lom és a pannonhalmi apátság több belső
tere, köztük a főapát rezidenciája, valamint
a herendi porcelángyár kávézója és étterme.

Közben új szerepben is kipróbálhatta magát.
1989-ben Markó Ivánnal megalapították a
győri Művészeti Szakközépiskolát, Jahoda
Maja pedig elvállalta a vizuális tagozat mű-
vészeti vezetését. „Hároméves kemény küz-

JAHODA MAJA: A JÓISTEN A TENYERÉN HORDOZ

delem volt, mindent ki kellett találni és en-
gedélyeztetni. Nem volt előttünk példa, hi-
szen az intézmény fenntartója nem a városi
tanács volt, hanem a Győri Balett. A befek-
tetett munka azonban megtérült. Jó tanárok,
tehetséges diákok népesítették be az isko-
lát. Az első végzősök között volt Borsa Kata,
az Öt Templom Fesztivál alapítója, és Ger-
mán Fatime, aki már többször elnyerte az év
grafikusa címet.”

A kilencvenes években magántervezőként
dolgozott, majd férjével céget alapítottak.
Rengeteget dolgoztak, a közös munkának
egy családi tragédia vetett véget. Jurcsik Ká-
roly megvakult, felesége pedig tíz éven át
ápolta a depresszióba süllyedt és egyre több
betegséggel küzdő párját és a velük élő idős
édesanyját.

Hogy mi adott neki erőt? A szeretet és a kö-
telességtudat. Amikor végül elveszítette
szeretteit, maga is megjárta a földi poklot. A
lelki trauma mellett egy háztartási baleset
okozott hosszú hónapokig tartó fájdalmakat
és kényszerű bezártságot. Hála a barátai-
nak, Júlia lányának és a kezelőorvosának,

megerősödve került ki a nehéz helyzetből.
Alkotókedve új útra vitte. Hímezni kezdett.
Tűfestéssel készült képein szárnyaló képze-
lete nyomán fák, vadvirágos mezők, virgonc
bárányok elevenednek meg káprázatos szí-
nekben. Legmegkapóbb munkája a szent
városok sorozat első darabja, amely Jeru-
zsálemet ábrázolja.

Jahoda Maja a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagja, aktívan részt vesz az Iparmű-
vészeti Tagozat munkájában. Az Iparművé-
szeti Főiskolán kívül tanított a Soproni Egye-
temen, valamint a Széchenyi-egyetemen is.

Elkötelezett állatvédő. Vallja, hogy az ember
és a természet egymás mellé van rendelve.
Tiszteli a természetet és szereti az állatokat.
Volt, hogy huszonegy macskát etetett és fo-
gadott be. Huszonhat évvel ezelőtt pedig
négy barátjával létrehozta az Emberek az
Állatokért Alapítványt, amely a Győri Állat-
menhelyet működteti.

A tehetséges és sokoldalú művészt Győr vá-
rosa tavaly Újváros Szolgálatáért díjjal tün-
tette ki. 

Az 1780-ban épült parasztbarokk ház egyedi hangulatával és bájos udvarával azonnal rabul ejti a lá-
togatót. Pocak, a kíváncsi fekete cica alaposan felmér, majd néhány simogatást engedélyez, aztán
elégedetten dagaszt gazdája ölében, végül méltóságteljesen elvonul.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter
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Aházaspárok hosszú sorokban várták,
hogy áldást kapjanak Isten előtt kö-
tött szövetségükre. Volt közöttük, aki

55 éve él együtt szeretetben és békesség-
ben, de volt olyan feleség is, aki férjével 20
éve kötött szövetségüket szerette volna
megpecsételni. A párok között voltak vissza-
térők, szerintük az Istentől jövő áldás az
összetartozás jelképe. A katolikus egyház
részéről Kerekes Hubert bencés szerzetes-
tanár az áldás kapcsán úgy fogalmazott,
hogy inkább az idősek szokták kérni, idén
azonban sok fiatal házas is sorban állt az ál-
dásért. ,,Nehéz a világban kibírni az állandó-
ságot, mert igazából ahhoz szoktunk hozzá,
hogy a változáshoz alkalmazkodjunk. Kitar-

Szeretetbe kapaszkodva – ez az idei Házasság Hete programsoro-
zat mottója, melynek keretében kedden a győri bencés templom-
ban katolikus, evangélikus, református papok és lelkészek áldot-
ták meg a betérő házaspárokat.

MEGÁLDOTTÁK
A HÁZASPÁROKAT
Szerző/fotó: N. B./J. K. A. tani és stabilitásban élni nehéz, közben pe-

dig a lelkünk mélyén az a legalapvetőbb
igény, hogy legyen valami maradandó, ami
nem múlik el” – fogalmazott az atya. 

Tulner Imrét és feleségét, Erzsébetet a ka-
tolikus áldás szavai kísérik további útjukon.
A Győr+ Média kérdésére válaszolva el-
mondták: harmincöt éve élnek házasságban
és mozgalmas évtizedeket tudhatnak ma-
guk mögött. Volt részük jóban és rosszban.
Felnevelték két gyermeküket, de sok kedves
hozzátartozójukat elvesztették. Ma újra
igent mondanának egymásnak, mert együtt
minden könnyebb. A mai fiatalokat is arra
biztatják, hogy merjék magukat elkötelezni
egymás mellett. Szerencsére gyermekeik is
így gondolják, egyikük éppen idén vezeti ol-
tár elé választottját.

A „Ki nekünk Petőfi Sándor?” című irodalmi
estre várja az érdeklődőket a Rímes Kávé feb-
ruár 22-én, szerdán 17 órakor a Kristály étte-
rembe. Vendég: dr. Reisinger János irodalom-
történész, kandidátus. A rendezvény ingyenes,
de tagsági belépőhöz kötött.   > > >

Folytatódik „A Biblia elfeledett történetei – Ősi
történetek, Örök tanulságok” nevű előadás-
sorozat a győri (VOKE) Arany János Művelődési
Ház galériájában. Február 22-én, szerdán 18
órakor Bálám, a szamár címmel tart előadást
Ömböli Krisztián lelkipásztor.   > > >

A KÉSZ szervezésében a szív- és érrendszer
képalkotásáról tart előadást dr. Suhai Fe-
renc Imre radiológus, a Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika MR laborvezetője feb-
ruár 24-én, pénteken 16.30-kor a Széchenyi
István Egyetem Apáczai Karának Dr. Barsi
Ernő Termében.   > > >

Télbúcsúztató moldvai táncházra várja a ki-
csiket és nagyokat a Kisalföld Kultúrájáért
Egyesület a Rómer Házba február 24-én, pén-
teken 17 órától. A helyszínen készíthetünk far-
sangi álarcot, de lesz tombolasorsolás és tánc -
ház is, 20 órától pedig dr. Lanczendorfer Zsu-
zsanna néprajzkutató, etnográfus, egyetemi
docens tart előadást a legfontosabb magyar
farsangi szokásokról.   > > >

Az Újvárosi esték programsorozat követ-
kező előadása „Fűje sarjad mezőknek" Száz
Pál regénye nyomán. A Csavar Színház elő-
adása február 25-én, szombaton 18 órakor
kezdődik, helyszíne pedig az Újvárosi Mű-
velődési Ház.   > > >

Újvárosi művésztalálkozó címmel lesznek in-
gyenes programok február 25-én és 26-án az
Olimpiai Sportparkban. A két nap alatt fellép
többek között a Belvárosi Betyárok Zenekar, a
Győri Barocco csoport, Járai Márk, az Esti
Egyenleg, a Pitypang Zenekar, a Kisalföld Tánc-
együttes, a Bro’N’Sis Tánciskola, B. Nagy Réka
és a Hoppáré Zenekar.   > > >

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

Küldje el programajánlóját 
a rendezvény időpontja előtt két héttel: 
media@gyorplusz.hu
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Lelki programok, építkezések, felújítások,
rendezvények, sok minden történt tavaly az
egyházmegyében. Mit emelne ki közülük?
Kétféle építkezésről kell beszámolnom.
Egyrészt az épületekben történő felújítá-
sokról, másrészt a lelki építkezésről. Ez
utóbbit nagyon fontosnak tartom, hiszen
ha ez elmarad, akkor hiába építünk kőből
bármit, attól nem leszünk sem erősebbek,
sem gazdagabbak.

Fontos esemény volt, hogy a Káptalandomb
megkapta a nemzeti emlékhely címet. A
Káptalandomb, a székesegyházzal a közép-
pontjában, Szent István idejétől fogva, de az
elmúlt két évszázadban különösen is, meg-
határozó helyszín volt mind a város, mind a
vidék életében. Ennek a címnek a szellemé-
ben több olyan rendezvényt tudunk megva-
lósítani, ami ezt a történelmet jelenné teheti,
s egyidejűleg a jövőnek is üzenhet.

Egyházmegyénk kezdeményezésére elindult
Wohlmuth Ferenc atya boldoggá avatási
ügye, akit 1919-ben gyilkoltak meg Császá-
ron a hitéért.

Megtartottuk a jubiláns házaspárok éves
hálaadását, amelyre az egyházmegye min-
den részéről egyre többen érkeznek.

Novemberben volt Boldog Apor Vilmos püs-
pök boldoggá avatásának 25. évfordulója,
amire a róla szóló kiállítást is megújítottuk.

Az elmúlt év legfontosabb történéseiről és az idei eseményekről kérdeztük dr. Veres András megyés
püspököt, a Győri Egyházmegye főpásztorát.

LÉLEKBOL ÉS KOBOL ÉPÍTKEZTEK
BESZÉLGETÉS DR. VERES ANDRÁS MEGYÉS PÜSPÖKKEL

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

Idén milyen eseményekre készülhetünk?
A székesegyház rekonstrukciójának befeje-
zését szeptemberben ünnepeljük, s erre egy
lelki programmal készülünk. Nagykilencedet
hirdettünk, ami azt jelenti, hogy a különböző
esperesi kerületek hívei és papsága zarán-
dokolnak el a bazilikába. Minden hónapban
más-más kerület.

Nagy öröm volt, amikor megszólaltak a szé-
kesegyház új harangjai, idén pedig elkészül
az új orgona is. Reményeim szerint ezzel
nemcsak az egyházmegye, hanem Győr vá-
rosa is gazdagodik, hiszen hangversenyek

megtartására egy kiváló orgona áll majd
rendelkezésre.

A papi szemináriumot megnyitjuk az érdek-
lődők előtt, a tanévben két alkalommal is
nyílt napokat szervezünk. A Brenner János
Hittudományi Főiskola pedig szabadegyete-
mi előadásokkal várja a győrieket. Idén is
megtartjuk a márciusi Könnyező Szűzanya-
búcsút, amire két írországi püspök érkezik
zarándokcsoporttal. Júniusban papszente-
lést és Szent László napját ünnepeljük.

Az elmúlt időszakban több fejlesztés is tör-
tént a zarándokturizmus fellendítéséért...
Két, zarándokok fogadására alkalmas hely-

szín is működik már a Káptalandombon. A
bazilika tövében lévő házban mosdó, vala-
mint pihenőhelyiségek és kis teakonyha vár-
ja őket. A Domus Peregrini apartmanházban
pedig akár egy busznyi embernek is tudunk
szállást biztosítani. 

Kávézónkat megváltozott munkaképességű
dolgozókkal működtetjük több mint egy éve,
az ide látogatók kiszolgálására.

Háború folyik a szomszédban, energiavál-
ság nehezíti az életünket. Ön szerint mire
számíthatunk?

Nem látjuk a végét, még nehezebb helyzet is ki-
alakulhat, de bízunk benne, hogy nem fog esz-
kalálódni a háború, nem terjed tovább és nem
érkezik el hozzánk. Sajnos úgy tűnik, hogy go-
nosz érdekek motiválják a háborús helyzet
fenntartását, ezért hiányzik a szándék a béke
megteremtéséhez. Ha visszatekintünk a múlt-
ba, akkor azt látjuk, hogy egy-egy politikai szán-
déktól vezettetve, a bosszúvágytól szenvedtek,
haltak meg emberek százezrei. Pedig az átlag-
ember mindig a békét keresi. Ez a mostani há-
ború is véget fog érni, abban biztos vagyok, de
szeretnénk, ha ez minél előbb bekövetkezne.

A teljes interjú a www.gyorplusz.hu oldalon
olvasható.

NAGY ÖRÖM VOLT, 
AMIKOR 
MEGSZÓLALTAK 
A SZÉKESEGYHÁZ 
ÚJ HARANGJAI,
IDÉN PEDIG 
ELKÉSZÜL AZ ÚJ 
ORGONA IS.
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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.

Az áldozatok világnapja alkalmából a
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rend-

őr-főkapitányság és a Gyámügyi és Igaz-
ságügyi Főosztály Áldozatsegítő Szolgá-
lata nyílt napot szervez  február 17-én 13
és 18 óra között Győrben, a Vasvári Pál ut-
ca 1. szám alatti Győr Plaza bevásárlóköz-
pontban. A nyílt napon a szakemberek vár-
ják az érdeklődőket, sértetteket, hozzátar-
tozókat,  és szükség szerint tájékoztatják
az adott bűncselekmény kapcsán a pre-
venciós, illetve  az áldozatvédelmi és az ál-
dozatsegítési lehetőségekről, valamint
személyre szabott válaszokat adnak a fel-
merült kérdésekre.

Az Európai Áldozatvédő Fórum
javaslata alapján február 22-e
a bűncselekmények áldozatai-
nak napja, mivel az Európa Ta-
nács 1990-ben ezen a napon
tette közzé a bűncselekmé-
nyek áldozatainak chartáját.

AZ ÁLDOZATOKAT
SEGÍTIK

Avilágszínház egyik legnagyobb és leg-
rangosabb eseménye időről időre egy-

egy városban, országban talál otthonra. A
2023-as magyarországi olimpia a Színházi
Olimpiák történetének 10. eseménye, mely-
nek keretén belül a Magyarországi Bábmű-
vészek Szövetsége tizenkét vidéki bábszín-
ház összefogásával megvalósuló, egységes
művészeti koncepció mentén kialakított há-
rom hónapos programját készül megvalósí-
tani, mellyel több évtizedes hiányt pótol. A
bemutatni kívánt produkciók nagy művészi
értéket képviselő nemzetközi és hazai báb-
és utcaszínházi előadások, workshopok, ki-
állítások, alkotói projektek. A Vaskakas Báb-
színház a szombathelyi Mesebolt Bábszín-
házzal és a zalaegerszegi Griff Bábszínház-
zal alkot hármas egységet. Győrben április
19-én a Vaskakas Bábszínházban a „Határ-
talanul magyar” című program részeként a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem báb
szakos hallgatói Weöres Sándor: Bennem a
létra című kamara-előadását tekinthetik

SZÍNHÁZI OLIMPIA

BÁBMUVÉSZETI VILÁGTALÁLKOZÓ´́
A 10. Színházi Olimpia rendezvényeinek április 1. – július 1. között
hazánk ad otthont, a Bábművészeti Világtalálkozóhoz csatlako-
zott a Vaskakas Bábszínház, és Győrben is tartanak előadásokat.

meg az érdeklődők. A
produkció előtt dr. Fűz-
fa Balázs, az ELTE Sa-
varia Egyetemi Központ
egyetemi docense rend-
hagyó irodalom órát tart
Weöres Sándor költé-
szetéről. Május 3-án a
csehországi Drak Szín-

ház Georges Méliès utolsó trükkje című be-
határolhatatlan műfajú, grandiózus előadá-
sát láthatja a közönség. A színpadra vitt
káprázatot Georges Méliès bűvész, filmren-
dező (1861–1938) figyelemre méltó élete
és munkássága inspirálta. A nézőket beve-
zeti a varázslók, és a szemfényvesztő trük-
kök örökké vonzó világába. Június 17-én a
„Csepűrágók Világfesztiválja” elnevezésű in-
gyenes program keretében kiváló nemzet-
közi és magyar utcaszínházi, gólyalábas és
bábszínházi produkciók váltják majd egy-
mást, interaktív játékok és koncertek várják
a családokat a Radó-szigeten.
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Dolgozói kérésre szakszerűen befedték a
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. győr-sashegyi Hulladékkezelő
Központjában a telepi üzemanyagkutat,
így a gépkocsivezetők és rakodógép-
 kezelők immár nincsenek kitéve a napi
tankolás során az időjárás viszontagságai -
nak. A beruházás több ütemben valósult
meg, elsőként a vázszerkezetet építették
meg, utána rögzítették a tetőelemet, majd
felszerelték az oldalfalakat is. Érdekesség:
a Hulladékkezelő Központ üzemanyag-
kútja 30 ezer literes, ez a mennyiség két
hétre elegendő a GYHG-nak. Az óriástar-
tályba tankerkamion szállítja a gázolajat,
az elhasznált üzemanyag pótlása heti
rendszerességgel történik.

VÉDELEM ESŐ ÉS SZÉL ELLEN TANKOLÁSKOR
Szöveg és fotó: GYHG

Ahúzós év végi roham után januárban
sem volt számottevően kevesebb vá-
sárló az árusoknál a vásárcsarnokban.

Meglepően erős volt az év első hónapja,
aminek a kereskedők szerint több oka is le-
het. „Egyrészt az év elején sokan tesznek új-

2023 januárjában több mint 25 százalékkal haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbit, ez
derül ki a KSH friss adataiból. A számok alapján az élelmiszerek 44 százalékkal drágultak egy év
alatt. Az áremelkedések ellenére a vásárcsarnok Győr+ Média által megkérdezett kereskedői megle-
pően erős januárt zártak. A piacosok a jövőt illetően is bizakodóak, pedig ők is tapasztalják, hogy az
árak tovább robognak felfelé.

PIAC: AZ ERŐS JANUÁR UTÁN 
TOVÁBB EMELKEDNEK AZ ÁRAK
Szerző és fotó: Zombai-Kovács Ákos évi fogadalmat, amihez kell a friss zöldség-

gyümölcs is, másrészt sokan pánikszerűen
vásároltak a korábbihoz képest többet, mert
attól tartottak, hogy később még drágább
lesz majd” – mondta Markó Vendel.

Már tavaly is folyamatosan nőttek az árak, erre
számítanak a jövőben is a vásárcsarnok árusai.

2022-ben az élelmiszereknél 44 százalékos ár-
robbanás volt, ami meglátszott a zöldség-gyü-
mölcsök esetében is. Most is van egy-két extrém
áremelkedés. „Folyamatos a drágulás az elmúlt
napokban, a legextrémebb példa erre a Spanyol-
országból származó kaliforniai paprika ára” –
tette hozzá a zöldség-gyümölcs kereskedő.

„Az almák ára nem nagyon mozgott felfelé,
a déligyümölcsök is nagyjából annyiért be-
szerezhetőek, mint tavaly év végén, ellen-
ben a paradicsom és a paprika nagyot drá-
gult, viszont a vöröshagyma például egé-
szen elviselhető áron kapható” – fogalma-
zott a szakember.

Közben már lassan jönnek az első hazai pri-
mőrök is, néhány héten belül még jobban be-
indulhat a csarnok forgalma. „Kicsit korainak
tűnik, de több termelő is, akiktől rendszeresen
vásárolunk, jelezte, hogy három hét múlva ná-
luk is érkezik a 2023-as primőr áru, ez pedig
nemcsak finom, ízletes, de árcsökkentő hatása
is lehet a külföldről behozott termékekkel
szemben” – hangsúlyozta a kereskedő.
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KONTÉNERRENDELÉS

https://www.gyorszol.hu/kontenerrendeles-gyor/

Érdeklődni a
kontener@gyorszol.hu

e-mail-címen vagy
a 96/50-50-50-es

telefonszámon lehet.

Tavaly egy energiahatékonysági pályá-
zat keretében társaságunk szőgyei
vízműtelepén egy új, nagy kapacitású

hálózati szivattyút telepített. Ez a korszerű
eszköz közel negyvenéves elődjét váltotta fel,
amelyet a telep megépítését követően épí-
tettek be, és lett Győr és agglomerációja víz-
ellátásának egyik meghatározó alappillére. 

A szigetközi kavicsterasz nyúlványán elhe-
lyezkedő Szőgyei Vízműtelep 1980 májusá-
tól vált a környék ivóvízellátásának részévé.
A telepre jelenleg 18 darab 50-70 méter
mélységű parti szűrésű kútból érkezik a
nyersvíz, amely vas- és mangántalanítást
követően megtisztított ivóvízként a rend-
szeren keresztül jut el a felhasználókhoz. 

BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁS
PRÓBAÜZEMEN A SZIVATTYÚ

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
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Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt./Borsi Viktória Az új szivattyú-beruházás hozzájárul a
működéshez szükséges energia megtaka-
rításához, valamint nagymértékben növeli
a vízműtelep üzembiztonságát. Ez a mo-
dern eszköz 1200 m3/h legnagyobb mun-
kaponti teljesítménnyel üzemel, és a Mo-
soni-Duna alatt az NA600-as keleti főnyo-
mó vezetéken keresztül nyomja a tiszta és
egészséges ivóvizet az Erzsébet ligeti és
marcalvárosi víztornyok közreműködésé-
vel a Győrben és térségében élő felhasz-
nálóink felé.

Felkészülve a nyári megnövekvő vízfelhasz-
nálásra, a szivattyút társaságunk szakem-
berei egy 24 órás próbaüzemre állították be,
ami sikeresen zárult, a telep továbbra is biz-
tonsággal tudja előállítani az ivóvizet fel-
használóink részére.
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Hogyan lett a motorozás része az életének?
Gyermekkori szerelem volt. Ahogy mások, én
is apám Babettáján kezdtem, majd jött a sim-
sonos és az MZ-s korszak, 1998 óta nagymo-
torozok. Olyan sokat gurultam, hogy a bece-
nevemet is innen kaptam a barátaimtól: Guri.

Mik voltak a legizgalmasabb helyszínek,
ahova eljutott?
Mauritánia, Mali és Marokkó fantasztikus
volt. De nincs kedvenc országom, minden
helynek más a kisugárzása, más a rezgése,
és én mindegyiket szeretem. Jól bírom a
hosszú túrákat, minél messzebb kell menni,
annál jobb. Fakír vagyok, egy fenékkel 1000-
1200 kilométert is lemotorozok.

A FÉL VILÁGOT BEJÁRTA GURI,
A GYORI MOTOROS UTAZÓ
25 év, 44 ország, 600 ezer megtett kilométer. Mauritániától
Grúziáig a fél világot bejárta Gáti Csaba, avagy „Guri”, a győri
motoros utazó.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Gáti Csaba

Akadtak veszélyes szituációk?
Grúziában egyszer elütöttem egy borjút, de
szerencsére mindketten apróbb karcolások-
kal megúsztuk a találkozást. Egy afrikai tú-
rán pedig konkrétan egy zsákvarró tűvel
varrták össze az abroncsomat az egyik falu-
ban, azzal és egy új belsővel jöttem vissza
egészen Spanyolországig.

Mivel foglalkozik és mit szól mindehhez a
család?
Szerencsém van, mert a feleségem is épp-
úgy imádja a motorozást, mint én. Jó né-
hány túrára elkísér, de vannak olyan or-
szágok, ahova egyedül megyek. Fő a biz-
tonság, hiszen 50 évesen már nagypapa
vagyok, van egy unokám is. Az Audi Hun-
gariánál a Központi Bemi Raktár csapatát
erősítem, és megint csak szerencsés

vagyok, mert a főnökeim és a kollégáim is
tolerálják a hobbimat.

Hová készül idén?
Régi álmom, hogy eljussak Iránba, a volt
perzsa birodalom területére, május közepén
indulok. Három hónapja tart a túra tervezé-
se, a motor felkészítése és a szükséges en-
gedélyek beszerzése. A kalandjaimról két
éve blogot és YouTube-csatornát vezetek, és
még rengeteg tervem van. Mongóliát, Ka-
zahsztánt és Argentínát is szeretném egy-
szer két keréken felfedezni.

´́
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ABajnokok a Bajnokokért elnevezésű
jótékonysági akcióban neves magyar
sportolók relikviáira lehet licitálni. A

felajánlásokból Drávucz Rita kislányának,
Flórának a műtétjét is támogatják, aki két-
oldali dongalábbal született és kerekes
székben él. A műtéttel Flórának esélye lenne
rá, hogy a talpa a helyére kerüljön és önálló-
an járjon. Mások mellett Szoboszlai Dominik,
Schäfer András, Hanga Ádám és Jakabos
Zsuzsanna is a jó ügy mellé állt.

„Mindig nagyszerű érzés másokon segíteni,
különösen akkor, hogyha valaki annyira meg-
érdemli a támogatást, mint Rita és Flóra. A li-
citre felajánlott, dedikált úszósapka azért na-
gyon kedves emlék számomra, mert ezt visel-
tem a Nemzetközi Úszóliga (ISL) versenyein,
ahol csapatommal második helyen végeztünk.
Ha csak ennyivel is segíthetem Flóra gyógyu-
lását, akkor már nagyon-nagyon boldog le-
szek” – mondta el a győri úszónő. Az értékes
sportrelikviákra február 28-ig lehet licitálni a
bajnokokabajnokokert.hu weboldalon.

A korábbi világbajnok magyar
válogatott vízilabdázó, Drávucz
Rita kislányának műtétjét is tá-
mogatja az a jótékonysági kez-
deményezés, amelyhez kiváló
győri úszó is csatlakozott.

NEMES ÜGYET
TÁMOGAT
JAKABOS 
ZSUZSANNA

Szerző: Szigeti Sándor 
Fotó: Marcali Gábor

Az előző Európa-bajnokságról lemaradt
Magyarország, az idei női kosárlabda-
kontinenstornán azonban újra ott lesz

a magyar női válogatott. Székely Norbert szö-
vetségi kapitány együttese a selejtezőben két-
szer is szoros meccset játszott a világ legjobb-
jai közé tartozó spanyolokkal, a másik két cso-
portbeli ellenfelet, Izlandot és Romániát pedig
minden alkalommal nagy különbséggel le-
győzte. Válogatottunk ott lesz a június 15-én
kezdődő izraeli és szlovéniai rendezésű Eb-n.

A kvalifikáció a múlt héten lejátszott két
mérkőzésen vált biztossá. A magyar lányok
előbb Izlandot verték 89–49-re, majd Ro-
mániát 74–58-ra. A sikernek a SERCO UNI
Győrből öten is részesei lehettek. Csapatka-
pitányként Dubei Debóra, valamint Dombai
Réka és Török Ágnes a pályán segítette a vá-
logatottat, a Győr vezetőedzője, Cziczás
László a szövetségi kapitány segítőjeként,
Burdi Szabolcs pedig fizioterapeutaként
szerepelt a szakmai stábban.

„Természetesen nagyon megtisztelő érzés a
válogatott csapatkapitányának lenni, óriási
felelősség is egyben. Büszke vagyok a csapat-
ra, nehéz menetelés volt, de eredményes. Az,
hogy két éve nem lehettünk ott az Eb-n, óriási
csalódás volt, a mostani siker kárpótolt ezért
bennünket. Az izlandiak és a románok elleni
utolsó két mérkőzésen nem játszottunk éle -
tünk formájában, de újra ott vagyunk a legjobb

A NŐI KOSARASOK KIJUTOTTAK AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGRA

GYORT ÖTEN KÉPVISELTÉK
A VÁLOGATOTTBAN

tizenhat európai csapat között, és igazából ez
a fontos. Lesz még miben javulni az Eb-ig hát-
ralévő időben, bízom benne, a visszatérő hi-
ányzóinkkal még erősebbek tudunk lenni. Én
merek nagyot álmodni, szeretnénk minimum
a legjobb nyolcban, még inkább olimpiai selej-
tezőt érő helyen végezni. Képesek lehetünk
rá” – mondta a Győr+ Médiának Dubei Debó-
ra, a SERCO UNI Győr játékosa.

Dombai Réka utánpótlás szinten ért már el
nagy sikereket a korosztályos válogatottak-
kal, de élete első felnőtt világversenyére
most készülhet. Az egyesület honlapján azt
nyilatkozta, nagyon boldog, hogy elérték a
céljukat, és ott lehetnek az Európa-bajnok-
ságon. Bízik benne, hogy pályára léphet
majd az Eb-n: „A klubomban olyan teljesít-
ményt szeretnék nyújtani, hogy a keret tagja
lehessek majd. Az Eb-n bárki jön velünk
szembe, megpróbáljuk legyőzni. Azt gondo-
lom, fiatal, de erős csapatunk van, a legjob-
bakkal is fel tudjuk venni a versenyt, ezt a
spanyolok ellen is bizonyítottuk, még akkor
is, ha mindkét meccset elveszítettük.”

Cziczás László is büszke a lányokra, hogy si-
kerrel vették az előttük álló akadályt. „Megér-
demelten jutottunk ki az Eb-re, de azzal egye-
lőre még nem foglalkoznék, hogy ott mire le-
hetünk képesek. Nagyban függ attól, milyen
kerettel tudunk majd kiállni, az viszont tény,
sokra hivatott ezt a társaság. Én hiszek ben-
nük, öröm velük dolgozni” – tette hozzá a
SERCO UNI Győr vezetőedzője, aki Székely
Norbert segítője volt a selejtezőkön.

´́

Szerző: Nagy Roland
Fotó: gyorikosar.hu



2023. február 17.22

SZEMSZ      G

Pécskai 
István

CSAK ÍGY
TOVÁBB!

Végre megtört a jég: az ETO
és a Gyirmót is megszerez-
te az első győzelmét a lab-
darúgó NB II. tavaszi sze-
zonjában. Előbbi a Siófokot
verte idegenben 1–0-ra,
utóbbi pedig a Budafokot
múlta felül hazai pályán 2–
1-re. A szurkolók által any-
nyira áhított NB I.-es sze-
replésre ennek ellenére –
reálisan nézve – aligha le-
het esélye a győri csapatok-
nak, amelyek sajnos az
idény eddig eltelt részében
leginkább bukdácsoltak. A
Gyirmótnak 11, az ETO-nak
pedig 16 pont a hátránya a
második helyezett, feljutás-
ra álló MTK-val szemben. A
célkitűzés sokkal inkább az
lehet, hogy a két győri
együttes az elmúlt hóna-
pokban mutatott formáján
javítva a tabella első felé-
ben, bravúros hajrával a do-
bogó közelében zárja a baj-
nokságot. A gyenge tavaszi
teljesítmény nem fér bele.
Főként azért nem, mert az
NB II. mezőnye szűkül a kö-
vetkező szezonban, s óriási
harc várható a bennmara-
dásért. A két biztos kieső
mellett három gárda is osz-
tályozóra kényszerül: az
ETO sajnos nincs messze a
veszélyzónától, a 16., már
osztályozós pozícióban ta-
lálható Szentlőrinctől mind-
össze öt pont választja el.
Bízzunk benne persze, hogy
a zöld-fehérek és a sárga-
kékek is megtartják a leg-
utóbbi fordulóban mutatott
javuló formájukat. Muszáj a
győztes úton maradni: haj-
rá, ETO, hajrá, Gyirmót!

Az NB I. mellett a Bajnokok
Ligájában is a végső győ-
zelemre törő egyesület

legutóbb a norvég Emilie Hov-
den érkezését jelentette be. A
világ- és Európa-bajnok szélső a
dán Viborgot hagyja el.

„Emilie Hovden a teljesítményével
már korábban felhívta a figyelmün-
ket, nyomon követtük pályafutását.
A fiatal balkezes játékos Norvégiá-
val mindent megnyert az elmúlt két
évben, és idén a dán bajnokságban
is meggyőzően teljesít. Csapata, a
Viborg anyagi helyzetének instabi-
litása miatt lehetőségünk nyílt a
megszerzésére már 2023 nyarától”
– fogalmazott Endrődi Péter, a
Győri Audi ETO KC ügyvezetője.

EROSÖDIK AZ AUDI ETO KERETE´́

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

A Győri Audi ETO KC vezetőségének célja, hogy a
zöld-fehér kézilabdacsapat továbbra is versenyben
maradjon az európai élklubokkal. Ennek megfelelő-
en az illetékesek igyekeznek megerősíteni a keretet.

Nem Hovden az egyetlen klasszis,
aki a nyártól új játékosként már a
győri klubot erősíti: a francia Metz-
től érkezik a brazil Bruna de Paula,
aki a belső posztok mindegyikén
kiemelkedő teljesítményre képes.
Bár a dán Anne Mette Hansen tá-
vozik, olyan kulcsjátékosokkal si-
került szerződést hosszabbítani,
mint a dél-koreai Ryu Eun Hee, a
holland Yvette Broch, Schatzl Na-
dine, Győri-Lukács Viktória és a
francia Estelle Nze Minko. Szintén
marad Győrben a közönségked-
vencnek számító norvég Stine Of-
tedal és a svéd Linn Blohm is. Szü-
lését követően a montenegrói Je-
lena Deszpotovics is hadra fogha-
tó, ugyanakkor gyermekáldás mi-
att a norvég Veronica Kristiansen
és honfitársa, Silje Solberg nem
bevethető. Utóbbit egyébként a
korábban a visszavonulását beje-

lentő, de reaktivált francia Aman-
dine Leynaud pótolja átmenetileg.
Kérdés, hogy mi lesz Háfra Noé-
mivel, aki jelenleg kölcsönben a
dán Odensében szerepel, de sú-
lyos sérülése miatt nem léphet
pályára. Nemcsak a játékoskeret-
ben történtek és történnek jelen-
tős változások: a spanyol Ambros
Martín távozik a kispadról, s a
nyártól már az Odensétől érkező
dán Ulrik Kirkely irányítja vezető-
edzőként a csapatot.

„Az elmúlt évtized meghatározó
csapatának vezetése nagy kihívás
számomra, de nem vállaltam vol-
na el a feladatot, ha nem hinnék
abban, hogy közösen sikeresek le-
hetünk. A klub tradíciói és jelene is
nagy elvárásokkal teli, és ugyanez
igaz a jövőre nézve is. Már nagyon
várom a közös munkát nyártól” –
nyilatkozta korábban Ulrik Kirkely.

A győri szurkolók bíznak benne,
hogy a következő szezonban is
erős, még masszívabb ETO-t
láthatnak, amely minden soro-
zatban a csúcsra érhet.

Spíler címmel új műsorunk indul! A podcast jellegű
beszélgetések középpontjában a sport áll, az adás
hetente jelentkezik majd új tartalmakkal. Nagy Ro-
land, a Spíler házigazdája első alkalommal Nagy
Ákos egykori súlyemelő junior világbajnokkal, a
Győri ETO Hockey Club ügyvezetőjével beszélget.
A felvételt a Győr+ Televízióban február 22-én,
szerdán 19.25-kor láthatják a nézők, a rádióadás
pedig 24-én, pénteken 19 órától hallható. 
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Akorábbi labdarúgó, aki az 1980-as években
kétszer is magyar bajnoki címet ünnepelhe-
tett a zöld-fehérekkel, tíz hónappal ezelőtt

az otthonában lett rosszul. A rossz emlékű eset
azt követően történt, hogy Szabó Ottó hazaért a
győri klub által szervezett ünnepségről, amelyen
az 1981–82-es NB I.-es aranyérmes gárda tagjait
köszöntötték. A volt focista a műtétet követő he-
tekben a balatonfüredi szívkórházban gyógyult,
azóta pedig az otthonában lábadozik, s igyekszik
megerősödni.

„Jól vagyok, szerencsére mondhatom, hogy kezd
visszatérni a régi életem. A teljes gyógyulásom
persze hosszú folyamat lesz, de igyekszem úgy él-
ni, hogy jobban odafigyelek magamra. Azt érzem
a mindennapokban, hogy fáradékonyabb vagyok,
mint a betegségem előtt. Októberben voltam az
átfogó, félévente kötelező vizsgálaton a győri kór-
házban, szerencsére az eredményeim rendben
vannak. Emellett a háziorvosommal folyamatosan
kapcsolatban vagyok” – árulta el érdeklődésünkre
Szabó Ottó.

Hozzátette, nagyon várja már, hogy tavasz legyen,
s a kedvenc hobbijának hódolhasson. „Bízom ben-
ne, hogy hamarosan megérkezik a jó idő. Sajnos a
tavalyi évben egyáltalán nem tudtam horgászni,
ezért most izgatottan készülök, hogy hosszú

Nagyon viszontagságos időszakon van túl Szabó Ottó. A nehéz helyzetben
persze családja, barátai és egykori csapattársai tartották, és tartják is
benne a lelket. A Rába ETO legendás futballistája tavaly áprilisban esett át
életmentő szívműtéten.

SZABÓ OTTÓ: ALIG VÁROM, HOGY
ÚJRA HORGÁSZHASSAK

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

kihagyás után ismét pecabotot ragadhassak. Alig
várom, hogy újra horgászhassak” – mesélte.

Ideje lesz a pecázására, ugyanis nyugdíjasként éli a
mindennapjait. Élvezi a nagypapa szerepet, emellett
keddenként és csütörtökönként az ETO hétéves
gyerekeinek tart edzést. Adódik a kérdés: vajon lát-
ja-e már, kiből lehet a következő Szabó Ottó?

„Ilyen fiatal korban előre jósolni nem lehet. A tak-
tikai felkészítés például csak később kezdődik meg
náluk. A legfontosabb, hogy a picikkel megszeret-
tessük a mozgást, és tudatosuljon bennük, hogy
sportolni jó” – jegyezte meg Szabó Ottó.

A korábbi ETO-focista továbbra is minden hazai
meccsen a lelátón szurkol a zöld-fehéreknek. A DVSC
ellen hosszabbítást követően 2–1-re elbukott Ma-
gyar Kupa-nyolcaddöntőt is az ETO Parkban követte.

„A srácok a maximumot hozták ki a mérkőzésből, kis
szerencsével meg lehetett volna a továbbjutás. Ez
viszont csak egy mérkőzés volt, sokkal fontosabb, s
persze bízom is benne, hogy a bajnokságban sikeres
lesz tavasszal az együttes. Mi, az öregfiúkkal, Keg-
lovich László vezetésével továbbra is szurkolunk a
csapatnak a lelátóról” – tette hozzá Szabó Ottó, aki
a hétvégén már győzelemnek örülhetett, az ETO
ugyanis idegenben 1–0-ra verte a Siófokot. A kö-
vetkező fordulóban, vasárnap a Soroksárt látja ven-
dégül a gárda: Szabó Ottó akkor is majd az öreg fiúk-
szektorból szurkol a zöld-fehéreknek.

Glázer Róbert, Hajszán Gyula, Szabó Ottó, Csonka Gyula

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 17—23.

2099 Ft/kg

Sertéskaraj

Hízott kacsacomb

3599 Ft/kg

HB Lager 
dobozos sör

4%-os,
0,5 l, 538 Ft/l

Rapso repceolaj 
750 g, 

1198,67 Ft/kg

899 Ft/db

269 Ft/db

Kocsonyának való húsrészek
teljes választékban,

folyamatosan kaphatók!

Füstölt kolozsvári 
szalonna

3699 Ft/kg

Piros alma, Idared
Február 17—19.

299 Ft/kg
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A BÉRLETES ELŐADÁSOKRA JEGYEK VÁLTHATÓK.

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ

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

19. vasárnap 19.00 Az asszony ingatag — Várady – utolsó

Opera- és operettgála bérletes előadás 

PADLÁSSZÍNHÁZ

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


