


Az alakuló ülésen részt
vett dr. Dézsi Csaba András,

Farkas Dániel, a Fidelitas orszá-
gos elnöke, és dr. Fekete Dávid, a

Fidelitas országos választmányának
elnöke is. A győri csoport elnökének Bon-

csarovszky Péter joghallgatót választották.
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Az alelnökök: Tóth Rebeka, Kelemen Nimród,
Komjáthy Dávid, Varga Tamás Zsombor. „Fon-
tos, hogy a fiatalok is elmondják a véleményü-
ket és aktívan részt vegyenek a közéletben” –
hangsúlyozta Győr polgármestere az esemény
kapcsán. „A Fidelitas Győr elnöki feladatait a
tagság egyöntetű támogatásával elfogadtam.

Köszönöm a tagság támogatását! Úgy gondo-
lom, hogy ezzel a csoporttal hamar bele tudunk
vágni a munkába és meg tudjuk mutatni, hogy
jelen van a csapaton belül az egység, a jövőben
gondolkodás, valamint a keresztény-konzerva-
tív, a jobboldali és patrióta értékek képviselete”
– nyilatkozta a megválasztott új elnök.

199.990 Ft
VW Golf 1.5 TSI már havi nettó
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MEGALAKULT GYŐRBEN
AZ ÚJ FIDELITAS-CSOPORT

Az ünnepelt meghatódva fogadta a
vendégeket és szívesen mesélt éle -
téről.  Vilmos bácsi Dunaszegen szü-
letett 1928-ban. Az általános iskola
elvégzése után Győrbe került szakis-
kolába. Női és férfiszabóként végzett
és dolgozott hosszú évtizedekig.
Szeretett szakmáját nyugdíjba vonu-
lása után sem hagyta abba, engedve
a környezetében élők kérésének még
évekig vállalt kisebb-nagyobb mun-
kákat. Feleségét már régen elvesz-
tette, a mindennapokban egy gondo-
zónő segíti őt. Egy lánya, egy unokája
és három dédunokája rendszeres lá-
togatásaikkal fényt hoznak az éle -
tébe. A jeles születésnapot hétvégén
ünneplik meg családi körben.  

Szép hagyomány Győrben, hogy a városvezetők felköszöntik a 90., 95., 100. életévüket betöltő idős
embereket. Radnóti Ákos alpolgármester, Adyváros képviselője csütörtök délelőtt otthonában
gratulált az Ifjúság körúton élő Babos Vilmosnak 95. születésnapján.

SZÜLETÉSNAP ADYVÁROSBAN

BABOS VILMOST KÖSZÖNTÖTTE AZ ALPOLGÁRMESTER
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Radnóti Ákos lapunknak elmondta:
„Nagy örömmel jöttem Babos Vil-
mos bácsit felköszönteni Adyváros
képviselőjeként. Elhoztam Orbán
Viktor miniszterelnök ajándékát,
egy emléklapot. Én is készültem egy
kis meglepetéssel, valamint átad-
tam dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester ajándékát és jókívánságait.
Vilmos bácsi jó egészségnek ör-
vend, fiatalosan tartja magát. Sza-
bóként dolgozott, bennünket is ele-
gánsan, a saját maga által készített
ruhában fogadott. Manapság sajnos
egyre kevesebben vannak, akik fér-
fiként a szabó szakmát választják,
pedig jó lenne életben tartani ezt a
hagyományos foglalkozást. Öt évvel
ezelőtt itt voltam a 90. születésna-
pon, és most azzal váltunk el, hogy
a századikon ismét találkozunk” –
hangsúlyozta az alpolgármester.

Fotó: MekliZ Fotóstúdió



2023. február 24. 3

„Minden év egy új kezdet! A tavalyi év állan-
dó újratervezést kívánt tőlünk, szoktam
mondani, hogy olyan volt, mint egy rossz
GPS. Rengeteg nehézséggel szembesültünk,
brutális kihívásokkal néztünk szembe, ami-
vel korábban másnak nem kellett, kezdve a
pandémiától a háborún át az energiaválsá-
gig. A megváltozott piaci viszonyokra kellett
reagálni, ami nagyon nehéz még egy normál,
átlagos esztendőben is.” A nehézségekről
szólva említette azt, hogy a gázszolgáltató
felmondta a szerződést a várossal, de el-
szálltak az árak az infláció miatt, és a város-
ba érkező menekülteket is el kellett látni.

„Nehéz év van mögöttünk, de köszönöm a
pénzügyes szakmának, hogy egy feszes gaz-
dálkodás mentén tudtunk haladni” – ismerte
el kollégái munkáját az alpolgármester. Ki -
emelte ugyanakkor, hogy két munkacsoport
is létrejött a hatékony működés érdekében. „A
kötelező feladatok közé sok minden nem tar-
tozik, azt gondolom, ezek mégis a mindenna-
pok fontos ügyei, így ezekre is kellett forrást
találni. Nem tehetjük meg például azt, hogy
nincs színház, nincs kultúra, vagy például ne

KÖZGYŰLÉS UTÁN VIZIT

SZELES: TUDTUK, HOGY NEHÉZ
IDŐSZAK ELŐTT ÁLLUNK!

Szerdán látogatott rádiónk stúdiójába Szeles Szabolcs. A gazda-
sági ügyekért felelős alpolgármester természetesen a viziten el-
sősorban a költségvetésről beszélt, de számos aktualitásról is
szólt a műsorban, például a helyi értéktárról, de sportos témákat
is érintett a városvezető.

legyen sportolási lehetőség a városban. Az
idei év indítása hosszabb folyamat volt, mint
bármikor, tudtuk, hogy nagyon nehéz időszak
előtt állunk” – árulta el Szeles Szabolcs, hoz-
zátéve, hogy az intézményekkel is korán meg-
kezdték az egyeztetéseket.

„Sikerült egy olyan költségvetési tervezetet a
közgyűlés elé terjeszteni, ami válságálló, komoly
kihívások vannak, de öröm, hogy az önként vál-
lalt feladatainkra is jut majd forrás” – vázolta a
költségvetést a városvezető. Szeles Szabolcs el-
mondta, hogy a bevételi részről növekménnyel
tudnak számolni, a legnagyobb tétel az iparűzési
adó, de az építményadó oldaláról is megjelenik
egy növekmény, illetve ingatlanértékesítéssel is
számolnak. Ugyanakkor a kiadásoknál is komoly
elemek jelentek meg, a garantált bérminimum
növekménye nagy teher, ahogy a szolidaritási
hozzájárulás is, ami idén 9,5 milliárd forint. Nem
beszélve a tömegközlekedésről, ami a korábbi
1,5 milliárd forint helyett most 3,8 milliárd forint
terhet ró a városra.

Szeles Szabolcs zárásként elmondta, próbál-
ják a tervek mentén végigvinni az évet, ami a
saját körzetére is igaz, hiszen a lehetőségek-
hez mérten ott is igyekszik majd a felmerülő
problémákra megoldást találni.

TÁJÉKOZTATÁS

a győrszentiváni katonai lőtér 2023. 
márciusban tervezett használatáról.

A Magyar Honvédség Dánielfy Tibor 205. Lég-
védelmi Rakétaezred tájékoztatásul közli a la-
kossággal, hogy a győrszentiváni katonai lőté-
ren márciusban, a korábban kifüggesztésre ke-
rült éves lőgyakorlattól eltérően az alábbi idő-
pontban terveznek végrehajtani éleslövészetet.

A lövészeti napokon a gyalogsági
lőgyakorlatok 8–17 óráig kerülnek levezetésre.

Lövészeti napok
Március 3., 17., 22., 23. és 31.

A lövészetek ideje alatt a biztonsági terület ha-
tárán belül személyek és háziállatok nem tar-
tózkodhatnak, illetve nem léphetnek be!

A belépés szigorúan tilos és életveszélyes!

Továbbá felhívjuk a lőtéren munkálatokat vég-
zők figyelmét, hogy a lövészetek idejére a lő-
irányban ne maradjanak munkaeszközök,
munkagépek!

GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági FŐosztály, Igazgatási Osztály

PÁLYÁZAT

Győr MJV Önkormányzatának Közgyűlése el-
fogadta a város 2023. évi élősport-támogatási
rendszerét. Az „Egyéb sporttámogatás” ka-
tegóriában az alábbi pályázat került kiírásra:

Fogyatékos sportolókkal foglalkozó
sportszervezetek és intézmények 
támogatása

A pályázatok beérkezési határideje:
2023. március 10. (péntek) 12 óra

A pályázati adatlap és pályázati útmutató meg-
tekinthető: Győr MJV Polgármesteri Hivatala
Sport Osztály (9021 Győr, Városház tér 1.), il-
letve letölthető a www.gyor.hu honlapról.

Információ: GyŐr MJV Polgármesteri Hivatala 
Sport Osztály – telefon: 96/500-404

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁSI PRAXIS
betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés
alapján, vállalkozási formában történő működ-
tetésre.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben megtekinthetŐ
az alábbi honlapokon: www.gyor.hu és www.eeszi.hu.

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Ács Tamás
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Tárgyalták a képviselők azt a javaslatot,
amely az óvodai rendszer racionalizá-
lásáról szólt. A helyzet teljes értelme-

zéséhez azonban ismerni kell a városi óvodai
rendszer jelenlegi helyzetét és kapacitásait is.
„Az óvodai gyermeklétszám csökken, ez a ten-
dencia régóta tart, nem három éve kezdődött
– szögezte le dr. Pergel Elza alpolgármester.
„A győri óvodák 5.343 főre vannak kiépítve, 37
önállóan működő óvodával és 12 irányító köz-
ponttal. Jelenleg a rendszerben 3.642 gyermek
van. Óriási az a szám, ami hiányzik az optimális
kihasználtsághoz. Az a jó, ha fejlődünk, ha egy-
re többen vagyunk és egyre több a gyermek.
Ugyanakkor az intézményrendszer a ’70-es,
’80-as évekbeli számokhoz lett kialakítva. Sok
oka van a létszámcsökkenésnek. A bölcsődei
hálózatban nem látjuk ezt, de az óvodákban
nagy a létszám hiány. Ezerötszáznál is több
üres hely van” – mutatott rá dr. Pergel Elza.

Az alpolgármester kiemelte: intézményfenn-
tartóként az a feladatuk, hogy odafigyeléssel,
gondossággal állítsák össze azt a rendszert,
amire épp szükség van. „Nem öröm, ha intéz-
ménybezárásra kerül a sor, de itt racionalizá-
lásra, átszervezésre van szükség. Az észsze-
rűség kívánja, hogy gondoljuk át, hol lehet ja-
vítani a rendszeren” – emelte ki a politikus, aki
azt is elmondta a képviselőknek: komplett
csoportok óvónőkkel, játékokkal, eszközökkel
együtt kerülnek át új épületbe, nem bontják

TÖBB SZÁZ MILLIÓ JUT A SPORTTÁMOGATÁSRA,
ÉSZSZERŰSÍTIK AZ ÓVODAI RENDSZERT
A költségvetésen kívül is több fontos kérdésben szavaztak a kép-
viselők a keddi közgyűlésen. Hosszú vitát váltottak ki az óvodai
rendszert érintő napirendi pontok, ebben a kérdésben korábban
ugyanis sok téves információ keringett a köztudatban.

rendszere az idei évre. Összesen 300 millió
forintot kapnak a kiemelten támogatott
sportágak és egyesületek, ezen felül 15 millió
forintot az egyéb sportok. Radnóti Ákos,
sportért is felelős alpolgármester elmondta:
Győrben mindig is fontos volt a sport támo-

gatása, ez idén sincs másképp. Hozzátette: ha
ezeken az összegeken felül érkezik be igény
támogatásra, megpróbálnak eleget tenni. 

Zárt ajtók mögött rangos elismerésekről tár-
gyaltak a képviselők. Díszpolgárnak jelölték
Szijjártó Pétert, Magyarország külgazdasági és
külügyminiszterét, „Pro Urbe” díjra jelölték dr.
Horváth Sándor Domonkost, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóját, Ábra-
hám Csabát, a Győri Vízisport Egyesület elnö-
két, Szöllősi Zoltánnét, a Győri Nádorvárosi
Ének-Zenei Általános Iskola igazgatóját, Far-
kasné dr. Lukácsy Zita Annát, az Esély Győri Re-
habilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint Ko-
csis Róbertet, a Patent Csoport vezérigazgató-
ját. Az elismeréseket március 15-én adják át. 

Egyéni módosító javaslatot nyújtott be a
város sporttámogatási rendszeréhez Poll-
reisz Balázs, a DK–Momentum–MSZP–
JOBBIK–LMP kompenzációs listájáról beju-
tott képviselő. A kiemelt támogatású sport-
egyesületek szponzorációjának megköté-
sére félretett 168 millió forintból akart át-
csoportosítani 8 milliót, amit a mozgássé-
rült sportolók pályázható támogatásához
akart tenni. Pollreisz Balázs olyan csapa-
toktól szeretett volna forrásokat elvonni,

POLLREISZ ELVENNÉ A LEGSIKERESEBB CSAPATOK TÁMOGATÁSÁT
ahogy eddig is, úgy most is önálló tételként,
megfelelő mértékű támogatással szerepel
a győri költségvetésben. A városvezetők
ígérete szerint, ahogyan ez elhangzott a
közgyűlésen is, minden parasporttal kap-
csolatos igényt teljesít a város. Győr szá-
mára fontos a sport, legyen az profi, amatőr
vagy épp a parasport támogatása, műkö-
désének, fejlődésének elősegítése, még ak-
kor is, ha ez nem kötelező feladata az ön-
kormányzatnak. 

mint az ötszörös BL-győztes és jelenleg is
bajnokságot vezető Audi ETO KC, a tavaly
Magyar Kupát nyerő, NB I.-es női fut-
ballcsapat, a bajnoki bronzot szerző UNI
Győr kosárlabdacsapat, vagy a számtalan
aranyat „szállító” Kopasz Bálint olimpiai
bajnokot is foglalkoztató Győri Vízisport
Egyesület, amely az első osztályú női vízi-
labdacsapatot is működteti. Az ötlet egyéb-
ként tiszteletre méltó lehetne – hisz a pa-
rasportok támogatása nemes feladat –, ám

meg a közösségeket. A döntés értelmében a
Gyárvárosi Óvoda Kiskúti tagóvodáját és a
Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó tagóvodá-
ját zárják be szeptember elsejétől.  

Fontos javaslatot fogadtak el a WHO Egész-
séges Városok programját illetően a képvise-
lők. A projekt célja az idősek életminőségének
javítását célzó programok, fejlesztések támo-
gatása. A tavalyi évben városszerte sok he-
lyen utcabútorokat helyeztek ki, közlekedési
fejlesztések történtek, amelyek a biztonságot
célozzák, valamint a nyugdíjasok számára
programokat is szerveztek. Ezek folytatását
egyöntetűen szavazták meg a képviselők.

A költségvetés elfogadása után külön napi-
rendi pontot kapott a sporttámogatások

Szerző: Mireider Máté
Fotó: Marcali Gábor
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Anapirendi pontok között a második
volt a város idei évi költségvetési ter-
vezete. A teljes, 145 oldalas doku-

mentum a www.gyor.hu honlapon érhető el,
benne a részletes, intézményekre és szerve-
zetekre lebontott kiadási és bevételi tervével.

„Ez ma a legfontosabb döntés, ami előtt állunk”
– kezdte Szeles Szabolcs gazdasági ügyekért
felelős alpolgármester. „Olyan éven vagyunk
túl, amelyben nagyon feszes gazdálkodást kel-
lett folytatnunk. A gázkereskedő felmondta a
szerződésünket, majd jött az ukrán–orosz há-
ború, melynek következtében menekülteket
kellett ellátni, ez szintén pluszforrásokat igé-
nyelt, ahogy az intézményhálózat energiaellá-
tása is” – sorolta Szeles Szabolcs a tavalyi év
nehézségeit, melyek az idei év költségvetésére
is kihatottak. „Ez a költségvetés az alapvető
működés költségvetése” – vázolta fel Szeles
Szabolcs a közgyűlésnek. „Folyamatos kihívá-
sokkal kell szembenéznünk. Amellett, hogy a
kötelező feladatokat végre tudjuk hajtani, ma-
rad arra forrás, hogy az önként vállalt felada-
tokat is tudjuk teljesíteni. A kihívásokra felelni
kell, ha a cégek működését kell segítenünk,
meg fogjuk tenni – tette hozzá az alpolgár-

VÁLSÁGÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉST 
FOGADTAK EL A KÉPVISELŐK
Szerző: Mireider Máté
Fotó: Marcali Gábor

A  február 21-i közgyűlésen a 23 napirendi pont között a legfontosabb egyértelműen a város idei
költségvetésére vonatkozó javaslat volt, de a képviselők szavaztak az óvodai rendszerről és
különböző támogatásokról is.

mester, aki azt is kiemelte: 82,3 milliárd forintos
költségvetésről van szó, ebben kevesebb most
az önerős fejlesztés, de ez nem azt jelenti, hogy
idén ne lenne lehetőség a beruházásokra a vá-
rosban. Szeles Szabolcs rámutatott: az infláció
és az energiára fordítandó összegek miatt lé-
nyegesen több kiadással számolnak idén, de
Győrben továbbra sincs magánszemélyekre ki-
vetett adó. Jelentős tétel ugyanakkor a tömeg-
közlekedés. Az előzetes számítások pontosnak
bizonyultak, nagyjából 4 milliárdos tétel a Vo-
lánbusz az idei évben. „Olyan helyzet van a vi-
lágban, hazánkban és Győrben is, ami eddig
még soha nem volt. Az energiahordozók válsá-
ga miatt a közvilágítás idén havonta többe ke-
rül, mint amennyibe korábban egész évben” –
mutatott rá az alpolgármester. Nem könnyíti
meg a helyzetet a szolidaritási hozzájárulás
sem. Ezt a magyar állam felé fizeti a város, en-
nek összege idén 9,5 milliárd forint lesz. „Ez
nem igazságos. Ezt minden tárgyaláson, min-
den platformon elmondom” – tette hozzá dr.
Dézsi Csaba András polgármester. 

Ugyanakkor még ebben a helyzetben is a város
igyekszik támogatni a gazdasági szereplőket.
„Minden évben 4,5-5 milliárd forintot hagyunk
a győri vállalkozásoknál, hogy azt fejlesztésre
fordíthassák” – utalt Szeles Szabolcs az ipar -
űzési adó változatlan mértékére.

Sikerként értékelte Radnóti Ákos sportért és
városüzemeltetésért felelős alpolgármester
is a költségvetést. „Nem léptünk vissza a
sporttámogatások tekintetében. Ahol nem
történt forrásnövelés, ott sikerült megtarta-
ni a tavalyi összegeket. Ugyanakkor tavaly
volt, hogy vissza kellett hívni egy-egy for-
rást. Az idei évben ragaszkodni fogok hozzá,
hogy minden sporttámogatás lehívható és
igénybe vehető legyen” – mondta el Radnóti
Ákos, aki azt is kiemelte, hogy az idei évben
állatvédelemre is jut 50 millió forint.

Dr. Dézsi Csaba András a Győrkőcfesztiválra
utalva hozzátette: fontos kulturális rendez-
vény nem marad el Győrben az idei évben.
A képviselő-testület végül 15 igen, 2 nem, 2
tartózkodás mellett szavazta meg a költség-
vetést. „Van költségvetésünk és lesz Győr-
kőcfesztivál!” – összegezte a polgármester
a döntést.
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A fejlesztésbejáráson elhangzott, a több
mint 36 kilométeren készülő, kétszer két
sávos, fizikai elválasztású főút közel 100

Látványosan épül és lassan a finisé-
hez ér a több mint négymilliárd forint
kormányzati forrásból megvalósuló
új, győri mentőállomás a Szauter ut-
cában. Erről Kara Ákos, a fejlesztést
kezdeményező országgyűlési képvi-
selő számolt be egy helyszíni bejárá-
son. Az új mentőállomás tíz mentő-
egység és mintegy száz munkatárs új
otthona lesz.

A város egyik jelenlegi legnagyobb, de
mindenképpen a legfontosabb fejlesz-
tése jó ütemben halad. Az országgyű-
lési képviselő szerint tartani tudják az
előre eltervezett határidőket. „Koráb-
ban felkaroltam a mentők és a kórházi
vezetés javaslatát, hogy épüljön új
mentőállomás a kórház közelében. A
kezdeményezésemet a kormány tá-
mogatta, így a beruházás bekerült a

AZ ORSZÁG LEGMODERNEBB MENTŐÁLLOMÁSA ÉPÜL
Modern Városok Programba. Várható-
an nyáron lesz kész a mentőállomás,
amely tíz mentőegység és közel száz
munkatárs új otthona lesz. A szüksé-
ges engedélyek beszerzése után a
mentők ősszel költözhetnek be az or-
szág legmodernebb mentőállomására"
– mondta Kara Ákos.

A képviselő nagy elismeréssel beszélt a
mentőszolgálat munkatársairól, ezért is
javasolta korábban az új létesítmény
megvalósítását. „Minden tiszteletem és
nagyrabecsülésem a mentősöké. Ők
azok, akik a nap 24 órájában mentenek,
ha baj van, mindig ott vannak, ha szük-
ség van rájuk, mindig lehet rájuk számí-
tani. Országgyűlési képviselőként to-
vábbra is Győr és az egész térségünk
biztonságáért és fejlődéséért dolgo-
zom” – tette hozzá Kara Ákos.

ÉV VÉGÉRE ELKÉSZÜL A 83-AS FŐÚT BŐVÍTÉSE 

Az előzetes tervek szerint épül a Győr és Pápa közötti, új, kétszer
két sávos 83-as számú főút. Erről a fejlesztés egyik kezdeménye-
zője, Kara Ákos országgyűlési képviselő és dr. Dézsi Csaba András,
Győr polgármestere számoltak be egy szerdai sajtóeseményen. 

milliárd forint európai uniós támogatásból
épül, és a tervek szerint az év végéig el is
készül. A beruházásnak köszönhetően
gyorsabb és jóval biztonságosabb lesz a
közlekedés Győr és Pápa között. Már zök-
kenőmentesen megy a forgalom az új

83-as főút győri, bevezető szakaszán. A
Malom utcánál és az Új élet útnál turbó
körforgalom készült, közöttük pedig épül
a kétszer két sávos út, a kerékpárút és a
zajvédő fal. „Magyarország egyik, de a ré-
gió biztosan legnagyobb útfejlesztése
zajlik már hónapok óta. Most a díszbur-
kolattal tervezett felületek, az elválasztó
középsziget, a járdaszakaszok, a vízelve-
zetők, a közvilágítás kiépítése és a kerék-
párút kivitelezése zajlik, illetve a zajvédő
fal is készül több mint kétezer méter
hosszan” – mondta a fejlesztés egyik
kezdeményezője, Kara Ákos országgyűlé-
si képviselő. 

A polgármester szerint az új gyorsforgalmi
nagy segítség lesz az egész térség számára.
„Győr több mint egy város, ezt már megvá-
lasztásomkor is mondtam, sokat jelent ne-
künk a térség, az agglomeráció, ahova sok
győri költözött ki az elmúlt években és
egyébként is sokan járnak be dolgozni vagy
iskolába a megyeszékhelyre, nekik hatalmas
segítség lesz az új gyorsforgalmi út, ami az
ígéret szerint még az idén elkészül és szol-
gálja majd az egész régió lakosságát” – fo-
galmazott dr. Dézsi Csaba András, Győr pol-
gármestere. 

Szabó Jenő és dr. Laczkovits-Takács Tímea
önkormányzati képviselők is fontos fej-
lesztésnek tartják a főút bővítését, azt pe-
dig különösen, hogy a lakott területeket
zajvédő fal védi majd a hatalmas forgalom
hanghatásaitól. 

Fotó: Zombai-Kovács Ákos

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Vig Norbert 
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Akörnyezettudatos közlekedési eszköz
Európa városaiban már elterjedt és
népszerű, mostantól városunkban is

igénybe vehető a modern szolgáltatás. „Győr
szintet lépett az e-eszközök használatában,
olyan szolgáltatást nyújtunk, amilyen eddig
még nem volt. Valószínűleg elsősorban a
fia talok körében lesz népszerű, biztonságo-
san, a KRESZ-szabályokat betartva kell
használni” – hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba
András.

Megkezdődött az elektromosroller-hálózat
rendszer kiépítése, jelenleg a parkolóponto-
kat festi fel a Győri Útkezelő Szervezet. A
gyakorlatban 150-200 méterenként lesznek
ezek a pontok, ahol a felhasználók el tudják
kezdeni az utazásukat és itt tudják letenni a
rollereket. Első körben mintegy 80 pontot
alakítanak ki a belváros legfrekventáltabb
területein. Ezt követően májusig még közel
200 pontot hoznak létre a külső kerületek-
ben. A cél az, hogy az egész város lefedett
legyen ezzel a szolgáltatással, és aki hasz-
nálni szeretné, az bárhol fel tudja venni és le
is tudja tenni.

MÁR E-ROLLERT IS BÉRELHETÜNK 
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Szerdától már Győrben is elérhető az e-roller-kölcsönzési szolgáltatás. Ezt jelentette be dr. Dézsi
Csaba András polgármester a városháza előtt létesített rollerparkoló ponton, és ki is próbálta a
város legújabb szolgáltatását.

Lendvai Tímea, a szolgáltatást nyújtó Tier
cég vezetője elmondta: „A rollert 18 éven
felüliek vehetik igénybe, ittas állapotban
nem lehet használni, illetve minden fel-
használónkat arra szoktuk buzdítani, hogy

a kerékpáros infrastruktúrát vegyék igény-
be, ugyanis ez a legbiztonságosabb közle-
kedési mód. A roller maximális sebessége
25 km/h. Tapasztalataink alapján ezzel a
sebességgel jól tud haladni a kerékpáros
forgalomban, ugyanakkor egy keresztező-
désben nem torlódnak fel mögötte az au-
tók, mert relatív gyorsan tud gyorsítani a
roller. Az eszköz használatához először le
kell tölteni a Tier applikációt, ezen keresztül
tudja kibérelni a felhasználó a rollert. Az el-
ső utazás minden új regisztráció vagy új re-
gisztráló számára ingyenes, tehát kipróbál-
ható a szolgáltatás, majd utána a második
utazásnál szükséges fizetni. A fizetés úgy
néz ki, hogy van egy feloldási díj, ami jelen
esetben 350 forint, ekkor kap tulajdonkép-
pen áramot az eszköz, ekkor kapcsol be, és
ezt követően percdíjat kell fizetni a haszná-
latért, ami 100 forint. Egy átlagos utazás
Győrben körülbelül ezer forint lesz a fel-
használási díjat és percdíjat figyelembe vé-
ve, amivel gyakorlatilag a mostani belvárosi
zónának az egyik végéről el lehet jutni a
másik végére. A rollert a felfestett parkoló-
helyen kell hagyni, mert ha valaki csak úgy
eldobja, akkor a roller automatikusan 30
perc múlva zár, de ez azt jelenti, hogy ő a
teljes 30 percet kifizeti.”

MEGÚJULT A RÉPCE UTCAI GONDOZÓHÁZ
A húsz férőhelyes Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondo-
zási Központ energetikai korszerűsítésen esett át. Több mint 166
millió forint európai uniós és magyar állami támogatásból, valamint
az önkormányzat által biztosított mintegy 22 millió forintos önrész-
ből újult meg az épület. A megújult épületet kedden mutatták be,
ahol Szeles Szabolcs alpolgármester arról beszélt, hogy Győrben a
szociális háló és a szociális szakma is erős. Az ebben az ágazatban
dolgozókra méltán lehetünk büszkék.

Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igaz-
gatója elmondta: városunkban az idősgondozás mindig is nagyfokú tá-
mogatást kapott. Hozzátette, reméli, ez így marad a jövőben is. ,,Na-
gyon fontos, hogy a férőhelyeket tudjuk bővíteni. Tűzjelző rendszert és
biztonsági világítást is beszereltek” – tájékoztatott a vezető.

Megtörtént a külső homlokzati falak szigetelése, a lapostető hőszige-
telése EPS hőszigetelő rendszerrel, a tető vízszigetelése, a nyílászárók
részleges cseréje, a hőleadók cseréje, valamint szabályozhatóvá tétele
(termosztatikus szelepek, strangszabályozók), valamint kiépült egy
29,7 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer, és megvalósult
a projektarányos akadálymentesítés is.Fotó: Marcali Gábor
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Atapasztalat szerint a menekültek nyu-
gatra tartottak, elsősorban Németor-
szág volt a céljuk. „Mi abban segítet-

tünk nekik, főleg a gyermekes családoknak,
hogy egy-két napra szállást kapjanak, meg-
pihenhessenek. Több ezren jöttek és próbál-
koztak valamilyen formában az önkormány-
zattól segítséget kérni. Márciusban Győrben
nagy forgási sebességgel, egy-két, maxi-
mum három napot tartózkodtak az Ukrajná-
ból menekültek. Szállást, ellátást biztosítot-
tunk számukra, a Zrínyi úti kórház területén,
az Olimpiai Sportparkban, a Damjanich utcai
volt kollégiumban, Győrszentivánon, a Kos-
suth Művelődési Házban, a Likócsi Közössé-
gi Házban, összesen több mint négyezer

embernek. Áprilisban már 5.300-an, május-
ban pedig több mint 5.500-an kértek segít-
séget Győrben. A szállás és étkezés biztosí-
tásán túl hozzájuttattuk őket mindenhez,
ami a napi léthez szükséges volt számukra.
Ehhez a feladathoz kaptunk állami támoga-

Tavaly, február 24-én tört ki az orosz–ukrán
háború. Napokon belül menekültáradat lepte el
hazánkat. Győr átmeneti, illetve inkább csak köz-
benső úti cél volt a számukra. Dr. Pergel Elza al-
polgármesterrel idéztük fel, mit tudott tenni az
önkormányzat a hozzánk érkezőkért.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
MINDEN TÁMOGATÁST

MEGADOTT

A MENEKÜLTEK BEILLESZKEDTEK 
VAGY TOVÁBBMENTEK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

„Ez azt jelenti, hogy aki nem tudott írni, olvas-
ni, függetlenül az életkorától, azt megtanítot-
ták. Azokat a gyerekeket pedig, akik már is-
kolarendszerű oktatásban vettek részt, isko-
lákban helyeztük el, magyar nyelven tanulnak
és semmilyen negatív visszajelzést nem kap-
tunk róluk, szerintem a körülményekhez ké-
pest nagyszerűen  be tudtak illeszkedni” –
mondta az alpolgármester.

Az önkormányzat jelenleg nem tud arról,
hogy érkeznek-e még győri tartózkodási
szándékkal menekültek. „Ha jönnek, akkor
nyilvánvaló, mi ezekben a kérdésekben vál-
tozatlanul fogadó- és segítőkészek vagyunk.
Nincs szörnyűbb, mint háborús helyzetben
élni, már a tudat, hogy a szomszédunkban
háború van, az is feszültséget kiváltó ok,
úgyhogy minden erőnkkel, energiánkkal és
minden lehetőségükkel azon vagyunk, hogy
támogassuk azt a kormányzati álláspontot,
hogy a háborút mielőbb be kell fejezni, és
minél előbb békés viszonyokat kell teremte-
ni Európában. Ez az egyetlenegy megoldás!”
– emelte ki dr. Pergel Elza.

tást, gondoskodásunkat négyezer forinttal
egészítette ki a magyar kormány. Összesen
az államtól 95 millió forintot kaptunk, és mi
további 100 milliót fordítottunk a saját esz-
közeinkből, illetve anyagi forrásainkból a
menekültek ellátására” – tájékoztatott az
alpolgármester. Az önkormányzat munkáját
a Magyar Vöröskereszt győri szervezete, a
Máltai Szeretetszolgálat és a Győri Egyház-
megyei Karitász segítette. Miután a Zrínyi úti
volt kórház épületeit a győri egyetem átvet-
te, az önkormányzat saját beruházásban Li-
kócson egy „konténertábort” épített, ahol
október végéig laktak az ellátottak. Azóta a
kormány által megbízott, főkoordinátorként
szereplő Területi Védelmi Bizottság a Segí-
tők Egyesületén keresztül támogatja és he-
lyezi el, és biztosítja a menekültek ellátását.

Voltak, akik letelepedési szándékkal gondol-
tak arra, hogy a háború végéig itt maradnak.
Ők elsősorban olyanok, akiknek valamelyik
hozzátartozója itt dolgozott, vagy rokonuk
élt a városban. „Már a kezdeti időszakban is
nagy volt részükről a törekvés arra, hogy
ahol például apa és anya is dolgozott a csa-
ládból, akkor ők megpróbáltak házat, lakást
bérelni, önmagukról gondoskodni, a megél-
hetésüket biztosítani. Tehát a fent említett
számok csak a töredéke annak, akik Győrben
és a környékén menekültként jelen vannak”
– hangsúlyozta a politikus.

Az iskolás-, óvodáskorú gyerekek taníttatá-
sáról is gondoskodott az önkormányzat. Már
a „táboron” belül is megszervezték számukra
az oktatást, iskolai foglalkozásokat tartottak.

TAVALY ÁPRILISBAN MÁR
5.300-AN, MÁJUSBAN
PEDIG TÖBB MINT 
5.500-AN KÉRTEK 
SEGÍTSÉGET GYŐRBEN 

AZ ÓVODÁS-
ÉS ISKOLÁSKORÚ 
GYEREKEK 
TANÍTTATÁSÁRÓL IS
GONDOSKODOTT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT. 
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S hogy milyen körülmények között élnek az
ott maradottak? Naponta 8 órán át van
áram, azaz délelőtt és délután két-két, éj-
szaka pedig négy órán keresztül tudnak fű-
teni, hűteni, világítani, mosni, vasalni, tele-
fonálni, internetezni, meleg vízben fürdeni,
mosogatni. Az iskolákban a légiriadók több-
ször megszakítják a tanítást. Amelyik isko-
lának nincs pincéje, ott az egyes osztályok-
nak magánházak alagsorában alakítottak ki
helyet. A boltokban minden kapható, de a
magyarországi áraknál drágábban.

Barbara egy éve februárban még szülőfalujá-
ban, a kárpátaljai Szürtében élt édesanyjával
és édesapjával. Szép családi házukhoz nagy
kert tartozik, ahol mindent megtermeltek ma-
guknak. Szülei a helyi iskolában pedagógusok.

Barbara az ungvári megyei kórház fül-orr-
gégészeti, majd Covid-osztályának diplomás
ápolója volt. Kollégái becsülték, hiszen fiatal
kora ellenére példásan helytállt a járvány
idején. Vőlegénye, a szomszéd falubeli Attila
már hét éve Győrben dolgozik. Júniusra ter-
vezték az esküvőjüket, a menyasszonyi ru-
hán kívül minden készen állt a nagy napra.

Február 24-én azonban kitört a háború, és
neked egyetlen nap alatt megváltozott az
életed...
Reggel még otthon voltam, aztán kaptam
egy telefont. Egyik ismerősöm figyelmezte-
tett, hogy egészségügyi dolgozóként kato-
naköteles vagyok, bármikor megkaphatom
a behívót. Ráadásul nincs férjem, gyerekem,
így valószínűleg a sor elején állok. Nagyon
megijedtem. Összepakoltam a legszüksége-
sebb holmikat, felszálltam a vonatra és át-
jöttem a határon.     

Az első hetek nem voltak könnyűek. Pedig
diákkoromban már jártam itt és nagyon
megtetszett a város, Attila, a vőlegényem is
szereti. Egyszer csak azt vettem észre, hogy
egyre több ismerős jön szembe velem az ut-
cán. Kiderült, nagyon sok kárpátaljai, sőt fa-
lumbeli keresett menedéket és boldogulást
Győrben. Az egészségbiztosítási kártya
megszerzése hónapokba telt, de utána már

Egy év alatt szinte kiürültek a magyar többségű falvak Kárpátalján.
Nemcsak hadköteles férfiak, hanem teljes családok hagyták el
szülőföldjüket. 

GYŐRBEN KEZDETT ÚJ ÉLETET 
A FIATAL ÁPOLÓNO

könnyen találtam állást, a fül-orr-gégészeti
és a szájsebészeti osztályon dolgozom.

Mi volt a legnehezebb?
Furcsa volt magam mögött hagyni az addigi
életem, hogy aztán itt újjászülessek. Később
összeszedtem a bátorságomat és néhány-
szor hazamentem. Otthon semmi nem
olyan, mint egy évvel ezelőtt. Az utcák üre-

sek, szomorú, sötét és vigasztalan minden.
Nem találtam meg a barátaimat. Nyomasztó
a csönd, nincsenek gyerekek, hiszen akik te-
hették, elmentek.

Van honvágyad?
Állandóan, bár az utolsó otthonlétemkor
már azt vettem észre, hogy visszavágyom
Győrbe. Mindig úgy képzeltük, hogy Kárpát -
alján építjük fel a jövőnket. Édesanyám sokat
szomorkodik, vágyik utánunk. Apu még ta-
nít, betöltötte a hatvanat, bízunk benne,
hogy őt már nem viszik el. Ungváron, a régi
munkahelyemen nem maradt magyar kollé-
ga. Így nem szeretnék visszamenni.

Sikerült beilleszkedned?
Már az első hetekben úgy éreztem, hogy jó
helyre kerültem és befogadtak. Hosszabb
távra még nem merek tervezni, de az biztos,
hogy az egészségügyben szeretnék dolgoz-
ni, mert ez az életem.

SZEMSZ      G

Mireider Máté

„EZEK 
NEKIMENNEK
KIJEVNEK”

Tavaly február 23-án úgy zártam a na-
pi munkát, hogy egy neves külpolitikai
szakértővel készíthetek majd interjút
másnap reggel 8 óra után a kelet-uk-
rán szakadár államok ügyében. Reggel
6 előtt nem sokkal csörgött a telefo-
nom, hívtak, hogy baj van. Amikor
megnyitottam az online hírportálokat,
mindenhol egybecsengett a főoldal:
Ukrajna lángokban. Délelőtt 10 óra kö-
rül jártunk, próbáltunk a hírfolyamok
kakofóniájában és a cirill betűs forrá-
sok között eligazodni, de addigra már
kirajzolódott a támadás fő iránya. Szi-
geti Sándor kollégám akkor elhaló han-
gon jegyezte meg: „ezek nekimennek
Kijevnek”. Irreálisnak, hihetetlennek és
őrültségnek tűnt, de megtörtént: egy
hazánkkal határos ország fővárosa at-
tól a naptól hetekig ostrom alatt állt.
Számunkra hirtelennek tűnik, hogy egy
éjszaka alatt több ezer tonnányi acél
és tíz ezernyi ember fegyverekkel tá-
madt egy országra, Ukrajna azonban
2014 óta tudta, hogy ez lesz: Oroszor-
szág visszaköveteli történelmi jussát.
Ma egy éve zajlik a háború – legalábbis
ezen szakasza –, és bár a modern éra
hadviselésének megfelelően lehetet-
len tisztán látni a frontvonalakat és a
veszteségeket illetően, az biztos: száz -
ezernyi emberélet veszett oda, leg-
alább 8 millióan menekültek el eddig a
hazájukból, a gazdasági hatásokat pe-
dig az egész világ érzi. Egyöntetű a ha-
dászati szakmai vélekedés arról, hogy
tavasszal a harcok megújulnak, Orosz-
ország pedig még idén el akarja dönte-
ni a háború sorsát. Egyelőre úgy tűnik,
a hírhedt ukrán raszputyica, amely ed-
dig három birodalmat is megakasztott,
most kevés lesz a győzelemhez. Egy
éve, hogy ebben élünk, és bár közvet-
len hatásait a háborúnak mi, magyarok
nem látjuk, rémes a fenyegetés. Ideje
lenne, hogy véget érjen. 

´́
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az oldalunkon idézett helyesbítő „ugy-
tudjuk”-cikkben – melyet ő nemes
egyszerűséggel csak frissítésnek ne-

vez, ami önmagában is felháborító – elisme-
ri, hogy állításával ellentétben nem a jelen-
legi polgármester kötötte azokat az 1,6 mil-
liárdos szerződéseket három céggel, mellyel
kapcsolatban ők valamiféle gyanút fogal-
maztak meg. A szerződést még 2018-ban
Borkai Zsolt írta alá. Nem akarjuk minősíteni,
fogalmunk sincs róla hogy ez az 1,6 milliár-
dos keretszerződés jogszerű vagy etikus
volt-e, nem ismerjük a részleteket, és nem
is tartozik ránk. A „ránk” alatt a Győr+ Médi-
át értjük. 

Elvakultságában az LMP hecclapjának fő-
szerkesztője – aki a jelek szerint az egész
karrierjét arra tette föl, hogy megpróbálja le-
járatni dr. Dézsi Csaba Andrást, Facebook-
csoportokat szervezzen ellene, és a saját
körülhatárolható részével, egymásra való
oda-vissza hivatkozással fölerősítse a hazug
hangokat – még a saját határait is túllépte.
A modell egyébként úgy működik, hogy ha
valami negatív írás megjelenik Győrről az
„ugytudjukon” (mi más jelenne meg?), azt

PINTÉR BENCE KÉNYTELEN VOLT BEISMERNI, HOGY HAZUDOTT

EGY SZOMBATHELYI HECCLAP
GYORI ÁMOKFUTÁSÁRÓL
„Nem állja meg a helyét az a korábbi következtetésünk, hogy Dézsi
Csaba András polgármestersége alatt is kötöttek ilyen keretmegálla-
podást” – legújabb kapitális hazugsága után kénytelen volt ezt nyilvá-
nosan bevallani, leírni Pintér Bence, az LMP „ugytudjuk” című interne-
tes politikai hecclapjának túlmozgásos, fontoskodó főszerkesztője. 

jobbára átveszi a baráti sajtó, többnyire el-
lenőrzés nélkül. Az „ugytudjuk” hazugságát
a szerződésekről már óvatosabban, kivárás-
sal kezelték. Időközben ugyanis az „ugytud-
juk” vélhetően rájött, hogy hazugságával
erősen túllépett egy határon, aminek szá-
mára akár komoly anyagi következményei
lehetnek, erre valószínűleg jogászok is fi-
gyelmeztették, így aztán kénytelen volt fris-
sítést közzétenni, amiben elismeri, hogy
nem írt igazat. 

Az „ugytudjuk” persze nem úgy tette közzé
orbitális hazugsága javítását, hogy „helyre-
igazítás,” ahogy ez a sajtóban szokás és jo-
gilag helytálló. A „frissítés” ugyebár önma-
gában semleges cselekedet, nem jelzi, hogy
hazugságot javít. 

Dr. Dézsi Csaba András megválasztása után
minden lapot fogadott, interjút adott füg-
getlenül attól, hogy ellenzéki vagy kormány-
párti-e az adott orgánum. Elment ellenzéki
tévéstúdiókba, válaszolt a legvadabb kérdé-
sekre is. Az „ugytudjuk” is több interjút ké-
szített vele.

Az utóbbi egy évben azonban a hazugság, a
gyalázkodás, a gúnyolódás nyert teret a róla
és a Győrről szóló cikkekben. A polgármester

Szerző: Győr+

titkársága mindezek ellenére megbeszélt
egy időpontot Pintér Bencével, amikor is dr.
Dézsi részletesen válaszolt volna lapja kér-
déseire. Pintér Bence azonban még az inter-
jú előtt nyilvánosan dr. Genyaként emlegette
a professzort, aki a hangnem miatt érthető
módon lemondta a beszélgetést.

Fölöttébb furcsa, hogy ezt annak az LMP-
nek a lapja teszi, melynek egyik vezetője
Ungár Péter, akit ennél sokkal intelligen-
sebb politikusnak ismertünk meg. Aki vi-
szont lapját gyalázkodásra használja, ha-
zugságokra építi, annak a politikája sem le-
het hiteles.

´́
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

A HPV, azaz a humán papillomavírus főbb jellemzőiről már írtunk.
Most a HPV elleni védőoltásokról esik szó, s ahogy eddig is, dr. Bör-
zsönyi Ágnes szülész-nőgyógyász szakorvos lesz a segítségünkre. 

AHPV-t a méhnyakrák egyik okozója-
ként tartják számon. Viszont létezik
már védőoltás, melynek hatására az

immunrendszer képes lesz arra, hogy a va-
lódi vírus felbukkanásakor gyorsabban ter-
meljen ellenanyagot, így kivédve a fertőzést.
Az oltás így megelőzi a fertőzést a vírus
azon típusa esetében, amely a méhnyakrá-
kos megbetegedések hozzávetőleg 70 szá-
zalékát okozzák. Fontos kiemelni, hogy a
HPV oltóanyagok tehát a méhnyakrák el-
sődleges megelőzésére szolgálnak, a meg-
lévő HPV-fertőzést, vagy a HPV-fertőzéssel
összefüggő kóros állapotokat megszüntet-
ni, meggyógyítani nem képesek.

„A védőoltás azoknál a leghatékonyabb, akik
még nem fertőződtek meg HPV-vel. Kiemel-
ném, hogy a fiúknál is ugyanolyan lényeges
a megelőzés, mint a lányoknál. Ugyanis ak-
kor van értelme ennek az oltásnak, ha mind-
két nem felveszi, hiszen így tudjuk a legjob-
ban lecsökkenteni a vírusszámot a populá-
cióban. Már most hangsúlyozom, hogy ha
valaki oltott, akkor sem szabad félvállról
vennie a rendszeres szűrővizsgálatokat,
mert azokat semmi nem helyettesítheti!” 

A Magyarországon elérhető vakcina haté-
kony és nem tartalmaz élő biológiai anyagot
vagy vírus DNS-t, ezért a fertőzést nem ké-
pes kiváltani. A most rendelkezésre álló
adatok szerint legalább nyolc éven keresztül
igen magas szintű védettséget nyújtanak,
de vélhetően jóval tovább is kitart a hatásuk.
Emlékeztető oltás szükségességét még
nem bizonyították a vizsgálatok.  

Nyilván sokakat foglalkoztat, hogy kik azok,
akik kérhetik az oltást, és hol van mód annak
felvételére: az Európai Betegségmegelőzési
és Járványügyi Központ (ECDC) ajánlása sze-
rint a 9–15 éves korú lányok és fiúk tartoznak
a HPV-vakcináció elsődleges célcsoportjába,
a vakcina ugyanis a szexuálisan még nem

aktív korosztályban a leghatékonyabb. A HPV
elleni önkéntes védőoltást azok a lányok és
fiúk kaphatják meg iskolai kampányoltás ke-
retében, akik betöltötték a 12. életévüket és
az általános iskola 7. osztályát végzik. 

„Ahhoz, hogy valakinél kialakuljon a védett-
ség, két védőoltás beadására van szükség,
a kettő oltás között pedig el kell telnie hat
hónapnak, előzetes HPV-szűrés nem szük-
séges. Az oltás későbbi életkorban, életsza-
kaszban is kérhető az orvostól, ám akkor
már nem térítésmentes. Sőt, tizennégy éves
kor felett már három oltás szükséges” –
foglalta össze a doktornő.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

„A legfontosabb az, hogy az időben be -
adott vakcina és a húsz év feletti rendsze-
res méhnyakszűrés együttesen nyújtja a
lehető legteljesebb védelmet a méhnyak-
rák ellen. A kockázat tovább csökkenthető
a nem túl korán megkezdett, felelősségtel-
jes szexuális élettel is. Arra pedig minden
nő figyelmét felhívom, hogy 35 év felett
kérjék nőgyógyászuktól a HPV-tesztet is,
amelyet a citológiai mintavétel mellett
végzünk el. Kérdezzenek bennünket bátran
a HPV témakörében is, azért vagyunk,
hogy önöknek segítsünk!” – zárta dr. Bör-
zsönyi Ágnes, a témáról bővebben pedig
online felületünkön olvashatnak. 

HPV-OLTÁS: HASZNOS, DE NEM
HELYETTESÍTI A RENDSZERES
SZŰRŐVIZSGÁLATOT!
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AGór Nagy Mária Színita-
nodában szerzett diplo-
mát 1998-ban, majd ját-

szott Székesfehérváron, Buda-
pesten a József Attila Színház-
ban, 1999-ben szerződött a
Győri Nemzeti Színházhoz,
ahol 12 éven át láthattuk a
színpadon. Hangja és külleme
okán gyakran találták meg a
magányos nő figurák, 2003-
ban tett felsőfokú színészi
vizsgát Robert Thomas Nyolc
nő című darabjának „Pierette”
szerepében, Bor József rende-
zésében. Első filmje pedig a
„Szőke kóla” volt.

„Háziasszonykodtam rendezvé-
nyeken, esküvőket celebráltam,
az utolsó nyolc évben úgy do-
goztam Győrben, hogy már a fő-
városban éltem, szinkronizál-
tam, reklámokat mondtam fel.

Gerbert Judit színész, előadóművész, kisgyermekkori művészeti nevelő. Hangja hallatán sokan felkapják a
fejüket, hiszen orgánuma összetéveszthetetlen. Számos győri színházi szerepben, reklám- és szinkron-
hangként vált ismertté. Az utóbbi időben pedig kisgyermekes szülőknek tart művészeti foglalkozásokat.

A HANGEMBER
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Aztán megismerkedtem a volt
férjemmel és Rábapatyra köl-
töztünk, ott azonban nem volt
színészre igény. Egyik egykori
osztálytársam mondta, hogy
próbáljak meg kisgyermekkori
művészeti neveléssel foglalkoz-
ni, pedig akkor még sem gyere-
kem nem volt, sem végzettsé-
gem nem volt hozzá. Elvégez-
tem a módszertani tanfolyamot
és foglalkozásvezető lettem elő-
ször Sárváron, Szentgotthárdon,
Körmenden, Sopronban, majd
Győrben is. Ez a foglalkozás a
kodályi elveken alapuló, 3 éven
aluliaknak szóló kisgyerekkori
művészeti nevelést jelent” – fo-
galmazta meg pontosan a mun-
káját Gerbert Judit.

Elmondta, elsősorban a szülőkre
fókuszál, mondókáznak, versel-
nek, dalolnak. „Mindenkit arra
biztatok, hogy bármilyen borzal-
mas is a hangja, énekeljenek a
kisgyerekeiknek, hiszen szá-

„Azt ajánlom azoknak, akik fogyni szeretné-
nek, vagy csak megtisztítani a szervezetü-
ket, hogy lassan, fokozatosan szokjanak le
egy-egy ételféleségről. Kezdhetjük azzal,
hogy elhagyjuk akár a húst, a tejtermékeket,
vagy a fehér lisztből készült kenyereket,
péksüteményeket, a cukrot. Azt mindenki
maga tudja, hogy mi az, amiről először képes
lemondani” – hangsúlyozta a szakember.

Beszélt arról is, hogy ebben a böjti időszak-
ban ne igyunk alkoholt, cukros üdítőt, he-
lyette vizet, gyógyteát vagy saját készítésű
dzsúszt fogyasszunk.

BÖJTÖLNI CSAK LASSAN, FOKOZATOSAN KEZDJÜNK
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Pixabay

Elkezdődött a húsvéti nagyböjt, érdemes így tél végén, tavasz elején megtisztítani a szervezetünket
a salak- és méreganyagoktól. Idén február 22-től, hamvazószerdától április 8-ig, nagyszombatig
tart a böjti időszak. Horváth Anna dietetikust kérdeztük arról, hogyan is érdemes böjtölni.

hogy 8 órás „időablakban” visszük be az ételt a
szervezetünkbe, majd 16 órán át nem eszünk
semmit. Megpróbálhatjuk az 5:2 diétát is, amely
szerint a hét két egymást követő napján csak
500-600 kalóriát fogyasztunk. Elsősorban gyü-
mölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonafélé-
ket, halat, tofut, magvakat, tojást együnk.

A böjtölés által energikusabbá, könnyedebbé
válhatunk, megszabadulhatunk néhány ki-
lótól is. Ajánlott – és persze nem csak a böjti
időszakban – legalább napi fél órát gyalo-
golni, hétvégenként pedig nagyobb kirándu-
lásokat is tehetünk az ébredő természetben.
Azonban ne csak a testünket, hanem az el-
ménket is tisztítsuk meg ezekben a hetek-
ben a negatív gondolatoktól! 

mukra az ő hangjuk a legszebb a
világon.”

Gerbert Judit „A te hangodat is-
merem” koraszülöttekért alapít-
ványnál is dolgozik. Gitárral, élő
énekszóval járnak a koraszülött-
osztályokra az anyukákhoz, így
próbálnak a traumán átesett
szülőknek támogatást adni. „A
dalok, a mondókák a kötődést
rendkívül segítik. Főleg egy ilyen

Az időszakos böjtölésen belül is különböző mód-
szerek léteznek. Horváth Anna ezek közül az
úgynevezett 16:8-at ajánlja, amelynek lényege,

helyzetben, ahol nehezebben
tud kapcsolódni az édesanya a
koraszülött gyermekéhez” –
emelte ki a szakember.

Gerbert Judittal Farkas
Mónika beszélget a Győr+
Rádióban, a Győr+ Este
műsorában kedden 19
órától.
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Ligetvári Anita Fogantatásra hangolva –
Együtt a sikeres várandósságig című

könyve könnyen olvasható, de mégsem
könnyű olvasmány. A szerző húszéves mun-
kája során szerzett tapasztalatait tárja elénk,
melyek azt bizonyítják, hogy a fogantatásnak
lelki gátjai is lehetnek. Sőt, sok esetben a fizikai
probléma mögött is valamilyen veszteség, hi-
ány vagy trauma áll. Problémáink ugyanis nem
csupán a születésünk után, hanem már a fo-
gantatáskor, sőt generációkra visszamenőleg
keletkeznek. Utóbbiakat nevezzük transzge-
nerációs traumáknak, melyeket tudtunkon kí-
vül megöröklünk, majd észrevétlenül adunk
tovább a következő nemzedéknek.

A könyvet olvasva kiderül, hogy a transzlég-
zés, a művészetterápia és a gyászfeldolgo-
zás módszereinek együttes felhasználásával
juthatunk el a megoldásig. A transzlégzés a
vér oxigén- és szén-dioxid-arányát változ-
tatja meg, ami módosult figyelmi állapotot
idéz elő. Ebben az állapotban mélyebb, tudat
alatti információkat hozhatunk a tudat szint-

Napjainkban Magyarországon minden
ötödik pár küzd meddőségi problémá-

val, a téma tehát fontosabb, mint gondol-
nánk. Az első adásban Mirzah-Gerely Nóra
kineziológus, life coach segítségével tisztáz-
hattuk ennek a lelki oldalát, a hónapok során
pedig nőgyógyász, meddőségi szakértő, és
az alternatív happy endek képviselői, a Ne-
velőszülői Hálózat és az Országos Gyermek-
védelmi Szakszolgálat is bemutatkozik
majd. Fontos cél azonban, hogy teret kapja-
nak azok a hölgyek és urak is, akik saját bő-
rükön, saját lelkükben tapasztalták meg, mi-
lyen nehéz is ez az út.

Március 2-án két édesanya érkezik majd a
Győr+ Rádióba. Első ránézésre azt gondolhat-
nánk, hogy teljes a boldogság, idilli a családi
légkör, és rajongásig imádják a gyermekeiket.
Ez természetesen mind igaz, annyi zárójellel,
hogy hosszú évek munkája van abban, hogy
idáig eljutottak. Ági és Betti őszintén, kendő-
zetlenül mesél majd arról, milyen volt szem-
besülni a nehézségekkel, milyen gondolatok,
érzések kavarogtak bennük, és mit jelentett
számukra, amikor végre megérkezett a sze-
relmük várva várt gyümölcse.

NEM JÖN A BABA
ISMERETTERJESZTŐ
ÉS ÉRZÉKENYÍTŐ 
BESZÉLGETÉSEK

Új műsorral várja a hallgatókat
minden hónap első csütörtökén
a Győr+ Rádió. Bajzát Zsuzsi
magazinja azoknak a leendő
anyukáknak és apukáknak
szeretne segíteni, akik régóta
tervezik a gyermekvállalást, de
valamiért nem jön a baba.

KÖNYV A SIKERES VÁRANDÓSSÁGÉRT

jére. Lényeges, hogy a technika csak szak-
ember közreműködésével alkalmazható.

S hogy mindez hogyan segíti a fogantatást?
Ligetvári Anita szerint a lelki blokkok felol-
dásával.

Tavaly májusban mutatta be a Győri
Nemzeti Színház „A műlyesemlány” cí-
mű monodrámáját, melyet azóta már

többször láthatott a közönség a Padlásszín-
házban. Az Ungvári István rendezte darab
igazán női, igazán álmodozó, egy jellemfej-
lődés lenyomata, humorral és öniróniával. A
történet főhőse nem más, mint Doris, a csi-
nos gépírónőt Mihályi Orsolya alakítja a
színpadon.

A MŰLYESEMLÁNY MESÉI

IGAZÁN NOI, IGAZÁN ÁLMODOZÓ
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: MekliZ Fotó

A műselyemlány a múlt század ’30-as évei -
be csábítja a színházszerető közönséget.
Irmgard Keun történetét francia sanzonok
és kuplék színesítik, de hogy a főszereplő
hogyan került kapcsolatba a regénnyel, arról
is szívesen beszélt Mihályi Orsolya. „Az egyik
kedves barátnőm férje drámaíró és rendező
az Örkény István Színházban, és ő tudta,
hogy egy monodrámát keresek. Hívott, hogy
szerinte ezt a művet nekem találták ki, így
találtam rá a történetre” – fogalmazott a
győri teátrum színésznője. Ugyancsak egy
baráthoz köthető a rendezés is, Orsi kollé-
gáját, Ungvári Istvánt kérte fel arra, hogy ál-
modja színpadra a művet.

„Elképesztően szórakoztató a regény. Több-
ször elolvastam, hogy megtaláljam azokat a
fő vonalakat, amelyeket végig tudok vinni a
darabban” – mesélte a művész. Erős a dra-
maturgia, ahogy Doris jellemfejlődése is, ér-
zelmi hullámzását Kertes Anna zongora -
játéka kíséri végig. „Nagy kihívás volt elját-
szani Doris szerepét, hiszen karakterszí-
nésznő vagyok, és ebben a monodrámában
rengeteg karakter van, amit meg lehet jele-
níteni” – tette hozzá Mihályi Orsolya.

A műselyemlány legközelebb március 9-én
várja az érdeklődőket a Padlásszínházban,
és nem csak a hölgyeket...

´́

A Nem jön a baba című magazin mű-
sor következő adása március 2-án 19
órakor kezdődik a Győr+ Rádióban.
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Egyre gyakrabban találkozunk a fast fashion,
azaz „gyors divat” kifejezéssel. Ez egy olyan
üzleti modell, melynek az lényege, hogy a cé-
gek minél gyorsabban és minél olcsóbban ál-
lítsanak elő ruhákat. Hétről hétre a „legújabb
divat" szerinti darabokat dobják a piacra, ez-
zel ösztönözve az ismételt vásárlásra. A ren-
geteg olcsó ruha árát azonban nem csak a
kasszánál fizetjük meg. Rengeteg hulladék,
hatalmas mértékű környezetszennyezés és
emberek tömegeinek kizsákmányolása. Ez a
„gyors divat” következménye.

Mit tehetünk?
Ne a legutolsó divat szerint öltözködjünk! A
vásárolt ruha kényelmes legyen, érezzük jól
magunkat benne! Járjunk turkálóba, ott is
találhatunk az ízlésünknek megfelelő dara-
bokat!

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Muszáj Természetvédelmi Egyesület

DIVAT ÉS KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

ÖKOSIKK A BELVÁROSBAN

Sokan nem is sejtik, hogy a ruhaipar az egyik legkörnyezet -
szennyezőbb iparág a világon. Herman Etelkával, a Környezet -
védelmi Osztály vezetőjével jártuk körül a témát.

Győrben március 5-én, délután ismét lesz
„Ökosikk a belvárosban”. Az akció főszerve-
zője a Muszáj Természetvédelmi Koordiná-
ciós Egyesület. A kezdeményezés segít az
általunk már nem hordott, kinőtt vagy meg-
unt, de jó állapotú ruhák cseréjében.

Válogassuk át a szekrényeket, és a már
megunt, kinőtt, de tökéletes állapotban lévő
ruhákat és kiegészítőket vigyük el a négy
helyszín egyikére: Vital Cafe & Bistro, Kávé-
bajusz, A Fűszeres, Lima Pub & Hostel.

Nem árt, ha tudjuk:
• Az európai családok évente 30 kilónyi
ruhát dobnak ki.
• A tavakba, folyókba, tengerekbe és
óceánokba kerülő hulladékok és káros
anyagok 35 százalékát a divatipar adja
• A Greenpeace kutatásai szerint, ha a
„gyors divat” évről évre így növekszik,
akkor az általuk kibocsátott szén-dioxid
mennyisége 2050-re elérheti a 26%-ot.
• Egyetlen mosásnyi poliészterruha akár
700.000 mikroműanyag szálat szabadít
fel, amelyek bekerülhetnek az élelmi-
szerláncba.
• Ha teljesen leállna a ruhaipar, akkor
is még 1 évig tele lennének a boltok új
ruhákkal.

ISMÉT A CSALÁDOK KERÜLNEK A KÖZÉPPONTBA

NAGYSZABÁSÚ HÚSVÉTI VÁSÁRRA
KÉSZÜLHETÜNK A BELVÁROSBAN
Ingyenes belvárosi programsorozattal ünnepelhetjük a húsvétot
városunkban. A részletekről a Győri Művészeti és Fesztiválköz-
pont kommunikációs koordinátorával, Venesz Klauval beszélget-
tünk, aki egyben a rendezvény szervezője is.

Szerző: Mireider Máté
Fotó: O. Jakócs Péter

„Családbarát programokat szeretnénk meg-
valósítani, így észszerűbbnek tűnt visszahoz-
ni a vásárt a belváros szívébe, a sétálóutcák-
ba. A Baross út és az Arany János utca lesz-
nek a fő helyszínek, itt állnak majd a kézmű-
vesvásár pavilonjai” – kezdi Venesz Klau.
„Vannak visszatérő árusok, akiket az előző
években már megszoktak, és keresik is őket
a kilátogatók, de hozunk új termelőket, és
szélesítjük a termékpalettát is. A húsvéti de-
koráció mellett lesznek játékok az egész csa-
ládnak” – sorolja a szervező, aki azt is kiemel-
te: már április 2-án, szombaton megkezdőd-
nek a programok, érkezik a Csobolyó néptánc-

együttes és Csernik Szende székely mese-
mondó. „A Mandala Teaház sátrában is kü-
lönlegességekkel készülünk a vásár teljes
időtartama alatt. A Kisherceg Csillagszem
program keretében, a Kolibri Mesevilág köz-
reműködésével olyan előadásokat hallhatnak
a gyerekek, amelyek segítenek nekik kicsit
„lelassulni”. A mesélők a jelen lévő korosztá -
lyok alapján választják ki a történeteket, és a
már ismert, magyar, tavaszi meséket vegyítik
a külföldiekkel” – részletezi Venesz Klau.

A vásár fő attrakciója a húsvéti hétvégén láto-
gatható „cumifa”. Sok szülőnek gondot okoz a
cumiról való leszoktatás, így most a kicsik lehe-
tőséget kapnak arra, hogy egy fára akasszák a
megszokott cumit, és elköszönjenek tőle. A hús-
véti hétvégén fejlesztő fajátékokat is kiállítanak
majd, több mint harminc eszközt, amelyek min-
dig népszerűek a felnőttek körében is.

A vásár minden programja ingyenes lesz.
Részletek a www.mufegyor.hu weboldalon. 
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A győri reformátusoknak régi álmuk volt az
intézményalapítás. Nagy öröm számukra,
hogy szolgálhatnak a városnak, és a régi ro-
mos sóház helyén egy modern épületben
mutathatják meg Isten szeretetét és jóságát
a legkisebbeknek. A Kossuth Lajos utcában
öt felekezet temploma áll és öt közösség él
egymással szoros napi kapcsolatban és tel-
jes harmóniában. Összetartanak és dolgoz-
nak a krisztusi testvériség jegyében. Ezt a
békességet, harmóniát szeretné sugározni
a Kiscsillag Bölcsőde az általuk gondozott
csöppségekre.

Összesen 24 kisgyermek nappali ellátásáról
gondoskodnak a Halacska és a Bárány cso-

KERESZTÉNY NEVELÉS 
A LEGKISEBBEKNEK
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

portokban, melyek bibliai szimbólumokról
kapták a nevüket. Kialakítottak egy szobát,
ami a kicsik korai fejlesztésére ad lehetősé-
get. Az udvart és a benne található új játszó-

eszközöket a teremtéstörténet köré csopor-
tosították. Fontos szempont volt, hogy kör-
nyezetbarát és fenntartható játékokkal ren-
dezzék be az intézményt. A beiratkozásnál
nem feltétel a református egyházhoz tarto-
zás, de a keresztény értékrend és szellemi-
ség elfogadása, illetve az arra való nyitottság
szükséges a szülők részéről. A keresztény ne-
velés a gyermekek fejlődési szintjének meg-
felelően jelenik meg a bölcsődei mindenna-
pokban, legyen szó akár az étkezés előtti
imádságról, bibliai történetekről, vagy az
egyes ünnepkörökre való készületről.

A Kiscsillag Református Bölcsőde a szükséges
hatósági engedélyek megszerzése után, vár-
hatóan néhány héten belül megnyitja kapuit.

Újvárosban múlt héten átadták a Kiscsillag Református
Bölcsődét. Az intézmény európai uniós TOP pályázatból
épült fel, amelyre Győr pályázott, a Református Egyház
konzorciumi partner volt.
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Megoldókulcs az előző totóhoz: 1. X, 2. 2, 3. X, 4. 2, 5. 2, 6. 2, 7. 2, 8. X, 9. X, 10. 1, 11. X, 12. X, 13. X, 13+1. X

1. A régi városháza 1562-ben épült reneszánsz stílusban.
1743. március 6-án Mária Terézia szabad királyi városi rang-
ra emelte Győrt. Ekkor szükségessé vált az épület bővítése,
emeletráépítése gazdagon díszített barokk stílusban készült.
Végleges formáját 1770-ben nyerte el. Az épület a Piactéren,
a mai Széchenyi téren áll. 1898-ig volt a város közigazgatási
központja. Mi működik ma az épületben?

1. Győri Kamaraszínház
2. Győr Történeti Kiállító Tér
X. Győr város levéltára

2. A városháza börtönében raboskodott a hazaárulással
vádolt Korponay Jánosné, született Garamszegi Géczy Jú-
lia. A rácsos ablak a piactérre nyílt, így látni lehetett, ho-
gyan ácsolják a vérpadot. A mai Széchenyi téren 1714-ben
végezték ki. Kalandokkal, rejtélyekkel teli élete számos iro-
dalmárunkat megihlette. Jókai Mór is emléket állít alakjá-
nak egyik regényében. Melyik művéről van szó?

1. A tengerszemű hölgy
2. A lőcsei fehér asszony
X. Szeretve mind a vérpadig

3. A város fejlődése, a hivatalnokok létszámának növekedé-
se szükségessé tette egy új városháza építését. Az új győri
városháza Bisinger József üvegesmester készpénzből és ér-
tékpapírokból álló vagyonának hagyatéki hozzájárulásával
épült fel. A városházépítő bizottság 1893. november 30-án
három hónapi beadási határidővel országos pályázatot írt ki,
az új városház tervezésére. Hány pályamű érkezett? 

1. 17
2. 20
X. 16

4. A városban élők hiányolták a lebontott Tűztorony lát-
ványát, ezért a pályázatban szerepelt egy hasonló torony
készítése. Az 1896-os millenniumi ünnepség keretében
kezdték meg az építkezést. Mikor történt az „új” város-
házának az alapkőletétele?                                                                  

1. 1896. május 14.       
2. 1896. október 26.                                   
X. 1896. november 21.   

5. Ki volt az alapkőletételkor a polgármester? 
1. Zechmeister Károly
2. Markó Gyula
X. Balogh József

A GYŐRI VÁROSHÁZA 
Összeállította: Prédlné Németh Margit,
a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatóhelyettese 

6. A városháza épülete francia-reneszánsz, neobarokk
stílusban épült, U alakú, kétemeletes, középütt órato-
ronnyal, s a főhomlokzaton kiugró két kisebb toronnyal
(fiáléval) ékes épület, mely Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának székháza. A bíráló bizottság Alpár Ig-
nác tervét találta a legmegfelelőbbnek, mégsem az ő
elképzelése valósult meg. Végül kinek a terve teljesült?

1. Hübner Jenő
2. Ybl Miklós
X. Pollack Mihály

7. A városháza homlokzatán címer látható, rajta váro-
sunk védőszentjével, vértanú Szent Istvánnal, a stilizált
három folyóval és a győri várral. Ki adományozta a címert
Győrnek?

1. Mária Terézia 
2. II. József 
X. I. Ferenc József

8. Az új városháza ünnepélyes felavatására 1900. már-
cius 19-én, József napján került sor. Az előcsarnokban
ekkor helyezték el a carrarai márványból készült, Bisinger
Józsefet ábrázoló életnagyságú szobrot, és Hauszmann
Sándornak a nagy eseményt megörökítő emléktábláját.
Ki készítette a Bisinger-szobrot?

1.  Mátray Lajos 
2.  Alpár Ignác
X. Lebó Ferenc

9. A rendszerváltozás 1989-ben indult. Magyarországon
az államszocialista rendszer békés úton átalakult és egy
demokratikus, köztársasági berendezkedésű európai ál-
lammá vált. 1990 tavaszán tartották meg az első szabad
választásokat, melyet az MDF nyert meg. A helyi önkor-
mányzati választást ebben az évben szeptember 30-ára
tűzték ki. Az SZDSZ színeiben induló jelölt nyerte meg a
választást. Ki lett Győr polgármestere ezen a választá-
son?

1. Balogh József
2. Kolozsvári Ernő
X. Zámbó József

10. 2021-ben Győr királyi várossá válásának 750. jubi-
leumát ünnepeltük. Kinek az oklevelében és mikor tűn-
nek fel először Győr királyi város lakóinak a kiváltságai?

1. Orseolo Péter 1044
2. IV. Béla 1268
X. V. István 1271

11. 2021-ben új harangokat rendelt a győri önkormány-
zat. Az első világháború után elhurcolt harangokat sze-
rették volna pótolni a jubileumi évben. Mely városban ön-
tötték a városháza 37 darab új bronzharangját? 

1. Ungvári Akkord haranggyár
2. Innsbrucki Grassmayr öntöde
X. Soproni Seltenhofer család műhelye

12. Zenészi és művészi összefogással készült el egy dal
a 750 éves Győr jubileumára. A dal a Püspökerdőtől in-
dulva végigkísér bennünket a belvárosi utcákon át a vá-
rosházi torony látképével egészen a Radó-szigetig. A
Győr 750 dal 13 előadó, 5 zenész közreműködésével ké-
szült el. Ki a zeneszerzője és szövegírója?

1. Rockmilady
2. Republic Zenekar
X. Auróra Zenekar

13. Győr várossá válásának 750. évfordulója alkalmából
egy győri festőművész gigantikus méretű festményt ké-
szített.  A hét méter hosszú és közel két méter magas al-
kotás több idősíkon keresztül mutatja be Győr jelképeit
és meghatározó történelmi pillanatait. A városháza Bi-
singer termének falát díszíti. Mi a neve a művésznek?

1. Lebó Ferenc
2. Malasits Zsolt
X. Csizmadia István

13+1. Győr vitézségét 1598 óta számtalan kereszt hirdet-
te Európában. II. Rudolf császár rendeletben kötelezte
uralma alá tartozó városait: állítsanak keresztet a győri vár
törököktől való visszafoglalásának emlékére. A jubileumát
ünneplő város polgármestere a Győr-keresztek nyomába
eredt. Alsó-Ausztriában 31 keresztet találtak. Úgy vélte,
nem méltó a győztes városhoz, hogy nincs saját hálaadó
keresztje. Ezért megbízást adott egy kereszt elkészítésére.
Az oszlopfő egyik oldalán a Hominum Salvator szöveg ol-
vasható. Mi a jelentése?

1. Az emberek megváltója
2. Feltámadás
X. Angyali üdvözlet

Felhasznált irodalom: Czvikovszky Tamás: A győri városháza története és bemutatása

CSAPATNÉV: ..............................................................................

....................................................................................................................

ISKOLA: ............................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

BEKÜLDŐ NEVE: ..................................................................

....................................................................................................................

TELEFONSZÁMA: ................................................................

E-MAIL VAGY LAKCÍM: ................................................

....................................................................................................................

REGISZTRÁLT ISKOLÁS CSAPATOK GYŐRIEKNEK Beküldési határidő: március 8.
Diákok:
predlne.margit@molnarvid.hu
Győriek: 
arrabona@gyorplusz.hu

A fődíjsorsoláson azok a győriek 
vehetnek részt, akik a hat totóból
legalább négyet visszaküldenek.
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Szabadhegyi, 3 szobás, 58 nm-es, összkomfortos,
felújított, határozott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–80 nm-es, 2-4 szobás, erkélyes, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre. (Hirdetésszám:
732)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, összkomfortos, ha-
tározott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 55–
70 nm-es, 3-4 szobás, határozott-határozatlan idejű,
erkélyes, tárolóval rendelkező bérleményre. Sziget és
Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 736) 

LAKÁSCSERE

Tel.: 96/505-050

Nádorvárosi, 2 szobás, 59 nm-es, komfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 35–45 nm-es,
1 szobás, határozatlan idejű, gázfűtéses, nádorvárosi
bérleményre. Panelépület kizárva. (Hirdetésszám: 716)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, összkomfortos, ha-
tározott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 44–
75 nm-es, minimum 2 szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Radnóti Miklós és Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 720)

Adyvárosi, 2 szobás, 43 nm-es, összkomfortos, ha-
tározott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 43–
50 nm-es, 2 szobás, határozott-határozatlan idejű,
maximum 2. emeleti, felújított bérleményre Nádorvá-
ros és Adyváros városrészben. (Hirdetésszám: 725)

A családi házak udvarán és elő-
kertjében összegyűjtött falevél
és a lágy szárú zöldhulladékok
elhelyezhetőek a cég által bizto-
sított és hetente üríthető barna
fedeles biokukában. Azoknál a
családi házaknál, ahol ez a kapa-
citás kevésnek bizonyul, illetve a
társasházak udvarán összegyűj-
tött falevél elszállíttatására a
GYHG továbbra is forgalmazza
bruttó 225 forint/darab áron a
céglogóval ellátott, hatvanliteres
barna zsákokat. Az igénybevétel

További információ és jelentkezés:
20/416-7897 • kozpont@joszivtemetkezes.hu

A Jószív Temetkezési Kft. munkalehetőséget kínál:
ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI DOLGOZÓ
munkakörbe.

Munkavégzés helye: Győr és vonzáskörzete

• azonnali kezdés
• bejelentett munkahely
• pontos, versenyképes fizetés

• SZÉP-kártya
• munkába járási támogatás

20/2399-198
Győr, Vízmű utca 2.

Mindennemű 

HAUZER PÉTER
kárpitos

KÁRPITOZÁST
vállalok

INGYENES

FELMÉRÉS

A Babits Mihály utcának a Ga-
lamb és Fészek utca közötti sza-
kaszára vonatkozóan lakossági
panaszokat kapott tavaly a Győri
Útkezelő Szervezet. Az utca kes-
keny, kétoldalt parkolnak autók,
sok esetben a járdát is elfoglal-
va. A kétirányú forgalom miatt
gyakoriak a tolatások, a parkoló
autókban kárt okoznak az elha-
ladó járművek.

A szűk utca forgalmi nehézsé-
gén egyirányúsítással igyekez-
tek javítani, abban bízva, hogy az
ellenirányú forgalom az Eörsy
Péter utcára terelődik át.

ZÖLDHULLADÉKOT
A BIOKUKÁBA!

feltételei a www.gyhg.hu webol-
dalon és a Hulladék 112 alkal-
mazásban olvashatóak.

A tavaszi kerti tevékenységből
származó, lakossági eredetű fás
szárú zöldhulladékok a jogosultság
igazolását követően a közszolgál-
tató által működtetett hulladékud-
varokban továbbra is környezetba-
rát módon és ingyenesen elhelyez-
hetőek. A hulladékudvarok pontos
helye és nyitvatartása a www.
gyhg.hu weboldalon érhető el.

Csütörtöktől visszaállt az eredeti forgalmi rend a
Babits Mihály utcában, megszüntették a három
hónapja bevezetett egyirányúsítását azzal, hogy
az egyik oldalon megállási tilalmat vezettek be.

VISSZAÁLLT 
A FORGALMI REND

Az elmúlt három hónap tapasz-
talatából azt a következtetést
vonta le a Győri Útkezelő Szer-
vezet, hogy a szűk Dembinszky
utcát használta az autósok
többsége a kedvezőbb kereszt-
metszetű Eörsy Péter utca he-
lyett.

A tapasztalatok birtokában úgy
döntöttek, hogy visszaállítják az
eredeti forgalmi rendet, tehát
megszüntették a Babits Mihály
utca egyirányúsítását a tavaly
bevezetett szakaszon azzal,
hogy egyik oldalon megállási ti-
lalmat vezetnek be.



Feladata: rendszeres 
gombavizsgálói, gomba-
szakellenőri tevékenység 
végzése a győri vásárcsarnokban,
illetve a Dunakapu téri piacon 
minden évben április 15-e 
és november 30-a között.
Feltétel: gombaszakellenőri vizsga 

GOMBASZAKELLENŐR

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: 
Győr-Szol Zrt. Munka- és Bérügyi Osztály, 9024 Győr, Orgona u. 10., 
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írják rá, illetve 
az e-mail tárgyában tüntessék fel a „Gombaszakellenőr ” jeligét.

A Győr-Szol Zrt.   

jelentkezését várja!
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borí-
tékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse
fel a pályázott munkakör megnevezését.

(Köztisztasági üzem)
Feltétel: középfokú végzettség, B kategóriás jo-
gosítvány. Előnyt jelent: kertész szakirányú kö-
zép- vagy felsőfokú végzettség

(Városüzemeltetési üzletág)
Feltétel: szakirányú, legalább középfokú végzettség

(Parkolóüzemeltetési üzletág)
Főbb feladatok: utcai és zárt téri parkolástechni-
kai berendezések napi működtetési, javítási és kar-
bantartási feladatainak ellátása. Feltétel: műsze-
rész vagy villanyszerelői végzettség; B kategóriás
jogosítvány; saját gépjármű. Foglalkoztatás jel-
lege: teljes munkaidős; A/B hetes munkarend;
hétvégi munkavégzés; hétvégi készenlét

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy
műszakos munkarend

Feltétel: B kategóriás jogosítvány. Foglalkoztatás
jellege: 8 órás munkaidő, egy és több műszakos
munkarend

Feltétel: C kategóriás jogosítvány. Foglalkoztatás
jellege: 8 órás munkaidő, egy és több műszakos
munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség. Foglalkoztatás jel-
lege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség, B kategóriás
jogosítvány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munka -
idő, egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú építőipari végzettség, B kate-
góriás jogosítvány. Előnyt jelent: vezetői kvalitás

Feltétel: középfokú műszaki végzettség, B kate-
góriás jogosítvány, számítógépes alapismeret.
Előnyt jelent: építőipari szakirány

MUVEZETO

VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKREFERENS

KARBANTARTÓ

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ, 
GÉPI PARKGONDOZÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

GÉPJÁRMUVEZETO

VILLANYSZERELO, 
LAKATOS-KARBANTARTÓ

KOMUVES BRIGÁDVEZETO

MUSZAKI ELOKÉSZÍTO

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́

´́

´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́

„Az emberek fejében van egy kép, mely sze-
rint ami olcsó, annak nincsen értéke. A világ
számos táján jártam, illetve dolgoztam ko-
rábban. Tudom, hogy milyen erőfeszítésbe
és milyen költségekbe kerül a víz előállítása,
a hálózatok kiépítése és működtetése. Saj-
nálattal látom, hogy vannak, akik ezt szol-
gáltatást nem értékelik kellőképpen” – nyi-
latkozta a szerkesztőnek Rácz Attila.

Az elnök-vezérigazgató a cikkben elmondta:
„Nálunk a díjakat nem a piaci szereplők ala-
kítják a profit érdekében, hanem az állam
határozza meg a felhasználók érdekében.
Magyarországon 10 éve ugyanazokkal a dí -
jakkal dolgozunk, és ha volt is a rendszerben
„tartalék”, az mára elfogyott. Nem a szolgál-
tató a fontos, hanem a szolgáltatás! Cégve-
zető kollégáimmal komoly vitákat folytatunk
a különböző koncepciókról, megoldásokról.
Mindenki dolgozik a saját igazáért, és ez így
is van rendjén. Biztos vagyok abban, hogy
rövidesen átfogó strukturális változások
lesznek a rendszerben, mert az utóbbi idő-
ben tapasztalt elképesztő méretű kihívások-
ra válaszokat kell adni.

VIZEINK ÉS HALAINK

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

A napokban megjelent Vizeink és
halaink című könyv szerkesztője,
Ferencz Rezső készített riportot
Rácz Attilával, a Pannon-Víz Zrt.
elnök-vezérigazgatójával.

A riportból kiderül, hogy az elnök-vezérigaz-
gató nemcsak az egyik legsikeresebb vízi-
közmű-szolgáltató vállalatot vezeti, hanem
a MaVíz – Magyar Víziközmű Szövetség
stratégiai ügyekért felelős alelnöke és a Ma-
gyar Hidrológiai Társaság GYMS alelnöke is,
ezek a tisztségek mind ugyanazt a munkát
jelentik számára. 

„A céljaink és a feladataink nem változtak,
azaz fenntartjuk az ivóvíz- és szennyvízszol-
gáltatást, munkát biztosítunk a kollégáink-
nak. Szakmailag, szervezetileg és elkötele-
zettségben készen állunk arra, hogy megfe-
leljünk a változásoknak, melyeket a megvál-
tozott körülmények megkövetelnek. Büszke
vagyok arra, hogy az eltelt években sikerült
a kihívásoknak megfelelni tudó céggé fej-
leszteni a Pannon-Víz Zrt.-t.” – jelentette ki
Rácz Attila az interjúban. 

A teljes cikk elolvasható a 
www. pannon-viz.hu weboldalon.
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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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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

Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes
Győri Audi ETO KC esetében a világ
egyik legjobb női kézilabdacsapatáról

beszélhetünk, de a női labda rúgó-NB I.-ben és
a kosárlabda-élvonalban is van élcsapata a
Rába-parti városnak. Emellett az egyéni
sportágak győri képviselőire, például az atlé-
tákra, a kajak-kenusokra és az úszókra is
büszkék lehetünk. Az említett sportágak kép-
viselői olimpiai aranyéremmel, világ- és Euró-
pa-bajnoki címekkel örvendeztették meg a
győrieket az elmúlt esztendőkben. Hatalmas
elismerés a városnak, hogy a Győri Atlétikai
Club 185, a Győri Vízisport Egyesület 100, a
Győri Úszó Sportegyesület pedig 40 millió fo-
rintot kap. A három egyesület, amely az első
kategóriába került a kilenc kiemelt vidéki
sportszervezet közé, összesen tehát 325 mil-
lió forintos támogatásban részesül.

Papp Oszkár elnök büszke rá, hogy a Győri
Atlétikai Clubot a legjobbak között tartják
számon idehaza.
„Az elmúlt két és fél év kemény munkájának
köszönhető, hogy a kiemelt győri egyesületek
listáján a harmadik helyről az elsőre ugrot-
tunk. Felnőtt Eb-aranynak, világbajnoki ezüst-
éremnek és Világkupa-győzelmeknek is örül-

325 MILLIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁS
A GYŐRI SPORTEGYESÜLETEKNEK

hettünk az elmúlt időszakban. 70 magyar baj-
noki címet szereztünk, és összesen 100 spor-
tolónk lett az ország legjobbja. Nagy megtisz-
teltetés számunkra a 185 millió forintos álla-
mi támogatás, amelynek egyébként szigorú
felhasználási szabályai vannak. Arra kell for-
dítanunk, ami a fejlődésünket szolgálja. Költ-
hetjük például eszközök beszerzésére vagy
bérekre” – mondta Papp Oszkár.

Petrov Iván, a Győri Úszó Sportegyesület ve-
zetőedzője hangsúlyozta, a 40 millió forintos
támogatást nem használhatják például a re-
zsiköltségek fedezésére, a teljes összeget a
sportágfejlesztésre kell fordítaniuk.

„A versenyzőkre és az edzőkre költhetjük a
pénzt annak érdekében, hogy a sportszak-
mai munkát még magasabb szintre emeljük.
Ebből az összegből fedezhetjük például a
trénerek továbbképzését, illetve az edzőtá-
bort és a versenyeken való részvételt az
úszóink számára. A pénz plusztámogatást
jelent számunkra az eddigi lehetőségeinken
felül. Erős utánpótlásbázisunk van, össze-
sen 25 versenyzőnk szerepel a különböző
válogatottakban, büszkék vagyunk a jövő
bajnokaira és a felnőtt győri úszókra is. Ko-
moly céljaink vannak ebben az esztendőben
is, minél hamarabb igyekszünk megszerezni
a kvalifikációt a párizsi olimpiára. Remélhe-
tőleg legalább három versenyzőnk szerepel-
het majd az ötkarikás játékokon” – fogalma-
zott Petrov Iván.

Weisz Róbert társelnök szerint a 100 millió fo-
rintos támogatás nagyban segíti a Győri Ví-
zisport Egyesületet, hogy még tovább fejlődjön.
„Az a célunk, hogy sikerüljön megtartanunk
a versenyzőink létszámát, s őket még ma-
gasabb szintre juttassuk. Kvalifikációs év
van az ötkarikás játékokat illetően. Minden
szakágban válogatott versenyzőink vannak,
legyen szó a felnőttekről vagy az utánpótlás
korúakról. Az olimpiai kvalifikációt elsősor-
ban Kopasz Bálinttól és Takács Kincsőtől
várhatjuk idén” – jelentette ki Weisz Róbert.
Az országos sportegyesületi rangsorban,
amelyet a 2022-es évben az olimpiai rend-
szerben elért eredmények alapján állítottak
fel, az ötödik helyet sikerült megszerezniük.

„Szerencsére 2010 óta folyamatosan az él-
mezőnyben vagyunk. Nagyon jólesik az anya-
gi támogatás, hiszen ezzel elismerik a mun-
kánkat. Büszkék lehetünk a győri sportegye-
sületekre” – jegyezte meg Ábrahám Csaba, a
Győri Vízisport Egyesület elnöke.

Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcali Gábor

Győr az élet minden területén a legsikeresebb hazai városok közé
tartozik, és ez alól a sport sem kivétel. A klubok nem mellékesen
utánpótlás szinten is sikert sikerre halmoznak, s fényes jövőkép-
pel rendelkeznek. Az utóbbi időszakban elért kiváló eredmények-
nek köszönhetően az állam idén három győri sportegyesületet is
kiemelt támogatásban részesít a központi költségvetésből. 
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Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
munkatársat keres: 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
munkakörbe.

További információk:
06-96/314-322/152 mellék

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu

„Mint küzdősportban felnőtt embernek, ez
fantasztikus dolog. Gyerekkorom óta csodá-
lom a japán küzdősportok világát” – kezdte
dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere
a sajtótájékoztatón, aki nemcsak városveze-
tőként, de a dzsúdószövetség alelnökeként
is nagyra tartja ezt a lehetőséget.

„Az SKIF (Shotokan Karate-Do International
Federation) a világ legnagyobb karateszö-
vetsége, amelyet 1978-ban alapítottak. Há-
romévente rendezzük meg a világbajnoksá-
got, ez lesz a tizennegyedik alkalom” –
mondta Kancho Nobuaki Kanazawa, a nem-
zetközi szövetség elnöke. „Szívből köszö-
nöm mindenkinek, minden érintettnek itt
Magyarországon, aki otthont ad ennek az
eseménynek” – emelte ki Kanazawa, aki azt
is elmondta: nehéz időszakon van túl a szö-
vetség és a világ is, ezért is nagy dolog, hogy

Impozáns városok sorába lép Győr: a 14. Shotokan Karate-Do International világbajnokságot váro-
sunkban rendezik. A helyszín az Olimpiai Sportpark és az Audi Aréna lesz. A versenyt korábban
Tokió, Sydney és Athén is megrendezte.

KÖZEL KÉTEZER KARATÉST VÁRNAK
Szerző: Mireider Máté
Fotó: Marcali Gábor

a világbajnokság mellett világkongresszust
is tarthatnak Győrben. „A világ problémái
nem oldódtak meg, ezért még nagyobb je-
lentősége van annak, hogy találkozunk” –
tette hozzá Kanazawa, aki elmondta: a ma-
gyar szövetséget a Japánban működő köz-
pont is rendkívüli mértékben támogatja.

KAMMERER ZOLTÁN A FÖLDRENGÉSEK
KÁROSULTJAINAK GYŰJT

A háromszoros olimpiai bajnok győri kajakos gyűjtést indított a
török és szír földrengés károsultjainak megsegítésére.

„Előzetesen 55 ország 1800 sportolójára szá-
mítunk” – mondta Lovász György, a Shotokan
Karate-Do International Federation magyar-
országi szövetségének elnöke, aki azt is ki -
emelte: kata és kumite, azaz formagyakorlat
és küzdelem formában lesznek a versenyek,
egyéni és csapatszinten.

„Egyik reggel futás közben jutott eszembe, milyen szerencsések vagyunk itt a Kárpát-me-
dencében, hogy békében élhetünk, miközben a szomszédunkban háború dúl, kicsit arrébb
pedig szintén rengeteg ember veszítette el a családját és az otthonát.” „Nagyon sokat ed-
zőtáboroztam Törökországban, szép emlékek kötnek oda, így hát arra gondoltam, elindítok egy
jótékonysági akciót. Jómagam 100.000 forintot ajánlottam fel, a kezdeményezéshez bárki csat-
lakozhat” – mondta el a Győr+ Médiának a kajaklegenda. „Kamera" e hét vasárnapig, vagyis
február 26-ig várja az adományokat, amelyet Törökország magyarországi nagykövetének
fog átnyújtani. A számlaszám és a további technikai információk megtalálhatók Kammerer
Zoltán hivatalos Facebook-oldalán.
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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
felveszünk mûszakvezetô,
eladó-pénztáros, áruátvevô-
raktáros munkakörbe kollégá-
kat. Pályakezdôk, nyugdíjasok je-
lentkezését is várjuk. Jelentkezés
helyben, az üzletvezetônél vagy
fényképes ön életrajzokat a
munkahelygyor@ gmail.com
e-mail-címre várjuk.

Kiemelt ajánlat: febr. 24—márc. 2.

1499 Ft/kg

Csirkemellfilé

HB Lager 
dobozos sör

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

CBA Piros teavaj 
100 g, 5990 Ft/kg

599 Ft/db

269 Ft/db

Kocsonyának való húsrészek
teljes választékban,

folyamatosan kaphatók!

Mesés tejföl
330 g, 1663,64 Ft/kg

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

189 Ft/db

549 Ft/db

1999 Ft/kg

35% árcsökkenés

Trappista tömbsajt
30% árcsökkenés

ASERCO UNI Győr női kosárlabdacsapatának
játékosa, Dubei Debóra volt a Győr+ Média
podcastjének, a Spíler című műsornak a

vendége. Az Európa-bajnokságra kijutott magyar
válogatott csapatkapitánya arról is beszélt, hogy
miért választotta Sopron helyett Győrt, hogy mivel
töltik szabadidejüket a csapat tagjai, és hogy miért
nem lett végül színésznő a kosárlabdázóból.

„Próbálok mindig olyan döntéseket hozni, amelyek
hosszú távra szólnak. Miskolcról az érettségi után
akartam eljönni, és a Sopron óriási lehetőséget kí-
nált. Tizennyolc évesen az Euroligában szerepelhet-
tem, eljutottunk a Final4-ig, és öt éven át remekül
éreztem magam abban a közegben. A váltás inkább
arról szólt, hogy több játéklehetőséget kapjak, egy
olyan együttesben, ahol kulcsszerep vár rám. Anyu-
kám kosárlabdázott, és ebben az esetben előnyt je-
lentett, hogy ő tapasztalt volt abban, amivel a lánya
foglalkozik" – mondta Győrbe igazolásáról Dubei
Debóra. A 26 éves kosaras elárulta azt is, hogy volt
lehetősége az Egyesült Államokban, egyetemi csa-
patban folytatni pályafutását, de az a lehetőség ke-
vésbé volt vonzó számára, mint az, hogy élsportoló-
ként Európában bizonyítson. A győri kosaras büszke
arra, hogy csapatkapitányként ott lehet abban a vá-
logatottban, amely kijutott a kontinensbajnokságra.

„Ez a korosztály utánpótlás szinten nagyon erős volt,
hiszen bronzérmesek voltunk például U17-es világ-

bajnokságon is. Most a felnőttek között játszunk
együtt, és kiegészülve rutinosabb kosarasokkal, na-
gyon sikeresek lehetünk a jövőben. Nem lehetetlen
megugrani azt a szintet, amit nagyon régóta nem tud
megtenni a női válogatott, nevezetesen, hogy ott le-
gyünk egy olimpián vagy világbajnokságon. Én azt
vallom, hogy merjünk nagyot álmodni, különben
nincs értelme az egésznek. Az utolsó Eb-selejtező
után az öltözőben elhangzott az közöttünk, hango-
san, kimondva, hogy irány az olimpia!”

És hogy Dubei Debóra mennyire van „belebonyolódva”
a kosárlabdába? Azt mondja, eléggé. Ha például vasár-
nap a tévében megy egy meccs és nincs más dolga,
akkor nézi, de így van a focival és a kézilabdával is. 

„Persze nem csak ez tölti ki a napomat, sok minden
mást is szeretek csinálni, szeretek olvasni, zenét
hallgatni, filmeket nézni, sétálni, és sajnos vásárolni
is. Ez megnyugtat, és a rosszkedvre is gyógyír.

Nagyon szeretek énekelni, és talán nincs is rossz
hangom, de félénk vagyok a színpadhoz. A színészet
mindig is foglalkoztatott, és a számomra komfortos
közegben szeretek szerepelni. Gyerekkoromban
mindig úgy mutatkoztam be: Dubei Debóra Francis-
ka, színésznő! Üknagyapám egyébként színész volt,
tehát lehet, hogy ezt innen örököltem, ám végül a
sportot választottam” – mondta a Spíler című mű-
sorban a kosárlabdázó. A podcast felvételét meg-
nézhetik szerdától YouTube-csatornánkon, a Győr+
Televízió ban március 1-jén 19.25-kor, és meghall-
gathatják jövő pénteken 19 órakor a rádióban.

SZÍNPAD HELYETT 
A KOSÁRLABDÁT VÁLASZTOTTA

DUBEI DEBÓRA PÁLYAFUTÁSÁRÓL MESÉLT A SPÍLERBEN

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter
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A BÉRLETES ELŐADÁSOKRA IS VÁLTHATÓK JEGYEK.

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ

1. szerda 17.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Radnóti I. kategória

Radnóti II. kategória

2. csütörtök 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Simon Kázmér

3. péntek 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Gárdonyi

4. szombat 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Kisfaludy

5. vasárnap 15.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Betlen I. kategória

Betlen III. kategória

7. kedd 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Kiss Bazsa

8. szerda 10.45 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Paál István

19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Lelkes Dalma

10. péntek 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Várady

11. szombat 15.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Csengery

19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Somlai

12. vasárnap 15.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Sipka II., Betlen II.

utolsó bérletes előadás Gáti II., Radnóti III.

kategória

NAGYSZÍNHÁZ

24. péntek 19.00 Oliver! Várady

25. szombat 11.00 Oliver! bérletszünet

26. vasárnap 15.00 Oliver! Sipka

28. kedd 19.00 Primadonnák bérletszünet

29. szerda 17.00 Oliver! Radnóti

30. csütörtök 19.00 Oliver! Déryné

31. péntek 19.00 Puskás, a musical bérletszünet

KISFALUDY TEREM

23. csütörtök 19.00 Minden jegy elkelt bérletszünet

24. péntek 15.00 Az öldöklés istene bérletszünet

25. szombat 19.30 Frankie, a király és a kárhozott – bérletszünet

Bakos-Kiss Gábor Frank Sinatra-estje
26. vasárnap 11.00 Tom Sawyer kalandjai bérletszünet

19.00 Esőember bérletszünet

PADLÁSSZÍNHÁZ

4. szombat 19.30 Az erősebb bérletszünet

9. csütörtök 19.30 A műselyemlány bérletszünet

14. kedd 19.30 152 lépés Auschwitz felé bérletszünet

17. péntek 19.30 Az erősebb bérletszünet

31. péntek 19.30 Az erősebb bérletszünet

MÁRCIUSI MUSOR´́

Online jegyvásárlás:
www.gyoriszinhaz.hu

MÁRCIUS VÉGÉN 

ÚJRA A GYORI NEMZETI 

SZÍNHÁZBAN!
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