


„Jó hírem van a győriek és a Győr környéki em-
berek számára, most már biztosan megépülhet
az új mentőállomás, megszületett az ehhez szük-
séges, utolsó kormányzati döntés is” – mondta a
Győr Plusznak Kara Ákos. „A magyar kormány 3
milliárd 345 millió forintot biztosít a beruházásra,
melynek munkálatai még az idén el is indulhat-
nak” – tette hozzá az országgyűlési képviselő. 

„Korábban országgyűlési képviselőként felkarol-
tam a győri mentősök és a megyei kórház veze-
tésének azt a javaslatát, hogy épüljön városunkban

A képviselő azt
is hozzátette,
hogy ezen a héten,
szerdán a leendő új
mentőállomás területén
munkamegbeszélést tartot-
tak, ahol tájékoztatást kapott a
mentőállomás építésének várható
menetrendjével kapcsolatban az építte-
tő állami szervezettől. „A részükről ott el-
hangzott, hogy a kivitelező néhány heten belül
már meg is kezdi a beruházást. Az építési munkák
befejezési határideje 2023. július vége. A szüksé-
ges működési engedélyek beszerzése után vár-
hatóan 2023 őszén kezdi meg működését az új
mentőállomás."

„Nagyon köszönjük a mentősöknek azt az em-
berfeletti munkát, amit nemcsak a Covid-jár-
vány idején, hanem nap mint nap végeznek” –
hangsúlyozta a képviselő. „Országgyűlési kép-
viselőként Győr és az egész térségünk fejlődé-
séért és biztonságáért dolgozom továbbra is”
– zárta szavait Kara Ákos.

Jöhet az újabb fejlesztés Győrben, indulhat az új
mentőállomás építése. Erről Kara Ákos országgyűlési
képviselő számolt be a Győr Plusz Médiának.
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KARA ÁKOS: MEGÉPÜL AZ ÚJ 
GYORI MENTOÁLLOMÁS  

egy új és korszerű mentőállomás a kórház köze-
lében. Győr város vezetői és Orbán Viktor minisz-
terelnök is támogatták a kezdeményezésemet,
így kerülhetett be a Modern Városok Programba
ez a projekt” – fogalmazott a politikus. „A fejlesz-
tés a kórház közelében, a Szauter utca mellett, az
egykori laktanya területén készülhet el az Orszá-
gos Mentőszolgálat és a kórház korábbi vezeté-
sének javaslatára. Modern, korszerű épület készül,
amely megfelelő környezetet biztosít majd az Or-
szágos Mentőszolgálat szakemberei számára a
munkavégzéshez” – emelte ki Kara Ákos.

Nyárra elkészül a Reptéri út régóta várt felújí-
tása, ezt mondta a Győr Plusz Médiának a vá-
ros országgyűlési képviselője. Simon Róbert
Balázs kiemelte, több mint 800 millió forintból
útfelújítás és kerékpárút-építés is zajlik az érin-
tett szakaszon. 

„Tavaly ősszel számoltunk be arról, hogy egy
TOP-projekt keretében végre elindulhat a rend-
kívül forgalmas Reptéri út felújítása, azóta pedig
folyamatosan megy a munka az érintett szaka-
szon” – számolt be a Győr Plusz Médiának
Simon Róbert Balázs. „Az utat több mint 1100
méter hosszan újítják fel, a Martin utcától egé-
szen a Hűtőház útig, mellette pedig egy több
mint 2200 méter hosszú, kétirányú kerékpárút

NYÁRRA ELKÉSZÜL A REPTÉRI ÚT
is épül” – tette hozzá az országgyűlési képviselő.
„A munkák időarányosan jól haladnak, hiszen
szemmel láthatóan, látványosan szépül a Rep-
téri út, amelynek tervezett befejezési határideje
július eleje” – hangsúlyozta a politikus. „Az út-
felújítás és a kerékpárút-építés mellett a csapa-
dékvíz-elvezetést is megoldják ezen a szaka-
szon és a közvilágítást is kiépítik az út mentén,
de az autóbusz-megállópár is jóval rendezet-
tebb lesz” – emelte ki Simon Róbert Balázs.
„Nagyon forgalmas ez az utca, a személyautó-
kon kívül sok tehergépjármű is halad erre, illetve
a környéken sok cég és vállalkozás működik,
ahová rengetegen járnak biciklivel, azt hiszem,
nem kell magyarázni, miért fontos a Reptéri út
felújítása” – zárta szavait a képviselő.
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A hét kiemelt híre, hogy az ETO FC csapatánál
tulajdonosváltás történt. Hogyan alakult ki a
kapcsolat Világi Oszkárral, és mit vár az új tu-
lajdonos által működtetett csapattól?
Két éve, amikor polgármester lettem, elég mar-
kánsan kinyilvánítottam a véleményemet az ETO
férfi focicsapatának teljesítményéről. Akkor meg-
ígértem: mindent megteszek annak érdekében,
hogy a győri zöld-fehér klub ismét az első osztályú
ligában szerepelhessen.  A klubnak a múltja alapján
egyértelműen ott lenne a helye, de az akkori és a
jelenlegi teljesítménye alapján erre semmi esély
nem volt. Leültem Mányi úrral, a klub eddigi tulaj-
donosával. Világosan látszott: annak ellenére, hogy
ő óriási szívességet tett Győrnek, hiszen megmen-
tette a klubot a széteséstől a Tarsoly Csaba utáni
nehéz helyzetben, nincs megfelelő ambíciója ah-
hoz, hogy a csapatot az élvonalba vezesse. Néhány
szurkoló bírált azért, mert őszintén és nyíltan el-
mondtam a véleményemet, de még a vak is látta,
hogy az a munka, ami ott folyik, nem vezet az él-
vonalba. Aztán másfél évvel ezelőtt Dunaszerda-
helyen – ami azóta a testvérvárosunk – találkoz-
tam Világi Oszkárral, aki bemutatta az ottani DAC
profi működését, és megdöbbentő volt az, hogy
egy tőlünk negyvenegy kilométerre fekvő kisvá-
rosban igen profi módon felépített és menedzselt
együttes működik, amelynek akkor ráadásul egy-
kori győri játékos volt a csapatkapitánya. Akkor fel-
vetettem Világi Oszkárnak, hogy szerintem szá-
mára igazán szép, nemes feladat és kihívás lehet-
ne, ha átvenné a győri ETO-t, és az NB I. egyik
meghatározó csapatát faragná belőle. Először fel-
csillant a szeme, de aztán inkább elhárította a fel-
kérésemet. Egyikünk sem az az ember azonban,
aki könnyen feladja a céljait, vagy megfutamodik a
kihívások elől, és számos beszélgetésünk eredmé-
nyeképpen alaposan átgondolta a döntést. Majd a
rá jellemző precizitással, szakmailag megvizsgálta
a lehetőségeket, és most már közösen be is jelen-
tettük: a továbbiakban tulajdonosként vállalja a
győri ETO klub és akadémia menedzselését. Világi
Oszkár személyisége, tudása, vezetői képessége,
következetessége számomra garancia a profi,
eredményes munkára. A cél nem lehet más, mint
az NB I.-be jutás, majd az ottani jó szereplés. 

HARSOGJON ÚJRA A „HAJRÁ, ETO”!
A POLGÁRMESTER SZERINT A LEHETETLENT IS MEG KELL PRÓBÁLNI

Ma már a focicsapatokat nem a város tartja fenn, hanem a sportot szerető üzletemberek – hangsúlyozta
dr. Dézsi Csaba András polgármester, aki kezdeményezője volt annak a megoldásnak, hogy a nagy múltú
ETO labdarúgócsapatát a sikeres dunaszerdahelyi vállalkozó, a szlovák első osztály egyik legsikeresebb
csapatának, a DAC-nak a tulajdonosa, dr. Világi Oszkár vegye át.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Nem jelent gondot, hogy más tulajdonában
van a stadion és a csapat?
Egyet tudok: várom azt a pillanatot, amikor
megtelnek a győri stadion lelátói, és harsog a
„Hajrá, ETO!” buzdítás. A többi részletkérdés,
feladat, amit meg kell oldani.

Elbír a város két NB I.-es csapatot? Hiszen a
Gyirmót már ott játszik, s bár a sereghajtók
között van, de biztató módon legutóbb a Hon-
védot is legyőzte.
Miért ne bírna el? Ma már a focicsapatot nem
a város tartja fenn, hanem a sportot szerető
üzletemberek. A két győri egyesület sem a vé-
letlennek vagy a szerencséjének köszönheti le-
hetőségeit, hanem olyan üzletembereknek,
akik a saját tehetségük, kitartásuk, kemény
munkájuk és profi szemléletük eredményekép-
pen üzleti alapon, jól szervezett klubot működ-
tetnek. Budapesten nem két, hanem több fut-
ballklub játszik az élvonalban, Győrből miért ne
juthatna fel kettő az NB I.-be?

A sportok közül miért a foci érdekli legjobban
a győri közönséget?
A győrieknek rendkívül fontos a kézilabda is.
Győrben működik a világ legjobb női kézilab-
dacsapata. A győri Görbicz Anita személyében
tavaly a világ legjobb kézilabdázóját vonultat-
tuk vissza, de említhetek más sportágat is: Ko-
pasz Bálint személyében friss olimpiai bajno-
kunk van, és még sorolhatnám a többi sportág
kiemelkedő személyiségeit is. Győrben tehát
nemcsak a focit kedvelik, más sportágakban is
fényes teljesítményt nyújtanak a sportolóink.
Ez az igényesség és a világszínvonal azonban

nem csupán a sportban, hanem az iparban, a
tudományban, az oktatásban is jelen van. Ha a
saját szakterületemet nézem, világszínvonalú
szívcentrum működik a kórházban, de a jármű-
ipar teljesítménye is kiemelkedő, világszínvo-
nalú, prémium kategóriás autókat gyártanak az
Audiban, és sok más olyan munkaterület van,
amelyre ugyanez elmondható. Az egyetemnek
is az a célja, hogy a világ oktatásának élbolyába
kerüljünk. Győr és a győri emberek már csak
ilyenek. Győr sikere a győri emberek munkájá-
nak köszönhető, semmi másnak.

Győr imázsának, jó hírének mennyit jelente-
nek a sportsikerek? 
Nem tudom, hiszen ezt nagyon nehéz mérni.  Én
csak azt tudom, hogy mindenben, mindenkor a
legjobbra kell törekednünk. Az egyik kedvenc
mondásom úgy szól: ha nem próbálod meg a le-
hetetlent, akkor a lehetségest sem fogod elérni. 

A Covid-járvány és a gázárak emelése idején
mi a lehetséges a város költségvetésében?
Sajnos a gázszolgáltató jogászaink szerint jogta-
lanul felmondta az érvényes, a város számára elő-
nyös szerződést a Győr-Szollal, amely a távhőt és
a meleg vizet szolgáltatja. Olyan ez, mint amikor
egy családot váratlanul kirabolnak a hónap elején,
és a kabátzsebben talált maradék forintjaikat úgy
kell beosztani, hogy legyen mit enni a következő
hónap elejéig, amíg megjön az újabb fizetés, köz-
ben pedig a szolgáltatók követelik rajtuk az ese-
dékes díjakat. A város helyzete persze ennél sok-
kal bonyolultabb, de önhibánkon kívül kerültünk
olyan helyzetbe, hogy nekünk kell magyarázkod-
nunk, és fájdalmas döntéseket hoznunk. A Győr-
Szol Zrt. megtette a feljelentést, s reményeim
szerint ezek az elvett milliárdok előbb-utóbb visz-
szakerülnek a város kasszájába. A költségvetés
egyensúlyát azonban addig is meg kell tartani. Jó
hír viszont, hogy megvan a pénz az új mentőállo-
másra, köszönhetően Kara Ákos országgyűlési
képviselő úr kitartó munkájának, aki minden alka-
lommal, amikor megállt a folyamat, elment min-
den minisztériumba, hivatalba, és nem engedte,
hogy ez a projekt a halasztott beruházások közé
kerüljön. Szerencsére Győrnek két kiváló ország-
gyűlési képviselője van. Simon Róbert Balázsról
fontos tudnunk, hogy jelentős szerepe van abban,
hogy Győr városa kiváló élményfürdővel gazda-
godhat a jövőben.
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Dr. Torma András a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
az Audi Hungaria környezetmenedzsmentjének szakértője, a város Környezetvédelmi Bizottságának tagja.

Mi az ön szakterülete?
Egyrészt a klasszikus vállalati környezetvéde-
lemmel foglalkozom, azaz minden olyan dolog-
gal, ami által egy vállalat környezeti teljesítmé-
nye javítható.  A másik, ami a fő kutatási irá-
nyom: a komplex helyzetek megértése, model-
lezése, szimulációja és a döntéshozatal támo-
gatása környezetvédelmi szempontból. Ha be-
avatkozunk valahol a környezetbe egy általunk
pozitívnak vélt módon, lehet, hogy egy másik
környezeti elemnél ez már negatív hatást fog
kifejteni. Például az elektromos autózás egyfe-
lől jó, hiszen helyben valóban nincs szén-dio-
xid-kibocsátás. Ám ha a jármű teljes élettarta-
mát nézzük, akkor nem annyira rózsás a hely-
zet. A szükséges nyersanyagok kibányászása,
a gépkocsi előállítása, használata, majd hulla-
dékká válása már egész más képet mutat, nem
beszélve a mobilitáshoz szükséges villamos
energia előállításáról. Rendkívül fontos tehát a
folyamatok komplex áttekintése. Kollégáimmal
egy olyan eszköz kifejlesztésén dolgozunk, ami
pontos választ ad arra, hogy az adott döntés-
nek ténylegesen milyen lesz a fenntartható-
ságra gyakorolt hatása.

Ezzel próbáljuk segíteni a döntéshozókat a he-
lyes irány megválasztásában. Így készítette el
tanszékünk Győr klímastratégiáját, amit tavaly a
város közgyűlése elfogadott. Ugyanígy a telepü-
lésfejlesztési stratégia környezetvédelmi részé-
nek kidolgozásában is részt veszünk. Egy fenn-
tartható energia–klíma akcióterv elkészítése is
folyamatban van. Ezek mind segítik a város -
vezetőket, hogy ne csak az adott pillanatban ren-
delkezésre álló információk alapján döntsenek,
hanem legyen egy hosszú távú víziójuk arról, ho-
vá akarunk eljutni a fenntarthatóság terén.

Győrben az utóbbi időben pozitív változások tör-
téntek, mind a város vezetése, mind a Környe-
zetvédelmi Bizottság részéről. Jó látni, hogy va-
lóban komoly munka folyik. Ugyanakkor gyorsan
nő a város, nő a jólét. Ezért egyre fontosabb,
hogy az emberek belássák: úgy is élhetünk job-
ban, ha nem terheljük a környezetünket.     

Ön szerint melyek a kritikus pontok?
Az egyik az, hogy a város klímamérlege defici-
tes. Jóval több üvegház hatású gázt bocsát ki a
város, mint amennyi elnyelésére alkalmas

NEM MIND SZEMÉT, AMI HASZONTALAN
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter   

terület van. Brutálisan nagy a különbség, az el-
nyelő kapacitás az összes kibocsátásnak mind-
össze 1 százaléka. Ez az előttünk álló egyik leg-
nagyobb kihívás. Talán nem is gondolják sokan,
hogy télen a lakossági tüzelés jelentős mérték-
ben hozzájárul ehhez a terheléshez.

A másik az örök problémát jelentő szelektív
hulladékgyűjtés. Egyrészt kérdés, mennyire ér-
tik és érzik úgy az emberek, hogy valóban ér-
demes külön gyűjteni. Másrészt, vajon műsza-
ki, szakmai oldalról mennyire hatékony a be-
gyűjtést, szállítást végző logisztikai rendszer?
Szintén fontos a közlekedésből adódó káros-
anyag-kibocsátás problémája. Egyre több dugó
van, egyre lassúbb a forgalom, egyre több a
gépkocsi, a levegőszennyezés is nő, ami egész-
ségügyi problémákhoz vezet és jelentősen nö-
veli a klímalábnyomot.

Gondot okoz az évente többször, hirtelen lezú-
duló extrém csapadékmennyiség, ami túlter-
heli a csatornahálózatot, villámárvizekhez ve-
zet. Minderre az infrastruktúra nincs felkészül-
ve. A lefolyók tisztítása mellett fontos tudni,
hogy sok esetben a csatorna áteresztő ke-
resztmetszete nem elégséges ekkora mennyi-
ségű esővíz elvezetéséhez. Amikor építették,
még más csapadékmennyiségekre kellett mé-
retezni ezeket a rendszereket. Másrészt a vá-

rostervezés sem készült fel ilyen helyzetekre.
Egyre nagyobb a burkolt felület aránya, még a
családi házas övezetekben is hódít a térkő, így
viszont nem tud elszikkadni a csapadéktöbb-
let. Ez már komplex probléma, komoly város-
szervezési, infrastrukturális beruházást igé-
nyel a megoldása.

Melyik az a terület, ahol kisebb odafigyeléssel
látványos változásokat érhetünk el?
A számunkra már haszontalan dolgokra ne fel-
tétlenül hulladékként tekintsünk, hanem úgy,
hogy az még értékes lehet valaki számára. Ez
az alapja a körforgásos gazdaságra való átté-
résnek. Egy anyagot, amíg lehet, hasznosít-
sunk, hogy minél később kerüljön ki a körfor-
gásból. Ha kikerül, akkor hulladékként terheli a
környezetet, ráadásul az újragyártása plusz
erőforrást igényel. Úgy gondolom, ez az a terü-
let, ahol szemléletformálással, minimális intéz-
kedéssel, az információk összekötésével jó
eredményeket érhetünk el.                          

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG FELÉ
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Agyőri közösségi korcsolyázás hőskorát
Némáné Kovács Éva dolgozta fel a Győri
Szalonban több, izgalmas és korabeli

forrást felvonultató cikkben. Ezek felhasználá-
sával nyerhetünk most bepillantást a győri
egyesületi korcsolyázás kezdeteibe, a szerző
hozzájárulásával.

Londoni, majd bécsi mintára Magyarországon
először 1869 decemberében alakult meg a Bu-
dapesti Korcsolyázó Egylet 400 taggal. A diva-
tos korcsolyázás Győrött is egyre népszerűbbé
vált. 1869–70 telén először a Kálvária melletti
réten találtak csúszkálásra alkalmas helyet a
győriek, ahol a város hölgyei is megjelentek. A
jégsport hódolói alig egy évvel a budapesti
megalakulás után helyben is egyesületbe tö-
mörültek. 1870. november 27-én nagyszámú
érdeklődő jelenlétében a megyeházán kezdő-
dött meg a „Győri Korcsolyázó-Egylet” megala-
kítása, az országban az elsők között. Zalka Já-
nos püspök is a megalakult egylet tagja lett, ő
adta használatba az egyesületnek a győrszigeti
fürdő melletti területet, püspöki tulajdont.

Az egylet néhány hét alatt, december közepére
már 200 tagot számlált. Az első egyesületi kor-
csolyázást 1870. december 29-én tartották
Győrött. A megjelent 140 tag kecses (és kevés-
bé kecses) siklását a Győri Közlöny korabeli tu-
dósítása szerint mintegy kétezer érdeklődő fi-
gyelte izgatottan a Rábca partján.

A következő hónapban Győr-Szigetben rendez-
tek korcsolyázóünnepélyt, és a korcsolyázás

AZ ÖTTEVÉNYI JÉGKIRÁLY ÉS 
A GYORI KORCSOLYÁZÁS HOSKORA

Szerző: Győr+
Fotó: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Archívuma

hamarosan annyira népszerű lett a városban,
hogy 1872-ben az első versenyt is meghirdet-
ték a valamikori Rábca-hídnál, külön férfi és női
kategóriákban. Győrben különösen sok embert
vonzottak az esti, lampionos „jégünnepélyek”.
Az ilyen eseményeken rendszerint a tűzoltó-
vagy a katonazenekar szolgáltatta a zenét, és
fényjáték is várta a résztvevőket.

Az 1880-as évek nehézségei után 1885-ben
éledt újjá a győri korcsolyázó egyesület. Zech-
meister Károly, az egylet elnöke 1886-ban kér-
vényezte, hogy a Rába folyó partján, a Hosszú
híd mellett (a mai Petőfi híd valamikori elődje)
a város tulajdonában levő úgynevezett „Prater
területén” állandó korcsolyapályát alakíthassa-
nak ki. Ez a terület lett a tereprendezés után az
új egyesületi jégpálya.

1889-ben a „magyar jégkirály”, a Győr-Moson-
Sopron megyei Öttevényről származó Földváry
Tibor győri bemutatójától volt hangos a sajtó.
„Az ország első bravurkorcsolyázója a közön-
séget vakmerően merész, igazán művészies,
elegáns figuráival és finominális mutatványai-
val” ejtette ámulatba. Földváry nem melléke-
sen 1895-ben Budapesten Európa-bajnoki cí-
met szerzett, majd visszavonulása után kidol-
gozta a korcsolyasport versenyrendszerét.

Az 1890-es évek derekán már két korcsolya -
egyesület és pálya működött a városban. A Rá-
ba partján a Hosszú híd melletti drágább be-
lépti díjas pályát (ez volt a Győri Korcsolyázó-
Egyleté) a tehetősebb közönség látogatta. Sze-
rényebb viszonyok mellett, verklizenére lehe-
tett korcsolyázni a Győrszigeti Korcsolyázó-
Egylet szigeti jégpályáján.

A Győri Korcsolyázó-Egylet 1896-ban ünne-
pelte fennállásának negyed évszázados jubi-
leumát. Mivel az ártérben lévő, ekkorra már
18 ezer négyzetméteres jégpálya működése
az időjárás és a Rába szeszélyének volt kité-
ve, az egyesület egy állandó mesterséges
jégpálya létesítését és a korcsolyapálya
megvilágítását tűzte ki célul. Végül jóval ké-
sőbb, 1922. január 15-én az Andrássy úton,
a volt városi tornakertben nyílt meg az első
győri műjégpálya, amely kérészéletűnek bi-
zonyult, hűtési gondok miatt egy hónap múl-
va bezárt. Az igazi, tartós műjégpálya hat-
vankét évvel később, 1984-ben épült meg
Kiskúton, a város, a Győri Jégsportért Alapít-
vány és több vállalat összefogásával. Ugyan-
itt 2020 őszén az ország legmodernebb jég-
csarnokát adták át. A téli és a jeges sportok
pedig máig töretlen népszerűségnek örven-
denek Győrben.

Ezelőtt 152 évvel, 1870–71 telén egy új és egyre népszerűbb téli sportnak kezdtek hódolni a győriek: a
korcsolyázásnak. A Győri Korcsolyázó-Egylet első nyilvános eseménye a korabeli híradások szerint kétezer
nézőt vonzott. A városban 1889-ben nagy sikerű bemutatót tartott „a magyar jégkirály”.

´́ ´́

A GYŐRI KORCSOLYÁZÓ-
EGYLET 1896-BAN 
ÜNNEPELTE
FENNÁLLÁSÁNAK 
NEGYED ÉVSZÁZADOS
JUBILEUMÁT
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Munkácsy egyik legkorábbi nagyméretű
népéletképét 1865-ben festette meg
Bécsben, amikor fél évig a Bécsi Kép-

zőművészeti Akadémiára járt. Munkácsy a bécsi
tartózkodása idején sajátította el tökéletesen Karl
Rahl (1812–1865) festőművész jellegzetes ala-
pozási, festési és kompozíciós technikáját, ame-
lyet ezen a képen is alkalmazott. 

A festmény egy gémeskút körül játszódó,
mozgalmas jelenetet ábrázol. Az ifjú művész e
festményén az erőteljes, drámai kompozíció-
val már túllépett a biedermeier népéletképek
szokásos színes, kedélyes hangvételén. Mun-
kácsy a maga brutalitásában, nyers valóságá-
ban eleveníti meg a húsvéti népszokást, ami-
kor a legények, ha kell, erőszakkal cibálják ma-
gukkal a lányokat a kúthoz, és öntik őket

ÚJABB MUNKÁCSY-KÉP ÉRKEZETT GYŐRBE
Lengyel magángyűjteményből vá-
sárolta meg Pákh Imre műgyűjtő a
Húsvéti locsolkodás című fest-
ményt, melyet kedden állítottak ki
az Esterházy-palotában látható
Munkácsy-kiállításon.

nyakon hideg vízzel. Ez szokatlan volt a ma-
gyar népéletfestészetben. „A korabeli kritika is
azt rótta fel Munkácsynak, hogy túlzottan he-
ves, brutális a kép. Ezekre a kritikákra a festő
azt válaszolta, hogy „ez nem brutalitás, hanem
igazság”. Falusi gyerekként Munkácsy átélhet-
te, megtapasztalhatta a falusi mindennapokat,
az ünnepeket, és ő a maga igazságában ábrá-
zolta a jelenetet” – hangsúlyozta a festményt
bemutatva Székely Zoltán, a Rómer Flóris Mű-

vészeti és Történeti Múzeum igazgatója. Az
Esterházy-palotában látható Munkácsy-képek
száma a Húsvéti locsolkodással 66-ra bővült,
így a látogatók a kiállításon már 70 alkotásban
gyönyörködhetnek. 

A tárlat március 13-ig hétfő kivételével na-
ponta 10 és 18 óra között tekinthető meg,
akár tárlatvezetés keretében, szakértők kalau-
zolásában. (x)
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Szerkeszti: J. Kovács Andrea

Dr. Baracsi Katalin tizenhárom éve tanítja
a tudatos és felelős internethasználatot
gyerekeknek, fiataloknak és felnőttek-

nek. Beszél nekik arról, hogyan változtatja meg
mindennapjainkat, milyen hatással van ránk, és
miért használjuk. Hidat épít a generációk kö-
zött, hogy értsék egymást. Vajon miért fontos,
hogy legyenek lájkjaink, hogy letöltsünk egy al-
kalmazást, hogy saját tartalmat állítson elő egy
tizenéves gyerek a közösségi médiában?

Az internetjogász szerint a felnőttekben kell le-
gyen érdeklődés és kíváncsiság az iránt, amivel
gyermekük foglalkozik. Gyakran találkozik olya-
nokkal, akik csupán időrablásnak, „hülyeség-
nek” tartják, ami függővé teszi fiaikat, lányai-
kat. Amikor megtudják, hogy néhány órával az-
előtt Katalin miről beszélt a gyerekeikkel, akkor
elámulnak: hiszen ezek hasznos dolgok. Egy
anyuka így értette meg, hogy azért kell minden
héten új ételt kipróbálniuk otthon, mert a fia
olyan videóst követ, aki főz.

DIGITÁLIS BIZTONSÁGBAN
AZ INTERNET IS A MI VILÁGUNK

A Győri Egyházmegyei Karitász a
vele együttműködő iskolákkal fel-
világosító előadás-sorozatba kez-
dett a diákok tudatos internet-
használatának növeléséért.
Dr. Baracsi Katalin internetjogász
interaktív foglalkozásainak célja a
gyerekek médiatudatosságának
növelése, a digitalizáció veszélyei-
nek tudatosítása, illetve az inter-
netbiztonsági ismeretek bővítése,
áldozattá válásuk megelőzése volt. 

Katalinnak fontos, hogy a jogot közérthető for-
mában mutassa be az embereknek. Még min-
dig sokan azt hiszik, hogy az internet egy telje-
sen külön világ, ahol a jog és a szabályok nem
érvényesülnek. Holott, ami az egyikben rossz,
az a másikban is rossz. A jog segít és megvéd,
hiszen vannak segélyvonalak, forródrótok,
amiken netes zaklatások, csalások, visszaélé-
sek esetén segítséget kérhetünk. A rossz élmé-
nyeket nem szabad elfelejteni és magunkba te-
metni, hanem segítséget kell kérni. 

Beszélgessünk csemetéinkkel, kérdezzük
meg: találkoztak-e már olyannal, aki furcsa
dolgokat kérdezget tőlük, például hogy egye-
dül vannak-e otthon, melyik iskolába, milyen
edzésre, különórára járnak? Biztassuk a gye-
rekeket, hogy ők is szuperhősök lehetnek, ha
ilyenkor azonnal szólnak egy felnőttnek. Hi-
szen nyilván más gyerek is kap ilyen üzenete-
ket, s ha ők bátrak és szólnak, akkor a többiek
is biztonságban lesznek. Szerencsére ez a kor-
osztály még fogékony és lelkes. A nagyobbak
már óvatosabbak. Attól tartanak, hogy ha va-
lamit elhibáznak vagy bajba keverednek, bün-
tetésből megvonják tőlük a telefont, az inter-
nethasználatot. Ezzel pedig nem megoldjuk,
csak jegeljük a problémát. 

Mi hát a megoldás? Vegyünk egy példát: a tini
elküldött magáról egy intim képet valakinek, s
ez kiderült. Most arra van szüksége, hogy tá-
mogassuk és megtegyünk mindent azért, hogy
ez a felvétel eltűnjön az internetről. Később, ha
már megnyugodott, beszéljük át, hogyan lehe-
tett volna elkerülni ezt a helyzetet. Ebben a
korban a gyerekeknek már vannak titkaik, talán
saját rossz tapasztalataik is, de nagyon jól lehet
velük beszélgetni.

Legyünk tájékozottak, hogy éppen mit hasz-
nál a gyerekünk, hol van fönt, és ott mit lehet
csinálni. Ne csak azt kérdezzük meg, hányast
kapott, mi volt az iskolában, megette-e az

ebédet a menzán, hanem érdeklődjünk arról
is, mi történik vele az online világban. S még
valami. Ahogy megtanítjuk a gyereket önálló-
an enni, öltözködni, bevásárolni, úgy készít-
sük föl arra is, hogy mi történik, ha belép az
online térbe. Az első eszköz megvásárlásakor
szánjunk arra időt, hogy kiismerjük, mit tud a
telefon, tablet vagy okosóra. Amire nincs
szükség, azt bátran töröljük le! Használjunk
szülői felügyeleti eszközöket, ami blokkolja a
nemkívánatos tartalmat, egészséges képer-
nyőidőre ösztönöz, vagyis a beállított percek
letelte után kikapcsol. Ha a gyermek azonnal
és kontroll nélkül rászabadul a netre, akkor az
beszippantja. Így viszont lassan, egyre na-
gyobb önállóságot biztosítva érjük el a ka-
maszkort. Tiltással, az eszköz elvételével ne
büntessük, mert ez a korosztály már lelemé-
nyes, ha otthon nem, máshol hozzáfér. Rá -
adásul elveszítjük a bizalmát, s ha tényleg
bajba kerül, nem tőlünk kér majd segítséget. 

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Fényes Gábor
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2021-ben 3.340 kisbaba született Győr-
ben, 223-mal több, mint egy évvel ko-
rábban, és mintegy 800-zal több, mint

2019-ben. Az Annákat tavaly letaszították az
első helyről a Hannák, őket a Lénák követik,
majd a Zoék, Sárák és a Lucák. Érdekesség,
hogy a Zsófiák csak a 8. helyre szorultak, az Olí-
viák, akikből egy évvel korábban a negyedik
legtöbb volt, 2021-ben az első 15-ben sincse-
nek benne.

A fiúk névsorrendjében is változás történt, ta-
valy Győrben a legtöbb kisfiú a Levente nevet
kapta, majd a Bence és Zalán következik, a
Máté csak a negyedik helyre szorult – egy év-
vel korábban ezt a nevet választották legtöb-
ben a kisfiúknak –, őket követi a Zalán, Máté,
Olivér és Dominik.

Különleges névválasztásból ezúttal sem volt
hiány. Született Androméda, Csillagvirág, Lora-

TÖBB ESKÜVŐ, TÖBB SZÜLETÉS
HANNA ÉS LEVENTE A LEGKEDVELTEBB BABANEVEK

Több gyermek született és több
házasságot is kötöttek tavaly,
mint egy évvel korábban, derült ki
a Győri Anyakönyvi Hivatal sta-
tisztikájából. A részletekről Kissné
Pápai Andrea anyakönyvvezető
számolt be lapunknak.

bella, Minka, Rózabella, Sanel nevű kislány, va-
lamint Anakin, Bájron, Emet, Jeremi, Miró,
Szven, Zev nevű kisfiú.

Tavaly 1111 pár mondta ki a boldogító igent,
míg egy évvel korábban 1033-an, 2018-ban
pedig 760-an. Sok pár kért és kapott felmen-
tést a kötelező 30 napos várakozási idő alól,
az indok a babaváró hitel, a csok-igénylés
volt, mert már útban volt a baba. Mint isme-
retes, ezeket a kormányzati támogatásokat

csak házaspárok igényelhetik. A szakember
úgy véli, az elmúlt években ezek a támoga-
tások, kedvezmények ösztönzőleg hatottak
a fiatalokra, ezért nőtt a házasulási és a
gyermekvállalási kedv. A tavalyi évben jel-

lemző volt a 15-30 fős kis esküvő, külső
helyszínen pedig 84-en tartották meg a
„nagy napot”, jóval kevesebben, mint a ko-
rábbi években. A névválasztás legnagyobb
részében a hölgyek veszik fel párjuk nevét,
kötőjellel használva azt.

Kissné Pápai Andrea több változásról is beszá-
molt az anyakönyvezés területéről, mint példá-
ul a házassági névválasztással kapcsolatban,
amit már a hivatalban, az anyakönyvvezető el
tud indítani. Helyben fotót készíthetnek, ujj-
nyomatot vehetnek, aláírásmintát kérhetnek, a
házasságkötést követően pedig rögtön elindul-
hat az új okmányok kiállítása. Az új házasok na-
gyon örülnek az új lehetőségnek, mert így időt
és fáradságot spórolhatnak meg. Január else-
jétől változás még, hogy akinek dupla utóneve
van, kérheti a cseréjét a két névnek, vagy az
egyik elhagyását is az Anyakönyvi Hivatalban,
ingyenesen.  

Januártól még egy újabb változás történt az
anyakönyvezésben, amely elsősorban az idő-
sebb korosztálynál okozott eddig problémát.
Ha valakinek meghalt a férje, és a halotti
anyakönyvezésnél kiderült, hogy két utóneve
is volt, akkor előfordulhatott, hogy az az asz-
szony, aki 50 évig Károlyné volt, az most hir-
telen Károly Sándorné lett. Ezt a helyzetet el-
kerülendő, már helyben, az anyakönyvvezető
előtt lehet kérelmezni, intézni a névmegtar-
tást. Sajnálatos módon emelkedett a halálo-
zások száma, az elmúlt évben városunkban
3.054-en haltak meg, egy évvel korábban
2.790-en, míg 2019-ben 2.327-en.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: shutterstock.com/Evgeny Atamanenko
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ACo-Opera és koprodukciós partnereinek
közös előadása a nemzeti összetartozás
évfordulójára, 2020-ra készült el. A da-

rabot a Győri Nemzeti Színház már a tavalyi
évadában meghirdette, a járvány azonban fél-
beszakította a próbákat, idén azonban sikerrel
le tudták gyűrni a nehézségeket. 

„A grandiózus mű a nemzeti összetartozás
évfordulójára készült el. A bemutató a csík-
somlyói nyeregben volt, a helyszínválasztás
sem volt véletlen, mutatja a mű szakralitását
és hihetetlen erejét – fogalmazott a világhírű
bariton, Molnár Levente, aki nemcsak címsze-
replője, de művészeti vezetője is a produkció-
nak. – Idén visszavisszük az előadást Székely-
földre, június 4-én, a nemzeti összetartozás

napján mutatjuk be. Nos, székelyként ott éne-
kelni a nagyáriát, a Hazám, hazámat minden
bizonnyal életem egyik legnagyobb dobása
lesz, remélem, a meghatottságtól nem csuklik
majd el a hangom.”

Az előadás erőssége, hogy a színház magán-
énekesei, Lázin Beatrix és Schwimmer János
is főbb szerepekben mutatkoznak be. „Ez ál-
tal válik egy koprodukciós előadás is győrivé,
ezzel lesz igazán érvényes és hiteles közön-
ségünk előtt” – emelte ki a színház igazgató-
ja, Bakos-Kiss Gábor. A grandiózus produk -
ció ban közreműködik a teátrum énekkara,
tánckara és zenekara.

Lázin Beatrix pályafutását mindenképpen
megkoronázza a királyné, Gertrúd szerepe,

A Co-Opera és a Győri Nemzeti Színház szombat este mutatta be első számú nemzeti operánkat, Erkel Ferenc
Bánk bánját. A Kossuth-díjas Vidnyánszky Attila rendezésében a címszerepet Molnár Levente és Haja Zsolt
alakította, az előadásban főbb szerepekben láthattuk a teátrum magánénekeseit, Lázin Beatrixot és
Schwimmer Jánost. II. Endrét városunk szülötte, Bakonyi Marcell énekelte. A bemutatót a Kossuth-díjas
Medveczky Ádám vezényelte. 

HAZÁM, HAZÁM, TE MINDENEM! 

hiszen 25. évadát kezdte meg idén, most már
mint a színház alkalmazottja. „Nagyon boldog
vagyok, hogy bemutatjuk ezt az operát, remél-
jük, az égiek kegyesek lesznek hozzánk a foly-
tatásban is. Bárcsak repertoáron tarthatnánk,
hogy újra és újra játszhassuk egy-egy ünnep
alkalmával.”

„Ott van a haza, hol a haszon” – Biberachot
többször alakította már e deszkákon Schwim-
mer János, a színház magánénekese és örökös
tagja. „Ez az ötödik rendezés, amiben játszom.
Ez egy negatív szerep, nagyon élvezem, az a ki-
hívás benne, hogy felmutassam benne a karak-
ter saját igazát.”

Bakonyi Marcell basszbariton a világ számos
helyén énekelt már. Győriként pályafutását itt
kezdte, a Légy jó mindhalálig című musicalben.
II. Endre szerepe fontos számára, hiszen ezzel
debütált a Magyar Állami Operaházban, illetve
egy korábbi Vidnyánszky Attila-rendezésben is
viselhette a súlyos koronát.

A XIII. századi történet II. Endre udvarából
Shakespeare jól ismert tragédiáinak mélysé-

geit hordozza, az ármánykodás, a szerelem és
a halál tematikája köré épül. 1861-es bemu-
tatását követően többször dolgozták át. „A
közhiedelemmel ellentétben az ősváltozat te-
norra íródott, a XX. század első évtizedeiben
azonban nem volt olyan énekese a Magyar Ál-
lami Operaháznak, aki ezt elő tudta volna adni
– mesélt a darab izgalmas szövetéről Silló Ist-
ván, a színház zeneigazgatója. „Átdolgozták
baritonra, a nagyon hosszú és terjedelmes
dramaturgiát és szcenírozást is megváltoztat-
ták. A jól ismert Nádasdy Kálmán-féle verziót
vitte sikerre Palló Imre operaénekes, majd a
legendás Simándy Józsefnek köszönhetően az
opera visszakerült az eredetibe. Vidnyánszky
Attila rendezésében mi most a bariton verziót
tűztük műsorra.” Bánk bánt egy bizonyos szint
fölött álló zenekarnak könnyedén tudnia kell
játszani, hiszen anyanyelvünkön íródott, na-
gyon sok népzenei és olasz operai elemmel
tűzdelt. „Erkel hazafias muzsikáját mind a ze-
nekarunknak, mind az énekkarunknak határ-
talan öröm játszani estéről estére, hiszen
olyan csodálatos melódiák vannak benne, ami
minden magyar ember lelkéből szól” – tette
hozzá a karmester.

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Győri Nemzeti Színház / Orosz Sándor

AZ ELŐADÁS ERŐSSÉGE,
HOGY LÁZIN BEATRIX
ÉS SCHWIMMER JÁNOS
IS FŐBB SZEREPEKBEN
MUTATKOZNAK BE
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A jelentkezőket február 21-től várjuk 
a felkészítő tanfolyamra és vizsgára.

További információ az alábbi e-mail címen kérhető: koboradrienn@gymskik.hu www.gymsmkik.hu

GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉST SZERVEZ 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000165
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005772

Projektazonosító: GTA-KA-ITM-12/2021/TK/08

Tervezett indítás: 
2022. február 21.

A képzés időtartama:
6 nap, 50 óra

Hullámok címmel az akkori Vár Art Galé-
riában kiállításon, a Hazánk Kiadó gon-
dozásában pedig album formájában

mutatták meg a nagyvilágnak közös munkáju-
kat. Most egy szomorú apropó kapcsán a festő-
művész kiállítja Hullámok című grafikai soroza-
tát, mellette pedig Gülch Csaba versei olvasha-
tók. Borbély Károly tárlata pénteken este nyílt
meg a Kisfaludy Károly Könyvtárban, ahol a fes-
tőművész így fogalmazott: „Gülch Csaba 1993
tavaszán elém tett egy huszonegy versből álló
sorozatot és ezt mondta: Tessék, Károly, ez az én

SZERELEM VERSBEN ÉS DIÓPÁC GRAFIKÁKBAN 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Gülch Csaba költő megírta szerel-
mes verseit, Borbély Károly pedig
lefestette érzéseit. Mintegy har-
minc évvel ezelőtt történt mindez. 

verzióm a szerelemről. Rajzold meg most mellé
a tiedet! De ne illusztrációk legyenek, hanem ön-
álló lapok! A te érzéseid, a te változataid. Így szü-
letett meg a „Hullámok” grafikai sorozata Csaba
versei mellé.  Először 1993-ban mutattuk be a
képeket a versekkel, és azóta sem látta senki,
még én sem, hiszen egy mappában voltak elzár-
va. Most úgy gondolom, hogy tavaly eltávozott
barátunkra emlékezve bemutatom őket még
egyszer.” Borbély Károly elmesélte, kapott egy
remek ecsetet, amelynek szép nyoma volt, és
úgy gondolta, ehhez leginkább a diófapác lágy
barnái, árnyalatai illenek. Alkotás előtt végigol-
vasta a verseket, de azok nélkül kezdett el dol-
gozni. Mintegy három hónapos szédületben ké-
szültek a képek, amelyek önálló alkotások, de
mégis együtt élnek a versekkel. 

Keszei László András újságíró a kiállításmeg-
nyitón kiemelte: „Károlynak volt ereje belenézni
az idő szemébe, amiben azt látta, hogy amit
akkor közösen létrehoztak, az majd 30 év után

is igaz, valóságos, és legalább gondolatban le-
gyen újra az, ami volt. Ne csak az anyag, a szó
emlékezzen, hanem mi is újra.”

A kiállítás ingyenesen megtekinthető február
21-ig, hétköznapokon 13 és 16 óra között. 
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Kovács Albert, az Ibex Sport Falmászás
egyik tulajdonosa októberben a fejébe
vette: egy emlékét segítségül hívva csa-

ládokon szeretne segíteni. A jótékonysági akció
remekül sikerült!

Albert egy olyan fényképet ajánlott fel licitre,
amelyen ő maga látható, s Kirgizisztánban ké-
szült. Szerette volna, ha az érte kapott összeg-
ből olyan gyermekeket támogathat, akiknek
anyagilag megerőltetőbb a falmászásedzés.   

Álmai valóra váltak: a fotó végül 500 ezer fo-
rintért kelt el, a végső licitet pedig a ZTS Hun-
gária Kft. adta. 

„A fő profilunk a villanyszerelés, munkánk által
sok-sok családot megismertünk már” – kezdte
Mérei Tamás ügyvezető-igazgató. „Mindig fi-
gyelünk, hogy a jótékonykodásról se feledkez-
zünk meg, különösen akkor, ha gyermekekről
van szó. Amikor láttuk Alberték felhívását, már
tudtuk, hogy hozzánk kell kerülnie ennek a kép-
nek”– mesélte mosolyogva, majd azzal folytat-

A HÓPÁRDUCOK JÓTÉKONY AKCIÓJA

TIZENKETTŐ GYERMEKEN SEGÍT A KÜLÖNLEGES FOTÓ
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

ta: roppant boldog, hogy a felajánlott összegből
12 gyermek bérletét finanszírozhatják. 

„Albertre mindig felnéztünk mint sportember-
re, edzőre. Többünk gyermeke jár a termükbe,
s elképesztő, milyen jót tesz a falmászás a
testnek és a léleknek is. A kép az irodánk falán

pedig minket is motivál. A vállalkozói életben is
vannak szituációk, amikor látjuk magunk alatt
a szakadékot, s dönteni kell, hogy ugorjunk-e.
Ám olyan társakkal, mint az enyémek, tudhat-
juk, hogy ha ugrásra is adjuk a fejünket, akkor
sem tud elnyelni a mélység, mert ott vagyunk
egymásnak” – zárta Mérei Tamás.

Innovációs és Technológiai Központ 
Gyôri Ipari Park, Gesztenyefa u. 4. • 96/506-900
info@innonet.hu • www.innonet.hu

Számos terem és berendezési 
alternatíva

Ingyenes internet-hozzáférés

A széles körû eszközpark
térítésmentes használata

Ingyenes parkolás

Egyedi rendezvényszervezési 
szolgáltatások

INNONET — Bérlet a sikerhez
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Mindenhez van TERMÜNK!
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Decemberben a „Pingvin percek” videóin
látogatóink is végigkísérhették a pá-
paszemes pingvinfióka születését és

növekvését. Bár csak két hónap telt el, de
mostanra a „pihés” apróságból szinte fel-
nőttméretű pingvin lett. Az első vedlést,
amelynek során szürkés-barnás gyerektollait
leveti és immár vízhatlan, elegáns úszótol-
lakra cseréli, már megkezdte, sőt lassan be
is fejezi. Gondozóitól az első győri pingvin -
fióka lévén a Speci nevet kapta, és nem csak
a város kulturális és nyelvi sajátosságaira,
egyediségére utalva ezzel. Hiszen a kis Speci
pont olyan édes, mint egy falat a legfino-
mabb győri kekszből. 

A pingvinfiókák a természetben addig
vannak a legnagyobb veszély-
nek kitéve, amíg a fészek-
ben tartózkodnak, így na-
gyon fontos, hogy mi-
hamarabb elérjék fel-
nőttméretüket. Speci
ebben nagyon jó úton
halad, a napi közel egy
kilogramm hering elfogyasztásával két
hónap alatt elérte társai méretét. A kis
pingvint jelenleg a látogatók nem tudják
megtekinteni, a pingvinházban lakik. De a
medencéjük mellett elsétálva, aki nagyon
fülel, annak feltűnhet a hangos csipogás,
amellyel ételt és társaságot sóvárog magá-
nak. Gondozói most szoktatják rá, hogy el-
vegye kézből a halat. Erre nem csupán
megfelelő táplálásuk miatt van szükség,
hanem azért is, mert a pingvinek vitamino-
kat kapnak takarmányukban.

Ennek a napi tréningnek egyrészt az állat fej-
lődésében és a táplálkozásában van nagyon
fontos szerepe, másrészt szükség esetén
gyógyszeres kezeléseket is könnyebb elvé-
gezni, ha a páciens hozzá van szokva az em-
beri kéz érintéséhez. De Speci nem csak kéz-
ből kap ételt.

A medencében is halászhat a csapat többi
tagjához hasonlóan. Ez is lényeges, hiszen
nem véletlenül fejlődtek ki az úszótollai. Szó-
lítja a víz, ahogy a felnőtteket is. Miután el-

Ünnepel az állatkert, hiszen a pápaszemes pingvinfióka sikeresen
fejlődik a csapat, és természetesen gondozói védőszárnyai alatt.

SPECI 

hagyták a fészket, a kispingvinek a termé-
szetben nagyjából két évre szállnak tengerre,
hogy fejlődjenek és ügyesedjenek, mielőtt
visszatérnek a szárazföldre a második ved-
lésre és az első fészekrakásra. Hamarosan
Speci is eléri azt a kort és fejlettségi szintet,
amikor újra csatlakozhat a kolóniához olyan
módon, hogy a látogatók számára is látható
legyen, és részt tudjon venni a majdani ping-
vinsétán is.

Kövesse továbbra is a Pingvin perceket a
győri állatkert Facebook-oldalán, legyen ré-
szese ön is Speci és családja életének. (x)

AZ ELSŐ GYŐRI PINGVIN:
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

Bérezés megegyezés szerint.

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

MUSZERÉSZ´́

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

Feladat: az E-közmű felületének adatszolgáltatásával,
a műszaki információs rendszer karbantartásával, a
győri távhőrendszer elosztó hálózatával kapcsolatos
térinformatikai feladatok ellátása Feltétel: ACAD-is-
meret; MS-Office programok alkalmazása; megbízha-
tó, önálló és csapatban történő munkavégzés Előnyt
jelent: távhőszolgáltatás és/vagy geodézia területén
szerzett gyakorlat; B kategóriás jogosítvány

GÉPÉSZTECHNIKUS,
TÉRINFORMATIKUS Anövények nyugalmi időszakát kihasz-

nálva a Győr-Szol Zrt. Kivitelezési és
Városüzemeltetési Igazgatóságának

munkatársai megkezdték a gömbkőrisek met-
szését a belváros területén. A munka sajátos-
sága, hogy ezeknek a fáknak a metszésére
nem minden esztendőben kerül sor, a lombko-
rona karbantartására – egyedi esetektől elte-
kintve – csak 3-4 évente van szükség.

Az elmúlt héten megkezdődött és jelenleg is
tart a Győr belvárosában ültetett gömbkőrisfák
metszése. Ebből a fajtából a közterületeken je-
lentős mennyiség található, hiszen a növény
jól alkalmazkodik a városi körülményekhez,
lombja mutatós, ugyanakkor megfelelő kar-
bantartás esetén nem növi túl életterét, ellen-
áll a különböző betegségeknek. A metszés
több száz fát érint ezekben a hetekben.

A szakemberek szerint a téli időszak ideális
a lombmetszés elvégzésére, hiszen a növé-
nyek keringése lelassul, de teljesen nem szű-
nik meg, így lehetőségük van a fokozatos re-
generálódásra. A korona visszametszése ha-
tással van a gyökérzet fejlődésére is, a kor-
dában tartott lombbal arányos a gyökerek
növekedése. Városi környezetben fontos,
hogy a gyökérzet se váljon terebélyessé, ne
nyomja fel a járda, az úttest burkolatát.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is fe-
lelős alpolgármester kezdeményezésére
az elmúlt években a Győr-Szol Zrt. koor-

dinálásában folyamatosan szépültek meg a vá-
rosban a körforgalmak. Több helyen valamilyen
műtárgy díszíti a csomópontokat, máshol a nö-
vényzet teszi esztétikussá a közlekedési útvona-
lakat. A növényzet gondozása a Győr-Szol Zrt. fel-
adatai közé tartozik, a város területén 35 körfor-
galom karbantartásáról gondoskodik a szolgálta-
tó. Az utóbbi hetekben a beültetett körforgalmak-
ban megmetszették a fákat, bokrokat, cserjéket,
a talajtakaró növényzetet pedig megújították. A
körforgalmak karbantartása az egészséges nö-
vényzet folyamatos fenntartása mellett forga-
lombiztonsági szempontból is kiemelt feladat. 

Ahétvégi vihar a Győr-Szol Zrt.-hez ér-
kezett bejelentések szerint nem oko-
zott jelentősebb károkat a város terü-

letén. Néhány helyen ágak törtek le, száraz
gallyak kerültek a közterületekre, illetve a
faleveleket és a szemetet szórta szét az
erős szél. A szolgáltató munkatársai hétfőn
fokozott intenzitással végezték a közterüle-
teken a takarítási munkákat, a letört gallyak,
szétszórt falevelek összegereblyézése, a ki-
sebb-nagyobb ágak elszállítása és a szemét
összegyűjtése volt a feladat. A tevékenység
valamennyi városrészt érintette, a kézi esz-
közök mellett – főként a járdákon, tereken –
kisgépek is segítették a munkát. A Győr-Szol
Zrt. felhívja a figyelmet, hogy erős szélben
ajánlott elkerülni a fás területeket és az au-
tósoknak is gondosan kell megválasztaniuk
a parkolás helyét. A fokozott balesetveszély
miatt az erős szélben a parkok, ligetek, ját-
szóterek területén mindenki csak saját fele-
lősségre tartózkodhat. Ugyanez igaz a köz-
területi parkolókra is.

GONDOZÁSBA VETTÉK
A KÖRFORGALMAKAT

METSZIK A GÖMBKŐRISEKET

Győr önkormányzata 2014-ben jelentette be
a faültetési-fapótlási program elindítását.
Azóta a kezdeményezésnek köszönhetően a
kötelező fapótlásokkal együtt közel 7.600
csemetét ültetett el Győrben a Győr-Szol Zrt.
Dr. Dézsi Csaba András kezdeményezésére
2020-tól minden Győrben született gyermek
kap egy fát, melyek nagy része az úgyneve-
zett Győrkőcligetben növekedik.

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

VIHAR UTÁNI TAKARÍTÁS
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A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́
Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend

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

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

KÉZI PARKGONDOZÓ

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

Munkavégzés helye: Győr

Amit kínálunk: bejelentett, hivatalos munkaviszony,
folyamatos munkavégzés • versenyképes fizetés + ca-
fetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • hosszú
távú munkalehetőség

Foglalkoztatás jellege: 8 órás, állandó délelőttös 
műszak, irodai takarítás

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ́

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ́

Foglalkoztatás jellege: 6 órás, állandó délutános 
műszak, irodai takarítás

LAKATOS 
Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

ÁCS

Feltételek: középfokú műszaki végzettség (építőipari
előnyt jelent, jogosítvány

MUSZAKI ELOKÉSZÍTO´́ ´́ ´́

Társaságunk központi ügyfélszolgálata új helyszínre, az ETO Parkba költözik
annak érdekében, hogy felhasználóink kellemesebb, komfortosabb környe-
zetben intézhessék ügyeiket.

A személyes ügyintézésre – a Győr, Bartók Béla út 10/c szám helyett – 2022.
február 14-től a Győr, Nagysándor József u. 31. szám alatt, az ETO Park élmény-
központ I. emeletén nyílik lehetőség. Ügyfeleinket továbbra is a megszokott
nyitvatartási időben várjuk. A bevásárlóközpont területén a parkolás ingyenes.
Irodánkat – melyet mozgólépcsővel és lifttel is könnyen megközelíthetnek – az
első emeleten, az okmányiroda és a posta mellett találják. Ezúton is szeretnénk
tájékoztatni Önöket, hogy a központi ügyfélszolgálati irodánk költözése miatt a
személyes ügyfélfogadás a Bartók Béla úton 2022. február 10–11-én (csütör-
tök–péntek) szünetel. Kérjük, válasszák online bejelentési szolgáltatásainkat
(weboldal, applikáció), vagy hívják telefonos ügyfélszolgálatunkat. Megértésüket
és türelmüket ezúton is köszönjük!

Február 14-én reggel 8 órakor látogassanak el ügyfélszolgálatunkra, ahol a Va-
lentin-napi nyitás alkalmából ajándékokkal kedveskedünk felhasználóinknak.
Az új ügyfélszolgálati irodát átadja dr. Dézsi Csaba András, Győr város polgár-
mestere, és Rácz Attila, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

ÚJ HELYSZÍNEN VÁRJA
FELHASZNÁLÓIT A PANNON-VÍZ ZRT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!

HELYETTESÍTÉS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 9022 Győr, Pálffy u. 8. szám alatti, 08009 0165 kódszámú háziorvosi
körzetet ellátó dr. Tardos Károly 2022. január 31. napjával nyugdíjba vonult, helyettese 2022. március
31-ig dr. Patyi Olga. A rendelő telefonszáma 96/618-452.

A rendelési idő a továbbiakban a következők szerint változik:
hétfő: 13:30–16:00, kedd: 8:00–10:00, szerda: 8:00–10:00, csütörtök: 8:00–10:00, péntek: 8:00–10:00.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton szeretné megköszönni dr. Tardos Károly több
évtizedes áldozatos munkáját!



PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi
és Önkormányzati Osztály pályázatot hirdet
JOGÁSZ munkakör betöltésére. 

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

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

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

szőnyegtisztítás igényelhető.
Továbbá: kertek, pincék,
kamrák takarítását, rendezé
sét. Várjuk vendégeinket:
TippTopp Mosoda (Győr,
Árpád út 53). Tel.: 06
30/4587765, 0670/670
8268

Életjáradékot adnék lakás
örökléséért. Érdeklődni le
het telefonon: 0630/838
8921

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.

Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. Érdeklődni lehet
telefonon: 0620/5567141.

LAKÁSCSERE

Révfalui, nyugdíjasházi, ha
tározatlan szerződéses, 36
nmes, felújított önkor
mányzati lakásomat elcse
rélném. Tel.: 0630/355
3414

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 59 nm
es, összkomfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–80 nm
es, 24 szobás, határozott
határozatlan idejű, bérle
ményre, Nádorváros, Adyvá
ros, Marcal I–II. és Szabad
hegy városrészben. Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdetés 
szám: 767)

Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931

Ajtójavítás, zárcsere, zárjaví
tás, zárszerelés. Telefon: 06
70/2237957

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Telefonszám: 06
30/3762712.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT régi bútoro
kat, festményeket, porcelá
nokat, kristályokat, ezüsttár
gyakat, órákat, könyveket,
hagyatékot vásárolunk. Ér
deklődni lehet telefonon:
0670/6405101

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. 0620/4153873

Régi bútorokat, festmé
nyeket, könyveket, órákat,
porcelánokat, kristályo
kat, üvegtárgyakat, régi
ségeket, hagyatékot vásá
rolok! 0620/9379671,
Németh Csaba

Vállaljuk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk. www.huzatmentes.hu
+3630/5209228  

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka
rítást precízen. Érd.: 06
30/1812848

Fák, veszélyes fák, tuják ki
vágása, ágdarálás, tuskóma
rás, elhanyagolt területek
rendbetétele, Győr 30 km
es körzetében. 0630/971
5932

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk.  Atól Zig.
0630/1198691

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, vízvillanyszerelés.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/8720564

Villanyszerelés Győrben és
környékén. Kis munkák is.
Rövid határidővel. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
20/4026657

ÁLLÁS

A Kardirex Egészségügyi Köz
pont főállású takarítónőt keres
(heti 40 óra) állandó délutá
nos munkarendbe. (A jelenlegi
jogszabályok szerint az oltás
egészségügyi dolgozóknak fel
tétel.) Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a palyazat@kardi
rex.hu emailcímen lehet.

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érd.: 06
70/2339213.

Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! 70/3846557

Szeretettel várom vendégei
met pedikűrre, manikűrre
Győrben, az Aradi vértanúk
útja 18. szám alatt (1es ka
pucsengő). Bejelentkezni a
0630/5535487es telefon
számon lehet. Szolgáltatása
imról, árakról információ a
www.forgoszilvia.hu webol
dalon. Remélem, hamaro
san találkozunk! 

Tetődoktor. Régi hajlott tetők
javítása, cseréje, beázás elhá
rítás, bádogozás, Lindab tető,
új tető cserepezése, kisebb ja
vítások, SOS munkák is:
30/6225805, 20/4924619.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
0670/6750654

Marcalváros Ien 3 szobás,
55 nmes, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 45
50 nmes, 2 szobás, határo
zatlanhatározott idejű bér
leményre. Adyváros, Mar
cal III. városrész kizárva.
(Hirdetésszám: 696)

Belvárosi, 2 szobás, 50 nmes,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
5565 nmes, 1,52 szobás,
határozotthatározatlan idejű,
erkélyes bérleményre. Sziget
városrész, Kossuth Lajos és
Bán Aladár utca kizárva
(Hirdetés szám: 768)

A Győri Filharmonikus Zenekar
pályázatot hirdet 
közönségkapcsolati referens, 
jegypénztáros munkakörbe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• közvetlen kapcsolattartás a zenekar közönségével
• jegy- és bérletértékesítés a zenekar saját hang-

versenyeire és a Richter Terem befogadott elő-
adásaira

• vásárlók teljes körű tájékoztatása a zenekar
programjairól, jegyekről, bérletekről

• az értékesítéshez kapcsolódó adminisztratív
(adatbázisok, nyilvántartások kezelése) és pénz-
ügyi (jegyértékesítési szoftver kezelése, bevétel
kezelése, elszámolása) feladatok ellátása 

Pályázati feltételek:
• középfokú közgazdasági/pénzügyi képesítés
• MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szin-

tű ismerete  
• angol és/vagy német nyelv társalgási szintű

ismerete

Bérezés: megállapodás szerint. 
A munkakör legkorábban 
2022. március 3. napjától tölthető be. 

Jelentkezni 2022. február 15-ig lehet e-mailben: 
office@gyfz.hu

A teljes pályázati felhívás a https://gyfz.hu/hu/palyazatok
oldalon olvasható. 
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Egy 1936-ban készült szerelmes vígjátékot vetítünk Perczel Zitával,
Ráday Imrével, Csortos Gyulával, Kabos Gyulával és Berky Lilivel a
főszerepben február 11-én 19.30-tól a Győrplusz Filmklubban. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Avégig izgalmas és megnevettető tör-
ténetet Fodor Sándor írta, aki 1920-tól
működött a filmszakmában, annak

minden ágában, több évig volt a Paramount
film dramaturgja, később a cég főtisztviselője.
Mint dramaturg mintegy ezer külföldi filmet
ültetett át magyarra. A sztorit Nóti Károly írta
filmre, melyet Székely István rendezett.

A Dunaparti randevú cselekménye szövevé-
nyes, és mindig újabb izgalmakat tartogat: Er-
zsike Bodó István írót szereti, de apja nem

DUNAPARTI RANDEVÚ
SIKERKÖNYVÖN MÚLIK A SZERELEM?

egyezik bele a házasságba, mert üzletember
férjet szán a lányának. A papa végül azt ígéri a
kitartó udvarlónak, hogy hozzáadja a lányát, ha
az író új könyvének sikere lesz. A háttérben per-
sze a papa azon mesterkedik, hogy ne fogyjon
a könyv, minden példány a pincében porosod-
jon. Erre Bodó is cselhez folyamodik: hirdetést
tesz közzé a következő szöveggel: „Földbirto-
kos a Dunaparti randevú hősnőjéhez hasonló
nőt keres”. Hirtelen hatalmas érdeklődés támad
a nők körében a regénye iránt. Azonban hiába
kapkodják el a könyvet, újabb, nem várt fordu-
latok várnak hősünkre. Szereplők: Perczel Zita
(Tamássy Erzsi), Ráday Imre (Bodó István, író),
Csortos Gyula (Tamássy Sándor), Kabos Gyula
(Szalai, ügynök), Berky Lili (Erzsi nagynénje).

FEBRUÁR 8., 16 ÓRA
Zsigó György: A nyugati dióburokfúró
légy elleni védekezés lehetőségei

Helyszín: Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(Győr, Szent István út 10/A)

INGYENES 
KERTÉSZETI
ELŐADÁS

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba 
álláshelyet hirdet
idősek klubjában: 

munkakörben.

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

• TAKARÍTÓ
• KLUBVEZETŐ
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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 egy ajándék csomag. Előző rejtvényünk nyertesét
e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok bizto-
sának álláspontja szerint az ombuds-
mani hivatal legfontosabb küldetése,

hogy minél több embernek nyújtson segítsé-
get, egyúttal kiemelten fontosnak tartja a sze-
mélyes, közvetlen kapcsolattartást és tapasz-
talatszerzést. Mindezen célkitűzések elérését,
illetve az állampolgárokkal való még hatéko-
nyabb kapcsolattartást szolgálják az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala 2022-ben nyíló te-
rületi irodái is, amelyeknek köszönhetően im-
már vidéken is kezdeményezhető személyesen
az ombudsman eljárása. Az AJBH munkatársai
Budapest mellett hat városban – február 1-jétől
Győrben, Szegeden és Debrecenben, a közeljö-
vőben pedig Székes fehérváron, Miskolcon és
Pécsen is – várják majd az ügyfeleket. 

Az ügyintézésre előzetes bejelentkezést kö-
vetően nyílik lehetőség. Az ombudsmani el-
járás ingyenes, a vizsgálat költségeit az Alap-

TERÜLETI IRODÁT NYITOTT AZ ALAPVETŐ JOGOK 
BIZTOSÁNAK HIVATALA

2022-ben az állampolgárok Budapest mellett már vidéken is kezdeményezhetik személyesen az ombudsman
eljárását. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala hat városban – február 1-jétől Győrben, Szegeden és Debre-
cenben, a közeljövőben pedig Székesfehérváron, Miskolcon és Pécsen – nyitja meg területi irodáit.

vető Jogok Biztosának Hivatala előlegezi és
viseli. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
február 1-jén Győrben nyílt területi irodájá-
nak elérhetőségei: AJBH GYŐRI TERÜLETI

IRODA Nyugat-Dunántúl régióközpont Győr,
Kálvária utca 1–3. (Nádor Irodaközpont), III.
emelet 303-as iroda. Telefonszám: +36-30/
085-4131.
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„A tesómmal gyerekként több sportágat is ki-
próbáltunk, míg letettük a voksunkat a jég -
korong mellett. Úsztunk, fociztunk, de még
dzsúdóztunk is. Végül aztán a hokit választot-
tuk, az élet szerencsére igazolta, jól döntöt-
tünk. Egyébként a családunkban korábban sen-
ki sem jégkorongozott, a testvéremmel úttörők
voltunk ezen a téren – mesélte Sági Máté. –
Három éve vagyok profi kapus. Eleinte, Újpes-
ten csapattársak voltunk Martinnal, később az-
tán úgy hozta a sors, hogy másik klubhoz ke-
rültünk. Nagyon jó testvérek vagyunk, persze
az egymás elleni meccsen azért küzdünk, hogy
a saját csapatunk nyerjen... Egyébként minden-
ben segítjük egymást, legyen szó a hétköznapi
életről vagy éppen a sportpályafutásunkról.
Nagyon jó érzés, hogy mindenben számíthatok
Martinra, ez persze fordítva is igaz.”

SÁGI MÁTÉ: ANYUKÁNK SZURKOL, HOGY 
A TESÓM NE LŐJÖN NEKEM GÓLT
A DEAC elleni Erste-liga-mérkőzés
mindig különleges Sági Máté, az
UNI Győr ETO HC jégkorongkapusa
számára. A 21 esztendős hokis
testvére, a nála három évvel idő-
sebb Martin ugyanis a szintén az
élvonalban szereplő debrecenie-
ket erősíti, s már több alkalommal
előfordult, hogy egymás ellen
küzdöttek a jégen egy-egy bajno-
ki találkozón.

A jégkorongozó hozzátette, néha azért zrikál-
ják egymást. „Január elején fordult elő elő-
ször, hogy Martin gólt szerzett ellenem. Ko-
rábban mindig nekem sikerültek jobban az
egymás elleni meccsek, remélem, ez azért a
jövőben is így lesz. A családunk mindegyikün-
ket ugyanúgy támogatja, viszont azért anyu-
kánk szurkol, hogy a tesóm ne lőjön nekem
gólt – mondta mosolyogva Sági Máté. – A
szeretteink egyébként Dunaújvárosban élnek,
Martinnal pedig Budapesten van a főhadi-
szállásunk. Mivel én Győrben játszom, ő pedig
Debrecenben jégkorongozik, jelenleg négy
város között ingázunk.”

Sági Máté hangsúlyozta, remekül érzi magát
az ETO-nál. „Minden lehetőség adott a csapat
számára, hogy jól szerepeljen. Nagyon jó az
infrastruktúra, remek körülmények között ké-
szülhetünk. Szerencsére egyre több a néző a
hazai meccseinken, a teljesítményünkkel
igyekszünk rászolgálni a szurkolók bizalmára.

Győr hagyományosan erős a csapatsport-
ágakban, elég csak a női kézilabdaegyüttest
említeni, amely a világ egyik legjobbja. Bízom
benne, hogy a jégkorong is egyre nagyobb
népszerűségre tesz majd szert Győrben – fo-
galmazott a hokis, aki szeret a Rába-parti te-
lepülésen élni. – Nagyon tetszik a város,
rendkívül hangulatos és élhető. A barátnőm-
mel sokat kirándulunk a környéken, van egy
mopsz kiskutyánk, amely velünk szokott tar-
tani a túrákra.”

Sági Máté egyébként amellett, hogy profi spor-
toló, a tanulásra is komoly hangsúlyt fektet,
egyetemre jár. „A fővárosban tanulok, a Corvi-
nusra járok kereskedelem és marketing szakra.
Bár imádom a jégkorongot, muszáj a pálya -
futásom utáni időszakra is gondolni. Érdekel a
kereskedelem és a marketing, el tudom képzel-
ni, hogy később ezen a területen helyezkedjek
el” – jelentette ki a sportoló.

Szerző: Pécskai István
Fotó: UNI Győr ETO HC
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„Két évvel ezelőtt, amikor polgármester lettem,
szembenéztem az ETO sorsával, lehetséges jö-
vőjével – kezdte dr. Dézsi Csaba András. – Má-
nyi úr a Tarsoly Csaba után nehéz helyzetbe ke-
rült klubot megmentette, köszönet jár érte. Ő
azonban őszintén elmondta, hogy nincs ambí-
ciója és lehetősége arra, hogy a Győr sport-
múltjához és jelenéhez méltó módon az első
osztályba segítse az ETO-t.

Ekkor gondoltam arra, hogy maratonfutás-
nyi távolságra, Dunaszerdahelyen működik
egy csapat, ahol minden mérkőzés a kisvá-
ros határain túlmutató esemény, ahol állan-
dóan telt ház van, s amely kiváló eredmé-
nyeket ér el – folytatta a polgármester. –
Győr közben Dunaszerdahely testvérvárosa
lett, megismertem Világi Oszkár urat, s kér-
tem, vegye át a csapatot. Először nemet

FELÚJÍTJÁK A STADIONT ÉS CÉL AZ NB I. 

A Duna elválaszt, a lélek és a szellemiség, valamint a labdarúgás pedig összeköt bennünket – fogalmazott
dr. Világi Oszkár, a Szlovnaft vezérigazgatója, a dunaszerdahelyi DAC tulajdonosa a győri városházán, ahol
dr. Dézsi Csaba András győri polgármesterrel együtt tartott sajtótájékoztatót.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

mondott, aztán egy idő után vállalta ezt a
nem mindennapi kihívást.”

„Több oka is volt a döntésemnek – folytatta dr.
Világi Oszkár. – Látom a futball közösségte-
remtő erejét, a DAC mérkőzéseire több száz ki-
lométerről is érkeznek szurkolók. Szeretném,
ha Győr nemcsak formálisan, hanem tartalom-
mal megtöltve igazi testvérvárosunk lenne. Eb-
ben sokat segíthet a labdarúgás. A Duna elvá-
laszt bennünket, de a lélek és a szellemiség,
valamint a labdarúgás összeköt.

Az ember ráérez arra, ha valamilyen feladatot
küldetésszerűen el kell vállalnia – mondta dr.
Világi Oszkár. A jövőről úgy fogalmazott: minde-
nekelőtt munkát ígérhetek. A következő szezon-
ban lesz realitása annak, hogy az ETO fölkerüljön
az NB I.-be. A focinak csak akkor van értelme, ha
a csapat mögött ott áll a közönség, a város, ha
közüggyé válik a csapat szereplése, és ezt a lab-
darúgók is érzik, tudják. Tudom, hogy a sikert
ugyan learathatja a tulajdonos, de a kudarcért is

mindig őt teszik felelőssé. Ennek a felelősségével
vállaltam el a felkínált kihívást.”

Dr. Világi Oszkár a klubot, a sportolók játékjogát
vásárolta meg. A létesítmény tulajdonosával –
aki liciten vásárolta meg a stadiont, személyét
hivatalosan még nem hozták nyilvánosságra –
szoros kapcsolatot akar kialakítani. Azt is meg-
ígérte, hogy felújítja, fejleszti a stadiont. A lé-
tesítmény szép, de nincs igazi légköre, amely
odavonzza a szurkolókat, jegyezte meg. Szak-
mai elképzelései közül kiemelte: az akadémia
fiatal és tehetséges játékosait foglalkoztatni
kell a felnőttcsapatban, hiszen ez az akadémiák
első számú feladata. Megígérte: találkozni fog
a szurkolókkal is, hogy ismertesse elképzelé-
seit, és meghallgassa a drukkerek tanácsait.

A felszólaló Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő felidézte az 1904-ben alakult klub múlt-
ját, kiemelve annak a korszaknak az eredményeit,
amelyikben a sajtótájékoztatón önkormányzati
képviselőként jelen lévő Hajszán Gyula is játszott.

VILÁGI OSZKÁR LETT AZ ETO ÚJ TULAJDONOSA
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, 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.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Sertéscomb

Akció: február 4—10.

Cherry Queen szívdeszert

999 Ft/kg

Mizo caffe Doppio
laktózmentes
330 ml, 454,55 Ft/l

Hagyományos eljárással 
készült füstölt szívsonka
Palcsó Zoltán Kft.

Húsos császárvég 999 Ft/kg
Sertés puhaszalonna 599 Ft/kg
Sertés húsos csont 350 Ft/kg

SZÉP-kártya-elfogadóhely

3299 Ft/kg

Friss magyar tojás „M” 10 db
52—63 g, 369 Ft/cs., 36,9 Ft/db, 710 Ft/kg

389 Ft/cs helyett

369 Ft/cs

319 Ft/db helyett

150 Ft/db

Valentin-napi kínálatunk

125 g, 5992 Ftkg

999 Ft/db helyett

749 Ft/dbA+100 kilogrammos súlycsoportban Sipőcz
Richárd bronzérmet nyert a cselgáncsozók
World Tour-sorozatának portugáliai verse-

nyén. A Széchenyi Egyetem SE 20 éves sportolója
brazil és szenegáli riválist legyőzve jutott be az elő-
döntőbe, ahol három intéssel kikapott a japán Na-
kamura Jutától. A bronzmeccsen az U21-es pán-
amerikai bajnokságon harmadik amerikai Christian
Konoval várt rá, akit 1 perc 11 másodperc után ip-
ponnal győzött le. 

A két versenyző a tavalyi junior-világbajnokságon
már találkozott, akkor Sipőcz jutott tovább. Az ame-
rikai nem tudott visszavágni, így Sipőcz Richárd a
2019-es budapesti harmadik hely után megszerez-
te pályafutása második felnőtt Grand Prix-bronzér-
mét, amely a magyarok száztizenegyedik medálja
a GP-versenyek 2009 óta íródó történetében.      

„Ez volt az év első nagy nemzetközi megmérette-
tése, amelyen eléggé kiszámíthatatlan mezőny jött
össze, hiszen többen pozitív Covid-tesztjük miatt
nem indulhattak. Ez nem jelenti azt, hogy gyengébb
versenyzők kerültek be a helyükre a válogatottakba,
a japánok például továbbra is keresik a legjobb
+100 kg-os judósukat, és igyekeznek több klasszi-
suknak is lehetőséget adni. Egyiküktől kapott ki

A FELNŐTTMEZŐNYBEN IS 
A LEGJOBBAK KÖZÖTT

SIPŐCZ RICHÁRD BRONZÉRMES PORTUGÁLIÁBAN

Szerző: Nagy Roland
Fotó: ijf.org

most Ricsi is. Egy judo-nagydíj mindig kemény küz-
delem, hiszen olimpiai kvalifikációs pontokat lehet
szerezni” – mondta a Győr Plusznak Gyimes Niko-
lett, Sipőcz Richárd edzője, aki hozzátette, a részt-
vevők a szabályváltoztatásokkal is most találkoztak
először versenyen.

„Az olimpiai ciklusok végén történnek meg ezek a
módosítások, és ezekhez hozzá kell szokniuk a ver-
senyzőknek. Most betiltottak, és büntetnek bizo-
nyos technikákat, amelyek nagyon sérülésveszé-
lyesek. Ricsi szerencsére ezek közül keveset hasz-
nált, így neki nem nagyon kell alkalmazkodni az új
dolgokhoz. Jó eredmény a bronzérem, amellyel fon-
tos ranglistapontokat gyűjtöttünk” – értékelt Gyi-
mes Nikolett. A SZESE edzője úgy látja, hogy hat-
szoros Európa-bajnok, vb-ezüst- és bronzérmes
tanítványának jót tett, hogy a válogatott szakmai
vezetésben változások történtek, és érkezett egy
japán szakmai igazgató, Murakami Kijosi.
„Más morális és szakmai alapok vannak most a
csapatnál, a fegyelem lényegesen fontosabb sze-
repet kapott. Ricsi korábban is ehhez szokott a
klubjánál, nálam, és most a válogatottnál is ilyen
közegben készülhet, ami úgy gondolom, hogy a jó
út” – mondta Sipőcz edzője.

Az IJF World Judo Tour már a hétvégén folytatódik,
méghozzá a kontinens legnagyobb múltú és legran-
gosabb viadalával, a párizsi Grand Slam-tornával. A
magyar válogatott a koronavírus-helyzet miatt nem
indul a versenyen.

Sió 100% almalé
1 L

525 Ft/db helyett

299 Ft/db
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