


Sok munkára és rengeteg türelemre lesz szük-
ség a Kuopio parkban és környékén zajló fejleszté-
sekkel kapcsolatban. Ezt mondta a Győr+ Médiának
az Útkezelő Szervezet intézményvezetője, aki megmu-
tatta, hol és mi készül a következő hónapokban. 

tán utca 2–32. között a most még párhuzamos
parkolókat merőlegesre építjük át, a park Ifjú-
ság körút felé eső végében, ahol eddig tilos volt
a parkolás, 14 új parkolót alakítunk ki, a Földes
Gábor utca 9–23. előtti ferde parkolást is me-
rőlegesre alakítjuk, és a négyemeletesek mö-
gött is merőleges parkolókat építünk. A fejlesz-
tési projekt legnagyobb szelete a parkolólemez,
ami kétszintes lesz, összesen 99 férőhellyel,
kétállásos elektromos e-roller- és e-bike-töl-
tőkkel és mozgássérült-parkolókkal, mindkét
szinten külön ki-be hajtóval” – emelte ki a
szakember.  A munkaterületet szerdán adták át
hivatalosan is a kivitelezőnek, aki rövidesen ne-
kiáll a parkolók átalakításának és a parkoló -
lemez építésének, ezek a munkák párhuzamo-
san zajlanak majd.

„Mi is tudjuk, hogy a 166 új parkoló nem oldja
meg a környék parkolási problémáit, de jelen-
tősen enyhíti azokat, a lakosságtól türelmet és
megértést kérünk a munkák idején, hiszen
mindannyiunk célja az, hogy novembertől min-
denki jóval könnyebben tudja szabályos és biz-
tonságos helyen hagyni az autóját” – zárta
szavait Máthé-Tóth Péter. 
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Máthé-Tóth Péterrel, az Útkezelő Szer-
vezet intézményvezetőjével jártuk be
a fejlesztésben érintett területeket. A

folyamatos tájékoztatás ellenére továbbra is
sok tévhit él a környéken lakókban, ezért „tet-
tük tisztába” a legfontosabb információkat.
„Ahol most az ideiglenes parkolók vannak, ott
parkfejlesztés indul majd a tervek szerint vala-
mikor júniusban, ez érinti a meglévő játszóteret
és a park középső részét is” – mondta Máthé-
Tóth Péter. „A játszótér népszerű eszközeit fel-
újítjuk és automata illemhelyet is telepítünk a
közelben, ahol pedig most ideiglenes parkoló
működik, ott teljesen sportos felületet alakí-
tunk ki, 333 méter hosszú rekortán futópályá-
val, sétaúttal, modern sporteszközökkel, tele-
fontöltős padokkal és közvilágítási oszlopok-
kal” – tette hozzá az útkezelő vezetője. 

A Kuopio park és környékének fejlesztése
komplex beruházás, aminek másik fontos sze-
lete a Kodály Zoltán és a Földes Gábor utcák
parkolási rendjének átalakítása. „A Kodály Zol-

SOK MUNKA, RENGETEG TÜRELEM
Szöveg és fotó: Zombai-Kovács Ákos

166 ÚJ PARKOLÓ ADYVÁROSBAN

Elkezdődött Nádorvárosban a Vécsey utca fel-
újítása. Az utcában már megtörtént a közmű-
csere. A szolgáltatók kicserélték a gáz-, az ivó-
víz- és szennyvízvezetéket és a tető-eresz-
csatornák esővízbekötő vezetékeit is. A Győri
Útkezelő Szervezet csütörtökön kezdte meg
a járda- és útfelújítási munkálatokat, a páros
házszámozású oldali járda és szegélyek cse-
réjével. A felújítás miatt az érintett oldalon
megállási tilalom van érvényben.

A Gyepszél utcában a Tavasz, a Dél és a Zsom-
bék utcai kereszteződéseknél a győri Útkezelő
Szervezet akadálymentesíti a járdacsatlako-
zásokat, hogy az idősek, kisgyermekesek
könnyebben átkelhessenek az úttesten.

ÚTÉPÍTÉS 
ÉS SZEGÉLYCSERE

145.000 Ft
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A tájékoztatás nem
 teljes körű. További részletek:

cégek részére

új autó?
Félévente
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Aparkolók jelentős részében 2018–2019-
ben kerültek ki a most is látható kiegé-
szítő táblák, amelyek jelzik, hogy a

KRESZ értelmében a személygépkocsi-parko-
lóhelyeken csak a személygépkocsinak levizs-
gáztatott autók parkolhatnak. 

Milyen kisteherautóra lehet külön engedélyt
kérni?
Amennyiben a 3,5 tonna, vagy az alatti össztö-
megű és 5,2 méternél nem hosszabb kisteher-
autók, furgonok tulajdonosának a telephely- és
a lakáscíme azonos, akkor kaphat 0–24 órás
parkolási engedélyt, amellyel megállhat a lakása
közelében. Amennyiben a parkolási engedély fi-
zetős övezetre vonatkozik, az engedély nem
mentesít a parkoló díjának megfizetése alól. Ilyen
esetekre a lakossági kedvezmény sem alkalmaz-
ható, az új parkolási rendeletben az ilyen haszon-
gépjárművekre külön bérletárat állapítanak majd
meg, mely a parkolóórás díjnál természetesen
sokkal kedvezőbb lesz.

Munkavégzés esetére alkalmilag hogyan le-
het szabályosan parkolni olyan környéken,
ahol személyautóknak van csak lehetősége
megállni? 
Munkavégzés érdekében szintén lehet enge-
délyt kérni, azonban ezek az engedélyek csak
reggel 6 órától 21 óráig érvényesek.

LAKOSSÁGI KÉRÉSRE SZIGORODTAK AZ INTÉZKEDÉSEK

SEGÍTÜNK, HOGYAN PARKOLHATNAK
SZABÁLYOSAN KISTEHERAUTÓVAL IS  

Az utóbbi időben a közösségi médiában számos alkalommal felmerült a kisteherautókkal, furgonokkal tör-
ténő parkolás problémája. Felkerestük a Városrendészet Győr és Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szerve-
zetének szakembereit, hogy összeszedjük a legfontosabb tudnivalókat. 

Szerző: Győr+ 
Fotó: O. Jakócs Péter

Fontos kritérium a lakcímkártyán szereplő cím, a
vállalkozás bejelentett telephelye, vagy nem ott
lakó esetében a vállalkozási tevékenység típusa.
Az esetben is születhet megoldás, ha olyan céges
autóval kell hazamenni, amely nincs a sofőr ne-
vén, vagy nem a lakóhelye a telephely, hiszen a
beérkező kérelmeket az Útkezelő Szervezet
egyedileg bírálja el, és adott esetben ilyen jellegű
engedélyek kiadása is előfordulhat. Ezeknek az
engedélyeknek a kiadásának alapvető feltétele,
hogy a céges jármű fizikai méretében a kijelölt vá-
rakozóhelyek területén el kell, hogy férjen. A vá-
rakozóhelyek területéről kilógó járművek, ame-
lyek bár szintén 3,5 tonna össztömegű furgonok,
de hosszított, magasított kivitelűek – akár 6-6,5
méter hosszúak is –, a forgalmi sávba, a járdára
vagy a kerékpárútra lógva balesetveszélyes szi-
tuációt okozhatnak, így ezek az autók nem kap-
hatnak felmentést, azaz engedélyeket sem.  

Kik számíthatnak büntetésre?
Azok a tehergépjárművek, amelyek nem ren-
delkeznek a fent taglalt engedélyek egyikével
sem, és a személyautóknak fenntartott parko-
lókban állnak meg, büntetésre számíthatnak.
Azt pedig, hogy egy forgalmi engedélyben mi

szerepel, a rendész a helyszínen lekérdezi a
megfelelő adatbázisból. Ha így megbizonyoso-
dott a szabályszegésről vagy szabálysértésről,
akkor kezdi meg az intézkedést. 

A törvény engedélyezi a kerékbilincs felhelye-
zését és szabálysértés kiszabását is, egyidejű-
leg. Győrben a városrendészek minden intéz-
kedést egyéni elbírálásban részesítenek, lehe-
tőség szerint két szankciót (kerékbilincs és bír-
ság) nem alkalmaznak. 

Fontos tudni, hogy a büntetés kiszabásánál a fo-
kozatosság elvét követik. A mozgáskorlátozottak
számára fenntartott parkolóban történő enge-
dély nélküli megállást minden esetben a legszi-
gorúbb feltételekkel büntetik. Zöldterületre tör-
ténő parkolás szintén büntetés kiszabását vonja
maga után, szintén a fokozatosság elve alapján.

A szabályozás tehát világos és egyértelműen
arra törekszik, hogy a lakosság érdekeit képvi-
selje. Vannak azonban olyan előírások, ame-
lyeknek a betartását meg kell követelni, szintén
közös érdektől vezérelve, hogy még élhetőbb
és szerethetőbb legyen a város. 
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Az idei költségvetés az „Addig nyújtózkodj,
amíg a takaród ér” közmondás jegyében
született – állítja Szeles Szabolcs, a gaz-

daságért és pénzügyekért felelős alpolgármes-
ter. A gazdaság jól vészelte át Győrben a Covid-
járvány alatti időszakot, ennek következtében
az úgynevezett közhatalmi bevételeink, amely-
be a befolyt adók is tartoznak, várakozásaink
szerint valamivel jobban alakulnak a korábbi-
aknál, ismertette az alpolgármester. Közülük is
kiemelkedik az iparűzési adó, mely számításaik
szerint eléri a 21,6 milliárdot.

Szeles Szabolcs alpolgármester:  
Csak az önként vállalt feladatokon
tudunk spórolni
Itt kell megjegyeznem – vetette közbe Szeles
Szabolcs –, hogy a méretében és lehetőségeiben
hozzánk hasonló nagyvárosok közül messze ná-
lunk a legalacsonyabb, mindössze 1,6 százalékos
az iparűzési adó mértéke. Ez azt jelenti, hogy
éves szinten több milliárd forintot hagyunk ott a
vállalkozásoknál, részben ennek is köszönhető,
hogy eredményesen működnek, fejlesztenek, és
meg tudták őrizni a munkahelyeket.

Építményadóból 3,7 milliárd forintra számít az
önkormányzat, az idegenforgalmi adó mértéke
100 milliós nagyságrendű. 

Ennek ellenére a járvány sok pénzt kivett a vá-
ros kasszájából, illetve tekintélyes összegek
nem is kerülhettek bele. Ráadásul az áremel-
kedések is érzékenyen érintették a várost. Sze-
les Szabolcs szerint az EU elhibázott energia-
politikájának következtében sokkal többet kell
fizetni az energiáért a korábbiaknál. Példaként
említette, hogy Győrnek a távfűtéshez és a
melegvíz előállításához gázt szolgáltató cég
fölmondta a szerződést, s ez a Győr-Szol jogá-
szai szerint jogtalan lépés legalább 3,5 milliárd
forint pluszkiadást okozott a városnak. De nö-
vekszik az elektromos áram, s több más szol-

A JÁRVÁNY SOKAT KIVETT A VÁROS KASSZÁJÁBÓL

FESZESEBB GAZDÁLKODÁS MELLETT, 
DE LESZNEK FEJLESZTÉSEK

Győr idei költségvetésének főösszege 79 milliárd forint. Az adóbevételek kedvezőnek ígérkeznek, ám a he-
lyi és a központi járványvédekezéshez való hozzájárulás, egyéb bevételek elmaradása, az energia árának
drasztikus emelkedése nehéz helyzetbe hozta a győri önkormányzatot is. A győri büdzséről kérdeztük vá-
rosunk alpolgármestereit. 

Szerző: Hajba Ferenc, J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

gáltatás ára is, ez szintén több milliárd forintos
többletkiadást vetít előre az intézményháló-
zatnál és az önkormányzat cégeinél. Többe ke-
rül a közétkeztetés, sőt sokkal költségesebb az
ételek kiszállítása is az óvodákba és az iskolák-
ba. Az önkormányzat a megnövekedett terhe-
ket nem fizettetheti meg a szülőkkel, azt neki
kell kigazdálkodnia. Az állam működési kiadá-
sokra összesen mintegy 10 milliárd forintot ad. 

A legfőbb feladat a stabilitás megőrzése. A  költ-
ségvetés egyensúlyának megőrzése érdekében,
a vagyongazdálkodás keretében 1 milliárd forint
értékű ingatlaneladással kalkulálnak. A futó fej-
lesztési programokhoz kapcsolódva 12 milliárd
forint pályázati forrást várnak. Ahol szükséges,
ott az önrészt az önkormányzat teremti elő. 

Szerencsére a központi bérintézkedésekhez
kapcsolódó 800 millió forint többletkiadás fe-
dezetét az állam biztosítja. Az idei költségvetés
ezen felül helyi béremeléseket is tartalmaz. A
szociális ágazat költségvetésében is vannak
bérnövelő elemek, de a hivatalban dolgozók
évek óta változatlan illetményalapját is növelni

kellett, különben nem jönnek hozzánk, hanem
idővel inkább elmennek a szakemberek, osz-
totta meg tapasztalatát az alpolgármester.  

Kijelentette: az önkormányzatnak vannak kö-
telező, illetve önként vállalt feladatai. A kötele-
zőket mindenképpen el kell látnunk, így csak az
önként vállaltakon tudunk spórolni. Ezen a te-
rületen is vannak azonban több évre áthúzódó
korábbi szerződéseink, amelyeket mindenkép-
pen teljesíteni kell.

A város fejlődése az idén sem torpan meg, még
ha sokkal feszesebb gazdálkodásra van is szük-
ség a korábbiaknál, fogalmazott az alpolgármes-
ter. Két és fél milliárd forintos állami támogatás-
sal indul a komplex parkolófejlesztés a Kuopio
parkban. Folyik a termálfürdő, vízi élménypark
nagyszabású felújítása, bővítése a Modern Vá-
rosok Program keretében. A Spartacus csónak-
ház  projektindítására, a tervezésre és a terep
előkészítésére is kaptunk pénzt az államtól.  

Van két, a mostani költségvetéshez érdemben
még nem csatlakozó tétel. Az egyik  az új mentő -
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állomás heteken belül kezdődő megépítése. A
másik az ipari területeink bővítésére használ-
ható 10 milliárd forintos támogatás. Ez remé-
nyeink szerint tovább erősíti a győri gazdasá-
got, az új ipari területre letelepedő cégeket vá-
runk. Ha munka van, minden van, hangoztatta
az alpolgármester. Hozzátette: Az önkormány-
zat és intézményei, cégei is négyezer ember-
nek adnak munkát. Prioritás, és komoly erőfe-
szítés ezen munkahelyek megőrzése.

Fontos fejlesztés az ipari parkot megközelítő
utak felújítása, így például a Szigethy Attila út,
az Ipar út, a Reptéri út második szakaszának,
vagy  a Tatai út 81-es számú csomópontjának
felújítása, bővítése. Felújítják többek között a
József Attila úti rendelőt, Újvárosban pedig a
Kossuth utca 36. szám alatti épületet.

Figyeljük  cégeink működését, a gazdálkodás
folyamatát, s ahol szükséges, be fogunk avat-
kozni, ígérte Szeles Szabolcs.

Dr. Pergel Elza alpolgármester:
Idén kevesebb jut a szociális ágazatra is
Az idei költségvetésünk nem ad okot felhőtlen
örömre, ennek ellenére mindent megtettünk,
hogy a lehető legjobban gazdálkodjunk. Az év vé-
gén jelentkező problémák, az energiaár-robba-
nás érzékenyen érintett bennünket, hiszen vala-
mennyi intézményünket az önkormányzat tulaj-
donában lévő távhőszolgáltatással látjuk el.

A szociális ellátásra a tavalyi 5 milliárd 314 millió
forinttal szemben 2022-ben 5 milliárd 473 millió
forint jut. Ebből működtetjük a család- és gyer-
mekjóléti központot, a bölcsődéket, az egyesített
egészségügyi és szociális intézményhálózatot,
valamint a hajléktanokat segítő szolgálatot.

A köznevelésre 2021-ben 6 milliárd 773 millió
forintot fordítottunk, ebben az évben 6 milliárd
143 millióból kell gazdálkodnunk. Ez számot-

tevő csökkenés, amit úgy kellett megoldanunk,
hogy közben az intézményi ellátás színvonala
sehol se legyen alacsonyabb. A közétkeztetést
kiszerveztük, ennek következtében a Gazdasá-
gi és Működtető Központban 20 fős többletlét-
szám alakult ki, akiktől meg kellett válnunk. Az
óvodai beíratások után kiderült, hogy 7 csopor-
tot meg kell szüntetnünk a kevesebb jelentke-
ző miatt, így 21 dolgozónak szűnt meg a fog-
lalkoztatása. Összesen tehát ezen a területen
41 fővel kevesebben dolgoznak, ami a költség-
vetésben jelentősen érezhető. Ugyanakkor a
kötelező minimálbér-emelést és a garantált
bérminimum-emelést végrehajtottuk, de eh-
hez állami támogatást kaptunk. Az intézményi
szakellátáshoz szükséges lépéseket megtet-
tük, a feladatokat maradéktalanul ellátjuk.
Ugyanakkor ebben a költségvetési időszakban
csak kevés tartalékot tudunk képezni.

Nagyfokú fegyelmezettséggel és többszörösen
átgondolva terveztük az idei büdzsét, mert a
lakossági szolgáltatásban, valamint a támoga-
tási rendszerben dolgozóknak és az ellátottak-
nak nem szabad megérezniük, hogy Coviddal
és különféle világgazdasági problémákkal küzd
az ország.

Radnóti Ákos alpolgármester: 
Tisztább város, 
pályázat a sportegyesületeknek
Egyesületi keretek között több mint tízezer em-
ber sportol Győrben – emelte ki a szervezett
sport fontosságát Radnóti Ákos alpolgármester,
aki az általa felügyelt területekről beszélt.

Az alpolgármester elsőként a városüzemelte-
tést említette, mely kiemelt támogatásban, 1,4
milliárd forintban részesül az idei költségvetés-
ből. Ebből az összegből kell megteremteni –
többek között – a köztisztaságot, ez a pénz a
fedezete a parkosításnak, az öntözésnek, a fá-
sításnak, szökőkutak üzemeltetésének is. 

Mindenki számára látható volt tavaly is, hogy
jóval tisztább lett a város – utalt az eddigi ered-
ményekre Radnóti Ákos.

A sportra csaknem 500 millió forint jut, ez is ki-
emelten magas összegnek számít más váro-
sokhoz viszonyítva, hangsúlyozta az alpolgár-
mester. Ebből a pénzből jelentős tétel a kiemelt
egyesületek támogatása. A város ékköve, az
Audi ETO KC női kézilabdacsapata kiemelt tá-
mogatást kap. A győri sportegyesületeknek
100 millió forintos pályázati pénz áll a rendel-
kezésére. Ez indokolt is, hiszen a városban több
mint tízezer ember egyesületi keretek között
sportol, tette hozzá Radnóti Ákos, aki szerint a
tudatos, szakszerű tervezés szempontjából
rendkívül lényeges, hogy elfogadták a város
2021-től 2026-ig tartó sportkoncepcióját.

A parasport támogatására is nyitottunk egy
pályázatot 4 millió forintos kerettel, jelentette

be az alpolgármester. Dr. Dézsi Csaba András
polgármester szívügye a parasport támogatá-
sa, sporttanácsadói testületében is képviselteti
magát parasport-szakértő. Több közös kezde-
ményezés született, Patkás Tamás személyé-
ben nagykövete is van már Győrben a pa-
rasportnak. Támogatással ösztönözzük az
egyesületeket, hogy karolják fel a parasportot,
a GYAC-nál erre már találunk is jó példát, utalt
rá az alpolgármester.

Nagy öröm – folytatta Radnóti Ákos –, hogy 5-
5 millió forint jut a diákok, illetve a szépkorúak
sportjára is. Rengeteg gyermekeket érintő
programot támogatunk, így az oviúszást, az
ovifocit, az ovikorit, az ovilovaglást, valamint az
ukido programot.

A városi diákfórum támogatásáról sem feled-
keztek el, hiszen ezek a fiatalok az összes győri
középiskolást képviselik. Szerveztek csapatépí-
tő programokat, nyári táborokat, s nem maradt
el a 24 órás vetélkedő sem. 

A környezetvédelmet is az alpolgármester fel-
ügyeli. Nagyon jó kezdeményezésnek tartja,
hogy csatlakoztak a Klímabarát települések-
hez. Zajlik a Püspökerdő védetté nyillvánítása,
megmentették a marcalvárosi kiserdőt, folyta-
tódik a fásítás, s egyre több fa kerül a Győrkőc
ligetbe is a megszületett gyerekek tiszteletére.

Képviselői körzetemben pedig megkezdődött a
Kuopio park ideiglenes parkolójának kialakítá-
sa, az év végére elkészül a parkolólemez, meg-
újul a létesítmény zöld környezete, a közeli Föl-
des Gábor utcában pedig új parkolókat alakí-
tunk ki – ígérte az alpolgármester, s megtol-
dotta azzal: Köszönetet mondok Simon Róbert
Balázs és Kara Ákos képviselő uraknak, hogy
hatékonyan közreműködtek a beruházáshoz
szükséges, és a kormánytól kapott 2,5 milliárd
forint előteremtésében. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

A fiatalok joggal bíznak bennünk,
hiszen a Fidesz-kormány számos,
a fiatalokat segítő intézkedést ho-
zott az elmúlt időszakban. Ezt
mondta a Győr+ Médiának Simon
Róbert Balázs. Az országgyűlési
képviselő, aki nyerni szeretne az
áprilisi választáson, ezzel pedig
harmadszorra bekerülni a Parla-
mentbe, ki emelte, a fiatalok jelentik
a jövőt, az ország és a város szá-
mára is, ezért őket kiemelten kell
támogatni.    

„Az elmúlt években, amióta a Fi-
desz kormányoz, sok, a fiatalokat
segítő, támogató és nekik kedvező
döntés született Magyarországon,
ezek közül kiemelném a 25 év alat-
tiak szja-mentességét és a diákhi-
telekkel kapcsolatos pozitív dönté-
seket” – mondta Simon Róbert Ba-
lázs. „A fiatalok nemcsak az ország,
de Győr jövőjét is jelentik, ezért is
kell kiemelten segíteni őket, legyen
szó az általános és középiskolások-

ról vagy az egyetemistákról. De
nemcsak őket, hanem a fiatal csa-
ládosokat is számos intézkedéssel
segítettük az elmúlt években, eze-
ket én is minden alkalommal meg-
szavaztam a Parlamentben. A kor-

mány szándékai val egyetértés-
ben, Győrben is folyamatosan fej-
lesztjük az iskolákat, egyetemünk
pedig az ország egyik legdinami-
kusabban fejlődő egyeteme” –
emelte ki a politikus.

SIMON: A FIATALOK JOGGAL BÍZNAK BENNÜNK 

KARA: ŐSZRE BEFEJEZŐDIK A PÁGISZ FELÚJÍTÁSA 
Kara Ákos országgyűlési képviselő kezdemé-
nyezésére megvalósul egy újabb marcalvárosi
intézmény felújítása. „A Págisz-iskola fontos
szakképző intézmény. Nemcsak Győr, hanem
az egész gazdasági térségünk egyik meghatá-
rozó iskolája. Nagyon fontosnak tartottam,
hogy itt is megvalósulhasson felújítás és fej-
lesztés” – mondta el lapunknak az iskola előtti
téren Kara Ákos, a városrész országgyűlési
képviselője, aki Hatos Hajnalkával, az intéz-
mény igazgatójával adott közös tájékoztatást
a munkálatokkal kapcsolatban.

A legfontosabb hír, hogy őszre befejeződik a
Págisz felújítása.  A Győri SZC Pattantyús-Áb-
rahám Géza Technikum nappali tagozatos di-
ákjainak száma az idei tanévben 607 fő, fel-
nőttekkel együtt a teljes tanulói létszám 648
fő. Az iskola figyelembe veszi a munka erőpiac
igényeit, jelenleg két ágazatban, az elektroni-
ka-elektrotechnika és az informatika-távköz-
lés ágazatokban folyik oktatás.

Az iskola épületét 1983-ban kezdték építeni.
A kornak megfelelő technológiai színvonalon
épült még általános iskolának, de a  nyílászá-
rók már nem felelnek meg a mai kor műszaki

követelményeinek, így az épület jelentős hő-
veszteséggel működik. Az épületenergetikai
beruházás a külső falak utólagos hőszigete-
lését, nyílászárók cseréjét, illetve nagy ha-
tásfokú hővisszanyerős légkezelő beépíté-
sét, valamint napelemes rendszer kiépítését
tartalmazza. Környezetvédelmi szempontból
is fontos a beruházás, hiszen 160 darab nap-
elem kerül fel az iskola épületére. Ez a mos-
tani fejlesztés most 852 millió forint fejlesz-
tést jelent.

Korábban több győri bölcsődében, óvodában,
kollégiumban valósult már meg energetikai fej-
lesztés. Folyamatosan újulnak meg a győri is-
kolák is, hiszen korábban fejlesztés valósult
már meg a Jedlik, a Révai-, a Lukács-, a Gárdo-
nyi-, a Szent-Györgyi- és az adyvárosi Fekete
István-iskolákban, valamint teljesen megújult
az evangélikus iskola is.

„Országgyűlési képviselőként Győr és az
egész térségünk fejlesztéséért és biztonságá-
ért szeretnék dolgozni továbbra is. Újabb győri
iskolák fejlesztését szeretném a következő
országgyűlési ciklusban is kezdeményezni” –
tette hozzá Kara Ákos. 

„Egyetemista vagyok, én is felvet-
tem korábban a diákhitelt, hogy
gond nélkül tudjam végezni a ta-
nulmányaimat, ennek kamatait
pedig abból a pluszpénzből fize-
tem, ami a január elsejétől beve-
zetett személyijövedelemadó-
mentesség révén marad nálam” –
hangsúlyozta Kelemen Hunor.
„Szimpatikus, hogy a polgári kor-
mány kiemelten kezeli a fiatalok
ügyét, legyen szó még iskolába já-
rókról vagy már gyermeket nevelő
családosokról” – fogalmazott a 20
éves egyetemista.

„Amennyiben a választók megtisz-
telnek bizalmukkal, a jövőben is
folytatnám az elmúlt időszakban
megkezdett munkát, Győrért és a
győriekért szeretnék dolgozni, idő-
sekért, fiatalokért és családosokért,
közösen a városvezetéssel” – zárta
szavait Simon Róbert Balázs, a
győri 1-es számú választókörzet
országgyűlési képviselője.      
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„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy újabb
két évig irányíthatom a Fidelitas Országos Vá-
lasztmány munkáját. Hazánk és Kelet-Közép-
Európa legnagyobb politikai-ifjúsági szerveze-
tének 2004 óta vagyok tagja, az országos vá-
lasztmányt 2016 óta vezetem, azóta az orszá-
gos elnökség tagjaként is tevékenykedem. Jól -
esik a tagság bizalma, hiszen igazi érték alapú,
fiatal közösséget sikerült építenünk mind or-
szágosan, mind pedig Győrben – kezdte a be-
szélgetést Fekete Dávid.

Majd azzal folytatta, hogy az MCC győri meg-
jelenésével egy eddig fennálló jelentős hiátust
sikerült felszámolni: jelen van városunkban egy
olyan intézmény, melynek elsődleges célja a
legtehetségesebb fiatalok támogatása, szá-
mukra szakmai programok biztosítása. „Az
MCC ott kezdődik, ahol a közoktatás véget ér”,
hiszen az MCC-ben nem a tömegoktatást, ha-
nem az egyénre szabott és kiscsoportos mun-
kát részesítik előnyben. Népszerű lett Győrben
az MCC, ugyanis már az első felvételi időszak
során valamennyi képzési területen jelentős
túljelentkezés volt. 

„Fontos hangsúlyozni, hogy az MCC ideológiai -
lag független, de nem értéksemleges. Szerepet
vállalunk a demokratikus párbeszéd előmozdí-
tásában, a kulturált közéleti viták alakításában,

TEHETSÉGGONDOZÁS FELSŐFOKON
Tavaly kezdte meg működését Győrben a Mathias Corvinus Collegium
(MCC). A győri központban az általános iskolásoknak, a középiskolá-
soknak és a felsőoktatásban részt vevőknek is szerveznek tehetség-
gondozó programot. A részletekről dr. Fekete Dáviddal, az MCC győri
központjának regionális képviselet-vezetőjével, győri önkormányzati
képviselővel, a Fidelitas Országos Választmányának újraválasztott el-
nökével beszélgettünk.

ügyelve arra, hogy különböző álláspontokat je-
lenítsünk meg, ezáltal a valódi véleménysza-
badság előmozdításán is dolgozunk. Fontos hi-
vatásunk, hogy vezető szerepet vállaljunk a te-
hetséges, széles látókörű, idegen nyelveket be-
szélő patrióta nemzedék formálásában, amely
a jövőben a magyar érdekek képviselete men-
tén tud majd bekapcsolódni a nemzetközi fo-
lyamatokba” – tájékoztatott a vezető. Mind-
ezek mellett az MCC tudásközpontként is mű-
ködik: mobilitási programokat működtet, ösz-
töndíjprogramokat biztosít a fiataloknak,
könyvkiadással, tudományos írások megjelen-
tetésével, hazai és nemzetközi konferenciák,
vitafórumok szervezésével is foglalkozik. 

Az elmúlt hónapokban óriási érdeklődés kísérte
az MCC nyitott szakmai rendezvényeit. Neves
előadók foglalkoztak többek között a magyar
űrstratégia kérdésével, a Bethlen-korszak je-

lentőségével vagy az afrikai migrációs helyzet-
tel. Márciusban Kovács Ákossal lesz beszélge-
tés zenei pályafutásáról, továbbá új könyvéről
is, melyet az MCC Press adott ki – tudtuk meg
a programokról.

Fekete Dávid arról is beszélt, örömteli számá-
ra, hogy nemzetközi vendégeket is fogadhat-
nak, az már kevésbe, hogy az amerikai, nyu-
gat-európai vendégprofesszorainkkal beszél-
getve sok esetben szomorú kép rajzolódik a
„fejlett nyugatról”, már ami az egyetemeket és
a közbeszédet illeti. „A woke ideológia ugyanis
óriási teret nyert a nyugati egyetemeken, az
LMBTQ-érzékenyítés pedig a mindennapok
szerves részévé vált. A konzervatív hangok
nem, vagy csak alig jelenhetnek meg a felső-
oktatásban, s a liberális mainstream valójában
maga korlátozza a véleményszabadságot. A
gyermekeket célzó genderpropaganda szintén
rendkívül aggasztó. Azt gondolom, hogy Ma-
gyarország kormánya helyesen teszi, amikor
népszavazás keretében megkérdezi a magyar
emberek véleményét a témában, hiszen más
országokban az emberek megkérdezése nél-
kül adták a gyermekek szexuális felvilágosítá-
sának jogát különféle lobbiszervezetek kezé-
be. A magyarok ugyanakkor az országgyűlési
választással egy napon arról is dönthetnek,
hogy hazánkban a gyermekek szexuális neve-
lése a szülők joga maradhasson” – zárta gon-
dolatait dr. Fekete Dávid. 

AZ MCC GYŐRBEN IS SIKERES

FONTOS
HANGSÚLYOZNI, 
HOGY AZ MCC
IDEOLÓGIAILAG
FÜGGETLEN, DE NEM
ÉRTÉKSEMLEGES

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MCC
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Innovációs 
és Technológia
Központ

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4. 

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern, kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 
IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
a tulajdonában lévő, 

GYŐR, SARLÓ KÖZ 15. SZÁM ALATTI, 
nem lakás célú helyiségét bérleti díjra történő

nyílt pályáztatással 
HIRDETMÉNY ÚTJÁN BÉRBE ADJA.

Részletes hirdetmény a Polgármesteri Hivatal 9021
Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján
(üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. központjában (9024
Győr, Orgona u. 10.), valamint a www.gyor.hu hon-
lapon a Városháza / Vagyonhasznosítási felhívás me-
nüpontban tekinthető meg 2022. március 16-ig,
ahonnan a pályázati nyomtatvány is letölthető.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1.)
Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási
Osztályán, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon: 
96/500-236-os és 96/500-277-es számon.

A pályázati ajánlat beérkezésének határideje:
2022. március 16. (szerda) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal 
Győr, Városház tér 1., Zechmeister I. terem

Időpontja:
2022. március 21., hétfő 11.30 óra

HÍDLEZÁRÁS FILMFORGATÁS MIATT

Filmforgatás miatt február 28-án, hét-
főn reggel 6 és kedd 22 óra között le-
zárják a forgalom elől a Kossuth hidat és

a Móricz Zsigmond alsó rakpartot. Az autóbu-
szok ez idő alatt a Széchenyi hídon, terelőúton
közlekednek. A filmes jelenetek felvétele miatt
a lezárt útszakaszon belül minden járművel –
tehát kerékpárral is – tilos lesz a közlekedés.

Az alsó rakparti úton kialakított parkolóban is
tiltott lesz a parkolás. A gyalogosok használ-
hatják majd a hidat, azonban a próbafelvéte-
lek, felvételek idejére a rendőrség és a filmes
stáb által biztosított őrök megállítják őket, ami
akár 5-15 percet is igénybe vehet. A Kápta-
landomb a filmforgatás ideje alatt a Bécsi ka-
pu tér felől lesz megközelíthető.
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Bár Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb hulladékot termelünk, az egy főre jutó mennyiség így is megha-
ladja az 1 kilogrammot naponta. Jó hír, hogy egyre többen belátják: a kidobott hulladék érték, hiszen nagy része
újrahasznosítható. Horváth Ferenccel, a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetségének elnökével, az Alcufer Kft.
tulajdonos-ügyvezetőjével beszélgettünk.

Ön szerint milyen a hulladékgyűjtés jelenlegi
helyzete?
Optimista vagyok, úgy érzem, hogy a „gyűjtsünk”,
„szelektáljunk”, „hasznosítsunk” egyre inkább hí-
vószavakká válnak, ha a megfelelő körülmények
biztosítottak, vagyis ha elérhető közelségben
vannak a gyűjtőpontok, visszaváltási helyek. A jö-
vőben egyre inkább elterjednek majd a betétdíjas
termékek, valamint a házhoz menő szelektív
gyűjtés. Ha az elkülönített gyűjtést ráadásul va-
lamilyen formában díjazzuk, akkor még inkább
teret fog hódítani a környezetbarát szemlélet.

A fémeknél és fémtartalmú hulladékok esetében
egészen jó a visszagyűjtési arány, hasonlóan a
papírnál is. A műanyagok és az üveg esetében vi-
szont nagy a lemaradás, ezen anyagoknál feltét-
lenül javítani kell. Állandó gond, hogy sok hasz-
nosítható anyag kerül összekeverve a hulladék-
gyűjtő edényzetekbe, ezeket pedig már rendkívül
nehéz olyan szinten szétválasztani, hogy azok
újrafeldolgozhatóak legyenek.

A győrieknek a barna és szürke kukák használa-
tával adott a lehetőség a szétválasztásra, ehhez
társulnak a szelektív gyűjtőudvarok és hulladék-
szigetek, valamint az ezzel foglalkozó gazdálkodó
szervezetek szintén biztosítanak átvételi lehető-
séget. Sőt, ha a mi telephelyeinkre behozzák az
elkülönítetten gyűjtött hulladékot, legtöbbször
még fizetünk is érte, ami újabb motivációt jelent.

Hogyan hasznosítják a különféle anyagokat?
A vas- és fémhulladékból újraolvasztás után
nyersanyag lesz. Itt a legnagyobb a hasznosí-
tási arány, hiszen viszonylag tiszta anyagról
van szó. Ellenben, ha több összetevőből álló
fémtartalmú hulladékot, kiselejtezett berende-
zést hoznak be a telepre, akár műanyaggal, gu-
mival vagy elektronikai részekkel keverten, ak-
kor megfelelő technológiával először szét kell
választani. Különösen értékes a nyomtatott
áramkörök nemesfémtartalma.

A műanyagok közül a PET-palackok darálás, gra-
nulálás után jól hasznosíthatók, ugyancsak elter-
jedt a hasznosítása például a különböző fóliák-

nak, vagy a kemény, HDPE műanyagoknak. A
szennyezett, kevert műanyagok komolyabb
problémát jelentenek, de erre is lesznek techno-
lógiák. Összegezve: szinte mindent újrahaszno-
síthatunk, ami ott van hulladékként a háztartási
gyűjtőedényeinkben, csupán a megfelelő elő -
készítésre és szelekcióra kell odafigyelni.

Nem szabad elfeledkeznünk a feleslegessé vált
építmények, ipari létesítmények lebontása során
keletkező hulladékokról sem. Az épületek tégla-
falazatát, betonelemeit a feldolgozást követően
darálék formájában minősítéstől függően feltöltő
anyagként vagy útalapba lehet felhasználni. Mi
magunk is bontottunk gyárépületeket. A darálás
során mágneses szeparátor segítségével külön-
választottuk a vasfémet a betontörmeléktől. A ki-
nyert betonvasat kohászati alapanyagként beol-

A HULLADÉK ÉRTÉK!

vasztásra tovább adtuk. A darálékból új termék,
építési feltöltőanyag lett. Ebből útépítéshez is
szállítunk, de zúzott kő vagy sóder helyett sport-
pályák alá is kitűnően használható.

Hányszor lehet újrahasznosítani?
Ez termékenként változó. A fémeknél nagyon
sokszor. A papírnak is jelentős százalékát több-
ször, inkább csak feldolgozási veszteség fordul
elő. A műanyagok egyes fajtáit önmagukban vi-
szont két vagy három alkalomnál többször nem.
Az irányelv az, hogy az elhasználódott terméke-
ket anyagukban hasznosítsuk, a bennük rejlő
anyagot és energiát körforgásban tartva. Ami
pedig nem újrafeldolgozható, azt energetikailag
hasznosítsuk. Így viszonylag kevés ártalmatla-
nításra váró hulladék marad. Nehéz újrahaszno-
sítani az úgynevezett társított anyagokat, ami-
kor a papír fém- vagy műanyag réteggel van be-
vonva, mint például a tejesdoboz esetén.                                

A Hulladékgazdálkodók Szövetsége mit tart
ma a legnagyobb kihívásnak?
Jelenleg is folyik a hulladékgazdálkodás átalakítá-
sa Magyarországon. Több ezer cég foglalkozik ez-
zel a szakterülettel, ami több mint 30.000 mun-
kahelyet jelent. Az a célunk, hogy az ebben érde-
kelt kis, közepes és nagyobb vállalkozások egya-
ránt megtalálják a szerepüket az új rendszerben,
s akkor nagyobb hatásfokon végezhetik feladatu-
kat. Szövetségünk küldetése a keletkező hulladé-
kok minél nagyobb arányú hasznosításának elő-
segítése, ezzel a környezetterhelés csökkentése,
valamint a másodnyersanyagok felhasználásával
a természeti erőforrások megőrzése.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

A NeTcar Autósiskola január 17-tôl

40.000 Ft kedvezménnyel

NAGYMOTOR tanfolyamot indít tantermi 
és online képzés keretében. (A1, A2, A)

Jelentkezz személyesen: 
Gyôr, Jereváni u. 42.
(h–cs.: 8.00–16.00, p.: 8.00–15.00), 
vagy REGISZTRÁLJ weboldalunkon: 
www.netcarjogsi.hu

SZEZONNYITÓ 

AKCIÓ!

További információ: 96/418-959 • gyor@netcariskola.hu
Az akció visszavonásig érvényes!

Agyőri állatkertben egyre többet
dugják ki az orrukat a meleg éghaj-
latot kedvelő állatok a fűtött háza-

ikból, és tesznek pár kört a kifutóikban. A
zsiráfok, benti itatójukat figyelmen kívül
hagyva, előszeretettel kóstolják meg az
esőzések után maradt kinti pocsolyákat.
Tehetik ezt nyugodt szívvel, hiszen a va-
donnal ellentétben itt nem kell kapkodniuk
az ivással, amelynek során furcsa tartás-
módjuk miatt ott sebezhetők. A velük
szemben levő kifutóban az oroszláncsalád,
mint az igazi macskák, nyújtóznak és na-
poznak, elégedett arcukat a nap felé fordít-
ják. Amikor pedig a melengető sugarak az
idő múlásával odébb vándorolnak, a nagy-
macskák is mennek utána. A gibbonok bol-

ÉBREDŐ ÁLLATKERT

Bár az időjáráson még nem mindig látszik, olykor már próbálgatja erejét a tavaszi nap-
sütés. A farsangi időszakkal búcsúzunk a téltől, ünnepeljük a természet megújulását. A
természettel pedig ébrednek az állatok, és vadon élő társaikkal együtt szippantják be
az első meleg sugarakat az állatkert lakói is. 

dog éneke bejárja az egész kertet, hiszen
egyre gyakrabban van olyan idő, hogy
végre ők is kijöhetnek hiányolt fáikon
himbálózni. Kedvenc gyűrűsfarkú
makijaink is élvezik a kijárást.
Békés jógatartásukkal pont
szembe helyezkednek a
Nappal, úgy fogadják a ta-
vasz jégtörő melegét. 

Térjen be ön is a Győri 
Állatkertbe, amely 
március 1-től egy 
órával tovább tartó
nyitvatartással
(10–18) ünnepli 
a jobb időt! (x)
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A nagy célok eléréséhez összefogásra van szükség. Csak együtt álmodhatunk jobb sorsot a kóbor

négylábúaknak. A Gyôri Állatmenhelyen sosem áll meg az élet. A gondozók több száz árva kutyáért 

és cicáért dolgoznak nap mint nap. Az évente több mint 800 megmentett kutya 

és cica csak rád számíthat, ne hagyd ôket cserben! 

TÁMOGASD ADÓD 1%-ÁVAL
A GYÔRI ÁLLATMENHELYET!

Ami Neked csak 2 kattintás, az nekik a fennmaradás!

18530021-1-08

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
A biztonságnövelő kampány keretében a tizen-
egyedik gyalogos jelzőlámpát helyezte üzembe
a brassói polgármesteri hivatal. Az új eszközt a
2. számú Gimnáziumnál szerelték fel.

Két év után idén, február 26-án ismét megren-
dezik a nyitott kapuk napját a Felső-Elzász Egye-
temen Colmarban. A programban tematikus ta-
lálkozók, a képzési formák bemutatása, valamint
az egyetemi élet és a lehetséges csereprogra-
mok bemutatása szerepel.

Megállítótáblák kerültek ki a dunaszerdahelyi em-
lékhelyek elé. Egyelőre a Nagyboldogasszony ol-
talma alatt álló Szent György-templom, a Sárga
kastély, az evangélikus templom, a református
templom és a városháza épületeit mutatják be a
háromnyelvű, QR-kóddal ellátott megállítótáblák.

Sok diák dolgozik önkéntesként Ingolstadtban.
Legtöbben a mentőszervezeteknél, egyházi in-
tézményekben vagy a sport területén vállalnak
munkát. Elismerésként Ingolstadt városa díjat
alapított az elkötelezett diákoknak.

Kuopióban a Városi Tanácsnál dolgozó szak-
emberek távmunka gyakorlata a vírushelyzet-
től függetlenül is folytatódik. A szakértői szol-
gáltatások például távolról és telefonon is mű-
ködnek majd a jövőben.

Poznanban az anyanyelv nemzetközi napja al-
kalmából már hatodszor vitatták meg a legjobb
szakemberek a kortárs lengyel nyelv állapotát.
Az idei vita témája az „Egyszerű nyelv” volt.



PÁLYÁZAT

Megjelentek a 2022-es SPORTPÁLYÁZATOK
A 2022-es sportpályázatok kedd óta elérhetőek a
következő kategóriákban:
• Pályázati úton támogatott sportszervezetek (ki-
emelt és nem kiemelt sportágak) támogatása
• Győr város területén működő sportszervezetek
egyéni, eredményes versenyzőinek támogatása
• Az „Egyéb sporttámogatás” csoportba tartozó
fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszerveze-
tek és intézmények támogatása

A pályázatok beérkezési határideje: 
2022. március 10. (csütörtök) 12 óra

Pályázati adatlap és pályázati útmutató megtekintetŐ: GyŐr
MJV Polgármesteri Hivatala Sport Osztály (9021 GyŐr, Vá-
rosház tér 1.), illetve letölthetŐ a www.gyor.hu honlapról.
Információ: GyŐr MJV Polgármesteri Hivatala Sport Osztály
(9021 GyŐr, Városház tér 1., illetve telefonon: 96/500-325)
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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 pályázott
munkakör megnevezését.

A GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet

ADATRÖGZÍTO
(MELEGVÍZÓRA-LEOLVASÓ)
feladatok elvégzésére.

Feltétel: érettségi vagy szakmunkás-bizonyítvány.

Megbízási szerződéses jogviszony, 
díjazás megegyezés szerint.

´́

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!

Március 2-án kezdetét veszi a böjti
időszak, érdemes ezekben a hetek-
ben megtisztítani a szervezetünket,

akár úgy is, hogy beiktatunk egy-egy gyü-
mölcsnapot vagy léböjtnapot. Ehhez pedig
mindent beszerezhetünk a vásárcsarnokból.
Már megjelent a standokon az eper, amely
egyelőre Görögországból érkezik, csakúgy,
mint az édes mandarin és narancs is. Olasz-
országból a vilmoskörte, a szilva és a kiwi
származik, Peruból a nagy szemű szőlő, Tö-
rökországból a grapefruit. A banán, melyből
a győriek a legtöbbet vásárolják a téli hóna-
pokban, Ecuadorban, Kolumbiában vagy Ka-
merunban terem. A paprikát, paradicsomot
még Spanyolországból, Törökországból hoz-

A győri vásárcsarnokban mindent beszerezhetünk, amire a böjti idő-
szakban szüksége lehet a szervezetünknek: zöldség, gyümölcs, sa-
vanyúság, lekvárok, szörp, gyümölcslé.

VITAMINT A VÁSÁRCSARNOKBÓL!
zák, de a kereskedők szerint már nem kell so-
kat várni a hazai primőrökre sem.

Néhány kistermelőnél még találhatunk hazai
almát, szőlőt, sárgarépát és fehérrépát is. A
vásárcsarnokban gazdag a kínálat a sava-
nyúságokból, nagy keletje van a savanyú ká-
posztának vagy az almapaprikába töltött ká-
posztának, de a céklát és vegyes vágottat is
kedvelik a vásárlók, nemhiába ezekben van a
legtöbb vitamin. Beszerezhetünk céklalét,
homoktövislét, meggylét. A házi szörpök kö-
zött találunk levendulát, rozmaringot, otellót,
mentás bodzát, a házi lekvárokból is bőséges
a választék: hagyma, füge, akácvirág vagy
mentás-rebarbara is kapható.
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A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

´́ ´́

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

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

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

ÁCS

Feltételek: középfokú műszaki végzettség (építőipari
előnyt jelent, jogosítvány

MUSZAKI ELOKÉSZÍTO´́ ´́ ´́

ASZTALOS, KOMUVES´́ ´́

KARBANTARTÓ

A Győr-Szol Zrt. Parkolóüzemeltetési üzletága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: műszerész vagy villanyszerelői végzettség •
B kategóriás jogosítvány • saját gépjármű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős • A/B hetes
munkarend • hétvégi munkavégzés • hétvégi készenlét

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • be-
járási költség térítése • hosszú távú munkalehetőség

Társaságunk fontosnak tartja, hogy az
egészséges ivóvíz előállítása mellett
vízbázisaink megóvásának fontosságá-

ra is kellő mértékben felhívja a figyelmet.
Akik követnek bennünket, tudhatják, hogy
különböző rendezvényeken, egyéb megjele-
nési felületeken, valamint iskolai előadáso-
kon is ösztönözzük a lakosságot vízkészlete-
ink tisztaságának tudatos megőrzésére, ami
kiemelten a gyermekek szemléletformálásá-
ra fektet nagy hangsúlyt.

Felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy a mai
felgyorsult világunkban nagy számban vannak
jelen környezetszennyező, magas energiafel-
használású anyagok, melyek előállítása, hasz-
nálata jelentős mértékben károsítja Földünk
élővilágát, kincseit. Emellett a hulladékok ille-
gális elhelyezése, a szennyvízelvezető rend-
szerek szabálytalan használata, a pazarló víz-
használat mind hozzájárulnak legfontosabb
természeti kincseink veszélyeztetéséhez. Eb-
ben nyújt segítséget a társaságunk által el-
nyert KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azono-
sítószámú, „A klímaváltozás hatása a vízbázis
védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szol-
gáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén:
szemléletformálás a lakosság körében” elne-
vezésű pályázat, ami Magyarország Kormánya
megbízásából, az Európai Unió 117.399.727 Ft
összegű támogatásával valósul meg.

A vízbázisvédelem témakörében elnyert pályá-
zatunk keretében társaságunk rajz- és fotópá-
lyázatot hirdet gyermekek, illetve fiatal felnőttek
részére, óvodáskortól egészen a felsőoktatási

intézmények hallgatói számára. A pályázattal
szeretnénk felhívni az ifjú nemzedék figyelmét a
felszíni és felszín alatti vizeink védelmének,
megőrzésének, fenntartható felhasználásának
és a szennyezések elkerülésének fontosságára.

A fiatalabb korosztály a rajpályázat során
megismerkedhet szuperhősünkkel, Diego
007-es ügynökkel, aki segítségükkel képes
megmenteni a Földet! Az idősebbek rajz- és
fotópályázatunk keretében lehetőséget kap-
nak a kreatív önkifejezésre, mely a vízbázis -
védelem keretében a „Víz az élet!” témára irányul.

A pályázatok díjazása kategóriánként, illetve
korcsoportonként történik, minden korcso-
port I–V. helyezettje értékes ajándékcso-
magban részesül. A kisebbeknél csoportos
pályamunkák esetén a helyezettek csoportos
nyereményben részesülnek.

Rajz- és fotópályázatunkkal kapcsolatos bő-
vebb információk megtalálhatóak webolda-
lunkon, a www.pannon-viz.hu oldalon!

RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
A TISZTA IVÓVÍZÉRT!
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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.

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

VILLANYSZERELÉS Győrben
és környékén. Kis munkák is.
Rövid határidővel. 06
20/4026657

Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érd.:
0670/3636633

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést válla
lunk. Tel.: 0670/2458931

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falak javítását, festést garanci
ával, engedménnyel vállalok.
Érd.: 0630/3762712.

EGYÉB

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érd.: 0620/5299861.

Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. 0620/5567141

LAKÁSCSERE

96/505050

Szigeti, 1 szobás, 38 nmes,
komfortos, határozott bérle
ti szerződéses lakást cserél
ne 12 szobás, határozott
határozatlan idejű bérle
ményre, lift nélküli házban
maximum a 2. emeletig.
(Hirdetésszám: 771)

Belvárosi, 2 szobás, 59 nm
es, összkomfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, 1
2. emeleten lévő, 3240 nm
es, határozatlan idejű bérle
ményre. (Hirdetésszám:
715) 

Nádorvárosi, 2 szobás, 59
nmes, komfortos, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne 3545 nmes, 1
szobás, határozatlan idejű,
gázfűtéses, nádorvárosi bér
leményre. Panelépület kizár
va. (Hirdetésszám: 716)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 44–75
nmes, 2 szobástól, határo
zotthatározatlan idejű bér
leményre. Radnóti és Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde
tésszám: 720)

Adyvárosi, 2 szobás, 43 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 4350
nmes, 2 szobás, határozott
határozatlan idejű, maxi
mum 2. emeleti, felújított
bérleményre. Nádorváros
és Adyváros városrészben.
(Hirdetésszám: 725)

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! 

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

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetválasz
tékkal. Tel.: 0620/2399198

Fák, veszélyes fák, tuják kivá
gása, ágdarálás, tuskómarás,
elhanyagolt területek rend
betétele, Győr 30 kmes kör
zetében. 0630/9715932

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. Érd.: 0670/884
6838

SZOLGÁLTATÁS

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



Egy 1937-es vígjátékot vetítünk a Győrplusz Filmklubban, a Győr+ Televízió
műsorán március 4-én 19.30-tól. Az én lányom nem olyan című mozi forgató-
könyvét Nóti Károly írta és Vajda László rendezte.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Gitta (Tolnay Klári) húszéves, modern gondolkozású lány.
Fekete Ferenc (Gregus Zoltán) udvarol neki, de Gitta csa-
ládja nem nézi jó szemmel a barátságukat, mert gazda-
gabb vőlegényt szánnak a lánynak, Sándort (Ráday Im-
re). A történet szerint Feri egy ravasz trükkel felcsalja
Gittát a lakására, betegnek mondja magát. A lány meg-
szánja, de amikor ráébred, hogy a fiú nak semmi baja,
becsapta, szakít vele. Ettől kezdve egyre szimpatikusabb
lesz számára Sándor, akiről nem tudja, hogy a szülei neki
szánják. Mire a család megrendezi Gitta és Sándor is-
merkedési estélyét, ők már rég szeretik egymást. A fil-
met Kabos Gyula alakítása teszi kultikussá, de feltűnik
még benne Gózon Gyula, Várkonyi Zoltán mellett Vízváry
Mariska, Turay Ida és Gombaszögi Ella is.

A filmet március 4-én 19.30 órakor mutatjuk be
a Győr+ Televízióban. Ismétlés: március 13. 16 óra.

2022. február 25. 17

AZ ÉN LÁNYOM NEM OLYAN
TOLNAY KLÁRI ÉS A SZERELEM
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

Küldje el programajánlóját 
a rendezvény időpontja előtt két héttel: 
media@gyorplusz.hu

A Legjobb tudásom szerint című magyar já-
tékfilmet vetítik a Rómer Ház mozijában
február 27-én 19 órától. A vetítés után kö-
zönségtalálkozó lesz Lőrincz Nándor és
Nagy Bálint rendezőkkel.  > > >

Az idegenvezetők világnapja alkalmából két
ingyenes sétára várják az érdeklődőket va-
sárnap. 14 órától a városházától indul a
„Szerepcsere-séta, ahol Csobayné Pintér
Éva lesz az idegenvezető. 15.30-tól a Szé-
chenyi téri Mária-oszloptól indul a városné-
zés, az idegenvezetők egymást váltva veze-
tik a sétát.  > > >

Alzheimer Café lesz március 3-án 17 órától
a Rába Hotel City Centerben. A találkozó
házigazdája dr. Varga Gábor pszichiáter, az
előadó Karliné Tekler Judit koordinátor. A té-
ma: Gondozási félreértések és balesetek az
Alzheimer-betegek ellátása során.  > > >

Az ember tragédiája alkotásokban címmel
nemzetközi paverpol kiállítás nyílik március
4-én 17 órakor a József Attila Művelődési
Házban. A kiállítás egyúttal emlékezés és
tisztelet, hogy 160 éve jelent meg először
nyomtatásban a nagy mű. A kiállítást Hancz
István, a Győri Ipartestület titkára és Kato-
náné Tóth Judit, a Paverpol Kelet-Európa és
Ausztria képviselője nyitja meg. A tárlat
március 30-ig, hétköznap 10 és 16 óra kö-
zött tekinthető meg.  > > >

FEBRUÁR 26. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6. rész)
10:30  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
17:00 Lelki egészségünk szempontjai 
17:40  Konkrét – hírháttér műsor
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
18:45  Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Egy nap a világ – Peking / útifilm
20:30 Radnóti nyomában – dokumentumfilm
22:00  Zooo+ – állatbarátok magazinja
22:20 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

FEBRUÁR 27. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Radnóti nyomában – dokumentumfilm
09:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
11:00 Credo – katolikus krónika
11:25  Konkrét – hírháttér műsor
11:45  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
13:00 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
13:30 A völgy hangja – dokumentumfilm
14:20 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
15:00  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
15:40  Kertbarát – kertbarátok magazinja
16:00  Lovagias ügy – filmvígjáték (12) – Győrplusz Filklub
17:20  Foto-Zoom+ / fotós workshop
17:45  Konkrét – hírháttér műsor
18:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Győri legendáriumok 
19:20 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
20:00 Szelíd szeretettel élni életünket –

Sinkovits Imre színművész
21:00 Egy nap a világ – Peking / útifilm
21:25  Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:50 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Credo – katolikus krónika
23:30 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm

FEBRUÁR 28. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Kvantum – tudományos magazin
08:30 Építech – házépítők magazinja
09:00 Credo – katolikus krónika
09:30  Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5. rész)
11:00 Poklade / Átváltozás, busójárás Mohácson 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5. rész)
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 1. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Zooo+ – állatbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Szelíd növényvédelem a házikertben –

a dióburokfúró légy elleni védekezés lehetőségei
09:50 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly

10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6. rész)
11:00 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
11:40 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Prága / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kvantum – tudományos magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6. rész)
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 2. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (7. rész)
11:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (7. rész)
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A tojásíró – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 3. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Foto-Zoom+ / fotós workshop
09:50  Konkrét – hírháttér műsor
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8. rész)
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 Építech – házépítők magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8. rész)
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Credo – katolikus krónika
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 4. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
09:50 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Pajta Bisztró
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (9. rész)
11:00 Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Az én lányom nem olyan – romantikus vígjáték
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Gázfröccs – autós magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (9. rész)
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MŰSORÚJSÁG FEBRUÁR 26-TÓL MÁRCIUS 4-IG
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Acélipari cégünkhöz keresünk
új kollégákat 

GÉPKEZELÔ és

RAKTÁROS
pozícióba.

Amit kínálunk
• Hosszú távú, stabil munkalehetôség

egy folyamatosan fejlôdô és válságtûrô
vállalatnál 

• Nemzetközi csapat, német-magyar
cégkultúra, családias környezet

• Folyamatos fejlôdés és elôrelépés
• Tanulási és továbbképzési lehetôségek
• Vonzó juttatási csomag:

alapbér, törvényesnél magasabb
mûszakpótlék, 35 Ft/km-es utazási
költségtérítés, cafeteria, 13. havi jutalom,
kompetenciapótlék, hûségbónusz,
sporttámogatás, ásványvíz, kávé
és egyéb meleg italok, friss gyümölcs

Telefon: +36 96 544 707; +36 96 544 706 
Jelentkezését várjuk
a toborzas@wuppermann.com e-mail-címre! 
Munkavégzés helye: Gönyû

ATakács Kincső–Balla Virág
kenu kettős nagyon szere-
tett volna dobogóra állni

Tokióban, ám az ötkarikás játéko-
kon nem sikerült az éremszerzés,
végül az ötödik helyen zártak.
Ezek után mindketten úgy érez-
ték, megújulásra van szükségük.
Virág télen klubot váltott, Kincső
maradt Győrben, de nagyobb
csapattal és új edzővel, Németh
Gergővel készül.

„Még tavaly kaptam egy hosszabb
pihenőt. Először a pályafutásom
során közel két hónapot pihentem.
Szükség is volt rá, hiszen a játékok
elhalasztása miatt plusz egy évvel
hosszabb lett az olimpiai ciklus,
amit másokkal együtt mi is kemé-
nyen végigdolgoztunk. A szünet
jót tett, de közel két hónap eltelté-
vel már alig vártam, hogy újra ví-
zen lehessek” – meséli Kincső. „Az
szóba sem került, hogy esetleg
abbahagyjuk, egyikünk sem ilyen
típus. Rögtön az olimpiai döntőt

AZ ÚJRAKEZDÉS
ÉS AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE JÖN

Mindig pozitív és előre tekint, így még a legnehezebb
pillanatokban sem fordult meg a fejében, hogy eset-
leg felhagy a kenuzással. A téli felkészülés végéhez
közeledve már az idei évet tervezi Takács Kincső, áp-
rilisban pedig ismét egy hajóba száll Balla Virággal.

követően félrevonultunk, és pár
perc alatt átbeszéltük a történte-
ket. Virág később eligazolt, én vi-
szont szerettem volna Győrben
maradni. Bár külön készülünk, na-
pi szinten tartjuk a kapcsolatot, és
a kenu kettesek között továbbra is
együtt indulunk a hazai és a nem-
zetközi versenyeken is” – hangsú-
lyozza a kiváló sportoló.

A hölgyek pedig már az idei évet
tervezik. „Virág jelenleg még Thai -
földön edzőtáborozik, és április-
ban lesz újra itthon. Ekkor szeret-
nénk ismét egy hajóba szállni és
közösen is megkezdeni a munkát.
A májusi csehországi világkupán
már mindenképpen ott akarunk
lenni, aztán pedig a magyar válo-
gatók következnek. Lesz világbaj-
nokság és Európa-bajnokság is,
sűrű tehát a program. Elvárt he-
lyezésekről, lehetséges érmekről
korai lenne még beszélni, hiszen
az idei év mindkettőnk számára
az újrakezdés és az építkezés éve
lesz. Az viszont egészen biztos,
hogy motiváltan és sikerre éhe-
sen szállunk majd hajóba” – tette
hozzá Takács Kincső.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: kajakkenusport.hu
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Mindig is szerény volt, soha nem kérke-
dett eredményeivel, holott igazán len-
ne mire büszkének lennie. Korábban

az U18-as korosztályban a magyar bajnoki cí-
met is megszerezte, de szerepelt a magyar vá-
logatottban, sikeresen indult profi WTA-verse-
nyeken, sőt 1992 óta résztvevője az ausztriai
csapatbajnokságoknak is. Most pedig a senio-
rok között szeretne bizonyítani.

„Az egész életemet behálózza a tenisz, tulajdon-
képpen minden életszakaszomnak szerves ré-
sze volt ez a labdajáték. Ám mikor elkezdtem
foglalkozni a gyerekek oktatásával, a versenyzés
háttérbe került” – árulta el Szombati-Serfőző
Eszter, aki nem mellesleg a Magyar Tenisz Szö-
vetség Gyerek Tenisz Bizottságának elnöke is.
Éppen ennek a megbízatásának köszönheti,
hogy néhány hete ismét ütőt ragadott, pályára
állt, szervált, kiengedte a tenyeresét és a fonák-
ját, és egészen a harmadik helyig küzdötte ma-
gát. „Találkoztam azokkal a barátaimmal, akikkel
régen együtt versenyeztünk, és ők ösztönöztek
arra, hogy induljak a senior kategóriában. Ter-
mészetesen itt is van Európa- és világbajnok-
ság, ahol a szerencsések hazánkat képviselhetik,
így végül is úgy döntöttem, hogy miért ne, ezt
meg kell próbálni” – mesélte lelkesen a sportoló. 

Eszter első hazai seniorversenye nemzetközileg
is a kategória egyik legmagasabb besorolású
küzdelme volt. Nem meglepő, hogy harmadik,
dobogós helyével összesen 330 pontot szerzett,

PATTOG A LABDA, KI TUDJA, HOL ÁLL MEG

Szöveg és fotó: P. Csapucha Adrienn

Hatéves kora óta kíséri a mindennapjait a tenisz, már nem is tudna nél-
küle létezni, de nem ez volt az elsődleges döntés, amiért jó néhány évvel
ezelőtt a gyerekeknek is elkezdte tanítani ezt a sportágat. Sokkal inkább
az motiválta, hogy átadja mindazt a tudást, ami benne van. Az utánpótlás-
 nevelés miatt saját karrierje ugyan háttérbe szorult, ám nemrégiben újra
felvette az ütőt. Ő Szombati-Serfőző Eszter tenisztréner.

is elárulta, hogy bár sűrű a versenynaptár, min-
denképpen szeretne külföldi tornákon is elindul-
ni. Ennek több oka van, főként az, hogy szeretne
példát mutatni kislányának, az ugyancsak a te-
niszben szárnyait bontogató Johannának, és
összes tanítványának.

Magától értetődő tehát, hogy az új kihívások
mellett nem hanyagolja el a tanítványokat

sem, folyamatosak az edzések, az Eszter által
alapított tenisziskolában, a Labdabandában
több mint 50 gyermekkel foglalkoznak, a
GYAC Tenisz Szakosztályának vezetőjeként
pedig az ifjú tehetségek felkarolását is fontos
feladatának tartja. „Fontos munkát végzünk
GYAC-os edzőtársaimmal, Berecz Benedekkel
és Berecz Andrással. Köszönjük Győr város
önkormányzatának, és nem utolsósorban
Papp Oszkárnak, a GYAC elnökének segítsé-
gét. A támogatásoknak köszönhetően igazi
teniszközösség kovácsolódik a Kálóczy tér és
az Olimpiai Sportpark teniszpályáin – emelte
ki a szakosztályvezető.

így rögtön a világranglista 252. helyére került,
ahol több mint 1500 versenyző szerepel. Rá -
adásul három hét állt rendelkezésére a felkészü-
lésre, ez idő alatt a győri teniszélet két oszlopos
tagja segítette munkáját, Birtha Gáborral és
Horváth Károllyal edzett. „Fontos volt, hogy fel-
mérjem a mezőnyt, hogy kiderüljön, azzal a tu-
dással és tapasztalattal, amivel rendelkezem,
meddig juthatok egy ilyen típusú tornán. Nyer-
tem a világranglista 22. helyezettje ellen, de ját-
szottam a világelső ellen is, szoros meccsek vol-
tak. A tervem mindenképpen az, hogy a jövőben
bekerüljek a TOP 10-be, úgy gondolom, ez reális
cél lehet” – hangsúlyozta Eszter, és egyúttal azt
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Klubot váltott az ETO FC saját nevelésű já-
tékosa, Szánthó Regő. A futballista a Fe-
rencvárostól kölcsönbe a szlovák élvo-

nalbeli DAC-hoz szerződött. A dunaszerdahe-
lyiek 2023. június 30-ig szóló szerződést kö-
töttek a 21 éves támadó középpályással,
egyúttal jövő nyáron opciós joguk is lesz a fo-
cista megvásárlására.

„Örülök, hogy válthatok és Dunaszerdahely-
re igazolhatok. Jó csapatnak tartom a DAC-
ot. Nemrég játszottunk ellene, és le is győz-
te a Fradit. A célom, hogy bekerüljek a kez-
dőbe, és a nemzetközi kupaporondon is sze-
rephez jussak. Tudom, hogy magyar lakta
vidékre érkezem, ahol a szurkolók nagyon
szeretik a játékosaikat. A DAC Szlovákia
egyik legjobb csapata” – fogalmazott
Szánthó, aki győri születésűként az ETO-
ban kezdte pályafutását.

A zöld-fehérek színeiben a felnőttek között a
2017–18-as idényben mutatkozott be. Össze-
sen 59 másodosztályú találkozón kapott sze-
repet, amelyeken tíz találatot és tizenkét gól-
passzt jegyzett.

2020 januárjában a Fradihoz szerződött,
ahol bajnoki címet ünnepelhetett a 2020–
21-es szezonban. 2020 nyarán egy idényre
kölcsönbe a ZTE-hez került. Zalaegerszegi

DUNASZERDAHELYEN FOLYTATJA
KARRIERJÉT SZÁNTHÓ REGŐ
Szerző: Győr+
Fotó: fcdac.sk

játékosként 27 NB I.-es meccsen tízszer volt
eredményes.

A magyar élvonal jelenlegi kiírásában hat talál-
kozón lépett pályára a Fradiban, és három al-
kalommal az európai kupaporondon is szere-
pelt. A Bajnokok Ligája play-offjában a svájci
Young Boys, az El csoportkörében pedig a skót
Celtic és a spanyol Real Betis ellen kapott le-

hetőséget. Dunaszerdahelyen azt várják tőle,
hogy meghatározó játékosként segítse céljai
elérésében a DAC-ot.

„Regőnek minden képessége megvan ahhoz,
hogy az NB I. egyik legérdekesebb fiataljának ne-
vezzük. Több klub is érdeklődik iránta Európában.
Bízom benne, hogy sikerül gyorsan beilleszkednie”
– mondta Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója.
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,,Győr város vezetőivel azt képviseljük, hogy a pa-
rasportokat erősíteni kell, ennek érdekében Patkás Ta-
más személyében megválasztottuk Győr parasport-
nagykövetét, valamint megalakult a Sporttanács is” –
hangsúlyozta az alpolgármester, aki hozzátette, hogy
pályázati úton biztosítanak lehetőséget a parasport
támogatásra, így elindult egy építő munka Győrben is.
,,Sok jó eredmény született már a parasportban. A leg-
magasabb szinten is, tehát a paralimpián a győri spor-
tolók kiválóan teljesítettek”– emelte ki a városvezető,
aki szeretné, ha az egyesületeknél, akár amatőr szin-
ten is, több verseny és program valósulhatna meg a
parasportolók számára.

Dr. Pongrácz Attila, az Apáczai Kar dékánja azt
mondta köszöntőjében, hogy az egyetem támogat-
ja és elismeri a valamely hátrányból indulók erőfe-
szítéseit. Évekig náluk dolgozott dr. Gönczöl László,
aki felkarolta a fogyatékkal élők sporttevékenysé-
gét városi és megyei szinten is.  A sportember tisz-
teletére díjat is alapítottak, melyet a felesége mu-
tatott be a megnyitón, az elismerést októberben
adják majd át az arra érdemesnek. ,,Jelmondata így
hangzott: Gyere velem, fogd meg a kezem! Ehhez

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.

Hagyományos eljárással 
készült füstölt szívsonka

Akció: február 25—március 3.

3299 Ft/kg

Rio Mare tonhal 
olívaolajban

SZÉP-kártya-elfogadóhely

3499 Ft/kg

Wiener Extra kávé 

Mangalicakolbász
csemege, csípôs

Chepke trappista sajt

1099 Ft/db

Tuborg sör

479 Ft/db

199 Ft/db

1249 Ft/kg

4,6%-os, 0,5 l, 398 Ft/l

250 g, 1916 Ft/kg

160 g, 6868,75 Ft/kg

LÉLEKMOZGATÁS A MAGYAR
PARASPORT NAPJÁN

mindig hűen cselekedett az általa vezetett gyakor-
lati foglalkozásokon, továbbá jelentős részt áldozott
életéből arra, hogy a sportoláson keresztül javítsa
a fogyatékkal élők életminőségét”– fogalmazott dr.
Pongrácz Attila.

Az eseményen csörgőlabda-bajnokságot is szer-
veztek. A sportot alapvetően látássérültek játsszák,
itt azonban egy szemfedővel bárki kipróbálhatta. A
játék célja minél több gólt lőni, ezeket kivédeni pe-
dig vetődéssel lehet. 

Az eseményt a megyei kézilabda-szövetség is tá-
mogatta, akik szerint a parasport egyre nagyobb te-
ret kap a városban, amihez ők is nagyban hozzájá-
rultak. ,,Győr városában a parasportot szeretnénk
egy kicsit jobban felkarolni, ehhez pedig az egyete-
münk is csatlakozott. Én szívügyemnek tekintem
ezt és elindítjuk a parasportcsapatunkat „Győri sze-
kerek” néven, úgyhogy elindult egy pezsgő élet
ezen a téren is” – büszkélkedett Auer Károly, a me-
gyei kézilabda-szövetség elnöke.

Patkás Tamás, „Tomi Rocky” a város parasport-
nagyköveteként vett részt a rendezvényen, ame-
lyen előadást is tartott. ,,Örülök, hogy részese lehe-
tek ennek az egésznek és fontosnak tartom, hogy
az épek és a sérültek is integrálódjanak” – mondta
a Győr+ Médiának a parasportoló.

Február 22. a magyar parasport napja. Ennek alkalmából a Széchenyi-egye-
tem Apáczai Karán lélekmozgató programokat szerveztek. A fő esemény a
csörgőlabda-bajnokság volt. A sportágat alapvetően látássérült emberek
játsszák, ezúttal azonban három győri középiskola diákjai a hallgatókkal kö-
zösen, szemfedővel mérkőzhettek meg. Az eseményt Radnóti Ákos sportért
is felelős alpolgármester nyitotta meg.

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Ács Tamás




