


„Nagy öröm számunkra, hogy a győri Széchenyi
István Egyetem egy újabb, zászlóshajó projek-
tet valósíthat meg” – mondta a keddi rendez-
vényen dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István
Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. „A
130 évvel ezelőtt átadott Zrínyi utcai egész-
ségügyi tömbnek új értelmet adhatunk a jövő-
ben, amihez köszönjük miniszter úr és a kor-
mány támogatását” – tette hozzá. 

„Az elmúlt év végén került az egyetem tulajdo-
nába a 2,7 hektáros, 18 ezer négyzetméteres
hasznos területű komplexum, azóta megindult
az előkészítő és tervező munka, szeretnénk
egy egészségtechnológiai campust és kompe-
tencia-központot megvalósítani itt” – fogalma-
zott dr. Filep Bálint, a SZE elnöke. 

„Az egészségbe érdemes fektetni, amit a kor-
mány jól ismert fel a mostani projekttel kapcso-
latban is, jó, ha meg tudjuk osztani a tudást, az
új campus és a kompetencia-központ megvaló-
sításában partnerként veszünk részt, segítve a
Széchenyi-egyetemet” – hangsúlyozta a prog-
ramindító rendezvényen dr. Merkely Béla, a
Semmelweis Egyetem rektora. 

„Az elmúlt időben sok mendemonda volt azzal
kapcsolatban, mi lesz az egykori Zrínyi utcai kór-
házi telephely sorsa. Biztos vagyok benne, hogy
a győri egyetem jó gazdája lesz a korábbi kórházi
tömbnek, ahol nemcsak az épületek újulnak meg
és a városkép szépül, de új funkciót is kap a
komplexum” – emelte ki köszöntőjében a covi-
dos dr. Dézsi Csaba András polgármestert he-
lyettesítő Szeles Szabolcs alpolgármester.

„Új fejezet kezdődik a valamikori Zrínyi utcai
kórház életében, hiszen komoly kormányzati

támogatással egészségtechnológiai campust
és kompetencia-központot valósít meg az
egyetem, ami a modern, fejlődő Győr egyik fon-
tos alappillére” – mondta Simon Róbert Balázs
országgyűlési képviselő. 

„A győri egyetemen következetes, előre jól át-
gondolt fejlesztések zajlanak, ennek köszönhető
az intézmény gyors növekedése is” – erről be-
szélt a programnyitón az innovációs és techno-
lógiai miniszter. „A Széchenyi most partnerség-
ben a Semmelweis Egyetemmel és a Petz Ala-
dár Egyetemi Oktató Kórházzal fejleszti egész-
ségügyi kompetenciáit, ami a győri orvosképzés
kialakulásának első lépcsője lehet” – tette hozzá
dr. Palkovics László. A campus és a kompeten-
cia-központ kivitelezési munkálatai a tervek
szerint ez év augusztusában indulnak, a több -
éves projektnek még nem ismert a pontos költ-
ségvetése, a Széchenyi-egyetem egyelőre ter-
vezéshez kapott kormányzati támogatást.

Új funkciókat kap a korábbi, Zrínyi utcai kórház,
a 15 épületből álló tömbben egészségtechnológiai
campust és kompetencia-központot alakítanak ki. A
nagyszabású program nyitó rendezvényét kedden tartot-
ták, ahol kiderült, a győri orvosképzés megalakulásának el-
ső lépése lehet a már tervezés alatt lévő projekt.
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ÚJ FUNKCIÓKAT KAP
AZ EGYKORI ZRÍNYI UTCAI KÓRHÁZ
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Az Olimpiai Sportpark hoteljében 31 me-
nekültet tudnak elszállásolni, kedden
délután egy 6 és egy 9 fős család érke-

zett, utóbbi hét gyermekkel. A családfő évek óta
az ipari park egyik cégénél dolgozik, ő Nagydob-
ronyból menekítette ide a családját, a legkisebb
gyermek 14 hónapos, a nagyobbak iskolások.
Néhány szatyor ruhával jöttek át a határon és
várják sorsuk jobbra fordulását. Virág-Adorján
Andrea polgármesteri főbiztos pizzával vendé-
gelte meg az érkezőket és elmondta: az önkor-
mányzat biztosítja számukra a szállást és azt,
hogy naponta egyszer meleg ételt kapjanak.

Egy kismegyeri családi házba, ami munkásszál-
lásként működik, az egyik munkaerő-közvetítő
cég munkásainak tíz családtagját fogadta be. A
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél

MEGÉRKEZTEK AZ ELSŐ MENEKÜLTEK UKRAJNÁBÓL

GYŐRBEN IS SEGÍTENEK A JÓ EMBEREK
Kedden érkeztek meg Győrbe az
első, háború elől menekülő csalá-
dok Ukrajnából. Hét gyermeket és
nyolc felnőttet az Olimpiai Sport-
parkban szállásolt el a győri ön-
kormányzat, akiket dr. Pergel Elza
alpolgármester fogadott.

33 ukrán férfi dolgozik, 15 közülük magyar ajkú.
Horváth Sándor Beregszászról jött Győrbe. „Egy
hónapja érkeztem és biztos munkát találtam itt.
Kukásautón dolgozom. Nyolc gyermekünk van,
a legkisebb 14 hónapos, a legnagyobb most
lesz 14 éves. Nagyon aggódtam értük és a fe-
leségemért, most megnyugodtam, hiszen végre
megérkeztek és mind biztonságban vannak.
Még nem találkoztunk, műszak után a főnököm
odavisz hozzájuk és végre megölelhetem őket”
– mondja elérzékenyülten Sándor.

Váradi István, egy másik Kárpátaljáról származó
munkás hétfőn a csapi határátkelőhelyre ment a
családjáért, édesanyját, feleségét, gyerekeit, uno-
káit menekítette Győrbe. Otthon maradt viszont
a kisebbik fia az öt gyermekével, akik miatt nagyon

aggódnak. A Mezőterebesen élő család hirtelen
kelt útra. „Már hallottuk a háború zaját, nagyon
féltünk, nem is hoztunk magunkkal semmit. Be-
zártak az iskolák, az óvodák, a boltokat kifosztot-
ták, elfogyott az élelmiszerünk is” – mesélte a
nagymama sírva. A dolgozó családfő szerint elke-
serítő és kilátástalan lett az életük, nem tudják,
mikor térhetnek haza és otthon mi vár majd rájuk.
Mert abban biztosak, hogy ha vége a háborúnak,
visszatérnek otthonukba. Nagy Csaba, a GYHG
ügyvezetője édességgel és gyümölccsel lepte
meg a gyerekeket. A vezető hangsúlyozta: ha
szükséges, azonnali segítséget nyújtanak ukrán
munkavállalóiknak és az ide érkező családjaiknak.
A munkaerő-közvetítő cég a családot szerdán egy
börcsi családi házba költöztette.

„Nagyon sok magyar, győri ember áll készen arra,
hogy segítséget nyújtson” – biztatta Pergel Elza
alpolgármester a megszeppent embereket. „A
legnagyobb feladatnak a menekültek elszálláso-

lását tekintjük, amelynek első lépése az itt dolgo-
zó ukrán és kárpátaljai magyar vendégmunkások
családjaival való kapcsolatfelvétel, majd a Győrbe
érkező menekültek biztonságba helyezése. A
gyűjtőhelyeken várják és fogadják az adományokat.
Pénzbeli juttatást pedig a Győri Segélyalap szám-
lájára lehet utalni, amiből a kialakult válsághelyzet
következményeit tudjuk kezelni.”

A győriek összefogtak, soha nem tapasztalt gyűj-
tés és a támogatás indult. A Győr+ Média mun-
katársai is többdoboznyi adományt gyűjtöttek
össze. Élelmiszert, konzerveket, csokoládét, kek-
szet és tisztálkodási szereket vittünk hétfőn két
gyűjtőpontra. Varga Szabina szervező a Székely
utca 7. alatt található magánóvodai gyűjtőponton
elmondta: „Anyukák álltak mellém, a saját ottho-

naikat ajánlották fel, hogy ott gyűjtik az adomá-
nyokat, valamint munkahelyet próbálunk szerez-
ni az édesapáknak, ehhez nagyon sok cég társult.”

Itt találkoztunk Mán Évával, a Kazinczy Ferenc
Gimnázium nyugalmazott tanárnőjével, aki
szintén adományokat vitt. A Kárpátaljáról szár-
mazó pedagógus úgy fogalmazott: „Szörnyű,
ami ott történik, a férjem kint van a határon és
tolmácsol. Vásárosnaményban van, ahol folya-
matosan várják és segítik a menekülteket, sír-
hatnékom van a csodálatos összefogás láttán.”

A Gyöngyvirág utca 26.-ban is folyamatos a
gyűjtés, naponta kétszer is fordulnak a határra
az adományokkal. „A határon lévő önkéntesek
nagyon hálásak, de nagyon fáradtak is, több
segítőre lenne szükség. A menekültek pedig
nem győznek hálálkodni, mert boldogok, hogy
barátsággal fogadják őket” – hangsúlyozta Gede
Zsuzsa, a gyűjtőpont működtetője.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Vig Norbert



2022. március 4.4

Hogy vannak?
Köszönöm, már javulunk. A múlt héten még erő-
sen köhögtem, lázas voltam, fájtak a végtagjaim,
nagyon rossz volt a közérzetem. Most már csak
szórványosan köhögök, viszont a PCR-tesztem
pozitív lett, ezért itthon vagyok, nem hagyom el
a házat, nem akarok megfertőzni senkit. A fele-
ségem pár nappal korábban fertőződött meg, ő
már jobban van, de még ő is pozitív.

Egyszer, még a Covid-19-járvány elején már
voltak betegek. Most hányadik oltás után let-
tek ismét covidosok?
Éppen fél évvel a harmadik oltás után. Való-
színűleg a három oltás miatt nem kaptam tü-
dőgyulladást, és nem voltak légzési nehéz-
ségeim sem.

Ezen a héten otthonról már tudott dolgozni?
Szerencsére igen, hiszen az ukrajnai háború miatt
kialakult helyzetben a humanitárius munkát össze
kellett fogni. Távollétemben dr. Pergel Elza alpol-
gármester asszonyt és Virág-Adorján Andrea pol-
gármesteri főbiztost bíztam meg a feladattal, akik
ezt kiválóan el is látják, de a helyzet folyamatosan
változik, nem baj, ha többen hozzuk meg a dön-
téseket, és működünk közre a munka megszer-

A béke jelének felmutatása már többet jelent annál, mint annak az igénye, hogy a győri emberek akkor is
összetartsanak, ha néhány dologban nem értenek egyet. Ukrajnában súlyos harcok dúlnak, ezrek mene-
külnek a háború elől, többek között Győrbe is. A Covid-fertőzés miatt feleségével otthoni karanténban dol-
gozó dr. Dézsi Csaba András polgármesterrel Skype-on át a menekültek győri befogadásáról, ellátásáról is
beszélgettünk.

FŐLEG A GYŐRBEN DOLGOZÓ UKRÁNOK CSALÁDTAGJAI 

MENEKÜLNEK VÁROSUNKBA
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Skype

vezésében. Úgyhogy kora reggeltől késő estig te-
lefonálok, illetve a számítógép előtt ülök.

Hány ukrajnai menekült befogadására, ellátá-
sára számítanak?
A város jelen pillanatban akár 400-450 ember
elhelyezésére, étkeztetésére is felkészült. Szo-
kásunkhoz híven a bajban különösen összefog
Győr, felvettük a kapcsolatot a Vöröskereszttel,
a Máltai Szeretetszolgálattal, a katasztrófavé-
delemmel, de magánszemélyek is ajánlottak fel
rengeteg mindent az ide érkező menekültek-
nek. Szálláshelyként elsősorban a saját intéz-
ményeinket tesszük alkalmassá az emberek
befogadására, de több szálloda is biztosít lehe-
tőséget az elhelyezésükre.

A vámosszabadi menekültszállót még nem
nyitották meg, szükség lehet rá?
Bár azt az intézményt nem mi működtetjük, és
jelenleg még a városon belül meg tudjuk oldani
az érkezők elhelyezését, de úgy tűnik, hogy az
itt dolgozó ukrán állampolgárok sok száz roko-
na hamarosan megérkezik, s ez meghaladhatja
a jelenlegi kapacitásunkat, ezért már kezdemé-
nyeztük a szálló megnyitását.

Mi a tapasztalat, kik jöttek eddig Győrbe?
Ahogy említettem, elsősorban azoknak az em-
bereknek a családtagjai, akik egy ideje már vá-
rosunk cégeinél, vállalkozásainál dolgoznak. A
GYHG, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. például már régebb óta foglalkoztat ukrán
állampolgárokat, jellemzően az ő hozzátarto-
zóik most utánuk jöttek. Volt olyan család,
amelyik még ki sem pakolt a bőröndjéből, s a
felnőtt családtagok máris elmentek felvételi in-
terjúra, hogy mielőbb munkát találjanak. A jelek
szerint ők csak átmenetileg akarnak a mi fel-
ajánlásainkra szorulni, mielőbb a saját lábukra
próbálnak állni, dolgozni szeretnének, albérle-
tet keresnek. 

Mit gondol, mennyire tekintik Győrt átmeneti
állomáshelynek ahhoz, hogy később Ausztriá -
ba, Németországba menjenek dolgozni?
Ezt a feltételezést esetükben tévképzetnek

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS SZERINT KÖTELESSÉGÜNK SEGÍTENI ŐKET

gondolom. Aki ezt hiszi róluk, az valószínűleg
az illegális bevándorlók szándékaiból indul ki.
Aki a több pénz, a jobb megélhetés miatt átgá-
zolt a fél világon, az Magyarországon keresztül
inkább Ausztriát vagy Németországot célozta
meg. Az ukránok és a kárpátaljai magyarok
azonban valóban menekültek, önmaguk és
családjuk életét mentik, a háború miatt hagy-
ták ott a hazájukat. Ezt az időszakot ők úgy
akarják átvészelni, hogy minél közelebb legye-
nek az otthonukhoz, s amikor majd rendeződik
a helyzet, akkor mielőbb vissza tudjanak térni
a hazájukba, ahová visszavágynak. Ők Magyar-
országot, és azon belül Győrt nem átjáróház-
nak tekintik, hanem kényszerű menedéknek,
hálásak a befogadásért, s nálunk sem tétlenül
akarnak élni. Szerencsére Győrben sok a mun ka -
 lehetőség.

SZOKÁSUNKHOZ HÍVEN 
A BAJBAN KÜLÖNÖSEN
ÖSSZEFOG GYŐR, 
FELVETTÜK A KAPCSO-
LATOT A VÖRÖS-
KERESZTTEL, A MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLATTAL, 
S A KATASZTRÓFA-
VÉDELEMMEL IS
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és nem pusztán anyagi jellegű. A katasztrófa-
helyzetből hirtelen távozó embereknek az ide-
gen helyen történő eligazodását, az átmeneti
munkalehetőség megteremtését ugyanúgy
magában foglalja, mint a humanitárius csele-
kedeteket.

Ön ahhoz a nemzedékhez tartozik, amely nem
élte át háborúk borzalmait. Milyen érzés vi-
szonylag közelről szembenézni ezzel a törté-
nelmi drámával?
Még a Covid-járvány tetőfokán is azt mond-
tam, hogy súlyos ugyan a helyzet, de szeren-
csére azért nem háború tört ki. Most azonban
a szomszédunkban fegyverektől halnak meg
értelmetlenül az emberek, vagy válnak földön-
futóvá. Ugyanakkor még mindig bizakodó va-
gyok, hiszen volt már a szomszédunkban sú-
lyos délszláv válság is, és abból is sikerült ki-
maradnunk. Bizakodó vagyok, mert látom,
hogy miniszterelnökünk és külügyminiszterünk
kellő higgadtsággal és fantasztikus diplomáciai
érzékkel kezeli a helyzetet. 

Amikor két ujjával a béke jelét kezdte el mu-
tatni a fényképeken, aligha gondolt arra, hogy
ez a vágy milyen hamar megélt valósággá vá-
lik az emberekben.
A béke jelével arra próbáltam utalni, hogy Győr-
ben, a mi 130 ezres közösségünkben össze kell
tartanunk és békességben kell élnünk egymás
mellett akkor is, ha több dologban olykor nem
értünk egyet egymással. Ezt sokan megértet-
ték, támogatták, azt vettem észre, a fiatalok
különösen fogékonyak a béke fontosságának a
hirdetésére, ugyanakkor meglepetten tapasz-
taltam, hogy voltak, akiknek a lelkében békét-
lenséget keltett a béke jelének látványa. A je-
lenlegi helyzet aztán mindent felülírt, ma már
szerintem minden győri emberben tudatosult,
hogy mekkora érték számunkra a béke. A töb-
bit meg majd megoldjuk…

GYŰJTŐPONTOK

A győri Család- és Gyermekjóléti Központ négy irodája fogadja az adományokat
munkanapokon 8 és 16 óra között, az alábbi helyszíneken:
• 9023 Győr, Szigethy Attila út 109. Telefon: 96/828-432
• 9022 Győr, Árpád út 38/b. Telefon: 96/524-637
• 9024 Győr, Mónus Illés u. 41. Telefon: 96/427-166 
• 9025 Győr, Kossuth u. 58. Telefon: 96/327-044

A városban több szervezet, oktatási intézmény és magánszemély is fogadja a
felajánlásokat: a Gyöngyvirág utca 26., a Székely utca 7., a Tihanyi Árpád út 77.
szám alatt várják a segítségnyújtásra szánt adományokat.

Az egyházak is gyűjtenek. A bencések a rendház portájára, a Széchenyi tér 9.-
be 8 és 18 óra között, a Győri Egyházmegyei Karitász pedig a Kandó Kálmán
utca 10.-ben, 9 és 12 között várja a felajánlásokat. A Győri Református Egy-
házközség (Kossuth u. 9.) hivatali időben fogadja a tartós élelmiszereket, ágy-
neműket, takarókat.

A Győri Fidesz-irodába, a Bécsi kapu tér 11.-be is leadhatók a segélyek. Gyűj-
tést szervezett az Audi Hungaria ÁMK, a Márvány óvodába gyermekeknek való
gyógyszereket várnak.

Az állattal érkező menekültek számára is megad minden segítséget az önkor-
mányzat, Királyfi Péter, az állatvédelemmel és állattartással foglalkozó mun-
katárs a +36-30/939-9473-as telefonszámon áll rendelkezésre. A Bearded
Villains Hungarian Crew is a menekültek állatainak megsegítéséért fogott ösz-
sze, ők száraz tápokat, puha takarókat, konzerveket várnak. Telefonszám:
+36-70/771-1416.

A győri Látogatóközpont (Baross Gábor út 21.) is gyűjtést szervez az önkor-
mányzat által elszállásolt menekültek számára. A felajánlásokat  hétköznapo-
kon 9 és 17 óra között várják.

A Győri Segélyalap számlaszáma: 11737007-15466004-13430005
A felajánlásokat a +36-20/233-1290-es számon lehet jelezni.

Győr szoros, takarékos költségvetést fogadott
el. Futja ebből a humanitárius cselekedetekre?
Ez nem lehet kérdés. A vészhelyzetben lévő,
szomszéd országból hozzánk érkező háborús

menekülteken kötelességünk segíteni. Termé-
szetesen más természetű ez a segítség, mint
egy szociális ellátórendszer rutinszerű üzemel-
tetése, hiszen itt a segítség igénye átmeneti,
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

„Bekövetkezett, amit nagyon szerettünk volna
elkerülni, háború zajlik a szomszédunkban, de
mindent elkövetünk azért, hogy hazánk ne
sodródjon bele a fegyveres konfliktusba” –
mondta a Győr+ Médiának Simon Róbert Ba-
lázs. „A békéért dolgozunk, és segítő kezet
nyújtunk azok számára, akik a háború elől me-
nekülnek, százezrek kénytelenek elhagyni ha-
zájukat most, kárpátaljai magyarok és ukránok
egyaránt” – tette hozzá az országgyűlési kép-
viselő. „Magyarország minden támogatást
megad a háború elől menekülő emberek szá-
mára, akiknek száma sajnos napról napra
emelkedik” – fogalmazott a politikus. „Ado-
mánygyűjtés indult Győrben, több helyen is,
többek között a Bécsi kapu tér 11. szám alatti

SIMON: NYÚJTSUNK SEGÍTŐ KEZET
A HÁBORÚ ELŐL MENEKÜLŐKNEK 
Büszkék lehetünk arra, hogy hazánkban példaértékű összefogás jött
létre a háború elől menekülők megsegítésére. Ezt mondta a Győr+
Médiának Simon Róbert Balázs, aki hozzátette, a magyarok ismét
bebizonyíthatják, hogy ez egy jó ország, amit jó emberek laknak. Az or-
szággyűlési képviselő arra kért mindenkit, nyújtson segítő kezet azok-
nak, akiknek most a legnagyobb szükségük van rá.   

Fidesz-irodában is várjunk a felajánlásokat” –
hangsúlyozta Simon Róbert Balázs. „Felhábo-
rítónak tartom az ellenzéki miniszterelnök-
 jelölt kijelentését, miszerint katonákat és fegy-
vereket küldene Ukrajnába, neki most is csak
az fontos, ki kire fog szavazni” – fogalmazott
az országgyűlési képviselő. „Márki-Zay Péter
felelőtlen politikai kijelentései nap mint nap sú-
lyos károkat okoznak Magyarországnak és a
magyar embereknek” – hangsúlyozta a politi-
kus. „Jó lenne már, ha egy kis emberség és jó-
zan ész is lenne a politikai túloldalon, legalább
most, ebben a rendkívüli helyzetben” – tette
hozzá Simon Róbert Balázs. „Büszkék lehetünk
a hazánkban kialakult, példaértékű összefo-
gásra, ismét bizonyítjuk, hogy ez egy jó ország

és jó emberek is lakják” – mondta a képviselő.
„Azt kérem minden győritől, hogy őrizzük meg
hazánk békéjét és nyújtsunk segítő kezet azok-
nak, akiknek most a legnagyobb szükségük van
rá” – zárta szavait Simon Róbert Balázs. 

Kara Ákos lapunknak elmondta: „pénteken már
útnak is indulnak az első térségi segélyszállít-
mányok. Óriási az összefogás Győrben és az
egész térségünkben, ezért mindenkinek na-
gyon nagy köszönetet mondunk. Fontos, hogy
a mi vidékünkön összegyűjtött adományok is
célba érjenek, jó kézbe kerüljenek, ezért Sesz-
ták Miklós Szabolcs megyei képviselőtársam
javaslatára Kisvárdára, a Kárpátalja Házba szál-
lítjuk majd az adományokat” – mondta Kara
Ákos, aki azt is hozzátette, hogy térségi kezde-
ményezéséhez nagyon rövid idő alatt 33 tele-
pülés csatlakozott. 

„Pelenkát és sok minden mást is hoztam, nyúli
focistaként és utánpótlásedzőként fontosnak
tartottam, hogy segítsek, és a napokban csapat-

KARA: TÉRSÉGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST KEZDEMÉNYEZTEM
Nem csak Győrben, az egész térségben sok ezren segítenek. Falusi
önkormányzatok és civil szervezetek is adományoznak az ukrajnai há-
ború miatt bajba jutott embereknek, családoknak. Kara Ákos ország-
gyűlési képviselő kezdeményezéséhez már 33 környékbeli település
csatlakozott, mindenhol adománygyűjtés indult.

társaim is így tesznek majd. Remélem, mielőbb
békét kötnek Ukrajnában” – hangsúlyozta Nagy
Roland. „Nyúl korábban is összefogott, ha valaki-
nek segítségre volt szüksége, most is meghirdet-
tük a helyi adománygyűjtést, amire sok visszajel-
zést kaptunk” – emelte ki Schmiedt Henrik pol-
gármester. „Hozzánk a községháza nyitvatartási
idején túl is tudnak felajánlásokat hozni, ezért
kezdtünk mi is adománygyűjtésbe” – mondta
Buzásné Kata, a Fiatalokért Együtt Kulturális
Egyesület képviselője. „Tápszentmiklós, Sikátor,
Győrasszonyfa és Románd is azonnal csatlako-
zott az akcióhoz, két nap alatt annyi felajánlás ér-
kezett, hogy megtelt a házasságkötő termünk.
Pénteken négy falu kisbusza már telepakolva
úton lesz” – fogalmazott lapunknak Kovács Jó-
zsef, Tápszentmiklós polgármestere.
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Az új épület építése mellett a projekt része
eszközbeszerzés, játszóudvar kialakítá-
sa, babakocsi-tároló létesítése, parkoló-

és akadálymentes férőhely fejlesztése, kialakí-
tása. A projekt a győri önkormányzat vezeté-
sével valósul meg, a Győri Református Egyház-
község beruházásaként.

Az alapkőletétel előtt rövid ünnepséget is ren-
deztek a Kossuth utcai református templom-
ban. Az eseményen dr. Pergel Elza, a város szo-
ciális területéért felelős alpolgármester mon-
dott beszédet. 

„Háborús környezetben élünk és egy bölcsőde
alapkőletétele a békét szolgálja. Mi pedig most
azért vagyunk itt, hogy a győri családoknak, a
hívő családoknak, az egymásért tenni, segíteni
akaróknak lehetőséget biztosítsunk arra, ha
gyermeket vállalnak, akkor az a pici gyermek a
legjobb környezetben, a legjobb sáfárok közre-
működésével kezdje meg az életét.”

Máté László püspökhelyettes, egyházkerületi
lelkészi főjegyző az eseményen úgy fogalma-

Szerdán letették a Győri Refor-
mátus Bölcsőde alapkövét. A kö-
zel hatszázmilliós beruházás ke-
retében egy 2 csoportszobás, 24
férőhelyes, modern, akadály-
mentes, energiatakarékos böl-
csőde épül a Református Egy-
házközség Kossuth Lajos utcai
ingatlanának hátsó oldalán, a
Bálint Mihály utcában. 

zott, három akarat találkozott ennél a jelképes
mérföldkőnél. 

„Az egyik egy bibliai parancs: „neveljétek őket
az Úr tanítása szerint”; a másik egy kormány-
zati szándék, amely a gyermekek nevelésében
kiemelt szerepet szán a történelmi egyházak-
nak; a harmadik pedig egy helyi igény, amely
egy helyi bölcsőde létesítésére irányul. E három
találkozásánál pedig több kezdődik el, mint egy
épület felépítése, elindul egy szellemi és lelki
növekedés.”

Simon Róbert Balázs, Győr országgyűlési kép-
viselője szerint a bölcsődei férőhelyek számá-
nak növelésében sokat sikerült előrelépni az el-
múlt időszakban. 

„Magyarország Kormánya kiemelt hangsúlyt
fektet a családokra, a gyermekekre és az ő el-
látásukra. Az a cél, hogy országos szinten 50
ezerről 70 ezerre emelkedjék a bölcsődei férő-
helyek száma. Győrben több jelentős fejlesztés
is várható a közeljövőben, köztük a Szalay úti
bölcsőde kialakítása is.” 

A „Győri Református Bölcsőde létrehozása”
című TOP-projekt az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfi-
nanszírozásában valósul meg. A projekt
kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata, konzorciumi partner a
Győri Református Egyházközség. A beruhá-
zás a tervek szerint ez év októberére ké-
szülhet el. (x)

BÖLCSŐDÉT ÉPÍTENEK
A REFORMÁTUSOK
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Mit kezdjünk a használt, kinőtt, megunt ruhákkal? Valószínűleg nincs olyan háztartás, ahol még nem merült fel
ez a probléma. A karitatív szervezetek sokszor helyhiány miatt nem tudják fogadni az adományt és ismeretségi
körünkben sem mindig arra van szükség, amit éppen adni szeretnénk. 

AForrás Waldorf Iskola idén januárban
csatlakozott a jó megoldásnak tűnő Su-
lizsák programhoz. Hogyan működik a

program és milyenek a tapasztalataik? – kér-
deztük Czinkóczi-Galambos Veronikát, a Győri
Waldorf Egyesület elnökét. 

„Tavaly ősszel tartottunk iskolán belül egy
használtruha-börzét saját közösségünk csa-
ládjainak. A szülők behozhatták az eladásra
szánt holmikat, amiket aztán egymástól meg-
vásárolhattunk. Ennek nagy sikere volt, hiszen

a háztartásokban rengeteg dolog összegyűlik,
a börze után is sok minden megmaradt. Ekkor
kezdtünk el tanakodni, hogy mit csináljunk a
maradékkal. Az egyik szülőtárs, Bana Berna-
dett akadt rá a Sulizsák programra. 

A cég munkatársai január végén hozták ki a
zsákokat, amelyekbe mi összesen 756 kiló ru-
haneműt gyűjtöttünk össze. Kilogrammonként
50 forintot kaptunk érte. Nyilvánvaló, hogy
nem a pénz összege az elsődleges szempont,
hanem az a környezettudatos gondolkodás,
amit iskolánk eleve képvisel. A családoknak is
nagy könnyebbség, hiszen az otthon össze-
gyűlt, nem használatos holmit általában csak
válogatva fogadják el. Ezzel szemben a suli-
zsákba ömlesztve lehet pakolni, ráadásul azt is

ZSÁK, ZSÁK, SULIZSÁK
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Forrás Waldorf Iskola és Sulizsák

Mit kezdhetünk a már felesleges, kinőtt
vagy éppen sosem hordott ruháinkkal?                                                                                                                                                               
A textilt újrahasznosíthatják az építőipar-
ban, az autóiparban párnázóanyagként, a
termelőiparban törlőruhaként, a textil -
szálakból fonal vagy szigetelőanyag készül.

De a ruháinkkal nem ez az elsődleges, ami
történhet. Alakíthatjuk, átszabhatjuk. Mi is
és az ízlésünk is változik, más ruhadarabok
tetszenek meg, másképpen öltözködünk.
De második esélyt így is adhatunk nekik.
Legyen a textil újrahasznosítás-alap! 

Szeretnénk megismertetni mindenkivel a
textil-újrahasznosítás lehetőségeit és közve-

beletehetjük, amit adományba már nem ad-
nánk oda másnak. Elfogadják a cipőket és a
plüssöket is. Jó tudni, hogy valamilyen formá-
ban mindent újrahasznosítanak.

Biztatom a győri iskolákat és óvodákat, hogy
bátran csatlakozzanak! A Sulizsák weboldalán
egyszerűen lehet regisztrálni. Ezután elküldik a
dokumentációt, amit ki kell tölteni, majd oda-
adják a zsákokat. Két hét múlva, az előre
egyeztetett időpontban érkezik az autó. Addig
van lehetőség a családokat mozgósítani. Az is
pozitívum, hogy az iskolának nem kell tárolni a
zsákokat, a szülők csak az elszállítás napján
hozzák be. Átveszik, lemérik és elszállítják az
összegyűjtött textíliát, végül utalják a pénzt. Az
üres zsákok érkezéséig valamennyi várakozási
idővel számolni kell, mert egyre népszerűbb a
program.”                                                                 

Úgy tudom, más terveik is vannak a használt
ruhákkal...   

„Igen, a waldorfos szülők adományboltot sze-
retnének nyitni, most ehhez keresik a megfe-
lelő helyiséget. Így nemcsak a felesleges tár-
gyaktól szabadulnának meg, hanem a jelképes
összegért megvásárolható ruhákból származó
bevételből az iskolát támogatnák. Ráadásul
Gyárváros egy olyan bolttal gazdagodna, ahol
olcsó, használható árut lehet beszerezni.
Vagyis mindenki csak nyerne vele.”

GÖNCÖLJ A FÖLDÉRT!
títeni a háztartások és a feldolgozók között.
Megmutatni, hogy nem a kuka a megoldás.
Ezért ösztönözzük a közösségeket, hogy
szervezzenek ruhagyűjtést. Így lehetőséget
teremtünk arra, hogy beszélgessenek a fenn-
tarthatóságról, környezettudatosságról és
ezzel egyidőben tegyenek közösségükért és
környezetükért egyaránt. Példát mutatha-
tunk egymásnak, a gyermekeinknek és esélyt
adunk arra, hogy a már nem tetsző, kinőtt ru-
hadarabok újra gazdára találjanak.  

Amit átveszünk: női, férfi és gyerek ruhada-
rabok, összepárosított cipők, kézitáskák,
sapkák, kalapok, sálak, fehérnemű, zokni,
lepedő, függöny, törölköző.

Forrás és további információ: sulizsak.hu
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Agyőri állatkertben nem csupán az
egzotikus külföldi vadvilág képvi-
selői élnek. A kert hangsúlyt fektet

az itthoni természeti nevelésre is. Hiszen
ha segíteni akarunk valamin, először a sa-
ját portánk környékét kell megismernünk.
Az állatkert hátsó része felé közeledve
saját otthonunk vadállományának egy
szegletével találkozhatunk. A park egyik
legkedveltebb része az „őzikeetető”. Ez az
ázsiai pettyes szarvasok mellett az európai
dámvad birodalma. Fontos tisztáznunk,
hogy ők bizony szarvasok, nem őzek.
Ahogy az sem mindegy, hogy a fejükön vi-
selt képződmény szarv vagy agancs-e. A
magyar nyelv egyik szépsége a végelátha-
tatlan játék a szavakkal, így történhetett,
hogy a szarvas nevű állat fején a kinövést
mégis agancsnak neveztük el. Elsősorban
a különös, pettyezett bunda miatt vagyunk
hajlamosak összekeverni őket az őzekkel.

A természet mindig egyensúlyra törekszik, amelynek megbontásával végeláthatatlan lavinák indulhatnak el.
Ha az egyik oldalon eltűnik valami, nincs, ami kordában tartsa a másikat. Erre a természetes, szoros kölcsön-
hatásra próbálja felhívni a figyelmet a vadon élő állatok világnapja, amelyet 2013 óta, március 3-án ünneplünk. 

SÉTA A DÁMVADAKKAL
Testük kisebb, mint a gímszarvasé, üzeke-
dési időszakukat pedig egyedi formában
végzik. A dámvad „barcogása” arra szolgál,
hogy a nőstény egyedeket magához csá-
bítsa. Ez a torokhangú szerenád a lehető
legcsábítóbb hang a dámteheneknek az
október-novemberi időszakban.

A közelgő tavaszi idő a legalkalmasabb
arra, hogy az ember egy könnyed sétát
tegyen az ébredező magyar vadvilág ál-
latkerti előszobájában. A dámszarvasok
félénk természetűnek tűnhetnek, de egy
kis kedves közeledésért és némi zoo -
csemegéért biztos megengedik, hogy kö-
zelebbről is tanulmányozzuk őket. Láto-
gassanak el a Xantus János Állatkertbe,
hogy megismerhessék egy szeletét a
Kárpát-medence hatalmas életterének,
amit a szarvasokkal együtt mi is az ott-
honunknak nevezünk. (x)
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Pintér-Péntek Imre, a  Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke a kamara hagyományos Gazda-

sági Évnyitóján az aktuális háborús helyzetre
reagálva hívta fel néhány dologra a régióban
működő vállalkozások figyelmét. „Én a hábo-
rút sem politikai, sem más szempontból a
kamara képviselőjeként nem akarom vizsgál-
ni. Néhány dologra szeretném a vállalkozók
figyelmét felhívni. Ezt a háborút nem a vál-
lalkozások indították, ahogy véget ér a konf-
liktus – reméljük minél hamarabb –, mind az
ukrán, mind az orosz cégek keresni fogják a
régi partnereiket. Vélhetően a háború után a
világ gazdasági felosztása újabb kanyarula-
tokat vehet, a bizonytalan helyzetre pedig
egy jól működő, ütőképes gazdasággal kell
felkészülnünk!”

Kedden rendezte hagyományos Gazdasági Évnyitóját a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A nagyszabású esemény
idén nem csupán megyei, hanem regionális szintű volt, hiszen hat me-
gye kilenc kamarája vett részt rajta.

szágokat akar felzárkóztatni, ezért az ország
egyik legfejlettebb régiója mindig kicsit hátrá-
nyosabb helyzetben van. „Az EU-s források
mellett a mi gazdaságfejlesztési régiónk inkább
érdekelt a nemzeti fejlesztési források meg-
szerzésében, tágításában. Ha valóban meg
tudjuk győzni az országos döntéshozókat, hogy
ennek a térségnek egy kicsit speciálisabb elbí-
rálás kell – vagyis kevesebb szociálpolitika,
több versenyképesség, mert ha több verseny-
képességet kapunk, mi kitermeljük a szociál-
politikát magunknak ebben a régióban –, akkor
szerintem sikeres pályára tud lépni a régió” –
hangsúlyozta Navracsics Tibor.

Részt vett a rendezvényen Palkovics László is. Az
innovációs és technológiai miniszter előadásában
bemutatta az elmúlt időszak fejlesztéseit, ered-
ményeit, melyet Magyarország tudott felmutatni
a gazdaság és a kutatás-fejlesztés területén. (x)

GAZDASÁGI ÉVNYITÓ

A rendezvényen dr. Navracsics Tibor tartott
előadást. Az Északnyugat-magyarországi Gaz-
daságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért
felelős kormánybiztos kiemelte, az Európai
Unió a támogatásokkal elsősorban egész or-
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Az elhízás világjárvány. Hiába a sok fo-
gyókúrás tanács és csodaszer, mégis
egyre kövérebbek leszünk. A túlsúly

nemcsak zavarja az embert, hanem több
egészségi problémát, például cukorbetegséget,
magas vérnyomást is okoz. Ugyan van olyan
stádiuma, ami még nem betegség, de tünet-
ként már derék- és lábfájdalmakat, a tüdőre és
a szívre gyakorolt hatása miatt pedig nehéz-
légzést okoz. Ilyenkor már szükséges a fogyás. 

Hogyan fogyjunk a hagyományos kínai or-
voslás szerint? Tapasztalataim szerint sok
páciensem diétával sikeresen lefogy, majd
újra visszahízik – mondja dr. Feng Xiao Ping,
a Harmónia Akupunktúra Centrum orvosa,
tulajdonosa. A legrosszabb, ha ilyenkor még
pluszkilók is jelentkeznek. Ennél a folyamat-
nál az anyagcsere és a szervezet immun-
rendszere megy tönkre.

A klinikai gyakorlatban a kínai orvoslás el-
sősorban a lép-, gyomor-, máj- és vesesza-
bályozást alkalmazza. Úgy véli, hogy a lép
működésének hibája a testnedvességet a
szervezetben tartja. A máj qi- vagy chi-
pangása csökkenti a zsíranyagcsere funk-
cióját, a vese yin-hiánya hideg belső elég-
telenséghez vezet.

Ezek tükrében nézzük meg a táplálkozási ta-
nácsokat. Lépproblémánál több sárga színt

vigyünk be a szervezetbe, például narancsot,
banánt, sárgaborsót. A máj esetében legyen
több zöld szín a táplálékban, például brokkoli,
spenót, avokádó, hagyma. A vese fő táplálé-
kai a fekete ételek, például fekete rizs, fekete
szezám, gomba, fekete chiamag. Fogyókúrá-
nál mindhárom szerv támogatására javaslom
a galagonya- és krizantémtea fogyasztását,
illetve az alkoholtartalmú italok kerülését –
mondja dr. Feng.

A kínai orvoslás a gyakorlatban bebizonyította,
hogy mennyire káros az emberi szervezet szá-
mára a hideg (jeges) víz fogyasztása. Különö-
sen igaz ez a fogyásra. A szervezetnek a zsírok
lebontásához energiát kell felvennie. A hideg
étel-ital lassítja az anyagcsere működését,
vagyis ilyenkor bármit eszünk, hízáshoz vezet.

Japánban felmérésekkel bizonyították, hogy
azok az emberek, akik mindennap ittak hideg
(jeges) vizet és nagy százalékban ettek hideg
ételeket, hajlamosabbak az anyajegyekre, nő-
gyógyászati betegségekre, vesebetegségekre.

Miért hatástalan egy-egy fogyókúrás mód-
szer? Az egyik szerint ne együnk keményítőt,
csak húst és zöldséget. Ez a módszer károsítja
a májat és a vesét.  A másik szerint együnk
sok gyümölcsöt. A gyümölcsben lévő cukor-
tartalom nem hoz csökkenést a testsúlyban,
a gyomornyálkahártyát viszont megterheli.

Az egészséges ember nem elhízott, vagyis nincs egészséges elhízott ember a világon.
Gyakran kérdezik, hogyan lehet lefogyni? Hogyan lehet megállítani a testsúlygyarapodást?

FOGYJON MEGFONTOLTAN!

Harmónia 
Akupunktúra
Centrum
Győr, Bartók Béla út 5. 
Telefon: +36-30/391-8648
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.
Telefon: +36-30/790-1248
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A fogyás legfontosabb szempontja az egyé-
ni testfelépítés alapján felállított kezelés:
a) nyálkahártya-funkciók alapján (különböző

nyálkahártyák rendellenességei, gyomor-
és emésztőrendszeri, légzőrendszeri
nyálkahártya, nőgyógyászati stb.)

b) vérpangásos szerkezetűek (érfali szerke-
zet, a visszérproblémák, trombózis)

c) a yang-hiányos állapot (ödéma, fázé-
konyság, energiahiány, depresszió…)

A fent említett csoportok szerint a követke-
zőket tanácsolom:
a) nyálkahártya típusú alkoholfogyasztás

kerülése, édességek mellőzése, jó hatású
retkek fogyasztása

b) vérpangásos típusú füstölt áruk mellőzé-
se, cukor mellőzése, tilos a dohányzás, à
jó hatású a galagonya fogyasztása étke-
zések után

c) yang- és qi-hiány típusú hideg – ételek, ita-
lok – teljes mellőzése, jó hatású a birkahús,
marhahús, gojibogyó, krizantémtea

Az alábbiakra mindenképpen figyeljünk:
• az ételek nagyon alapos megrágása,
• minden étkezésnél csak 70-80% telített-

ségig együnk,
• fontos a folyadék pótlása, napi 1,5 l víz.

Ebből reggel 300 ml, 10 órakor 500 ml, dél-
után 3 órakor 500 ml és este 200 ml.

Végezetül egy hatásos tornagyakorlat:
Mindkét lábunkat rakjuk vállszélességbe.
Lábfejünket 120 fokban kifelé fordítjuk, s
még mindig ebben a helyzetben maradva, a
térdünket kicsit berogyasztjuk és a két ke-
zünket összerakjuk. Előrehajolunk, közben a
levegőt teljesen kifújjuk, majd felegyenese-
déskor beszívjuk. (x)
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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)

PÁLYÁZAT

2022. március 4.14

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.

´́

Megkezdődött a nádvágás a Győr-Szol
Zrt. kezelésében lévő városi tava-
kon. A vízfelületről nagy teljesítmé-

nyű speciális géppel vágják le a nádat, a beren-
dezéssel meg nem közelíthető helyeken kézi
motoros kaszákat használnak a munkához.

A nádvágás elvégzése a győri csapadékvíz-
tározó tavakon évente visszatérő feladat. Ha
nem kaszálnák rendszeresen a vízinövényt,
az fokozatosan benőné az egész tavat, ezért
van szükség minden tavasszal a visszaszorí-
tására. Ezzel a tevékenységgel a szolgáltató
lassítja a tavak eliszaposodását, biztosítja a

NÁDVÁGÁS A VÁROSI TAVAKON

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Számviteli és Controlling
osztálya felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

A munkakörök betöltéséhez kapcsolódó elvárásokról
valamint a főbb feladatokról a www.gyorszol.hu olda-
lon, az „Állásajánlatok” menüpont alatt találhat rész-
letes információkat! 

A nettó bérigényét tartalmazó fényképes szakmai önéletraj-
zát és motivációs levelét, valamint az adatkezelési nyilatko-
zatát, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos szemé-
lyes adatainak kezeléséhez, az alábbi e-mail-címre várjuk:
munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, az e-mail tárgyaként szíves-
kedjen feltüntetni a megpályázott pozíció megnevezését.

KÖNYVELO és
KONTROLLER

´́
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály
Közbeszerzési Csoport pályázatot hirdet

KÖZBESZERZÉSI 
ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció a gyor.hu honlapon, a Pályázatok
menüpont alatt érhetŐ el.

biológiai egyensúly fenntartását, a vízfelület
tisztaságát és átláthatóságát. 

Az év során a nád közé sok szemetet befúj a
szél, ilyenkor nyílik lehetőség ezek összegyűj-
tésére is, a kaszálási munka tehát a darabos
hulladékgyűjtéssel is kiegészül.

Idén a munka Adyvárosban kezdődött, majd
folytatódik a többi tónál, így a József Attila-
lakótelep melletti 2-es és 3-as tározótónál,
Győrszentivánon a Körtér közelében, vala-
mint Bácsán, a Kenus utca melletti vízfelüle-
ten. A gépi nádvágás mellett elsősorban a ré-
zsűkön, más nehezen megközelíthető része-
ken kézi kaszálás is történik. A levágott nö-
vényt a Győr-Szol Zrt. folyamatosan szállítja
el az aktuális helyszínről.  

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Ács Tamás
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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

Ahatvanas években Győr rohamos fejlő-
désnek indult, és a város déli irányba
való terjeszkedése, az új lakótelepek

létesítése miatt szükségessé vált egy új to-
rony építése, amely a magas épületek részére
is zavartalanul tudta az ivóvíz-szolgáltatást
biztosítani.

Így 1961-ben Thoma József, a Mélyépterv
Kossuth-díjas mérnökének tervei alapján el-
kezdődött az Erzsébet ligeti víztorony meg-
építése. A kivitelezés gyors haladását a csú-
szózsalus technológia tette lehetővé. A to-
ronytörzs felső részén kapott helyet a két
részből álló víztartály, ahol a külső, 1300 köb-
méteres medence körbeöleli a 700 köbméte-
res belső tartályt.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

AZ ERZSÉBET LIGETI
VÍZTORONY LEGENDÁJA

Víztoronysorozatunk következő meghatározó létesítményeként
büszkén említhetjük meg és tekinthetünk fel a közel 60 éve meg-
épült, 2000 köbméteres Erzsébet ligeti víztoronyra. 

A torony csak azután kapcsolódhatott a győri
hálózatra, miután elkészült a Győr-Révfalu
felől érkező, 500 mm átmérőjű főnyomóve-
zeték utolsó szakasza is. A torony próbaüze-
ménél, 1964 júliusában azonban nem várt
problémák adódtak, kiderült, hogy az új léte-
sítmény a régi révfalui víztoronnyal nem tud

jól együttműködni. Amikor ugyanis a révfalui
torony megtelt, az Erzsébet ligeti még csak
félig töltődött meg. Ez azt jelentette, hogy az
új víztorony teljes feltöltésekor a révfalui túl-
csordul. Ezért aztán később, 1965-ben a rév-
falui tornyot kiiktatták a hálózatból. 

Az új torony kapacitása az építést követően
hamarosan kevésnek bizonyult. A rohamosan
épülő Adyvárost sem tudta kiszolgálni, közben
pedig már tervezték az újabb és nagyobb la-
kótelepet, a mai Marcalvárost, ahová végül egy
újabb és még nagyobb víztorony építésére ke-
rült sor. A nyolcvanas években az Erzsébet li-
geti víztorony szerkezetének váratlan meghi-
básodása miatt szükségessé vált annak meg-
erősítése, továbbá a külső tartályrész acélle-
mez abroncsokkal történő felújítása.

Később, 2008-ban és 2009-ben a torony tel-
jes körű felújításon esett át a Pannon-Víz Zrt.
saját beruházásában mind építészeti, mind
gépészeti szempontból. A rekonstrukció ér-
dekessége, hogy a létesítmény építészeti fel-
újítása során egy korszerű technológiát alkal-
mazva, a SIKA rendszer szerint lett felújítva,
ami által a torony vasbeton szerkezeti elemei
rugalmas bevonatot kaptak.

A víztorony környezetének beépülése miatt ma
a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház belső ud-
varán található, ami építésétől fogva megfelelő
üzemelés mellett látja el Adyváros és Nádorvá-
ros területének zavartalan ivóvíz-szolgáltatását.

A KIVITELEZÉS 
GYORS HALADÁSÁT 
A CSÚSZÓZSALUS 
TECHNOLÓGIA TETTE 
LEHETŐVÉ



2022. március 4.16

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.

Udvartakarítást vállalok, pl.:
fűnyírást, favágást stb. Ki
sebb bontásokat is. 06
30/8353124

Pedikűröst keres? Győrben
a szökőkútnál, az Aradi vér
tanúk útja 18. szám alatt vá
rom szeretettel. Jelentkez
zen be a 0630/5535487
es telefonszámon. Remé
lem, hamarosan találko
zunk! További információk:
www.forgoszilvia.hu

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

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. 0670/882
6590

Lomtalanítást vállalok, pad
lástól pincéig eltakarítom
limlomját. 0630/8353124

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

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá

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

Szabadhegyi, 49 nmes, ha
tározott önkormányzati gar
zonlakást cserélnénk 36 nm
es, földszinti, önkormányza
ti lakásra. 0696/811195

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, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 12. eme
leten lévő, 3240 nmes, ha
tározatlan idejű bérlemény
re. (Hirdetés szám: 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. (Hirdetés szám: 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)

Marcalváros I.en 2 szobás,
49 nmes, összkomfortos, ha
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 22,5 szobás,
5060 nmes, határozatlan
határozott idejű, liftes, ná
dorvárosi, Marcal III. város
részben levő bérleményre.
(Hirdetésszám: 708)

lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198

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.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/1198691

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érd.: 0670/884
6838

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

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érd.: 0630/376
2712.

ÁLLÁS

Győri házaspár keres igé
nyes otthonába megbízha
tó, precíz házvezetőnőt
hosszú távra, heti 23 alka
lommal. Fényképes önélet
rajzokat a kacsak.reka@
gmail.com emailcímre
kérem.

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! Érdeklődni lehet telefo
non: 70/3846557

Tetődoktor. Régi hajlott te
tők javítása, cseréje, beázás
elhárítás, bádogozás, Lin
dab tető, új tető cserepezé
se, kisebb javítások, SOS
munkák is. Telefon: 30/622
5805, 20/4924619

Villanyszerelési munkákat
vállalok Győrben és vonzás
körzetében. Érdeklődni le
het telefonon: 0620/336
5558

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
egészségügyi szolgálati jogviszonyba 
álláshelyet hirdet: 

• FELNŐTT-
SZAKÁPOLÓ

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

Jelentkezés önéletrajzzal:
palyazat@graboplast.hu

Érdeklődés h—p. 8—16 óráig:
06-20/486-6103

TAKARÍTÓT
keres, heti ötnapos

munkára, 4 órás
részmunkaidôben.

A gyôri Graboplast Zrt. Fehérvári
úton található gyárépületébe mosdók
és öltözôk tisztán tartására
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SZIGETKÖZI HALÁSZLÉ

A negyvennapos böjti önmegtar-
tóztatás nemcsak a lelkünknek,
hanem a testünknek is jót tesz.
Válogassunk bátran a vegetáriá-
nus, vegán receptek közül, fo-
gyasszuk változatosan a gabona-
féléket, zöldségeket, gyümölcsö-
ket! Egy tradicionális szigetközi
halászlevet és egy különleges,
francia zöldséglevest hoztam
most, melyeket nagyon egyszerű-
en, gyorsan elkészíthetünk. A Pa-
nír legutóbbi forgatásán Simon
Róbert Balázs országgyűlési kép-
viselő volt a vendégem.

Szigetközi halászlé

Hozzávalók: 2 kg ponty, 25 dkg sertészsír,
1 kg dunai apróhal, 1 kg vöröshagyma,
0,5 kg paradicsom, 0,3 kg zöldpaprika, só
ízlés szerint, 100 g fűszerpaprika

Elkészítés: A sertészsíron a hagymát, a paprikát
és a paradicsomot lepirítjuk, azután a halaprólé-
kot beleöntjük. Rászórjuk a fűszerpaprikát, pirít-
juk vele egy kicsit, sóval ízesítjük, majd felöntjük
vízzel. Addig főzzük, amíg a hús le nem válik a
csontról. A teljes főzetet lepasszírozzuk, majd
ebbe a hallébe a halszeleteket belefőzzük.

Cékla-consommé szecsuáni 
borsos ropogóssal

Hozzávalók: 10 dkg vöröshagyma, 20 dkg
sárgarépa, 10 dkg petrezselyemgyökér,
10 dkg zeller, 30 dkg cékla (20 dkg apróra,
10 dkg hasábra vágva), 5 dkg vaj, 1,5 liter
víz, só, 10 szem bors 

A consommé egy francia klasszikus, kristály-
tiszta, teljesen zsírtalanított erőleves. Készül-
het marhából, csirkéből, vadból, de akár halból
vagy zöldségből is.

Elkészítés: A vajon megfonnyasztjuk a finomra
vágott hagymát, hozzáadjuk a karikára vágott
zöldségeket. Megpároljuk a zöldségeket, sóz-
zuk, hozzáadjuk a borsot, majd felöntjük vízzel.
Addig főzzük, amíg minden zöldség meg nem
puhul, a végén leszűrjük. A 10 dkg, hasábokra
vágott céklát vajon megpároljuk és tálalásnál
adjuk betétként a levesbe.

Üdvözlettel: Kovacsics „Koksza” István
és a Révész BBQ csapata 
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1. Mi a Győr+TV stúdiójának a címe?
1. 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 23/A
2. 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 32/A
X. 9024 Győr, Kodály Zoltán utca 32.

2. Melyik állítás igaz?
1. A Győr+ Rádió a 100,1 MHz

frekvencián fogható.
2. A Győr+ Rádió a 96,4 MHz

frekvencián fogható.
X. A Győr+ Rádió a 101,5 MHz

frekvencián fogható.

3. A gyorplusz.hu weboldalon többféle méretű
bannerhirdetés helyezhető el. Mekkora a mérete
a rovatoldali felső bannernek?

1. 797x139 képpont
2. 802x123 képpont
X. 1082x189 képpont

4. Ki a műsorvezetője a Győr+ TV környezet -
védelmi magazinjának, mely az Anna és Berci
zöld világa címet viseli?

1. Galambos-Németh Boglárka
2. Farkas Mónika
X. Markó-Valentyik Anna

5. Mi a címe Hajba Ferenc és Nagy Roland köny-
vének, mely Győr 750. jubileumának alkalmából
íródott? A kötetben sok helyi érdekes emberről
és megmosolyogtató történeteikről olvashatunk
a magyar politikusok, sztárok, sportolók vagy
épp világsztárok sztorijai mellett. 

1. A miniszter félrelép
2. Az államminiszter alsógatyája
X. Az országgyűlés titkai

6. Hány követője volt a Győr+ Rádió Facebook-
oldalának (www.facebook.com/gyorpluszradio)
2022. március 1-jén?

1. 4.890
2. 4.569
X. 4.947

7. Melyik filmet vetítette a Győr+ TV a Győrplusz
Filmklubban 2021. november 19-én 19.30-kor?

1. Macskafogó
2. Egy szoknya, egy nadrág
X. Keménykalap és krumpliorr

8. Milyen színű Maszat, az antiszociális macska,
a Győr+ Média négylábú kritikusa?

1. fekete
2. cirmos
X. teknőctarka

9. Hány négyzetméter egy óriásplakát (standard
euro méretű) felülete?

1. 12,5025 nm
2. 11,9952 nm
X. 10,6044 nm

10. Mely naphoz kapcsolódik a Győr+ Média
„Tisztíts meg egy szigetet!” akciója? 

1. április 22. – a Föld napja
2. március 22. – a víz világnapja
X. május 10. – madarak és fák napja

11. Fejezd be a mondatot! A Győr+ TV híradójá-
nak műsorvezetője…

1. … Borbély Martina és Knézy Jenő
2. …Bajzát Zsuzsi és Ficsór Dávid
X. …Borbély Martina és Ficsór Dávid

12.  A Győr+ Hetilap 2022. február 25-i számának
hányadik oldalán találhatók az apróhirdetések?

1. 16     2. 14     X. 18

13. A Győr+ Média mely fotóriportere készített
fényképeket Alexay Zoltán természetfotós tár-
latának megnyitójáról, ami a Kisfaludy Károly
Könyvtárban tekinthető meg március 19-ig?

1. Marcali Gábor
2. Ács Tamás
X. O. Jakócs Péter

13+1. Mi jut eszedbe, ha a Győr+ Rádió kíván-
ságműsorának a címére gondolsz?

1. egy gyümölcs    2. egy hal     X. egy rovar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIÁKOKNAK

GYŐRIEKNEK

2. 

A GYŐR+MÉDIA izgalmas világa
Készítette: Kiss-Máté Noémi

Beküldési határidő: március 16.
Diákok: predlne.margit@molnarvid.hu
Győriek: arrabona@gyorplusz.hu
A fődíjsorsoláson azok a győriek 
vehetnek részt, akik a hat totóból
legalább négyet visszaküldenek.

Megoldókulcs az előző totóhoz: 1. X; 2. 1; 3. X; 4. 2; 5. X; 6. X; 7. 2, 8. X; 9. X; 10. 2; 11. 1; 12. X; 13. 1; 13+1. 2
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Kabos Gyula 1938-ban a Papucshős című filmben kapta élete egyetlen cím-
és abszolút főszerepét. A filmet március 11-én 19.30-tól vetítjük a Győr+
Televízió műsorán. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

A történet szerint Kovács Gyula (Kabos Gyula) leánykérőbe
megy, de Nellykét (Erdélyi Mici) másnak ígérték oda, Balogh
Miklósnak (Kertész Dezső). Kovács egy hosszabb kocsmai ki-
térőt követően hazatérve öngyilkosságra készül, azonban any-
nyira elázott, hogy a kísérlet nem sikerül, álomba szenderül.
Megálmodja, mi történt volna 25 év múlva: Holly Sebestyén
kiváló tudós, akit minden téren visszatart hűtlen és csak az
üres szórakozásra vágyó felesége. Két tökéletesen össze nem
illő ember, akinek házasságát éppen az tartja össze, hogy sem-
miképp sem összeillők. Kevés szomorúbb pillanat van a ma-
gyar filmtörténetben annál, mint amikor Kabos Gyula hátat
fordít a kamerának, és megalázva lassan kisétál a képből. A
papucshősben ezt háromszor is megteszi. Nem sokkal a film
után New Yorkba ment, de két évvel később, 54 évesen bele-
halt a sikertelenségbe, a nélkülözésbe, a honvágyba.

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

A PAPUCSHŐS

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!
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Adiák II-es korosztály, vagyis a 10–12
év közötti gyerekek birkózó országos
döntőjét rendezték Győrszentivánon, a

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban. A
versenyen 52 klub 132 versenyzője szerepelt a
különböző súlycsoportokban. Itt már csak a leg-
jobbak léphettek szőnyegre, azok, akik a területi
versenyeken kiharcolták a részvétel jogát.

„Akik most szőnyegre álltak, nem teljesen
kezdők, hiszen már évek óta készülnek, ed-
zenek, az országos versenyrendszerbe azon-
ban most lépnek be, ez az első igazán komoly
megmérettetésük. Az Olimpiai Sportparkban
a pandémia alatt is tudtunk edzeni, ez a ver-
senyeredményeken is megmutatkozik, az idei
utánpótlás-eredmények alapján a másodikok
vagyunk a rangsorban Magyarországon" –
mondta Kozalk Tibor, a rendező Győri Atléti-
kai Club birkózó szakosztályának vezetője.

„Másfél éve dolgozom együtt elnökként a többi
sportágunk mellett a birkózókkal is, és ez idő
alatt is nagyon sokat lépett előre a sportág
Győrben. Húsz-huszonöt fővel edzettek akkor a
birkózóink, mára már több mint hetvenen van-
nak. Az eredményes munkára az is egy remek
visszajelzés, hogy országos bajnoki döntőt ren-
dezhetünk. Van már olyan saját nevelésű birkó-
zónk Gyurasits Máté személyében, aki a felnőtt-
válogatott keretének is a tagja" – nyilatkozta a
Győr+ Médiának Papp Oszkár, a GYAC elnöke.

A JÖVO BIRKÓZÓBAJNOKAI 
VERSENYEZTEK GYŐRSZENTIVÁNON

´́

„A Győri Atlétikai Club egyik legfontosabb szak-
osztálya a birkózóké. Komoly hagyományokat
visznek ők tovább, gondoljunk csak arra, hogy
a város világbajnokot is adott a sportágnak,
biztos, hogy kerülnek ki a fiatalok közül többen,
akik méltó utódai lesznek Sillai Lászlónak. Örü-
lök annak, hogy az egykori világklasszis birkózó,

Bácsi Péter is megtisztelte jelenlétével a gye-
rekek versenyét, hiszen ő egy igazi példakép
számukra" – mondta Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő, aki a verseny kezdete
előtt köszöntötte a résztvevőket. 

Az országos bajnokság döntőjén szép sikere-
ket értek el a Győri Atlétikai Club versenyzői
is. Szilágyi Noel arany-, Vaszari Mihály ezüst -
érmet szerzett, de Galló Zétény, Kiss László
és Szabó Sándor is bizonyította, hogy tehet-
séges birkózó.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

SZILÁGYI LILIÁNA GYŐRBEN FOLYTATJA 
A Facebook-oldalán jelentette be Szilágyi Lili -
ána, hogy Győrbe költözött, és újra elkezdett
úszni. A sportoló december óta először kom-
munikált a követőivel, azután, hogy bejelen-
tette, édesapja korábban bántalmazta.

„A decemberi megszólalásaimat követő csen-
des, kommunikáció nélküli hetek mögött tuda-
tosság húzódott. Egyrészről nem szerettem
volna a nagy nyilvánosság előtt üzengetésekbe
kezdeni olyan dolgokról, melyek nem oda tar-
toznak, másrészről nekem is fel kellett dolgoz-
nom életem egyik legnehezebb döntését és an-
nak hozadékait lelkileg” – fogalmazott Szilágyi.

A sportoló hozzátette, pozitívan tekint a jövő-
be. Ismét úszik és Győrbe költözött. „Szeret-
ném az elmúlt hetekben elkezdett dolgaimat

folytatni, tanulni, tájékozódni, képezni ma-
gam, hogy a megfelelő ismereteket elsajátítva
tudjak segíteni majd másoknak is, akik hason-
ló nehézségeken mentek keresztül, hogy ne
csak önmagamat tudjam képviselni, hanem
esetleg azokat is, akiknek egyelőre még nincs
hangja. Ez egy hatalmas felelősség, igyek-
szem megtenni mindent azért, hogy igazi, va-
lós segítség lehessek, mindig is ez volt a cé-
lom. Az elmúlt időszak mindemellett a sport-
ról szólt, elkezdtem újra az úszást és Győrbe
költöztünk. Vannak céljaim a medencében is,
erről, a terveimről, a gyógyulásom átélt ta-
pasztalatairól és sok minden másról is igyek-
szem megosztani majd információkat veletek
és bízom abban, hogy ez megfelelő motiváci-
ót, netán támaszt is tud majd nyújtani nektek”
– jelentette ki az úszó.
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Aspanyolok ellen a magyar csapat leg-
eredményesebb játékosa Klujber Katrin
és Szöllősi-Zácsik Szandra volt hét-hét

góllal, Lukács Viktória hat találattal zárt.

A két csapat 25. alkalommal találkozott egy-
mással, 12 magyar siker és hat döntetlen mel-
lett ez volt a hetedik spanyol győzelem. A cso-
portjában két győzelemmel és egy vereséggel
a második helyen álló magyarok szombaton 20
órától Santanderben ismét megmérkőznek a
spanyolokkal. A csoportok első két helyezettje
jut ki a novemberi északmacedón, monteneg-
rói, szlovén közös rendezésű Európa-bajnok-
ságra, amelyen a magyar válogatott Szlovéniá -
ban, minden bizonnyal Celjében szerepelne. A
torna biztos résztvevője a címvédő Norvégia,
valamint a rendező országok csapatai.

Az ETO-hoz kapcsolódó hír, hogy a Nemzetközi
Kézilabda Szövetség (IHF) kihirdette a 2021-es
év legjobb női játékosa címre pályázók ötös lis-
táját. A névsorban a Győr két klasszisa, Kari
Brattset és Stine Oftedal is szerepel. Utóbbi
2019-ben elhódította ezt a címet.

VERESÉG A SPANYOLOKTÓL, KÉT GYŐRI KÉZIS IS
ESÉLYES AZ ÉV JÁTÉKOSA CÍMRE

A következő idénytől szintén a Győrt erősíti
majd a dán kapus Sanda Toft, aki mellett
még az olimpiai bajnok franciák két sztárja,
Grace Zaadi, valamint Pauletta Foppa alkotja
az öt jelöltet.

A női csapatokat vezető trénereknél Ambros
Martín az egyik esélyes a díjra. A spanyol edző
tavaly áprilisban tért vissza az ETO-hoz, mellyel
a harmadik helyen zárt a BL-ben. A 2021–2022-
es évadot kiválóan kezdte az együttes, veretlenül
zárta az őszi szezont. A BL-címvédő Vipers Kris-
tiansand vezetőedzője, Ole Gustav Gjekstad mel-
lett a francia válogatottal olimpiát nyerő Olivier

A magyar női kézilabda-válogatott 30–28-ra kikapott Spanyolország-
tól az Európa-bajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában szerdán
Tatabányán. A vendégek két perccel a vége előtt vezettek először a ta-
lálkozón. A válogatott keretében a Győri Audi ETO együttesét két
jobbszélső, Faluvégi Dorottya és Lukács Viktória, két balszélső, Fodor
Csenge és Schatzl Nadine, valamint a balátlövő Háfra Noémi képviseli.

Krumbholz, valamint a norvég csapattal világbaj-
nok Thorir Hergeirsson szintén ott van a jelöltek
között. A koronavírus miatt a 2020-as címeket
nem osztotta ki az IHF, az idei voksolás március
7-én kezdődik és 28-ig tart.
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Hogy talált rád az evezés?
Tizenkét éves koromban vitt le először a bátyám a
győri csónakházba. Magas, nyúlánk lány voltam, azt
mondták, minden adottságom megvan ahhoz, hogy
evezős legyen belőlem. Gondoltam, miért is ne, egy
próbát megér. Előtte inkább a labdajátékok érdekel-
tek, hosszú éveken át kosárlabdáztam. Aztán rájöt-
tem, hogy a test-test elleni kontaktusok, ütközések
nem nekem valók, így maradt a hajó.

De ha már hajó, miért éppen az evezés?
Lehetett volna ebből akár kajak vagy kenu is, de ne-
kem valamiért kezdetektől fogva az evezés volt szim-
patikus. Furcsa dolog ez, hiszen mi a hajóban háttal
ülünk, mégis tetszett, mert ez a sport az egész testet
átmozgatja. Nem csupán erős karokra és felsőtestre
van szükség hozzá, hanem a lábak is komoly munkát
végeznek. Az evezés egy egészen különleges világ, de
a víz kiszámíthatatlanságát a mai napig nem tudtam
megszokni. Ha hirtelen jön egy vihar, és felkorbácsolja
a hullámokat, kisebb pánikroham jön rám a hajóban,
pedig tudok és szeretek is úszni.

Ez nem akadályoz a versenyzésben?
Éppen ellenkezőleg. Azt hiszem, az egyik erősségem
pont az, hogy szembe merek szállni a félelmeimmel,
felveszem a kesztyűt és megküzdök velük. A vízen
nem csupán az ellenfeleimmel szállok csatába, hanem
ha úgy hozza a helyzet, akkor önmagammal is harco-
lok. Az évek során szép lassan hozzászoktam ehhez,
és igyekszem a saját javamra fordítani. Mostanra úgy
érzem, egyre erősebbé és magabiztosabbá tesz.

Az eredmények mindenképpen téged igazolnak. Ki-
től tudtad meg, hogy te leszel az év női evezőse?
A tavalyi győztestől, Polivka Dórától kaptam e-mailen
egy listát a díjazottakról. Nagyon meglepődtem, elő-
ször nem is értettem, miért küldte át nekem. Aztán
végigfutottam a listát és megpillantottam rajta a saját
nevemet. Először el sem akartam hinni, hogy tényleg
igaz, amit látok. Nehéz szavakba önteni, mennyire
boldog voltam. Az a munka, amit tizenkét éves lány-
ként elkezdtem, úgy tűnik, szép lassan beérik.

Mi a siker a titka?
2020 végén javasolta az edzőm, Alföldi Zoltán, hogy

GYORI LÁNY AZ ORSZÁG
LEGJOBB EVEZŐSE

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.

Sertéslapocka

Akció: március 4—10.

959 Ft/kg

Rege burgonyasaláta

SZÉP-kártya-elfogadóhely

1299 Ft/kg

Raffaello

Sertéskaraj csont nélkül

200 Ft/db

150 g, 
5793,33 Ft/kg

390 g, 512,82 Ft/kg

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

369 Ft/cs

Steffl dobozos sör
4,1%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db

1079 Ft/db helyett

869 Ft/db

Nem a vizek nagy barátja, mégis ő az ország legjobb női evezőse. A tavalyi
győztestől tudta meg, hogy elnyeri a címet. Igazi csapatjátékos, aki egyik fő
erősségének azt tartja, hogy ha kell, megküzd akár a saját félelmeivel is.
Fehérvári Eszterrel, a GYAC kiváló sportolójával beszélgettünk.

´́

váltsunk kategóriát, és a normál súly helyett inkább
a könnyűsúlyú evezősök mezőnyében induljak. Azt
mondta, képes vagyok rá, és meg tudom csinálni. Öt
kilót fogytam, így a 176 centiméteres magassá-
gomhoz mindössze 59 kiló lett a versenysúlyom.
Sokan megpróbáltak lebeszélni róla, én viszont hit-
tem benne, hogy sikerül. Megtartottam a súlyom,
aztán a tavalyi U23-as világbajnokságon és az Eu-
rópa-bajnokságon is döntőbe jutottam, az elért ötö-
dik helyezések pedig jelezték, hogy jó úton járunk. A
hétvégi U23-as ergométeres világbajnokságon
ezüstérmes lettem 2000 méteren, egy évvel koráb-
ban még nyolcadik voltam ugyanitt. Megérte váltani,
és bízom benne, hogy a további eredmények sem
maradnak el.

Mindössze húszéves vagy, mit tartogat a közeljövő
a sportban és civil életben?
Sikeresen felvételiztem a győri egyetem építőmér-
nöki karára, jelenleg pedig a Hild építőipari szakgim-
náziumban végzem az ötödéves építésvezetői tech-
nikusi képzést. Az idei évben könnyűsúlyú kétpár -
evezősben újabb döntőket remélek magamtól a
kontinensviadalon és a világbajnokságon. Emellett
a nemzetközi egyetemi versenyeken is szeretnék
minél jobban szerepelni egypárevezősben. Minden
versenyzőnek az a célja, hogy fejlődjön és a legjob-
bak közé tartozzon, én is ezen az úton szeretnék to-
vábbhaladni.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Magyar Evezős Szövetség




