


beszélt a Parlamentben, hogy államfőként is
elmegy majd a családokhoz, támogatni fogja
azokat, elmegy a tehetséges fiatalokhoz, ott
lesz a városokban és a falvakban is, ahogy azt
családokért felelős tárca nélküli miniszterként
tette. „A családok támogatása, segítése kiemelt
feladat országos szinten és Győrben is, ezt kép-
viselem én magam is a saját választói körzetem-
ben, és ebben kiváló partner lesz Magyarország
új köztársasági elnöke” – fogalmazott Simon
Róbert Balázs. A frissen megválasztott államfő
szerint sorsdöntő pillanat lesz az április 3-i vá-
lasztás, amiről azt mondta, reméli, a választópol-
gárok nem tévesztik szem elől a nemzeti érdeket
és a nemzet jövőjét. „Természetesen én is Novák
Katalinra szavaztam, abszolút azonosulni tudok
a szavaival, és támogatom abban a törekvésé-
ben, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés
Magyarországon és Győrben is” – zárta szavait
az országgyűlési képviselő. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

Éppen elkezdtük visszanyerni az életünket
a járványból, amikor elszabadult egy má-
sik, pusztító vírus, több mint két hete há-

ború Magyarország közvetlen szomszédságá-
ban. A háborúnál pedig nincs rosszabb, mert az
lángba borítja mindazt, ami értékes számunkra.
Ezt mondta 15 perces államfőjelölti beszédé-
ben Novák Katalin. A politikus arról is beszélt,
hogy a magyarok nem kérnek a háborúskodás-
ból, ők békét akarnak, a béke pedig, ahogy Te-
réz anya is fogalmazott, egy mosollyal kezdő-
dik. „Teljes mértékben egyetértek Novák Kata-
lin szavaival, Magyarország a háború kitörése
után azonnal kinyilvánította, ki akar maradni a
konfliktusból, sem katonákat, sem fegyvereket
nem küld Ukrajnába, de a hozzánk érkező me-
nekülteknek minden támogatást megad” –
rea gált Novák Katalin beszédére Győr ország-
gyűlési képviselője. Az azóta már hivatalosan
is megválasztott köztársasági elnök arról is

Közös fórumot tartott Kara Ákos országgyűlési
képviselő és dr. Bakondi György, a miniszterel-
nök belbiztonsági főtanácsadója.

A fórum résztvevői az orosz–ukrán háborúval
kapcsolatban hangsúlyosan kiemelték, hogy
Magyarországnak ebből a katonai konfliktusból
ki kell maradnia. Közismert, hogy ezzel szem-
ben Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-
jelölt azt javasolja, hogy Magyarország küldjön
katonákat és fegyvereket Ukrajnába – hang-
zott el a fórumon.

Kara Ákos emiatt külön is kihangsúlyozta, hogy:
„számunkra a magyar emberek érdeke és biz-
tonsága az első. Az ellenzék miniszterelnök-je-
löltje nemcsak azzal hibázik óriásit, hogy fegy-
vereket és magyar katonákat akar küldeni Uk-
rajnába. Emlékezhetünk rá, hogy a baloldal kor-
mányzásának utolsó teljes évében, 2009-ben
6,9%-os gazdasági visszaesés volt. Ezzel
szemben a Fidesz-vezette kormány a tavalyi
évében 7,1%-os gazdasági növekedést ért el.
Gyurcsány és Márki-Zay újra a csőd szélére jut-
tatná az országot. Előre menjünk, ne hátra! Áp-
rilis 3-án Magyarország jövője szempontjából
sorsdöntő választás lesz, ahol meg kell védeni
a magyar emberekkel, családokkal elért közös

LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS

KARA ÁKOS: ŐRIZZÜK MEG MAGYARORSZÁG
NYUGALMÁT ÉS BIZTONSÁGÁT!

Női köztársasági elnököt 
választott a parlament

A volt családokért felelős tárca nélküli mi-
niszter 137 támogató szavazatot kapott a
titkos voksoláson, amelynek eredményes-
ségéhez kétharmados többségre volt szük-
ség. A szavazólapot 195 képviselő vette fel.
A 188 érvényes voks közül Novák Katalin
137-et kapott. Az ellenzéki frakciók jelöltjé-
re, Róna Péter közgazdászra 51 szavazat ér-
kezett. Novák Katalin május 10-én lép hiva-
talába, ő lesz a hatodik köztársasági elnök a
rendszerváltás után.

A Fidesz–KDNP frissen megválasztott köz-
társasági elnöke az államfőválasztást meg-
előző beszédében kijelentette: az alaptör-
vényt betartja és betartatja, nem az alkot-
mányos rend lebontásán, hanem annak
őreként annak fenntartásán fog munkál-
kodni. Azt mondta, felkészült az előtte álló
embert próbáló feladatra. Neki minden ma-
gyart képviselnie kell – rögzítette. Úgy fo-
galmazott, amíg az országnak van szabad
akarata, nem tudják leigázni, ez a szuvere-
nitása alapja, annak bölcsője pedig a család.
Szuverenitásról nemzeti vonatkozásban
soha nem leszek hajlandó lemondani –
hangsúlyozta Novák Katalin.

eredményeket, így például a 13. havi nyugdíjat,
a családtámogatások rendszerét, a rezsicsök-
kentést, az otthonteremtési támogatásokat, a
munkahelyeket.” 
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SZEMSZ      G
Garamvölgyi Imre

PETOFI 
RÉGI KARDJA
Van jogunk ünnepelni március 15-én? –
tette fel a kérdést Ukrajna Magyaror-
szágra delegált nagykövete. Kérdezte
mindezt azért, mert mi, magyarok nem
akarunk belesodródni egy olyan fegyve-
res konfliktusba, ami rambói parafrázis-
sal: nem a mi harcunk.

Higgyék el, sohasem szólaltam volna meg
ebben a témában outsiderként, ám beregi
„gyüttment”-ként megtehetem. Pláne úgy,
hogy az egykori Duna TV tudósítójaként
rendszeresen jártam Kárpátalján. 

Nagyjából 15 évvel ezelőtt, pont egy már-
cius 15-én kellett tudósítanom a bereg -
szászi Petőfi-szobornál lezajlott megemlé-
kezésről. Békés volt. Csendesen koszorúz-
tak a helyiek. Hangos szó el sem hangzott,
mégis feltartóztattak az ukrán hatóságok a
határon. Nyolc órát ültem egy hideg csar-
nokban arra várva, hogy Lvovból érkezzen
egy belügyi tiszt, aki megnézi a kameránk-
ban, hogy készítettünk-e Ukrajna biztonsá-
gára veszélyes felvételeket. A kazettán csu-
pán városképeket talált a helikopterrel ér-
kező belügyis. A valós tudósítást egy kollé-
ganőm az alsóneműjében már órákkal ha-
marabb átvitte a határon civilként... A szí-
vem szakad meg a kárpátaljai magyarokért,
bántották őket már csupán a magyarságu-
kért is éveken keresztül, a mostani háború
pedig páni félelembe sodorta mindannyiu-
kat. Közvetlen veszélyben még nincsenek,
ám ha úgy gondolják, jöjjenek csak haza, itt
biztonságban lesznek. És nem csak ők. Jö-
hetnek Kelet- és Közép-Ukrajna lakói is. A
fegyverek ugyanis nem válogatnak. A go-
lyónak, a bombának mindegy, hogy ki vagy. 

Nekünk, magyarországi magyaroknak
sem számít, hogy magyar vagy ukrán a
menedékkérő, aki az orosz bombák elől
fut, nálunk biztos menedékre talál. Meleg
étel, szerető gondoskodás várja ebben a
kis országban mindannyiukat.

Petőfi régi kardjának pedig egyelőre még
a hüvelyben van a helye. Akkor is, ha az
ukrán nagykövet úgy gondolja, a straté-
giai nyugalmunkat csak a sírban fogjuk
megtalálni. Valószínűleg téved...
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Győrben Lukács Sándor vezetésével
alakult meg a reformtörekvéseket
képviselő „győri tízek” csoportja, aki

március 4-én a színházi előadás szünetében fel-
olvasta Kossuth Lajos előző napon a pozsonyi or-
szággyűlésen elhangzott, a reformok szükséges-
ségét sürgető híres felirati beszédét. Március 15-
én Lukács a Széchenyi téren tartott beszédében
bejelentette, hogy delegációt küldtek Bécsbe a ki-
rályhoz, az országgyűlés által elfogadott reform-
követelésekkel, bízva abban, hogy hazánkban a
szabadság és egyenlőség fog uralkodni. A téren
mintegy ezer ötszázan gyűltek össze és hallgat-
ták a szónokot. Este a város lakói kivilágították a
házaikat, Lukács Sándor pedig újra beszédet tar-
tott a Széchenyi téren, majd fáklyás felvonulás in-
dult a városban több ezer résztvevővel, amely Lu-
kács szónoklatával zárult éjfélkor.

Másnap a győriek már nemzeti szalagot visel-
tek az utcákon, Lukács pedig Pozsonyba ment,
ott várva a király válaszát az országgyűlés ha-
tározataira. Elégedetten térhetett haza, hiszen
a király a forradalmi események hatására elfo-
gadta a követeléseket és Batthyány Lajos
megbízást kapott a kormányalakításra.

„Magyarok figyeljetek” címmel röpiratot tett
közzé Lukács Sándor március 19-én. 

A március 15-ei ünnep kapcsán nem szabad elfelejtkeznünk arról,
hogy mi, győriek is részesei voltunk annak idején az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc eseményeinek. Legyünk büszkék a sza-
badságért és a polgári átalakulásért 1848-ban harcoló győriekre!

MI, GYORIEK IS RÉSZESEI 
VOLTUNK A FORRADALOMNAK

´́

A Győri Királyi Akadémia diákjai is kivették ré-
szüket a forradalomból, március 23-án az ok-
tatás korszerűsítésére tették közzé követelé-
seiket. Rónay Jácint bencés paptanár, és Haub-
ner Máté győri evangélikus püspök is a forra-
dalom mellé állt. Létrejött a győri nemzetőrség
Zichy Ottó vezetésével, több mint ezer fővel,
akiknek egyenruháit győri lányok varrták, a
fegyvereket pedig Ausztriából vásárolták. Áp-
rilis 1-jén este Lukács Sándor ismét nagy ha-
tású beszédet tartott a Széchenyi téren, becs-
lések szerint nyolcezer ember előtt. Rónay Já-
cint ezt követően a pesti nemzeti őrsereg hála -
imáját mondta el. A győri nemzetőrök pedig
bevonultak Pozsonyba a forradalmi vívmányok
melletti kiállásukat demonstrálva, egészen a
törvények április 11-ei szentesítéséig Po-
zsonyban maradtak, jelenlétükkel igyekezve
befolyásolni az ügyek menetét.

A koszorúzási ünnepséget idén az Eötvös
téren található Petőfi-szobornál tartja az
önkormányzat. Petőfi élete konkrétan nem
kapcsolódott Győrhöz, viszont a 20. század
közepe táján felerősödött kultusza miatt
1963. szeptember 15-én városunkban is
felállítottak egy szobrot a költő tiszteletére.
A bronzszobor 2,6 méter magas, a költőt
gyaloglás közben ábrázolja, amely a folyton
vándorló életmódjára utal. Kiss István szob-
rászművész a költő arcát az 1847-es dagerro -
típiáról formázta.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor



Amunkák közvetlenül a nemzeti ünnep után
kezdődnek majd Győrben. A bevezető sza-
kaszt 2x2 sávosra, a Malom utca végén és

az Aranyhal étterem mellett többsávos körforgalom-
má építi át a NIF Zrt. A beruházás első lépéseként
március 16-tól kibővítik és buszközlekedésre alkal-
massá teszik az Új élet út–Garan János utca keresz-
teződését. A beruházás következő ütemében már-
cius 23-ától előreláthatóan május közepéig az Új élet
utat lezárják a Garan János utcai kereszteződéstől a
főútig. Ekkor kezdődik ugyanis a körforgalom mén-
főcsanaki oldalának megépítése, mely számos for-
galmi változással jár a munkálatok elkészültéig.  

Március 23-tól öt buszjárat – 20Y, 21, 21B, 22,
22B – terelőúton közlekedik. A buszok a tavaly
ősszel megtartott lakossági fórumon tett lakossági
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TERELŐÚTON KÖZLEKEDNEK A BUSZOK

KEZDODIK A CSOMÓPONTOK ÉPÍTÉSE

Tavaly ősszel elhalasztották, idén tavasszal megindul a 83-as út győri bevezető szakaszának, és két turbókörforgal-
mának átépítése. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) tájékoztatása szerint több, Ménfőcsanakot és
Gyirmótot érintő autóbuszjárat útvonala változik meg március 23-tól. A bevezető szakaszt az év végéig építik meg.

´́
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

észrevételek alapján a Galgóczi Erzsébet, Garan
János utcában nem két irányba, hanem csak egy
irányba (a városból kifelé) járnak majd, az utcában
súlykorlátozást is bevezetnek, nem hajthat be 3
és fél tonnánál nehezebb jármű. Ezzel a megol-
dással a terelés ideje alatt csökkenthető a környék
túlterheltsége. Szintén a helyiek kívánságára
nem épül ideiglenes buszmegálló a Galgóczi Er-
zsébet utcában. A Volánbusz Zrt. kéri, hogy az
esetlegesen felmerülő igényeket jelezzék az info@
volanbusz.hu e-mail-címen a társaságnak. A ki-
vitelező a héten elkészítette az érintett utcákban
a burkolat videós állapotfelmérését.

Bár a sávok korlátozott szűkítésére sor kerül, a
83-as főút az építkezés alatt folyamatosan, mind-
két irányban járható lesz; mind Pápa, mind Győr
felé egy-egy sávon biztonságosan haladhat a for-
galom. A gyalogos és kerékpáros közlekedés a ki-
építés alatt folyamatosan biztosított lesz.

Az Új élet úti csomópont átépítésének második
szakasza, illetve a bevezető szakasz kiszélesítése,
és a Malom utcai csomópont átépítése május vé-
gén, június elején kezdődik a gyirmóti oldal lezá-
rásával. Az akkor bevezetendő forgalomkorláto-
zásokról tudósítjuk majd olvasóinkat. 

A bevezető szakasz kötőréteg szinten való kivitele-
zése tervezetten az év végére elkészül, a buszok te-
relését eddig szükséges fenntartani. 2023-ban már
a kiszélesített útszakaszon, a forgalom fenntartása
mellett készülhetnek el a befejező munkálatok. 
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Nyárra modern kosárlabda-komplexum
lesz az évek óta elhagyatottan álló és
egyre rosszabb állapotban lévő Grabo-

sátorból. Erről sajtótájékoztatón számolt be
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő,
a városvezetés és a győri kosárlabda-akadémia
elnöke. Adyváros korábbi szégyenfoltja kívül-
belül megszépül, új funkciót kap, és a verseny-,
illetve a szabadidősportot fogja szolgálni. A lé-
tesítmény, aminek a környezetét is rendbe te-
szik a következő időszakban, új köntösben nem
csak a győri kosárlabda utánpótlásbázisa lesz.

„Több mint tíz éve áll elhagyatottan a győriek
többsége által csak Grabo-sátorként ismert lé-
tesítmény, régóta beszélgettünk már róla, ho-
gyan lehet megfelelően hasznosítani. Adódott
egy lehetőség, hogy TAO-támogatásból fel le-
hetne újítani kívül, ráadásul még bővíteni is le-
het a funkciókat, ezzel is szolgálva a győri első
osztályú női kosárlabdacsapat utánpótlásának
szereplését. Fontos szempont, hogy nemcsak
a versenysportot szolgálja a fejlesztés, hanem
a szabadidősportot is, a környékbeli iskolák is
használhatják tornaórák keretében a megújuló
létesítményt” – mondta a keddi sajtótájékoz-
tatón Simon Róbert Balázs.  

„Sok elképzelésünk volt arról, hogyan tudna to-
vább működni a Grabo-sátor, most a lehető leg-
jobb célokra fogjuk, fogják majd használni, után-

MODERN SPORTKOMPLEXUM LESZ
A GRABO-SÁTORBÓL 

pótlás-sportolók és környékbeli iskolások ott-
hona lesz a létesítmény, plusz külön kérésem
volt, hogy ne csökkenjen a lakossági parkolóhe-
lyek száma, nos, ez 40-ről 55-re fog nőni nyárra.
Jó érzés látni, milyen ütemben fejlődik Adyváros,
hiszen már készül a Kuopio parki parkolólemez
is, ezzel a két beruházással együtt mintegy 3
milliárd forintból szépül a körzetem” – hangsú-
lyozta Radnóti Ákos alpolgármester. 

„A tetőponyvát már lecseréltük, egész évben, a
nap 24 órájában fűthető és hűthető lesz a sá-
tor, teljeskörűen felújítjuk a villamos hálózatot,
felújítjuk a vizesblokkokat, a létesítmény bel-

sejében pedig egy nemzetközi minősítésű cen-
terpályát, illetve két keresztirányú kosárpályát
alakítunk ki, de sportszerraktár, öltözők és kon-
diterem is készül. A sátor környezete is meg-
újul, új burkolatot kapnak a külső közlekedő -
utak, a parkolókat felújítjuk és kibővítjük, a ke-
rítést és a kaput is felújítjuk részlegesen, de a
zöldterületet is fejlesztjük” – foglalta össze a
főbb munkálatokat Fűzy András, a Széchenyi
Kosárlabda Akadémia és az UNI Győr MÉLY-ÚT
NB I.-es kosárlabdacsapatának elnöke. 

A régóta várt adyvárosi fejlesztés tervezett be-
fejezési határideje 2022 júniusa.

Egységes buszmegállók
Adyvárosban

Elkészült a kilencedik új buszmeg -
álló Adyvárosban. Radnóti Ákos
győri alpolgármester és a város-
rész képviselője elmondta, az If-
júság körúton már megszépültek
a várakozóhelyek, és a cél az,
hogy Adyvárosban és Győrben
valamennyi buszmegálló egysé-
ges legyen. „Megígértem, hogy
odafigyelünk az utcabútorokra.
Ezért nagyon sok padot is kihe-
lyeztünk, és fokozatosan kicse-
réltük a régi és elavult buszmeg -
állókat. Valamennyi egységes és
modern lett” – emelte ki a győri
alpolgármester.

A Kuopio park fejlesztése miatt
összesen hét fát „költöztettek” át
a parkból. Csütörtökön az útépítés
is megkezdődött, a park Ifjúság
körút felőli végében már kihelyez-
ték a megállni tilos és behajtani ti-
los táblákat. A Kodály Zoltán utcá-
ban kezdődik a parkolóépítés, a
szervizutak átalakításával. Ahol
eddig párhuzamosan lehetett par-
kolni, ott majd merőlegesen lehet
megállni. Március 16-tól a Kodály
Zoltán utca 4-6-8-10. szám előtt
már nem lehet megállni, illetve a
Földes Gábor utca 9. szám mögötti
szervizutat is lezárják.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

Kezdődik az útépítés
a Kodályon
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Győrbe is egyre többen érkeznek az uk-
rán–orosz háború miatt. Az Olimpiai
Sportparkban 31-en, a Bartók Béla

Ének-zenei Általános Iskola tornatermében pe-
dig 71-en voltak, őket költöztették át  a Zrínyi
utcába. Közülük néhányan úgy döntöttek, még-
is családoknál helyezkednek el, így most 80-an
élnek az egykori kórházban. A Zrínyi utcai épü-
letet a PÁGISZ és a Lukács Sándor-iskola diákjai
takarították ki önkéntes munka keretein belül
a menekültek érkezése előtt.

Csepi László, a Polgárvédelmi Kirendeltség
vezetője elmondta: matracokat helyeztek el,
kialakították az alkalmi fürdőszobákat, a fo-
lyamatos élelmiszer-ellátást, valamint a
gyógyszereket is biztosítják, hogy a háború
borzalmai elől ide érkezők minél inkább úgy
érezzék, nem egy alkalmi szállásra, hanem
egy otthonba érkeztek.

A Zrínyi utcai egykori kórház épületegyüttese év végén a Széchenyi István Egyetem tulajdonába került, de
az egyetem most két épületet felajánlott azért, hogy minden Győrbe érkező háborús menekült egy erre a
célra kialakított, meleg és otthonos helyen húzhassa meg magát.

ÁTKÖLTÖZTETTÉK A MENEKÜLTEKET
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Vig Norbert

Az átköltöztetett háborús menekülteket csü-
törtök reggel dr. Pergel Elza alpolgármester is
meglátogatta. „Azonnal jelentkezett a Vörös-
kereszt és a segélyszervezetek. Ők látják most
el a kórház épületében a felügyeleti munkát, a
segítséget, sőt az iskoláskorú gyermekeket ok-
tatják is. Mindenki tud olvasni, nagyon helye-
sek. A továbbiakban az óvodás-, bölcsődéskorú
gyermekek elhelyezését is biztosítjuk majd, je-
lenleg egy menekült orvos házaspár három
gyermeke már győri óvodába jár. Ők teljesen
egészségesek, minden oltással rendelkeznek”
– hangsúlyozta az alpolgármester, aki arról is
beszélt, hogy az adományokat a Zrínyi utcában
nem, hanem a segélyszervezetek és az önkor-
mányzathoz tartozó intézmények gyűjtőpont-
jain várják.

A szerdán beköltözött Rácz családból az édes-
apa elmondta: örülnek az új helynek, hiszen itt
külön szobát kapott a családjuk, a kilenc gyer-
mekükkel pedig így sokkal kényelmesebben el-
férnek. „Nagyon szépen köszönjük a sok segít-

séget, a rengeteg ételt, italt, ruhákat, mindent
nagyon köszönünk az önkormányzatnak. Na-
gyon kedvesek velünk itt Győrben” – nyilatkoz-
ta a családfő. A Zrínyi utcai alkalmi szálláson
körülbelül kétszáz menekült számára tudnak
majd helyet biztosítani.
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„Nagy öröm, hogy kezdeményezésemre a
kormány is támogatta az új mentőállomás
megépítését, 3 milliárd 345 millió forintos
központi segítséggel valósulhat meg a léte-
sítmény az egykori Vadász-laktanya terüle-
tén. Nagyra becsülöm a mentők mindennapi
munkáját, akik nemcsak a Covid-járvány
idején, de békeidőben is sokat dolgoznak
értünk, megérdemlik, hogy új otthonuk

legyen” – mondta az alapkőletételen Kara
Ákos országgyűlési képviselő. 

„Nem véletlenül került be első helyen a Mo-
dern Városok Program fejlesztései közé az új
mentőállomás, régóta szerettük volna már,
hogy a kórház közelében és logisztikailag is
megfelelő területen épülhessen meg az új
bázis” – fogalmazott Simon Róbert Balázs. 

„Igazi ünnep a mai nap, hogy végre hivatalo-
san is elindulhat a munka, az immár 751 éves
Győr pedig kicsit több, mint egy év múlva egy
vadonatúj mentőállomással gazdagodhat. Ez
egy régóta várt beruházás, ami nemcsak egy
várost, hanem egy lassan 200 ezer fősre duz-
zadt agglomerációt lát majd el a jövőben” –
emelte ki beszédében Szeles Szabolcs alpol-
gármester. 

ÚJ GYŐRI MENTŐÁLLOMÁS:
LETETTÉK AZ ALAPKÖVET

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter

„1910-ben, nagyjából az országos mentéssel
egy időben indult el a mentési munka Győr-
ben, a helyi bajtársak tavaly mintegy 50 ezer
beavatkozást végeztek, nagyon megérdem-
lik, hogy javuljanak a munkakörülményeik és
valóban európai körülmények között dolgoz-
hassanak az emberekért. Ennek az új mentő-
állomásnak a megvalósítása egy hatalmas lé-
pés a jövő felé, amikor végre méltó körülmé-
nyek között tehetik dolgukat a kollégák” –
hangsúlyozta dr. Csató Gábor, az Országos
Mentőszolgálat főigazgatója. 

„Szimbolikus ez az alapkőletétel, hiszen a kor-
mányzat számára kiemelten fontos a segítség-
nyújtás támogatása, kötelességünk azok mun-
káját könnyebbé, gördülékenyebbé tenni, akik
rajtunk és nekünk segítenek nap mint nap, ha
baj van. Korszerű mentéstechnika és korszerű
környezet, ezt ígéri ez a fejlesztés, ami a folya-
matosan korszerűsödő Országos Mentőszolgá-
lat egy újabb fontos beruházása” – hangsúlyoz-
ta az eseményen dr. Juhász Roland, az állami va-
gyongazdálkodásért felelős államtitkár. 

A 3 milliárd 345 milliós kormányzati támoga-
tásból megvalósuló mentőállomás munkálatai
már zajlanak, a tervezett befejezési határidő
pedig 2023 júliusa. Utána még a szükséges
engedélyek beszerzése és az épület felszere-
lése zajlik, így jövő ősztől indulhatnak munká-
ba a győri mentők a Szauter utcából. 

Ünnepélyes keretek között letették az új győri mentőállomás alap-
kövét. A beruházás befejezése után jövő ősztől a Szauter utcából
indulhatnak munkába a győri mentők. 



8 2022. március 11.

GYŐR LEGSZEBB TERÉN VÁRJUK ÖNT!
• teljes körű optikai szolgáltatások

• speciális vizsgálatok,

• hivatalos Colorlite képviselet 

• kiemelt Zeiss partner, precíziós szemüveglencsék

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

OPTIMUM OPTIKA

Megjelent a Győri Tavaszi Fesztivál műsorfüzete, amely a március 15.
és április 1-je közötti programokat tartalmazza. Komoly- és könnyűzenei
koncertek, színházi előadások, filmek, ismeretterjesztő előadások, csa-
ládi események közül válogathatnak az érdeklődők a tavaszi program-
kavalkádban.

A Tavaszi Fesztivál a március 15-ei ünnepi eseményekkel indul, majd in-
gyenes ütőskoncertekkel, bábelőadásokkal és a likócsi tavaszköszöntő
eseményekkel folytatódik. Március 26-án 21 órakor kerül sor a Győr+
DJ Partyra a Rómer Házban, másnap pedig a hagyományos hímes tojás
napjára kiállítással és vásárral, a Generációk Háza felújítása miatt idén
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségében. Április 8–
16. között pedig új helyszínen, a Virágpiacon rendezik meg a húsvéti kéz-
műves kirakodóvásárt.

A programfüzet beszerezhető a Baross úti Látogatóközpontban, a rész-
letes programokról pedig a gyorplusz.hu, valamint a hellogyor.hu oldalon
tájékozódhatnak.

TAVASZI FESZTIVÁL
BÁBPARÁDÉ, ÜTŐSKONCERTEK, HÚSVÉTI KIRAKODÓVÁSÁR

Szerző: Földvári Gabriella



Milyen a helyzet jelenleg a magyar határokon?
Két határszakaszunk van, ami különös odafi-
gyelést igényel. Az egyik változatlanul a
délszláv határ, elsősorban a szerb, de eseten-
ként a horvát részen is. Már a 27 ezer főt meg-
haladta az elfogott határsértők száma, ez tíz -
ezerrel több, mint tavaly ilyenkor. Több mint
210 embercsempész ellen indítottunk bünte-
tőeljárást, folyamatos nyomás alatt áll elsősor-
ban a szerb szakasz, ami nagy erőfeszítést igé-
nyel a rendőrségtől és a honvédségtől, vala-
mint önkéntes segítőinktől.

Egészen más feladatot kell ellátnunk a ma-
gyar–ukrán határon, ahol az érkező menekül-
teket fogadjuk, hiszen mi vagyunk az első biz-
tonságos ország, ahová a háború borzalmai
elől elmenekülhetnek. Ezt a munkát Magyaror-
szág nagy társadalmi összefogással teljesíti.
Emellett természetesen rendvédelmi felada-
tunk is van. Meg kell oldani az érkezők szűré-
sét, hogy a magyar belbiztonságra veszélyesek
ne jussanak be az országba. Jelen van a térség-
ben a honvédség, hogy ha a helyzet tovább
romlik, akkor a határvédelmi feladatokat is el-
láthassák.

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGOS
VÉDELEM ÉS FEJLESZTÉSEK

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Vig Norbert

Sokan elmentek arra a lakossági
fórumra Gönyűn, ahol Bakondi
György, a miniszterelnök belbiz-
tonsági főtanácsadója volt Kara
Ákos országgyűlési képviselő
vendége. Bakondi György vála-
szolt a Győr+ Média kérdéseire.

Magyarország ma biztonságos...
A legfontosabb, hogy Magyarország biztonsá-
gos és a kormány minden szempontból olyan
döntéseket hoz, hogy ez a biztonság fenntart-
ható legyen; ne fenyegessék sem súlyos gaz-
dasági következményekkel járó veszélyek, sem
háborús helyzet ne kockáztassa az emberek
életét.

A magyar kormány 2010-től komoly erőfe-
szítéseket tett, hogy a gazdaságot talpra ál-
lítsa, a társadalmi feszültségeket, nehézsé-
geket csökkentse, a családokat támogassa.
A mai helyzet tükrében az is nagyon fontos
szempont, hogy néhány évvel ezelőtt meg-
kezdtük a magyar honvédség megerősítését.
Óriási eredmény a fejlődő gazdaság, a csalá-
dok sokoldalú támogatása, az adórendszer
jelentős reformja és a járványhelyzet után ki-

alakult pozitív fejlemények. Ugyanakkor, ha a
hadsereget nem kezdtük volna el fejleszteni,
akkor ott tartanánk, mint 2010-ben, amikor
17 tartalékosa volt a magyar honvédségnek
és sok víztisztító géppel rendelkezett. Vagyis,
ha nem kezdtünk volna fejleszteni, a honvéd-
ség ma nem lenne képes a határ biztosításá-
ra és a magyar emberek biztonságának ga-
rantálására.

Milyen irányú fejlesztések zajlanak a hadi-
iparban?
A világon mindenhol húzóágazat ez az iparág.
Minden olyan új kísérlet, kutatás, amelyet a hadi -
ipar elkezd alkalmazni, rövid időn belül a gazda-
ság más területein is szerepet kap. Épp ezért a
kézi fegyverektől kezdve a gyalogsági harci jár-
művek gyártásáig, tüzérségi eszközök, lőszerek
gyártásáig sokfajta fejlesztés kezdődött.

92022. március 11.
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FELHÍVÁS

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki
a) kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében megbecsülést szerez
aa) Győr város sportéletében vagy
ab) az intézmények, a sportszervezetek vagy sporttal foglalkozó civil szervezetek sporttal kapcsolatos tevékenységével 

kapcsolatban, vagy
b) sporttal kapcsolatos tevékenysége révén Győr hírnevét gyarapítja.

A díj évente legfeljebb 6 fő elismerésre javasolt részére adományozható.
A kitüntetettek díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek.
A díjak átadására 2022. június 15-ig bezárólag ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési
fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.

Javaslatot tehet továbbá: a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az önkor-
mányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.
A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét,
b) az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét,
c) az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint
d) az elismerés megjelölését és részletes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Sport Osztálya vezetőjéhez
kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2022. április 22.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi elemeket
tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Sport Osztálya (9021
GyŐr, Városház tér 1.), valamint a 96/500-220-as telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, va-
lamint a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap, továbbá az adatvédelmi tájékoztató letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati elismerések
alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján 2022-ben

„GYŐR OKTATÁSÜGYÉÉRT” kitüntető díjat adományoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) Önkormányzati rendelet alapján

„GYŐR SPORTJÁÉRT” kitüntető díjakat adományoz a 2022. évben is.

A „Győr Oktatásügyéért” díj azon a pedagógusnak vagy oktató-nevelő munkát segítő személynek adományozható, aki ki-
emelkedő munkájával és példamutatásával pedagógustársai, a tanulók, a szülők, a szűkebb és tágabb környezete előtt meg-
becsülést szerez a városban. A díjat évente legfeljebb 3 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénz-
jutalomban részesülnek. Az elismerés adományozásáról Győr Megyei Jogú Város polgármestere érdemeket méltató határo-
zatával dönt 2022. május 31. napjáig. 

A díjak átadására 2022. június 15. napjáig bezáróan, ünnepélyes keretek között kerül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város polgármestere, Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri
székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés illetékes bizottsága,
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy működ-
tetésében lévő intézménye, a Győrben működő művészeti csoport, valamint győri székhelyű köznevelési intézmény pedagógus
munkakörben, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja. A díj adományozására vo-
natkozó javaslatnak tartalmaznia kell: a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, az
elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, tevékenységének
ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenn-
tartói Osztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Honvéd liget 1.).

Beérkezési határidő: 2022. április 4.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó
javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán-
szolgáltatási FŐosztály Intézményfenntartói Osztályán (9021 GyŐr, Honvéd liget 1., 5 em. 504.), valamint a 96/500-
255 telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását
segítŐ adatlap, továbbá az adatvédelmi tájékoztató letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
A brassói városháza által több brassói civil
szervezettel közösen létrehozott „Brassó Uk-
rajnáért” kezdeményezés a hétvégén Csernyiv-
cibe küldte az első humanitárius segélyt. 

Colmar városa is igyekszik segíteni az ukrán me-
nekülteknek. A város honlapján keresztül egy űr-
lapot tölthetnek ki azok, akik szállást tudnak fel-
ajánlani. A jelentkezőkkel a város veszi fel a kap-
csolatot a felmerülő igényeknek megfelelően.

A dunaszerdahelyi Közös Igazgatású Szakkö-
zépiskola újabb lépést tett meg azért, hogy a
diákoknak a tanulás mellett a sport is életük
szerves része lehessen. A közelmúltban birtok-
ba vehették a felújított edzőtermet.

Az erfurti álommanó figura ismét régi pompá-
jában tündököl. Miután vandálok nemrég meg-
rongálták, a szobrot felújították, újra lefestet-
ték és új lakkozást is kapott.

Pénteken késő este megérkeztek az első me-
nekültek Ukrajnából az egykori ingolstadti ESV
csarnokba. A Johanniter Unfallhilfe Ingolstadt
gondozóközpontot és sürgősségi szállást ala-
kított ki az egykori tornacsarnokban, ahol első-
segélyben részesülnek az érkező menekültek. 

Kuopio városa úgy döntött, hogy felfüggeszti
az együttműködést az orosz testvértelepülé-
seivel, Pszkovval és Pitkjarantával. Emellett a
város elzárkózik attól, hogy új együttműködési
projekteket indítson orosz partnerekkel.

Áprilisban megkezdődik az új fedett aréna
építése a Nyizsnyij Novgorodban található
Nadezsda állatkert központjában, amely kü-
lönböző szintű osztályok és versenyek mun-
katerének, nézői lelátóknak, bírói és edzői he-
lyiségnek, segéd- és technikai helyiségeknek
ad majd otthont.

Poznan városa humanitárius segítséget szál-
lít testvérvárosába, az ukrajnai Harkovba,
amelyet súlyosan megrongáltak az orosz tá-
madások.

A sindelfingeni városvezetés és a tűzoltóság több
felszerelést is biztosított azonnali segítségül az
ukrajnai tűzoltóknak: egy áramfejlesztő és két
ventilátor mellett a  tűzoltóság 1000 méter tűz-
oltótömlőt is adományoz az ukrán tűzoltóknak.
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• Győr, Fehérvári út 78.
• Tel.: 96/419-600
• Tel./fax: 96/517-599
• Nyitva: h–p. 7–16.30, 

szo. 8–12 óráig
• info@ternyak-trade.hu

• Falco bútorlapok

• OSB-lapok kis-
és nagykereskedelme

• lapszabászat, élzárás, 
tartozékok

• asztali munkalapok

• csúszásmentes és nyír
rétegelt lemezek

• mindennemű
CNC-megmunkálás

• Blum vasalatok

• fogantyúk, pántok

ÉVES  
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Szerkeszti: J. Kovács Andrea
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Eszter: Mindenben segítek otthon, sze-
rintem így oké. Vasalni nagyon utálok, de
azt anya nem is kéri tőlem.
Bence: Megcsinálom, amit kell, bár nem
első szóra. A kertben szoktam segíteni,
bevásárolok, ha nagyon muszáj, takarítok
is. Anyám is nyugodtabb, ha nem minden
az ő dolga.

Nagy Józsefné, nagymama
A fiaimat annak idején nem vontam be a házimun-
kába. Nem azért, mert így tartottam helyesnek, ha-
nem a sok teendőm mellett eszembe sem jutott.
Ha mégis kértem valamit, akkor pedig nem volt
időm kivárni, hogy megcsinálják. Egyedül a szobá-
juk rendben tartását, a játékaik elrakását vártam
el tőlük, de bizony ebbe is be kellett segítenem. Az
unokámnál jobban odafigyelnek erre a szülei. Most
kapott egy kis sámlit, hogy elérje a mosogatót,
mert a mosogatásban szeret segíteni.

HÁZIMUNKA GYERMEKKORBAN

Van, aki úgy véli, a gyerek egyetlen dolga a tanulás és a játék. Sok családban viszont az a természetes,
hogy együtt végzik el az otthoni feladatokat, legyen szó felmosásról vagy teregetésről. A tapasztalatok azt
bizonyítják, hogy nekik van igazuk, hiszen a házimunkába bevont gyermekek jobban be tudják osztani az
idejüket, nő a felelősségtudatuk és az önbizalmuk. Szülőt, nagyszülőt és gyerekeket kérdeztünk.

Németh Anna, háromgyermekes édesanya 
Az első gyereknél még nem gondoltam erre tu-
datosan. Amihez éppen kedve volt a kislányom-
nak, abban segített. Amióta a kisebbek is óvodá-
ba és iskolába járnak, próbálom beosztani a te-
endőket. Azt tapasztalom, hogy jó hatással van
rájuk, segít a rendszerességre szoktatásban.
Nem mindig egyszerű a helyzet, mert néha mind
a hárman boltba akarnak menni, de a törölgetés-
hez senkinek nem fűlik a foga. Olyan is volt, hogy
összevesztek a virágöntözésen, vagy egyikük
sem terítette meg az asztalt. Szerkesztettem
egy táblázatot, ahová napokra osztva beírtam a
feladatokat, a „nemszeretem” dolgokat igazsá-

gosan elosztottam, de figyelembe vettem, hogy
ki mit csinál szívesen. Nem nagy ügy, csak egy
kis tervezést igényelt és azóta nagyobb a békes-
ség és gördülékenyebben megy a házimunka. 

Fontos megtanítani nekik, hogy nemcsak kap-
ni, hanem adni is kell! A barátnőmmel többször
vitatkoztunk ezen. Szerinte eleget dolgozhat
még a lánya, így nem is engedi, hogy segítsen
neki. Én úgy gondolom, hogy a házimunka is az
élet része, magától nem lesz rend és tisztaság,
de még a tányérok sem ugranak be a mosogató -
gépbe. A gyerekeknek jót tesz a felelősségtu-
dat, érzik, hogy számítok rájuk. 

GYEREKSZÁJ
Luca: Összepárosítottuk a zoknikat. A
kistestvéremmel el szoktunk menni a
kenyereshez. A 10 éves nagytesóm nem
jön velünk.
Ferike: Olyan spriccelőset fújtam a tükör-
re, aztán papírral megtöröltem. Szép lett.
Kata: Bepaníroztam anyának az összes
húst.

KAMASZOK MONDTÁK

BENCE, MOSOGASS EL!

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



BABÁK A VÍZBEN 
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Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

Apró kezek és lábak paskolják a vizet a kék medencében. Hallgatom a
jól ismert mondókákat, nézem a mosolygó szülőket és az önfeledten
pancsoló csöppségeket. Úgy tűnik, a babaúszás nemcsak a piciket bol-
dogítja, hanem jó hatással van a munkába vagy az egyhangú otthonlét-
be belefáradt anyukákra, apukákra is. Szakemberekkel beszélgettünk.

Józsa Erika, az Aqua Baby csecsemőúszás 
oktatója, védőnő
Ez az egész családnak jó program. A babák
mozgásfejlődésére, az idegrendszerük, az
izomzatuk, a koordinációs képességük fejlesz-
tésére, a vér- és nyirokkeringésükre egyaránt
pozitívan hat, s az immunrendszerük is erősö-
dik. A szocializáció szempontjából is előnyös,
hiszen a pici látja, hogy rajta kívül mások is
vannak. Nagyon érdekes megfigyelni az egy-
más felé irányuló érdeklődést ebben a korban.

A búvárreflex velünk született levegő-vissza-
tartási képességünk. A születés után ez a ref-
lex még egy ideig megvan, de mivel nem
használjuk, 9-10 hónapos korra visszafejlő-
dik. Tulajdonképpen ezt alakítjuk át egy tanult
folyamattá. Mielőtt elkezdjük a foglalkozáso-
kat, arra kérem a szülőket, hogy az esti für-
detésnél végezzenek előgyakorlatokat az arc
locsolásával. Így a kicsiket nem éri sokként a
merülés. A vízbiztonság később annyira kifej-
lődik a merülés elsajátítása által, hogy a két-
éveseket már a fegyelmezettségre kell nevel-

ni, hiszen annyira szeretnek a víz alatt, hogy
bármikor beugranának.

Kisgyermekeknél a túl laza és a túl kötött izomzat
sem egészséges, a vízben elvégzett különböző
feladatokkal ezekre is jó hatást tudunk gyakorolni.
Védőnőként egész más szempontból is megfi-
gyelhetem a babákat a vízben való mozgás köz-
ben, mint egy szokásos státuszvizsgálaton.
Könnyebben ki tudom szűrni az esetleges prob-
lémákat, s ilyenkor javasolom a szülőknek, hogy
forduljanak szakorvoshoz, gyógytornászhoz. 

Farkas Fanni, a Stilianos Babauszoda 
vezető oktatója
Fanni is járt gyermekként úszni, de nem tet-
szett neki, ahogy tanították. Ma is emlékszik,
ahogy bedobták a medencébe és lenyomták a
fejét a víz alá. Azt mondja, éppen azért lett
úszásoktató, hogy ő egy teljesen másfajta él-
ményt adhasson a tanítványainak.

„A kisgyermekek nagyon szeretik a babúszást,
hiszen a meleg víz az anyaméh hangulatát kelti,
énekelünk, mondókázunk, és sok játékot alkal-
mazunk az órákon. Természetesen fokozato-
san szoktatjuk hozzá őket a vízhez.

Magyarországon elsőként nem a búvárreflexre
építünk, vagyis nem azonnal visszük a gyer-
mekeket a víz alá. A tudatos merülést tanítjuk
nekik, vagyis várunk, ameddig valamennyire
értik, mit szeretnénk, és csak akkor merülünk,
ha a gyermek és a szülő is felkészült. Hat-
 kilenc hónaposan a „merülés” szóra már lehajt-
ják a fejüket, kétéves korra pedig a medence al-
járól felhozzák a játékokat. A merülésnek ké-
sőbb is hasznát vesszük, a vízbiztosság is ez-
által alakul ki.

Három hónapos kortól tanítunk olyan felada-
tokat, melyeknek életmentő funkciója lehet.
Ilyen a kikapaszkodás, valamint a lebegés. Van
olyan baba, amelyik félévesen már lebeg.

Nemcsak mozgásfejlesztést végzünk, hanem
komplex készség- és képességfejlesztést. Kor-
osztályok szerint oktatunk. Az egészen kicsiknél
a nagy mozgásokat segítjük jobban, s ahogy nő-
nek, mindig más terület kerül előtérbe. Fejleszt-
jük a gondolkodásukat, megismerjük a számo-
kat, az állatokat, a színeket. Mindezt észrevétle-
nül, játszva sajátítják el. Közben folyamatosan
mondókázunk, énekelünk. Foglalkozunk az átla-
gostól eltérő fejlődésű gyerekekkel is, és nagyon
pozitív tapasztalataink vannak.”         

Dr. Beke Ágnes gyermekneurológus
Gyermekideggyógyászként rendkívül fon-
tosnak tartom a mozgást, főleg az első élet-
évben. Ebben a szakaszban a mozgás viszi
a fejlődést előre. A vízben való mozgás pedig
egészen más fajta, sokkal szabadabb, köny-
nyebben, folyamatosabban és harmoniku-
sabban kivitelezhető, mint a szárazföldön.
Ezért ez nagyon jó élmény a csecsemőnek,
a kisgyermeknek és a nagyobbaknak is. A
babaúszás a mozgásfejlődésen kívül segít a
harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kiala-
kításában és elmélyítésében. Azt tanácso-
lom a szülőknek, hogy a foglalkozások meg-
kezdése előtt kérjék ki a házi gyermekorvos
véleményét. Bizonyos fejlődési anomáliák,
vagy fertőzésre való hajlam esetén ugyanis
nem javasolt a babaúszás.

Olivér imádja a vizet
A két és fél éves kisfiú édesanyjával, Simon
Zsófiával három hónapos kora óta jár baba -
úszásra. A fiatal anya számára a vízbizton-
ság kialakítása volt a legfontosabb szem-
pont, és az, hogy gyermeke ne féljen a víz-
től. Úgy gondolja, Oli nemcsak a mozgás-
ban egyre ügyesebb, hanem beszéde is so-
kat fejlődött a daloknak, mondókáknak kö-
szönhetően. Ugyancsak szembetűnő jó
egyensúlyérzéke és bátorsága.
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Tehát, ha az idő engedi, nincsenek erős fa-
gyok, és már hó sem fedi a kerteket, ak-
kor vegyük elő a már előkészített, meg-

élezett kerti szerszámainkat (metszőolló, karos
olló, sövényvágó olló, kézi fűrész) és kezdjük
meg a dísznövények metszését, ami lehet alak-
ra nyírás, formázás vagy éppen az idős részek
eltávolítása, azaz ifjítása. A tavasszal virágzó-
kat (pl. orgona, aranyvessző, téli jázmin) csak
virágzás után nyírjuk vissza.

Most kell visszavágni a díszfüveinket is. A leg-
jobb, ha sövényvágó ollóval vagy géppel az ösz-
szekötözött növényt egy mozdulattal levágjuk.
Ha szaporítani szeretnénk őket, akkor ezt most
tőosztással megtehetjük. Használjunk ásóvillát,
melynek segítségével a gyökérzet erős roncso-
lása nélkül a növény szétválasztható.

A manapság akár díszkertekbe ültetett csüngő
eperfát (Morus alba „Pendula”) is érdemes meg-
ifjítani, az idős, fás, száraz részeket eltávolítani,
hiszen a termést úgyis csak a fiatal hajtásokon
hozza. A földig lelógó vesszőket is legalább két-
harmadára vágjuk vissza, így azokat a gombás
fertőzések kevésbé támadják meg. A korallber-
kenye is meghálálja, ha visszavágjuk vagy alakra
nyírjuk. Így hozza a legszebben a piros hajtáso-
kat, melyekből bronzvörösre színesedő, bőrsze-
rű, örökzöld levelei lesznek. Sövénynek, szoliter-
nek is ültethető, de dézsás növénynek is kiváló.

Sok kertbarátnál látom, hogy amikor a gyümöl-
csös tavaszi lemosópermetezését végzi, a
díszfákat, díszcserjéket is lepermetezi. Ez jó
dolog, de csak ha lombtalan még, tehát rügy-
pattanás előtt végezzük (rózsák, som, orgona,
fagyal esetében), de ne permetezzük a lombos
és tűlevelű örökzöldjeinket, mert ezek mind az
olajra, mind a rézre érzékenyek lehetnek és
akár a növény pusztulását is okozhatják.

Még nyugodtan ültethetünk konténeres (csere-
pes), földlabdás dísznövényeket, legyenek azok
cserjék vagy örökzöldek. A jól előkészített, azaz

Az első lépés az, hogy ne megszokásból cselekedjünk, hanem nézzük meg, hogy milyen idő van, és milyen
időre számíthatunk. Nem szabad elkapkodni bizonyos munkákat, főleg a metszésre vagy a fűfélék vissza-
vágására gondolok, mert ilyen esetben egy korai munkavégzés akár a növény fagyását vagy teljes elpusz-
tulását is okozhatja.

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: shutterstock.com/Yuliia Gornostaieva

érett istállótrágyával vagy érett komposzttal fel-
töltött talajba ültessük őket. Ha nincs ezekből
egyik sem, akkor szárított vagy granulált istálló -
trágyát vásároljunk a kertészeti boltokból.

A cserépből vagy konténerből kiemelt növény
gyökerét kicsit lazítsuk meg, azaz ujjainkkal ki-
csit tépjük meg. Ha még nedves is a talaj, az ül-
tetést követő bőséges belocsolásról, beiszapo-
lásról ne feledkezzünk meg. Tegyük ezt meg a

korábban már elültetett növényeinkkel is, és ne
feledjük a legfontosabbat, hogy inkább ritkáb-
ban, de nagyobb vízadaggal öntözzünk, mint
gyakran kis vízadagokkal.

Márciusban a kerti locsolórendszert óvatosan
üzemeljük be, mert még lehetnek erős fagyok,
és azok kárt okozhatnak benne, így minden
használat után víztelenítsük. Ha van sziklaker-
tünk vagy kavicskertünk, most érdemes a kö-
veket megigazítani, az esetleg szétfagyottakat
kicserélni. A túlburjánzott növényeket is érde-
mes visszaszorítani, akár a tövek szétválasz-
tásával. Ha törpe örökzöldek is vannak beleül-
tetve, ezeket is megmetszhetjük, alakíthatjuk.

Márciusban van már feladat a gyepünkkel is.
Most kell a tavaszi gyepszellőztetést elvégezni,
amit késes gyepszellőztető géppel vagy gyep-
szellőztető gereblyével tudunk elvégezni. Csak
ezeknek az eszközöknek a kései képesek a
fűszálak között felhalmozott gyepnyiradékot
(filcet), mohát maradéktalanul felszedni. A ru-
gós gyepszellőztető csak a fűszálak átfésülé-
sére alkalmas, esetleg még a lehullott lombot
szedi össze. 

A gyepszellőztetést mindig csak egy irányból
végezzük, a keresztirányú gyepszellőztetés
tönkreteszi a zöldfelületet. Ha gyepszellőzte-
tést követően úgy érezzük/látjuk, hogy kirit-
kult a fű, akkor ezeket a foltokat érdemes fe-
lülvetni. Ha száraz lesz a tavasz, már a hónap
második felében kezdjük meg a gyep locsolá-
sát és persze a rendszeres nyírását, ami 5-7
naponkénti nyírást jelent. Ezt lehetőleg fű-
gyűjtős géppel végezzük, mert a vizes levá-
gott fűszálak könnyen tönkretehetik (gombás
betegségeket okozhatnak) az alattuk lévő fű-
töveket. Ha nem tudja a fűnyírónk összegyűj-
teni, akkor azt egy műanyag lombseprű se-
gítségével tudjuk megtenni.

BOSÉGESEN AKAD TENNIVALÓ
A MÁRCIUSI DÍSZKERTBEN

´́
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Március 12-én, 13-án, 14-én, és termé-
szetesen 15-én is színes és izgalmas
programokkal, újdonságokkal várja lá-

togatóit a Győri Állatkert. A zooshow-aréna
homokjában patanyomok jelzik a szorgalma-
san gyakorló sztárok jelenlétét. Az eredményt
személyesen is megtapasztalhatjuk: az egész
négynapos szünetben a trénerek és állataik
délelőttönként 11 órakor, délutánonként pe-
dig 15 órakor várják az első nézőket a sze-
zonkezdő főpróbákon. 

Új és látványos etetések és tréningek vendé-
gei is lehetünk a hosszú hétvégén. 13 órakor
a Dél-Amerika-kifutónál érdemes tartózkod-
ni, 14 órakor pedig a szezon egyik nagy új-
donságát, az állandóvá váló ragadozó-látvány -
etetést prezentálja a park a nagyérdeműnek.

SZÍNES PROGRAMOKKAL VÁR AZ ÁLLATKERT!

MÁRCIUS 15-ÉN IS NYITVA!

Természetesen nem maradhat el az izgalmas
pingvinséta, amelyben gyakran már sikerrel
vendégszerepel kedvencünk, Speci, a győri
pingvinfióka is. Az ő favoritjai, Pembé, Rung-
we, Boubou és Kito is bemutatják, miket ta-
nultak a télen a gondozóiktól és egymástól. A
pingvinek körútja és az elefántok gyakorlata
a 12 órás és 12.30-as időpontok után délután
is megismétlődik majd. A napok záró attrak-

ciója pedig a látogatókat epekedve váró csuk-
lyásmajmok látványetetése lesz.

Tartsanak a győri állatkerttel márciusban is!
Meghosszabbított nyitvatartással, 10-től im-
már 18 óráig lehetnek a vendégeink (belépés
17 óráig lehetséges). Szeretettel várunk min-
denkit, aki családias hangulatú, színes élmé-
nyekre vágyik. Találkozunk hétvégén! (x)

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



192022. március 11.



20

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.

´́

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

´́

2022. március 11.

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

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• KONYHAI

ADMINISZTRÁTOR
• DIETETIKUS
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

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy a hulladékszállítás március 14-én és
március 15-én változás nélkül történik. A
szolgáltatással érintett címeken a megszo-
kottak szerint reggel hat órára kérik kitenni
ürítésre a hulladékgyűjtő edényeket. A hul-
ladékudvarok március 14-én a rendes nyit-
vatartás szerint üzemelnek, március 15-én
egységesen zárva tartanak. Ugyanezen a
két napon a GYHG Bartók Béla úti ügyfél-
szolgálati irodája zárva lesz, a telefonos
ügyfélszolgálat nem működik.

ÜNNEPI
HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári napon 0–24
órában hívható. Március 14-én és 15-én az
Orgona és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodák
egységesen zárva tartanak, a telefonos
ügyfélszolgálat nem működik.

Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat beállói
március 14-én szombati díjfizetési rend szerint
(az I. és a II. övezetben, valamint a Széchenyi
István Egyetem P5 és P6 jelű fizetőparkoló-zó-
nájában 8 és 14 óra között díjköteles a parko-
lás, a III. övezetben díjmentes), március 15-én
díjmentesen használhatóak. A Jókai, a Révai, az
Árpád, a vásárcsarnok melletti és a Dr. Petz La-
jos parkolóházban, valamint a Dunakapu mély-
garázsban folyamatosan a szokásos, érvény-
ben lévő díjakért lehet parkolni. 

A győri vásárcsarnok március 14-én és 15-
én zárva tart, a további napokon a rendes

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜNNEPI
NYITVATARTÁSI RENDRŐL

nyitvatartási rend szerint várja a vásárlókat.
A Dunakapu téri piacon március 12-én 6 és
13 óra között lesz kereskedés.

A Barátság Sportpark március 15-én korláto-
zott nyitvatartással üzemel. A műfüves pá-
lyák és a kiszolgáló létesítmény zárva lesz-
nek, míg a játszótér, a futópálya és a park to-
vábbi sporteszközei használhatóak. A többi
napon a létesítmény a rendes nyitvatartási
rend szerint látogatható. A Bercsényi ligetben
március 15-én a fitneszpark, illetve a sport-
pályák zárva tartanak, a KRESZ-park szaba-
don használható.

A Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfalui, Újvá-
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és
Koroncói úti köztemetők mindennap a téli
nyitvatartási rendnek megfelelően, egysége-
sen 8 és 17 óra között látogathatóak.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól a
www.gyorszol.hu weboldalon olvasható bő-
vebb információ.

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
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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

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ́
Foglalkoztatás jellege: 4 vagy 6 órás munkaidő,
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

2022. március 11.

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

A közterületek szépítésén dolgoznak
a március 15-i ünnepi megemlékezé-
sek előtti napokban a Győr-Szol Zrt.
Városüzemeltetési Igazgatóságának
dolgozói. A megújult Eötvös parkban
a szolgáltató munkatársai megkapál-
ják és felfrissítik a virágágyásokat,
mulcsréteggel terítik le és védik a nö-
vények körül a földet. Itt is, és a bel-
város más közterületein is elvégzik a
szükséges növénygondozási és egyéb
takarítási munkákat. Az 1848-as sza-
badságharc évfordulója előtt a hagyo-
mányoknak megfelelően kikerülnek a
közintézményekre, a hidakra, az utak
mellé a várost az ünnepi időszakban
díszítő nemzeti színű zászlók.   

KÉSZÜLODÉS A NEMZETI ÜNNEPRE´́

2022. március 15-től megújult fényképes
igazolvánnyal keresik fel önöket vízóra-leol-
vasó és -cserélő munkatársaink. Már koráb-
ban beszámoltunk arról, hogy megtévesztő
fellépéssel csalók kerestek fel háztartásokat
vízóra-leolvasónak kiadva magukat, akik
időnként az elmaradt vízdíjat akarták beszed-
ni a Pannon-Víz Zrt. nevében.

„Ezért is fontos társaságunknak, hogy biz-
tonságot nyújtsunk az önök számára azzal,
hogy munkatársaink okmányokkal igazolni
tudják magukat!” – fogalmazott Horváthné
Szabó Zsófia, a Pannon-Víz Zrt. ügyfélszolgá-
lati és vízdíjszámlázási osztályvezetője. 
Az új, fényképpel ellátott igazolvány sorozat-
számának köszönhetően munkatársaink bár-
mikor visszaellenőrizhetők, amennyiben két-
sége merülne fel a személyazonosságot illető-
en. Ilyen esetben hívja központi diszpécser-
szolgálatunkat a 96/522-601-es telefonszá-

A VÍZÓRA-LEOLVASÓK
FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNNYAL JÁRNAK
Szöveg és grafika: Pannon-Víz Zrt. mon, ahol kollégáinktól bármikor visszaigazo-

lást kérhet az önt felkereső személyt illetően.
Legyenek óvatosak, akik nem rendelkeznek
ilyen igazolvánnyal, azokat ne engedjék be ott-
honaikba! Aki esetleg korábban ilyen bűncse-
lekmény áldozatává vált, hívja a 112-es vagy a
107-es telefonszámot és tegyen feljelentést.

Fontos, hogy a Pannon-Víz Zrt. szakembere
legalább évente egyszer lássa a vízmérőt,
melynek időpontjáról előzetesen tájékozódhat
havi részszámlájáról, ahol a számla alján min-
den hónapban feltüntetésre kerül az adott év-
ben a leolvasás időpontja a „Következő mérő-
leolvasás vagy diktálás időpontja” soron. A la-
kossági fogyasztóhelyek felkeresése az adott
hónap 1–15. napja között történik.

Akiket nem találnak otthon munkatársaink,
azokat még egy alkalommal felkeresik, ezt kö-
vetően pedig bedobólapot hagynak ott náluk.
Ez esetben kérjük a vízmérő állását az ott meg-
adott módon szíveskedjenek bejelenteni.
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• 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.

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

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemétszál
lítást és a vele járó takarítást
precízen. 0630/1812848

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 el

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

Elcserélnék nádorvárosi
(Malom liget), téglaépítésű,
III. emeleti, 2 szobás, 53
nmes, önkormányzati, hatá
rozatlan idejű lakást 1 szo
bás, csak határozatlan idejű
lakásra 1. emeletig, vagy lif
tes házban. Érdeklődni 10
órától: 0630/9075201.

96/505050

Nádorvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 55–70 nmes, 34 szo
bás, határozotthatározatlan
idejű bérleményre. Belváros,
Újváros és Bán Aladár utca ki
zárva. (Hirdetésszám: 727)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 49–70
nmes, 24 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, er
kélyes, normál állapotú bér
leményre. Gyárváros kizár
va. (Hirdetésszám: 729) 

Szabadhegyi, 3 szobás, 58
nmes, összkomfortos, fel
újított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
50–80 nmes, 24 szobás,
erkélyes, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 732)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–70 nmes,
34 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, erkélyes, táro
lóval rendelkező bérlemény
re. Sziget és Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 736)

szállítom, teljes lakásürítést is
vállalok. 0670/8826590

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
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingye
nes felmérés–szállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érd.: 06
70/8846838

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.

2022. március 11.

PÁLYÁZAT

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

KÖZBESZERZÉSI 
ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A pályázattal kapcsolatban további információ
a gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont
alatt érhetŐ el.
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Az Egy bolond százat csinál című, magyar, fekete-fehér vígjáték 1942-ben
készült Latabár Kálmánnal a főszerepben. Ebben a filmben volt az elme gyógy -
 intézet lakói között a jelszó a „lekváros csirke”. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Szüle Mihály bohózatát filmesítette meg Martonffy
Emil, Latabár Kálmánnal a főszerepben, aki kettős
szerepet alakítva nevetteti meg a közönséget és válik

mindannyiunk kedvencévé. Latabár 1937-ben kezdett filmez-
ni, itt is kamatoztatta egyedülálló tehetségét. Néhány emlé-
kezetes alakítása: Fizessen, nagysád (1937), Egy bolond szá-
zat csinál (1942), Egy szoknya, egy nadrág (1942), Mágnás
Miska (1948), Fel a fejjel (1954). Egyénisége beragyogta eze-
ket a filmeket, humora még ma is próbára teszi a rekesziz-
mokat. Mihez kezdjen az ember, amikor kirúgták az állásából?
Hát, erre sok recept van, íme egy jó ötlet: Ha a szerencsétlenül
járt „dolgozó” történetesen főpincér, a másik meg karmester,
akkor az a legjobb, ha mindketten beülnek – most már „ven-
dégként” – ugyanabba a mulatóba, ahol mind ez idáig dolgoz-
tak. Dömötör, a főpincér még álszakállt is ragaszt. A bonyo-
dalom valójában ott kezdődik, amikor kiderül, hogy ezzel a
nagy, szép szakállal megszólalásig hasonlít Rod-Igor Szu-
Azerew grófra, a világhírű oroszlánvadászra.

A filmet március 18-án 19.30 órakor mutatjuk be
a Győr+ Televízióban. Ismétlés: március 27. 16 óra.

EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL
JELSZÓ: LEKVÁROS CSIRKE!

2022. március 11.

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

A NeTcar Autósiskola 

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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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Pilvax Kávéházi hangulat fogadja azokat,
akik március 15-től március 27-ig belépnek
a Rómer Házba. Az időszaki kiállításon az
1848–49-es főbb személyeket, a korszakot
és a korabeli Győrt mutatják be. Március 15-
én 17.30-kor az Arany János életét bemuta-
tó színmű egyik jelenetét adják elő a Győri
Nemzeti Színház színészei, majd egy 1848–
49-es eseményekre kihegyezett kvízvetél-
kedőn vehetnek részt az érdeklődők.  > > >

Veteránjármű-kiállítást és alkatrészbör-
zét rendez a Győri Automobil és Motor
Club Veterán Jármű Egyesület március 15-
én 6-tól 15 óráig az Audi Aréna külső par-
kolójában.  > > >

Lépj be az édenkertbe címmel Szabóné Sza-
bó Erika akrilfestményeinek kiállítása nyílik
március 17-én 7.30-kor a Bezerédj-kastély-
ban. A kiállítást Szabados Éva nyitja meg. A
tárlat április 7-ig látogatható a művelődési
ház nyitvatartási idejében.  > > >

A váradi díszkódextől a Zalka-antifonáléig
című tárlat látható az Egyházmegyei
Könyvtár és Kiállítótérben (Gutenberg tér 2.
– bejárat a Frigyláda-szobor mögött) au-
gusztus 15-ig.  > > >

MÁRCIUS 12. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A katasztrófavédelem munkája 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Növényvédelem a házikertben –

a dióburokfúró légy elleni védekezés lehetőségei
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:10 Az ének egymásba nyílnak – portré Bogdán László költőről
11:00  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
11:30 Credo – katolikus krónika
15:00 FC Senninger – dokumentumfilm
17:10  Konkrét – hírháttér műsor
17:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
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 Jelenetek egy operatőr életéből – 

Hildebrand István legendáriuma
21:40 Zooo+ – állatbarátok magazinja
22:00 A magyarság totemállatainak nyomában 
22:50 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
00:00 FC Senninger – dokumentumfilm

MÁRCIUS 13. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Üzleti negyed – gazdasági magazin
08:30 Remeteidő – dokumentumfilm
09:00 Credo – katolikus krónika
09:30 Egy nap a világ – Dalmácia / útifilm
10:00 Szent István-díj 2021 – gálaműsor
11:15 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
15:00  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
15:35  Kertbarát – kertbarátok magazinja
16:00 A kölcsönkért kastély – vígjáték (12) Győrplusz Filmklub
17:25 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
18:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 A katasztrófavédelem munkája
19:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
21:00 Az év győri sportolói 2021-ben – díjkiosztó gálaműsor
22:30 Zeng a tér – a Karzat Színház előadása
23:30 Győri7 – heti hírösszefoglaló

MÁRCIUS 14. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:30 Építech – házépítők magazinja
09:00 Nyugdíjas Egyetem – a lovaglás fél egészség
10:10 Az év sportolója Győrött 2022 – díjkiosztó gálaműsor
11:40 Így készült a Győr 750 festmény – 

Malasits Zsolt alkotása
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Az elveszett nagypapa – dokumentumfilm
20:50 Azori-szigetek – kisfilm
21:15 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
22:05 A magyar kultúra napja 2022 – gálaműsor (ism.)
23:15 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István 

MÁRCIUS 15. KEDD  

07:00 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István 
08:40 Az óra – kisfilm
09:00 Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni
10:05  Gázfröccs – autós magazin
10:30  Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Csűrből imaház – Zakariás Attila építész

18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Friends Big Band – jubileumi koncert
20:30 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
21:15 Válaszúti hegy aljába' –

portré Kallós Zoltán néprajzkutatóról
22:05 Egy nap a világ – London / útifilm
22:30 Credo – katolikus krónika
23:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
23:50 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly

MÁRCIUS 16. SZERDA   

07:00 Regös Táncműhely – táncgála
08:10 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
09:00  Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:25 Mosonmagyaróvár műemlékei 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
11:30 Kvantum – tudományos magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
19:45  Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 17. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Férfi egészségről fiataloknak és időseknek –

Dr. Mosonyi Péter urológus szakorvossal
09:45 Egy malomban őrlünk – kisfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Anna és Berci zöld világa 
11:00 Nyugdíjas Egyetem 
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  Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 18. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Anna és Berci zöld világa 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarassy 70 – portré 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:45  Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30  Egy bolond százat csinál – filmvígjáték Győrplusz Filmklub
19:40  Anna és Berci zöld világa 
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:35 Anna és Berci zöld világa 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MŰSORÚJSÁG MÁRCIUS 12-TŐL 18-IG

2022. március 11.

Az Agykutatás hete alkalmából ország-
szerte tudomány-népszerűsítő progra-
mokat szerveznek, amelyeken az emberi
agy működésébe nyerhetnek betekin-
tést az érdeklődők. A győr-ménfőcsanaki
Genius Tudásközpont tanulási nehézsé-
gekkel küzdő, valamint az átlagos és te-
hetséges tanulók képességfejlesztésé-
vel foglalkozik. Az agykutatás eredmé-
nyeinek népszerűsítéséhez csatlakozva
március 19-én színes és érdekes prog-
rammal várják az érdeklődőket. (x) 

Regisztráció:
facebook.com/geniustudaskozpont

AJÁNLJUK!
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Ajövőben már nemcsak a futballpályán,
hanem anyaként is helyt kell állnia az
ETO FC Győr női csapatát erősítő Szőcs

Rékának. A 99-szeres magyar válogatott kapus
a nyárra várja születendő gyermekét. Klubja így
az elkövetkezendő időszakban nem számíthat
a focista játékára, aki utánpótlásedzőként sem
tudja segíteni az ETO-t a továbbiakban.

Szőcs jól érzi magát, s szerencsére a baba
egészségi állapotával is minden rendben van.
„Most kezdett el fájni a hátam és nőni a poca-
kom. Boldog vagyok, mert kisfiam lesz. Az is el-
dőlt már, hogy az Olivér nevet kapja. A csapat-
társaim nagyon örültek a hírnek, várják már, hogy
megszülessen a pici. Kicsit féltem tőle, miként
reagálnak a bejelentésemre, de mindenki pozitív
volt, elmondták, hogy a legjobbakat kívánják ne-
kem, és várnak vissza a csapathoz. Az egyik leg-
jobb barátnőm már anyuka, így mindenben
igyekszik segíteni, megpróbál hasznos tanácsok-
kal ellátni, ahogy a testvérem is. Csak azt sajná-
lom, hogy édesanyám mindezt már nem érhette
meg" – mondta Szőcs Réka a Győr+ Médiának.

SZOCS RÉKA ANYAKÉNT IS
A LEGJOBB SZERETNE LENNI

A focista számára hatalmas kihívást jelent,
hogy anyaként is a legjobb legyen.
„Természetesen azért van bennem félelem,
hogyan oldjak meg majd egy-egy nehéz szi-
tuációt. Ugyanakkor nagyon bízom benne,
hogy az anyai ösztönök majd mindig segíte-
nek. Igyekszem türelmes lenni és mindig a
gyermekem számára legjobb döntést meg-
hozni – tette hozzá Szőcs Réka, aki biztos
benne, hogy folytatja karrierjét. – A váloga-
tott vezetése biztosított róla, hogy számíta-
nak rám a jövőben, és az ETO-ba is visszavár-
nak. Az a célom, hogy idővel visszatérjek a
pályára, meg sem fordult a fejemben, hogy
visszavonuljak."

A kapus a pályán kívülről szurkol a győri gárdá-
nak, hogy jól sikerüljön a tavaszi szezon.
„Úgy érzem, a csapat remekül erősített a téli
átigazolási szezonban. A védelmünk eddig is
nagyon szilárd volt, az egyik, hanem a leg-
jobb az élvonalban. Bizakodó vagyok, ami a
folytatást illeti. Igyekszem minden meccsen
ott lenni és szurkolni a társaimnak. Minden
esély megvan rá, hogy ne csak ebben a sze-
zonban, hanem az elkövetkezendő években
is élcsapat legyen az ETO az NB I.-ben” – fo-
galmazott Szőcs.

´́

MÁR NEM LADÁNYI AZ EDZŐ
Távozott Ladányi Balázs a jégkorong Erste Ligában érdekelt UNI Győr
ETO HC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakvezető elmondta: már
érlelődött benne a döntés, hogy váltani kell, de megvárta vele a szezon
végét. Csapata a negyeddöntőbe jutásért rendezett párharcban maradt
alul a DVTK Jegesmedvékkel szemben. „A családommal külföldre köl-
tözöm, ott vállaltam munkát, de nem a jégkorongban” – fogalmazott
röviden Ladányi, aki játékosként 227-szer szerepelt a válogatottban –
ezzel az örökrangsor második helyén áll –, míg a 231 pontja (84 gól,
147 gólpassz) csúcs a nemzeti csapatban. Többek között tagja volt a
2008-ban Szapporóban a világelitbe jutott együttesnek. A 2015-ös
visszavonulását követően edzőnek állt, előbb Debrecenben, majd a Va-
sasnál, a 2018/19-es szezonban lett a piros-kék felnőttcsapat vezető -
edzője. Az együttes tavaly nyáron Győrbe tette át a székhelyét, és oda
is követte a gárdát. Ladányi az elmúlt idényben a junior válogatott má-
sodedzőjeként is dolgozott.

Szerző: Pécskai István
Fotó: eto.hu

149.000 Ft
Škoda Octavia 1.5 TSI már havi nettó

-ért cégek részéreúj autó?
Félévente

A tájékoztatás nem teljes körű.
További részletek: 

carmenrent.hu
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Kilenc év után jutott el újra legalább a leg-
jobb négyig az ETO FC a labdarúgó Ma-
gyar Kupában. A klub 2013-ban a döntő-

ben is pályára léphetett, de ott a Debrecentől ve-
reséget szenvedett. A legnagyobb különbség a
két menetelés között az, hogy akkor egy bajnoki
címet szerző hazai topcsapat egy tőle elvárható
sikert produkált, idén pedig egy NB II.-ben is buk-
dácsoló gárda szerepelt bravúrosan. A zöld-fe-
hérek a jelenlegi sorozatban élvonalbeli együtte-
seket, a Puskás Akadémiát és a MOL Fehérvárt
is búcsúztatták, az elődöntőben pedig a Ferenc-
várossal találkoznak hazai pályán áprilisban.

Az ETO nemcsak a bajnoki címek, de a kupagyő-
zelmek számában is az egyik legeredménye-
sebb vidéki egyesület Magyarországon. A zöld-

BRAVÚR KELLENE A GYŐR KILENCEDIK 
MAGYAR KUPA-FINÁLÉJÁHOZ

A FRADI VÁR AZ ETO-RA AZ MK ELŐDÖNTŐJÉBEN

fehérek történetük során ugyanúgy négy alka-
lommal végeztek az élen a Magyar Kupában,
mint ahányszor megnyerték a bajnokságot. Az
aranyéremhez még további négy alkalommal
állt nagyon közel a Győr, mindannyiszor eljutott
a döntőig, ám a végső siker elmaradt.

A hatvanas években a bajnoki első hely mellett
az akkor még Magyar Népköztársaság Kupá-
nak nevezett sorozatban is nagyszerű idénye-
ket zárt az ETO. Előbb ezüstérmes volt a csa-
pat 1964-ben, majd egymást követő három
esztendőben, 1965-ben, 1966-ban és 1967-
ben hódították el a trófeát, ezáltal a Kupagyőz-
tesek Európa Kupájának (KEK) rendszeres
résztvevői lettek. Olyan csapatokat hoztak
Győrbe, mint a Fiorentina vagy az AC Milan. A
játékosok közül Tóth László bemutatkozott a
válogatottban, Palotai Károly és Orbán Árpád
Tokióban, Keglovich László pedig Mexikóban
olimpiai bajnok lett.

Az újabb kupasikerre 1979-ig várni kellett a
szurkolóknak, ekkor a negyeddöntőben a
Duna újvároson jutott túl az ETO, míg az elő-
döntőben hazai pályán 7–2-re legyőzte a Cse-
pel együttesét, így a visszavágón elért gól nél-
küli döntetlennel könnyedén biztosította a he-
lyét a fináléban. A Győr Szabó Ottó góljával a
Ferencvárost verte 1–0-ra a trófea sorsát el-
döntő meccsen a Népstadionban. Ebben a
gárdában már többen szerepeltek azok közül,
akik később a Verebes-korszak aranycsapatá-
nak is meghatározó játékosai lettek. A követ-
kező aranyéremtől a Siófok fosztotta meg a
győrieket, hiszen az 1984-es döntőben az ak-
kor másodosztályú Balaton-parti együttes le-
győzte Hajszánékat 2–1-re. A 2008–2009-es
idényben a Honvéd elleni döntős párharc két
meccsén mindössze egyetlen gól esett, azt a
kispestiek szerezték, így 1–0-ás összesítéssel
ők ünnepelhettek. 

A máig utolsó döntőt 2013-ban Pintér Attila
vezetésével játszotta az abban az idényben a
bajnoki aranyérmet is megszerző Győr. A Deb-
recentől elszenvedett 2–1-es vereség azt je-
lentette, hogy maradt az 1979-es siker az ETO
eddigi utolsó kupagyőzelme.

Az ETO Magyar Kupa-döntői
1964 – Bp. Honvéd–Győri Vasas ETO 1–0
1965 – Győri Vasas ETO–Diósgyőr 4–0
1966 – Győri Vasas ETO–FTC 1–1, 2–1
1967 – Győri Vasas ETO–Diósgyőr 4–0
1979 – Rába ETO-FTC 1–0
1984 – Siófok–Rába ETO 2–1
2009 – Budapest Honvéd–Győri ETO FC 1–0, 0–0
2013 – DVSC-TEVA – Győri ETO FC 2–1

Szerző: Nagy Roland
Fotó: eto.hu
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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

Hagyományos eljárással
készült füstölt szívsonka

Akció: március 11—17.

3299 Ft/kg

Rege birsalma- 
szósz

SZÉP-kártya-elfogadóhely

3499 Ft/kg

Jonagored
alma

Mangalica vékonykolbász

299 Ft/db

199 Ft/kg

690 g, 433,33 Ft/kg

Füstölt kolozsvári szalonna
Viola-Hús

2799 Ft/kg

Tuborg dobozos sör
4,1%-os, 0,5 l, 398 Ft/l

Kerti vetômagok széles
választékban kaphatók! 
Garafarm 
vetômagok

159 Ft/db

199 Ft/db

Aszervezet legutóbbi elnökségi ülésén dön-
töttek a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
(MKKSZ) alelnökeként is tevékenykedő szak-

ember kinevezéséről. „Az ECA égisze alatt rendezendő
nemzetközi versenyekért és a klasszifikáció előkészí-
téséért és lebonyolításáért felelek majd, hogy minden
technikai feltétel adott legyen, és azért persze, hogy
a sportolók számára megfelelő körülményeket bizto-
sítsunk. Az ilyen versenyeken kiemelten fontos az
akadálymentesítés, valamint a megfelelő vízre szállási
lehetőségek is” – idézte az MKKSZ honlapja a szak-
embert, aki tavaly szeptember 30-ig töltötte be ma-
gyar paraválogatott szövetségi kapitányi posztját.

FONTOS FELADATOT KAPOTT
A GYŐRI KAJAKOSOK TÁRSELNÖKE

A para szakág technikai delegáltjának választotta meg az Európai Kajak-
 Kenu Szövetség (ECA) Weisz Róbertet. A korábbi magyar para szövetségi
kapitány feladata lesz egyebek mellett a nemzetközi versenyek zökkenőmentes
lebonyolításának és a sportolók megfelelő körülményeinek biztosítása.

Weisz Róbert – aki a Graboplast Győri Vízisport
Egyesület társelnöke is – hozzátette: óriási elis-
merést jelent számára, hogy az ECA bizalmat sza-
vazott neki. „Nagyon megtisztel ez a feladat,
ugyanakkor azt gondolom, van némi előélete is a
történetnek, hiszen amellett, hogy szövetségi ka-
pitány voltam, korábban több nemzetközi verse-
nyen is voltam versenyigazgató, és sok más fel-
adatot is elláthattam. Sok olyan emberrel is dol-
goztam már együtt, akik most a döntéshozók kö-
zött voltak, biztos ez is közrejátszott, de még
egyszer mondom, nagy megtiszteltetés nekem ez
a pozíció” – fogalmazott.

A Magyar Kupában a legjobb négy közé jutásért ví-
vott meccsen a Kisvárda Master Good SE csapatát
fogadta a Győri Audi ETO KC. Ambros Martín Laura
Glausernek, Estelle Nze Minkónak és Ogonovszky
Eszternek is pihenőt adott a találkozón, amely a
vártnál nehezebben indult a jóval esélyesebb ETO
számára. A Kisvárda több góllal is vezetett, de a Győr
gyorsan fordított, és félidőben már 17–12-re veze-
tett. A második játékrészben mindössze 7 gólt kap-
tak az ETO-s lányok, és 33–19-es győzelmükkel be-
jutottak a Magyar Kupa négyes döntőjébe. A zöld-
fehérektől Crina Pintea 8 kísérletből hét gólt ért el,
míg a kapuban Silje Solberg 17 lövésből tízet védett.

„Úgy érzem, az eredmény nem tükrözi teljesen, hogy
milyen nehéz volt a találkozó. Nem voltunk elég aktí-
vak védekezésben, ezért az elején gyorsan kaptunk öt
gólt. Ahogy feljavult a védekezésünk, úgy sikerült ki-
alakítanunk a biztosabb előnyt. A Magyar Kupa négyes
döntőjébe jutottunk, amiért gratulálok a lányoknak” –
mondta Ambros Martín, az ETO vezetőedzője.

„A kezdés nem volt az igazi, és nem tudtunk úgy do-
minálni, ahogy szerettünk volna. De tíz perc után
összhangba kerültünk, és sikerült mindenkinek hoz-
zátennie a találkozóhoz" – értékelte röviden a mér-
kőzést Faluvégi Dorottya, a Győr válogatott játékosa. 

ELODÖNTOS A KUPÁBAN
AZ AUDI ETO
Szerző: Nagy Roland
Fotó: audietokc.hu

A Ferencváros is magabiztosan nyert Debrecenben a
női kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében, ezzel
bejutott a final four-ba. A Siófok a Vác ellen jutott to-
vább, míg a Dunaújváros Békéscsabán harcolta ki a
négy közé kerülést. Az elődöntő sorsolása a tervek
szerint hétfőn lesz, és akkor jelentik be a május 28–
29-én rendezendő négyes döntő helyszínét is.

A Győri Audi ETO KC számára kiemelten fontos a tár-
sadalmi szerepvállalás, ezért klub folytatta a „Jó cse-
lekedet” jótékonysági akciósorozatát. A klub az orosz–
ukrán konfliktus elől Győrbe érkező menekültek meg-
segítésére szervezett adománygyűjtést a Kisvárda el-
leni szerdai kupa- és csütörtöki bajnoki mérkőzésen is.
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