


APetőfi-szobornál tartott megemlékezést
a győri önkormányzat március 15-én
délelőtt. Az ünneplő tömeget dr. Dézsi

Csaba András köszöntötte. A Nemzeti dal szö-
vegét idézte elsőként a polgármester, aki sze-
rint a sorok utolsó szava, azaz a választás,
most kifejezetten fontos. Bár nap mint nap vá-
lasztunk, az idei tavasszal hatalmas a súlya a
döntésünknek.

A polgármester arról beszélt, hogy 1848-ban Jókai
Mór olvasta fel a 12 pontot, amelyeknek üzenete
van a jelenben is. A tizedik például az volt, hogy a
magyar katonákat ne vigyék külföldre harcolni, ez
most is aktuális. ,,A pontok előtt olvasható: Le-
gyen béke, szabadság, egyetértés. Mire vágyunk
ma is Magyarországon? Békére, szabadságra és
egyetértésre. A szomszédunkban, Ukrajnában
háború zajlik, amibe nem szeretnénk belekeve-
redni. Ez a háború nem a mi háborúnk. Legyünk
büszkék rá, hogy a magyarság béke szerető!”–
hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
arról szólt, hogy március 15. a nemzeti össze-
tartozásunkat leginkább kifejező ünnep. A for-
radalom eseményei, a szabadságharc küzdel-
mei és az azóta is őrzött jelképei egyszerre fe-
jezik ki a magyarság tiszteletét történelmi
múltja iránt, a közös elhatározásban rejlő erőt
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és a cselekvés lendületét. ,,Mi egy modern, fej-
lődő Győrt építünk. Minden tehetségünket,
akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség
érdekében alkotásra, a jobbításra kell fordíta-
nunk”– mondta a képviselő.

A beszédeket a Győri Nemzeti Színház színé-
szeinek műsora követte „A költő visszatér”

c í m m e l ,
majd a ko-
szorúzás kö-
vetkezett. Az ün-
nepi műsor a város-
háza előtti téren folyta-
tódott, ahol a Magyar Hon-
védség 12. Arrabona Légvé-
delmi Rakétaezred díszalegysége
Radnóti Ákos alpolgármester veze-
tésével sorakozott fel. Mögöttük állt fel
a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzet őr
Díszszakasza és a IX. gróf Nádasdy Ferenc
Hagyományőrző Huszár Bandériuma.

A pódiumon a hallgatóságot Radnóti Ákos kö-
szöntötte. Arról beszélt, hogy a Magyar Honvéd-
ség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrede az or-
szág keleti részéről jött vissza, ahol a háború elől
menekülőknek nyújt segítséget, emellett hazánk
védelmét is ellátja. Az egység számos helyen tel-
jesít szolgálatot az év minden egyes napján, ame-
lyért nagy elismerés jár nekik. Az egység ezután a
Szent István úton vonult fel.
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NEMZETI ÜNNEPÜNK
A PETŐFI-SZOBORNÁL

KÁVÉZZON A GYŐRI PILVAXBAN!
Igazi időutazásra csábít a Rómer Ház, mely március 15-én Pilvax Kávé-
házzá avanzsált. A Tavaszi Fesztivál ideje alatt, március 27-ig egyedi
miliő fogadja a kávézni vágyókat és mindazokat, akik közelebbről, kö-
tetlenebb formában szeretnék megismerni az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc eseményeit és hőseit. Győr is fontos szerepet vállalt
a magyar történelem alakulásában. Ennek tanúságairól is árulkodnak a
Rómer Házban látható plakátok, újságok, kivetített gúnyrajzok. A győri
Pilvaxot dr. Dézsi Csaba András nyitotta meg. „Nemcsak egy különleges
hangulatot, hanem ismeretanyagot is szeretnénk átadni a kávéházba
érkezőknek, mind a fiataloknak, mind pedig az idősebb generációnak”
– mondta a polgármester.

A kiállítás kurátora, Keglovich Zita aprólékos munkával egy informatív,
mégis könnyed, olykor humoros történelmi áttekintést készített a for-

radalom és szabadságharc eseményeiről, fókuszálva a győri történések-
re és hősökre is. Megismerhetjük a többi között Lukács Sándort, akit Győr
Petőfijeként emlegetnek a történelemkönyvek. A kiállítás grafikai, vizuális
kivitelezése Becker András és Reider Tamás munkáját dicsérik.
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elismeréseként; Tőke László Zoltán a víziközmű-
szolgáltatásban eltöltött kiemelkedő munkája,
valamint a Pannon-Víz Zrt. irányításában nyúj-
tott teljesítménye elismeréseként.

Kiváló szakmai munkájukért Pro Urbe Győr 
díjban részesültek:
Dr. Andréka György állatorvos, a győri Xantus Já-
nos Állatkert vezetője, Borsa Kata, az Öt Templom
Fesztivál programigazgatója, Nagy Péter, a Győri
Állatmenhely alapítója, valamint Tóth Attila kór-
házparancsnok, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság szolgálatvezetője.                              

Március 15-én díszközgyűlést tartot-
tak a városházán, ahol átadták a
díszpolgári címeket, a Pro Urbe elis-

meréseket, illetve kitüntették a sajtó munka-
társait is. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester Győr
Város Sajtódíjával tüntette ki Nagy Rolandot,
a Győr+ Rádió főszerkesztőjét, műsorveze-
tőjét, sportriportert. Ugyancsak Győr Város
Sajtódíját vehette át Szendi Krisztián Sza-
bolcs, a Győr+ Televízió operatőr-vágója,
gyártás vezetője.

Győr Megyei Jogú Város díszpolgára címet kapott:
Bana József levéltárosként, intézményvezető-
ként és kutatóként végzett kiváló munkájáért,
valamint magas színvonalú publikációs tevé-
kenységért; Horváthné dr. Knausz Márta a Petz
Aladár Egyetemi Oktató Kórházban a higiénia, a
bakterológia, a minőségirányítás és a járványügy
területén végzett munkájáért, valamint az oltó-
központ működtetésében végzett tevékenysé-
géért; Paár Attila az építőipar területén végzett
munkája, a város számos meghatározó és ki -
emelt épületének helyreállításában vállalt sze-
repe, valamint példaértékű karitatív tevékenysége
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Bana József: Az általam kedvelt írót, Spiró
Györgyöt kérdezték, mikor szeretett volna élni.
Azt válaszolta: 1849-től 1914-ig, mert akkor
az egész élete békében telhetett volna. Én is
azt vallom, hogy a legfontosabb dolog a béke,
s mindenképpen meg kell őrizni.

Horváthné dr. Knausz Márta: Napjaink felgyor-
sult, sok problémával terhelt világában a ma
emberének éppen elég megküzdeni a minden-
napi megélhetési gondokkal, betegségekkel.
Ezért nem szabad, hogy hatalmi törekvések
miatt veszélybe kerüljön az emberi élet és a
környezet, amit felépítettünk. Az én számomra
a béke munkával, egészségben töltött nyugodt
napokat jelent a családom körében.

Paár Attila: Számomra a család és az alkotás
a két legfontosabb dolog az életben, ezért a
háború okozta pusztítás, rombolás nagyon
elszomorít. Cégünk és az én személyes hit-
vallásom is: maradandót alkotni! Ezt pedig
csak békében lehet.

Tőke László: Nemzedékeink nőttek fel békében,
s hajlamosak lettünk azt hinni, hogy ez termé-
szetes. Rá kellett döbbennünk, hogy nem az,

ha csak beszélünk róla és nem teszünk érte
semmit. A béke törékeny dolog, csak kevés vá-
lasztja el a békétlenségtől.

Dr. Andréka György: Munkám során többször dol-
goztam háborús közegben. Az elmúlt napokban
megjártam Ukrajnát, hogy egy barátom ott tanuló
gyermekeit kihozzam, és állatmentésben is kérték
a segítségemet. Mi a béke? Ha reggel felkelek, süt
a nap, kiülök a teraszra, iszom egy kávét, aztán
bemegyek az állatkertbe és végigsétálok minden
félelem és szorongás nélkül. Ez a béke.  

Borsa Kata: Az európai történelmi egyházak év-
százados, máig élő hagyományként őrzik és él-
tetik liturgiájukban a béke üzenetét. A zsidók
héberül így köszönnek: „Salom!”, aminek jelen-
tése béke. A reformátusok egymást üdvözlő kö-
szöntése „Áldás, békesség!”. A katolikus temp-
lomokban minden vasárnap kézfogással, a béke
jelével köszöntik egymást az emberek. Így él to-
vább Jézus köszöntése kétezer éve, „Shalom
aleichem” vagyis „Béke legyen veled”. Ha mindig
eszünkbe jutna köszöntésünk eredeti üzenete,
talán közelebb kerülnénk hozzá, hogy a világ-
ban, a közvetlen környezetünkben és a saját lel-
künkben is béke legyen. Legyen velünk a béke!

Nagy Péter: Nekem a béke a külső-belső har-
móniát jelenti. A belső békét az ember a lelké-
ben éri el, a külsőt pedig akkor, ha erőszakmen-
tesen él, nem bántja a környezetét, embertár-
sait és az állatokat. 

Tóth Attila: Számomra a béke a harmóniát, a
boldogságot, az életet jelenti. Ennek hiányában
sem a magánéletben, sem a munkában nem
lehet kiteljesedni, az ember nem valósíthatja
meg önmagát, nem élvezheti szerettei körében
a hétköznapok örömeit. Rendkívül sajnálom
azokat az embereket, akiknek a béke nem ada-
tik meg, akiknek az életét a háború minden
borzalmával beárnyékolja.

Nagy Roland: Közhelynek hangzik, de sokszor
valaminek a hiánya kell ahhoz, hogy igazán ér-
tékelni tudjuk a létét, mert annyira természe-
tesnek tűnik. A béke is ilyen, észre sem vesz-
szük, hogy biztonságban, nyugalomban élünk,
addig, amíg szinte testközelből nem tapasztal-
juk, hogy mennyi szörnyű dolgot hoz, ha bom-
bák hullanak. Mi szerencsés generáció va-
gyunk, hogy a háború családjainkat is érintő
borzalmairól csak a nagyszüleinktől hallottunk,
de hálásnak kell lennünk azért, hogy Magyar-
országon békében élhetünk. 

Szendi Krisztián Szabolcs: A béke számomra
az, amikor nem háborúznak az emberek, nem
akarják erőszakkal elérni saját érdekeiket. Sok,
kisebb-nagyobb kompromisszummal, de har-
móniában élni egymás mellett, nem attól félni,
mit fog a holnap hozni.

ÁTADTÁK A VÁROSI KITÜNTETO CÍMEKET´́

Nincs is fontosabb kívánság napjainkban ennél. A békéről mint az emberi
élet legalapvetőbb szükségletéről kérdeztük a kitüntetetteket.

LEGYEN VELÜNK A BÉKE!
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Itt a tavasz, megkezdődnek a kerti munkák. Az első teendők közé tartozik
a metszés és a rendrakás, ami együtt jár a zöldhulladék megszaporodásá-
val. A ménfőcsanaki Gál Tamás tizenkét gyümölcsfája és a szőlőlugasa le-
metszett ágait idén már darálógéppel aprítja. 

Itt a tavasz, megkezdődnek a kerti munkák.
Az első teendők közé tartozik a metszés
és a rendrakás, ami együtt jár a zöldhul-

ladék megszaporodásával. A ménfőcsanaki
Gál Tamás tizenkét gyümölcsfája és a szőlő-
lugasa lemetszett ágait idén már darálógép-
pel aprítja. 

„Megéri az árát, jó vele dolgozni, hasznos a
kiskertben” – mutatja az új szerzeményt
működés közben.

„A négy-öt centi vastagságú ágakat simán leda-
rálja, s akár méteres hosszúságú, többszörösen
elágazó gallyakat is bele lehet tenni. A szőlő -
venyigét sem kell feldarabolni. Amire viszont fi-
gyelni kell: csak száraz nyesedéket tegyünk a
gépbe, mert a nedveset nem tudja elvágni a kés
és beletapad. Ez a daráló már tizenöt-húszezer
forintért beszerezhető. Kisméretű, van két kereke,
könnyű mozgatni. Alul van egy kb. 15 literes tar-
tálya, amit biztonsági retesszel láttak el, oda kerül
a darálék. Ha megtelik, ki kell üríteni. Nálunk a nye-
sedék a komposztba megy. Két évvel ezelőtt készí-
tettünk raklapokból egy hármas komposzttárolót,
ahonnét tápanyagban gazdag földet tudunk a ve-
teménybe és a virágágyásokba visszajuttatni.”

VÉGY EGY JÓ ÁGDARÁLÓT!

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

FOGALOMTÁR
Biohulladék: A biológiailag lebomló, kerti,
vagy parkból származó hulladék, háztar-
tásban, irodában, étteremben, nagyke-
reskedelmi, étkeztetési, vendéglátóipari
és kiskereskedelmi létesítményben kép-
ződő élelmiszer- és konyhai hulladék, va-
lamint az élelmiszer-feldolgozó üzemek-
ben képződő hasonló hulladék.

Biológiailag lebomló hulladék: Minden
szervesanyag-tartalmú hulladék, amely
aerob vagy anaerob úton biológiailag le-
bomlik vagy lebontható, ideértve a bio-
hulladékot is.

Kerti zöldhulladék: Ide tartozik minden
kertből származó növényi rész, például a
lehullott falevelek, a lenyírt fű vagy az
elszáradt virágok. A kerti zöldhulladék ke-
zelésének legjobb módja a komposztálás.

Komposztálás: A kertművelésben régóta is-
mert és alkalmazott módszer. A komposz-
tálódás egy olyan biológiai folyamat, amely
a szerves hulladékok, melléktermékek
anyagait jelentős részben humuszszerű
anyaggá alakítja át. A lezajló folyamat bio-
lógiai oxidáció, valamint földlakó élőlények
tevékenysége, mely a szerves anyagokat le-
bontja. A komposztálódás a levegő oxigén-
jével történik, tehát aerob folyamat (korha-
dás), szemben az anaerob rothadással. A
komposztálással keletkező anyagok: szén-
dioxid, valamint ásványi sók, melyek trágya-
ként használhatók. A folyamat során rész-
ben humusz is keletkezik. A kiinduló anyag
(pl. háztartási hulladék esetén) kb. 30% szer-
vesanyag-tartalommal rendelkezik, a vég-
termék komposzt kb. 20% szervesanyag-
tartalmú. Ezért kedvezőbb az égetésnél,
mert széntárolási kapacitással rendelkezik.

Komposzt: A komposztálásból származó,
szilárd, morzsalékos, sötétbarna színű,
földszerű, magas szervesanyag-tartalmú
anyag, amely szerves hulladékokból, ma-
radványokból, elsősorban mikroorganiz-
musok, valamint a talajlakó élőlények te-
vékenységének hatására jön létre, meg-
felelő hatások (oxigén, nedvességtarta-
lom) mellett. Más szervesanyag-bomlási
folyamatokban a bomlástermékek ha-
sonló részét humusznak nevezzük.

1. Udvar mögött van 2. Kerti szerszám 3. Rakás 4. Komposztálás során használt zúzógép,
darabológép 5. Fa levélzete 6. Kiváló termőföld 7. Kicsépelt gabona szára 8. A levegő
egyik alkotóeleme

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
A rejtvény megfejtését március 25-ig
kérjük beküldeni a kobi@gyor-ph.hu
e-mail-címre. A megfejtők között ajándék -
tárgyakat sorsolunk ki.
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

„Mi 12 éve egy erős országot építünk” – hang-
súlyozta a Kossuth téren felszólaló miniszterel-
nök március 15-én. „ A magyarok mindig ugyan-
azt akarták, hogy legyen béke, szabadság és
egyetértés, ezekhez ugyanarra a dologra van
szükség, mégpedig erőre” – tette hozzá Orbán
Viktor. „A béke, a szabadság és az egyetértés az
erős nemzetek sajátja, a szerencse is mindig az
erőseket segíti. Egy országnak lélekben kell erős-
nek lennie, mint a márciusi ifjaknak” – emelte ki
a kormányfő. „2010-ben megfogadtuk, hogy el-
tántoríthatatlanok leszünk, mindig kiállunk Ma-
gyarországért és egyetlen percre sem adjuk fel,
ez történt velünk és ez a változás juttatott el
minket oda, ahol most vagyunk. Fontos, hogy se
a háború, se a baloldal ne térítsen el minket egy
erős ország építésétől, hiába vagyunk a világ leg-
szebb országa és a világ legszebb nyelve a mi-
énk, ráadásul csupa jószívű és nagyszerű ember

AKI A BÉKÉRE SZAVAZ, AZ A FIDESZRE SZAVAZ 
Mi azt mondjuk, őrizzük meg Magyarország békéjét, aki a békére szavaz, az a Fideszre szavaz. Ezt mondta a már-
cius 15-i Békemeneten a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, nem hagyjuk, hogy a baloldal katonai
célponttá tegye az országot, illetve a kárpátaljai magyarokat. 

lakja, ez nem elég. Mi azt mondjuk, őrizzük meg
Magyarország békéjét, aki a békére szavaz, az
a Fideszre szavaz” – tette hozzá Orbán Viktor,
aki arról is beszélt, az április 3-i választást
meg kell nyerni és akkor béke és biztonság
lesz Magyarországon. A Békemeneten ott volt
Győr országgyűlési képviselője is. Simon Ró-
bert Balázs megerősítette, a Fidesz–KDNP
nem hagyja, hogy a baloldal katonai célponttá
tegye az országot és a kárpátaljai magyarokat.
„Ahogy miniszterelnök úr is fogalmazott, az
előttünk álló választást meg kell és meg is
fogjuk nyerni, csak ez lehet a béke záloga” –
mondta az országgyűlési képviselő. „Erőnk és
esélyeink is napról napra nőnek, ahogy koráb-
ban megüzentük, Magyarországnak előre kell
mennie és nem hátra, ez pedig tökéletesen
igaz Győr városára is” – zárta szavait Simon
Róbert Balázs.

Jól halad a PÁGISZ-iskola felújítása
Kara Ákos kezdeményezésére megújul a Marcal-
városban működő Győri SZC Pattantyús-Ábra-
hám Géza Technikum. „A PÁGISZ-iskola nagy múl-
tú szakképző intézmény. Nemcsak Győr, hanem
az egész gazdasági térségünk egyik legfontosabb
szakképzési intézménye” – számolt be lapunknak
a helyszínen az országgyűlési képviselő, aki azt is
elmondta, hogy jól halad az intézmény felújítása.
„Nagyon köszönjük a környező házakban élő em-
berek és családok türelmét” – tette hozzá.

A Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Techni-
kum nappali tagozatos diákjainak száma a
2021/22-es tanévben 607 fő, felnőttekkel
együtt a teljes tanulói létszám 648 fő. Jelenleg
két ágazatban – az elektronika-elektrotechnika
és az informatika és távközlés ágazatokban –
folyik oktatás.  

FEJLESZTIK AZ ISKOLÁKAT
Az iskola épülete 1983-ban, a kornak megfelelő
technológiai színvonalon épült még általános is-
kolának. Az ott élők emlékezhetnek rá, hogy Ba-
lázs Béla Általános Iskola volt akkoriban az intéz-
mény neve. Az épület egyik oldalán már teljesen
kicserélték azokat a nyílászárókat, amelyek már
nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai követel-
ményeinek. Az épületenergetikai beruházás fon-
tos része a külső határolófal és lapostető utóla-
gos hőszigetelése. Ez a fejlesztés most 852 mil-
lió forintból valósul meg. „Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztériummal, a győri szakképzési
centrummal és az iskolával azért is dolgozunk
közösen, hogy mielőbb egy másik jelentős fej-
lesztést is meg tudjunk valósítani ebben az in-
tézményben. Kormányzati szakképzési fejlesz-
tési program keretében azt szeretnénk elérni,
hogy bővíteni is lehessen az intézményt. Ez egy
külön projekt keretében történne meg és hatal-
mas jelentőségű lenne a PÁGISZ számára” –
mondta el Kara Ákos, aki nemcsak országgyűlési
képviselőként, hanem a térségünk szakképzési
fejlesztéséért felelős miniszteri biztosként is dol-
gozik ennek megvalósításáért.

Újabb fejlesztés valósul meg Adyvárosban
Újabb fejlesztések valósulnak meg az adyvárosi
Fekete István Általános Iskolában. Kara Ákos or-
szággyűlési képviselő kezdeményezésére erre a
tanévre megvalósult az iskola külső felújítása. Ez

a beruházás 963 millió forint összegű fejlesztést
jelentett az intézmény számára. Nemcsak a ta-
nárok, diákok és szüleik örültek ennek a fejlesz-
tésnek, hanem a környező házakban élők is, hi-
szen sokkal szebb lett az épület. Kara Ákos el-
mondta, hogy hamarosan két újabb, ezt az isko-
lát érintő fejlesztés zárul le. „Teljesen megújult,
megszépült az iskola tanuszodája. Ezt már meg-
tapasztalhatták azok a gyerekek, akik már úsztak
a megújult létesítményben. Új eszközöket is tud-
tak vásárolni a fejlesztés során, amelyek a diákok
úszástanulását segítik. A legújabb iskolai fejlesz-
tés pedig az intézmény udvarán valósul meg, hi-
szen hamarosan elkészül egy modern kézilabda-
pálya is. Kormányzati és kézilabda sportszövet-
ségi program keretében valósul meg ez a fejlesz-
tés. Ahhoz hasonló sportpálya készülhet el ha-
marosan, mint amelyet nemrégiben adtunk át a
Móra-iskola udvarán. Országgyűlési képviselő-
ként újabb és újabb városi és térségi fejlesztése-
ket szeretnék megvalósítani a jövőben is”.

Kara Ákos és Németh Péter intézményvezető
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Elsősorban olyan vállalkozások képviselői
jelentek meg, amelyek az iparban műkö-
dő cégeket szolgálják ki. Ezen a területen

tevékenykedik Sándor Balázs biztonságtechni-
kai szakértő is, aki elmondta, miért érdemes
csatlakozni vállalkozóként a BNI-hoz.

,,Három éve vagyok BNI-tag. Fontos kiemelni,
hogy a szervezetnek csak egy része, hogy
konkrét üzleteket hozunk egymásnak. Termé-
szetesen jólesik, ha jön a bevétel, és gyarapodik
a profit, hiszen alapvetően mindenki ezért indít
el egy vállalkozást. Három éve még csak egy
egyszemélyes cég voltam, a szakmában ismer-
tek, de egyébként nem igazán. Amióta azonban
BNI-tag vagyok, szintet léptem. Meghárom-
szorozódott a bevételem, s több alkalmazot-

: KOMOLY LEHETŐSÉG A VÁLLALKOZÁSOK
FELVIRÁGOZTATÁSÁRA
Együtt jobban növekszünk – hirdeti a BNI (Business Network Internatio-
nal) üzleti szervezet, amely ismét találkozót tartott tagjai számára a győri
Ipari Park szívében, az INNONET Innovációs és Technológiai Központban.
Ezúttal régiós eseményt szerveztek, amelyen a győri vállalkozókat a
Csorna, Kapuvár és Sopron térségében működő cégekkel ültették össze.

tam is van. Ezt annak a tudásnak köszönhe-
tem, amelyet a BNI-ban szereztem. Jellemző
ránk, hogy itt mindenki önzetlenül megosztja a
tapasztalatait a másikkal. A kisebb cégeket, a
tanulóvállalkozásokat minden lehetséges esz-
közzel segítjük. Ez jóval nagyobb érték annál,
mint hogy üzletet kötünk valakivel. Nagyon sok
képzés van egyébként a BNI-on belül, így igen
komoly tudást lehet szerezni. Megéri csatla-
kozni” – hangsúlyozta Sándor Balázs.

A BNI a világ és Magyarország legnagyobb üz-
leti ajánlásokra és kapcsolatépítésre épülő cso-
portosulása. A szervezet több mint 36 évvel
ezelőtt jött létre az Egyesült Államokban, azóta
számos országban elterjedt, hazánkban is egy-
re népszerűbb. Magyarországon több mint

1100 vállalkozás a tagja. Ha valaki bekerül, an-
nak nagyon jó esélye kínálkozik a személyes és
az üzleti fejlődésre egyaránt.

A BNI a folyamatosan változó gazdasági kör-
nyezetben nemcsak stabil pontot jelent a vál-
lalkozóknak, hanem egy üzleti közösséget is,
amelyben gyorsan tudnak a tagok reagálni a
változásokra. (X)

Hatalmas összefogásról tettek tanúbizonyságot
a diákok, szülők, tanárok és az iskolai dolgozók.
A felhívást követően egy hét alatt rengeteg, jó
minőségű adomány gyűlt össze, mely elsősor-
ban tartós élelmiszereket, konzerveket, higiéniai
termékeket, gyógyszereket, takarókat, ágyne-
műket, hálózsákokat, gyermekruhákat, játéko-
kat, babakocsit tartalmazott. Az Audi Hungaria
ÁMK nagy mennyiségű ásványvízzel járult hozzá

Az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
kezdeményezésére  adománygyűjtést szerveztek az ukrajnai  menekülteknek.

a menekültek megsegítéséhez. Az adományok
jelentős részét a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezeten keresztül juttatták el a rászorulók-
nak. Győri iskolaként természetesen a Zrínyi ut-
cai kórház épületében elszállásolt menekültek
részére is szállítottak adományokat. Az Audi
Hungaria ÁMK továbbra is szívesen fogadja a fel-
ajánlásokat, amelyeket hétköznap 7 és 18 óra
között, az alsó tagozat portáján lehet leadni. (x)

AZ AUDI HUNGARIA ÁMK ADOMÁNYGYŰJTÉSE 
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Ma annyiféle diéta létezik, hogy számon tartani sem
egyszerű. Atkins, keto-, gluténmentes, vegetáriánus
– és még sorolhatnánk. Ám a diéta nem egyenlő a
fogyókúrával, pedig sokan összetévesztik a kettőt.

Az életkoruknak megfelelően kell
beszélni a háborús történésekről a
gyerekekkel, de a híradásokban
megjelenő képi világot nem szabad
eléjük tárni. A szakemberek szerint
nem kell őket elzárni a tényektől, hi-
szen óhatatlanul is hallanak dolgo-
kat, ám érdemes a tényekre szorít-
kozni, azokat tömören elmondani
nekik. Már egy 5-6 évesnek is el le-
het mondani, hogy háború van,
ezért embereknek el kell elhagyniuk
otthonaikat. Minden olyan dologról
lehet beszélni, amit megértenek, de
mélyebben nem kell taglalni a hely-
zetet. A szörnyűségeket, a halottak

RÖVIDEN

Hogyan beszéljünk gyerekeinkkel a háborúról?

Vegetáriánusok
Oda kell figyelniük a B12-vitamin bevitelére, ez
ugyanis az agy- és a vérsejtek egészségéért felel.
A különböző gabonapelyhek nagy mennyiségben
tartalmazzák. A fehérjék az emberi test építőkövei:
ha húsokkal nem is, akkor lencsével, babbal és szó-
jával lehet bevinni. Számukra is elengedhetetlen a
kalciumbevitel, amire a zöld levelesek tökéletesek.
A vas pótlása is fontos a vérszegénység elkerülé-
sére – ezt a legtöbb esetben vitaminokkal, étrend-
kiegészítőkkel tudják megtenni.

Vegánok
A vegánok eggyel nehezebb helyzetben van-
nak: ők sem fogyasztanak tejet és tejterméke-
ket, de a laktózmentes változatokat sem. A kal-
ciumot pótolhatják olajos magvakkal, brokko-
lival, káposztával, karalábéval és búzacsírával.
Náluk fokozottan fennáll a B12- és D-vitamin-,
valamint a vas-, cink-, szelén- és jódhiány ve-
szélye is. Nagyobb részük pótolható növények-
ből, de előfordulhat, hogy táplálék-kiegészítők-
kel kell bevinniük a szervezetükbe.

Nem minden diéta esetén alakul ki azonban hiány-
betegség; a cukorbetegeknél például a cukor elha-
gyása nem jár káros élettani hatásokkal.

A legdivatosabb fogyókúrák
A fogyókúrák mellett gyakran alakulnak ki kü-
lönböző hiánybetegségek – persze csak akkor,
ha valaki nem szakember által készített, alapo-
san megtervezett étrendet követ. Napjainkban
sokan követik az Atkins-diétát, amellyel sok fe-
hérjét, sok gyümölcsöt és zöldséget, illetve ke-
vés szénhidrátot fogyasztanak. Divatos még a
keto-diéta, ami szintén a szénhidrát szinte tel-
jes kizárását követeli meg, de a paleo is, amely-
nek köszönhetően úgy étkezhetünk, mint az
őseink. Évek óta hódít a mediterrán diéta is,
ami a friss, nem feldolgozott élelmiszereket ré-
szesíti előnyben. A tejben és tejtermékekben
található kalcium és D-vitamin elengedhetet-
len a test egészséges működése szempontjá-
ból. A laktózérzékenyek mindezt pótolhatják a
laktózmentes termékekből, így elkerülhetik az
igen veszélyes csontritkulás kialakulását.

képeit nem kell mutogatni, mert a
nyers képi világ rossz hatással van
rájuk, azok visszajöhetnek álmuk-
ban. Hasznos lehet a gyerekben rej-
lő szorongás „súlypontját” a segít-
ségnyújtás felé helyezni, így meg
lehet beszélni vele, hogy a már nem
használt játékait, ruháit felajánlhat-
ja azoknak, akiknek el kellett jönniük
otthonról.

Fogyókúra vagy diéta?
A diéta szabályok által megszabott étkezési
szokás. Követhetünk orvos által előírt máj-, il-
letve vesetisztító diétát, ételérzékenység vagy
allergia miatt megszabott étrendet. Ezek a di-
éták közé tartoznak. A fogyókúra pedig nem
más, mint a diéták egy típusa, ami a súlyvesz-
tést célozza. A harmadik típusba az egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendő, etikai alapon
szerveződő étrendek követői tartoznak, például
a vegetáriánusok és a vegánok. 

A leggyakoribb egészségügyi diéták
Hazánkban a leggyakoribb a laktózérzékenység, de
egyre többeknek kell glutén- és tojásmentes ét-
kezésre is átállniuk. Emellett sokan szenvednek
cukorbetegségtől is, ami szintén nagy odafigyelést
igényel. Gyakran előfordul az is, hogy valaki egy be-
tegség után kényszerül speciális diétát követni.
Természetesen ilyen esetekben is fontos a hiány-
betegségek megelőzése. Ám mivel ezek általában
nem huzamosabb ideig állnak fenn, kevésbé kell
tartanunk az esetlegesen kialakuló tünetektől.

Új teszt a tüdőrák korai felismerésére
A tüdőrák kora diagnózisa rend -
kívül fontos, mivel az idejében el-
kezdett kezelés nagyobb eséllyel
vezet gyógyuláshoz. Kínai kutatók
kifejlesztettek egy gyors vértesz-
tet a korai stádiumú tüdőrák szű-
résére, az eredmények biztatóak.
Az új teszt, a Lung Cancer Artificial
Intelligence Detector (LCAID) a lipid
biomarkerek szintjét méri a vér-
mintákban. A teszt nagy pontos-
ságú, alkalmazható a jelenlegi
szűrési technikákkal kombinálva. A
tanulmány vezető szerzője szerint:
az LCAID pontossága és nagy spe-
cificitása segíthet a tüdőrák kimu-
tatásának és szűrésének javításá-

HIÁNYBETEGSÉGEK DIÉTÁZÁS SORÁN

Illusztráció: shutterstock.com

ban, csökkentheti a szükségtelen
sugárterhelést és az invazív diag-
nosztikai eljárásokat. A legtöbb tü-
dőrákos beteg, aki ebben a vizsgá-
latban részt vett, a korai stádium-
ban volt, és a betegek több mint
90 százalékát az LCAID megfele-
lően osztályozta. A tüdőrák a da-
ganatos megbetegedések okozta
halálozások közel 25 százalékáért
felelős. A tüdőrák korai felismeré-
se jelentősen javíthatja az egyén
kezelési és túlélési esélyeit. Sta-
tisztikák szerint a tüdőrákos bete-
gek több mint felének van esélye
az ötéves túlélésre, ha a daganat
még csak a tüdőben van jelen.
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merése és folyamatos fejlesztése megkönnyí-
ti a világ nyújtotta problémák kezelését. Akár
az izmainkat, a lelki ellenálló képességünket
is tréningezni kell. Elkezdése gyermekkorban
szükséges, de minden megoldott probléma-
helyzet további fejlődést eredményezhet. A
tréning egyik formája a konfliktuskezelés
megtanulása. A gyermekeknek meg kell taní-
tani a helyes konfliktuskezelést. Az a tapasz-
talatom, hogy sem a családban, sem az isko-
lában nem fordítanak erre kellő figyelmet. A
stresszoldási technikák ismerete, a regenerá-
lódási formák használata szintén fontos, hi-
szen ez a tudás elkíséri a gyermeket felnőtt-
korig, majd azon túl.

A lelki ellenálló képesség néhány feltétele
A megbékélés a múlttal és az érzelmi stabilitás
elsősorban azt jelenti, hogy a múlt rendezetlen
sérelmeit nem cipeli magával, aki megbékélt. A
megbocsátás önmaga és mások irányába is
hatékony módszer. A realista optimista ember
bízik önmagában és keresi a kihívásokat. Pozi-

tívan látja a jövőt. A jó problémamegoldó ké-
pesség segít elemeznünk a különböző helyze-
teket, így könnyebben rálelünk a helyes meg-
oldásra vagy megoldásokra, kutatva az alter-
natívákat. A képességeink kamatoztatása ese-
tén nem nullázzuk le magunkat és energiaszin-
tünket, hanem a belső motivációnk segítségé-
vel lendületet veszünk és konstruktívan oldunk
meg akár konfliktusos helyzeteket is. Az önfe-
gyelem az egyik legfontosabb tényező. Önfe-
gyelemmel a tartósan feszült helyzeteket is jól
tudjuk kezelni. Uralkodunk magunkon. Tuda-
tosság és szenvedély segítségével bátran
szembenézünk a stresszes feladatokkal. Szen-
vedéllyel szeretünk, dolgozunk és kikapcsoló-
dunk. Az egészséges kapcsolatok a megfelelő-
en jó interakciókat és társas készségeket jelen-
tik. Pozitív a viszonyunk környezetünkkel.

Fejlődés és fejlesztés
Érdemes figyelni a fentiekre, de egyáltalán nem
sürgető az, hogy valamennyi felsorolt területen
rövid idő alatt nagyot fejlődjünk. A faktorok át-
tekintése viszont lehetőséget ad arra, hogy
meghatározhassuk, miben kell még fejlődnünk.
Egy-egy terület fejlődése kihat a többi terület
fejlődésére is. Belső szilárdságunk, energiafor-
rásaink megfelelő hasznosításával alakítható
ki. Fel kell ismernünk, hogy a jó lelki ellenálló
képességű ember rugalmas, megfelelő önbiza-
lommal rendelkező és nem utolsósorban kiváló
társaság mások számára.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

Szerző: Füves Zsuzsa    
okleveles gyógypedagógus coach, tréner 

A lelki ellenálló képességet is tréningezni kell. Fejlesztését már gyermek-
korban el kell kezdeni. Ennek egyik formája a konfliktuskezelés elsajátítása.

Kiégés és ami előtte van
Hogy a kiégés bekövetkezik vagy sem, több té-
nyezőtől is függ. Ilyen tényezők lehetnek példá-
ul a pénzügyi problémák, folyamatos konfliktus
a környezetünkkel, elismerés hiánya vagy akár
az időbeosztásunk elégtelen volta. Munkánk
monotonitása és motivációnk csökkenése is ki-
égéshez vezethet. Önmagával maximalista sze-
mélyiség, magas elvárásokkal, szintén viszony-
lag hamar kiéghet. A kiégés egy valós és bárkit
fenyegető probléma. Mint minden esetben, a
megelőzés fontos tényező lehet. Erőforrásaink
ismerete és fejlesztése csökkentheti vagy akár
meg is előzheti a kiégés létrejöttét. Személyes
energiaforrásunk lehet a lelki ellenálló képes-
ségünk. Ennek ápolása előnyhöz juttatja az

egyént, szinte védőfaktorként működik szá-
munkra. Gondoljunk csak bele abba, ha a lelki
ellenálló képességünk növekszik, gyermekeink,
házastársunk vagy akár munkatársaink is har-
monikusabban tudnak velünk érintkezni. Jobb
lesz a kommunikációnk a környezetünkkel.

Mi is az a lelki ellenálló képesség?
A lelki ellenálló képesség a problémákkal való
megbirkózás képessége. Feltételeinek megis-

JÓ TUDNI
Mit nevezünk burnout-szindrómának?
A kiégési szindróma (angol kifejezés) azt
a tünetegyüttest jelöli, amely hosszú tá-
vú fokozott érzelmi megterhelés, kedve-
zőtlen stresszhatások következtében jön
létre. Fizikai, érzelmi és mentális kimerü-
léssel jár, és elsősorban azokat sújtja,
akik munkájuk során társadalmi segítő
funkciót látnak el, humán területen dol-
goznak, vagy akiknek a munkájukhoz az
átlagosnál nagyobb mértékű empátiára
vagy azonosulásra van szükségük.

A LELKI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

„AKÁR AZ IZMAINKAT, 
A LELKI ELLENÁLLÓ
KÉPESSÉGÜNKET IS
TRÉNINGEZNI KELL.”
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A Széchenyi István Egyetemen 2022. április 13-án (szerdán) megrendezésre kerülő XII. Nyugat-dunántúli Regionális
Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásáron való részvételre várja a Széchenyi István Egyetem, az Universitas-Győr
Nonprofit Kft. és a Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont elsősorban a Győr-Moson-Sopron,
Vas és Zala megyék területén székhellyel/telephellyel rendelkező, kutatást-fejlesztést folytató vállalkozások, inno-
vátorok, egyéni feltalálók, kutatók, oktatók és diákok jelentkezését.

Részvételi feltételek:
A kiállításon a szervezők elsősorban az utóbbi 3 évben kifejlesztett új termékek és/vagy szolgáltatások, illetve jelentős
fejlesztési eredmények bemutatására biztosítanak lehetőséget. Kiemelt lehetőséget kapnak a zöld építésgazdasági,
zöldinnovációs, fenntarthatósági, illetve körforgásos gazdasággal kapcsolatos témával jelentkező kiállítók.

A szervezők azon vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítanak, akik az egye-
temisták, kutatók és a szélesebb szakmai közönség érdeklődését felkeltő szakmai és technológiai bemutatót kí-
vánnak tartani standjukon.

A kiállításon bemutatásra kerülő találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsőbbség illeti meg.

Helyszín:
Széchenyi István Egyetem, AULA (9026 Győr, Egyetem tér 1.)

A kiállításon 30-40 téma juthat ingyenesen bemutatkozási lehetőséghez, kétféle módon:
• kiállítói standon bemutatható prototípussal, termékkel, működő eljárással vagy szolgáltatással és
• kiállítói igény szerint virtuális valóság térben való megjelenéssel.

(Kizárólag a VR-térben nem lehet megjelenni!)

A kiállításon megjelenő plakátokat, valamint a rendezvény online katalógusát a rendezvény szervezője készíti el,
egyeztetve a kiállításon bemutatkozó vállalkozásokkal, magánszemélyekkel.

A virtuális valóságban való megjelenés esetében egy, a Széchenyi István Egyetem által fejlesztett virtuális tér adja
a digitális környezetét a kiállításra szánt terméknek/szolgáltatásnak. A bemutathatóság érdekében a jelentkezőnek
a kiállítói adatbekérőn rendelkezésre kell bocsátania online/elektronikus anyagokat a termékéről, szolgáltatásáról.
Amennyiben a VR-tér fejlesztői a megküldött anyagokat a VR-térben megjeleníthetőnek tartják, arról az adott je-
lentkezőt értesítik, és tájékoztatják a további teendőkről. Az így kialakított VR-tér nemcsak a kiállítás időtartama
alatt, hanem azt követően még legalább 1 évig elérhető marad!

A kiállításra 2022. március 30-ig lehet jelentkezni. A jelentkezési lap csak online tölthető ki a https://innovacioskiallitas.sze.hu/
jelentkezesi-lap oldalon. A jelentkezők számára a jelentkezésük visszaigazolása után külön elektronikus felületet
biztosítunk az online kiadványba/plakátra kerülő információk megadásához.

Társszervezők:

A kiállítással kapcsolatban 
további információ,

felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségen:

Posta Bálint
Telefon: 06-70/977-1458 • E-mail: kiallitas@sze.hu

A XII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás 
és Találmányi Vásár az Innovációs és Technológiai Minisztérium

támogatásával valósul meg.

FELHÍVÁS
A XII. NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS KIÁLLÍTÁS

ÉS TALÁLMÁNYI VÁSÁRON VALÓ INGYENES RÉSZVÉTELRE

Főszervezők:
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Aszorgalmas gyakorlás után a tigri-
sek már alig várják nap közben,
hogy elérkezzen az ő idejük, a dél-

után két óra, amikor egy kis nekik való finom-
sághoz jutnak. A napközbeni etetést, amel-
lett, hogy a látogatóknak is kedveskednek
vele, a tigrisek elsődlegesen nem amiatt vár-
ják, mert gyötörné őket az éhség. Az étel el-
rejtésével, új szagok behelyezésével környe-
zetgazdagítás történik a kifutóban. Az álla -
tokat gondolkodásra ösztönzi a kutatás,
ágaskodás, nyújtózkodás és szimatolás. Ezen
túl a társas kapcsolataikat is gyakorolhatják,
hiszen ki kell harcolni a megtalált húsfalato-
kat. Néha persze jó heverészni és lustálkodni,
de hosszú távon senkinek sem tesz jót, ha

A szezonnyitó ünnepi hétvégén részt vevők már megtapasztal-
hatták egy szeletét a győri állatkert idei látványosságainak. Az
állandósult pingvinséta, elefánttréning és zooshow-k mellett
további látványetetésekkel, köztük ragadozó-látványetetéssel
bővült a repertoár. 

A TIGRISEK IS VÁRJÁK
A FINOMSÁGOKAT

egész nap nem csinál semmit. Az efféle
pluszfoglalkozással a tigrisek kiélhetik ter-
mészetes ösztöneiket, így nemcsak testileg,
hanem szellemileg is kondiban maradnak. 

A győri állatkertben található fehér bengáli
tigrisek egyébként a tigrisek alfajának egy
különleges színváltozatát képviselik. Nem
albínók, hanem krémfehér színűek, csokiszí-
nű csíkokkal, rózsaszín orral, és ami a leg-
szebb, jégkék szemekkel. A színüket egy ve-
lük született szokatlan génnek köszönhetik. 

Színes programokban lesz tehát része min-
denkinek, aki ellátogat a győri állatkertbe.
Ahogy az idő melegszik, egyre több állat dugja
ki az orrát a fűtött helyéről, így nekünk is egyre
több látnivalóban lesz részünk. (x)

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert



2022. március 18.12



Maestro címmel indította útjára hatrészes be-
szélgetős műsorát a Győri Filharmonikus Ze-
nekar és a Rádió Bézs. Nem mindennapi talál-
kozóra várják a közönséget január 10-től má-
jus 2-ig a Richter Terembe, a hétfői kurzus két
főszereplője már önmagában is megérne egy
teljes életműsorozatot. Újdonság, hogy mos-
tantól, azaz március 18-tól a páratlan párost
hallhatjuk a Győr+ Rádióban is: a  Liszt Ferenc-
díjas magyar klarinétművészt, karmestert, ér-
demes művészt, Berkes Kálmánt, a Győri Fil-
harmonikus Zenekar művészeti vezetőjét a Já-
szai Mari-díjas színművész, Gáti Oszkár fag-

2022. március 18. 13

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!

gatja. Sok érdekességet megtudhatunk a Ma-
estro életének szerencsés mozzanatairól; szó
esik izgalmas gyermekkoráról, művészcsalád-
járól, zenei tanulmányairól, kamarapartnerei-
ről, Kocsis Zoltánnal köttetett örök barátságá-
ról, a Japánban eltöltött évtizedekről, valamint
a sikeres győri zenekarépítésről is. 

„A Maestro című beszélgetős műsorban
semmiképpen sem szerettem volna egyedül
szónokolni, úgy vállaltam el a sorozatot, hogy
lesz egy társam, akivel közönség előtt beszél-
getünk zenei hivatásom és magánéletem
főbb állomásairól, nos, ebben ő maximálisan
partnerem” – fogalmaz Berkes Kálmán. „Ez a
műsor most jó alkalom lesz arra, hogy még
inkább megismerjük egymást – fűzte tovább
a gondolatot Gáti Oszkár. – Szeretném, ha
beszélgetés lenne köztünk, mert a közönség
számára az izgalmasabb és tartalmasabb,
mint egy kérdezz-felelek játék.” A Richter ter-
mi közönség előtt zajló műsorokat rögzítik, a
szerkesztett zenei adásokat a Rádió Bézs on-
line csatorna és a Győr+ Rádió kéthetente
péntekenként tűzi műsorára. A komolyzenei
sorozatot március 18-án 21 órakor indítjuk
útjára a Győr+ Rádióban, a 100.1-en. A
Maestro című műsor felvétele március 21-én,
hétfőn folytatódik a Richter Teremben. 

MAESTRO A GYŐR+ RÁDIÓBAN
Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Bérezés megegyezés szerint.

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

MUSZERÉSZ´́

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

Feladat: az E-közmű felületének adatszolgáltatásával,
a műszaki információs rendszer karbantartásával, a
győri távhőrendszer elosztó hálózatával kapcsolatos
térinformatikai feladatok ellátása 

Feltétel: ACAD-ismeret; MS-Office programok alkal-
mazása; megbízható, önálló és csapatban történő
munkavégzés 

Előnyt jelent: távhőszolgáltatás és/vagy geodézia te-
rületén szerzett gyakorlat; B kategóriás jogosítvány

GÉPÉSZTECHNIKUS,
TÉRINFORMATIKUS

Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
Győr kéri azokat a kisgyermekes szülőket, akik
a 2022–2023-as nevelési évben bölcsődébe
kívánják íratni gyermeküket, hogy jelezzék
szándékukat elektronikusan, 2022. március
22–24. között a központi bölcsődék e-mail-

BÖLCSODEI BEÍRATÁS´́
címein, előzetes igényfelmérés céljából. A böl-
csődei központok listáját és elérhetőségüket a
www.gyoribolcsodek.hu weboldalon találják. A
bölcsődei felvételi kérelem nyomtatványa szin-
tét innen tölthető le és elektronikusan a fenti
időpontokon túl is folyamatosan beküldhető.

Idén első alkalommal március 20-án, vasárnap
rendezik meg a Győri Régiségvásárt a Tarcsay
utcai piactéren reggel 7 és 14 óra között. A
Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy
a vasárnapi rendezvény ideje alatt szünetel a
parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész te-
rületén. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy
2022. március 19-én, szombaton 20 órától
nem lehet behajtani a parkolóba, illetve min-
denkit arra kér, hogy gépjárművével 24 óráig
hagyja el a területet, melyet a vasárnapi Antik
Expo-t követően lehet újra használni.

RÉGISÉGVÁSÁR LESZ VASÁRNAP

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

´́

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Az „Idővonal” című tárlat március 21. és áp-
rilis 4. között látható a Győri Fellebbviteli Fő-
ügyészség székháza előtt (Győr, Domb u.
10.). A jubileumi évforduló alkalmából a Leg-
főbb Ügyészség által megrendezett kültéri
történeti kiállítás a modern kori ügyészi
szervezet létrejöttének hazai előzményeit,
továbbá az elmúlt másfél évszázad főbb ál-
lomásait, híres ügyészeit mutatja be.  > > >

Üzenet – Stációk fényből és sötétből címmel
Kurcsis László grafikusművész kiállítása

nyílik meg március 25-én, pénteken 16.30-
kor a Triangulum Galériában. (Győr, Guten-
berg tér 2.) A tárlat május 8-ig látogatható,
naponta 10 és 18 óra között. > > >

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
szervezésében Szentesi Zöldi László újság -
író tart előadást március 22-én, kedden. Az
érdeklődőket 17 órára várják a Széchenyi
István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Dr. Barsi Ernő Termébe. (Győr, Liszt Ferenc
utca 42.)   > > >

Lengyel–magyar barátság napi koszorúzá-
si ünnepség lesz március 23-án, szerdán
10 órakor a Bem téren. Beszédet mond dr.
Dézsi Csaba András polgármester és Andrzej
R. Kalinowski, a Lengyel Köztársaság kon-
zulja. Fellép a Győri Lengyel Akord Kamara -
kórus.  > > >
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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

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

1992-től kezdődően minden év március
22-én a víz világnapját ünnepeljük,
mely célja, hogy ráirányítsa figyelmün-

ket a mindenki számára elérhető tiszta és
egészséges víz fontosságára és az édesvíz-
készletek veszélyeztetettségére.

Társaságunk számára fontos, hogy minél na-
gyobb betekintést nyújtson a víziközmű-
szolgáltatás mindennapjaiba, a kiszolgáló lé-
tesítmények működésébe, valamint a tuda-
tos és felelős vízhasználat világába.

Így a KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azono-
sítószámú, „A klímaváltozás hatása a vízbá-
zis védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA
Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. terü-
letén: szemléletformálás a lakosság köré-
ben” elnevezésű pályázat keretében, ami
Magyarország Kormánya megbízásából az
Európai Unió 117.399.727 Ft összegű támo-
gatásával valósul meg, a víz világnapján tár-
saságunk megnyitja a szőgyei vízműtelep
kapuit minden érdeklődő előtt.

MEGNYITJA KAPUIT 
A SZŐGYEI VÍZMŰTELEP

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

Mindig lelkesen várjuk a tavasz
kezdetét, hisz márciusban még
inkább jelen van a víz iránti
szeretet és tisztelet az embe -
rek körében. 

Szívesen fogadjuk oktatási intézmények osz-
tályainak jelentkezését is nyílt napunkra, ahol
a gyermekek személyesen megtapasztalhat-
ják és megismerhetik, hogy a tiszta és egész-
séges ivóvíz milyen technológiai folyamato-
kon halad keresztül, mielőtt megérkezik ott-
honaikba. 

A vízműtelepen látható és hallható szakmai
ismeretek és érdekes információk bővíthetik
a kilátogatók tudását, ismereteit és egy élet-
re szóló emlékül szolgálhat számukra. 

Várunk minden kedves érdeklődőt nyílt na-
punkra március 22-én 9 és 15 óra között
szőgyei vízműtelepünkön a 9062 Kisbajcs-
Szőgye, Duna u. 2. szám alatt. 

Osztályok érkezése esetén kérjük, küldjék el
előzetesen jelentkezésüket a Pannon-Víz
Zrt.-hez a vezerigtitkar@pannon-viz.hu
e-mail-címre!
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Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetválasz
tékkal. Tel.: 0620/2399198

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838

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, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést ga
ranciával, engedménnyel vál
lalok. Érd.: 0630/3762712.

LAKÁSCSERE

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

ses lakást cserélne 55–70
nmes, 34 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, er
kélyes, tárolóval rendelkező
bérleményre. Sziget és Újvá
ros kizárva. (Hirdetésszám:
736)

EGYÉB

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

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

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 szerződé

ÁLLÁS

Győri házaspár keres igényes
otthonába megbízható, pre
cíz házvezetőnőt hosszú táv
ra, heti 23 alkalommal. Fény
képes önéletrajzokat 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

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

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

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit el
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

• 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.

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

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.

PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály pályázatot hirdet 

JOGÁSZ 
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban további információ
a gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont
alatt érhetŐ el.

A Kertészek és Kertbarátok 
Győr Városi Egyesülete 
március 22-én 16.30 órai 
kezdettel előadást tart 

A déligyümölcsök táplálkozásban
betöltött szerepe címmel
Előadó: Bujna Ferenc konzervipari mérnök
Előadás helye: GYMS KIK
Nemzetközi Kereskedelmi Központ, 
Győr, Szent István út 10/a, földszint
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1. Győr a folyók, és egyre inkább a hidak városa is. A
395 m hosszú Klatsmányi hídon 2018 márciusától Bá-
csáról Győrszentivánra juthatunk. Melyik folyó felett
ível át?

1. Mosoni-Duna
2. Rába
X. Rábca

2. A város a vasúti és a közúti forgalom országos je-
lentőségű csomópontja. A közúti közlekedés zavarta-
lansága érdekében egymás után épülnek a városban
a körforgalmak. Az egyikben egy 6 méter magas, lab-
da formájú műtárgy látható, amely a győri kézilabdás
lányok sikereire emlékeztet. Hol található?

1. Ipar út–Szigethy Attila út–Fehérvári út csomópont
2. Árkád-körforgalom
X. Szent Imre út–Magyar utca csomópont

3. Hogy nevezik azt a 2010-ben épült győri hidat, mely
Sziget városrészt köti össze Révfaluval?

1. Vásárhelyi Pál híd
2. Széchenyi híd
X. Jedlik Ányos híd

4. Az első vasútvonal Győrig 1855 karácsonyára ké-
szült el.  A sínek feletti Baross híd Nádorváros és a vá-
rosközpont közt tette könnyebbé a közlekedést és
egyben segítette a déli városrész fejlődését. Mikor ad-
ták át a közúti forgalomnak a Baross hidat? 

1. 1869-ben
2. 1893-ban
X. 1938-ban

5. A folyók szabályozása az árvizek elleni védekezés
miatt kiemelt fontosságú volt. A Rába és a Mosoni-
Duna összefolyásánál, Győr városképének meghatá-
rozó pontján egy monumentális vasbeton emlékmű
őrzi gróf Cziráky Béla emlékét. Ki volt ő? 

1. a Rábaszabályozó Társulat elnöke
2. a Dunaszabályozó Társulat elnöke
X. vízügyi szakmérnök

6. A török hódoltság idején Győr földrajzi elhelyezkedésének
köszönhetően a nemzetközi állatkereskedelemben kulcs-
szerepet játszott, az üzlet lebonyolítói a tőzsérek voltak. Mi-
lyen állatokat hajtottak tömegesen a nyugati országokba?

1. juhokat
2. sertéseket
X. szarvasmarhákat

7. A török kiűzése után megnőtt a kézműveseket tömö-
rítő céhek száma városunkban is. A kézműves-iparosok
közössége a 19. század második felében újra megerő-
södött. Melyik mester használta a nyomódúcot?

1. varga
2. kékfestő
X. kocsigyártó

8. A gabonakereskedelem országosan is fontos átra-
kó-továbbító központjává Győrt a Mosoni-Dunán zajló
hajózás tette. Hogy nevezték városunkban a lapos fe-
nekű gabonaszállító dereglyéket?

1. burcsella 
2. bőgős hajó
X. búzáshajó

9. Győrben a XIX. század végétől a kereskedelem hát-
térbe szorult, az ipar viszont erőteljesen fejlődésnek
indult. Az új gyárak alapításában a többnyire idegen
vállalkozók játszottak főszerepet. Melyik régi gyárun-
kat alapították még a 19. században?

1. Győri Szeszgyár és Finomító Rt.
2. Grab M. Fiai Bőrvászon-, Viaszosvászon- 

és Linóleumpadlógyár
X. Zeiss optikai gyár

10. A 2,4 km hosszú Iparcsatornát – mely az ország
első, kifejezetten ipari célokra létesített hajózható
csatornája volt – a Mosoni-Duna táplálja vízzel. Melyik
gyár igényeihez épült?

1.  Magyar Ágyúgyár Rt.
2.  Magyar Waggon- és Gépgyár Rt.
X.  Győri Faipari és Faértékesítő Rt. Cardo Bútorgyár 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIÁKOKNAK

GYŐRIEKNEK

3. 

Közlekedés, gazdaság 
Készítette: Antaliné Hujter Szilvia osztályvezető, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

Beküldési határidő: március 29.
Diákok: predlne.margit@molnarvid.hu
Győriek: arrabona@gyorplusz.hu
A fődíjsorsoláson azok a győriek 
vehetnek részt, akik az öt totóból
legalább négyet visszaküldenek.

Megoldókulcs az előző totóhoz: 1. 2; 2. 1; 3. 1; 4. X; 5. 2; 6. 1; 7. 1, 8. 2; 9. 2; 10. 1; 11. X; 12. 1; 13. 2; 13+1. 1

11. Újvárostól 1908-ig a Rábca választott el Győrszi-
getet, ahol a XIX. század végétől több gyár is műkö-
dött. Melyik volt alábbiak közül Győrszigetben?

1. Magyar-Angol Biscuit Gyár Részvénytársaság
2. Neubauer Károly és Fia Gyufagyára 
X. Stádel Károly Gazdasági Gépgyára és Öntödéje

12. Melyik győri gyárban készültek az 1960-as, ’70-
es, ’80-as évek kedvelt játékai, a felhúzható csipegető
csibe, holdjáró, perselyek, minikamionok?

1.  Célgépgyár
2.  Lemezárugyár
X.  Magyar Selyemfonógyárak Győri Gyártelepe

13. A győri ipart támogatja a 2003 óta működő Győr–
Pér Repülőtér is. A korábban füves repülőtér fejlesz-
téséhez az egyik Győrött termelő, német tulajdonú
cég is hozzájárult. Mikor helyezték üzembe a kiépített
repülőteret?

1. 2008-ban
2. 2013-ban
X. 2018-ban

13+1. A Győr–Gönyű Kikötő fejlesztésével a pán -
európai közlekedési folyosó részeként egy közleke-
dési kapcsolatrendszer jött létre. Mely közlekedési
módok áruszállítása nem kapcsolódik össze a kikö-
tő területén?

1. vízi-vasúti
2. vízi-légi
X. vízi-közúti
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Egy igazi, felhőtlen kikapcsolódást ígérő, örökzöld klasszikus vígjátékot vetítünk
Latabár Kálmánnal a főszerepben március 25-én 19.30-tól a Győrplusz Film-
klubban.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Az egy szoknya, egy nadrág című mozi Barabás Pál Har-
madszor csengetnek című színészregénye alapján készült.
A filmet 1943-ban mutatták be, rendezője Hamza D. Ákos.

A történet szerint Sóvári Péter (Latabár Kálmán), az ün-
nepelt színész beleszeret egy kezdő színésznőbe, Pintér
Ibolyába (Csikós Rózsi). A lánynak azonban egy gróf, Bor-
say Ubul (Mihályi Ernő) is udvarol. Ibolya a meggazdago-
dás reményében Borsayt részesíti előnyben, mert nem
tudja, hogy a gróf tele van adóssággal, és a nemsokára
Budapestre érkező dúsgazdag spanyol özvegyet, Dulcinea
Huarezt (Dorita Boneva) készül feleségül venni. Mikor Só-
vári tudomást szerez Borsay tervéről, női ruhát ölt, Dul-
cineának adja ki magát, és mulatságos jelenetek során jól
megleckézteti a szoknyavadász grófot. Közben megérke-
zik az igazi özvegy komornája társaságában. Ubul grófról
végül kiderül, hogy közönséges szélhámos, és Péter fe-
leségül veheti Ibolyát.

A filmet március 25-én 19.30 órakor mutatjuk be
a Győr+ Televízióban. Ismétlés: április 3. 16 óra.

EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG
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Húsz év szünet után júniusban ismét
megrendezik a valamennyi utánpót-
lás korosztály képviselőit felvonultató

Ifjúsági Asztalitenisz Világfesztivált. A sor-
rendben ötödik eseménynek Győr ad otthont
június 21. és 26. között. A világfesztivál 1989-
ben indult útjára, majd 1990-ben is otthont
adott a fesztiválnak az akkori Budapest Sport-
csarnok. Hosszabb szünet után 2000-ben és
2002-ben Tiszaújváros volt a házigazda, és
újabb húsz év pihenő után Győrben éled újjá a
nagyszabású esemény, amelynek célja a sport
mellett a fesztivál jelleg. A nyári viadalon 69
asztalon a tervek szerint ötven ország 19 évnél
fiatalabb asztaliteniszezői öt korosztályban
mérik össze tudásukat.

Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere hangsú-
lyozta, hogy a rendező városban több mint
tíz ezren sportolnak versenyszerűen, sokan
hobbi szinten. Győr házigazdája volt az első
hazai rendezésű Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-
nak, és sok más rangos sporteseménynek.

Jónyer István négyszeres világbajnok aszta-
liteniszező, a nemzet sportolója 1989-ben
fővédnöke volt az első Világfesztiválnak.
„Annyi örömöt kaptam a sportágtól, hogy kö-

JÚNIUSBAN IFJÚSÁGI ASZTALITENISZ

VILÁGFESZTIVÁLT RENDEZ GYŐR

HAZAJÁRÓ
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
MÉNFŐCSANAKON

AHazajáró című televíziós műsor idén is
országjárásra indult. Laczkovits-Takács
Tímea önkormányzati képviselő jóvoltá-

ból Ménfőcsanakon is lesz közönségtalálkozó
március 22-én, kedden 17.30-tól a Bezerédj-
kastély nagy pincéjében. 

„A Hazajáró sorozatot bizonyára sokan ismerik,
egy honismereti magazinműsorról van szó,
ahol a két főszereplő, Kenyeres Oszkár és Jakab
Sándor a Kárpát-medence kincseit, értékeit, te-
rületeit járja végig. Felfedezik a természeti ér-
tékeket, történelmi emlékhelyeket, helyi kö-
zösségeket, főként a magyarlakta területekre
mennek és ezeket mutatják meg a televízió-
nézőknek” – számolt be a Győr+ Médiának
Laczkovits-Takács Tímea, aki arról is beszélt,
hogy a műsor nagyon fontos üzenetet és érté-
keket képvisel, melyeket minél több embernek
látni és hallania kell. Kenyeres Oszkár, a műsor
egyik készítője nagyon izgatott a ménfőcsanaki
előadás miatt, lapunkkal megosztotta, hogy a
másfél órás találkozón a bakik, de exkluzív fel-
vételek is láthatók lesznek. 

telességemnek éreztem az ügy mellé állni" –
mondta, és hozzátette, hogy az első esemé-
nyen indult az akkor kilencéves lánya is, aki
azóta is nagy élménynek nevezi a fesztivált.

Herendi Iván ötletgazda, a szervezőbizottság
társelnöke hangsúlyozta, hogy ezen az esemé-
nyen a teljes magyar utánpótlás nemzetközi ta-
pasztalatot szerezhet, és csapatversenyt is ren-
deznek a résztvevők számára. Az öt versenynap
mellett egy nap felkészítő edzőtábor, valamint
edzői szeminárium is szerepel a programban. 

Vigh Zsolt, a paraválogatott szakvezetője, a
szervezőbizottság másik társelnöke a sport-
eseményt övező kulturális programokról be-
szélt: sétahajózás, állatkert-látogatás színe-
síti majd a győri napokat.

Az esemény győri arca lesz Görbicz Anita ké-
zilabdázó, a Győri Audi ETO KC sportigazga-
tója, Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó,
a Győri Úszó SE versenyzője, és Szvitacs Ale-
xa para Európa-bajnok, paralimpiai bronzér-
mes asztaliteniszező, a Club Aréna Győr já-
tékosa. Már elindult az esemény honlapja,
amelyen minden információ, versenyprog-
ram, nevezési lehetőség megtalálható.
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Március 27-én, vasárnap délelőtt 10 órá-
tól rendezik meg, a II. Győri Összetartás
Knock Down Karate Küzdelmek Napját az
Olimpiai Sportparkban. A küzdelmek nap-
jának lényege, hogy a résztvevők minél
több „full contact” harcot vállaljanak és
abból minél többet teljesítsenek. A szer-
vezők a Free Fighter SE és a Likócsi Ashi-
hara Karate KSE. A versenyzők az ország
szinte minden területéről érkeznek, négy
korosztályban harcolnak majd, egészen az
óvodáskortól lehet jelentkezni március
18., péntek 18 óráig az rlaczkovits@gmail.
com e-mail-címen. Laczkovits Richárd
Máté, az FFSE elnökhelyettese kiemelte:
„Az esemény lényege az összetartás, te-
hát bárki részt vehet szervezettől és stí-

II. GYORI ÖSSZETARTÁS KÜZDELMEK NAPJA AZ OSP-BEN
lusirányzattól függetlenül a megmérette-
tésen.” Az elnökhelyettes hozzátette,
hogy eddig 294 nevezés érkezett, de a
résztvevők száma elérheti a 320 főt is. A
jutalma pedig minden résztvevőnek a pa-
rázs küzdelmeken túl egy egyedi kupa és
egy oklevél lesz. Az Összetartás program-
sorozat részeként január végén szintén az
OSP-ben egy karateversenyt is rendeztek,
amelyről nagyon sok pozitív visszajelzés
érkezett, ekkor az ország karatés társa-
dalma találkozhatott. A sportot, köztük
ezt a sportágat nemcsak önkormányzati
képviselőként, de karatésként Laczkovits-
Takács Tímea is maximálisan támogatja.
A rendezvénysorozat fő támogatója a CBA
Magyarország Kft.

´́

Napok óta járta a sajtót a hír, hogy Bartha
Csaba távozik az Audi ETO KC elnöki
posztjáról. A közeljövőben gazdasági

társaságot hoznak létre a győri női kézilab-
dacsapat működtetésére, ám az elnök nem ér-
tett egyet az átalakulás egyes részeivel, ezért
döntött a távozás mellett. Győr első embere,
dr. Dézsi Csaba András világossá tette, nem
támogatja Bartha azon elképzelését, hogy a
klub egyszemélyes kft. tulajdonába kerüljön,
és azzal sem, hogy a város ne lehessen dön-
tési pozícióban. A polgármester azt tartja he-
lyesnek, hogy a város legalább ötven plusz
egy százalékos tulajdonosa legyen annak a
gazdasági társaságnak, amely a klubot birto-
kolja. Ellenkező esetben nem lesz beleszólása
Győrnek a klubot érintő döntésekbe, miköz-
ben úgy véli, a Győri Audi ETO KC nem lehet
másé, csak a győrieké.

Dr. Dézsi Csaba András a Győr+ Rádiónak
adott interjújában elmondta, hogy a Magyar
Kézilabda Szövetség két évvel ezelőtt hozott
egy olyan döntést, miszerint gazdasági tár-
sasággá kell alakítani a klubokat 2022. április
28-ig. Ez kötelező, és nem választható opció. 

„Egy évvel ezelőtt már leültünk egyeztetni dr.
Bartha Csaba klubelnökkel, mert korábbi esetek-
ből látszott, hogy hasonló intézkedések miatt
már rosszul járt a város, akár a kekszgyár, akár
az ETO futballcsapatának esetében. Én azt
mondtam, hogy jó lenne, ha Győr befolyással bír-
na ebben a klubban úgy, hogy többségi tulajdo-
nos lenne, és Bartha Csaba maradna ez elnök.
Tőle ekkor hangzott el, hogy több cég is érdeklődik

DR. DÉZSI: GYŐRBEN A NŐI KÉZILABDA
NEM JUTHAT A FOCI SORSÁRA

a klub iránt, én azonban ezt a lehetőséget eluta-
sítottam. Eltelt egy év, és nem történt semmi, a
klub átalakítását áprilisig kell lezárni, elnök úr pe-
dig elmondta, hogy az általam vázolt elképzelést
nem tudja vállalni. A kézilabda szövetséggel foly-
tatott egyeztetés után további részletek derültek
ki, amelyek árnyalták egy kissé a történetet, vi-
szont az elnök továbbra sem volt kompromisz-
szumkész” – mondta Győr polgármestere, aki
hozzátette, semmiféle személyes ellentét nincs
a közte és az ETO elnöke között.

Dr. Dézsi úgy fogalmazott, szerinte egy kicsit
„balhékreálás” is van a történetben, és nem

szereti, ha sarokba akarják szorítani. Az ő fel-
adata Győr értékeinek óvása, és a városvezetés
nem akarja végigmenedzselni azt, hogy esetleg
egy milliárdos kezébe kijátsszák a klubot.

„Én azt szeretném, ha Bartha elnök úr maradna
a posztján és továbbra is ilyen kiválóan dolgoz-
na, de a klub maradna a győrieké” – mondta a
polgármester, és kiemelte, hogy szomorúnak
tartja, hogy a klubtól belső hírek szivároghattak
ki a sajtó felé, és a játékosokat, a szurkolókat
is belekeverték az egészbe. „Jobb, hogyha min-
denki Győr értékeit képviseli és a tárgyalások
mentén maradunk!”
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„Életkoromnál fogva személyesen nem lehettem
ott azokon a legendás mérkőzéseken, amikor elnök
úr vezetése alatt szárnyalt és sikert sikerre halmo-
zott az ETO, de rengeteget olvastam róla, úgyhogy
teljesen képben vagyok azzal kapcsolatban, milyen
munkát végzett a klub vezetőjeként” – mondta a
szerdai köszöntésen a sportot is felügyelő alpolgár-
mester. „Nemcsak vezetőként, de korábban játé-
kosként is roppant sikeres volt győri színekben, ami
nagyon ritka a sportban, ezért külön jár a gratuláció
Szániel Jánosnak” – tette hozzá Radnóti Ákos. 

„Szinte az ETO-pályán nőttem fel, testközelből lát-
hattam a csapatot és elnök urat is, soha nem felej-
tem el azt az érzést, amikor telt ház előtt játszott a
Rába ETO, többször is bajnok lett, nemzetközi

NYOLCVANÉVES AZ ETO-ELNÖK, 
AKI CSODÁT TETT GYŐRBEN 

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O Jakócs Péter

meccseket vívott, komoly dicsőséget szerezve ezzel
Győrnek” – fogalmazott Szeles Szabolcs. „Az elnök
úr által vezetett klub mögé egy emberként sorako-
zott fel a város, a cégek, az intézmények, mindenki
magáénak érezte az ETO szereplését” – emelte ki
az alpolgármester. „Nagyon bízom, bízunk benne,
hogy hamarosan ismét hasonlóan sikeres korszak-
nak örülhetünk a zöld-fehéreknél, erre szerintem az
új tulajdonos garancia lesz” – hangsúlyozta a vá-
rosvezető. 

„Lassan 25 éve nincs közöm a sporthoz és a labda-
rúgáshoz sem, sajnos hiába szolgáltam 6 évig játé-
kosként majd 18 évig vezetőként az ETO-t, az utób-
bi esztendőkben nem kellettem a klubnak, pedig ta-
pasztalataimmal szívesen segítettem volna –
mondta a városházán Szániel János. „Az akkori Rá-
ba ETO egy nagyon jó kollektíva volt, a klub mögött
tényleg mindenki felsorakozott, a vagongyár első
embere, Horváth Ede pedig mindent megadott a
minőségi munkához” – tette hozzá az egykori
sportvezető.

„Büszke vagyok rá, hogy nemcsak a labdarúgók,
de más szakosztályok is termelték a sikereket, rö-
vid idő alatt a tíz legjobb hazai klub közé kerül-
tünk, a győriek pedig imádtak minket, a tenyerü-
kön hordozták az ETO-sokat” – fogalmazott a
születésnapos. „Jó lenne, ha visszatérne az akkori
hangulat a városba, Világi Oszkárt ismerem még
korábbról és biztos vagyok benne, hogy vezeté-
sével hamarosan újra a legjobbak között szerepel-
het a klub” – hangsúlyozta Szániel János. „Nagyon
köszönöm, hogy a mostani városvezetés gondolt
rám és felköszöntött a 80. születésnapomon, jó
lenne, ha mondjuk a 85.-en már úgy beszélget-
hetnénk, hogy az ETO meghatározó szerepet tölt
be a hazai futballban, akár nemzetközi színtérre
is kiléphet, és ismét telt házas stadionban buzdít-
hatnák a szurkolók szeretett csapatukat” – zárta
szavait a legendás ETO-elnök.

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.

Pápai Hús füstölt-kötözött
lapocka, vf.

Akció: március 18—24.

1999 Ft/kg

Házi sertészsír 
vödrös 

SZÉP-kártya-elfogadóhely

1499 Ft/kg

Rama sütômargarin

Fôtt paprikás csécsi 
szalonna

899 Ft/kg

239 Ft/db

Füstölt házi kolbász 
csemege, csípôs

1699 Ft/kg

Csíki sör, üveges
6%-os, 0,5 l, 658 Ft/l

Burgonya, magyar

199 Ft/kg

329 Ft/db

250 g, 956 Ft/kg

Március 15-én ünnepelte 80. szüle-
tésnapját a győri labdarúgósport
egyik legkiemelkedőbb alakja, a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség korábbi
elnökségi tagja. Szániel János ügy -
vezető elnöki munkássága idején él-
te át legsikeresebb korszakát a Rába
ETO, volt elnöke a labdarúgóligának,
tagja a szövetség elnökségének és
az olimpiai bizottságnak is. A szüle-
tésnapos lassan 25 éve csak kívülről
követi a labdarúgó-eseményeket, de
bízik az ETO mielőbbi NB I.-es sze-
replésében. Szániel Jánost szerdán a
városházán is köszöntötték.      

Palcsó Zoltán Kft.

J+T Hús Kft.




