


„Ez az iroda nemcsak Szigetben, de a környező városrészekben
is sokat tehet majd a közbiztonság megőrzése érdekében. Szi-
get hatalmasat fejlődött az elmúlt években, de azért még van-
nak javításra váró területek. Én itt nőttem fel a szomszéd ut-
cában, nagyon jól tudom, hogy a Köztelek utca problémás kör-
nyék, nem véletlenül nyílt meg éppen itt az első ilyen, város-
rendészeti iroda” – emelte ki Szeles Szabolcs alpolgármester. 

„Egy fodrászat működött itt évtizedeken keresztül, a helyiséget
azonban átalakítottuk, napi munkára alkalmassá tettük, mos-
tantól minimum egy járőrpár folyamatosan itt teljesít szolgá-
latot, de ha kell, mert feladat van, akkor több is. Amikor meg-
alakult a rendészet, már akkor elterveztük ilyen irodák nyitását,
ahonnan még gyorsabban tudunk beavatkozni, a Köztelek utcai
az első, de még az idén Marcalváros II-n, a Déry Tibor utcában
is nyitunk egy hasonlót, azért, hogy hatékonyabban tudjuk őriz-
ni a város biztonságát, ami továbbra is szívügyünk” – mondta
Miletics Mór, a Városrendészet Győr szakmai igazgatója. 

Új iroda is segíti a városrendészet munkáját Szi-
get városrészben. A Városrendészet Győr nagyjá-
ból másfél éve alakult meg a polgármester javaslatá-
ra, azóta pedig hatékonyan és jól működik, a közgyűlés
éppen kedden fogadta el a testület elmúlt évi beszámolóját.
Az év második felében Marcalváros II-n hasonló városrendé-
szeti irodát adnak majd át.              
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ÚJ VÁROSRENDÉSZETI IRODA
NYÍLT SZIGETBEN 

Három hónap szünet után, március 26-án,
szombaton újra nyit a ménfőcsanaki kézmű-
ves- és termelői piac. Tavaly októberben lehe-
tett először megvásárolni a helyi termelők por-
tékáit, a most szombati  pedig már a harmadik
alkalom lesz a Bezerédj-kastély udvarán. Az
ötlet a körzet önkormányzati képviselőjétől, dr.
Laczkovits-Takács Tímeától származik, aki a
polgármester, dr. Dézsi Csaba András támoga-
tásával szervezi a piacot azóta is. 

Dr. Laczkovits-Takács Tímea elmondta, hogy
március 26-án, szombaton 9 és 12 óra között
rendezik meg ismét a piacot, innentől kezdve pe-
dig a ménfőcsanakiak minden hónap utolsó
szombatján számíthatnak a helyi árura. Kézmű-
ves termékek széles választékával várnak min-
denkit, valamint tojás, sajtok, szörpök, lekvárok,
befőttek, savanyúságok, chili és dekorációs ki-
egészítők is várják az érdeklődőket.

ISMÉT LESZ PIAC
MÉNFŐCSANAKON

A Volánbusz jármű-fiatalítási programjának keretében Győr-Moson-Sopron megye járműparkja
öt nagy befogadóképességű, Volvo 8900 típusú autóbusszal fiatalodott, amelyek jelentős szín-
vonal-emelkedést eredményeznek a megye helyközi közlekedésében, és hamarosan további öt,
Mercedes-Benz Intouro M típusú jármű is frissíti az állományt.

Új Volvo busszal bővült a Volán-flotta

149.000 Ft
Škoda Octavia 1.5 TSI

már havi nettó
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A tájékoztatás nem
 teljes körű. További részletek:

cégek részére

új autó?
Félévente
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Tisztelt ETO-szurkolók! 
Kedves Sportbarátok!

A legfrissebb információk tudatában szeretnék
megosztani önökkel – a Győri Audi ETO Kézi-
labda Club irányítása kapcsán a közelmúltban
megjelent találgatások helyett – egy tényeken
alapuló, valós helyzetjelentést városunk, és
Magyarország legsikeresebb sportegyesületé-
nek jelenlegi állapotáról.

A Magyar Kézilabda Szövetség döntése alapján
a 2022/23-as szezontól kezdve csak olyan
sportszervezet kaphat indulási jogot az első osz-
tályban, amely megfelel egy licencrendszernek.
Ennek a licencnek az egyik feltétele, hogy csak
gazdasági társaság kaphat nyártól indulási jogot
az élvonalban. Egy évvel ezelőtt felhívtam erre
elnök úr figyelmét, és két dolgot kértem. Az egyik
az volt, hogy az átalakuláshoz olyan időpontot
válasszon, ami nem zavarja meg a csapat sze-
replését. A másik pedig, hogy okulva a labdarú-
gók, az ETO FC kálváriájából, a városi önkor-
mányzat, és lehetőleg az Audi is mint tulajdonos
szerepeljen ebben a gazdasági társaságban.

Elnök úr körülbelül 6 hete arról tájékoztatott,
hogy kizárólag az egyesület alapíthat meg egy
olyan egyszemélyes gazdasági társaságot,
amelynek ő az ügyvezetője és egyszemélyi ve-
zetője. Valamint arról is tájékoztatott, hogy egy
komoly befektető érdeklődik a klub iránt. 

A győri emberek pontosan tudják, emlékeznek
arra, hogyan épültek le a győri gyárak a priva-
tizáció során, talán elég csak a már nem is
Győrben gyártott Győri Kekszet említeni. Em-
lékeznek a Quaestor-botrány okozta súlyos ká-
rokra, amiből az ETO FC a mai napig nem tudott
kilábalni. De említhetem a napokban zajló bot-
rányos történetet a Győri ETO HC privát tulaj-
donosai között, aminek sajnos a jégkorong
sportág látja most Győrben a kárát.

Tekintettel arra, hogy az ETO fociszurkolói évek
óta arra biztatják a város vezetését, hogy vál-
laljon szerepet a klub megmentésében, így lo-
gikusnak tűnt számomra, hogy a városi önkor-
mányzat fix, többségi tulajdonosi háttere biz-
tonságot adhat az átalakuló kézilabdacsapat-
nak. A városi háttér további támogatók meg-

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS POLGÁRMESTER NYILATKOZATA AZ AUDI ETO KC KÖRÜL KIALAKULT HELYZETRŐL

A közelmúltban több fórumon is lehetett  félinformációkat, pletyká-
kat olvasni a győri női kézilabdaklub átalakulása kapcsán. A Győri
Audi ETO KC elnökségében helyet foglaló dr. Dézsi Csaba András,
Győr polgármestere ezúton szeretne tiszta helyzetet teremteni az
átalakulás kapcsán.

A KLUB ELSŐSORBAN A GYORIEKÉ

nyeréséhez is hozzásegít, és meggátolja, hogy
a licencjogokat egyéni érdekből bárki is bizony-
talan magánbefektetők tulajdonába adja. 

Az Audi vezetése jelezte: náluk a szabályzatuk
nem engedi, hogy egy ilyen alakuló gazdasági
társaságba belépjenek, de biztosítottak arról –
és ez nemzetközi sajtótájékoztatójukon hiva-
talosan is elhangzott –, hogy az ETO KC további
támogatása számukra is kiemelt fontosságú.

Az egyszemélyi vezetésű, egyszemélyes gazda-
sági társaság létrehozása esetén senkinek sem
lehetett volna se információja, sem ellenőrzése
a klubban folyó munkáról, a gazdálkodásról, és
adott esetben egy jövőbeni befektető bevonásá-
ról vagy a tulajdonviszonyok megváltoztatásáról.
Már csak azért sem, mert az egyesület elnöke és
a gazdasági társaság vezetője ebben az esetben
– függetlenül annak konkrét személyétől –
ugyanaz a személy lett volna.

Sajnos dr. Bartha Csaba elnök úr a legvégsőkig
kivárt az átalakulás elindításával, majd mikor
az elnökségben őszintén felmerültek a fentebb
részletezett kételyek, és nem teljes mellszéles-
séggel az őáltala előterjesztett verziót támo-
gattuk, váratlanul azt kérte, hogy szüntesse
meg az elnökség az ő megbízatását minden
funkciójában az idei szezon végén. Gyakorlati-
lag lemondott mandátuma lejárta előtt, de kér-
te, hogy távozása végkielégítéssel, közös meg-
egyezéssel történjen. 

Az elnökség tagjaival – kérésem ellenére – az
elnök úr megszavaztatott magának 2x30, azaz
60 havi végkielégítést, melynek mértéke meg-
döbbentő. Ennek jogszerűségét a felügyelő -
bizottság jelen lévő tagja írásban is vitatta, me-
lyet elnök úrnak el is küldött, és kedden a nyil-
vánossághoz is fordult.

A jegyzőkönyv igazolja: azt kértem, hogy ne
szavazzunk erről a kérdésről, tárgyaljuk meg az
átalakulás lehetséges formáit, és az elnök úr
egy következő elnökségi ülésre terjessze be a
lehetséges variációkat. Elmondtam azt is, hogy
számítunk a munkájára a továbbiakban is. El-
mondtam, hogy Győr város küldöttei nem
vesznek részt olyan szavazásban, amit a sze-
mélyes ügyeinek gyors és szerintem előkészí-

tetlen megoldásával kapcsolatban erőltetett,
és amit a klub sorsának alakulása elé helyez. A
Győr város által delegált elnökségi tagok ebben
a szavazásban – mivel aggályosnak tartották
– nem vettek részt. 

Hiszem, hogy ez a klub elsősorban a miénk,
győrieké és a szurkolóké! 

Éppen ezért nem fogadhattam el azt a megol-
dást, melynek keretében bárki kénye-kedve
szerint tehet akármit a jövőben a város egyik
zászlóshajónak számító sportcsapattal. Amikor
egy ilyen fontos és jövőt meghatározó lépés
előtt áll a világ legjobb női kézilabdacsapata,
akkor félre kell tenni az egyéni ambíciókat és
érdekeket! Kizárólag a csapat biztonságos gaz-
dasági és szakmai működtetésének biztosítása
lehet a cél! Polgármesterként fontos hozzáten-
nem, hogy garantálni kell: a Győri ETO KC ma-
radjon mindenkor a győri embereké!

Minden tiszteletem dr. Bartha Csaba elnök úré
az ETO KC érdekében végzett eredményes
szakmai munkájáért. A kétszeres BL-győztes
és magyar bajnokcsapat – amit átvett annak
idején – egy stabil, többszörös BL-győztes
élcsapattá vált a vezetése alatt, és annak elle-
nére, hogy legutóbb sem a hazai bajnokságot
nem sikerült megnyerni, sem a BL-döntőbe
nem került be az együttes, minden reményünk
megvan arra, hogy idén ezek az érmek még fé-
nyesebbek legyenek.

Számomra továbbra is a csapat biztos jövőjé-
nek szavatolása a legfontosabb! Az, hogy hig-
gadt és szakmai tárgyalásokkal jussunk el a
legjobb megoldáshoz.

Szeretném a látszatát is elkerülni annak, hogy itt
bármilyen személyes konfliktus vagy ambíció
lenne részemről a klubbal kapcsolatban, ezért
ezúton bejelentem, hogy a klubban betöltött el-
nökségi tagságomról abban a pillanatban lemon-
dok, amint elnök úr összehívja a küldöttgyűlést,
és a helyemre delegált elnökségi tag megválasz-
tásra kerül, biztosítva ezzel az elnökség folyama-
tos működésének lehetőségét. Ezen szándé-
komról értesítettem a klub vezetését is!

Ezzel is egyértelműen szeretném jelezni, hogy
nem kívánok az egyesület vezetésére semmi-
lyen nyomást gyakorolni, de győriként, polgár-
mesterként és az egyesület elnökségi tagja-
ként nem engedhettem meg a csapat érdekei-
vel ellentétes irányú változtatást.

Tisztelettel,
Dr. Dézsi Csaba András

´́
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„Mai bejelentésünk arról szól, hogy az új tulajdo-
nossal végre élet költözik az ETO Parkba, egy
nemzetközi élelmiszer-áruházlánc létesít itt egy
több mint 1000 négyzetméteres üzletet, aminek
tervezett befejezési határideje augusztus vége.
Csak ez a bolt közel 30 új munkahelyet teremt, de
hamarosan újabb bérlők is érkezhetnek a köz-
pontba, így összesen akár több száz új munka-
hely is létesülhet. A Pannon-Víz ügyfélszolgálata
már itt működik, de a közeljövőben a Győr-Szol és
az önkormányzat is nyit majd irodát – mondta Si-
mon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. 

„Az ellenzéktől folyamatosan azt kaptam, kap-
tuk, hogy az ETO Park egy szellemváros és az
is marad, íme a bizonyíték, hogy ez nem így
van, és közös munkával, együttgondolkodással
komoly sikereket tudunk elérni. A gyárvárosi-
aknak komoly igénye volt egy élelmiszerbolt, a
lánc szívesen jött Gyárvárosba, és a ház tulaj-
donosa is partner volt a boltnyitásban. Nem-
csak belül újul meg az épület, de kívül is, miköz-
ben ingyenes marad a parkolás, fejlesztjük az
ETO Park környezetét, ezzel pedig újabb lendü-
letet kap a városrész fejlődése” – emelte ki
Hajtó Péter önkormányzati képviselő. 

ETO PARK: ÚJ BÉRLŐK,
ÚJ MUNKAHELYEK  

Az új tulajdonosnak köszönhetően hamarosan új bérlők népesíthetik be
az ETO Parkot, erről hétfőn sajtótájékoztatón számolt be Simon Róbert
Balázs országgyűlési képviselő és Hajtó Péter önkormányzati képviselő.
Az első fecske egy modern élelmiszer-áruház lesz az élmény- és szabad-
időközpontban, amely a tervek szerint augusztus végén nyílik meg. 

„Fontos bázis számunkra Győr, ez már az ötö-
dik boltunk lesz, de eddig Gyárvárosban még
nem voltunk jelen, örülök, hogy hamarosan itt
is megtalálhatók leszünk. Jó érzés, hogy mi is
részt vehetünk a folyamatban, melynek ered-
ményeként végre benépesül az ETO Park, mi
szívesen jöttünk ide, a tulajdonos pedig biztos
hátteret biztosít nekünk az élmény- és szabad-
időközpontban” – fogalmazott Kulcsár Dénes,
az Aldi Magyarország ügyvezető igazgatója. 

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbeje-
lentő vonala (96/50-50-55) min-
den naptári napon 0–24 órában
hívható.

Március 26-án a Győr-Szol Zrt. Jókai
utcai ügyfélszolgálati irodája 8 és 12
óra között tart nyitva (a pénztár fél
órával előbb bezár). Az Orgona utcai
ügyfélszolgálati iroda és a telefonos
ügyfélszolgálat zárva tart.

Győrben a felszíni fizetőparkoló-
hálózat beállói március 26-án
szombati díjfizetési rend szerint
vehetőek igénybe. Az I. és a II.
övezetben, valamint a Széchenyi
István Egyetem P5 és P6 jelű fi-
zetőparkoló-zónájában 8 és 14
óra között díjköteles a parkolás, a
III. övezetben díjmentes. A Jókai,
a Révai, az Árpád, a Vásárcsarnok
és a Dr. Petz Lajos parkolóház-
ban, valamint a Dunakapu mély-
garázsban folyamatosan a szoká-
sos, érvényben lévő díjakért lehet
parkolni. 

A vásárcsarnok március 26-án
szombati nyitvatartási rend szerint,
6-tól 14 óráig várja a vásárlókat, a
Dunakapu téri piacon 6 és 13 óra
között lesz kereskedés.

A Barátság Sportpark március 26-
án rendes nyitvatartási rend sze-
rint 7 és 22 óra között látogatható,
a Bercsényi ligetben a fitneszpark,
illetve a sportpályák 7 és 21 óra
között vehetőek igénybe.

A Szabadhegyi, Nádorvárosi, Rév-
falui, Újvárosi, Sugár úti, Templom
úti, Malomsori és Koroncói úti köz-
temetők a téli nyitvatartási rend-
nek megfelelően 8 és 17 óra kö-
zött látogathatóak.

TÁJÉKOZTATÓ
A GYŐR-SZOL ZRT.
SZOMBATI 
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL 
ÉS NYITVATARTÁSI
RENDJÉRŐL

Hajtó Péter, Simon Róbert Balázs, Kulcsár Dénes,
és az ETO Park képviseletében Simon Csaba
mutatta be a beruházás terveit

Kara Akos: jó ütemben
haladnak az új, kétszer
kétsávos, Győr és Pápa
között épülő út mun-
kái. Már megkezdő-
dött a Ménfőcsanak és
Gyir mót között újon-
nan megvalósuló egyik
körforgalom megépí-
tése is. Képünkön a
képviselő és a NIF Zrt.
munkatársa, Bátay
Attila. 

Épül a turbó-
körforgalom
Gyirmótnál
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„Sokszor harcoltunk együtt és egy-
másért is, az egész világban példát-
lan a lengyel–magyar barátság,
aminek szeretnénk, ha senki sem
állna az útjába a következő ezer év-
ben sem. Mi itt Győrben méltókép-
pen őrizzük és ápoljuk a két nép ba-
rátságát és annak emlékét, nem
véletlenül áll 2006 óta itt, Nádorvá-
rosban, a Bem téren a lengyel–ma-
gyar barátság emlékműve” –
mondta ünnepi köszöntőjében dr.
Pergel Elza alpolgármester. 

„2007 óta hivatalos ünnep a len-
gyel–magyar barátság napja,
március 23-a, amikor világszerte
összegyűlnek az ottaniak, hogy
közösen emlékezzenek meg a két
nép szorosan összefonódó sorsá-
ról. Közös a történelmünk, sok-
szor bizonyítottuk, hogy mindig
számíthatunk egymásra. Győr kü-
lönösen is sokféle módon őrzi ba-
rátságunk emlékeit, ezért külön
köszönet jár önöknek, győriek-
nek” – mondta az ünnepségen
Andrzej R. Kalinowski, a Lengyel
Köztársaság konzulja. 

A LENGYEL–MAGYAR
BARÁTSÁG PÉLDÁTLAN
A VILÁGBAN 

Az ezeréves lengyel–magyar barátság példátlan az
egész világban. Ezt mondta Győr alpolgármestere
szerdán, a lengyel–magyar barátság napja alkalmá-
ból, a nádorvárosi Bem téren tartott ünnepségen. 

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Vig Norbert

„A háború elől menekültek segítését
fontos feladatnak tartjuk, küldtünk
tartós élelmiszert, ruha- és tisztál-
kodási adományokat Kárpátaljára,
Záhonyba, és most a győri befoga-
dóhelyet is segítjük” – emelte ki Li-
povics Tamás, az Innovatív Group
ügyvezetője a csütörtökön tartott
sajtótájékoztatón. Az adományo-
zásban az Innovatív Group mellett a
Patent Csoport, a Büchl Hungria Kft.,
a HIS-Hungary Kft., a Daru Unió Kft.
és az Atlas daru Magyarország Kft.
vett részt. A cégcsoport a kezdetek-
től támogatja a menekültügyet, ab-
ban segít, amire szüksége van a ka-
ritatív szervezeteknek.

Simon Róbert Balázs országgyűlé-
si képviselő szerint az együttmű-
ködés ismét jelesre vizsgázott
Győrben, és kiemelte: „a kormány-
zat álláspontja az, hogy számunk-
ra a béke a legfontosabb, de amíg
tart a háború, addig segítő kezet
nyújtunk a hozzánk érkezőknek.”

Szintén az összefogásért mondott
köszönetet dr. Pergel Elza alpol-
gármester, aki hangsúlyozta, most
a legfontosabb feladat a gyerekek
oktatásának, az óvodai és bölcső-
dei ellátás megszervezése.

ÖSSZEFOGÁS A MENEKÜLTEKÉRT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. O. Jakócs Péter

A Zrínyi úti kórház területén kialakított menekült-
befogadóhelyen hat cég összefogásával két konténert
helyeztek el az adományok tárolására, valamint kiépí-
tették a szélessávú internetet, hogy az itt élők tart-
hassák a kapcsolatot otthon maradt családtagjaikkal.

Dr. Tóth Zsuzsanna, a Magyar Vö-
röskereszt megyei elnöke arról
tájékoztatott, hogy jelenleg 200
menekült van a Zrínyi úti befoga-
dóhelyen, közöttük jelentős
számban gyerekek. Az ő foglal-
koztatásuk nagyon nagy feladat,
az önkéntesek, tanítók, óvónők
már foglalkoznak velük és hama-
rosan az iskolaköteles gyerekek
oktatását is megkezdik. Az
egészségügyi ellátásban is nagy
segítségre szorulnak, négy gyer-
mekháziorvos vállalta, hogy
megkezdik a beoltásukat.

TANÍTJÁK ÉS OLTJÁK A GYEREKEKET

Az ünnepség keretében a konzul a
lengyel köztársasági érdemrend
lovagkeresztjét adta át dr. Wa-
lawska Joannának, aki a laudáció
szerint sokat dolgozott és renge-
teget tett az elmúlt évtizedek so-
rán a lengyel–magyar barátság
megőrzése, valamint a helyi ma-
gyar kisebbség fennmaradása ér-
dekében. A Bem téri ünnepség ko-
szorúzással zárult. 
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Atetőtéri játszóteret a szombati premier
előtt adták át hivatalosan. „Régi-új
helyszínt avatunk, ugyanis a Padlás-

színház 1993 és 2000 között sikeresen mű-
ködött itt, a Czuczor utcában, aztán átkerült
a játszóhely a Kisfaludy Terembe. Amikor
megválasztottak igazgatónak, mániákusan
kerestem azokat a helyeket, azokat a tereket,
ahol még színházat lehet csinálni, hogy önök-
kel még szorosabbra fűzzük a párbeszéd lehe-
tőségét” – hangsúlyozta Bakos-Kiss Gábor, a
Győri Nemzeti Színház igazgatója.

„Több évtized után színházi társulatot hoztunk
létre, és huszonkét év után ismét kinyithat a
Padlásszínház, ahol sokkal intimebb előadáso-
kat lehet bemutatni, intimebb kommunikációt
lehet létrehozni a színész és a néző között” –
emelte ki köszöntőjében dr. Dézsi Csaba And-
rás polgármester, majd arról beszélt, hogy
mennyire aktuális témát dolgoz fel a „152 lé-

pés Auschwitz felé” című előadás. „Háború
pusztít a szomszédban, s mindenki arra gon-
dol, hogy nálunk ez nem történhet meg. Az
előadás arra hívja fel a figyelmet, hogy azok a
gonoszságok, amelyek a II. világháborúban
megtörténtek Európában, ne ismétlődjenek

Több mint két évtizednyi szünet után fellebbent a függöny a Czuczor
Gergely utcai Padlásszínház színpadán. Szombattól ismét nézők
tölthetik meg a tetőteret, amelyet néhány éve felújítottak. Nyitó
előadásként Karácsony Gergely „152 lépés Auschwitz felé” című da-
rabját láthatta a nagyérdemű. 

INTIMEBB ELOADÁSOKKAL
KÉSZÜLNEK A SZÍNÉSZEK

MEGNYÍLT A PADLÁSSZÍNHÁZ, A RÉGI-ÚJ JÁTSZÓHELY 

´́

Szerző: Földvári Gabriella
Címlapfotó: Ács Tamás
Fotó: Marcali Gábor

meg újra!” – hangsúlyozta a város vezetője a
szombat esti megnyitón.

A Győri Tavaszi Fesztivál keretében az első
premieren Karácsony Gergely, a Győri Nemzeti
Színház művésze „152 lépés Auschwitz felé”
című, a kaposvári Kaleidoszkóp VersFesztivá-
lon díjat nyert, katartikus előadását láthatták
a résztvevők Nagy Márk rendezésében. A mo-
nodráma Rudolf Höss, az auschwitzi haláltá-
bor parancsnokának szemszögéből tárja a né-
zők elé a koncentrációs táborok borzalmait. A
szövegkönyv a háborús bűnös emlékiratai és
történelmi beszámolói alapján készült. Az elő-
adás arra keresi a választ, hogy válhat náci tö-
meggyilkos egy ötgyermekes családapából.
Színészileg is izgalmas kihívást jelent egy ilyen
szűk térben fenntartani a nézők figyelmét
majdnem két órán keresztül – árulta el Kará-
csony Gergely. A Padlásszínház kiváló terepet
biztosít az egyedi, a szövegeket mélyen elem-
ző kortárs daraboknak, így az itt bemutatott
előadások is elsősorban azokhoz szólnak, akik
szeretik az újító, kortárs, színészközpontú
produkciókat. 

A szombati premier után, április elsején Szina
Kinga Add tovább! című estjét, majd április 7-
én Jáger András Álmom az Isten zenés, bábos
verselését láthatják az érdeklődők. Karácsony
Gergely előadása április 14-én kerül ismét a
Czuczor utcai Padlásszínház színpadára. 
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Nagyjából két hete vagyunk túl az első valódi
kőszínházi bemutatóján. Volt drukk?
Jóféle izgalom volt. Vártam, hogy a családom is
láthassa, mi az, ami engem annyira feltölt az
elmúlt időszakban, amit olyan nagy szeretettel
csinálok. Izgultam egy kicsit, amíg fel nem
mentem a színre, onnantól meg vitt a hév.

Az első sorban ültem és láttam egy pici kéz -
remegést a szélesebb mozdulatoknál...
Persze, az elején még a lábam is remegett.
Hatalmas dolog ez nekem. Ráadásul az első
megjelenésemnél magas sarkúban állok, ami
külön egy nehezítő tényező. Habár én soha
nem voltam egy olyan kifejezetten „magas-
sarkús” lány, megtanultam annak lenni. Van
benne valami furcsa erő. Aztán ez a remegés
átalakult, elillant.

Nem akármilyen debütálás ez a színházban,
hiszen egy osztott főszerepet játszhat Kubik
Annával, amit a Jászai-díjas színésznőnek ír-
tak. Azonban önnek is telitalálatnak tűnik a
szerep…
Mert az. Teljesen fel tudok benne szabadulni,
nem kell lekorlátoznom az energiáimat és el-
képzelhetetlen, hogy sok legyek. Ez az egyik
leg ideálisabb eset számomra. Boldog vagyok,
amikor azt érzem, vagy úgy hallom, hogy sike-
rül visszaadnom a korai évek „fedáksáriságát”.
Nagyon megtisztelő, hogy Kubik Annával,
Csankó Zoltánnal, Mézes Violettával egyáltalán
egy színpadon állhatok. Hálás vagyok értük,
mint ahogy minden egyes találkozásért az ott
töltött időszakban.

Hogy találta meg ez a szerep?
Nyáron felhívott Bakos-Kiss tanár úr és meg-
keresett Olt Tamás, hogy rám gondoltak, mit

SÓVÁRI-FEHÉR ANNA OSZTOTT FŐSZEREPBEN DEBÜTÁLT KŐSZÍNHÁZBAN

„NEM GONDOLTAM, HOGY JULIKA IS LEHETNÉK”
Kockás sapi, szoknya, harisnya,
bakancs, frissen mosott haj és egy
emberméretű hátizsák. Így érke-
zett Sóvári-Fehér Anna az interjúra.
Előző este előadása volt a Győri
Nemzeti Színházban, most pedig
Kaposvárra indul az egyetemre,
ahol a színészmesterséget tanulja.
Jó tanuló lehet, hisz élete első sze-
repe máris egy főszerep lett...

szólnék hozzá, ha én lennék a Kubik Anna
mellett a fiatal Fedák Sári a jövő évadban a
Győri Nemzeti Színházban. Teljesen lefagy-
tam. Azt szólnám hozzá, hogy „hű”. Persze,
hogy egyből rávágtam az igent, de egészen az
olvasópróbáig nem mertem elhinni, hogy ez
valóban megtörténik. Biztos voltam benne,
hogy lesz egy kezdeti izgalom, de általában
csak addig izgulok, amíg teljesen bele nem ve-
tem magam valamibe.

A győri közönséget egészen biztosan meg-
hódította, hogyan áll a szakma a teljesítmé-
nyéhez?
Izgalmas visszajelzéseket kaptam azoktól,
akikkel beszélgettem az előadásról. Pozití-
vat és ösztönzőt egyaránt. Elmondták, hogy

miben kell fejlődnöm, segítenek megtalálni
az ehhez vezető utakat, hogy hogyan lehet-
ne még olyanabb. Csodaszép dolgokat kap-
tam a próbafolyamattól és kapok az előadá-
soktól. Zöld lámpákat. Kertes Ancsának na-
gyon hálás vagyok az őszinteségéért, a sze-
retetéért, és hogy Schwimmer Jánossal
együtt visszaadták nekem az éneklés sza-
badságát. Kubik Anna „őrangyali szeretete”,
ahogy nagyon finoman próbál terelgetni,
rengeteget adott és ad. Fontosnak tartom a
kritikát, hiszen szeretnék folyamatosan ta-
nulni, vágyok a fejlődésre, ehhez pedig szük-
ségem van arra, hogy teljesen őszinte visz-
szajelzést kapjak, akkor is, ha adott esetben
rosszulesik. Majd egyszer már nem fog. Ad-
dig meg használom.

A bemutató óta fejlődött a szerep?
Úgy érzem. Folyamatos mozgásban van. A lé-
nyege egy és változatlan, viszont minden elő-
adáson felfigyelek valami újdonságra – egy fél-
mondatra, egy mozdulatra, egy szünetre, vala-
mi olyan apróságra, ami addig elkerülte a fi-
gyelmemet. Ezeket igyekszem folyamatosan
formálni. De csak játékból.

Ha jól emlékszem, decemberben kezdődött a
darab próbafolyamata, milyen tapasztalatokat
szerzett?
A mások sikere nem az én kudarcom. Teljesen
más impulzusok értek, mint az egyetemi ok-
tatásban. Azonnal éreztem, hogy itt már nem
babra megy a játék, ennek ellenére nagyon
hamar feloldódtam. Amikor ide kerültem, úgy
döntöttem, hogy egy tiszta lap vagyok. Az ed-
digi, „rendkívül hosszú” életem során nem
éreztem még magam ennyire „önazonosnak”,
mint most.

Itt most Győrben elindult önnel valami. Milyen
tervei vannak a jövőben? Szerepel benne
egyáltalán a győri színház?
Ha gondolnak rám, én nagyon szívesen ját-
szanék itt a jövőben. Áprilistól a Karinthy
Színházban kezdek próbálni, Budapesten.
Berettyán Nándor Szarvaskirályt rendez, ez
egy izgalmas kihívás abból a szempontból,
hogy két szerepet játszok majd párhuzamo-
san az előadásban. A legjobb barátnőm lesz
a főszereplő. Nagyon várom. A Gozzi darab
bemutatója augusztusban lesz Gyulán és
szeptembertől fogjuk játszani a Karinthy
Színházban.

Első valódi színpadra lépés után talán hülye-
ség ilyet kérdezni, de mi az a szerep, amit min-
denképp eljátszana?
Amikor Pregitzer Fruzsina (a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond színház színművésze – a
szerk.) az első felvételimre készített, a Mari
monológ volt a kedvencem a Liliomból. Min-
dig azt gondoltam, hogy én lennék a Marika,
sose jutott eszembe, hogy lehetnék akár a fő-
szereplő, Julika is. Most azt érzem, hogy egy-
szer majd mégiscsak lehetek.

Zenés színház vagy prózai?
Is. A zenélés vágya hozott össze a színházzal.
Attól függetlenül, hogy szeretek énekelni, sokat
kell még benne fejlődnöm, de tudom, hogy ez
is menni fog. Prózai darabokat is szívesen ját-
szanék, teljesen más élmény, más szempont-
ból elmerülős. Azt tanultam, okkal érkeznek a
szerepek. Hiszek abban, hogy megtalálnak
majd azok a szerepek, amiknek meg kell talál-
niuk. És engem kell megtalálniuk.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter
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A BIZTONSÁG MINŐSÉGE
myPATENT, A 21. SZÁZAD VAGYONBIZTONSÁGA

A magyar vagyonvédelmi cégek között elsőként fejlesztett ki egy teljes körű ügyfélkiszolgá-
ló applikációt a Patent Csoport. A myPatent applikációval nemcsak áttekinthetik szerződé-
seiket, számláikat az ügyfelek, de fizethetnek is és extra vagyonvédelmi szolgáltatásokat is
kérhetnek anélkül, hogy otthonukból, irodájukból kimozdulnának. Kövecses Rolanddal, a
Patent Távfelügyelet Győr ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

Már a telefonjukon is megnézik 
az emberek, kit válasszanak
Kövecses Roland elmondta, az emberek számára
egyre fontosabb lesz családjuk és vagyonuk biz-
tonsága. Amikor vagyonvédelmi szolgáltatót vá-
lasztanak, sok minden szempontot figyelembe
vesznek. Megnézik a cég központját, a honlapját,
de ma már egyre inkább azt is, hogy rendelkezik-e
ügyfélkiszolgáló applikációval. Ezért is fejlesztet-
ték ki két éve a myPatent applikációt, amely in-
gyenes és mindenki számára elérhető. Sokakban
felmerül a biztonság kérdése egy applikációval
kapcsolatban. Az ügyvezető kifejtette, a bankok,
biztosítók applikációihoz hasonlóan a myPatent
is a legkomolyabb biztonsági garanciákat nyújtja
a cég ügyfeleinek. 

Miért szeretik a myPatentet?
A kényelem a legfontosabb indok. Az ügyin-
tézés már csak pár kattintás. A régi számlák,
szerződések előhívása az applikáció segítsé-
gével gyorsan megoldható. Ám ami még
ezeknél is fontosabb, fejti ki az ügyvezető, a
számlák azonnali kifizetése és nyomköveté-
se. „Amióta a GooglePlay áruházból és az
Appstore-ból is elérhető az applikációnk, kö-
zel kétezren már letöltötték. A Patent Távfel-
ügyelet ügyfelei eddig csak jókat mondtak ró-
la, és várják az újabb és újabb lehetőségeket,
amit ez a 21. századi, vagyonvédelmet támo-
gató program nyújthat.

Extra szolgáltatások csak a Patenttól
A Patent a vagyonvédelem területén nem
csupán az egyik legnagyobb, de az egyik leg -
innovatívabb vállalkozás is Magyarországon.
A távfelügyeleti szolgáltatás, amelyben a há-
zak, irodák, intézmények és üzemek riasztó-
rendszereit felügyelik, fontos és népszerű,
mert a biztonság minőségét jelenti. Kövecses
Roland elmondta, a patentos érték az állandó
fejlesztés, és a fejlesztés mögött a képzett
szakemberek. A győri diszpécserközpontba
több ezer jelzés fut naponta be. A 24 órában
dolgozó diszpécserek ezeket kezelik. Ha kell,
riasztják a fegyveres elfogókat, vagy éppen a
tűzoltókat. Az ügyfelek minden
eseményről értesítést kaphat-
nak SMS-ben, és a myPaten-
ten keresztül azt is kérhetik,
hogy heti, havi naplózást kap-
janak arról, mi történt a védett
objektumban.

Ingyenes tanácsadás, 
kedvező árak, 
vezeték nélküli riasztók
A patentos vezető azt javasolja, ha valaki csa-
ládjáról, értékeiről, vállalkozásáról szeretne
gondoskodni, mindenképpen hívja fel a Pa-
tent üzletkötőit. Ők ingyenes tanácsadással
segítik azt, hogy mindenki az igényeinek
megfelelő legmodernebb rendszert tudja

választani. A Patent a legmoder-
nebb Ajax riasztókat is szereli,
amelyek modern designnal és ve-
zeték nélküli szerelhetőséggel
rendelkeznek. Mindezt nagyon
barátságos áron. 

„A biztonság mindig fontos volt,
napjainkban még inkább azzá vált.
Szívesen segítünk tanácsokkal, be-
mutatóval mindenkinek. Nálunk

nyitott ajtót találnak az ügyfelek. Javaslom is
azt, mielőtt szolgáltatót választanak, nézzék
meg az irodájukat, a honlapjukat, azt, hogy
amit ígérnek, be is tartják. A Patent 32 éve a
biztonság minősége” – mondja beszélgeté-
sünk zárásaként Kövecses Roland. (x)

Kövecses Roland ügyvezető igazgató

< TÖLTSE LE MOST A MYPATENT APPLIKÁCIÓT!



„Ha a vendégünk nem talál kedvére valót,
szívesen elkészítjük a kívánságát. Rugal-
masan, tettre készen szeretünk hozzáállni
az élethez. A pultnak köszönhetően köz-
vetlen kapcsolatot alakítunk ki az em-
berekkel” – meséli Hoffmann Péter.

„A hangulatos, napernyőkkel gaz-
dagított terasz jó szolgálatot tesz,
amikor beköszönt a jó idő. A ki-
ülő téliesítése jövőbeni terve-
ink egyik sarokköve, csakúgy,
mint a tematikus – sör-, illet-
ve borkóstolóval egybekötött
– események szervezése –
mondja Kovács Krisztián, aki a pizzá-
kon túl lepényeiket, szendvicseiket,
és sokszínű frissítőiket is jó szívvel és
hatalmas mosollyal ajánlja. (x)
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A KOHO-BAN KÉSZÜL

KOvács Krisztián és HOffmann Péter Győrbe repítik az igazi olasz pizzák ízélményét. A mesterien kiválasz-
tott alapanyagok és a 72 órás vadkovász érlelésű tészta náluk csupán a kezdet. Az ételek mellé mindig
mosoly és jókedv a köret.

9025 Győr, Bercsényi liget 82/4.   |   Kedd–szombat: 11:30–21:30   |   Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: +36-96/807-717, +36-30/750-9515

AZ IGAZI PIZZA

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

Amediterrán konyha alapértékei előtt
tisztelegnek a Pizza KOHO megálmodói:
a frissességből és az alapanyagok minő-

ségéből sosem engednek. A lisztek, sajtok, fel-
vágottak és sonkák egyenesen Olaszországból
érkeznek, friss zöldségekért pedig heti három-
szor látogatják a helyi termelőket.

„Régi álmunk vált valóra azzal, hogy saját üzletet
nyitottunk 2020 őszén. Mindketten felszolgáló-
ként dolgoztunk, sokévnyi vendéglátós tapasz-
talatot hoztunk magunkkal. A pizzakészítés alap-
jait és fortélyait Simon Zoltán pizzamestertől ta-
nultuk” – idézi fel Kovács Krisztián.

A Koho-pizza tésztája vékony és ropogós, a
paradicsomszósz házi készítésű, a zöldségek
és egyéb feltétek pedig kincsként őrzik saját
karakterüket. Nem meglepő, hogy törzsven-
dégeik között olaszok is vannak… A kiszállí-
tást éppen azért nem vállalták be, mert ha ez
a minőség a dobozban dunsztba kerül, veszít
a varázsából.

Az alapítók hűen ragaszkodnak szellemi sza-
badságukhoz, nem szeretnének beleszürkülni
egy egyoldalú kínálatba. Gyakran frissül KOHO-
tippjük is, ami az aktuális szezon és kreativitá-
suk alapján szokott megszületni.

pizzakoho.hu
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„Fecskebarát hely” cím adományozásával buzdít a villás farkú madárkák védelmére a Környezetvédelmi
Bizottság. A részletekről Markó-Valentyik Anna számolt be lapunknak.

Az a célunk, hogy kiemeljük azokat a családi és
társasházakat, éttermeket, ipari csarnokokat,
intézményeket, templomokat, ahol fészkelnek
fecskék, és az ott lakók ezt nemcsak megtűrik,
hanem támogatják is.

Hogyan támogathatjuk ezeket a hasznos és
kedves madarakat?
Ha van kertünk, akkor sárgyűjtő hely kialakításá-
val. Erre egy kis terület, akár fél méterszer egy-
méteres is elegendő. Ahol viszont minden felület
le van burkolva, ott ez természetesen nem vár-
ható el. Szerencsére szélesebb körben kezd is-
mertté válni a fecskepelenka. Ez egy fadeszka
vagy fémlap a fészek alatt, ami elsősorban arra
szolgál, hogy felfogja az ürüléket. Másodsorban
védi is a madarakat. Győrben gyakran szeles az
időjárás, sokszor viharos. Ha költési időszakban
az erős szél leveri a fészket, akkor ez a pelenka
megfogja a még repülésre képtelen kis fiókákat,
így azután megfelelő segítséggel megmenthe-
tők. Van olyan társasház, ahol sok fészek van és
a lakók maguktól fölpelenkázták ezeket. Nagyon
számítunk arra, hogy minél többen csatlakoznak,
mert lételem, hogy a fecskék minél nagyobb
számban költsenek nálunk.

Aki ennél is többet szeretne tenni, készíthet
műfészket. A szakemberek azonban ezt csak
olyan helyen ajánlják, ahol már van fecske. Ahol

nincs, és nem is volt az elmúlt években, ott fe-
lesleges próbálkozni, azt a helyet valamiért
nem kedvelik.

Mire jó a műfészek?
A fecskék akár háromszor is költhetnek, amíg
itt vannak. Így előfordul, hogy az első fészekalj
még nem repült ki, de már érkezne a második
költés. Ilyenkor beköltöznek a fölajánlott fé-
szekbe. Akkor is jó a műfészek, ha az eredeti
tönkremegy. Nálunk ez történt, egyik napról a
másikra leszakadt. Szerencsére nem volt ben-
ne fióka és tojás, de a fecskepárunk fészek nél-
kül maradt. Fölszereltünk két műfészket és az
egyikbe be is költöztek. Amire figyelni kell, hogy
a fajtájának megfelelő fészket tegyünk fel.

Ha a felsoroltak közül a győriek bármit elkészí-
tenek és erről fotókat küldenek a vfpgyor@
gmail.com-ra, akkor esélyesek a „Fecskebarát
hely” címre.

Érdemes felkeresni a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület (MME) honlapját, ahol
megtudhatjuk, hová, milyen módon érdemes
sárgyűjtő helyet, valamint fecskepelenkát és
műfészket készíteni, illetve kihelyezni. https://
www.mme.hu/fecskevedelmi_eszkozok                                  

FECSKEBARÁTOK KERESTETNEK

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

KVÍZ
Mivel tehetjük fecskebarát hellyé
lakóhelyünket?
a. sárgyűjtő hely kialakításával
b. térkövezéssel
c. füvesítéssel

Milyen madár a fecske?
a. itt telelő madár
b. vándormadár
c. mindkettő

Miért hasznosak a fecskék?
a.  szépen csivitelnek
b. sok szúnyogot fogyasztanak
c. levéltetveket esznek

Hányszor költenek évente a fecskék?
a. egyszer
b. kétszer
c. háromszor

Miből építik a fecskék a fészküket?
a. faágakból
b. falevélből
c. sárból

A helyes megfejtést április 1-ig kérjük bekül-
deni a kobi@gyor-ph.hu e-mail-címre. A meg-
fejtők között ajándéktárgyakat sorsolunk ki.
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Négyszemközt a nőgyógyásszal rova-
tunk februári számában kezdtünk el
foglalkozni az endometriózis témájá-
val. Roppant fontos, hogy minél előbb
meglegyen a diagnózis és a megfelelő
terápia. Dr. Börzsönyi Ágnes szülész-
nőgyógyász szakorvos segít jobban
megérteni e rejtélyes betegséget. 

„Az első, az endometriózisról szóló cikk után sok
kérdést kaptam és ez jó jel! Azt jelenti, hogy a
nők megértették az üzenetet: ha endometrió-
zisra utalnak a tünetek – például igen erős alhasi
fájdalom és meddőség –, nem érdemes halo-
gatni, hogy elmenjünk nőgyógyászhoz! Az en-
dometriózis diagnosztizálása azonban általában
nem egyszerű. Fontos a kórelőzmény megfelelő
felvétele és az árulkodó tünetek megfelelő ér-
tékelése. A tünetek közül kiemelendő a ciklikus
fájdalom a menstruáció idején, illetve a krónikus
kismedencei fájdalom az esetek mintegy 50
százalékában. Fájdalmas, görcsös menstruáció
endometriózis fennállása esetén 60-80 száza-
lékban figyelhető meg, tehát ezért is hangsúlyo-
zom, hogy ne törődjünk bele a fájdalomba, kér-
jünk segítséget! Sajnos a meddőségről is beszél-
nünk kell, mert a betegek 30-40 százalékánál
jelentkezik. Továbbá az endometriózisos pácien-
sek negyede számol be fájdalmas közösülésről
– ismertette dr. Börzsönyi Ágnes. 

A doktornő arról is beszélt, hogy a betegség di-
agnózisához ritkán elegendő nőgyógyászati
kétkezes tapintásos kismedencei vizsgálat. A
képalkotó lehetőségek közül az ultrahangot al-
kalmazzák a leggyakrabban. Ám bizonyos ki-
terjedt esetekben CT-re, MRI-re, esetleg hó-
lyag- és húgycső-, valamint vastagbéltükrö-
zésre is szükség lehet.

„A sokszor bizonytalan és nem specifikus tüne-
tek és vizsgálati leletek miatt a laparoszkópia a
legfontosabb és leghatékonyabb diagnosztikus
eszköz. Akár néhány milliméteres elváltozások is

okozhatnak meddőséget vagy komoly fájdalmat.
Ezek az elváltozások a laparoszkópián kívül más-
hogy nem diagnosztizálhatók biztonságosan.
Fontos azonban arra is felhívni a figyelmet, hogy
a tünetek és a laparoszkóppal talált kép súlyos-
sága nem mutat szoros összefüggést. A pana-
szok inkább a beszűrődés mélységével, mint fel-
színi kiterjedtségével vannak arányban – hang-
súlyozta a doktornő.

„Az endometriózis kezelhető, de idült, krónikus
betegség: még sikeres terápiát követően is ké-
pes ismét fellángolni! A kezelés gyógyszeres és
sebészi úton is lehetséges, de fontos tudni,
hogy a gyógyszeres kezelés elsősorban a pa-
naszok enyhítésére szolgál, a betegség meg-
szűnése általában nem várható. Sajnos a med-
dőséget sem javítja, ráadásul bizonyos formái
komoly mellékhatásokat okozhatnak.” A gyógy-
szeres terápia elméleti alapja, hogy a menst-
ruáció felfüggesztésével a kóros helyen talál-
ható méhnyálkahártya-részletek sem működ-
nek, illetve egy mesterséges menopauzaszerű

vagy terhességet utánzó állapot során ezek a
kóros endometrium-részletek elsorvadhatnak.
Több készítmény is választható, a megfelelő
melletti döntésben pedig a beteg orvosa nyújt-
hat szakértő segítséget.

„Az endometriózist egyedül a sebészi kezelés
szünteti meg. A betegek jelentős részénél a med-
dőség kivizsgálása során derül fény a betegségre.
Az ő esetükben kimondottan fontos a konzerva-
tív, szervmegtartó kezelés a későbbi sikeres gyer-
mekvállalás céljából. Erre a betegségre is igaz: mi-
nél előbb felfedezzük, annál előbb nyújthatunk
segítséget! – zárta dr. Börzsönyi Ágnes.  

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

Ha szeretne témát javasolni 
a „Négyszemközt 
a nőgyógyásszal” című 
rovatunkba, akkor kérjük, írjon
nekünk a negyszemkozt@
gyorplusz.hu e-mail-címre!  

FONTOS, HOGY FELISMERJÜK
AZ ENDOMETRIÓZIST! 

MEDDŐSÉGET IS OKOZHAT



Tóth Titanilla Róza pici gyerek
kora óta rajzol, majd grafiká-
kat készített, próbálkozott az

akrilfestéssel és az elektrografiká-
val is. Az alkotásai bepillantást en-
gednek az ő belső világába. Ked-
vencei a kis rókák, az állatok, amiket
sokszor és sokféleképpen megörö-
kített már. Szeret tájképeket készí-
teni, virágos mezőket és sötét er-

dőket. Elsősorban akrilfestékkel
dolgozik, és kedveli az élénk színek
használatát. Folyamatosan rajzol,
de van olyan, hogy egy-egy alkotá-
sát néhány hétre félreteszi és ké-
sőbb folytatja, máskor pár óra alatt
elkészül a mű. Az elektrografikát
pedig azért kedveli, mert könnyebb
szerkeszteni, kijavítani a hibákat.
Titanilla szeretne leérettségizni, a
mosonmagyaróvári Hunyadi Má-
tyás Technikumba jár, ahol édes-
anyja gyógypedagógus. Ildikó sze-
rint lánya nagyon szerény, jól beil-
leszkedett az iskola közösségébe,
az osztálytársak szeretik a félénk,
kedves lányt, és ahol a képessége-
ihez mérten igyekszik tanulni. Tita-
nilla elárulta, grafikával, festészettel
szeretne foglalkozni, így kíván hasz-
nos tagja lenni a társadalomnak. 

A víz világnapjára készített plakátjá-
val sokakat elbűvölt már, azt szeret-
né, hogy Győr ezt a képet válassza a

Csodálatos grafikákat, festményeket készít Titanilla, az ő egyéni látásmódja szerint. A húszéves lány auto-
didakta módon fejleszti magát, művész-tanár segítsége híján az internetről les el technikákat. Titanilla ta-
nulni szeretne, de autistaként, és a család anyagi támogatása nélkül nem tud.

AZ AUTISTA LÁNY CSODÁLATOS VILÁGA
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Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

jeles napra. A képen központi gon-
dolatként a lány arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy mennyire szennyez-
zük vizeinket, és hogy ennek véget
kell vetni. Egy kéz tartja a Földet, a
víz körforgását ábrázolva, körben a
vízmolekulákat ábrázolta, és látható
rajta egy boldog békacsalád is. 

Titanilla felajánlotta, elkészíti a vá-
ros ikonikus épületeinek a grafikáit
is, ehhez azonban támogatásra és
szakmai segítségre is szüksége
lenne. Ezzel járulna hozzá Győr

autistaként felvették volna. Titanilla
nemcsak rajzolni, festeni tanult meg
önerőből, hanem angolul is. Angolul
olvas a neten olyan dolgokról, amik
őt éppen foglalkoztatják. Évek óta
legjobb barátja, társa a cicája, egy
csupasz macska, de húga is segíti
mindenben, amire szüksége van. 

A család anyagi helyzete nem enge-
di meg, hogy magán művész-tanárt
fogadjanak mellé, aki személyesen,
türelemmel foglalkozna vele, pedig
erre lenne a legnagyobb szüksége a
tehetséges, fiatal lánynak. 

művészeti értékei nek gazdagítá-
sához. A fiatal lány boldogan il-
lusztrálna gyerekkönyveket is, de
akár annak is örülne, ha az ő
rajzai hoz írna valaki mesét. 

Titanilla közszolgálati munkán volt a
mosonmagyaróvári tűzoltóságon,
ahol a parancsnok azzal bízta meg,
rajzolja le a tűzoltóság épületét. Az
elkészült grafika annyira megtet-
szett a dolgozóknak, hogy az ottani
múzeumban állították ki. 

Ildikó lányáról elmesélte, hogy szü-
letésekor a nyaka köré tekeredett a
köldökzsinór, de kezdetben nem
vették észre, hogy az oxigénhiány
károkat okozott nála, ez csak ké-
sőbb derült ki. Beszélni is csak öt -
évesen kezdett el, akkor azonban
már folyékonyan társalgott. Azóta is
keveset szól, de nagyon szépen, vá-
lasztékosan beszél, saját szavakat is
alkotott. Az édesanya gyógypeda-
gógusként mindent megtett gyer-
meke fejlődésért, de miután elvé-
gezte a nyolc általánost, nem volt
olyan művészeti középiskola, ahová



Április 2-a az autizmus világnap-
ja. Győrben Árnics Katalin volt az,
aki a Magyar Vöröskereszt Győr-
Moson-Sopron Megyei Szerve-
zetének autizmussal élő
gyerme keket támogató csoport-
ját vezette, hosszú éveken át
munkálkodott azon, hogy Győr-
ben több színtéren segítse az
autizmussal élő gyermekeket,
családjukat, az őket körülvevő
környezetet és a szakembereket.
Többek mellett szervezte az
autizmus világnapjának helyi
programjait, a kékkötést, a szín-
házi és koncertelőadásokat az
érintetteknek. Lassan három
éve, hogy Kati nincs közöttünk,

de férje, Kurcsis László képzőmű -
vész továbbviszi szellemiségét. 

Üzenet – stációk fényből és sötét-
ből címmel nyílik Kurcsis László tár-
lata március 25-én 16.30-kor a Tri-
angulum Galériában. „Ez az önálló
kiállítás az én keresztutam. Ezekből
a fényből és sötétből születő ala-
kokkal állítok emléket annak az
embernek, aki negyedszázadon ke-
resztül társként vigyázott rám, állt
mellettem, és lett az én védőan-
gyalom, és a balettművész lányom
édesanyja. Ezért mutat ez a kiállí-
tás túl önmagán, így válnak a képek
és ez a tárlat mementóvá és üze-
netté is egyszerre. A szakrális mű-
vészet lényege, ahogy Herman
Hesse mondja: „minden dolgok
mögött megmutatni Istent”.  Az itt

Borostyán-kút-kápolna, Árnics Ka-
talin emlékhelye. Gyülekező 10.30-
kor a Szent Mauríciusz-monostor
előtt (Bakonybél, Szent Gellért tér
1.). A kápolnában közös imát tart
Várszegi Anzelm. 14 órától a Boldog
Gizella Közösségi Házban a Belvá-
rosi Betyárok adnak koncertet. 

A Pamacs Egyesület pedig azt kéri,
öltözzünk kékbe és sétáljunk, 10
órakor a Bécsi kapu térről indul a
menet a Bisinger sétányhoz. Dél-
után öt órakor pedig jótékonysági
koncertet szerveznek a Szent -
lélek-templomban.

Győr idén is csatlakozik az Együtt az
Autistákért Alapítvány  #éniskékva-
gyok kezdeményezéséhez, így áp-
rilis 2-án az autizmus színébe, kék-
be öltözik a Jedlik Ányos híd. 
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AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJÁRA 

ÜZENET– STÁCIÓK FÉNYBŐL ÉS SÖTÉTBŐL
Szerző: Földvári Gabriella

maradók felelőssége az emlékezés,
de a továbblépés és a remény is, így
húsvéthoz közeledvén” – fogalma-
zott a grafikusművész.

Kurcsis László évtizedek óta sze-
replője a nagy országos és megyei
kiállításoknak. Hosszú idő után
most jelentkezik újra önálló kiállí-
tással. A kiállított alkotások a hús-
véti ünnephez is kötődnek, látha-
tók a képzőművész  „Az angyal és
a lépcső" ciklusának darabjai is.
Ezek az alkotások többrétegűek,
ahogy Kurcsis munkáinál ezt már
megszokhattuk. 

Két program is lesz az autizmus vi-
lágnapja alkalmából, az egyiket a
Kapcsok Alapítvány szervezi, Kék
túrára hívják a győrieket április 2-
án, melynek úti célja Bakonybél, a



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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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!

2022. március 25. 17

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális www.skhu.eu
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.rdvegtc-spf.eu

GONDOSKODJUNK KÖZÖSEN
AZ IDŐSEKRŐL!
A folyamatosan idősödő társadalomban egyre
nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátó-
rendszer bővítésére, legyen szó akár csak egy
idősklub napi szintű működtetéséről, vagy akár
az ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos férő-
helyek számának növeléséről. Az idősekről való
megfelelő gondoskodás nemcsak a családok-
nak jelent kihívást, hanem a szakembereket is
folyamatos tanulásra ösztönzi.

A győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény, valamint a szlovákiai Somorján található
Ambrózia Idősek Otthonának az Interreg V-A Szlo-
vákia–Magyarország Együttműködési Program
Kisprojekt Alap keretében megvalósuló „Gondos-
kodjunk közösen” című SKHU/WETA/2101/4.1/
004 azonosítószámú projektje is ezt a célt szolgál-
ja. A több mint 16 millió forintos támogatásból lét-
rejövő projektben a szakemberek a két országban
meglévő különbségek, az eltérő működési gyakor-
latok megismerésével új megközelítéseket és
megoldási modelleket dolgoznak ki, melyek pozitív
hatása a határ mindkét oldalán érezhető lesz. 

A közös munka megkönnyítésének érdekében
első lépésben a projektben elkészül a szakmai
alapfogalmak gyűjteménye magyar és szlovák
nyelven. Ezenkívül feltérképezik az idősellátás-
ban már működő „jó gyakorlatokat” és az érté-
kelést követően mindkét országban kiválasz-
tanak egyet-egyet, melyet adaptációra alkal-
mas részletességgel kidolgoznak.

Fontos célkitűzése a projektnek a Győrben már
életre hívott úgynevezett támogató csoportok
működésének folytatása, illetve a győri pozitív
tapasztalok miatt ezen csoportok létrehozása
Somorján is. A támogató csoportok feladata a
szakmák közötti együttműködés kialakítása és
fenntartása annak érdekében, hogy az idősek-
kel és a hozzátartozóikkal kapcsolatba kerülő,
az élet különböző területein dolgozó munka-
társak között hatékony információcsere alakul-
jon ki. Olyan hétköznapi találkozások esetén is
nagy jelentősége lehet ennek, mint például ha
egy postás felismeri, hogy egy idős személy
egyre gyakrabban zavartan viselkedik, és tudja,

melyik intézmény munkatársának lehet ezt je-
lezni segítségnyújtás céljából. A győri pozitív
tapasztalatok alapján ebben jelent nagy segít-
séget a szakmák közti támogató csoportok lét-
rehozása és működtetése. 

Végezetül a projekt kiemelt célja, hogy a társa-
dalom figyelmét felhívja az időskorra történő
tudatos felkészülés fontosságára, az idősek se-
gítésének, a róluk való gondoskodásnak a közös
felelősségére. Ezen túlmenően a szakemberek
szeretnék ráirányítani a lakosság figyelmét arra
is, hogy az idős családtagokról való gondosko-
dásban sem szégyen segítséget kérni! A szoci-
ális munkatársak sok esetben tudnak olyan ta-
náccsal szolgálni az otthoni ellátással kapcso-
latban, ami idős szeretteink életminőségének a
javítását szolgálja. Ha az idős hozzátartozónk
állapota indokolttá teszi, akkor bízzuk a szak-
emberekre a róla való gondoskodást, mert ezzel
biztosítjuk számára a leginkább megfelelő ellá-
tást, saját lakókörnyezetében vagy idősek ott-
honában az időskor végén. (x)
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Amúlt év rengeteg izgalmat tartogatott az
állatkert életében, több új lakó is érke-
zett, és köztük volt a négy afrikai ele-

fántbika is. Az első, aki meghódította az új ki-
futót, az akkor 15 éves francia sztár, Bou-Bou
volt. Már korábbi otthonában, a La Fleche-i állat-
kertben is igazi hírességnek számított. Plüssfi-
gurák, ajándéktárgyak készültek róla. Egyszer
még a Paul nevű jóslópoliphoz hasonlóan Bou-
Bou véleményét is kikérték egy futballmérkőzés
eredményével kapcsolatban. Mivel kora nyáron
érkezett, Győrben még nem volt alkalma szüle-
tésnapot ünnepelni, de most eljött ennek is az
ideje. Gondozói szerdán igazi ínyencfalatokkal
készültek neki ebből az alkalomból. A „torta”
Bou-Bou kedvenc csemegéit tartalmazta.

Bou-Bou, az afrikai elefántbika 2006. március
23-án született a hodenhageni Serengeti-
Parkban. Születésekor súlya 110 kg, magas-
sága pedig 95 cm volt. Körülbelül egy hónappal

ÁLLATI SZÜLINAPOT ÜNNEPLÜNK
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Minden családi és baráti csoportban fontos az a nap, amikor elérkezik
valakinek a születésnapja. Ezen a héten nem kisebb születésnapot ün-
neplünk, mint Bou-Bou-ét, az első Győrbe érkezett elefántét. 

a születése után adtak nevet a kis elefántbi-
kának, amelyet több ezer javasolt névből húz-
tak ki. A „Bou-Bou” név szuahéli és azt jelenti,
hogy „kis elefánt”.

Ha ellátogatnak a győri állatkertbe, önök is ta-
lálkozhatnak Bou-Bou-val és társaival. Min-
dennap 12:30-kor, hétvégente pedig délutáni
időpontban is, az elefánttréning alkalmával
mutatják be tudományukat a közönségnek.
Bou-Bou, Kito, Pembé és Rungwe és az állat-
kert többi lakója várják önöket szeretettel. (x)

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert



A nyár végén, ősszel virágzó cserjéket most
vágjuk vissza, alakítsuk, sőt, ha kell, ifjítsuk
meg.  A metszés során keletkező nyesedéket
legjobb, ha egyszerre ágdarálóba tesszük és az
így kapott darálék mehet a komposzttárolóba,
vagy ha most készítünk magaságyást, akkor
annak a legalsóbb rétegébe. A kerti díszfüvein-
ket is most kell visszavágni, nyírás előtt érde-
mes a növényt összekötni, mert így könnyeb-
ben hozzáférünk a növényhez.

A rózsák metszését és elvégezhetjük, a bokor-
rózsákat maximum 3-4 rügyre vágjuk vissza és
maximum 4-5 vesszőt hagyjunk meg egy-egy
tövön. A futórózsát először rögzítsük támasz-
tékhoz, és ezután az előző évi hajtásokat ritkít-
suk meg és a meghagyottakat vágjuk vissza
csapra, azaz 3-4 rügyre. 

Az előző évekből kiindulva már most érde-
mes a vízutánpótlás lehetőségéről gondos-
kodni, amit az esővíz összegyűjtésével tu-
dunk kezdeni, de ez sajnos önmagában kevés
lesz – erre nem alapozhatjuk az egész vege-
tációban végzendő locsolásainkat. Kút vagy
vezetékes víz nélkül a nyári nagy szárazsá-
gok miatt nem tudunk sikeresen kertészked-
ni. De már lehet, hogy a tavaszi vetési, majd
palántázási időszakban is vízutánpótlásra
lesz szüksége a talajnak.

Legjobb, ha kutat fúratunk és annak a vizét tar-
tályokba, hordókba töltjük, és így levegő hő-

A kertbarát már túl van a tervezésen, már nagyban a kivitelezés, megvalósítás zajlik. A legtöbbet használt
eszköz a díszkertben ilyenkor a metszőolló vagy a karos olló. 

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

mérsékletű vízzel tudjuk a locsolást végezni.
Nem is beszélve arról, ahol nagyon vasas vagy
kemény a víz, az állásnak köszönhetően az is
kicsapódik. Ha már esővizet akarunk gyűjteni,
előtte az ereszcsatornákat, lefolyókat ellen-
őrizzük, és a növényi maradványokat, lombot
távolítsuk el belőle. 

Ha gyümölcsfáinkon a tavaszi lemosó perme-
tezést végezzük, érdemes a fás szárú cserjéket
is lepermetezni, így az azon áttelelő kártevők
és kórokozók nem tudnak a haszonnövénye-
inkre átjutni. 

Most ültethetünk díszfákat, díszcserjéket,
akár földlabdásat, akár konténereset. Ha sö-
vényt szeretnénk telepíteni (főleg olyat, amit
két sorban teszünk), legjobb, ha egy árkot ké-
szítünk elő az ültetésnek és ebbe telepítjük a
növényeinket. Ültetést követően gondoskod-
junk az alapos beiszapolásról, és azt követő-
en pedig legalább hetente gondoskodjunk a
vízutánpótlásról. 

A hónap végétől tőosztással szaporíthatjuk
vagy átültethetjük a késő nyáron vagy ősszel
virágzó évelőinket.

Az ősszel virágzó hagymásokat is most kell
elültetni. A kerti tó partján lévő növények

elszáradt részeit is el kell távolítanunk, azaz
talajszintig vissza kell vágni. A vízparti növé-
nyeket kiemelve, tőosztással most tudjuk
szaporítani. A vízben lévő növények szaporí-
tásával (pl. tavirózsák) még várjunk egy picit,
amíg melegebb lesz a víz. Ha rózsanád (Can-
na) virágot szeretnénk hajtatni, most kell a

gumót cserépbe ültetni és meleg verandán
hajtatni. Ma már számos színben, sőt egész
törpe növekedésűek is kaphatók. Ezeket akár
vegyes virágágyásba vagy szalagágyásba (sö-
vényszerűen) is ültethetjük, hiszen egészen a
fagyokig hozza virágait. 

Ha egy kicsit felvirágoznánk az ablakainkat
(balkonládáinkat), érdemes törpe virágú ár-
vácskát vásárolnunk, amik a nagy meleg beáll-
táig díszíteni fognak. 

A pincében, garázsban tárolt (teleltetett) növé-
nyeinket rendszeresen ellenőrizzük, a leande-
reket visszavághatjuk, és megkezdhetjük a
táp oldatos locsolásukat is. Azzal azonban még
várjunk pár hetet, hogy a kertbe kitegyük őket.
Érdemes a földfelszínüket meglazítani, és ha
kell, a földet pótolni, hiszen ezeket a nagy dé-
zsás növényeket nem kell, sőt némelyiket nem
is lehet átültetni. Így nekik a talajfelszín lazítá-
sa, megújítása jelenti az átültetést. 

BEROBBANT A TAVASZ
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LEHET, 
HOGY A TAVASZI 
VETÉSI, MAJD 
PALÁNTÁZÁSI
IDŐSZAKBAN IS 
VÍZUTÁNPÓTLÁSRA
LESZ SZÜKSÉGE
A TALAJNAK
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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

A nettó bérigényét tartalmazó fényképes szakmai
önéletrajzát és motivációs levelét, valamint az adat-
kezelési nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a pályá-
zattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez,
az alábbi e-mail-címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu.
Kérjük, az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni
a megpályázott pozíció megnevezését.

Szívügyünk Győr – a városháza előtt egy szív alakú, 6 négyzetméteres virágágyást alakítottak
ki a közelmúltban a Győr-Szol munkatársai, melynek szegélye mészkő lapokból készült. Szerda
reggel pedig mintegy 150 tő bordó színű árvácskát ültettek el benne a szakemberek. Az év fo-
lyamán, nyáron piros begónia, télen bordó árvácska virágzik majd a szív alakú ágyásban.  

Megkezdték a Győr-Szol Zrt. Rozgonyi
utcai üvegházában a közterületekre
kerülő virágoszlopok és virágládák

beültetését. A virágoszlopok, virágládák azokon
a területeken díszítik majd tavasztól az utcákat,
ahol ágyások kialakítására nincs lehetőség.

A Győr-Szol Zrt. saját fejlesztései azok a virág -
oszlopok, amelyekből mintegy 50 darabot lát-
hatunk a belvárosban. Az oszlopokban lévő ter-
mőtalajba még márciusban bekerülnek a kis pa-
lánták, a szolgáltató üvegházában a következő
hetekben gondos kezek ápolják, öntözik, nevelik
őket. A virágoszlopokba mintegy 5.600 palántát
ültetnek el, míg a virágpiramisokba és az úgy-
nevezett mediterrán ládákba 4.170 növény ke-
rül. Amikor a növények megerősödnek, a város
utcáit a mostoha körülményeket, a szárazságot,
az erős napsugárzását, a városi levegőt jól tűrő
egynyári virágok, többek között különböző be-
góniák és többszínű díszburgonyák díszítik.

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján bérbe
adja az alábbi, tulajdonában levő üzlethelyiségeket:

Cím Hrsz. Terület (m2) Kikiáltási ár (m2/hó)
Vásárcsarnok, 12. sz. üzlet 4346/8 34 3.000 Ft+áfa
Győr, Herman Ottó u. 25. 
Vásárcsarnok, 21. sz. üzlet 4346/8 17 3.000 Ft+áfa
Győr, Herman Ottó u. 25. 

A zrt. a pályázat benyújtási határidejéig az alábbi megtekintési időpontokat biztosítja: 
2022. március 22-től, keddtől szombatig naponta 8–9 óráig.

A pályázatban meghirdetett nem lakás célú ingatlanokra 5 évre szóló, határozott
idejű bérleti szerződés köthető. A bérleti szerződés a lejártát követően a bérlő ké-
relme és a bérbeadó döntése alapján – amennyiben a bérlőnek nincs bérletidíj- és

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
közszolgáltatásidíj-tartozása a bérbeadó és a közszolgáltatók felé – meghosszab-
bítható. Az üzletek külön-külön is pályázhatóak. Az üzlet kizárólag kiskereskedelmi
tevékenység céljára vehető igénybe, kivéve cipő, divatáru profil.

A pályázatot írásban kell megküldeni a Győr-Szol Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10.,
vagy a Győr-Szol Zrt. Vásárcsarnok, Győr, Herman O. u. 25. szám alatti postai címre,
illetve elektronikus levélben a piacok@gyorszol.hu e-mail-címre is benyújtható.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április 15. 12 óra

A hirdetmény teljes szövege a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.

A pályázattal kapcsolatban további információ a GYŐR-SZOL Zrt. Piacok és Vásár-
csarnok Csoportjánál (9023 Győr, Herman O. u. 25., tel.: 06-20/551-0250,
üi.: Németh Kornélia, e-mail: piacok@gyorszol.hu) szerezhető be.

MÁR ÜLTETIK A TAVASZI VIRÁGOKAT
AZ ÜVEGHÁZBAN
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

A nem télálló növények, azaz a leanderek, a
babérok, a pálmák és borókák is az üvegház-
ban vészelik át a telet, ezek majd nagy virág-
ládákban, vegyes egynyári növényekkel kiegé-
szítve lesznek láthatóak többek között a Szé-
chenyi téren, a Káptalandombon, a Szent Ist-
ván út melletti járdákon és a Megyeháza téren. 
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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

A víz világnapjáról való megemlékezés ko-
szorúzási ünnepséggel indult az 1954. évi ár-
vízi emlékműnél Győrben, ahol a város szer-
vezeteinek képviselői is tiszteletüket tették.
Az ünnepség nyitóbeszédét Simon Róbert
Balázs országgyűlési képviselő mondta el,
majd őt követte Józsa Tamás, a Győri SZC Hild
József Építőipari Technikum igazgatójának
beszéde.  Az ünnepség zárásaként koszorút
helyezett el az emlékműnél Rácz Attila, a
Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója Simon
Róbert Balázzsal, Józsa Tamással és Sütheő
Lászlóval, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság műszaki igazgatóhelyettesével.

A koszorúzási ünnepséget követően víz világ-
napi konferenciát tartottak az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság, az Észak-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság (ÉDUVÍZIG) és a Széchenyi
István Egyetem (SZE) szervezésében. A ren-
dezvényen több szakmai előadótól hallhattuk
előadást a felszín alatti vizek témájában, köz-
tük a Pannon-Víz Zrt. részéről Eszes Melinda,
társaságunk technológiai osztályá nak hidro-
geológusa is szerepelt, aki vízbázisaink rend-
szerét ismertette a konferencia résztvevőivel.

Mindeközben szőgyei vízműtelepünkön – a
KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosító-

TEGYÜK LÁTHATÓVÁ A LÁTHATATLANT!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

Március 22-én volt a víz világnapja, amit minden évben számos prog-
ram kísér a Pannon-Víz Zrt.-nél. Idén is több ponton emlékeztünk meg
erről a jelentős napról, ami fontos lehet mindannyiunk életében.

számú, „A klímaváltozás hatása a vízbázis
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 – munkatársaink vár-
ták azokat az érdeklődőket, akik szívesen
megismerték szakmailag közelebbről a víz-
tisztítás technológiáját. A nap folyamán 9 és
15 óra között érkeztek telephelyünkre láto-
gatók, akik kíváncsian járták körbe a vízmű-
telepet és közben figyelték kollégáink szak-
mai bemutatóját. Aki kilátogatott nyílt na-
punkra, megtekinthette kútjainkat, a víztisz-
títás folyamatát a szűrőházban, láthatták a
hálózati szivattyúkat, amik eljuttatják a vizet
Győrbe, a tiszta medencét, valamint a telep
zagyvízmedencéjét is.

A VÍZ VILÁGNAPJA 2022
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szállítást és a vele járó taka
rítást precízen. 0630/181
2848

Kőműves, burkoló, tetőfedő,
homlokzat, lapostetőszige
telési munkákat vállalunk
számlával, ingyenes felmé
réssel. Érdeklődni: 06
70/4281785, birolajos11@
gmail.com

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

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

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

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

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes felmé
réssel, rövid határidővel, vidé
ken is. Nagy szövetválaszték
kal. Tel.: 0620/2399198

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk. Atól Zig.
Érdeklődni lehet telefonon:
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.

EGYÉB

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

Életjáradékot fizetnék lakás
örökléséért. Telefonszám:
0630/8388921.

ÁLLÁS

Napi 8 órába keresünk étter
münkbe konyhai mosogatót.
Érdeklődni lehet a 96/431
330as telefonszámon.

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét

• 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
Hatósági Főosztály pályázatot hirdet 

JOGÁSZ munkakör betöltésére.

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Marcalváros Ien 2 szobás,
55 nmes, összkomfortos,
határozott bérleti szerződé
ses lakást cserélne 34 szo
bás, 6080 nmes, határo
zatlanhatározott idejű, er
kélyes, tárolóval rendelkező
bérleményre. Lift nélküli
házban maximum a 2. eme
letig, Marcal III. és Nádor
város városrészben. (Hirde
tésszám: 740)

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm
es, komfortos, teljesen fel
újított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
6070 nmes, 23 szobás,
határozatlanhatározott ide
jű bérleményre. (Hirdetés 
szám: 741) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 3 külön
álló szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, lift nélküli
házban maximum 2. emele
ti bérleményre. Sziget, Újvá
ros, Gyárváros és Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdetés 
szám: 742) 

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 34 szo
bás, határozotthatározatlan
idejű, lift nélküli házban ma
ximum 1. emeleti, összkom
fortos bérleményre. Sziget,
Újváros, Gyárváros, Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdeté s 
szám: 744) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 2 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Sziget, Új
város, Bán Aladár utca kizár
va. (Hirdetésszám: 745) 
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Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Irodája
felhívja a Tisztelt Választópolgárok figyelmét,

hogy az alábbi szavazókörök áthelyezésre kerültek:

• A győri 7. számú szavazókör, mely a korábbi választá-
sok alkalmával a Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum Győr, Király utca 17. szám alatti épületében
működött, a 2022. évi országgyűlési képviselők válasz-
tása és országos népszavazás során a Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium Győr, Széchenyi tér 8. szám alatti
épületében működik.

• A győri 8. számú szavazókör, mely a korábbi választá-
sok alkalmával a Révai Miklós Gimnázium Győr, Jókai út
21. szám alatti épületében működött, a 2022. évi or-
szággyűlési képviselők választása és országos népszava-
zás során a Győr, Szent István út 27. szám alatti volt Ok-
mányirodai épületben működik. A szavazókör bejárata
az élelmiszerbolt mellett található.

• A győri 9. számú szavazókör, mely a korábbi vá-
lasztások alkalmával a Révai Miklós Gimnázium
Győr, Jókai út 21. szám alatti épületében működött,
a 2022. évi országgyűlési képviselők választása és
országos népszavazás során a Kazinczy Ferenc Gim-
názium Győr, Eötvös tér 1. szám alatti épületében
működik.

• A győri 58. számú szavazókör, mely a korábbi válasz-
tások alkalmával a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér Győr, Herman Ottó utca 22. szám alatti épületében
működött, a 2022. évi országgyűlési képviselők válasz-
tása és országos népszavazás során a Pálffy Miklós

Kereskedelmi és Logisztikai Technikum Győr, Földes Gá-
bor utca 34–36. szám alatti épületében működik.

• A győri 59. számú szavazókör, mely a korábbi válasz-
tások alkalmával a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér Győr, Herman Ottó utca 22. szám alatti épületében
működött, a 2022. évi országgyűlési képviselők válasz-
tása és országos népszavazás során a Generációk Mű-
velődési Háza Győr, Herman Ottó utca 22. szám alatti
épületében működik. A szavazókör bejárata a vásárcsar-
nokkal szemben található.

• A győri 80. számú szavazókör, mely a korábbi válasz-
tások alkalmával a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Győr,
Arató u. 5. szám alatti telephelyén működött, a 2022.
évi országgyűlési képviselők választása és országos nép-
szavazás során a Kismegyeri Óvoda Győr, Arató utca 5.
szám alatti épületében működik. A szavazókör a Szőlős
utcai bejárat felől közelíthető meg.

• Az átjelentkezéssel Győrben szavazó választópolgárok
számára a 2022. évi országgyűlési képviselők választása és
országos népszavazás alkalmával a 97. számú szavazókör
került kialakításra, melynek címe: Révai Miklós Gimnázium,
Győr, Jókai út 21. A szavazókör az intézmény tornatermé-
ben került elhelyezésre, mely a gimnázium épületének hát-
só, Jókai út felőli kapubejáratán keresztül közelíthető meg. 

Választási Iroda

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése az önkormányzati elismerések alapí-
tásáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati
rendelete alapján, 2022. évben

„Győr Város Egészségügyéért”
és „Győr Város Szociálpolitikájáért”

kitüntető díjakat adományoz.

A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon szemé-
lyek részesíthetők, akik Győr város egészségügyéért,
míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon
személyek részesíthetők, akik Győr város szociálpoli-
tikájáért kiemelkedő munkát végeztek. 

A díjat évente legfeljebb 2–2 fő kaphatja.

A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és
pénzjutalomban részesülnek.

Az elismerés adományozásáról Győr Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere érdemeket méltató határozatával
dönt. A díjak átadására 2022. július 1. napjáig bezá-
róan, a Semmelweis-nap alkalmából rendezett ün-
nepségen kerül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehet a szakterülethez
igazodóan: Győr Megyei Jogú Város polgármestere,
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé-
sében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal
rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhe-
lyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján,
valamint párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés
illetékes bizottsága, Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége,
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartá-
sában vagy működtetésében lévő egészségügyi vagy
szociális intézmény, valamint a Győrben működő
művészeti csoport.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tar-
talmaznia kell: a javaslatot tevő személy nevét, lak-
címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét,
az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét,
foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának,
munkásságának, tevékenységének ismertetését,
valamint az elismerés megjelölését és részletes in-
dokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat postai úton, Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán-
szolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztálya
vezetőjéhez címezve 2022. április 22-ig kell benyúj-
tani (9021 Győr, Honvéd liget 1.). 

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 kér-
hető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenn-
tartó Osztályán (9021 Győr, Honvéd liget 1.), vala-
mint a 96/500-255-ös telefonszámon. A vonatkozó
önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, va-
lamint a javaslattétel benyújtását segítő adatlap le-
tölthető a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Főosztály
Intézményfenntartó Osztálya

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javaslattételi felhívást tesz közzé
a Városrész Szolgálatáért díjak 2022. évi adományozására

Adyváros, Bácsa, Belváros, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu, Kismegyer, Likócs, Marcalváros, Ménfő -
csanak, Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy, Szentiván, Sziget és Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester, Győr város közgyűlésében mandátummal rendelkező ön-
kormányzati képviselő, párt győri szervezete, azon civil szervezet, melynek székhelye vagy telephelye az adott vá-
rosrész területén található, valamint azon önkormányzati intézmény, melynek székhelye vagy telephelye az adott
városrész területén található.

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat postai úton lehet benyújtani Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály vezetőjének címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a fel-
adást követően legkésőbb 2022. április 20. napján megérkezzen a címzetthez.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ, a benyújtást segítŐ nyomtatvány, valamint a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a www.gyor.hu című honlapon.

KÖZLEMÉNY
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

A Hímes tojás napját, kiállítást és vásárt
március 27-én 10 és 16 óra között rendezik
meg, ezúttal új helyszínen. A kiállítás a Dr.
Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér klub-
helyiségében (Herman Ottó utca 22.), a ját-
szóház pedig a Generációk Művelődési Háza
jelenlegi működési helyén, a könyvtár mel-
letti épületben várja a látogatókat.   > > >

Benda Gábor Jézus története című műve
hangzik fel március 27-én 19 órakor a
szerző előadásában zongorán, a Szent Ka-
millus-templomban. Közreműködik Ve-
reszki Eszter. > > >

Győr töröktől való visszafoglalásának 424.
évfordulója alkalmából szentmisével és ko-
szorúzással emlékezik meg a Szent László
Határőr Hagyományőrző Egyesület és a Tör-
ténelmi Vitézi Rend Területi Székkapitánysá-
ga. Március 28-án, hétfőn 18 órától a győri
Szent Ignác bencés templomban emlék -
beszédet mond dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester, a szentmisét Pápai Lajos emeritus
püspök celebrálja. A mise után megkoszorúz-
zák a Pálffy–Schwarzenberg-szobrot. > > >

Moldvai táncház lesz a Rómer Házban április
elsején 20 órától, ahol a talpalávalót a Rézeleje
Fanfárosok Zenekar szolgáltatja.   > > >

Kulturális estet tart az Édesanyák Szövet-
sége március 29-én 17.30-tól a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér klubjában,
ahol megismerkedhetnek az egyesület te-
vékenységével, valamint Buda Zsófia és
Nagy Noel, és a fiatalok kórusa zenél, majd
az édesanyák előadása zárja az estet.   > > >

Koppány Attila festőművész jubileumi tár-
lata nyílik április 2-án 17 órakor az Ester-
házy-palotában. Köszöntőt mond dr. Dézsi
Csaba András polgármester, megnyitja: Lós-
ka Lajos művészettörténész. A tárlat május
1-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra
között látogatható.   > > >

MÁRCIUS 26. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Építech – házépítők magazinja
11:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
18:40 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Egy nap a világ – Malajzia / útifilm
21:00  Konkrét – hírháttér műsor
21:15  Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00  Kulisszák mögött – színházi magazin
22:40  Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló

MÁRCIUS 27. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
09:00  Kulisszák mögött – színházi magazin
09:45 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 Egy bolond százat csinál – vígjáték – Győrplusz Filmklub
17:20  Gázfröccs – autós magazin
17:45 A templomfestő – dokumentumfilm
18:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
18:50 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
21:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
21:20 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:45 A tetőfedő – kisfilm
22:00 Mi odafent szoktunk elszámolni – Esterházy Móric
23:00 Békebeli Budapest – dokumentumfilm

MÁRCIUS 28. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:30 Építech – házépítők magazinja
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Mi odafent szoktunk elszámolni – Esterházy Móric
10:30 A katasztrófavédelem munkája – dokumentumfilm
11:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (1. rész.)
11:30 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (1. rész.)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 29. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (2. rész.)

11:00 Egy kilincstől a villanymozdonyig… – Simon Károly 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  FotoZoom / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (2. rész.)
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 30. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja (ism.)
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (3. rész.)
11:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (3. rész.)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 31. 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 
09:45 Egy malomban őrlünk – kisfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (4. rész.)
11:00 Nyugdíjas Egyetem – a lovaglás fél egészség
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (4. rész.)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 1. 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 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 In medias res – portré Sándor György humoralistáról
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5. rész.)
11:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Gázfröccs – autós magazin
20:00  Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Gázfröccs – autós magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 A katasztrófavédelem munkája – dokumentumfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MŰSORÚJSÁG MÁRCIUS 26-TÓL ÁPRILIS 1-IG
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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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„Éppen a tetőcsomagtartót szereltük fel a kocsi-
ra, amikor befutott a hivatalos értesítés arról,
hogy elhalasztják a versenyt. Előtte heteken át
mindenki a híreket bújta, hogy Marokkó vajon
megnyitja-e a határait. Én januárban eltörtem az
egyik ujjamat, de kiszámoltuk, hogy pont a már-
ciusi rajtra lekerül róla a kötés, vége lesz a gyógy-
tornának, így tudunk menni. A Covid-járvány mi-
att végül a határok zárva maradtak, a szervezők
pedig helyesen a halasztás mellett döntöttek” –
idézi fel Zsófi.

„Nagyon készültünk, szépen gyűltek az adomá-
nyok, már mindent bedobozoltunk, a kocsi is rajtra
készen állt, mégsem vagyunk csalódottak. Amikor
átfoglaltam az afrikai szállásainkat, mindegyik
helyről azzal jeleztek vissza, hogy nem számít mi-
kor, csak érjünk oda biztonságban, mert nagyon
várnak bennünket, és mindenben segítenek, ha
ott leszünk. Hihetetlen, hogy mekkora szeretet
árad felénk már most” – mondja Zsófi, aki har-
madszor vesz részt a Budapest–Bamako Rallyn.

„Nem tudom, hogyan, de én megéreztem,
hogy nem lesz ebből verseny tavasszal” –
meséli csapattársa, Nagy Orsi, aki először vág
neki a viadalnak, amelyet idén minden koráb-
binál hosszabb távon rendeznek meg, és
amelynek befutója története során másod-
szor Sierra Leonéban lesz.

„A mezőny számára ezek a változtatások azt je-
lentik, hogy a táv egy részét már az esős évszak-

VÁRNIUK KELL MÉG A SIVATAGI KALANDRA

A napokban rajtolt volna el a 2022-es Budapest–Bamako Rally, amelyet január után másodszor is elha-
lasztottak. A világ leghíresebb jótékonysági autóversenyén idén egy győri csapat, a Gladiator Girls is indul.
A hölgyeknek az újabb csúszás sem szegte kedvét. Garai Zsófia és Nagy Orsolya tovább gyűjtik az adomá-
nyokat, és közben készülnek az esős évszakra és az extrém sárra.

ban kell teljesíteni. Észak-Afrikát, majd Szenegált
elhagyva Guineában és Sierra Leonéban a folyók
megáradnak, az úttalan utakon hatalmas és
mély sárgödrök és vízátfolyások lesznek, amik
tovább nehezítik a dolgunkat, de számomra ettől
csak még izgalmasabb ez az egész.”

„Már jó előre, pontosan lemértük, mekkora az
a vízmélység, amin még gond nélkül át tudunk
kelni anélkül, hogy a víz betörne a motortérbe.
Próbálunk mindenre felkészülni, de tisztában
vagyunk vele, hogy még így is sok váratlan
helyzet adódhat” – teszi hozzá Orsi.

„A legfontosabb az, hogy egymásra és az autónk-
ra is nagyon vigyázzunk, mert három hét alatt tíz

ország és 9.400 kilométer vár ránk. A verseny ha-
gyományaihoz híven több helyszínen adományo-
kat osztunk. Két árvaházat is felkeresünk, ahova
főként tartós élelmiszereket viszünk, színültig
töltjük adományokkal az autót. A készpénzfel-
ajánlásoknak is örülünk, hiszen abból ott helyben
tudunk vásárolni a rászorulóknak, ráadásul nem
foglal helyet a kocsiban” – mondja Zsófi.

„Azt hiszem, még jól is jött a halasztás. A munkánk
miatt is jobb így, és több időnk marad a felkészü-
lésre. Nagyon várjuk már a rajtot, és hogy Európát
magunk mögött hagyva végre átkeljünk Észak-
Afrikába. Fantasztikus pillanat lesz, amikor véget
ér az aszfaltos-murvás út és megpillantjuk az első
homokdűnéket” – fogalmazott Orsi.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Fehér Alexandra
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Szerző: Pécskai István
Fotó: facebook.com

Ontja a gólokat Süle Dóra, az ETO FC
Győr NB I.-es női labdarúgócsapatá-
nak játékosa. A támadó négy találatot

szerzett az Újpest elleni Simple Kupa-ne-
gyeddöntőben, s óriási szerepe volt benne,
hogy a gárda 6–0-ás diadalt aratott a má-
sodosztályú lila-fehér együttes fölött. Január
végén egyébként a Fehérvárral szembeni fel-
készülési meccsen (5–0) is négyszer volt
eredményes a csatár, aki az elmúlt időszak-
ban mutatott játéka alapján bomba formá-
ban várja a bajnokság tavaszi mérkőzéseit. A
teljesítményével komolyan hozzájárulhat,
hogy a győri csapat elérje hőn áhított célját,
a döntőbe jutást az élvonalban.

„Boldog vagyok, hogy néhány héten belül
kétszer is mesternégyest szereztem. A csa-
pattársaim és a szakmai stáb tagjai is nagyon
örülnek neki, hogy jól teljesítek. Bízom benne,
hogy a bajnokságban is eredményes tudok
majd lenni. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy nehéz időszak van mögöttem. Kellett
egy kis idő, míg visszataláltam a helyes útra
– magyarázta Süle a Győr+ Médiának azzal
kapcsolatban, hogy az elmúlt idényben adós
maradt a jó játékkal és a gólokkal. – Termé-
szetesen rendkívül bosszantott, hogy nem
tudtam betalálni a legutóbbi bajnoki szezon-
ban. Mielőtt visszatértem Győrbe, Németor-
szágban légióskodtam, ami sajnos nem sike-
rült jól. Nem éreztem jól magam, elvesztet-
tem az önbizalmam, és görcsössé váltam. Az
ETO-tól és a családomtól is nagyon sok se-
gítséget kaptam, hogy túl legyek a nehéz idő-
szakon. Rendeztem magamban mindent,

SÜLE DÓRA GÓLOKKAL SEGÍTENÉ
BAJNOKI CÍMHEZ AZ ETO-T

megnyugodtam, és magabiztossá váltam.
Úgy érzem, leginkább ennek köszönhető,
hogy most jól megy a játék."

A csatár komoly célokat fogalmazott meg a
tavaszi szezonnal kapcsolatban.
„Jól érzem magam Győrben, biztos vagyok
benne, hogy az ETO fényes jövő előtt áll. Úgy
érzem, szakmailag nagyon jó kezekben van a
klub, s az igazolásaink is jól sikerültek. Szeret-
ném jó játékkal és gólokkal segíteni a csapatot,
a bajnoki cím megszerzésére törekszünk –
tette hozzá Dóra, aki szerint ,,aranyat érhet"
Dörnyei Balázs szakmai vezető érkezése a
klubhoz. – Rengeteg segít nekem és a csapat-
társaimnak, hogy még jobbak legyünk. Embe-
rileg és szakmailag is csak jót mondhatok el
Balázsról, akinek az érkezése extra motivációt
jelent számomra. Az ETO mellett a válogatott-
ban is szeretnék jól teljesíteni. Bízom benne,
tudom bizonyítani a szövetségi kapitánynak,
hogy érdemes velem számolnia."

Dóra egyébként nem csupán a futballpályán
mozog otthonosan, modellként is egyre több
felkérést kap.
„Természetesen a labdarúgás számomra az
első és a legfontosabb, ugyanakkor szimpa-
tikus és érdekes számomra a modellkedés is.
Vannak felkéréseim, s ha az időm engedi, ak-
kor igyekszem elmenni egy-egy fotózásra.
Otthonosan érzem magam a kamera előtt, s
el tudom képzelni, hogy a pályafutásomat
követően akár ebben a szakmában helyez-
kedjek majd el – mesélte Süle, akinek az
élete a kiskutyájával, a két és fél éves Pepi-
tóval teljes. – Imádom őt, boldogságot ho-
zott az életembe. Rengeteg közös élmé-
nyünk van, sokat sétálunk, de szoktunk kö-
zösen sportolni is."
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INGATLANOKKAL FOGLALKOZIK FAZEKAS-ZUR KRISZTINA

VISSZAVONULT AZ OLIMPIAI BAJNOK
Szerző: Pécskai István
Fotó: mkksz.hu

Harminckét év után véget ért Fazekas-Zur
Krisztina pályafutása. A kétszeres olimpiai
bajnok kajakozó, aki 2012 és 2019 között

erősítette a Győri Graboplast klubját, rendkívül si-
keres karriert tudhat maga mögött: a két ötkarikás
aranyérme mellett nyolcszor állhatott a világbajno-
ki dobogó legtetejére, hét alkalommal pedig az Eu-
rópa-bajnokságon is diadalmaskodott.

Az elmúlt időszakban sérülés gyötörte, s a 2021-
es esztendő sem úgy alakult számára, ahogy el-
tervezte.
„Évek óta tudtam, hogy közeleg a visszavonulásom.
A búcsú miatt persze van hiányérzetem, nem így
szerettem volna abbahagyni a kajakozást. Az volt a
tervem, hogy a tokiói olimpián rajthoz álljak, ez a cé-
lom azonban sajnos nem valósult meg. Ahogy a B
tervem sem, hiszen ezt követően a világbajnoki kva-
lifikáció sem jött össze. Ebben közrejátszott persze,
hogy nem voltam százszázalékos állapotban, nyaki
porckorongsérülés gyötört. Már nem tudtam bele-
tenni a sportba azt az energiát, ami nélkülözhetet-
len” – magyarázta a 41 esztendős sportoló a Győr+
Médiának, miért döntött a visszavonulás mellett.

Fazekas-Zur Krisztina a férjével és a gyermekeivel
az Egyesült Államokban él, mindannyian remekül
érzik magukat a tengerentúlon.

„Élvezem az amerikai életet. Most kezdtem el dol-
gozni, ingatlanozással foglalkozom. Szabadúszó
vagyok, jutalékos munkát végzek. Emellett szemé-
lyi edzőként is elkezdtem tevékenykedni. Bízom
benne, a két olimpiai címem elég hívószó lesz az
embereknek, hogy jöjjenek hozzám – fejtette ki a
sportoló, aki a szabadidejét is hasznosan tölti. –
Sok mindenre van most időm, amire a pályafutá-
som során nem jutott. Folyamatosan rendbe tu-
dom tenni a házat, gyakran találkozhatok a baráta-
immal. Anyukámékkal és a tesómékkal, akik Ma-
gyarországon élnek, rendszeresen beszélgetek vi-
deócseten. Korábban évente négy-öt hónapot oda-
haza töltöttünk a férjemmel és a gyerekekkel. Most
azonban ez sajnos változik, nagy szívfájdalmamra
kevesebbet fogunk találkozni az otthoniakkal.”

Fazekas-Zur számára rengeteget adott a sport.
Nincs hiányérzete, nem gondolja úgy, hogy bármi is
kimaradt volna a pályafutásából.
„Harminckét évig kajakoztam. Annyi minden tör-
tént velem ez idő alatt, hogy lehetetlen kiemelni
egy-egy pillanatot, emléket. Nagyon sok minden
kavarog bennem, ha vissza kell emlékeznem a pá-
lyafutásomra – mondta a sportoló. – Rengeteg ba-
rátot szereztem, több generációval versenyezhet-
tem. A személyiségemet a kajak-kenu alakította ki.
Megtanított az alázatra, a tiszteletre, motivációt
adott a mindennapokra. Ma is minden reggel úgy
kelek fel, hogy vannak kisebb céljaim, amelyeket
aznap szeretnék elérni. Ez ad erőt.”

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 25—31.

1999 Ft/kg

SZÉP-kártya-elfogadóhely

399 Ft/kg

Mesés tejföl

Sertésmáj

295 Ft/db

Húsos  császárvég

1099 Ft/kg

Eisberg betyársaláta
200 g, 1845 Ft/kg

Giana tonhalsaláta sós lében

220 Ft/db

330 g, 20%-os, 
893,94 Ft/kg

Sertésnyelv 1100 Ft/kg
Sertésszív 750 Ft/kg
Sertéstüdô 450 Ft/kg

Sertés puhaszalonna 699 Ft/kg
Sertésköröm, hátsó 350 Ft/kg

185 g, 1189,19 Ft/kg

369 Ft/db




