


Sikeres lakossági fórumot tartottak a Góré-
 dűlőben, ahová a polgármestert hívták meg az ott
lakók, hogy személyesen mondják el gondjaikat,
problémáikat, és dr. Dézsi Csaba András segítségét kérjék. 

2022. április 1.2

GYŐR+ HE TI LAP Meg je le nik min den pénteken, Győr köz igaz ga tá si te rü le tén 61.500 példányban. Ki ad ja: Győr+ Média Zrt. Fe le lős ki adó: Knézy Jenő vezérigazgató.
A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: media@gy orplusz.hu. Hir de tés fel adás: hirdetes@gyorplusz.hu.
Nyom dai előké szí tés: Kon rád Grafika. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket
kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912

AGóré-dűlő alapvetően egy kiskertes öve-
zet, de egyre többen élnek életvitelsze-
rűen a környéken, ők pedig szeretnének

többek között jobb utakat, megfelelő vízelve-
zetést, közvilágítást és szelektív szigetet is. Egy
kora reggeli közös szemétszedés után nagyon
várták már a Góré-dűlőben élők vagy ott kerttel
rendelkezők a polgármestert. Dr. Dézsi Csaba
András, aki egyben a körzet önkormányzati
képviselője is, személyes egyeztetésre érke-
zett, nem is egyedül, hanem a Győr-Szol és az
Útkezelő Szervezet vezetőjével. 

A helyiek kéréseinek nagy része nem új keletű,
de új igények is felmerültek a fórumon. „A
problémák többsége jól ismert előttem, a kör-
nyéket pedig úgy ismerem, mint a tenyeremet,
de most, a járványhelyzet lecsengése után fon-
tos, hogy újra elővegyük a helyi problémákat,
és amire lehet, megoldást is találjunk. Sokféle
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téma előkerült, csokorba gyűjtve, de amit gyor-
san el kell kezdenünk, a csapadékvíz-elvezetés
megoldása, már ahol lehet, hiszen a szűk, kes-
keny utcácskákban nem, de ahol igen, ott or-
vosoljuk a problémát. Igény lenne pormentesí-
tett utakra, közvilágításra és szelektív szigetre
is, valamint a dűlőben érdekeltek szeretnének
egy jelzőlámpát is a Pápai útra, ezeket vizsgál-
juk, és ha jogos és megvalósítható az igény, ak-
kor forrás függvényében később ezeket is
megcsináljuk” – mondta a Győr+ Médiának a
polgármester.

„Többféle ötlet került elő az itt élők részéről,
amit gyorsan elkezdünk, az az, hogy felmérjük
egy korrekt csapadékvíz-elvezetés megvalósí-
tásának lehetőségét, már ahol ez lehetséges,
május elejére szeretnénk is végezni ezzel. Az
utak állapotának javítása is kiemelt feladat, ezt
korábban már el is kezdtük, ha lesz rá pénz,

folytatjuk ezt a munkát is” – hangsúlyozta
Máthé-Tóth Péter, az Útkezelő Szervezet intéz-
ményvezetője. 

„Nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk pol-
gármester úr, érezhetően érdeklődik a problé-
máink iránt, a szakemberek pedig, akiket ma-
gával hozott, rendkívül felkészültek. Tudjuk, is-
merjük a mostani nehéz gazdasági helyzetet,
azt is, hogy Győrben is kevesebb jut most min-
denre. Ha már törődnek velünk és szép lassan
bizonyos dolgok el tudnak készülni azok közül,
amik számunkra fontosak, már elégedettek le-
szünk” – mondta Kőváry Sándor, a Góré-dűlő-
ben élők szószólója. 

A lakossági fórumon egy, a jelenlévők által aláírt
petíciót is átadtak dr. Dézsi Csaba Andrásnak, aki
megígérte, hogy hamarosan egy újabb fórumon
értékelik majd az időközben történteket. 

SIKERES LAKOSSÁGI FÓRUM
A GÓRÉ-DŰLŐBEN
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

Ha a parlamenti választáson a Fidesz–KDNP
győz, akkor kimaradunk a háborúból, de ha a
baloldal, akkor bele fogunk sodródni a háború-
ba, ezt mondta a miniszterelnök Győrben. Or-
bán Viktor hétfőn, kampánykörútja során járt a
megyeszékhelyen, hogy az 1-es körzetben je-
lölt Simon Róbert Balázst ajánlja a választók fi-
gyelmébe. Az eseményről a képviselő adott hírt
saját közösségi oldalán, sőt egy közös fotót is
posztolt a Fidesz elnökével. 

„A választás tétje megváltozott, mert kitört a
háború, amire nem egyformán, hanem külön-
böző módon reagáltak a jobb- és a baloldali
pártok. A mi álláspontunk világos, ez egy
orosz–ukrán háború, ez nem a mi háborúnk, ez
két nép háborúja, bár nyilván a szívünk a meg-
támadottal van. Senki sem kérheti tőlünk, hogy
katonákat küldjünk egy olyan háborúba, ami-
hez nincs is közünk, és azt sem kérheti tőlünk
senki, hogy küldjünk oda fegyvereket vagy en-
gedjük át Magyarország területén” – fogalma-
zott Orbán Viktor miniszterelnök Győrben.
„Nem küldhetünk fegyvereket és nem küldhe-
tünk katonákat sem, mert akkor mi is hadvise-
lő féllé válunk, és benne leszünk nyakig egy
háborúban, ez a magyar nemzeti oldal állás-
pontja, miközben a baloldal álláspontja teljesen

ORBÁN GYŐRBEN: BÉKE VAGY HÁBORÚ, EZ A VÁLASZTÁS TÉTJE

más. A helyzet úgy fest a választás szem-
pontjából, hogy ha győz a nemzeti oldal, ak-
kor van esélyünk a békére, ha a baloldal győz,
akkor viszont van esélyünk a háborúra. Azért,
hogy teljesen egyértelműen fogalmazzak, ha

mi győzünk, ha a Fidesz, a KDNP, a nemzeti
oldal győz, akkor kimaradunk a háborúból, de
ha a baloldal győz, bele fogunk sodródni a há-
borúba” – foglalta össze mondanivalója lé-
nyegét Orbán Viktor.            

KARA ÁKOS: ÚJABB FEJLESZTÉS INDUL A PÁGISZ-ISKOLÁBAN
„Örömmel számolok be a győrieknek arról,
hogy egy jelentős fejlesztéssel egészül ki
Marcalvárosban a PÁGISZ-iskola mostani fel-
újítása. Nagyon sok embernek nagyon sok

átesnek egy alapos és összehangolt felújítá-
son. Megújul az udvar, valamint jó minőségű
utcai bútorokat is kihelyeznek. A beruházás
során a sportpályák, zöldfelületek is újjáépül-
nek. Az új épületrészhez 31 új parkolóhelyet
létesítenek. 

„Sok embernek jár a köszönet, hogy eljutot-
tunk idáig, de a városunk egyik országgyűlési
képviselőjeként külön köszönetet mondok
prof. dr. Palkovics László miniszter úrnak, Pö-
löskei Gábornénak, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium szakképzésért és felnőtt-
képzésért felelős helyettes államtitkárának,
valamint Gede Eszter kancellár asszonynak
és Hatos Hajnalka intézményvezetőnek azért,
hogy megvalósulhat ez az újabb jelentős
marcalvárosi fejlesztés. Győr és az egész tér-
ségünk fejlődése folytatódik! Tisztelettel ké-
rem a győrieket és a térségben élőket, hogy
április 3-án szavazataikkal támogassák to-
vábbra is országgyűlési képviselői munkámat.
A legfontosabb céljaim továbbra is a győriek
és a térségünkben élők biztonsága, valamint
újabb és újabb helyi, közösségi célú fejleszté-
sek megvalósítása.”

munkája van abban, hogy egy kormányzati
program keretében megvalósulhat egy újabb
fontos szakképzésiintézmény-fejlesztési
tervünk. Sokan tudják már, hogy a kezdemé-
nyezésemre jelenleg is folyik a régi épület
energia-korszerűsítése. Most viszont a 21.
századi szakképzés feltételeit fogjuk megte-
remteni a PÁGISZ oktatói és tanulói számára
a napokban elinduló iskolabővítéssel” –
mondta el lapunknak Kara Ákos, aki nemcsak
Marcalváros országgyűlési képviselője, ha-
nem egyúttal a térségünk szakképzési fej-
lesztési miniszteri biztosa is.

A Győr+ Média számba vette, milyen fejlesz-
tési elemeket tartalmaz ez a közel 2,5 milli-
árd forint összegű újabb fejlesztés. Elsőként
a mostani könyvtár helyére felépített három-
szintes épületszárnyban új oktatási helyisé-
geket alakítanak ki. Hét új tanterem, valamint
két kisebb egységekre megosztható nagyobb
terem, az ezekhez szükséges vizesblokkok
készülnek el. Ehhez kapcsolódva egy szintén
háromszintes, közlekedőket, liftet, lépcsőhá-
zat és közösségi területeket is tartalmazó
épületrész is megépül. A meglévő épületek
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Helyi szempontból mi a tét a város számára a
vasárnapi választáson? Hiszen nem az önkor-
mányzat összetételéről és a polgármester
személyéről szavaznak az emberek.
Egy város akkor lehet sikeres, ha az ország
sikeres, stabil a gazdasága, az emberek tud-
nak dolgozni, egzisztenciát teremteni, ha a
gazdasági és a politikai környezet kiegyensú-
lyozott. Én hiszek abban, hogy a magyar ve-
zetőknek a Magyarországon élő embereket
kell képviselni minden területen. Segítenünk
kell a rászorulókat, és ebben a magyarok pél-

Vasárnap választ az ország. Szavazunk pártlistákra, de megválasztjuk az egyéni országgyűlési képviselőket
is. Négy évre kapnak bizalmat azok, akikre voksolunk. Dr. Dézsi Csaba András polgármesterrel készült
interjúnkban a választás városi tétjéről beszélgettünk.

AKKOR FEJLODIK A VÁROS, 
HA AZ ORSZÁG SIKERES
DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS SZERINT A KÉPVISELŐK JELENTŐSEN HOZZÁJÁRULTAK GYŐR FEJLŐDÉSÉHEZ

dát mutattak az ukrajnai háború során. De
semmiképpen nem szabad beavatkoznunk
egy olyan konfliktusba, amihez Magyaror-
szágnak közvetlenül nincs köze. Ez a háború
nem a mi háborúnk, ha valaki a magáénak ér-
zi, jelentkezhet önkéntesen ahhoz a félhez,
amelyhez közelebb áll a szíve, mint a magya-
rokhoz. Én azt látom: az ellenzéki koalíciónak
jelenleg az a stratégiája, hogy minden kér-
désben ellent kell mondani a kormánynak ak-
kor is, ha ezzel a nemzet érdekei ellen fordul-
nak. Ha ugyanis belekeveredünk a háborúba,
itt kő kövön nem marad. Ha lábon lőjük ma-
gunkat az ukránokkal való szolidaritásból, s
nem veszünk gázt az oroszoktól, rövid időn
belül bedől az ország. 

Mire számít a választásokon?
Arra számítok, hogy győz a józan ész politi-
kája. Vagyis hogy az emberek bizalmat sza-
vaznak a biztonságunkra törekvő Fidesz–
KDNP-koalíciónak.

A háborúból való kimaradás határozott szán-
déka mellett ön szerint milyen érvek szólnak
a jelenlegi kormány maradása mellett? A Fi-
desz–KDNP-t képviselő polgármesterként lát-
ja-e azokat a hibákat, amelyet a mostani kor-
mány elkövet?
Először is, polgármesterként én nem pártokat,
hanem Győrt, az itt élő emberek érdekeit képvi-
selem. De mellébeszélni nem akarok, Győr fej-
lődését én egyértelműen a jelenlegi kormány

´́
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törekvéseiben, politikájában látom. Kritizálni
persze a kormányt is lehet, hiszen csak az nem
hibázik, aki nem dolgozik.  Azonban ha őszintén
belegondolunk, akkor be kell látnunk: még soha
nem volt ennyi stabil munkahely az országban
a rendszerváltás óta, mint amennyi most van. A
gazdaság talpon maradt az elhúzódó Covid-jár-
vány alatt, pedig eddig egy ekkora és ilyen világ-
járvány következményei felszámolásának nem
voltak kipróbált, gazdasági tapasztalatai. Önál-
lóan kellett megtalálni azt a megoldást, melynek
eredményeként nem dőlt be a gazdaság, sikerült
segíteni a vállalkozásoknak, és nem kerültek tö-
megek munka nélkül az utcára.  Számos straté-
giai beruházás indult az egészségügyben és a
gazdaságban egyaránt. Az Orbán-kormány te-
hát észszerűen tudott alkalmazkodni a hirtelen
megváltozott körülményekhez. Ugyanígy alkal-
mas arra is, hogy a háború által okozott bizony-
talan helyzetben megőrizze a rezsicsökkentést.
Az energiahordozók árának irreális növekedése
nem a valós árakat tükrözi, hanem tőzsdespe-
kuláció következménye. Erre a rezsicsökkentés
megtartása a hatásos válasz. Utoljára a Gyur-
csány-kormány idején hallottuk, hogy meg kell
húznunk a nadrágszíjat, ezzel szemben most
soha nem látott mértékű családtámogatás in-
dult. Ha a rezsiárak elszabadulnának egy libera-
lizáció során, akkor családok ezrei kerülhetnének

a fennmaradás bizonytalanságának küszöbére.
Láttunk már ilyet az MSZP- és az SZDSZ-kor-
mány alatt. Ahogy az őszödi beszédben ezt az
akkori miniszterelnök meg is fogalmazta, ha-
zudtak reggel, délben és este is. Nagyjából most
is ezt teszik. Elég szomorú lenne, ha túl sokan
bedőlnének nekik. Elnézést a határozott meg-
fogalmazásért, de tényleg nem mindegy, hogy
merre megyünk tovább.

Vasárnap a pártok mellett a helyi ország -
gyűlési képviselők munkáját is mérlegre teszik
a választók. Korábban azt lehetett hallani,
hogy minden ügyben együttműködnek ugyan,
de ön nincs jó személyes viszonyban velük.
Igaz-e ez, s ha igen, akkor mi az oka?
Ez egyszerűen nem igaz. Mindkettőjükkel jó a
személyes kapcsolatom. Egy demokráciában
természetes, hogy nem mindig mindenben ér-
tünk egyet. A lényeg azonban az, mindhárman
Győr érdekeit szolgáljuk. Szerintem az tudja
igazán a várost hatékonyan képviselni, aki is-
meri, hogy mikor, hová, kihez kell fordulni az
egyes ügyek elintézéséhez. Simon Róbert Ba-
lázs és Kara Ákos képviselők tapasztalt, és jó
kormánykapcsolatokkal rendelkező emberek.
Rengeteg eredményt fel tudnak mutatni az ed-
digi munkájuk során. Új mentőállomás, parko-
lóházak, kerékpárutak, központi forrásokból

közutak, Győrhöz méltó vízi élménypark épül,
és sok munkahelyet teremtő beruházás való-
sult meg a közreműködésükkel. Ennek a mun-
kának a folytatása jelenthet biztonságot Győr-
nek és a környékünkön élőknek. A két mostani
képviselő ezt a városgyarapító munkát folytat-
ná. Ezért teszem le mellettük a voksomat. 

Korábban Győr egyik választási körzetét bille-
gőnek jelölték az elemzők és a közvélemény-
kutatók. Az utóbbi hónapokban azonban ez le-
került erről a listáról, és az elemzések mindkét
győri körzetben biztos fideszes győzelmet ve-
títenek előre. Mi állhat ennek a változásnak a
hátterében?
Az a véleményem továbbra is, hogy választást
kell nyerni, nem pedig közvélemény-kutatást!
Nem szabad hagyni, hogy a kormánypárti sza-
vazókat elaltassák az efféle, idő előtti győzelmi
jelentések. Mindenkinek el kell menni szavazni.
Senki nem bízzon abban, hogy majd mások
megszavazzák azt, ami neki megfelelő. Most
nem a kísérletezésnek van itt az ideje, szerin-
tem nem szabad bizonytalan utat választani. A
korábbi választásokon én úgy biztattam az em-
bereket, hogy hallgassanak a szívükre. Ebben a
helyzetben sokkal inkább arra kérem őket,
hogy hallgassanak az eszükre, amikor eldöntik,
kinek a neve mellé húzzák be az ikszet. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegy-
zékben szerepel. Vasárnap reggel 6–19 óráig voksolhatnak a győri
lakcímmel rendelkezők, a lakcímük, illetve átjelentkezésük esetén
tartózkodási helyük szerinti szavazókörben.

A választásra vigyük magunkkal a személyazonosításra és a lak-
címünk azonosítására alkalmas okmányt, ez lehet az érvényes
lakcímkártyánk, személyi igazolványunk, útlevelünk vagy jogosít-
ványunk. A választási értesítőt nem szükséges magunkkal vin-
nünk, annak bemutatása nem feltétele a szavazásnak. A lejárt ér-
vényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a
szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani. Ezért fontos,
hogy vizsgáljuk meg okmányaink érvényességét, és gondoskod-
janak az érvényes beszerzéséről. A veszélyhelyzetre vonatkozó
szabályozás az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: érvényes a
személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útle-
vél, ha az érvényességi ideje 2020. március 11. és 2022. május
31. között (ideértve a március 11-én és május 31-én lejárt okmá-
nyokat is) járt le.

Ezúttal három szavazólapot kapunk. Az első szavazólapon az or-
szággyűlési egyéni választókerületben induló képviselőjelöltekre

TUDNIVALÓK A SZAVAZÁSHOZ

Az április 3. napján tartandó országgyűlésiképviselő-választással és az országos népszavazással kap-
csolatos tudnivalókról adott tájékoztatást lapunknak Nagyné dr. László Edit, Győr jegyzője. Városunk-
ban mintegy 98 ezer választópolgár szavazhat, két választókerületben, 97 szavazókörben.

voksolhatunk. A másodikon az országos pártlistákra, illetve a nem-
zetiségi regisztrációval rendelkezők esetében a nemzetiségi listákra.
A harmadik lap a népszavazás négy kérdését tartalmazza.

Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára
lehet. A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani,
több választás esetén a szavazat érvénytelen lesz. Népszavazás
esetén igennel vagy nemmel lehet érvényesen szavazni. Érvényesen
szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal
írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +).

A szavazólapok kitöltése után a lapokat tegyük borítékba és helyez-
zük az urnába. Amennyiben valaki egészségi állapota, fogyatékos-
sága, fogva tartása miatt nem tud személyesen megjelenni, kérheti,
hogy mozgóurnával szavazzon. A mozgóurna iránti kérelmet ügyfél-
kapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig lehet
benyújtani. A mozgóurna iránti kérelmet írásban az illetékes szava-
zatszámláló bizottsághoz is be lehet nyújtani meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítés-
sel a szavazás napján legkésőbb 12 óráig.

A választópolgárok a szavazással kapcsolatos tudnivalókról a lakóhe-
lyük szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodánál
kérhetnek tájékoztatást, illetve a www.valasztas.hu honlapon.

Szerző: Földvári Gabriella
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Aközelmúltban alakítottak át ideiglenes
menekültszállássá két épületet az egy-
kori Zrínyi utcai kórház területén. Az

épületegyüttes új tulajdonosa, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem az önkormányzat kérésére azon-
nal a rászorulók rendelkezésére bocsátotta a
felújított szobákat – tudtuk meg dr. Pergel El-
zától, Győr szociális és egészségügyi ellátásért
is felelős alpolgármesterétől.

„Mi kétszáz főről tudunk, akik teljesen ránk
vannak szorulva. Étkeztetésben, elhelyezés-
ben, ruházati és minden egészségügyi szolgál-
tatásban segítjük őket. Vállaltuk a pici babák
teljes ellátásához szükséges eszközöknek az
édesanyák rendelkezésre bocsátását, igény
esetén a kicsik bölcsődei és óvodai elhelyezé-
sét.  Az általános iskolások oktatását pedig a
tankerület dr. Nagy Adél igazgató asszony irá-
nyításával már szervezi. Összességében ezek-
nek az embereknek a nap huszonnégy órájá-
ban szüksége van segítségre, és ezt mi meg is
adjuk nekik” – fejtette ki az alpolgármester.

Természetesen nem csak a Zrínyi utcában van-
nak Győrben ukrajnai menekültek, hisz több,
főleg kárpátaljai településekről származó csa-
lád azért utazott épp a Kisalföld fővárosába,
mert az egyik hozzátartozója már a háború
előtt itt élt és dolgozott vendégmunkásként.
Ilyen esetben a családtagjaik elhelyezését
többnyire felvállalta a munkáltató. Az alpolgár-
mester szerint csupán az a kérdés, hogy ezt az
állapotot meddig kell fenntartani.

„Meddig lehet vajon ezt a segítséget tovább építeni
és még nagyobbra terjeszteni? Kérdés az is, hogy
meddig elegendő a saját erőnk, hogy emberhez
méltó elhelyezést tudjunk, akár hosszú távon biz-
tosítani a menedékkérőknek. Szerencsére nagyon
sok segítséget kapunk. A Máltai Szeretetszolgálat,
a Vöröskereszt és a Győri Egyházmegyei Karitász
hatalmas erőket mozgósít. Rengeteg felajánlás ér-
kezik a civil szervezetektől és a lakosságtól is. Ezek
elosztásában pedig többségében olyan önkénte-
sek vesznek részt, akik a saját életükből, szabad -
idejükből áldoznak fel órákat, napokat a segítség-
nyújtás oltárán. Mi, a hivatalban ezt a munkát

DR. PERGEL ELZA: AKI DOLGOZNI AKAR, A VÁROSBAN BIZTOSAN KAP ÁLLÁST

FELADATUNK MEGVÉDENI A RÁSZORULÓKAT
Immár kétszáz rászoruló élvezi Győr városának védelmét a Zrínyi utcai
befogadó ponton. Az önkormányzat igyekszik mindenben támogatni a
háború elől menekülő, többségében magyar ajkú embe reket. Munká-
jukat példás civil összefogás is segíti.

koordináljuk és természetesen biztosítjuk a szük-
séges anyagi keretet” –  fejtette ki dr. Pergel Elza,
aki kérte az adakozni szándékozókat, adományai -
kat vigyék egyenesen a szeretetszolgálatok gyűj-
tőpontjaira, hisz csak úgy biztosítható a menekül-
tek folyamatos ellátása, az adományok szakszerű
kezelése és kiosztása, ha arra közvetlenül megfe-
lelő rálátása van a segélyszervezeteknek.

„Mi az ország nyugati fertálya vagyunk, aki vissza
akar térni Ukrajnába, az nem feltétlenül Győrben
kér menedéket. Aki célzatosan ide jön, az vala-
miképpen »sodródik« és nem igazán látja még a
jövőjét, ha mi itt elhelyezzük és jól érzi magát, ak-
kor talán megpróbál itt gyökeret verni. Egyelőre
még nem nyilatkoznak erről, hisz még a saját
egyéni helyzetüket is bizonytalannak érzik. Szí-
vesen hazatérnének később az otthonaikba, de
gyerekekkel, idős szülőkkel a bizonytalan körül-
ményekbe visszatérni nagy kérdés, hogy bevál-
lalható-e. Továbbmenni sem mernek, hisz nem
beszélnek nyelveket és ez sokaknak komoly gá-
tat jelent” – mondta az alpolgármester.

A maradóknak pedig előbb-utóbb munkára
lesz szükségük. Pergel Elza szerint aki dolgozni
akar, a városban biztosan kap állást. Munkál-
tatók keresik ugyanis az önkormányzatot és
ajánlanak fel munkalehetőségeket az ipar és a
szolgáltatások szinte minden területén. Hatal-
mas igény mutatkozik elsősorban a szak- és
segédmunkások iránt. 

Pergel Elza elmondta azt is, amennyiben nőne a
menedékkérők száma, a választások után meg-
nyithatja az önkormányzat ideiglenes szállások
kialakítására alkalmas intézményeit is. Ezek jel-
lemzően művelődési házak, de természetesen
az iskolák és sportintézmények is a fókuszban
vannak. Szükség esetén ezeket is fel lehet hasz-
nálni, ám az alpolgármester szerint nem szíve-
sen teszik ezt, hisz ezekben az épületekben kor-
látozott az illemhelyek  száma, sok helyen pedig
a tisztálkodási lehetőség igen csekély számban
létezik. Egy ilyen intézményben az alpolgármes-
ter szerint pedig nem feltétlenül biztosítható
hosszabb távon emberhez méltó normál elhe-
lyezés. Természetesen szükség esetén minden

megoldás jó megoldás, de szeretnénk az egyéb-
ként is lelkileg nagyon megviselt embereket a
napi létezés szintjén elviselhető és gyámolító kö-
rülmények között ellátni, amíg itt tartózkodnak.

„Az önkormányzatnak az a dolga, hogy segítse, tá-
mogassa és védje a sajátjait és mellette segítsen
azoknak, akik hozzánk fordultak és rászorulnak.
Komolyan gondolom ezzel kapcsolatban azt, hogy
a közvetlen szomszédságunkban kialakult háborús
helyzetre való tekintettel, a Győrben élő családok-
nak, a saját lakosainknak minden olyan feltételt,
ami tőlünk függ és a biztonságos napi életünk
fenntartásához általunk megadható, azt meg kell
adnunk. Hogyha pedig arra kényszerülünk, hogy
ebből elvegyünk, vagy valamilyen területen korlá-
tozásokat vezessünk be azért, hogy másoknak, a
szomszédban élő magyaroknak és ukránoknak
segíteni tudjunk, azt nyilván olyan keretek között
fogjuk megtenni, hogy a lakossági érdekek ne, vagy
csak minimálisan sérüljenek, illetve ezek a lépések
egy általános tájékoztatás mellett történjenek
meg” – zárta szavait dr. Pergel Elza.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter
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„2017-ben, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-
lal kapcsolatban fejlesztettük a Radnóti utcát, il-
letve annak folytatását, a Liget utcát, egy komoly
forgalmat bonyolító gyűjtőút lett belőle. Az 1-es
úttól egészen Kisbácsáig el lehet jutni ezen az út-
vonalon, nagyot nőtt itt a forgalom, sokan szá-
guldoznak is, ezért teljesen jogos igénye volt a la-
kosságnak, hogy építsünk ki jelzőlámpás rend-
szert a csomópontban. Korábban a Külső Baross
úton volt hasonló fejlesztésünk, ott a Zrínyi utcai
kórházi épület közelében alakítottunk át egy táb-
lás kereszteződést lámpásra, azóta ott biztonsá-
gossá vált a közlekedés, most itt ugyanez a cél”
– mondta a Győr+ Médiának Simon Róbert Ba-
lázs országgyűlési képviselő. 

„Valóban jogos igény volt, hogy tegyük bizton-
ságosabbá a Szalay Imre, a Liget és a Nyár utca

JELZOLÁMPÁS LESZ 
AZ ÚJVÁROSI KERESZTEZŐDÉS  

A nagy forgalom és a balesetveszély miatt jelzőlámpás lesz egy újvá-
rosi csomópont, erről Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő és
Szeles Szabolcs alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője
számoltak be. A Szalay Imre, a Liget és a Nyár utca kereszteződését
2017-ben, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatosan ala-
kították ki, már akkor megtervezték a jelzőlámpás csomópontot.   

kereszteződését. Már korábban is vizsgáltuk a
jelzőlámpa kiépítését, most pedig meg is való-
sítjuk, ezzel nemcsak az autósok, de főleg a
gyalogosok lesznek nagyobb biztonságban” –
emelte ki Szeles Szabolcs alpolgármester. 

„Jól haladunk az érzékelős jelzőlámparendszer
kiépítésével, terveink szerint nagyjából egy hó-
napig tart a munka, most körülbelül a felénél
tartunk. Két hét múlva már működik a lámpa,
először egy próbaüzem indul, amiből a közle-
kedők semmit sem éreznek majd, csak a szak-
embereknek fontos, hogy teszteljük és finom-
hangoljuk a lámpák beállítását” – fogalmazott
a helyszínen Máthé-Tóth Péter, az útkezelő
szervezet intézményvezetője. 

Az újvárosi csomópont jelzőlámpássá alakítása
90 millió forintból, részben önkormányzati for-
rásból, részben az útkezelő 2021-es saját for-
rásainak terhére valósul meg.

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

´́

A Póni Olimpia az óvodai sport- és gyermek-
nap apropóján szerveződött, s a gyermekek
az egyik legősibb sportunkkal és hagyomá-
nyunkkal, a lovaglással ismerkedhettek meg
a gyirmóti Rodeo Ranch-en. 

Tóth Szilárd, a  Kincsem Óvodai Lovas Közne-
velési Program vezetője beszélt arról, miért is
fontos ez a rendezvény a fiataloknak: „Kevés
városi gyermeknek, s mostanra már sajnos
egyre kevesebb falusi lurkónak adatik meg,
hogy közelről találkozhassanak a lovakkal. Ez
most itt megváltozik, hiszen testközelből ta-
lálkozhatnak ezekkel a csodálatos állatokkal.”

S hogy miért is olimpia? Nos, a feladatokat
úgy választották ki, hogy a táblával felvo-
nuló csapatok mindegyike megmutathassa,
milyen otthonosan is mozog a lovak és a lo-
vászat világában. Természetesen a felada-
tok elvégzéséhez lovagolni nem kellett tud-
nia senkinek sem. A békés hátasok tulaj-
donképpen mászókaként funkcionáltak bi-
zonyos versenyszámokban. A legjobb ered-
ményt elérők értékes nyereményekkel gaz-
dagodhattak.

Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő
is arról beszélt, hogy fontosak az ilyen ren-
dezvények, hiszen a legkisebbekkel is meg
kell ismertetni a magyar nép hagyományait,
s a lovas életet.

„A gyerekek ezekkel a pónikkal már koráb-
ban is találkoztak, hiszen minden részt vevő
óvodába kilátogattak már, így biztos vagyok
benne, hogy nagyszerű élményként marad
meg mindenkiben ez a nap. Sok siker kívá-
nok mindenkinek, és remélem, hogy a Nem-
zeti Lovas Program keretében sok-sok em-
berhez eljutnak ezek a kiváló programok, le-
hetőségek” – zárta a képviselő.

MEGTARTOTTÁK
AZ ELSŐ 
PÓNI OLIMPIÁT

Szerző: Havassy Anna Katalin

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma és a győri önkormányzat
segítségével valósulhatott meg
az I. Győri Póni Olimpia, amelyre
a gyirmóti Rodeo Ranch-en ke-
rült sor, ahol mintegy harminc
óvoda ötszáz óvodása és száz
óvodapedagógusa vett részt.
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Etler Zsuzsanna könnyekig hatódott, hisz
egyáltalán nem számított a meglepetés-
re. „Nagy megtiszteltetésnek érzem,

hogy a munkámat ilyen szinten megbecsülik”
– nyilatkozta meghatódva a pedagógus, aki arról
is mesélt, hogy az elmúlt negyven évét három óvo-
dában töltötte. Kezdetben a Vágóhíd úti óvodában
dolgozott, itt tíz évig végezte a munkáját, majd
húsz évig a Sün Balázs Óvoda munkatársa volt, ezt
követően lett a Szivárvány óvoda vezetője.

Először félt attól, vezetőként hogy állja majd
meg a helyét, de ha visszatekint, úgy érzi, si-
került helytállnia. „Egy nagyon jó közösség
alakult ki az intézményben a dolgozók között,
illetve az ide járó gyermekek szülei között is
nagyon népszerű az óvoda.” A vezető azt is
megosztotta, hogy nagyon jó kapcsolatot
ápol az önkormányzattal. „A városvezetés
mindig figyel ránk, Radnóti Ákos alpolgár-
mester mint a lakótelep önkormányzati kép-

Az Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány tagóvodájának vezetőjét nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte
Radnóti Ákos alpolgármester kedd reggel. Etler Zsuzsanna tíz éve vezeti az intézményt, áldozatos munká-
ját a Győri Városháza Ezüst Emlékérmével ismerte el dr. Dézsi Csaba András polgármester, melyet oklevél
és egy csokor virág kíséretében a körzet önkormányzati képviselője, Radnóti Ákos adott át.

A NYUGDÍJBA VONULÓ ÓVODAVEZETOT
KÖSZÖNTÖTTE AZ ALPOLGÁRMESTER
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Vig Norbert

viselője rendszeresen tartotta velünk a kap-
csolatot: rendezvényeinken itt volt, segítette
az óvodánkat, karácsonykor mindig meglepe-
téssel készült a gyerekeinknek. Sokat segített

az udvar és az épület belsejében lévő felújí-
tások során is" – mondta a nyugállományba
vonuló vezető.

Az alpolgármester szerint is kiváló a kapcso-
lat, melyet a jövőben is ápolni szeretne. „Sze-
retném megköszönni Etler Zsuzsanna mun-
káját, hiszen nagyon sokat tett ezért az óvo-
dáért és a városrészért, Adyvárosért is. Ko-
rábban már a Városrész Szolgálata Díjat is
megkapta, most viszont a Győri Városháza
Ezüst Emlékérmét tudtam átadni egy oklevél
kíséretében. Azt gondolom, példamutató volt
a munkája, amit itt végzett az óvoda élén,
úgyhogy jár ezért a köszönet minden győri és
adyvárosi nevében" – hangsúlyozta Radnóti
Ákos, aki körülnézett az intézményben, és to-
vábbra is segít majd, hogy a tervezett fejlesz-
tések megvalósulhassanak.

Etler Zsuzsanna az év eleje óta folyamatosan ta-
nítja be az utódját, április 6-án dolgozik utoljára,
azt követően szabadságát tölti és gőzerővel ké-
szül lánya és leendő veje májusi esküvőjére.

´́

Elkészült Győr legújabb szabadtéri kondiparkja, amely az
Ifjúság körút 31–35. szám mögötti területen várja a spor-
tolni vágyókat. A központi forrásból létrejött beruházás
azért valósult meg, hogy minél több győri kapjon lehetősé-
get a sportolásra. A parkot dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester és Radnóti Ákos alpolgármester két hete adta át a
nagyközönségnek.

„A fitneszparkot speciális, profi eszközökkel szerelték fel,
amelyeket ingyenesen lehet használni. A tájékoztató táblák
segítségével bárki szabályosan el tudja végezni a különböző
gyakorlatokat, tehát nem szükséges a személyi edző jelen-
léte. A környéken lakók csak lesétálnak az otthonukból a
parkba, és már edzhetnek is – magyarázta Nagy Rita, a
Győri Atlétikai Club (GYAC) futóklubjának vezetője, aki ki -
emelte a rendszeres testmozgás fontosságát. – Ez a hosz-
szú élet egyik titka. A mozgás nemcsak a fizikai, hanem a
mentális egészség megőrzése miatt is lényeges.”

INGYEN KONDIZHATUNK A PARKBAN
Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter
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Agyőri vár 1598. március 29-én történt,
töröktől való visszafoglalása 424. év-
fordulója alkalmából ünnepi megemlé-

kezést tartottak hétfőn este a győri bencés
templomban a Szent László Határőr Egyesü-
let és a Történelmi Vitézi Rend Területi Szék-
kapitánysága szervezésében. 

Az ünnepi szentmisét dr. Pápai Lajos emeritus
püspök celebrálta, aki hangsúlyozta: a sorsunk
állandó küzdelemben újra és újra visszafoglalni
valamit, visszafoglalni hitünket, hazánkat, kul-
túránkat, jövőnket. „Ebben a szentmisében
imádkozunk a 424 évvel ezelőtti hősökért, de
azért is, hogy mi is legyünk méltó követői ko-
runk küzdelmeinek, amit hitünk, hazánk, ke-
resztény kultúránk visszafoglalásáért vívunk.”

A győri várat 1598. március 28-ról 29-re virra-
dóan vívták vissza, bevetve a kor legkorszerűbb
kapudöntő eszközét, a petárdát. A keresztény
sereg a város utcáin házról házra vívott, súlyos
küzdelemben morzsolta fel a védők ellenállását.
A győri vaskakas is ekkor szólalt meg. Az ismét
kereszténnyé lett győri erődöt ezután a pogány
már soha többé nem tudta bevenni. 

424 ÉVE SZÓLALT MEG 
A VASKAKAS

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

„MI VAGYUNK A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA”

424 évvel ezelőtt Győrben olyat tettek eleink, amellyel örökre beír-
ták magukat a világtörténelembe. Négy év török megszállás után
visszafoglalták a győri várat Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf
vezetésével. 

Idézzük fel a vaskakas legendáját: amikor Szi-
nán pasa elfoglalta Győrt, a Duna-kapura ki-
tűzött egy vasból készült szélkakast, és azt
mondta, hogy ő csak akkor hagyja el a várost,
amikor a vaskakas kukorékolni fog és megte-
lik a kakas alatti félhold. A krónikások szerint
a kakas a győztes ostrom éjszakáján kukoré-
kolni kezdett. Hangját a legenda szerint Ba-
jusz Ferkó suszterinas adta, ő mászott fel a
torony tetejére és kukorékolással adott jelet
a vár alá érkező katonáknak. A törökök pánik-
ba estek, azt hitték, beteljesedett a nagyve-
zér jóslata: a vaskakas megszólalt, elérkezett
a végórájuk. Ráadásul az ostrom idején éppen
a telihold uralta az eget. Így a legenda igazzá
vált, és a törökök elmenekültek.

A megemlékezés fővédnöke és szónoka, dr.
Dézsi Csaba András polgármester pedig arról
beszélt, hogy Győr neve ekkor vált ismertté a
világ előtt, és hogy II. Rudolf császár ekkor adta
ki rendeletben, hogy birodalmában Raaber
Kreuz-okat, azaz Győr-kereszteket állítsanak,
megköszönve a várostromlók hőstettét. Azt,
hogy megvédték az európai keresztény világot.
Mint ismert, dr. Dézsi Csaba András maga is
felkutatott néhány ilyen mementót Ausztriá-
ban, eddig összesen 31 emlékkeresztet talál-
tak. Tavaly, Győr királyi várossá válásának 750.
évfordulója tiszteletére a városháza előtt is fel-
állítottak egy Győr-keresztet, amely Lebó Fe-
renc szobrászművész alkotása, és amely az
örökkévalóságnak hirdeti: mi vagyunk a ke-
reszténység védőbástyája. 

Győrben e jeles nap tiszteletére már 1599-ben
ünnepséget tartottak, püspöki nagymisével,
körmenettel, vitézi tornával. A megemlékezést
1852-ben az önkény betiltotta, a millennium
idején újraéledt, de a világháború újabb szaka-
dást idézett elő, mely a kommunizmus évei
alatt is folytatódott. 2010 óta emlékezik meg
újra a város a jeles eseményről, az Arrabona Vá-
rosvédő Egyesület, a ,,NE-felejcs” Polgári Egye-
sület és a Szent László Határőr Hagyományőr-
ző Egyesület kezdeményezésére. 

Az ünnepség végén a résztvevők átvonultak
a Pálffy–Schwarzenberg-szoborhoz, ahol el-
helyezték az emlékezés virágait.
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Hogyan csöppent annak idején a segítő mun-
kába? Tudatos pályaválasztás volt?
Konkrét sztorim van: média szakos középisko-
lába jártam, amikor kaptam egy feladatot a
megyei napilapos oktatóktól, hogy készítsek
egy interjút. Én az Anya-, Csecsemő- és Gyer-
mekotthonba mentem, ahol egy nagyon fiatal
kisgyerekes anyukával készítettem riportot.
Mélyen megérintett a történet, és akkor hatá-
roztam el, hogy valamilyen szociális területen
szeretnék elhelyezkedni. Jelentkeztem szociál-
pedagógus szakra és el is végeztem. Innen
egyenes út vezetett a Családsegítőbe, 2002-
től 8 éven át családgondozóként dolgoztam,
majd gyesről visszatérve bizalmat kaptam,
hogy vezessem az intézményt.

Fiatalon került vezető pozícióba, mi volt az,
amiben újított?
Teljesen átszerveztem a munkát a központok-
ban, nagyobb teret kapott a prevenció az intéz-
ményben. Létrehoztuk a Sziget-kék Közösségi
Teret, ahol nagyon sok szülőnek nyújtunk tá-
mogatást, a közösségi kávézót és az adomány-
központot is. 69 fővel vettem át az intézményt,
ma 109-en vagyunk.

A szolgálatnak többféle feladata is van, be-
széljünk a legfontosabbakról.
A mi munkánk egyrészről a klasszikus család -
segítés, tehát a nehéz élethelyzetben lévő em-
berek támogatása, részükre a források felkuta-
tása, az ő életüknek a menedzselése, akár az
egészségügyi, a lakhatási körülményeiknek a
kontrollálása. Másrészről a gyerekvédelem a fel-
adatunk, kezdve az iskolai hiányzástól a drog-
használaton át a bántalmazásig. Éves szinten

Rákosi-Tóth Ritát választotta a győri közgyűlés újabb öt évre a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgató-
jának. A szakembert, aki 2012 óta vezeti az intézményt, többek között arról kérdeztük, hogy a Covid és a
háborús menekülthelyzet milyen új kihívás elé állítja a családsegítőket.

„AKARNI KELL, ÉS BELETENNI A MELÓT”
RITA, A MARATONFUTÓ CSALÁDSEGÍTŐ

900 és 1200 közötti veszélyeztetett gyerek kerül
a látókörünkbe. Attól kezdve, hogy valaki öt órát
hiányzott az iskolából, tart odáig, hogy szexuális
abúzus éri a gyereket a családban.

Apropó, világjárvány, milyen pluszterhet rótt
ez az intézményre?
A Covid-helyzet pánikkal kezdődött, a hozzánk
fordulóknak el kellett magyarázni, hogy mi is ez
a vírus, milyen egészségügyi előírások vannak.
Új ügyfelek is megjelentek, olyanok, akik elve-
szítették a munkájukat, akik élelmiszer-ado-
mányra szorultak, illetve azok, akik karanténba
kerültek. Nagyon sokan telefonáltak olyanok,
akiknek arra volt szükségük, hogy valaki meg-
nyugtassa őket. Aztán jöttek a pszichés tüne-
tek, a Covid-betegségen átesetteknél is, so -
kaknál ez érzelmi instabilitást eredményezett,
illetve az elején a bezártság miatt nagyon sok
gyerekvédelmi ügyünk lett rendőrségi jelzések-
ből. Olyan ügyekkel kellett például foglalkozni,
hogy miért nem kapcsolódik be az online okta-
tásba a tanuló. Volt, akinek tabletre, laptopra
volt szüksége, internet-hozzáférésre a tanu-
láshoz, ezt is megoldottuk felajánlások segít-

ségével. Aztán jöttek a komolyabb ügyek, az
összezártság miatti feszültségek, a családi bal-
hék, a veszekedések, a rendőrségi ügyek.

Most pedig itt vannak a háború elől menekülők.
Mi elsősorban azokkal a háborús menekültek-
kel foglalkozunk, akik családoknál telepedtek
le. Akik hozzánk fordulnak, intézzük nekik a pa-
pírmunkát, tisztázzuk, milyen státuszban tar-
tózkodnak itt, mire jogosultak. Ha kell, tolmá-
csot szerzünk, ha kell, elkísérjük őket ügyet in-
tézni, és munkát is megpróbálunk szerezni
számukra, segítünk a gyerekek napközbeni fel-
ügyeletének ellátásában. Próbáljuk mederbe és
struktúrába terelni az életüket.

A munkán túl mivel foglalkozik, mi a hobbija,
mi kapcsolja ki?
A futás a szenvedélyem. A lányom születése
után kezdtem futni, heti minimum ötven kilo-
méter a penzum. Versenyekre járok, háromszor
futottam le a Budapest Maratont. Mint a mun-
kában is, haladni kell, akarni kell a dolgot, bele-
tenni a melót, a szorgalomnak pedig a fejlődés
a következménye – ennyi a titok.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

FELADATUNK 
A NEHÉZ HELYZETBEN 
LÉVŐK TÁMOGATÁSA,
ÉLETVITELÜK 
MENEDZSELÉSE
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munkáját és eredmé-
nyeit. Dr. Dőry Tibor
hangsúlyozta, sok
álláskeresőt vontak
be a munkába, amit
a járvány rendkívüli

A városházán értékelték a győri járá-
si foglalkoztatási paktum eddigi
munkáját, ami a város alpolgármes-
tere szerint mintaértékű. Szeles Sza-
bolcs a sajtónyilvános rendezvényen
kiemelte, nagyjából 700 embert si-
került elérni a 2016 óta zajló projekt
keretében, amelynek 11 alapító tag-
ja van, gesztora pedig Győr. „Több
mint 1 milliárd forint az európai uniós
támogatással megvalósuló projekt
összköltségvetése, a támogatási
összeget menet közben még sikerült
is megemelni, így a program ez év
június végéig tolódott ki. A legnehe-
zebb munka az érintettek feltérké-
pezése volt, de együtt, közösen a
partnerekkel igen sikeresek tudtunk
lenni. A projektnek lehet folytatása is
a jövőben, akkor már a TOP+ prog-
ramból kaphatunk támogatást, a
gesztorság pedig a megyéhez kerül

MINTAÉRTÉKU MUNKA A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMBAN 

Mintaértékű munka zajlott a győri járás területén működő foglalkoztatási paktum keretében. Ezt Szeles
Szabolcs, Győr alpolgármestere mondta egy keddi, városházi rendezvényen, ahol a projektpartnerek érté-
kelték az elmúlt évek munkáját és számoltak be az eredményekről. 

´́
módon megnehezített. „Valóban
nem volt egyszerű a kapcsolattartás
a járvány idején, de sikeresen meg-
oldottuk ezt is, a pályaorientációs
csoportunk sok új munkaerőt indí-
tott el a munka világában, vagy bér-
támogatással tudtuk segíteni a pro-
jektbe sikeresen bevont embereket”
– emelte ki a Mobilis ügyvezetője. (x) 

majd át” – mondta Szeles Szabolcs
alpolgármester. 

A Mobilis is a projektpartnerek kö-
zött van, a központ ügyvezetője is
sikeresnek értékelte az elmúlt évek
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Győr MJV Közgyűlése március 22-i döntésének köszönhetően a Püspökerdő és a győrszentiváni Tölgyes -
erdő helyi védettség alá került – tájékoztatta lapunkat Herman Etelka, a Környezetvédelmi osztály vezetője.

APüspökerdő a Kisalföld nagytájon belül a
Mosoni-sík kistáj területén, Győr belte-
rületétől északnyugatra helyezkedik el.

Területe kb. 420 hektár, amelyet a Mosoni-
Duna átvágása két részre oszt.      

A 2020. május–júniusi felmérés szerint ezen a
területen 13 védett és 1 fokozottan védett nö-
vényfajról van adatunk, összesen 2.627 egyedet
vizsgáltak. Legjelentősebb állománnyal a nyári
tőzike (Leucojum aestivum) volt jelen, mellette
magas egyedszámmal a téli zsurló (Equisetum
hyemale) és a kígyónyelv (Ophioglossum vulga-
tum).  Új adatként került a felmérésbe a fokozot-
tan védett méhbangó (Ophrys apifera).

vadgerle, a berki tücsökmadár állománya vi-
szont az elmúlt évekhez képest visszahúzódó-
ban van. A területről összesen 121 fajról van
adatunk, közülük 9 fokozottan védett, 50 vé-
dett költőfaj, 49 pedig védett, de nem itt költő
faj. Pár példa az erdőben élő védett madarakra:
kakukk (Cuculus canorus, természetvédelmi ér-
téke: 50.000 Ft), fekete harkály (Dryocopus
martius, természetvédelmi értéke: 50.000 Ft),

zöld küllő (Picus viridis, természetvédelmi ér-
téke 50.000 Ft). Összességében a terület ma-
dárvilága győri viszonylatban kiemelkedő, ér-
tékes fajok találják meg itt életfeltételeiket.

A fentieken kívül is változatos növény- és állatvi-
lággal (puhatestűek, hüllők, kétéltűek) rendelkezik
a Püspökerdő, melyeket a TÁJOLÓ-TERV Kft. által
elvégzett szakmai tanulmány részletez. Ez a
https://gyor.hu/gyor/innovacio/kornyezetvedelem/
hvt/ oldalon megtalálható.

VÉDETT ÉRTÉKÜNK A PÜSPÖKERDŐ
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

Az ugyancsak 2020 nyarán végzett zoológiai
vizsgálatban, illetve az irodalmi adatok feldol-
gozása során a madarak kivételével 40 védett
állatfajt mutattak ki. E fajok között 4 fokozot-
tan védett, illetve 6 közösségi jelentőségű faj
szerepel. A nyugati piszedenevér (Barbastella
barbastellus, természetvédelmi értéke:
100.000 Ft), a tavi denevér (Myotis dasycne-
me, természetvédelmi értéke: 100.000 Ft) és
a remetebogár (Osmoderma eremita, termé-
szetvédelmi értéke: 250.000 Ft) mint fokozot-
tan védett fajok nagyon jól mutatják a Püs-
pökerdő fás szárú állományának egyre kedve-
zőbb fafajösszetételét és koreloszlását. Szá-
mukra az egyre több holt fával rendelkező ter-
mészetes erdők jelenléte szükséges. A negye-
dik fokozottan védett faj a közönséges vidra
(Lutra lutra), mely a Szigetköz víztereiben egy-
re inkább elterjedt, jelenléte örvendetes. A
védett fajok közül kiemelendő a nagy szar-
vasbogár (Lucanus cervus, természetvédelmi
értéke: 10.000 Ft), melynek igen jelentős ál-
lománya található a területen. Bár országo-
san még többfelé előfordul, a Püspökerdő
ideális életfeltételeket teremt számára. Az
eredmények egyértelműen mutatják, hogy az
állattani értékek a Püspökerdő természet -
közeli, holt fában egyre gazdagabb erdőtag-
jaihoz kötődnek.

A madárvilágot szintén 2020 májusában és jú-
niusában térképezték fel – az elmúlt években
gyűjtött adatokat is felhasználva –, melynek
során azonosították a Püspökerdő költő fajait.
Összesen 420 hektár területet mértek fel. A
megállapítások szerint meglepően magas
egyedszámban azonosítottak néhány gyako-
ribb fajt. Néhány ritkább madár, így a héja, a

A március 18-i számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: komposzt. Nyertesek:
Molnár Béláné, Kuti Csilla, Németh Lajosné. Gratulálunk! E-mailben értesítjük őket, nyere-
ményüket ezután az 1 Csepp Zöld csomagolásmentes üzletben (9024 Győr, Vasvári Pál utca 1.,
Garzon Pláza Hotel) személyesen vehetik át.

A Püspökerdő (vonalas a védett terület)

Kígyónyelv

Nagy szarvasbogár
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Szerkeszti: Nagy Viktor

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

HÍREK

FISKER ÚJ VIZEKEN

Henrik Fisker első álmát a
Karma limuzin keltette élet-

re, de szerencsétlen véget ért a
soros hibrid sportautó története
– az akkumulátorgyártás, felme-
rült hibák és visszahívás nyomán
a cég csődbe ment. 2016-ban új-
ra elindult a brand, és 2022-re
érett meg a gyártásra az Ocean,
a tisztán elektromos SUV, amely
az év végén Európában is elérhe-
tő lesz. A tulajdonos elkötele-
zettsége, és a megfelelő marke-
tingstratégia segítségével elér-
ték, hogy az USA-piac több mint
30 ezer darabos előrendeléssel
előlegezte meg a bizalmat. A kö-
zel 4,8 méter hosszú crossover
tengelytávja extrém nagy, majd-
nem 3 méteres, így az eleve vil-
lamos hajtásra tervezett „gör-
deszka” platform óriási helyet
nyújt az utasoknak.

Szerző: Nagy Viktor Ugyan nehéz mivel kiemelkedni az
egyre népesebb villanyautós tö-
megből, de a Fisker Ocean több
újítást is hoz. A középkonzoli 17
colos érintőpanel 90 fokban elfor-
gatható, így álló és fekvő üzem-

módban is használható. A C-D
oszlop közé tervezett kis ablak, és
a hátsó szélvédő is leengedhető,
így könnyebben átszellőztethető
az utastér, és hosszú tárgyak is
szállíthatók a kocsiban. Napele-

mes, nyitható tetőpanelt is építe-
nek az autóra, ami 2000-3000 km
tiszta energiával megtett utat ad
hozzá évente a közlekedéshez. A
beltér elemei újrahasznosított
anyagokból készülnek, és a fedél-
zeti akkumulátorok energiaforrás-
ként (PowerBank) akár egy lakó-
ház igényeit is ki tudják elégíteni.
Ehhez kapnak a leendő tulajdono-
sok – a gyártó ígérete szerint –
sportautós menetteljesítménye-
ket, köszönhetően a 275 vagy 540
lóerős hajtásrendszernek. Az előb-
bi az elsőkerék-hajtású modell,
mely 40 ezer euró körüli áron elér-
hető lesz, míg a dupla motoros
verzió 57–70 ezret fog kóstálni.
Utóbbi viszont akár 3,9 mp alatt
gyorsít százra, miközben 630 kilo-
métert is megtehet egy feltöltés-
sel. Csak hab a tortán, hogy egyes
verziók akár 250 kW-os töltőről is
tölthetők lesznek, így 30 perc alatt
lehet majd 80 százalékig tölteni az
akkukat. 



2022. április 1.14

HÍREK

Az eredeti Elise-t 1994-ben
mutatták be, és a legjelentő-

sebb előnye a súlya volt – ekkor
messze ez volt a legkönnyebb
megvásárolható sportautó a maga
723 kilogrammjával (összehason-
lításképpen a Ferrari F50 1230 ki-
logrammot). Nem volt a legerő-
sebb vagy a leggyorsabb, de mégis
minden idők egyik legkedveltebb
sportautója lett, éppen a kezelhe-
tősége és a vezetési élménye mi-
att. A konstrukció annyira bevált,
hogy több különböző változatot,
generációváltást élt meg, sőt ez a
platform volt az alapja több olyan
híres sportautónak, mint például a
Tesla Roadster vagy a Hennessy
Venom GT, amely több gyorsasági
világrekordot is megdöntött.

Most ez a 30 éves pályafutás a vé-
gére ért, összesen 35.124 példány
után. Ha lehet ilyet mondani, akkor
a Lotusnál megtalálták a tökéletes
módját az Elise történetének lezá-

Mint minden olyan embernek, akinek az au-
tózás többet jelent annál, mint hogy mi-

nél egyszerűbben eljusson A-ból B-be, úgy
számomra is ennek az élménynek a jelentős
részét a manuális váltó és a kuplung haszná-
lata adja. Azonban ma már egyre kevesebb
autóhoz elérhető a manuális váltó, és az

Szerző: Klem Kristóf egyetemi hallgató elektromos autók tömeges elterjedése lehet
az utolsó szög a kézi váltó koporsóján. Leg-
alábbis eddig ezt gondoltuk...

Azonban az elmúlt hetekben napvilágot látott
a Toyotának egy új szabadalma, amely úgy tű-
nik, megmenthet egy kicsit abból az élményből,
amelyet a manuális váltó adott az autózás sze-
relmeseinek. A tervekből az látszik, hogy a ja-

pán autógyártó az elektromos autóiba olyan
hajtásláncot szeretne fejleszteni, aminek része
egy, a kézi váltást imitáló kezelőfelület. Tehát
lenne váltókar, kuplungpedál, illetve a műszer-
falon fordulatszámmérő. Valamint a nyoma-
tékgörbe is úgy lenne beállítva, hogy az elekt-
romos autó nem azzal az űrhajóhoz hasonló,
megszakítás nélküli, könnyed gyorsulással in-
dulna meg, hanem jobban hasonlít majd az él-
mény a benzinnel hajtott autók gyorsulására.
Ezzel a rendszerrel elhitetik a vezetővel, hogy
valóban egy kézi váltós autóban ül.

Az is újdonság lesz, hogy a vezetőnek lehető-
sége nyílik a különböző váltási módok között
váltani. A váltót lehet teljesen manuális üzem-
módban használni, aminek a vezetési stílusa
hasonló a hagyományos kézi váltókhoz. Ter-
mészetesen van teljesen automata mód,
amelyben egyáltalán nem kell semmihez nyúl-
ni. Illetve van lehetőség csak a váltókart hasz-
nálni, a kuplungpedál nélkül, amely a gyártó el-
mondása szerint bizonyos helyzetekben, pél-
dául parkolás során lehet segítség.

Azt egyelőre nem tudni, hogy ez a terv mikor
és mennyire valósul meg, illetve az is kérdés,
hogy mennyire tudja majd valóban ugyanazt a
vezetési élményt nyújtani, mint a valódi kézi
váltók. És az is kérdés, hogy amikor megjelenik,
vajon mennyire lesz népszerű a mindennapi
használat során.

HAMIS VÁLTÓ A TOYOTÁTÓL 

Pár hete átadták az utolsó Lotus Elise-t, miután az angol gyártó 2021-ben bejelentette,
hogy megszűnik az ikonikus sportautó gyártása. 

rásához. Az utolsóként legyártott
autót ugyanis Elisa Artiolo kapta
meg, akiről a modell a nevét kapta.
Az autó tervezésekor ugyanis Ro-
mano Artioli volt a Lotus és a Bu-
gatti vezetője, és a sportautót az ő

Szerző: Klem Kristóf egyetemi hallgató

unokájáról, Elisáról nevezték el, aki
ekkor kétéves volt. Nemrég pedig
ünnepélyes keretek között meg-
kapta a róla elnevezett autó utolsó
darabját. Elisának a nagyapja mi-
att mindig is személyes kapcsola-

ta volt az autóval, amiről mi sem
árulkodik jobban, mint egy részlet
a leveléből, amelyet erre az alka-
lomra írt: „Kedves Elise, veled vol-
tam az utad elejétől a végéig,
ahogy te is velem leszel majd.”

AZ UTOLSÓ ELISE
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A ménfőcsanaki kézműves- és termelői piac
népszerűsége megkérdőjelezhetetlen, hiszen
bár még csak harmadszorra tartották meg már-
cius 26-án, a sikeréről már városszerte beszél-
nek. Most, a tavasz első napjaiban is sokan láto-
gattak ki a helyszínre, nézelődtek, beszélgettek,
és persze vásároltak a sok-sok portékából. 

Egyre nagyobb a vásárlók igénye a minőségi ter-
mékekre, amelyekről pontosan tudják, hogy kitől
és honnan származik, vagy éppen mi van bennük.
A termelői piacok iránti kereslet is egyre nagyobb,
ahol megnyitnak egy újat, az vonzza az érdeklődő-
ket. A kézműves termékek is kelendőek, egy-egy
gondosan és ötletesen elkészített táska, párna

Szabó Andrea még 2019-ben, egy TeSzedd!
akció során határozta el, hogy összefogja a
megmozdulás résztvevőit. Az akció annyira jól
sikerült, hogy az önkéntesek csoportja tovább-
ra is közösen képzelte el a jövőt. „Azt láttam,
hogy van igény az ilyen jellegű megmozdulá-
sokra. Így lettünk Szentiváni Önkéntes Szemét-
szedők, amely több mint két évig működött” –
magyarázza Szabó Andrea alapító.

A SZÖSZ maradt, de a név változott
Az évek során további környezetvédelmi témák
is felmerültek, ezzel pedig újabb szintre lépett a
civil kezdeményezés. „Elhatároztuk, hogy egye-
sületi formában folytatjuk működésünket, és ta-
valy szeptemberben hivatalosan is megalakult a
Szentiváni Öko Szeglet” – mondja Szabó Andrea,
az egyesület alapító-ügyvezetője.

Szerző: Kaszás Kornél 
Fotó: facebook.com/SzentivaniOkoSzeglet 

A tapasztalatok szerint a szemétszedésben is az édesanyák a legaktívabbak, de minden korosztály képviselteti
magát Győrszentivánon, ha a városrész tisztasága a tét. Az április 2-i Tavaszi Szentiváni Szemétszedés elneve-
zésű akcióra rekordszámú önkéntest várnak, hiszen több egyesület is összefogott a cél érdekében.

MI A SZÖSZ?
Együtt könnyebb
Az április 2-i szemétszedés sikerét szem előtt
tartva a SZÖSZ megkeresett Győrszentivánon
működő egyesületeket, amelyek azonnal csat-
lakoztak a kezdeményezéshez. A Győrszent -
iváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Esélyt a
Szentiváni Ifjúságnak Egyesület, az Etalon
Alapfokú Művészeti Iskola és a Kincskereső Pe-
dagógiai Segítő Egyesület tagjai is részt vesz-
nek az akcióban. „Bár a szemétszedés sikere
sok összetevőn múlik, úgy érzem, minden ed-
diginél jobban sikerülhet az akciónk. Az egye-
sületek felosztották egymás között Győrszent -
iván teljes területét, így lefedjük az utolsó
szegletig” – hangsúlyozza Szabó Andrea.

Egyszerre több ponton
A részt vevő egyesületek egy időben, de külön-
böző helyszíneken kezdik a szemétszedést. Az
április 2-án 9 órakor kezdődő akcióhoz „csak” jó
szándék és elhatározás szükséges, minden mást
adnak a szervezők. „A zsákokat mi biztosítjuk, és
a megtöltött zsákok összegyűjtését, valamint el-
szállítását is megszervezzük. Minden helyszínen
lesz tag az egyesületünkből is, akik minden in-
formációval ellátják az önkénteseket.”

A jó példa ragadós
Az egyesület alapító-ügyvezetője úgy látja,
Győrszentivánon mindenki meggondolja, hogy
eldobja-e a szemetet. A SZÖSZ egyébként a

szemléletformálást is kiemelten fontosnak
tartja, és szeretné felhívni a figyelmet a prob-
lémákra, hogy az ott élők tudatosabban tegye-
nek környezetükért. Aki tehát a jó ügy mellé áll-
na, és tisztábbá tenné lakókörnyezetét, az húz-
zon fel strapabíró kesztyűt, és csatlakozzon a
Tavaszi Szentiváni Szemétszedéshez.

Minden információ megtalálható a SZÖSZ
Facebook-oldalán: facebook.com/Szentivani
OkoSzeglet

MÉNFŐCSANAKI KÉZMŰVES- ÉS TERMELŐI PIAC 

„EGY KOSÁR HAZAI” NÉVEN FOLYTATJA A PIAC
Szerző: Havassy Anna Katalin vagy ajándéktárgy sokszor nagyobb meglepetés

és több öröm, mint a tucat- és slágertermékek. 

A Bezerédj-kastély kertjében szombaton meg-
rendezett piacon dr. Laczkovits-Takács Tímea
önkormányzati képviselő beszélt a részletekről:
„Ez a harmadik napunk a piac történetében, s
próbálunk mindig valami egyedit hozni. Most is
van egy kis „zöld elem”, hiszen a Muszáj Termé-
szetvédelmi Koordinációs Egyesület is részt
vesz a rendezvényen. Öröm, hogy új termelők
és kézművesek is csatlakoztak.”

A képviselő azt is elmondta, hogy minden to-
vábbi alkalomra terveznek valamilyen társren-
dezvényt, így április utolsó szombatján majd az
Egészség Piacot szervezik a helyszínre, külön-
böző szűrővizsgálatokkal együtt. 

„Mi eddig sem kértünk helypénzt a kézműve-
sektől, termelőktől, most azt találtuk ki, hogy
mindenki ajánljon fel egy-egy terméket, amely-
lyel helyi családokat fogunk támogatni – tette
hozzá a dr. Laczkovits-Takács Tímea. 

Egyébként a mostani alkalomra is több mint
ötven árus érkezett, főleg kézművesek. A ta-
vasz és a kiskertek éledése, a virágok sziromba
borulása áprilisban vélhetően már több terme-
lőt is vonz, amelyet a lakosok is nagyon várnak
már. 
A visszajelzések szerencsére nagyon jók, úgy-
hogy mindenképp folytatást ígért a képviselő,
illetve azt is elárulta, hogy nevet is kapott a pi-
ac: „Egy kosár hazai”, amely a településhez kö-
tődő Galgóczi Erzsébet egyik kötetének a címe,
s biztosan büszke lenne a névadásra... 
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1. Kiről nevezték el Győr Környezetvédelmi
emlékérmét? 

1. Kitaibel Pál
2. Xantus János
X. Rómer Flóris

2. Hol rendezték meg az I. Győri Klíma Expót?
1. A Püspökerdőben
2. Az ETO Parkban
X. Az Olimpiai Sportparkban

3. Hol van Győrben füvészkert?
1. Nincs füvészkert Győrben
2. A szentiváni füves pusztákon
X. Bácsán, a Szitásdombon

4. Melyik madárfajok védelmére fordít kiemelt
figyelmet a város? 

1. Gerlék 
2. Gyurgyalag
X. Fecskék

5. Ki a környezetvédelemért is felelős alpol-
gármester? 

1. Radnóti Ákos
2. Szeles Szabolcs
X. Dr. Pergel Elza

6. Mit NEM lehet leadni a GYHG által üzemel-
tetett hulladékudvarokban?

1. Traktorgumit
2. Építési, bontási törmeléket
X. Zsírt, olajat, fáradt olajat

7. Milyen értékes terméket állítanak elő a győri
szennyvíztisztítóban?

1. A szennyvíziszap nehezen kezelhető 
részeiből biogáz keletkezik

2. A szennyvízből ivóvíz készül
X. A szennyvíziszap biológiailag aktív

részeiből növényi tápoldatot készítenek

8. Hány hulladéksziget működik Győrben? 

1. 136
2. 152
X. 179

9. Milyen alternatív környezetbarát közösségi
közlekedési rendszer működik Győrben?

1. Kerékpárkölcsönző rendszer (GyőrBike)
2. Napelemes buszok
X. Helyi Érdekű Vasút

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIÁKOKNAK

GYŐRIEKNEK

4. 

Környezetvédelem
Készítette: Koncz Nóra, Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület – elnök

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

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

10. Mennyi csomagolásmentes bolt áll Győr-
ben a vevők rendelkezésére? 

1. 0
2. 3
X. 1

11. Hol lehet helyi termékeket vásárolni? 
1. Piacokon, vásárcsarnokban
2. Nagyobb áruházláncoknál
X. A Kisalföldi Zöld Vásár rendezvényein

12. Milyen üzemű autóbuszok állnak forga-
lomba 2022 második felében Győrben?

1. Biogáz
2. Hibrid
X. Elektromos

13. Melyik az a veszélyes hulladék, aminek
biztonságos kezeléséhez külön gyűjtőket biz-
tosít a város? 

1. Elemek, akkumulátorok
2. Sütőolaj
X. Festékek, lakkok

13+1. Hol van közösségi kert Győrben?
1. Marcalvárosban
2. Révfaluban
X. Ménfőcsanakon
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Az idei év sem marad csendes a győri ál-
latkertben. Sőt! A sokféle látványosság

és újdonság mellett a mókusmajom-kifutó is
elegánsabb külsőt öltött magára. Tágasabb és
színesebb lett, lakói legnagyobb örömére. Vi-
gyázzunk! Bár a mókusmajom az egyik leg -
édesebbnek tűnő állat a kertben, semmiképp
se nyúljunk a hálójukhoz, bármennyire is csá-
bítóan aranyosak a kis szőrmókok.

A mókusmajom nappali állat. Dél-Ameriká-
ban él, élőhelye Kolumbiától Paraguayig ter-
jed. Főként a sűrű erdőségeket kedveli, test -
alkata is ehhez idomult. Idejének nagy részét
a fák ágai között tölti. Négy lábon mászik,
nagyon gyors és ügyes. Bár hosszú farka
van, azt sohasem használja kapaszkodásra,
inkább csak egyensúlyozik vele, illetve bizo-
nyos testhelyzetnél támaszkodik rajta.

Nagy létszámú, sokszor több száz egyedből
álló csoportokat alkot, de e nagy csoporto-
kon belül mindig vannak kisebb belső cso-
portok is. Többnyire a hímek dominánsak a
nőstényekkel szemben, de nincs nagy rang-
különbség a nemek között.

MEGÚJULT A MÓKUSMAJOM-KIFUTÓ
A mókusmajmok hangjelekkel tartják egy-
mással a kapcsolatot. Hangjuk sok szem-
pontból a madárcsicsergésre emlékeztet.
Más-más hangot használnak, ha a talaj felől
közeleg a veszély, s más hangot akkor, ami-
kor a levegőből les rájuk a ragadozó.

Jöjjenek, tekintsék meg önök is
a mókusmajomcsapat meg -
újult otthonát! A gon-
dozók a nap egyik
záró attrakciója-
ként a mókus-
m a j m o k ,

vagy szomszédaik, az apellacsapat látvány -
etetésével kedveskednek a látogatóknak. A
részletekről tájékozódjanak a főbejárattal
szemben elhelyezett programtábláról! A ta-
vaszi hétvégéken változatos programokkal
és soha alább nem hagyó lelkesedéssel várja
önöket a Xantus János Állatkert. (x)

ÚJRA BÁBOLNAI

Április 10. vasárnap

Bábolna
lovaspálya melletti 

bemutatóterem

A rendezvény INGYENES! •   Házigazda: Magyar Sonkalovagrend   •    sonkalovagrend.hu

SONKAFESZTIVÁL 

Válasszon megbízható, 
hagyományos eljárással készített

sonkát a húsvéti asztalra!

A környék legjobb 
hagyományos sonkakészítői

gyűlnek össze.

Vásári forgatag, 
színes vendéglátás és zene

minden mennyiségben!
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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

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján

„Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem” 
díj adományozható – évente legfeljebb egy elismerésre javasolt részére –, annak a természetes, jogi sze-
mélynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, aki vagy amely Győr város
környezetvédelméért kimagasló munkát végez. 

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr MJV polgármestere, Győr MJV önkormányzati képviselői, győri székhelyű
civil szervezet a legfőbb szerve döntése alapján, valamint párt győri szervezete.

Az indoklással alátámasztott írásos jelöléseket legkésőbb 2022. április 26-ig kell eljuttatni Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Hatósági Főosztályához dr. Horváth Tamás főosztályvezető részére (9021 Győr, Honvéd
liget 1.). A megadott határidőig a benyújtott javaslatoknak tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy nevét
vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét. Az elismerésre javasolt
életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését
és részletes indokolását. A díjat Győr Megyei Jogú Város polgármestere adományozza a Környezetvédelmi Bizottság
javaslata alapján a 2022. június 5-i környezetvédelmi világnap alkalmából rendezett ünnepségen.

KÖZLEMÉNY

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

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
munkakörben.

További információk:
06-96/314-322/152 mellék

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, 
Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu
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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.

ÁLLÁSHIRDETÉS

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.

AGyőr-Szol Zrt. tájékoztatja a hozzátartozó-
kat, hogy a Szabadhegyi, Nádorvárosi, Rév-

falui, Újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malom-
sori és Koroncói úti köztemetők április 1-től,
péntektől a nyári nyitvatartási rendnek megfe-
lelően mindennap egységesen 7 és 20 óra kö-

AGyőr-Szol Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy Orgona utcai ügyfélszolgálati irodája 2022. áp-
rilis 3-án, vasárnap szavazóhelyiségként működik. Az utómunkálatok elvégzése érdekében

az Orgona utcai ügyfélszolgálat április 4-én, hétfőn 9 és 16 óra között tart nyitva. A pénztár
fél órával korábban bezár. A szolgáltató ezúton is köszöni ügyfelei megértését és türelmét. 

KÖZTEMETŐK NYÁRI NYITVATARTÁSI RENDJE

MÓDOSÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ AZ ORGONA UTCÁBAN

zött látogathatóak. A héten a szolgáltató keze-
lésében lévő temetőkben megkezdték a koráb-
ban téliesített közkutak üzembe helyezését. A
munkálatok – az időjárás függvényében – fo-
kozatosan zajlanak, de a húsvéti ünnepekre va-
lamennyi sírkertben lesz vízvételi lehetőség.

A téli hónapokban és a tavasz első heteiben is
száraz, csapadékszegény időjárás volt jellemző,
ezért szükségessé vált a közterületi növények
öntözése. A Győr-Szol munkatársai a hét elejétől
megkezdték a fiatal fák öntözését, ezzel párhu-
zamosan a kétnyári ágyások locsolása is zajlik.

A hosszú ideje csapadékmentes időjárás miatt
a szolgáltató a napokban megkezdte a 2020-
ban, illetve 2021-ben ültetett facsemeték,
cserjék locsolását. A Városüzemeltetési és Ki-
vitelezési Igazgatóság dolgozói gyommentesí-
tik a növények környezetét, fellazítják a meg-
kötött talajt, ahol szükséges, „igazítják” a tányé-
rokat, karókat, majd a helyszínen lévő járművek
tartályából engednek vizet a fák tövéhez. Az el-
múlt két évben a város önkormányzatának kez-
deményezésére közel 2.250 fa és több mint
600 cserje került a közterületekre, melyek fo-
kozott odafigyelést, gondoskodást igényelnek.

A városban egyre több helyen biztosítja au-
tomata öntözőrendszer a növények vízellá-
tását. Ezek működésének elindítása folyama-

ÖNTÖZIK A FIATAL FÁKAT
GYŐR KÖZTERÜLETEIN

tosan, az időjárás függvényében történik
ezekben a hetekben. Ahol ilyen vízvételi lehe-
tőség nincs, ott a kétnyári virágokkal, árvács-
kával beültetett közterületi ágyásokat is tar-
tályból locsolják a szolgáltató munkatársai.  

Bár a hét második felében megérkezett a várva
várt eső, a szakemberek szerint a felhalmozó-
dott csapadékhiányt ez önmagában nem képes
pótolni. Amennyiben további, jelentős mennyi-
ségű csapadék nem érkezik, folyamatosan tör-
ténik a fiatal fák és virágágyások öntözése.

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.



A Pannon-Víz Zrt. büszke arra,
hogy számos értékes, kiváló
szakember segíti munkájával
társaságunk működését.

2022. április 1. 21

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

Avíz világnapja alkalmából dr. Pintér
Sándor belügyminiszter Kvassay Jenő
Emlékérmet adományozott Hegyi Zol-

tánnak, a Pannon-Víz Zrt. tanácsadójának a
vízügyi szakterületen huzamosabb időn ke-
resztül végzett magas színvonalú, kiemelke-
dően eredményes munkája elismeréséül. 

Mindannyian tudjuk és láttuk, hogy Zoltán
mint a Pannon-Víz Zrt. oszlopos tagja milyen
sokat tett mind szakmailag, mind emberileg
társaságunkért az elmúlt 34 év során. Az el-
telt idők alatt Zoltán szakmai tudása, segítő-
készsége és emberbaráti szeretete miatt so-
kan szívesen fordultak hozzá szakmai és

KVASSAY JENŐ EMLÉKÉRMET
KAPOTT HEGYI ZOLTÁN

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

egyéb kérdésekben, kérésekben, feladatok-
ban egyaránt. 

Hegyi Zoltán hosszú évekig általános vezér-
igazgató-helyettesként látta el feladatait tár-
saságunknál. Irányítása alá tartoztak a beru-
házási, az informatikai, az energia- és szállí-
tási osztályok, ezek a területek a szolgáltatás
működésének kiszolgáló osztályai.

Zoltán több mint három évtizedes kiemelke-
dő teljesítménye és szakmai tapasztalata
alapján érdemelte ki a Kvassay Jenő Emlékér-
met, képviselve ezzel társaságunkat.

„A Pannon-Víz Zrt. valamennyi munkavállalója
nevében gratulálok Hegyi Zoltánnak a kiemel-
kedően eredményes munkájáért kapott elisme-
réséhez, és köszönöm neki a hosszú évtizedek
munkáját társaságunknál!” – mondta Rácz
Attila, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

HULLADÉKUDVAROK  
NYÁRI NYITVATARTÁSA
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket, hogy
az üzemeltetésében lévő hulladékudvarok
2022. április 1-től a nyári nyitvatartás sze-
rint üzemelnek. A győri hulladékudvarok
(Nép u., Ötház u., Pápai u., Reptéri u., Szitás-
domb u., Homoksori u., Sashegy Külső Fe-
hérvári út 1.) a megszokott napokon, de 10

és 18 óra között lesznek nyitva. A lakossági
felhasználók a jogosultság igazolását köve-
tően háztartási mennyiségben továbbra is
környezetbarát módon és külön térítés nél-
kül helyezhetnek el hulladékot a hulladék-
udvarokban. A hulladékudvarok nyitvatartá-
sa a www.gyhg.hu weboldalon és a Hulladék
112 applikációban olvasható. 



Győr, Déry Tibor u. 11/a
info@marcal-etterem.hu
www.marcal-etterem.hu 

Előrendelés az étteremben vagy a 96/431-330-as telefonon.

Erzsébet utalványt, Széchenyi Pihenő 
Kártyát elfogadunk!

Kedves Vendégeink!
HÚSVÉTRA HIDEGTÁL- 
és MARCAL-TÁL- 
ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK!
• Hidegtál 2.400 Ft/fő helyett 2.100 Ft/fő 
• Marcal-tál (2 személyes) 5.200 Ft helyett 4.500 Ft
20.000 Ft feletti rendelés esetén 
1 ÜVEG BORT ADUNK AJÁNDÉKBA!
Előrendelést április 12-ig tudnak leadni.
A tálakat április 16-án 10–14 óráig lehet elvinni.

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.
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lítást és a vele járó takarítást
precízen. 0630/1812848

Kőműves, burkoló, tetőfedő,
homlokzat, lapostetőszige
telési munkákat vállalunk
számlával, ingyenes felmérés
sel. Érd.: 0670/4281785,
birolajos11@ gmail.com

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

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit el
szállítom, teljes lakásürítést is
vállalok. 0670/8826590

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

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag

választással. Ingyenes felmé
résszállítás. 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, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falak javítását, festést garanci
ával, engedménnyel vállalok.
Érd.: 0630/3762712.

EGYÉB

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

Társat keres! Józan életű, nem
dohányzó, kedves, értelmes,
nyugodt urat keresek. Megér

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 0670/
2339213.

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

Tetődoktor. Régi, hajlott te
tők javítása, cseréje, beázás
elhárítása, bádogozás, Lin
dab tető, új tető cserepezé
se, kisebb javítások, SOS
munkák: 30/6225805,
20/4924619

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 szemétszál

• 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

lanhatározott idejű bérle
ményre. (Hirdetésszám: 741) 

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)

tés a legfontosabb az életben.
Saját lakással rendelkezzen,
mert nekem is van. Fiatalos, ér
telmes, 68 éves hölgy. Esetleg:
65–75ig. Tel.: 0670/2473138

Költözés miatt berendezési
tárgyak, gépek ingyen, illet
ve csekély összegért elvihe
tők. 0620/4928957

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

Életjáradékot fizetnék lakás
örökléséért. Tel.: 30/8388921.

LAKÁSCSERE

96/505050

Marcalváros Ien 2 szobás, 55
nmes, összkomfortos, hatá
rozott bérleti szerződéses la
kást cserélne 34 szobás, 60
80 nmes, határozatlanhatá
rozott idejű, erkélyes, tároló

val rendelkező bérleményre.
Lift nélküli házban maximum
a 2. emeletig, Marcal III. és
Nádorváros városrészben.
(Hirdetésszám: 740)

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm
es, komfortos, teljesen felújí
tott, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 6070
nmes, 23 szobás, határozat
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Hét helyszínen várják az érdeklődőket
egészségügyi szűrővizsgálatokkal, elő-
adásokkal, tanácsadásokkal, de egyre

nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem, a
minőségi, egészséges étkezés, vagy akár az
ehhez kapcsolódó zero waste (hulladékmen-
tes) konyha, vagy szemlélet. A szakemberek
segítséget nyújtanak a járványhelyzet miatt
sokaknál tapasztalható mentális problémákra
is, lelki tanácsadás révén.

„Fontosnak tartjuk, hogy a programsorozat
szolgáltatásait minél közelebb vigyük az em-
berekhez, hogy az egészségi esélyegyenlőség
alapelve érvényesüljön. A helyszíneken a szer-
vezőkön túl az adott városrész önkormányzati
képviselője is nagyban segíti a programok
megvalósulását” – tájékoztatott Hegedüs
Tímea, a polgármesteri hivatal Népjóléti Osz-
tályának WHO-munkatársa.

„A mi bolygónk, a mi egészségünk” a témája
az idei világnapnak – a WHO a globális figyel-
met azokra a sürgős intézkedésekre össz-
pontosítja, amelyek szükségesek az emberek
és a bolygó egészségének megtartásához. A
WHO becslései szerint évente több mint 13
millió halálesetért az elkerülhető környezeti
okok a felelősek. Ebbe beletartozik a klíma-

Az április 7-i egészség világnaphoz kapcsolódva 1993 óta lakossági egészségmegőrző programsorozatot
rendez a győri WHO Egészséges Városok Programiroda Egészség-Piac címmel. 

„A MI BOLYGÓNK, A MI EGÉSZSÉGÜNK!”
Szerző: Földvári Gabriella
Illusztráció: O. Jakócs Péter

változás okozta problémák sokasága, ame-
lyek jelentősen hatnak az egészségre.

„Az egészség világnapjának aktuális témája
mellett célunk a lakosság figyelmének felkel-
tése a saját egészségének fontosságára. Tájé-
koztatjuk őket az egészség megőrzésének le-
hetséges módszereiről a leggyakoribb megbe-
tegedések megelőzéséről, hiszen az idejében
felismert betegségek nagy része jó eséllyel
gyógyítható. Egészséges termékek bemutatá-
sa, ajánlása, a sport, illetve az aktív életmód

népszerűsítése a célunk a rendezvényekkel” –
hangsúlyozta a szakember. Az első Egészség-
Piac április 9-én a Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Házban lesz, majd április 30-án Ménfő-
csanakon a Bezerédj-kastélyban, május 7-én
az Újvárosi Művelődési Házban, május 14-én a
Pinnyédi Művelődési Házban, május 21-én a
Bácsai Művelődési Házban, végül május 27-én
az Apátúr-házban és a József Attila Művelődési
Házban tartják.

Bővebb információ a www.gyor.hu oldalon.

EGÉSZSÉG-PIAC
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Alzheimer Café találkozót tartanak a Rába
Hotel City Centerben (Árpád út 34.) április 7-
én 17 órától. A találkozó házigazdája dr. Var-
ga Gábor pszichiáter, az előadó Kányai Ró-
bert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény igazgatója. Téma: INDA program
(Interprofesszionális Demencia Alapprog-
ram) – tudásbővítés és érzékenyítés a helyi
közösségeken keresztül.  > > >

Az idei Egészség-Piac rendezvénysorozat
Győrszentivánon, a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központban indul április 9-én.
9 és 12 óra között ingyenes szűrővizsgá-
latokkal, tanácsadásokkal, egészségügyi
előadásokkal, játszósarokkal és kézműves
foglalkozásokkal várják az érdeklődőket.
9.30-tól rendezik a Fut a Szentiván futó-
fesztivált.  > > >

Németh Ottó festőművész kiállítása nyílik
április 4-én 17 órakor a József Attila Mű-
velődési Házban (Móra F. tér 1.). Megnyit-
ja: Borbély Károly festőművész. A kiállítás
április 26-ig, hétköznap 10–16 óráig láto-
gatható.  > > >

Örökkön-örökké címmel zenés versszín-
házi előadást tartanak Pilinszky Jánosról a
Kisfaludy Károly Könyvtárban április 6-án
17 órakor. A műsort előadja Tallián Mari-
ann színművész-hegedűs és Lázár Balázs
színművész.  > > >

Radnóti: Bor – Abda című könyvét mutatja
be Szabó Béla április 9-én 16 órakor a Kis-
faludy Károly Könyvtárban. A magyar költé-
szet napi rendezvényen köszöntőt mond dr.
Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazga-
tó, dr. Dézsi Csaba András polgármester, és
Szabó Zsolt, Abda polgármestere.  > > >

A Likócsi Közösségi Házban április 7-én 16
órától dr. Szegedi Anikó neurológus főor-
vos a Parkinson-kórról, Némethné Dombi
Andrea szakápoló a stroke-ról, Reisner Gá-
bor gyógymasszőr az idős betegek masz-
százsáról tart előadást az Egészség-Piac
keretében.  > > >

Kertünk kincsei címmel magbörzét és szak-
mai előadást tart a Kertészek és Kertbarátok
Győr Városi Egyesülete április 5-én 15 órától
a megyei Kereskedelmi és Iparkamara szék-
házában (Szent István út 10/A). Godáné Biczó
Márta az allergén növényekről, kiemelten a
parlagfűről tart előadást 16.30-tól.  > > >

ÁPRILIS 2. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
10:30  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
17:00 Lelki egészségünk szempontjai 
17:40  Konkrét – hírháttér műsor
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály 
20:50 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
21:00 Apa, Anya, Én – tévéfilm (12)
22:10 Így készült a Győr 750 festmény – Malasits Zsolt alkotása
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

ÁPRILIS 3. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
09:30 Mindig győztes – győriek sportmagazinja 
10:00 Öko-logikus – magazin
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 A gyógyszer és ami mögötte van 
13:00 Panír – a Győr+ TV főzőműsora
13:30  Kertbarát – kertbarátok magazinja
14:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
15:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
15:50 Lámpaidők – kisfilm
16:00 Egy szoknya, egy nadrág – filmvígjáték
17:15  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
17:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00  Konkrét – hírháttér műsor
19:20 Szigetmonostor a béke szigete 
19:40 Fába vésett történelem 
20:33 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Szent István-díj 2021 – gálaműsor

ÁPRILIS 4. HÉTFŐ   

07:00 Fába vésett történelem 
07:50 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
08:00 A szenátor fodrásza – dokumentumfilm
08:50 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
09:00  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
09:30  Foto-Zoom+ / fotós workshop
10:00 FC Senninger – 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  Gázfröccs – autós magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 5. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00  Kulisszák mögött – színházi magazin
10:30 Radnóti nyomában – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek

19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Zrínyi Miklós – dokumentumfilm
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Építech – házépítők magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 6. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Panír – a Győr+ főzőműsora
08:40 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
10:00 Egy úr Firenzéből – Forintos Kálmán iparművész
10:50 Csűr-csavar – Kali Art Inn
11:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:30 Kvantum – tudományos magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 7. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Konkrét – hírháttér műsor
09:40 Egy malomban őrlünk – kisfilm
10:00 Nemzeti örökség világszínvonalon 
10:30 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
11:30 Kvantum – tudományos magazin
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  FotoZoom / fotós workshop
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 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 8. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Zooo+ – állatbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Panír – a Győr+ TV főzőműsora
09:45  Konkrét – hírháttér műsor
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Csűr-csavar – Kali Art Inn
10:40  Konkrét – hírháttér műsor
11:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
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 Szigetmonostor, a béke szigete – ismeretterjesztő film
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kvantum – tudományos magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MŰSORÚJSÁG ÁPRILIS 2-TŐL 8-IG



2022. április 1.28

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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Kedden kezdte meg a felkészülést a győri
divízió I/A-s világbajnokságra a magyar
női U18-as jégkorong-válogatott. Bedő

Botond szövetségi edző és stábja huszonhat
játékost hívott be a keretbe. Közülük 11-en
szerepeltek a téli EYOF-on, hozzájuk csatlakoz-
tak a 2004-es és a 2007-es születésűek. A ke-
ret tagja Gengeliczky Dorottya is, aki négy évig
Győrben játszott, mígnem tavaly óta már a
sportág őshazájában, Kanadában légióskodik.
A válogatott a héten Mátyásföldön töltött két
napot, szerdán Japánnal vívott felkészülési
mérkőzést, majd csütörtökön, már a keretszűkí-
tést követően költözött át Győrbe. A vb vasárnap
kezdődik, és miután az IIHF döntése nyomán
Szlovákia ismét a top divízióban szerepelhet, a
tornán öt csapat vesz részt. A magyarok első el-
lenfele a nyitónapon Norvégia lesz.

„Főként azokat a taktikai elemeket gyakoroltuk át
az első edzéseken, amelyek az EYOF-on akadoztak.
Japán erős csapat, jó teszt volt számunkra, de a
saját játék gyakorlása, tökéletesítése az elsődle-
ges cél. A keretszűkítés után még jobban bele-
megyünk a részletekbe, a jeges edzések mellett
elméleti foglalkozással, videózással is készülünk”
– árulta el Bedő Botond szövetségi edző.

Az ETO HC ügyvezetője pedig a Győr+ Médiá-
nak elmondta: helyben minden készen áll a
rajtra: „Fantasztikus dolog, hogy házigazdái le-

VASÁRNAP RAJTOL 
AZ U18-AS NŐI HOKI-VB

A Covid-járvány miatt a nemzetközi szövetség kétszer is elhalasztot-
ta, de mostanra már semmi akadálya nincs, hogy Győr divízió I/A női
jégkorong-világbajnokságot rendezzen. Az U18-as női vb a Nemak
Jégcsarnok eddigi legrangosabb nemzetközi eseménye lesz.

Szerző: Győr+

hetünk a város első téli világversenyének. So-
kat dolgoztunk azon, hogy Győrbe tudjunk hoz-
ni egy ilyen rangos tornát, amely hírét viszi a
világba a győri hokinak és a téli sportok szere-
tetének” – fogalmazott Nagy Ákos.

„Hónapok óta szervezzük a tornát a Magyar
Jégkorong Szövetséggel közösen. Szükséges
volt az öltözőkapacitásaink átmeneti bővítése,
amit ideiglenesen színvonalas konténerekkel
oldottunk meg, illetve felállítottunk egy be-
melegítő sátrat is a csapatoknak, így mára
minden létesítményünk készen áll a tornára.
A város számára is jelentős értéket hordoz ez
a világesemény, hiszen várhatóan sok szurko-
ló, továbbá barátok és családtagok is elkísérik
a csapatokat. Bízunk abban, hogy sokan buz-
dítják majd a magyar válogatottat a helyszí-
nen is. Minden mérkőzés ingyenes, amire sok
szeretettel várjuk a sportszeretőket” – tette
hozzá az ügyvezető.

A VB PROGRAMJA
Április 3., vasárnap 16.30:
Magyarország–Norvégia
Április 5., kedd 16.30: 
Magyarország–Franciaország
Április 7., csütörtök 16.30: 
Magyarország–Olaszország
Április 8., péntek, 16.30: 
Magyarország–Japán

Győr felkészült a teke Bajnokok Ligája né-
gyes döntőjére. A sportág legrangosabb eu-
rópai kupasorozatának idei végjátékát két
magyar városban rendezik április másodikán
és harmadikán. Győrben a nők gurítanak,
míg a férficsapatok Pápán lépnek pályára.

Radnóti Ákos, Győr sportért is felelős alpol-
gármestere a négyes döntő sajtótájékozta-
tóján elmondta, a város önkormányzata ki-
emelkedően fontosnak tartja a sportélet tá-
mogatását. 

„A teke jelentős hagyományokkal rendelkező
sportág Győrben. Meghatározó alakjai közé
tartozik Mráz László kétszeres világbajnok
klasszis, aki kilencvenhétszer ölthette magá-
ra a címeres mezt. Tavaly, Győr királyi várossá
válásának 750. évében Kristyán Zsuzsának, a
magyar tekesport ötszörös világbajnok ki-
rálynőjének a nevét vette fel a Bajnokok Li-
gája döntőjének helyet adó tekecsarnok.
Nagy örömünkre szolgál, hogy városunkban,
és ebben a létesítményben láthatjuk vendé-
gül a sportág legkiválóbb nemzetközi képvi-
selőit” – nyilatkozta az alpolgármester.

Magyarország egyébként kilenc év után adhat
otthont rangos nemzetközi eseménynek. A
nőknél a német Bamberg, a horvát Rijeka, az
osztrák Neunkirchen és a romániai Maros -
vásárhely küzd a végső győzelemért.

GYŐRBEN RENDEZIK
A TEKE BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐJÉT
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Irány Párizs! – a következő időszakban ez le-
het a jelmondata Sipőcz Richárdnak és Fóris
Norbertnek is. Előbbi a 2024-es párizsi olim-

piára, míg utóbbi a paralimpiára készül. Közös
bennük, hogy mindketten a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem sport- és rekreációszervezés sza-
kos hallgatói, és az intézmény sportegyesüle-
tének, a SZESE-nek a dzsúdósai. Ami talán a
legfontosabb hasonlóság: mindegyiküknek va-
lós esélye lehet nemcsak a kijutásra, de akár az
éremszerzésre is.

„Az idei évre a fő célkitűzésem nem egy konkrét
világranglistás hely elérése, hanem egyszerűen
csak az, hogy az év végére a súlycsoportom
legjobbjai közé kerüljek. A cél természetesen a
párizsi olimpia, most mindent ennek rendelek
alá” – fogalmazott Sipőcz Richárd, aki – a két-
két kadét és U23-as Eb-arany után – tavalyi si-
kerével kétszeres junior Európa-bajnoknak is
mondhatja magát. A győri sportoló úgy látja,
hogy a következő időszakban a legfontosabb
feladata, hogy erőben és technikailag is fejlőd-

CSELGÁNCS: OLIMPIÁRA ÉS PARALIMPIÁRA KÉSZÜL 
A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KÉT HALLGATÓJA
Szerző: Győr+
Fotó: Májer Csaba József / Széchenyi Egyetem

jön, taktikailag pedig a versenyeken, éles hely-
zetben javuljon tovább.

„Oktatóim nagyon rugalmasak, hiszen a tanul-
mányaimat a versenyekkel, edzőtáborokkal kell
összehangolnom. Az intézmény segítsége a
felkészülésem szempontjából is sokat jelent”
– emelte ki a +100 kilogrammos súlycsoport-
ban az olimpiára készülő sportoló.

„Nagyon izgalmas időszakát élem a felkészü-
lésnek, hiszen a sportágamban jelentős sza-
bályváltozás történt, ami – vak sportolóként –
engem is nagymértékben érint. A vakok koráb-
ban együtt versenyeztek a gyengén és alig lá-
tókkal, ám mostantól külön kategóriát alkot-
nak” – hangsúlyozta Fóris Norbert. Hozzáfűzte,
mivel egy kategóriából kettő lett, a nyári játé-
kokon azonban meghatározott versenyszám-
ban oszthatók ki az érmek, ezért a súlycsopor-
tok számát lefelezték. Mindez azt is jelenti,
hogy a győri versenyzőre fogyasztás vár, hogy
a megszűnő 81 kilogrammos súlycsoportból a
73 kilogrammosok közé kerüljön. Fóris Norbert
első versenye az új szabályokkal áprilisban lesz
a törökországi Antalyában, de az idén több
nagy megmérettetés is vár rá, köztük az Euró-
pa- és a világbajnokság is.

„Büszkék lehetünk arra, hogy – ha minden jól
megy – egyetemünk és egyesületünk egyszer-
re adhat versenyzőt az olimpiára és a paralim-
piára is. Két nagyon tehetséges fiatalról van
szó, akik rengeteget dolgoznak a sikerért” – jel-
lemezte tanítványait Gyimes Nikoletta, a SZE-
SE szakosztályvezetője.

Szárnyal az ETO FC Győr női futballcsapata a ta-
vaszi idényben. Négy napon belül két rangadón is
diadalmaskodott az együttes. Vasárnap a bajnok-
ságban ütötte ki 3–0-ra hazai pályán az MTK
Hungáriát, míg szerdán ugyancsak az ETO Park-
ban kivívta a fináléba jutást a Simple Női Kupában.
A sorozat elődöntőjében ráadásul a legerősebb ri-
válist, a bajnoki listavezető Ferencvárost sikerült
felülmúlni 2–1-re. A jamaicai Tiffany Cameron két
szenzációs találatot jegyzett a Fradi ellen.

Az élvonalban a második helyen álló klub a múlt hé-
ten tartott sajtótájékoztatóján mutatta be új játé-
kosait. A holland Corina Luijks, az ukrán Korsun Ka-
terina és Samson Katerina, valamint az amerikai–
jamaicai Alika Keene is hangsúlyozta, bízik benne,
a szezon végén bajnoki és Magyar Kupa-győzelmet
ünnepelhet a csapat. A gárda immáron a Fradival
korábban öt NB I.-es aranyéremig jutó Dörnyei Ba-
lázs felkészítésével igyekszik sikereket elérni.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester nagyon
büszke a női csapat szereplésére.

Szerző: Pécskai István
Fotó: facebook.com/etofcgyor

,,Örömmel látom, hogy az elmúlt időszakban
nagyon sokat fejlődött az ETO női csapata. A
klub megérdemli a város támogatását. Kívá-
nom az együttesnek, hogy a céljait elérje. Sze-
retnénk, hogy az ETO ne csupán idehaza, ha-
nem a nemzetközi porondon is meghatározó
szereplő legyen. Nagyon szurkolok a csapat-
nak, hogy mindez megvalósuljon” – fogalma-
zott a polgármester.

Radnóti Ákos sportért felelős alpolgármester
biztos benne, a város sokáig büszke lehet az
ETO női együttesére.

,,Nagyon komoly céljai vannak a klubnak. Re-
mek szakmai munka folyik a csapatnál, ezért is
döntöttünk a támogatása mellett. Kívánom,
hogy az ETO sikertörténete tovább folytatód-
jon” – jelentette ki Radnóti Ákos.

AZ MTK-T ÉS A FRADIT IS MEGVERTE
AZ ETO NŐI FOCICSAPATA
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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

Hagyományos eljárással
készült szívsonka

Akció: április 1—7.

SZÉP-kártya-elfogadóhely

Hamé tôkehalmáj

Mangalica vékony kolbász
csemege, csípôs

Eredeti reszelt torma

699 Ft/db

Jägermeister
1l, 35%-os

Nyúlfigura

115 g, 5208,70 Ft/kg

40 g, 5225 Ft/kg

5999 Ft/db

Palcsó Zoltán Kft.

3299 Ft/kg

Füstölt hátsó csülök 1399 Ft/kg
Palcsó Zoltán Kft.

Hegedûs Hús Bt.

3499 Ft/kg

Mangalica sült s.zsír 1659 Ft/kg
Füst. mang. szalonna 2499 Ft/kg

110 g, 6354,55 Ft/kg

769 Ft/db helyett

599 Ft/db

209 Ft/db

Vidnyánszky Ádám és Mátyás feltett célja, hogy be-
verekedjék magukat az ETO FC felnőttcsapatába. A
zöld-fehér klub NB III.-as együttesét erősítő két fiatal
labdarúgó neve nem véletlenül cseng ismerősen a
szurkolók számára: édesapjuk ugyanis Vidnyánszky
Attila, a budapesti Nemzeti Színház Kossuth- és Já-
szai-díjas igazgatója, a fővárosi Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetem alapítványi kuratóriumának elnöke.

Hogy Ádám és Mátyás a labdarúgást választotta,
azért sem lehet meglepő, mert a sportágnak igen
komoly hagyománya van a családjukban.
„Sok felmenőnk volt futballista. Mondhatjuk azt is,
hogy a labdarúgás családi vonás nálunk. Édesapánk
egyébként kisebb csapatokban focizott, főleg fiatalon.
Megvolt a tehetsége a sportághoz, s kapusként egész
magas szintre juthatott volna. Végül azonban a mű-
vészetet választotta – mesélte a Győr+ Médiának
Vidnyánszky Ádám, aki nem labdarúgóként kezdte
sportkarrierjét. – Először jégkorongoztam, de aztán
a nagy zöld focipálya hangulata magával ragadott.”

Hozzátette, édesapja mindenben támogatja őket.
„Folyamatosan igazgatja, segíti az életünket. Ami a

VIDNYÁNSZKY TESTVÉREK: 
A LABDARÚGÁS CSALÁDI VONÁS
NÁLUNK

labdarúgást illeti, mindig van valamilyen meglátása
és tanácsa, ami előremutató. Főként akkor kapjuk
meg ezeket, amikor személyesen kijön a meccsünk-
re” – fogalmazott Ádám.

Mátyás elmondta, gyerekkora óta imádja a focit. Nem
is volt kérdés számára, hogy ezt a sportágat választja.
Neki is rengeteget jelentenek az édesapja tanácsai.
„Rendszeresen elmondja az észrevételeit, hogy mi-
ben kellene javulnunk. Pozitív, építő jellegű meglá-
tásai vannak. Jó érzés, hogy mindig számíthatunk
rá” – jelentette ki a focista.

A Vidnyánszky testvérek hangsúlyozták, a beillesz-
kedéssel egyáltalán nem volt problémájuk Győrben.
„Nagyon befogadóak voltak a társak, legyen szó az
NB II.-es vagy az NB III.-as csapat tagjairól. Minden-
ki mindenben segített. Az öltözőben kimondottan
jó a hangulat. Remekül érzem magam az ETO-nál –
mondta Ádám, aki arról is szót ejtett, hogyan került
Győrbe. – Az elmúlt nyáron kaptunk szerződésaján-
latot az ETO-tól. Számomra nem volt kérdés, hogy
ezt a nagy múltú klubot választom.”

Mátyás számára ezek után vált egyértelművé, hogy
kövesse testvérét a zöld-fehér klubhoz.
„Volt más opció is számomra, hogy hol folytassam a
karrierem. Miután azonban Ádám Győrbe igazolt,
minden egyszerűbbé vált. Szerettem volna őt követni
az ETO-hoz, örülök, hogy ez végül megvalósult – je-
lentette ki Mátyás, akinek a testvéréhez hasonlóan
nem volt gondja a beilleszkedéssel. – Egyszerű dol-
gom volt. Nagyon segítőkészek voltak a srácok, ha-
mar megtaláltam az összhangot a többiekkel.”

Mindketten nagyon ambiciózusak, komoly terveik
vannak a jövőre nézve.
,,Rövid távon az a célunk, hogy bemutatkozzunk az
ETO NB II.-es csapatában. S hogy hosszú távon mi
az álmunk? Szeretnénk beverekedni magunkat a
felnőtt magyar válogatottba!” – jelentették ki a Vid-
nyánszky testvérek.

Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcali Gábor

FIFÁZNI ÉS TÁRSASOZNI SZERETNEK
A Vidnyánszky testvérek nagy hangsúlyt fek-
tetnek a tanulásra. Persze ha emellett még
van idejük, akkor a hobbijuknak is hódolnak.
„Idén érettségizem, így a szabadidőmben leg -
inkább tanulok. Mindig próbálom úgy beosz-
tani a napomat, hogy a tanulásra jusson elég
idő. Egyébként szeretek társasozni” – jelen-
tette ki Ádám. Mátyás elmondta, a tanulás
mellett ha ideje van, a népszerű focis videójá-
tékot, a FIFA-t űzi, amelyben jobbnak tartja
magát testvérénél.




