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Mindhárom esetben stratégiai jelentő-
ségű út megújításáról van szó. A város
vezetése nagy gondot fordított arra,

hogy a győriek megfelelő körülmények között
élhessenek és közlekedhessenek, legyen szó a
munkába járásról, vagy a sport- és szabadidős
komplexumok elérhetőségéről. Szeretnék kor-
szerűvé és biztonságossá tenni a közlekedést
mind a személy-, a tehergépjármű-forgalom, a
közösségi közlekedés, valamint a gyalogosok
és a kerékpárosok számára egyaránt. Ezen
utak rendbetétele, a körforgalom bővítése és új
kerékpárút építése is ezeket a célokat szolgálja.    

Szigethy Attila út–Ipar út felújítása
A tavaly júniusban kezdődött beruházás kere-
tében már megújult a Szigethy Attila út Kodály
Zoltán utca és Ifjúság körút közötti szakasza,
továbbá az Ipar út, Fehérvári úti körforgalom és
Ipar úti felüljáró közötti szakasza. Megtörtént
a szegélyek közötti burkolat felújítása, 15 da-
rab aknafedlap szintben lévő cseréje, és az
érintett területek füvesítése is.

Jelenleg zajlik az Ipar utca felújítása a felüljáró
és a Munkás út között. A két szélső sáv kötő-
rétege már készen van. Húsvét környéken kez-
dődik a két belső sáv aszfaltrétegének kimará-
sa, május elején történik meg az aszfaltozás. A
két meglévő buszmegállót buszöblökké alakít-
ják át, és további egy buszmegállóöböl kialakí-

Jelenleg három nagyobb útfelújítási program zajlik városunkban. Annak jártunk utána, hogy ezek milyen
készültségi fokban vannak, hogyan érintik a közlekedést és mikorra készülnek el. Bozsoki Szilveszterrel, a
Polgármesteri Hivatal infrastruktúra és fejlesztési csoportjának vezetőjével beszélgettünk.

BIZTONSÁGOSABB, GYORSABB LESZ A KÖZLEKEDÉS
NYÁRRA UTAK ÚJULNAK MEG
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tása is megtörténik. További három buszmeg -
álló pályaszerkezetét pedig megerősítik. A
munkálatok miatt a következő napokban kite-
relik a forgalmat a két szélső sávba. Május vé-
géig kell szakaszos lezárásra számítani.

Az Ipar úton, mivel túl közel vannak a házak az út-
hoz, műszakilag nem megoldható a zajvédő fal te-
lepítése, de az új burkolat csökkenteni fogja a zaj-
szennyezést. Valamint, ha megépül a tervezett új
Mosoni-Duna-híd, akkor az az Ipar útba fog be-
csatlakozni, többek között ezért is vált szükséges-
sé a felújítás – tájékoztatott a szakember. A mun-
kálatok befejezésének határideje június 17. A ki-
vitelezés bruttó 528 millióba kerül, amely európai
uniós támogatással valósulhat meg.

Reptéri út
A Reptéri úton is zajlanak a munkálatok, ahol egy -
idejűleg útfelújítás és kerékpárút-építés is folyik. Már
elkészült a Martin utcától a vasúti kereszteződése-
kig az útépítés, kötőréteg szinten, jelenleg a vasúti
kereszteződéstől a Hűtőház utcáig van folyamat-
ban a munka. Itt megtörténik a teljes pályaszerke-
zet cseréje, kétoldalt leállósávot létesítenek, „faltól
falig” rendezik a közterületet, a járdával együtt. A
beruházás bruttó összege 659 millió forint. 

Az út mellett egy új, 2,1 km hosszú, egy olda-
lon vezetett kétirányú kerékpárút épül, mely
a Pesti úti, EuroVelo 6 nemzetközi kerékpá-
ros útvonalba fog becsatlakozni. A kivitele-
zés bruttó összege 273 millió Ft, amely
szintén európai uniós forrásból készülhet el.

A következő hetekben a Reptéri út fentebb em-
lített szakaszán is torlódásra lehet számítani,
korlátozásokra, félpályás útlezárásra és jelző-
lámpával irányított egyirányúsításra kell ké-
szülnie az arra járóknak – hívta fel a figyelmet
Bozsoki Szilveszter. A munkálatok végső befe-
jezése július 4.

Tatai út–81-es számú főút–József Attila út
körforgalmú csomópont
Tavaly májusban kezdődött a Tatai út–81-es szá-
mú főút–József Attila út körforgalmú csomó-
pontjának kapacitásbővítése. A Tatai úton 80 szá-
zalékos készültségű a teljes közműkiváltás, és az
új közvilágítási rendszer kiépítése. Április végére
készülhet el kötőréteg szinten a 2x2 forgalmi sáv
a körforgalomig. Ezt követően a 81-es számú fő-
út érintett szakaszán folytatódnak a közműkiépí-
tések. A meglévő csomópont turbókörforgalom
lesz. A terv a Tatai út és a 81-es számú főút 2×2
sávosra bővítése. A munkálatok végeztéig korlá-
tozásokra folyamatosan számítani kell. A projekt
befejezési határideje november 17. A kivitelezés
954 millió forintos uniós támogatással és 40 mil-
lió forintos önrésszel valósul meg.

„Türelmet, nyugalmat kérünk az autósoktól, hi-
szen az utakat nem lehet másképp építeni, fel-
újítani, csak forgalomkorlátozás mellett. Szük-
ségesek a lezárások, terelések, de ha elkészül-
nek a fejlesztések, sokkal jobb minőségi uta-
kon, dinamikusabban, gyorsabban, kevesebb
várakozással közlekedhetnek az arra járók –
mutatott rá a szakember.  
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Alécet mindenesetre magasra tette: játé-
kosként ötször nyert Bajnokok Ligáját az
ETO-val. A legrangosabb európai kupa-

sorozatban emellett háromszor ezüst-, egy-
szer pedig bronzérmet szerzett zöld-fehér szí-
nekben. Háromszoros EHF-kupa-ezüstérmes-
nek és Kupagyőztesek Európa Kupája-máso-
diknak is vallhatja magát. 13-szor volt NB I.-es
aranyérmes, 14-szer nyert Magyar Kupát. A vi-
lág legjobb női játékosának egyszer, az év ma-
gyar kézilabdázójának pedig hatszor választot-
ták meg. Klubjához hasonlóan a válogatottban
sem maradt adós a kiemelkedő teljesítmény-
nyel: 233 mérkőzésen összesen 1111 gólt do-
bott. A nemzeti csapattal olimpiai negyedik és
ötödik lett, de világbajnoki ezüst- és bronz -
éremmel is büszkélkedhet, emellett kétszer
Eb-bronznak örülhetett.

,,Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy
én lehetek az ETO elnöke. Bevallom, már az ha-
talmas büszkeséggel töltött el, hogy egyáltalán a
nevem szóba került az elnökválasztás kapcsán.
Immáron több mint fél éve dolgozom a klubnál
sportigazgatóként, így volt lehetőségem belelát-
ni, hogyan működik a rendszer. Mindez komoly
segítséget jelent az elnöki munkámban. Azt már
eddig is tapasztaltam, hogy mindenki egy csapat-
ként dolgozik az ETO-ért. Bízom benne, hogy ez
a folyamat az elnökségi időszakom alatt is foly-
tatódik” – mondta Görbicz Anita a Győr+ Médiá-
nak adott exkluzív interjújában.

Az újdonsült elnök éjt nappallá téve dolgozik,
minden erejével azon munkálkodik, hogy elsa-
játítsa az elnöki pozícióhoz szükséges tudást.
Mindez azért is lényeges, mert a klub komoly
változáson megy keresztül: a hatályba lépő
szabályok miatt nyártól ugyanis gazdasági tár-
sasággá alakul át az ETO.
,,A felnőttcsapat a gazdasági társasághoz tarto-
zik majd, s mindez az akadémiai csapatokra is ér-
vényes. Az U8-as korosztálytól egészen az U14-
et magába foglaló utánpótlásgárdák viszont to-

GÖRBICZ ANITA ELNÖKKÉNT IS AZ ETO LEGENDÁJA LENNE

JÓ KÉZBEN A GYŐRI KÉZILABDA
A Győri Audi ETO KC-t kézilabdázóként huszonnégy esztendőn át erő-
sítő klublegendát, Görbicz Anitát választották a zöld-fehér csapat el-
nökének. A 38 éves ETO-ikon a Győr+ Médiának elmondta, óriási kihí-
vás számára, hogy elnökké választását követően az egyesület első
embereként is annyira kiemelkedően teljesítsen, mint ahogyan tette
azt az 1997-től 2021-ig tartó sportkarrierje során a kézilabdapályán.

Görbicz Anitát nem kell megmagyarázni. Sok
sikert kívánok neki a sportvezetői munkájában
is!” – nyilatkozta dr. Dézsi Csaba András, aki
korábban a Győr+ Rádióban jelentette be, hogy
Görbicz Anitát javasolja az ETO elnökének.

Vanyus Attila, aki 1989-től 2011-ig vezette el-
nökként az ETO női csapatát, szintén nagyon
boldog Görbicz kinevezése miatt. A 75 eszten-

dős sportvezető fektette le, és alapozta meg a
jelenlegi sikercsapat alapjait. Mindezek mellett
pedig elévülhetetlen érdemeket szerzett a
sportág győri utánpótlásbázisának kialakításá-
ban. 2011-től kezdve a mai napig örökös tisz-
teletbeli elnökként, az elnökség tagjaként segíti
az egyesület munkáját.
„Nagyon örülök neki, hogy Anita lett az ETO elnö-
ke. Kilencéves kora óta ismerem, végigkövethet-
tem az egész pályafutását. Láthattam, játékos-
ként milyen magas szintre fejlődött. Most pedig
már abban bízhatunk, hogy elnökként segíti sike-
rekhez a klubot – árulta el Vanyus Attila, aki teljes
körű támogatásáról biztosította Görbiczet. – Bár-
miben kér tanácsot tőlem, állok a rendelkezésére,
de ha nem kéri, akkor is elmondom majd neki a
meglátásaimat. Mindenben segítem őt. Húszév-
nyi tapasztalatom van róla, hogy nagyon nehéz
egy ekkora klubot irányítani. Persze az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy akkoriban még sem
pénzügyileg, sem pedig a szervezettséget illetően
nem voltunk annyira fejlettek, mint jelenleg. Egy
fapados egyesületből a világ egyik legjobbja let-
tünk. Így most már sokkal nehezebb elnöknek is
lenni, de bízhatunk Anitában, s abban, hogy ezt a
feladatot is sikeresen teljesíti.”

vábbra is az egyesülethez tartoznak. Ez azt je-
lenti, hogy az utánpótlást azt követően is én fel-
ügyelem majd” – jelentette ki Görbicz Anita.

Az ETO elnöke szót ejtett arról is, milyen céljai
vannak a klub első embereként.
,,Elnökként most nyárig, amíg meg nem alakul a
gazdasági társaság, mindenért én felelek. Így a
felnőttegyüttesért és az utánpótláscsapatokért
is. A céljaink, amelyeket még a szezon előtt tűz-
tünk ki, változatlanok. A felnőttgárda számára
továbbra is az az elvárás, hogy a Bajnokok Ligája
négyes döntőjébe bejusson, s ott a lehető leg-
jobb eredményt érje el, tehát nyerje meg a soro-
zatot. A hazai bajnokságban vissza kell szerez-
nünk az első helyet, illetve a Magyar Kupát is
szeretnénk megnyerni. Az utánpótlás komoly
változáson megy át. Úgy érzem, itt is pozitív
irányban haladunk”– fogalmazott Görbicz Anita.

Az ETO frissen megválasztott elnökének Győr pol-
gármestere, dr. Dézsi Csaba András is gratulált.
„Görbicz Anita a város büszkesége, a világ egyik
legjobb női játékosa, aki ezer szállal kötődik az
ETO kézilabdacsapatához. Ezt mindenki tudja,
ezért nekem az a véleményem, hogy Győrben

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter
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A bevásárlóközpont földszinti, középső terében
egy kocka installáción mutatják be az iskola sok-
színű képzési kínálatát, az oktató-nevelő munka
különböző színtereit, az intézmény tartalmas
mindennapjait, a diákok alkotásait, eredményeit.

Dr. Pergel Elza alpolgármester köszöntőjében ar-
ra a példaértékű együtt gondolkodásra, kultúr-
misszióra hívta fel a figyelmet, amely az önkor-
mányzat és a bevásárlóközpont között van,
amelynek célja, hogy láthatóvá tegyék az érté-
keket, a kincseket, a történelmünket, a múltun-
kat az érdeklődők számára. „Gratulálok az iskola
vezetői nek, hogy nap mint nap azon fáradoznak,
hogy az iskolapadokból felállva kiművelt fiatalok
folytassák tanulmányaikat, hiszen ez elenged-
hetetlenül fontos a nagybetűs élethez. Köszö-
nöm, hogy együtt vagyunk az Árkád nagyszerű
vállalásában, ami nem más, mint az egyik, érté-
ket teremtő és továbbadó intézmény alkotó ok-
tatói közösségének és tanulóinak bemutatkozá-
sa, egy születésnapi ünnepséggel összekötve.”

„A bevásárlóközpont továbbra is nyitva áll a vá-
ros intézményei előtt a bemutatkozásra. A
mostani kocka installáció nagyon látványos, fi-
gyelemfelkeltő, és beleilleszkedik az Árkád
húsvéti rendezvényébe” – erről Róna Bálint
centermenedzser beszélt.

BEMUTATKOZIK A 40 ÉVES INTÉZMÉNY

KOCKÁN A KOVÁCS MARGIT-ISKOLA
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Rubik-kockán mutatkozik be a
negyvenéves Győri Kovács Margit
Német Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola Alapfokú Művé-
szeti Iskola, és az Iparművészeti
Szakgimnázium az Árkád Bevá-
sárlóközpontban.

Zavadilné Kovács Zsuzsanna intézményvezető
bemutatta az intézményt, elmondta: olyan
gyerekeket nevelnek ki a Kovács Margitban,
akik maguk is művésszé válnak, és vannak, akik
ott végeztek és visszamentek tanítani. „Való-
sítsd meg önmagad!  – ez az iskolánk jelmon-
data. Úgy gondolom, hogy az intézményben mi
mindent meg tudunk adni a gyerekeknek, hogy
megvalósítsák önmagunkat. Ezzel az installá-
cióval igyekszünk bemutatni, hogy milyen sok-
színűek vagyunk.”

A Rubik-kocka egyszerre a játék, az izgalom, a
logika, a szórakozás szimbóluma. Egy olyan is-
kola számára, ahol fontos a vizualitás, a krea-
tivitás, az önkifejezés, a tudás, az élményalapú

oktatás, mi lehetne jobb forma és tökéletesebb
felület a bemutatkozására, mint egy fotókkal
színesített nagy kocka? – fogalmazott Török
Béla, a művészeti munkaközösség vezetője.

A kockán bemutatják az iskola sokszínű képzési
kínálatát, az oktató-nevelő munka különböző
színtereit, az intézmény tartalmas mindennap-
jait, a diákok alkotásait, eredményeit. A 40. ju-
bileumi év tiszteletére készült installáció újsze-
rű, izgalmas, informatív, a rajta lévő fotók be-
tekintést engednek a Kovács Margit Általános
Iskola német nyelvoktató nemzetiségi, rajzta-
gozati és természettudományos képzéseibe,
az Alapfokú Művészeti iskola és az Iparművé-
szeti Szakgimnázium művészeti életébe.

Terület-karbantartási munkákat végez
az E.ON Hungária Zrt. a Holt-Duna

körút mentén haladó középfeszültségű
vezeték alatt – tudtuk meg a szolgáltató-
tól. A területen az aljnövényzet nyírását és
feszültségmentesítést nem igénylő gallya-
zási és favágási munkálatokat fognak vé-
gezni április 11-étől várhatóan 14-éig. Áp-
rilis 20-a és 26-a között pedig a feszült-
ségmentesítést igénylő beavatkozásokat
végzik majd el. A szolgáltató kéri a lakos-
ságot, hogy a munkák megkezdéséig he-

RENDEZI A TERÜLETET AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÓ PINNYÉDEN
lyezzék biztonságba a vezetékrendszer 6
méteres körzetében található tárgyaikat
(aszalok, székek, virágládák), mert azok a
beavatkozás során megsérülhetnek vagy
megsemmisülhetnek. Az E.ON a munka -
területen hagyott tárgyakért felelősséget
nem tud vállalni. A munkavégzést befolyá-
solja az időjárás. Amennyiben az időjárási
körülmények miatt a fenti napokon nem
tudják elvégezni a kitűzött munkát, úgy új
időpontokat fognak meghatározni, amiről
időben tájékoztatják majd a lakosságot.
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Akörülbelül 250 hektáros Püspökerdő,
Győr tüdeje az elmúlt évtizedekben
többször is veszélybe került, többen

többféle jövőt képzeltek el a területnek, ezek
mind fakivágásokkal, beépítéssel jártak volna.
Sokáig nem volt fontos a környezetvédelem az
önkormányzat számára, egészen addig, amíg
dr. Dézsi Csaba András nem lett a polgármes-
ter. Az új vezető környezetvédelmi bizottságot
alakított, két év munka után pedig a Püspöker-
dő is védettség alá került. „Korábban ebben a
városban az történt, amit a beruházók akartak,
de amióta én állok a város élén, az történik, ami
az itt élőknek jó. Győrnek nem volt Környezet-
védelmi Bizottsága, amióta megalakítottuk,
rendkívül hatékonyan dolgozik és karolja fel a
helyi, zöld ügyeket, mint például a Püspökerdő,
a szentiváni tölgyes erdő vagy a marcalvárosi
kiserdő védetté nyilvánítása. Éves szinten 30-
40 ezer ember látogatja a Püspökerdőt külön-
böző céllal, fontos, hogy ezt a környezetet

Április elsejétől már tábla is jelzi, hogy biztonságban van a Püspök -
erdő. Győr tüdejét a legutóbbi, március 22-i városi közgyűlésen nyil-
vánították védetté, a szentiváni tölgyerdővel együtt. 

BIZTONSÁGBAN A PÜSPÖKERDO           

megvédjük a győrieknek, az utókornak” – fo-
galmazott dr. Dézsi Csaba András. 

„Nagyon örülök a védetté nyilvánításnak, a
Püspökerdőének is, de a szentiváni tölgyesnek
még inkább, hiszen ott, önkormányzati képvi-
selőként sokat dolgoztunk az elmúlt években a
helyi érték megőrzéséért. Ezért dolgozunk a bi-
zottságban, hogy minél több természeti érté-
ket tudjunk megóvni, megőrizni a jövő számá-
ra” – emelte ki dr. Sík Sándor, a Környezetvé-
delmi Bizottság alelnöke. 

„Ez az ártéri erdő biztonságban volt az elmúlt 25
évben is, de eddig inkább a közjóléti igényeket
vettük figyelembe, mostantól pedig a védettségi
igények is jobban a fókuszba kerülnek. Ez egy
népszerű erdő, Győr tüdeje, amit sokan, sokféle
célra használnak, nekünk az a feladatunk, hogy
megvédjük, megőrizzük az utókor számára, de
addig rávegyük arra az ide járókat, hogy minél
nagyobb százalékban megértsék, közösen tehe-
tünk csak a Püspökerdő megóvásáért” – fogal-
mazott Limp Tibor győri erdészeti igazgató.

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

MÁR TÁBLA IS JELZI
´́

Elkészült a sárási szennyvízcsatorna-
rendszer második üteme Győrben –
jelentette be dr. Dézsi Csaba András, a

város polgármestere. Elmondta: A bekötés
költsége a mai árakon 926 ezer forintba ke-
rülne ingatlanonként, Győr város önkor-
mányzata azonban ennek a 36 százalékát
magára vállalja, így a Sáráson élő polgárok-
nak csupán a rákötési díj 64 százalékát, vagyis
595 ezer forintot kell befizetniük. A 2. ütem-
ben elkészült csatorna bekötési költségét,
azaz az 595 ezer forintot a Pannon-Víz Zrt.
elkülönített számlájára lehet befizetni. Rácz
Attila, a Pannon-Víz Zrt. vezérigazgatója
szerint 2022. április 10-től honlapjukon
(pannon-viz.hu) elérhető lesz a bankszám-
laszám, s minden műszaki tudnivaló. Dr. Dé-
zsi Csaba András arról is tájékoztatott, hogy
a 3. ütem csatornafejlesztési engedélyezési
dokumentációja tervezési fázisban van, a
technikai megoldás megszületett. Hangsú-
lyozta: a csapadékvíz rákötése a csatorna-
rendszerre szigorúan tilos!

CSATORNA-
TÁMOGATÁS
A SÁRÁSIAKNAK
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Még néhány hét és megjelennek a jó idő kellemetlen kísérői, a szúnyogok. Ismét időszerűvé válik az ellenük
való védekezés, melynek módozatairól Pintér Szabolccsal, a Győr-Szol Zrt. csoportvezetőjével beszélgettünk.

Milyen szerekkel és eljárásokkal zajlik a vér-
szívók elleni védekezés?
A biológiai szúnyoggyérítés során egy Bti (Ba-
cillus thuringiensis israelensis) nevű szert jut-
tatnak a vizekbe, illetve a vizes területekre,
amely az ezekben fejlődő szúnyoglárvákra van
hatással. Táplálkozásuk során a szúnyogok fel-
veszik a baktériumot, melynek toxinja tönkre-
teszi a bélrendszerüket, így nem tudnak kifej-
lődni repülő rovarrá. A Bti-t kijuttathatjuk földi
és légi úton is. Utóbbinál a repülőgép permetezi
ki a folyadékot. A zárt levélzetű növényeken vi-
szont a folyadék nem jut át. Ilyenkor ennek a
szernek a granulátumát szórják a földre, ahol
feloldódik és kifejti hatását. A másik lehetőség
a földi úton való kiszórás, amikor egy terep -
járóra szerelt tartályból slagon keresztül közvet-
lenül a vízparton vagy a vízbe adagolják a szert.

A kémiai gyérítés egyik módja, amikor repülőgép-
ről nagy nyomáson apró cseppekre porlasztva
fújják ki a vegyszert. Ez mint egy paplan ereszke-
dik lefelé és a szerrel találkozó szúnyogokat irtja
ki. Kémiai irtást földi úton kétféleképpen lehet vé-
gezni. Az egyik a melegködös, a másik az ULV el-

irtást. Sőt, inkább még később, csak sötéte-
déskor indulunk el, hogy a legutolsó méhecske
is biztosan bejusson a kaptárba.

A kémiai eljárás terheli a környezetet. A hipózás-
hoz szoktam hasonlítani: jó és egészséges végig-
fertőtleníteni vele a lakást. De nem mindennap,
mert különben kifakul a padló, a ruhák átveszik a
szagát, a levegő is telítődik a részecskéivel, ami
egy idő után irritációt okoz. Ugyanígy, ha túl gyak-
ran ismételjük a kémiai irtást, az nem jó.

Mikor kezdik a biológiai gyérítést?
Akkor, amikor a víz átlaghőmérséklete eléri a 13
fokot és megjelennek a lárvák. Később, ahogy
melegszik a víz, felgyorsul a lárvák fejlődése.
Nyáron tehát nagy odafigyelést igényel, hogy hol
kell közbelépni, hiszen a különböző mélységű vi-
zek hőmérséklete között is nagy az eltérés.

Ezért nem későn és nem korán, hanem mindig a
megfelelő időben kell elkezdeni mind a biológiai,
mind a kémiai eljárást. Ekkor lehet kisebb kör-
nyezetterhelés mellett nagyobb sikert elérni.

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

járás. Utóbbi nagyon apró cseppeket állít elő, s
ezek mielőtt leesnének, szállnak a levegőben, s
amelyik szúnyoggal találkoznak, azt kiirtják. A
melegködös módszer nagy hanggal és füsttel jár,
miközben ugyanezt a szert alkalmazza. 

A legjobb eredmény eléréséhez a biológiai és
a kémiai gyérítésre együttesen van szükség.
A kémiai eljárással a kifejlett, repülő rovart irtjuk,
a biológiaival pedig a vízben lévő lárvát. Sajnos a
biológiai módszerrel sem lehet százszázalékos
eredményt elérni. Ezt csak a víztükrön tudjuk al-
kalmazni, vagyis a magas füvekből kikelő szúnyo-
gokra nem hatásos. Ráadásul csak közterületen
végezzük a gyérítést, a város közigazgatási ha-
tárán belül. A városházán épp a minap tartottak
egy megbeszélést a környező települések veze-
tőivel, hogy ők is vegyenek részt a gyérítésben,
hiszen ezzel megnövelhetjük a hatékonyságot.

Nem elhanyagolható a lakosság felelőssége sem.
A zártkerti ingatlanokon és az elhagyott régi üdü-
lők, kiskertek környezetében található tárolóesz-
közökben összegyűlt esővízből ugyanis nagy
mennyiségű szúnyog kel ki minden évben. Fon-
tos, hogy a kerttulajdonosok a saját területükön
szüntessék meg ezeket a pangó vizeket.

Hogyan mérik a csípésszámot, amelynek alap-
ján megkezdik a kémiai irtást?
Jó időben 19 és 22 óra között nyitott lábbeliben,
rövidnadrágban, pólóban ülünk vagy állunk a
mért területen, és megszámoljuk, hogy öt perc
alatt hány szúnyog csíp meg. Ha sok a csípés, ak-
kor csak öt percig mérünk és azt szorozzuk meg
egyórás időtartamra. Ha kevés a szúnyog, akkor
kint maradunk 10, esetleg 15 percig, és az így ka-
pott számot szorozzuk be hattal, illetve néggyel.
Így egy viszonyszámot kapunk, s egy pontrend-
szer segítségével kiszámoljuk, hol van nagyobb
szükség beavatkozásra.

Mekkora környezeti terhelést jelent a gyérítés?
A biológiai módszer nem terheli a környezetet.
A kémiainál használt szer az EU-ban engedé-
lyezett, biztonsági adatlappal rendelkező, be-
vizsgált anyag, ami az előírt koncentrációban
és módon felhasználva nem káros az emberre,
viszont az apró rovarokra – például a méhekre
– kifejezetten veszélyes. Ezért kizárólag nap-
nyugta előtt egy órával lehet elkezdeni az

CSAK A MEGFELELŐ IDŐBEN 
SZABAD IRTANI

SZÚNYOG-KISOKOS:
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A nagy célok eléréséhez összefogásra van szükség. Csak együtt álmodhatunk jobb sorsot a kóbor

négylábúaknak. A Gyôri Állatmenhelyen sosem áll meg az élet. A gondozók több száz árva kutyáért 

és cicáért dolgoznak nap mint nap. Az évente több mint 800 megmentett kutya 

és cica csak rád számíthat, ne hagyd ôket cserben! 

TÁMOGASD ADÓD 1%-ÁVAL
A GYÔRI ÁLLATMENHELYET!

Ami Neked csak 2 kattintás, az nekik a fennmaradás!

18530021-1-08

Az új, színes, sokoldalú, mi-
nőségi, nagy területen ki-
alakított játszótéren többek

között helyet kapott egy kombi-
nált vár, egy akadálymentes hajó,
egy távcsöves kilátó, oszlopokból
kialakított erdő, egy különleges
hálós hinta, valamint egy fotósfal.
A magaságyásokba gyógynövé-
nyeket ültettek, különböző textú-
rájú burkolatokat próbálhatnak ki

A fogyatékossággal élő és az ép gyermekek közösen
játszhatnak a csütörtökön átadott Kálvária úti ját-
szótéren, amely a Gerzson és Panka nevet viseli.

A JÁTÉK ÖSSZEKÖT

KÜLÖNLEGES JÁTSZÓTÉRREL
GAZDAGODOTT VÁROSUNK

a gyerekek, valamint hangokat ki-
adó elemeket is beépítettek a já-
tékokba.

Dézsi Csaba András polgármester
az új közösségi tér avatóján ki -
emelte: választókörzetében óriási
igény volt egy biztonságos játszó-
tér kialakítására, mert a környéken
iskola van, sok kisgyermekes csa-
lád él, és itt találhatók az önkor-
mányzat akadálymentesített la-
kásai is. „Büszke vagyok arra, hogy
Gerzson és Panka, az általam írt

mesekönyvek főszereplői adják a
játszótér történetét” – emelte ki a
polgármester.

Ez a 18. befogadó játszótér, amely
a Szerencsejáték Zrt. „A játék ösz-
szeköt!” programjának keretében
valósult meg azért, hogy a gyere-
kek a közös játék útján ismerhes-
sék meg egymást. Itt mutatták be
Drávucz Rita világ- és Európa-

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

bajnok, olimpikon vízilabdázót, aki
érintett szülőként a játszótérépí-
tési program jószolgálati nagykö-
vete. „Fontosnak tartom, hogy fel-
hívjuk a figyelmet az akadályokra,
hogy nyitottabbak legyünk a tár-
sadalom fogyatékossággal élő tag-
jaira” – mondta a sportoló. 

A különleges játszótér kivitelezője
a Győr-Szol Zrt. volt.
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Innovációs és Technológiai Központ 
Gyôri Ipari Park, Gesztenyefa u. 4. • 96/506-900
info@innonet.hu • www.innonet.hu

Számos terem és berendezési 
alternatíva

Ingyenes internet-hozzáférés

A széles körû eszközpark
térítésmentes használata

Ingyenes parkolás

Egyedi rendezvényszervezési 
szolgáltatások

INNONET — Bérlet a sikerhez
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Mindenhez van TERMÜNK!

EGYETEMISTÁK TERVEZHETIK ÁT A PARKOT 
Szerző: Németh Boglárka 
Fotó: Marcali Gábor

Pályázatot hirdetett az önkormányzat a Széchenyi István Egyetem építész hallgatóinak. Dr. Dézsi Csaba András
polgármester és Szeles Szabolcs alpolgármester a polgármesteri vizit során fedezte fel a Simor János püspök
terének adottságait Szigetben. Ekkor döntöttek úgy, hogy a park új szemléletet és köntöst kaphatna. 

dolkodhatnak-e szökőkútban, belenyúl-
hatnak-e esetleg a parkot körülvevő ut-
cákba, parkolókba, közlekedésbe. Az
egyeztetés során hamar egyértelművé
vált, a fiataloknak tervei vannak, a város-
vezetők pedig mindenre nyitottak.  

Az egyeztetésen és az ötletelésen Szeles
Szabolcs alpolgármester elmondta, hogy
nagyon várja az alkotó fiatalok munkáit,
és úgy látja, motiváltak a hallgatók a pro-
jekt kapcsán. „A városrész az elmúlt 10
évben rengeteget fejlődött, hatalmas át-
alakításon ment keresztül, a legdinami-
kusabban átalakuló körzetek egyike, így
ezt is bele kell majd kalkulálni a a fiata-
loknak a tervezésbe” – emelte ki a város-
vezető, aki szerint jó közönséget találtak
a tervezés tekintetében, és az is elképzel-
hető, hogy rövidesen a hallgatókkal
együtt járják majd be a parkot, hátha úgy
még kreatívabb és jobban megvalósítha-
tó ötletek törnek majd felszínre. 

„Nagyon megnyugtató, szakrális élmény
volt ott a nagy templom előtt állni és cso-
dálni a teret. A vizit során jöttem rá arra,
hogy új értelmet nyerhetne a park. Mivel
van a városban egy kiváló egyetem, kiváló
hallgatókkal, az intézménnyel pedig re-
mek együttműködéseink vannak, így arra
gondoltunk, kiírunk egy pályázatot, ter-
vezzék meg a Győrben tanuló építészek
az új parkot” – számolt be dr. Dézsi Csaba
András, aki hozzátette, hogy nagyon várja
a terveket. 

Dr. Dézsi Csaba András és Szeles Sza-
bolcs kedd délután a Széchenyi István
Egyetemen ötleteltek a pályázat kapcsán.
A diákok közül is sokan jöttek el, sok kér-
déssel bombázták a politikusokat. Többe-
ket érdekelt, hogy milyen korcsoport lakik
a közelben, van-e iskola vagy óvoda, gon-
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VDF JÓTÉKONYSÁGI HÓNAP

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

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
• DIETETIKUS
munkakörben.

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

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

www.eeszi.hu

A győri Városi Diákfórum immár harmadik alkalommal tartja meg jótékonysági hónapját. A diákok
április 5-én véradással kezdték a programot, melyen több mint ötven segítő szándékú 18 év feletti
diák jelent meg, nekik apró ajándékkal kedveskedtek a helyszínen. A sorozat április 11-én a Bisinger
sétány megtisztításával folytatódik. 
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Agibbonok a fák tetején ülve lesik a beté-
rőket, árgus szemekkel figyelik a látoga-
tókat és követik a csoportokat a tekinte-

tükkel, ameddig csak tudják. Az apellák boldog
majomkodással szaladnak a kerítéshez, ha el-
megy mellettük valaki. A tigrisek játékra hívják
a kifutójuk mellett állókat, a vadkutyák kíván-
csian szemlélődnek a dombjukon őrködve. A
zsiráfok nyakukat nyújtogatva keresik a zörgős
zoocsemege-zacskókkal érkezőket, az orosz-
lánok pedig a zsiráfokat figyelik jeges pillantá-
sukkal. Az elefántok és pingvinek a számukra
megszokott időben előszeretettel produkálják
magukat. Már senki sincs zavarban, sőt, minél
többen nézik őket, annál lelkesebben illegnek-
billegnek a kifutón, vagy épp azon kívül. A csim-
pánzokra is lehet számítani, ha látványos
hangzavart szeretnénk. Közelebb kerülni az ál-
latokhoz pedig mindennap kétszer, a zooshow-n
van lehetőségünk, ahol fellépnek sztárjaink,
Kimchi, a görény, Lajos, a patkány, és társaik,
Csilla, a teve, és még sokan mások. Jöjjenek,
foglaljanak helyet az arénában, ha egyedülálló
és megismételhetetlen élményekre vágynak!

A tavaszi szünetben nem csak a „szokásos” lát-
ványosságokkal, állatbemutatóval és látványete-
tésekkel készül azonban a győri állatkert. Lázas
munkálatok és lelkes készülés előzte meg a ta-
vaszi szünetben nyitó két legújabb érdekességet.
Még húsvét előtt megnyitja kapuit az új orrszarvú -
kifutó. A köztük és a zsiráfok között húzódó új
hídra lépve elképesztő látvány tárul elénk. Az af-
rikai hangulatot idéző környéken körbefordulva
szinte el is felejtjük, hogy Magyarországon va-
gyunk. Előttünk elefánt, mellettünk orrszarvú és
zsiráf, mögöttünk oroszlán, ha pedig távolabbra te-
kintünk, a messziről minket figyelő csimpán-
zoknak is integethetünk. Bár Dayo, az orrszarvú

Évek óta először idén végre ismét együtt ünnepelheti a látogatókkal az állatkert a húsvétot. Érdemes
ellátogatni, hiszen a kert lakói és dolgozói fergeteges izgalmakkal készülnek. 

BEKÖLTÖZNEK A DINOSZAURUSZOK
AZ ÁLLATOK IS VÁRJÁK A NYUSZIT

és barátnői még kicsit lámpalázasan élik meg a
helyzetet, már barátkoznak új, tágas, kifutójukkal. 

És ez még korántsem minden! Nem lenne teljes
az állatok köre, ha nem foglalkoznánk őseik tör-
ténetével. Április 14-én megnyitja kapuit az Ős-
lény Ösvény! Óriási ragadozók, kiszámíthatatlan
növényevők, régi korok fosszíliái bújnak meg az
erdei ösvényen. Vigyázat! A raptortámadásra ne
szemből, hanem oldalról számítsunk! Elég meré-
szek vagyunk bemászni a T. Rex fészkébe? A ma-
gasan szárnyaló Cearadactylus rendkívül agresz-
szívan védelmezi a területét. Ne hagyjuk ki ezt az
egyedülállóan izgalmas lehetőséget! 

Ha még nem lenne elég a kalandokból, húsvét-
hétfőn a tavaszi szünet eléri a csúcspontját. A fő-
bejárattal szembeni hatalmas nyúlszobor indít el
bennünket a kincsvadászaton. A dinoszaurusza-
ink elrejtették frissen lerakott tojásaikat, ame-
lyekbe a kis dínókon kívül más is el van rejtve:
mindegyikük egy betűt őriz. Vigyázat! A kis T. Rex

is nagyot tud harapni! Vegyenek részt önök is az
állatkert izgalmas dínós tojásvadászatán! A be-
tűkből kirakott helyes megfejtésért édes húsvéti
meglepetés vár mindenkit a célnál. Ha pedig köz-
ben egyéb kikapcsolódásra vágyunk, megtekint-
hetjük a Nyúlvárost, amelyben édes kis tapsifü-
lesek teljesítik a húsvéti nyuszik munkáját. Érde-
mes elolvasni a mellettük kihelyezett története-
ket, amely a felelős állattartásról, illetve a húsvét
hagyományairól szólnak. Amennyiben kicsit nyu-
galmasabb vizekre eveznénk, távolabb a sürgés-
forgástól, a mesesarkot ajánlja az állatkert, ahol
jobbnál jobb meséket vetítenek egész nap. Meg-
nyitja kapuit a nyúlváros, ahol tapsifülesekkel ta-
lálkozhatnak az érdeklődők. 

Szóval ne feledjük! Fergeteges programok, új
kifutók, Őslény Ösvény, tojásvadászat, nyúlvá-
ros, és minden, mi szem-szájnak ingere, mind
egy helyen: a győri állatkertben. Várja önöket a
tavaszi szünetben a soha nem pihenő, mindig
megújuló Xantus János Állatkert. (x)
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PAPÍRREPÜLŐ-VB-SELEJTEZŐ

A papírrepülő-világbajnokság, a Red Bull Pa-
per Wings három magyarországi selejtezőjé-
nek egyetlen vidéki fordulóját Győrben, a Szé-
chenyi István Egyetemen rendezték meg. Az
április 10-i döntőbe kategóriánként öt ver-
senyző került. A legtávolabb jutó repülő meg-
közelítette a 30 métert, míg a legtovább a le-
vegőben maradó közel 11 másodperc után
ereszkedett a földre. A harmadik, úgyneve-
zett Aerobatics kategória egy online, Tik-To-
kon zajló verseny, amely a legkreatívabb és
legakrobatikusabb módon eldobott papírre-
pülők kategóriája. A győri egyetem műszaki
területeken tanuló hallgatói számára előny
lehet a mérnöki előismeret.

SZÁRNYALTAK 
A GYŐRI HALLGATÓK
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Szerkeszti: J. Kovács Andrea

Engedjen csemetéje unszolásának
és szaporítsa napi teendőinek
amúgy sem rövid listáját az állattar-
tás különböző feladataival, vagy áll-
jon ellen minden könnyes könyör-
gésnek, esdeklő és szemrehányó
pillantásnak, olykor dühödt toporzé-
kolásnak? Vagy egyszerűen bízzunk

Minden gyerek életében
eljön a pillanat, amikor
háziállatot szeretne. Bi-
zony, szülő legyen a tal-
pán, aki ilyenkor helyes
döntést tud hozni.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

FELELŐSSÉGRE ÉS  RENDSZERESSÉGRE NEVEL
Sanyi: „Már az állatkerti táborban érdekeltek a
tengerimalacok. Sok mindent tudok a tulajdonsá-
gaikról és a gondozásukról. Karácsonyra végre
kaptam egyet. Ő Szofi, az én egyetlen tengeri -
malacom.” 

Kamilla: „Én már háromévesen szerettem volna
egy állatkát, aztán nyolcévesen kaptam Rózsit.
Nagyon szeretem etetni, itatni, simogatni és meg-
fésülni.”

Völner Orsolya, a gyerekek édesanyja: „A lá-
nyommal kiskorában megbeszéltük, hogy akkor
kaphat malacot, ha már önállóan tud róla gondos-
kodni. Néhány év múlva emlékeztetett minket erre,

Huba azért szereti szőrös négylábú barátját, mert jól tud vele játszani, felvidítja a napot és biztonságot ad neki.
Testvére, Zsófi egyszerűen annyit mond: boldoggá teszi. Kefe kutya hat éve igazi családtag, aki nélkül azóta elkép-
zelhetetlenek a hétköznapok, az ünnepek és a nyaralások.       

GYEREK ÉS HÁZIÁLLAT

gyermekünk ígéretében, miszerint
egyetlen kóbor szőrszál sem kerül
kedvenc fotelunkba, s nem a film
leg izgalmasabb perceiben kell majd
megpisiltetnünk a kutyát?

Mit tanácsol az állatorvos? Milyen
tapasztalatai vannak a szülőnek és
mit mondanak a gyerekek?

Dr. Hursán Gábor állatorvos: Egy
háziállat már az egészen pici gyer-
meknek is nagy örömet okoz.
Ugyanakkor csecsemő közvetlen
közelébe higiéniai okok miatt nem
javasolom sem a kutyát, sem a ci-
cát. Persze más a helyzet, ahol
megoldható az elkülönítésük. A
halak, rágcsálók nem igényelnek
annyi törődést és foglalkozást, így
kisebb gyerekeknek inkább őket
ajánlom. A nagyobbaknak pedig
kifejezetten jót tesz egy házi ked-
venc, mert hozzájárul a felelős-
ségtudat kialakulásához. Meg-
szokja és természetessé válik szá-
mára, hogy meg kell etetni, itatni,
a lakásban tartott kutyát el kell
vinni sétálni, egyszóval törődést
igényel.

addigra az állatkerti táborban és a Füles Bástyá-
ban is sokat tanultak a gondozóktól az etetésről
és a kisállattartásról. Természetesen az ikertest-
vére is szeretett volna egyet, így most két malac-
kánk van. A gyerekek dolga az etetés és rendsze-
resen takarítaniuk kell az almot is. Erre néha em-
lékeztetni kell őket, de szépen megcsinálják, meg-
osztják egymást között a feladatokat. Mindig
nagy élmény, amikor jó időben kiviszik őket a kert-
be, ott tudnak friss füvet legelészni. A háziállatok
előnye, hogy felelősségre és rendszerességre ne-
velik a gyerekeket. Reggel és este is gondoskodni
kell róluk, nem tehetik félre őket napokra, mint
egy játékot. Ráadásul sok szeretetet és vidám pil-
lanatot kapunk tőlük. 
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A Szikra Tehetséggondozó Egyesü-
letet egy elszánt szülőpár alapította.
Zádori Henrietta és férje, Petrovics
Kornél kisfia autista és nagyon te-
hetséges. Nem volt könnyű számuk-
ra mindezzel szembesülni, nem is
ment minden simán, ám szerveze-
tük ma már 300 autista gyermeknek
és szüleiknek nyújt minden héten in-
gyenes fejlesztéseket, képzéseket,
szabadidős és sportprogramokat.
Nyáron pedig hat városban biztosí-
tanak ingyenes tábort 110 autista
gyereknek. A tábor lebonyolításában
győri társszervezetük, az Agyme-
nők-képességfejlesztő segíti őket. 

Július első felében két turnusban
várják a gyerekeket, az egyikbe a
7–12, a másikba a 12–16 év kö-
zöttieket. A napközis táborban na-
pi háromszori étkezést kapnak és
szakképzett gyógypedagógusok
foglalkoznak velük.

Változatos programok során érde-
kes élethelyzetekkel találkozhatnak

SZIKRA-TÁBOR GYŐRBEN IS

a résztvevők. A hétfő például a ze-
néről szól majd, a kedd állati nap
lesz. Egy belvárosi séta során állati
szobrok, szimbólumok után kutat-
nak, kipróbálják a postai szolgálta-
tásokat, meglátogatják a Kígyópa-
tikát és a Füles Bástyát. Szerdán
vonatozás, túrázás és szabadtéri
sütés várja őket. Csütörtökön a
közlekedés kerül a középpontba.
Megismerkednek a városi buszköz-
lekedéssel, kipróbálják a jegyvásár-
lást, ellátogatnak a KRESZ-parkba.
Pénteken vizes napot tartanak,
uszodába mennek, vizes vetélke-
dőn vesznek részt és betérnek egy
pizzériába is.

Jelentkezni az Agymenők-képes-
ségfejlesztő munkatársánál, Polgár
Viktóriánál lehet a polgarviki1987@
gmail.com címen.

Aki pedig szeretné támogatni a
Szikra Tehetséggondozó Egyesület
céljait és a táborokat, látogasson el
az adjukossze.hu weboldalra. 

A megfelelő állat kiválasztásánál
vegyük figyelembe a lakhatási és
anyagi körülményeinket, a gyer-
mekek számát, életkorát, s a saját
időnket is. Mert minden esetben
szükség van a szülői kontrollra, hi-
szen a gyerek nem mindig azt akar-
ja, ami az állatnak jó. Előfordul, hogy
kölyökkutya kerül a családba, a gye-
rekek állandóan játszani szeretné-
nek vele, folyamatosan nyüstölik, a
kis állat nem tud pihenni, pedig a
többszöri alvás elengedhetetlen a
fejlődéséhez. Ennek hiányában pél-
dául gyengülhet az immunrendsze-
re, megbetegedhet.

Az állatokkal való foglalkozás után
mindig kezet kell mosni, ezt nem

lehet elégszer elmondani a gyere-
keknek. Számos kórokozó, főleg
paraziták, bélférgek át tudnak jutni
kutyáról, macskáról az emberre, s
problémákat, megbetegedéseket
okozhatnak.

Kamaszkorban sokszor megtörté-
nik, hogy a gyerek vetet magának
egy kutyát vagy egy macskát, s
amikor elkerül otthonról vagy más
kezdi érdekelni, akkor az állat a szü-
lőre marad. Számtalan esetben ta-
lálkozom azzal, hogy a fiatal már
rég nem otthon lakik, egykori ked-
vencéről meg is feledkezett. Ha
ilyen esetben a szülő nem vállalja át
a gazda szerepét, akkor a szeren-
csétlen állat elhanyagolttá válik.
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A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. összesen mintegy harminc fő kárpátaljai
származású munkatársat foglalkoztat gépkocsivezető és kukarakodó munkakörben. Közülük
többen is Győrbe és környékére hozták családtagjaikat az ukrán–orosz háború miatt. A hozzá-
tartozók megsegítésére a GYHG munkahelyi közössége gyűjtést szervezett. A gyümölcsöt, ivó-
levet, édességet, tartós élelmiszert, játékokat, mesekönyveket és tavaszi ruhákat tartalmazó
adományokat kedden vették át az érintett dolgozók a GYHG sashegyi telephelyén. A cég kiemelt
figyelmet fordít a munkavállalók helyzetének javítására és a családtagok támogatására. Ennek
keretében a GYHG az önkormányzattal együttműködve többek között bekapcsolódik a lakhatás
megoldásába, más esetben hivatali ügyek intézésében is számíthatnak a hazájukat elhagyni
kényszerülő családtagok a közszolgáltatóra.

MUNKATÁRSAIKNAK SEGÍTENEK A GYHG-NÁL

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
A brassóiaknak két hetük van, hogy kifejtsék
véleményüket a parkolási stratégiáról. A városi
mobilitás szakértőiből álló csoport tanulmányt
készített a parkolókról, amely megoldásokat is
tartalmaz a szolgáltatás optimalizálására. 

Április 8-tól május 1-ig lesz nyitva Colmarban
a tavaszi vásár, az óváros varázslatos környe-
zetében.

Idén április 22–24-e között gazdag progra-
mokkal várja az érdeklődőket a dunaszerdahe-
lyi Szent György-napok – a város alapításának,
védőszentjének, egyesítésének és jeles sze-
mélyiségeinek ünnepnapjai.

Azok az ukrajnaiak, akik a háború elől Poznan-
ban leltek menedékre, ingyenes lengyelnyelv-
órákat vehetnek igénybe. Az önkormányzat je-
lentős pénzforrást is biztosít a képzésre.
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tartozékok cseréje univerzális csavar
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Hozzávalók 4 főre: 
Bárányborda: 1,5 kg • Kisebb méretű bur-
gonya: 1,5 kg • Póréhagyma: 1 vastagabb
szál • Lila hagyma: 1 fej • Vöröshagyma:
1 fej • Friss rozmaring: 1-2 szál

Hozzávalók a páchoz:
2 liter víz • 10 dkg só • 6 dkg cukor

Hozzávalók a hagymák marinálásához:
1 liter víz • 0,1 l ecet • 0,05 kg cukor •
0,02 kg só

Elkészítés:
A báránybordát (báránykoronát) 12 órára pác-
ba rakjuk. Ha ezzel megvagyunk, 18 órára sous
vide-kádba rakjuk, 75 fokon.

Szuvidálás után szobahőmérsékleten hagyjuk
hűlni 20 percet, hogy a hús újra magába szívja
a kiengedett folyadékot, zsiradékot, ezután
sokkoljuk. A sokkolás azt jelenti, hogy hirtelen
lehűtjük a húst, legegyszerűbb, ha betesszük
a fagyasztóba. A hagymákat rusztikusan cik-
kekre vágjuk és a marinálólébe rakjuk, amiben
24 órán keresztül pihentetjük őket. Az apró

Nem is lehet látványosabb fogást elképzelni a húsvéti asztalon, mint a korona alakban megsütött bárány-
bordát. Fontos, hogy nagyon jó minőségű bárányhúst vásároljunk. Ne ijedjünk meg a szuvidálástól sem,
különleges ízélményben lesz részünk, ha így készítjük az ünnepi ételünket.

BÁRÁNYKORONA MARINÁLT HAGYMÁVAL
ÉS ROZMARINGOS HORDÓBURGONYÁVAL

szemű burgonyát majdnem puhára főzzük,
majd serpenyőben, vajon megpirítjuk a roz-
maring és a só hozzáadásával. A báránykoro-
nát tálalás előtt a sous vide-kádban regene-
ráljuk, majd szintén vajon lekérgezzük. A sous

vide-zacskóban összegyűlt folyadékból pe-
csenyelevet készítünk.

Üdvözlettel: Kovacsics „Koksza” István
és a Révész BBQ csapata 

PANÍR

Április 14., 19
.2

5
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GÉPJÁRMUVEZETO

HEGESZTO

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 Vásárcsar-
nok Csoportjánál (9023 Győr, Herman O. u. 25., tel.: 06-20/551-0250, üi.:
Németh Kornélia, e-mail: piacok@gyorszol.hu) szerezhető be.

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

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 „távhŐ” jeligét.

Feltétel: BC kategóriás hivatásos jogosítvány, GKI kártya.
Előnyt jelent: 3324. szerinti Vezetőüléses targonca
jogosítvány, 1111. szerinti Traktoralapú univerzális
földmunkagép jogosítvány, 4411. szerinti Autódaruk
jogosítvány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munka-
idő, egy műszakos munkarend

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesz-
tő vizsga. Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga.
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy mű-
szakos munkarend. Feladatkör: kivitelezési és hiba-
elhárítási feladatok elvégzése, távhővezetéki, hőköz-
ponti és kazánházi munkák

KAZÁNKEZELO/
KAZÁNGÉPÉSZ
Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/kazánke-
zelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai vég-
zettség. Foglalkoztatás jellege: jól tervezhető 12
órás, folyamatos munkarend. Feladatkör: a megfe-
lelő vízminőség biztosítása, gőz- és forróvíz-kazánok
üzemeltetése, geotermikus hőátadó állomás felügye-
lete, rendszeres karbantartási tevékenység

Bérezés megegyezés szerint.

Feltétel: szakirányú végzettség. Foglalkoztatás jelle-
ge: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend. Fel-
adatkör: elemes és egyéb acélszerkezeti állványok épí-
tése állványterv alapján, előre gyártott elemes állványok
építése zárt térben, zsaluzási feladatok elvégzése hely-
reállítási munkáknál, faipari műhelymunkák elvégzése

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

´́ ´́

´́

´́

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a cég mű-
ködési területén a hulladékszállítás a húsvéti hosszú hétvégén (április 15-én, 16-án, 17-én és
18-án) változás nélkül történik. A szolgáltatással érintett címeken a megszokottak szerint reggel
hat órára kérik kitenni ürítésre a hulladékgyűjtő edényeket. A hulladékudvarok április 15-én, 17-
én és 18-án egységesen zárva lesznek. Április 16-án a győri hulladékudvarok a rendes nyitva-
tartás szerint 10 és 18 óra között vehetőek igénybe. Április 15-én, 16-án, 17-én és 18-án a GYHG
Bartók Béla úti ügyfélszolgálati irodája zárva lesz, a telefonos ügyfélszolgálat nem működik.

Talán a legfontosabb az, hogy a kereske-
dők, a termelők, az árusok igyekeznek a
tavaly ilyenkori árakon kínálni portékái -

kat, nem mernek árat emelni, hogy ne veszít-
sék el a vevőkörüket. A kínálat pedig bőséges
és minőségi, a vásárlók a vásárcsarnokban
kulturált környezetben, ünnepi hangulatban
válogathatnak a termékek közül húsvétra.

Tojás van bőven, mérettől függően 50-60 fo-
rintért kínálják darabját, a piros retek és a
zöldhagyma csomója, a friss fejes saláta da-
rabja egyaránt 300-400 Ft. Az eper kilóját
1500-tól mérik, a tavalyi almáét 300-tól. A
húsvéti menü egyik fő alapanyaga a sonka,
amelyből szintén bőséges a kínálat. Idén is a
kötözött sonkák iránt a legnagyobb az érdek-
lődés, valószínűleg az ára miatt. A hentesek-
től kérhetünk tanácsot, készséggel elmagya-
rázzák, hogyan készülnek a kínált sonkáik, így
eldönthetjük, hogy nyers, főtt vagy sült son-
kát, füstöltet vagy füstízűt, gyorspácoltat
vagy hagyományosan pácolt sonkát tegyünk
az ünnepi asztalra. Az árak is ennek függvé-
nyében változnak, a gyorspácolt sonka 1500
Ft/kg ártól kezdődik, a kötözött sonkák 2.500
Ft/kg-tól, a húsvéti sonka és tarja, karaj ki-
lónkénti ára 3.000-4.000 Ft között mozog,
mindez függ az érlelés módjától, a folyama-
tától, az idejétől. Szabó Karola szalmafonó
húsvéti díszekkel, ajándéktárgyakkal várja a
vásárlókat, bájos kézműves tárgyait szomba-
ton, kedden és szerdán kínálja a csarnokban.

GAZDAG A TAVASZI KÍNÁLAT
Az igazi tavasz beköszöntével megjelentek az
egynyári virágpalántákat, a fűszernövényeket
árusító kertészek is, szebbnél szebb színű pe-
túnia, begónia, mézvirág, bársonyvirág, ne-
báncsvirág, tátika várja, hogy új helyükre, virág-
ládákba, kertekbe kiültessék őket. Kész virág-
kompozíciókat is kínálnak a húsvéti asztalra.

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

SONKA, TOJÁS, PRIMŐRÁRU A VÁSÁRCSARNOKBAN
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A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

´́ ´́

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend

Feltétel: B és C kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

KÉZI PARKGONDOZÓ

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-
Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

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

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

ÁCS

Feltételek: középfokú műszaki végzettség (építőipari
előnyt jelent, jogosítvány

MUSZAKI ELOKÉSZÍTO´́ ´́ ´́

ASZTALOS, KOMUVES´́ ´́

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

Feladata: rendszeres 
gombavizsgálói, gomba-
szakellenőri tevékenység 
végzése a győri vásárcsarnokban,
illetve a Dunakapu téri piacon 
minden évben április 15-e 
és november 30-a között.
Feltétel: gombaszakellenőri vizsga 

GOMBASZAKELLENŐR

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: 
Győr-Szol Zrt. Munka- és Bérügyi Osztály, 9024 Győr, Orgona u. 10., 
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írják rá, illetve 
az e-mail tárgyában tüntessék fel a „Gombaszakellenőr ” jeligét.

A Győr-Szol Zrt.   

jelentkezését várja! Feladat: saját villanyszerelő-csapat koordinálása és ellen-
őrzése • csapattal együtt történő munkavégzés • műve-
zető munkájának támogatása. Feltétel: szakirányú vég-
zettség • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat • ma-
gabiztos, határozott, döntésképes, önálló munkavégzésre
képes személy • B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin.
Előnyt jelent: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
képesítés • villámvédelmi felülvizsgáló képesítés • E.ON re-
gisztrált szerelő. Amit kínálunk: 8 órás munkaidő • hosz-
szú távú munkalehetőség • versenyképes fizetés • béren
kívüli juttatás • szakmai képzések támogatása

VILLANYSZERELOBRIGÁD-
VEZETO

´́
´́

Aközgyűlés a tulajdonos 125 önkor-
mányzat egyhangú döntésével a már
2020 szeptembertől a vezérigazgatói

feladatokat ellátó Rácz Attilát – aki a Magyar
Víziközmű Szövetség stratégiai ügyekért felelős
alelnöke – ismételten, immár öt évre bízta meg
a Pannon-Víz Zrt.-nél végzett eredményes és
hatékony munkájának folytatásával.

A víz világnapja alkalmából a Magyar Víziköz-
mű Szövetség 2022. március 25-én rendezte
gálaestjét, amelynek a Pesti Vigadó adott
otthont. Az ünnepségen a Pannon-Víz Zrt. két
kiváló dolgozója, Tóth Kálmán, a csornai TMK-
csoport vezetője, és Horváth Lajos, a Pan-
non-Víz Zrt. Minőségvizsgáló Laboratóriumá-
nak mintavevője vehette át a víz világnapi
emlékérmet a víziközmű-szolgáltatásban
végzett példaértékű munkájukért.

Tóth Kálmán  több mint negyvenöt éve kiváló
dolgozója társaságunknak, aki elsőként a
csornai vízműtelep gépészeként, majd disz-
pécserként, ezután a csornai vízhálózaton
hosszú évekig szerelőként segítette szolgál-
tatásunkat. Jelenleg a csornai TMK-csoport
vezetőjeként látja el feladatait.

RÁCZ ATTILÁT ISMÉT VEZÉRIGAZGATÓNAK VÁLASZTOTTÁK

A VÍZ VILÁGNAPJÁN KITÜNTETÉST 
KAPTAK A CÉG DOLGOZÓI

A Pannon-Víz Zrt. március 24-én tartotta közgyűlését, melyen a társa-
ság részvényesei új összetételű igazgatóságot és felügyelőbizottságot
választottak, valamint elfogadták a társaság 2021. évi beszámolóját. 

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

Horváth Lajos a laboratóriumunk munkatár-
sa, aki pályakezdőként az Országos Vízügyi
Beruházási Vállalatnál dolgozott mint geodé-
ta és műszaki ellenőr. A Pannon-Víz Zrt.-hez
fűződő kapcsolata 1994-ben kezdődött, ami-
kor társaságunk Technológia Osztályán háló-
zatellenőrként kezdett dolgozni, ahol a
szennyvízhálózat kamerázási feladatait látta
el. Majd 13 év után a győrszemerei vízműte-
lep hálózatszerelő gépészeként az ivóvízellá-
tás műszaki oldalát is megismerhette.

Gratulálunk kollégáinknak az eredményes
munkájukért kapott elismeréshez és köszön-
jük a Pannon-Víz Zrt.-nél végzett áldozatos
munkájukat!



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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számlával, ingyenes felmé
réssel. Érd.: 0670/428
1785,
birolajos11@gmail.com

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

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

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

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át

húzása. Érd.: 0670/884
6838

Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633

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

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT régi bútoro
kat, festményeket, porcelá
nokat, kristályokat, ezüsttár
gyakat, órákat, könyveket,
hagyatékot vásárolunk. 06
70/6405101

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

Növényvédelem, permete
zés, vegyszeres gyomirtás
szakembertől garanciával.
0670/3848217

Fák, veszélyes fák, tuják ki
vágása, ágdarálás, tuskóma
rás, elhanyagolt területek
rendbetétele, Győr 30 km
es körzetében. 0630/971
5932

Kőműves, burkoló, tetőfedő,
homlokzat, lapostetőszige
telési munkákat vállalunk

• 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

ti, nádorvárosi, adyvárosi,
szabadhegyi bérleményre.
(Hirdetésszám: 750)

Nádorvárosi, 1 szobás, 40
nmes, komfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 50–70 nmes,
23 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű bérleményre.
Újváros és Bán Aladár u. ki
zárva (Hirdetésszám: 751)

Adyvárosi, 2 szobás, 36
nmes összkomfortos, ha
tározott idejű bérleti szer
ződéses lakást cserélne
36–49 nmes, 12 szobás,
határozotthatározatlan
idejű, panelépületben
max. 4. emeleti, lift nélküli
házban max. a 2. emeleti
bérleményre. Sziget, Újvá
ros és Gyárváros kizárva.
(Hirdetésszám: 752)

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

Vásárolok magas áron dun
nákat, párnákat, öreg búto
rokat, régi bolti és gyógy
szertári bútort, fateknőt, fa
melencét, hagyatékból meg
maradt régi tárgyakat. 06
30/4691461

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

Életjáradékot fizetnék lakás
örökléséért. Tel.: 30/838
8921.

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo

zatlan idejű bérleti szerző
déses lakást cserélne 4555
nmes, 2 vagy 2+fél szobás,
határozatlan idejű bérle
ményre. Újváros, Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdetés 
szám: 748)

Nádorvárosi, 2 szobás, 56
nmes, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 80–130 nm
es, 34 szobás, határozatlan
idejű, téglaépületben maxi
mum 3. emeleti bérlemény
re. Panelépület kizárva. (Hir
detésszám: 749)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 40–70
nmes, 23 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, pa
nelépületben max 5. emele

PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán szolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztály
pályázatot hirdet

WHO-KOORDINÁTOR
munkakör betöltésére.

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

LAKOSSÁGI FÓRUM

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/
rendezési terv módosítási eljárások és partnerségi egyeztetések címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési
eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály bemutatja
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének módosítására vonatkozó anyagait

1) Teljes eljárás 
TSZTM 2020-032 Győr, Dózsa-tag 04628 sz. övezet (Vízgazdálkodási terület) törlése
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 32. §
szerinti teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

2) Teljes eljárás 
TSZTM 2021-008 Győr, Tatai út–Fehérvári út–Alsókert utca–Hecsei út által határolt terület,

valamint a 01954 és 04810 számú szabályozási tömbök módosítása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 32. §
szerinti teljes eljárás véleményezési szakasz tervanyagát.

3) Egyszerűsített eljárás
TSZTM SZTM 2021-029 Győr, Pápai út menti 03005 számú (Kkö) Közlekedési épületek különleges övezete (Ksp) 

Nagy kiterjedésű sportolási célú különleges övezetté minősítése

SZTM 2021-032 Győr 01361 számú övezet legkisebb kialakítható teleknagyság csökkentése

SZTM 2022-001 Győr, Pozsonyi u. és Kosztolányi Dezső utca közti 02244, 02243, 02443, 02444* és 02445* számú (Lf) 
Falusias lakóövezetek újraszabályozása

SZTM 2022-003 Győr-Kiskút, 01488 számú (Kák) állat- és növénykertek különleges övezete szabályozásának módosítása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 32. §
szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési anyagát.

4) Állami főépítészi eljárás
SZTM 2022-004 Győr-Győrszentiván, Vonal út, Egressy út 02715* számú övezet szabályozásának korrekciója
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A. §
szerinti állami főépítészi eljárás anyagát.

5.) Tárgyalásos eljárás
TSZTM SZTM 2022-002 Győr-Győrszentiván 03771 sz. (Má) Általános mezőgazdasági övezet egy részének (Gipe)

Egyéb ipari övezetbe történő területfelhasználás módosítása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42. §
szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi egyeztetés tervanyagát.

Az anyagok megtekinthetők: 2022. április 8-tól 2022. május 2-ig

Minden módosítás megtekinthetŐ: a város internetes oldalán: https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ rendezési terv módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés
címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu és
a partnerseg@gyor-ph.hu e-mail-címen.

Fenti témákban partnerségi egyeztetés keretében Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi
Osztály lakossági fórum keretében bemutatja a rendezési tervi módosítások tervanyagait.

A lakossági fórum időpontja: 2022. április 20. de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem
A lakossági fórum tárgya: fenti közleményben megjelölt rendezési terv módosítási eljárások

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/partnerségi egyeztetés alatt „A partnerségi
egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2022. április 8-tól a város internetes oldalán: https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ partnerségi egyeztetés vagy
rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi
címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

ÁPRILIS 9. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Szelíd növényvédelem a házikertben 
11:10 Hogyan élheted az életedet egészségesen? 
11:45  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Konkrét – hírháttér műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Egy nap a világ – London / útifilm
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:45 Így készült a Győr 750 festmény 
21:00 A magyar kultúra napja 2022 – gálaműsor 
22:10 Szigetmonostor, a béke szigete 
22:30 A tojásíró – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

ÁPRILIS 10. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Kvantum – tudományos magazin
08:30 Anna és Berci zöld világa 
09:00  Kulisszák mögött – színházi magazin
09:20  Foto-Zoom+ / fotós workshop
09:45 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 Nyugdíjas Egyetem – a lovaglás fél egészség
17:05  Gázfröccs – autós magazin
17:40 Építech – házépítők magazinja
18:00 Az idő vasfoga – dokumentumfilm
18:50 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Szelíd szeretettel élni életünket – Sinkovits Imre színművész
20:10 A kamerás emberek – dokumentumfilm
21:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
22:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
22:20 A templomfestő – dokumentumfilm
22:35 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm

ÁPRILIS 11. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Nyugdíjas Egyetem – amit a parlagfűről tudni kell
08:50 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
09:00 Zeng a tér – a Karzat Színház előadása
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Szent István-díj 2021 – gálaműsor
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 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Panír – a főzőműsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Konkrét – hírháttér műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 12. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
10:20 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin

11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Így készült a Győr 750 festmény 
19:40 Szigetmonostor, a béke szigete 
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Építech – házépítők magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Credo – katolikus krónika
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 13. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Panír – a Győr+ főzőműsora
08:50 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Szelíd növényvédelem a házikertben 
10:00 Egy úr Firenzéből – Forintos Kálmán 
11:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:30 A gyógyszer és ami mögötte van 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kvantum – tudományos magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kvantum – tudományos magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
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 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna –
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon – Zsuráfszky Zoltán 
11:30 Egy nap a világ – Madeira / útifilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Panír – a főzőműsor
19:45 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Panír – a főzőműsor
20:45 Csűr-csavar – Kali Art Inn
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Öko-logikus – magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 15. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Foto-Zoom+ / fotós workshop
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály 
10:00 A tojásíró – dokumentumfilm
10:30 A magyar kultúra napja 2022 
11:40 Kvantum – tudományos magazin
12:15 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Foto-Zoom+ / fotós workshop
19:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
20:00 Nagyböjti és húsvéti népszokások  
21:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
22:00 Credo – katolikus krónika
22:30 Nemzeti örökség világszínvonalon – Zsuráfszky Zoltán

MŰSORÚJSÁG ÁPRILIS 9-TŐL 15-IG

Szelíd növényvédelemmel
a fenntartható kertekért
címmel tart ingyenes szak-
mai napot a Kertészek és Kert-
barátok Győri Városi Egyesülete. 

Az április 19-én 9 órakor kezdődő
programra az info@gyorikertbarat.hu
e-mail-címen kell előzetesen regiszt-
rálni. Helyszín: GY-M-S Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara székháza, Győr,
Szent István út 10/A. Részletes prog-
ram: www.gyorikertbarat.hu

Virágvasárnapi Passió lesz a győr-újvárosi
Urunk színeváltozása templomban az Újvá-
rosi Művelődési Ház Kórusa és a Szent Jó-
zsef Szkóla közreműködésével április 10-én
11 órától.  > > >

A Filo-Pont költészetnapi programját áp-
rilis 10-én 14 és 18 óra között tartja. 14
órától költészetnapi korzó lesz élőzenével,
ahol a jelenlévők kedvenc versidézeteinket
osztják meg a Kálóczy téren. 16 órától kez-
dődik a Lélek-jelenlét jótékonysági verses
est élőzenével az ukrán háború által sújtott
emberek megsegítésére. Közreműködik az
Új Akropolisz Filozófiai Iskola győri művé-
szeti csoportja és a Léleknyelv művészeti
műhely tagjai.  > > >

Április 10-én, virágvasárnap 18 órai kezdet-
tel a győri Brenner János Hittudományi Fő-
iskola és Papnevelő Intézet három kispapja,
Gulyás Vilmos, Kordoss Richárd és Horváth
Csaba jótékonysági orgona- és szóló ének-
koncertet ad a győri Szentlélek-templom-
ban. A papnövendékek az adományokból
befolyt összeget a Győri Egyházmegyei Ka-
ritász ukrajnai menekülteket megsegítő te-
vékenységére fordítja.  > > >

A győri (VOKE) Arany János Művelődési Ház-
ban (Szárnyaskerék épülete) költészetnapi
rendezvényre várják az érdeklődőket április
11-én 18 órára. A programban a KÉVE Mű-
vészeti Társaság mutatja be a „40 kép–
10001 szó” című tárlatát.  > > >

Molnár László fotóművész A nők ezer arca cí-
mű kiállítása nyílik április 13-án 17 órakor a
Gyirmóti Művelődési Házban (Szent László út
35–37.). A tárlat a művelődési ház nyitvatar-
tási idejében május 11-ig látogatható. > > >
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Kézműves termékek
Lekvárok • Szörpök • Egyedi kerámiatermékek
Ékszerek • Lakásdekorációs dísztárgyak 

A helyszínen ingyenes gyermekjátékok várják a kicsiket.
Április 9. (szombat) 9:00–18:00 • Április 10. (vasárnap) 9:00–18:00
Április 15. (péntek) 9:00–18:00 • Április 16. (szombat) 9:00–14:00

N
YITVA: m

indennap: 9:00–18:00 • Április 16-án 9:00–14:00
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159.000 Ft
TOYOTA C-HR STYLE már havi nettó

-ért cégek részéreúj autó?
Félévente

A tájékoztatás nem teljes körű.
További részletek: 

carmenrent.hu

Az idényről, a klubról, és a további felada-
tokról beszélt a Győr+ Rádióban Süle
Dóra, az ETO válogatott játékosa és Hor-

váth Cs. Attila, a labdarúgók női szakosztályá -
nak vezetője.

„Komoly hagyományai vannak Győrben a női
focinak, régebben a Győri Dózsában, majd nap-
jainkban az ETO-ban teljesedhetett ez ki. Az
előző évig nem volt a klubnál olyan ember, aki
összefogta volna a szakágat, ez a feladat rám
várt, bevállaltam, és nagyszerű dolgok történ-
tek velünk. Az előző idényben az utolsó előttiről
az ötödik helyig kapaszkodtunk fel, és aztán a
szerencse is mellénk állt. A bent maradással
együtt komoly anyagi támogatást is kaptunk a
szövetség egyik főszponzorától, illetve egy
központi akadémiai támogatáson keresztül. Ez
is óriási lehetőség a fejlődéshez, a város támo-
gatása mellett" – kezdi az előző időszak rövid
összegzését Horváth Cs. Attila, aki több évtize-
des sportvezetői pályafutása alatt másodszor
dolgozik női sportolókkal, hiszen korábban volt
a mosonmagyaróvári kézilabdások elnöke is.

A vezetőség szeretett volna győri kötődésű ki-
váló játékosokat a klubhoz hozni, így az a Rácz
Zsófia is a csapathoz került, aki győri ugyan, de
sosem játszott az ETO-ban. Süle Dóra is ekkor
jött vissza Németországból.

„Amikor én váltottam és Németországba men-
tem, akkor még jóval nagyobb különbség volt
az ottani színvonal és a magyar között, más
volt a mentalitás, az egész körítés. A visszaté-
résem után azt látom, hogy már nincs akkora
lemaradásunk nemzetközi szinten. Az ETO
utánpótlás szinten is jól áll, öt-hat felnőtt vá-
logatott játékosunk van általában, sőt a kor-
osztályos válogatottakban is sok az ETO-fut-

KÉT ARANYÉREM IS ÖSSZEJÖHET

ballista” – mondta a klub saját nevelésű játé-
kosa, aki arról is beszélt, hogy mennyire egy-
séges az a keret, amely érmekért küzd. „Csa-
paton belül nincsenek problémáink, nagyon jó
közösség vagyunk, mindent meg tudunk be-
szélni egymás között. Ha ritkán vannak gon-
dok, az csak abból adódik, hogy a férfiak nehe-
zebben értik meg a nőket, a női élsportolókat
is, így kisebb konfliktusok maximum a vezető-
ség és a lányok között lehetnek.”  

Horváth Cs. Attila úgy látja, a férficsapat meg-
ítélése viszi a hátán a klubot. Ha az ETO bevált-
ja a jövő évi elképzeléseket, és visszakerül a
férfi szakág az NB I.-be, abból a női csapat is
profitálhat. 

A célok komolyak, a lányok olyan teljesítményt
nyújtottak, ami jó alap ahhoz, hogy az új tulaj-
donos is komolyan vegye a női focit.  

Tizenöt forduló után az ETO nyolc győzelem-
mel, négy döntetlennel és három vereséggel,
28 ponttal a nyolc csapatot felvonultató NB I.
tabellájának második helyén áll. A Győr hátrá-
nya kilenc pont a listavezető Ferencváros mö-
gött. A lányok következő bajnoki meccsüket a
16. fordulóban hazai pályán az Astra ellen vív-
ják április 16-án. Az ETO a Ferencváros legyő-
zésével bejutott a Magyar Kupa fináléjába, ahol
a trófeát a Haladás Viktória legyőzésével hó-
díthatja el. Az MK-döntő április 27-én lesz a fő-
városban a Hidegkuti-stadionban.

„Volt egy egyeztetés a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel, sok kérdésre választ kaptunk.
Lesz élő televíziós közvetítés, de természe-
tesen szervezünk buszokat a szurkolóinknak,
és az utánpótlásbázisunk fiataljait is elvisz-
szük erre a fontos találkozóra" – tette hozzá
Horváth Cs. Attila.

Remekül szerepel az élvonalbeli bajnokságban és a Magyar Kupában is az ETO FC Győr női labdarúgó -
csapata. Nem volt ez mindig így, tavaly például csak óriási hajrával tudott NB I.-es maradni a csapat.
Akkor azonban minden téren megerősödött a női szakág, így a lányok most már két sorozatban is az
aranyéremért küzdhetnek. 

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

A BAJNOKSÁGBAN ÉS A KUPÁBAN IS CSÚCSRA TÖR AZ ETO
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Nehéz helyzetben és győzelmi kényszer-
ben van a Gyirmót FC labdarúgócsapa-
ta, amely a bennmaradásért küzd az NB

I.-ben. A tabellán tizenegyedik, így kiesőhelyen
álló győri együttes szombaton (M4 Sport, 17
óra) az idényben várakozáson felül teljesítő, je-
lenleg a második pozícióban található Puskás
Akadémiát fogadja az Alcufer Stadionban.

Huszonhat fordulót követően hat pont választ-
ja el a Gyirmótot a már bennmaradást érő, ti-
zedik helytől, amelyet jelenleg a Mezőkövesd
foglal el. Az ideális forgatókönyv az lenne, ha
Csertői Aurél vezetőedző csapata mind a hét
hátralévő mérkőzését megnyerné, ugyanakkor
a gyirmótiak sorsolása nagyon nehéz.

A felcsútiak elleni találkozót követően a Deb-
recen otthonába látogat az alakulat, amely az-
tán a Budapest Honvéddal játszik hazai pályán.
Ezután Újpesten szerepel a gárda, majd jön a
Paks elleni hazai, illetve a Zalaegerszeggel
szembeni idegenbeli összecsapás. A bajnoksá-
got végül a címvédő, Ferencváros elleni otthoni
mérkőzéssel zárja a Gyirmót. A gyirmótiak rá-
adásul nincsenek jó formában, a legutóbbi há-
rom meccsükön vereséget szenvedtek, ösz-
szességében pedig öt forduló óta nyeretlenek.

GYIRMÓT: HARC AZ ÉLETBEN MARADÁSÉRT
Szerző: Pécskai István
Fotó: Gyirmót FC

„Minden meccs nagyon nehéz számunkra. Bi-
zonyítani szeretnénk, sokat dolgozunk, hogy
eredményesek legyünk” – mondta a csapat
helyzetével kapcsolatban Csertői Aurél.

A Puskás Akadémiával szemben ebben az
idényben először az ötödik fordulóban találko-
zott a Gyirmót, a mérkőzést 1–0-ra nyerték
idegenben a felcsútiak. A 16. fordulóban ott-

hon, a Pancho Arénában diadalmaskodott 3–
0-ra a Puskás Akadémia.

Érdekesség, hogy a felek az élvonalban csak ezen
a két bajnoki mérkőzésen találkoztak. Az NB II.-
ben is csupán két alkalommal játszottak: a 2012–
2013-as szezonban otthon 5–2-re, idegenben
1–0-ra nyertek a felcsútiak, a Gyirmót tehát még
sohasem tudta legyőzni aktuális ellenfelét.

Idegenbeli sikerrel jutott tovább az UNI Győr
MÉLY-ÚT női kosárlabdacsapata az NB I. rá-
játszásában, az 5–8. helyért vívott helyosztó

elődöntőjéből. A zöld-fehér együttes a TFSE-
MTK otthonában szerepelt, s 77–62-re diadal-
maskodott. Az egyik fél második győzelméig tar-
tó párharcot így 2–0-ra nyerte a győri gárda.

A siker értékét növeli, hogy a csapat nem
kezdte jól a találkozót: a hazai pályán játszó
fővárosi ellenfél már tíz ponttal is vezetett az
első negyedben. A második játékrészben
azonban már sokkal jobban kosárlabdázott a
Győr, amelyben többen is kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak. Dombai Réka 17, Dubei De-
bóra 19 pontot dobott, a legeredményesebb
győri játékos pedig a 22-ig jutó amerikai
Beatrice Mompremier volt.

AZ ÖTÖDIK HELYÉRT JÁTSZIK
AZ UNI GYŐR MÉLY-ÚT A BAJNOKSÁGBAN

Szerző: Győr+ Média
Fotó: gyorikosar.hu

Iványi Dalma, az UNI Győr MÉLY-ÚT vezetőed-
zője alapvetően elégedett volt az együttesével,
és optimista a folytatást illetően.
„Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Ennek
megfelelően a TFSE nem adta fel, nagyot küz-
dött. Voltak hullámvölgyeink, de amikor kellett,
a helyén volt a szívünk, jól koncentráltunk, így
magabiztosan nyertük ezt a fizikális mérkőzést.
Megyünk tovább, szeretnénk az ötödik helyet
megszerezni” – értékelt a szakember.

A Győr a folytatásban a Vasas ellen mérkőzik meg
az ötödik helyért. Az angyalföldi gárda a Ludovika-
FCSM Csata gárdáját múlta felül 65–62-re, így a
győriekhez hasonlóan 2–0-ás összesítéssel jutott
tovább. Az UNI Győr MÉLY-ÚT és a Vasas ebben a
szezonban két alkalommal találkozott az alapsza-
kaszban. Az előjelek a győri alakulat számára ked-
vezőek: a csapat még októberben hazai pályán
75–54-re ütötte ki az angyalföldieket, januárban
pedig idegenben diadalmaskodott 76–63-ra.
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A pécsi születésű fiatalember annyira komolyan ve-
szi választott sportágát, a vadvízi evezést, hogy
Szlovéniában készül és edz a versenyekre.
„A szüleim több mint húsz éve raftingtúrák szerve-
zésével foglalkoznak, én tehát már beleszülettem
ebbe a világba. Tizenegy éves voltam, amikor a csa-
lád úgy döntött, hogy abbahagyja az ingázást Pécs
és Szlovénia között, és kiköltözik. Először én is a
családi túrákon vettem részt, aztán lementem az
egyik helyi szlovén klubhoz, hogy kipróbáljam ma-
gam. Nagyot néztek, amikor megjelentem a hu-
szonöt kilós plasztikhajómmal, rajtam kívül ugyanis
már mindenkinek modern karbonhajója volt. Olyat
korábban én még nem is láttam” – mesél nevetve
a kezdetekről Koppány, vagy ahogy mindenki hívja,
emlegeti és ismeri: „Kopi”.

Nem kevés bátorság és hihetetlen technikai tudás
kell ahhoz, hogy valaki egyáltalán leérjen egy szél-
vészgyors, profi raftingpályán. Tavaly ősszel Kop-
pány hajója is összetört, pedig mindent jól csinált.
„Hat-nyolc éves gyerekek is lejöttek edzeni, és egy-
szer csak azt láttam, hogy az egyik kis srác beborul
az örvénylő vízbe. Gyorsan odaeveztem hozzá, ki-
húztam, majd biztonságban partra tettem. Kiszáll-
tam én is, és éppen kísértem felfelé, amikor több

RÁCZ KOPPÁNY:
CÉL A PÁRIZSI OLIMPIA!

A magyar kajakszlalom egyik legígéretesebb versenyzője a huszonegy éves
Rácz Koppány. A Graboplast Győri VSE sportolója első magyarként mindjárt
két érmet, egy aranyat és egy ezüstöt is nyert 2019-ben Szlovéniában, a sol-
kani junior Európa Kupán. Ha lendülete kitart, ő lehet az első magyar férfi
szlalomos az olimpiák történetében.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Szlovén Kajak-Kenu Szövetség

mint egy méter vizet engedtek rá a pályára, ami el-
sodorta a parton lévő hajómat. Csúnya vége lett, ne-
kicsapódott egy sziklának és összetört” – mondja
Kopi, aki egy pillanatra sem bánta meg, hogy segített.  

2019-ben szerződött Győrbe, Weisz Róbert hívta,
ő pedig örömmel igazolt a Rába-partra. Még ugyan-
ebben az évben, immár győri színekben sporttörté-
nelmet írt Szlovéniában:
„Solkan nekem nagyon sokáig hazai pálya volt, hiszen
éveken át itt edzettem. Nagyon szeretem viszont a
kihívásokat, ezért tavaly októberben Ljubljanába köl-
töztem, ahol azóta még nehezebb pályákon, klasszis
versenyzőkkel, olimpikonokkal és szlovén válogatot-
takkal készülök Borut Javornik edző irányításával.”

A cél pedig mi más lehetne, mint a 2024-es párizsi
játékok, még akkor is, ha hosszú út vezet odáig:
„Tokióban huszonöt férfi szlalomos kapott indulási
lehetőséget, vagyis a legjobbak között kell lennem,
ha ott akarok lenni a következő olimpián. De éppen
azért csodálatos ez a sport, mert bármi megtörtén-
het, bárki nyerhet. Elég egy kapuhiba, és a legna-
gyobb klasszisok is rögtön a mezőny végén találják
magukat. A szlalom mindennap tartogat valami újat
és izgalmasat, nem lehet kétszer ugyanúgy lejönni
a pályán. Szeretnék napról napra fejlődni, világku-
pa-középdöntőket menni és meg sem állni Párizsig
– fogalmazott a győri kajakszlalomos.

229 Ft/db helyett

169 Ft/db

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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

Hagyományos eljárással
készült füstölt szívsonka

Akció: április 8—14.

Húsvéti figurák,
tojásfestékek, locsolókölnik

széles választékban
kaphatók!

Mesés tejföl

Magyar trappista
sajt, szeletelt

Magyar alma, jonagored

Eredeti reszelt torma

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

110 g, 6354,55 Ft/kg

199 Ft/kg

Palcsó Zoltán Kft.

3299 Ft/kg

200 g, 2495 Ft/kg

699 Ft/db

599 Ft/cs helyett

499 Ft/cs

295 Ft/db

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

kartonos ár

199 Ft/db

Nyúl figura 40 g

F. hátsó csülök Palcsó Zoltán 1399 Ft/kg
Parasztsonka Palcsó Zoltán 1999 Ft/kg




