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Anemzeti emlékhelyek a ma-
gyar történelem legfonto-
sabb helyszínei, melyek a

valóságban és jelképesen is meg-
testesítik a nemzeti emlékezetet.
Két éve a győri Káptalandomb is kö-
zéjük tartozik. Az ezt megörökítő
feliratos kőoszlopot, a sztélét Zsig-
mond Attila képzőművész tervezte.

Dr. Veres András megyés püspök
köszöntőjében nem véletlenül
nevezte szent helynek a Kápta-
landombot. Itt találjuk Szent
László hermáját, a Könnyező
Szűz anya kegyképét és Boldog
Apor Vilmos sírját.

Szeretett városunk ékkövének ti-
tulálta a helyet dr. Dézsi Csaba
András polgármester, hiszen a
győri műemlékek jelentős része itt
található. Ezek összenőttek a vá-
ros kulturális, állandóan változó

Természeti kincsek gyermekrajzokon cím-
mel nyílt kiállítás a Prohászka Ottokár Or-
solyita Gimnázium, Általános Iskola és
Óvoda felső tagozatos tanulóinak műveiből
a Triangulum Galériában. Az alkotásokon
2022 védett fajai, a zöld küllő, a homoki
gyík, az ízletes rizike, a nagylevelű hárs, a
törpeegér, az óriás énekes kabóca, az agár-
kosbor, a cickafark és a bodorka szerepel-
nek. A mintegy száz rajz, metszet és fest-
mény nemcsak a gyermekek tehetségét,
látásmódját, természetszeretetét tükrözi,
hanem megtanít rácsodálkozni a fajok gaz-
dagságára, a teremtett világ sokszínűsé-
gére, saját emberi létünkre, az élet értéké-
re. A kiállítás ingyenesen megtekinthető
május 22-ig mindennap 10 és 18 óra kö-
zött. (Gutenberg tér 2.)

SZTÉLÉT ÉS KINCSTÁRAT AVATOTT A MINISZTER
FÓKUSZBAN A KÁPTALANDOMB

Neves egyházi és közéleti személyiségek részvéte-
lével avatták fel a Káptalandomb és a vár megma-
radt részei nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét.

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

életével, szerves részét képezik
mindennapjainknak az ezeréves
kereszténység emlékei.

Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter arról beszélt,
hogy a kormánynak folyamatosan
szembe kell néznie azokkal a tá-
madásokkal, amelyek a magyar
szuverenitással, a nemzeti hagyo-
mányokkal és a keresztény kultú -
rával szemben lépnek fel. „A mi
felfogásunk szerint a keresztény
kultúra a magyar nemzet történe-
tének vezérfonala, és ezt az egész
világon mindenkinek tiszteletben
kell tartania” – hangsúlyozta a mi-
niszter.

A sztélé átadása után a résztvevők
átvonultak a székesegyházba,
ahol Jaurinum néven megnyílt a
győri bazilika kincstára. Az állandó
kiállításon liturgikus ötvöstárgya-
kat és textilremekeket, a korabeli
mesterek, művészek legszebb al-
kotásait láthatjuk.

Fo
tó

: Á
cs

 Ta
m

ás



2022. április 29. 3

SZEMSZ      G
Ficsór Dávid

LUJZA 
ANYUKÁJA
Amikor azt a feladatot kap-
tam, hogy írjak anyák napi
jegyzetet a hetilapba, még
nem gondoltam, hogy ennyire
tanácstalan leszek. Napok óta
morfondírozom azon, hogyan
lehet olyan írást papírra vetni,
ami nincs tele közhelyekkel és
elcsépelt kifejezésekkel, min-
den édesanyához, gyerekhez,
mamához, unokához eljut és
van mondanivalója is. Az utol-
só utáni pillanatban ülök itt-
hon a laptop előtt, és nem
könnyíti meg a helyzetemet,
hogy én vigyázok gyerekekre,
akik éppen „balatonalmádi-
sat” játszanak. Vagyis a kislá-
nyom szobájából elutaznak a
hálószobánkba, kétbőröndnyi
ruhával és egyéb nyaraláshoz
szükséges kellékekkel. Lujzá-
nak hihetetlen kreatív gondo-
latai vannak. Most saját
anyukáját alakítja, aki gondo-
san terelgeti kisfiát, Somát a
Balaton-parton. Ha kell,
rendre inti, ha kell, átsegíti a
strandra vezető síneken, ha
valami jót csinál, megdicséri
és örömmel átöltözteti für-
dőnadrágba a fürdéshez,
vagy épp kockás ingbe az esti
vacsorához. Mesét is „olvas”
neki, és átölelve vigasztalja,
amikor Soma véletlenül bele-
rúg az (nap)ágy sarkába. Köz-
ben a játék mobiltelefonján
egyeztet munkaügyben, ha
pedig új feladatot kap, a játék
laptopján igyekszik minél
gyorsabban megoldani. Eköz-
ben én csak pislogok, és pá-
rás szemmel konstatálom,
mit is jelent egy édesanya
egy alig több mint négyéves
kislány számára. Éljenek te-
hát az édesanyák – és ne
csak anyák napján...

Agyőri önkormányzat a Zrínyi úti volt kór-
ház területén 156 menekültet fogadott
be, közülük 137 nőt és gyermeket. Ott-

jártunkkor a mindennapi életükbe pillanthat-
tunk be, ami hasonló, mint amit otthon hagytak:
a családdal foglalkoznak. Az anyák, nagymamák
takarítanak, rendbe rakják környezetüket, tisztán
tartják az udvart, mosnak, vásárolnak, főznek,
mosogatnak, ellátják és játszanak gyermekeik-
kel, teszik hagyományosan a dolgukat.

A gyerekekkel szakképzett tanárok, pedagógus-
asszisztensek is foglalkoznak, akik a Győri Tan-
kerületi Központból, a Győri Család- és Gyer-
mekjóléti Központtól és a Biztos Kezdet Gyer-
mekházak programtól érkeznek, hetente több-
ször. Fejlesztő, felzárkóztató, érzékenyítő prog-
ramokat tartanak az óvodások, iskolások szá-
mára, kézműves foglalkozásokat szerveznek,
társasjátékoznak, most éppen malmozni tanít-
ják az érdeklődő kicsiket. A tapasztalat szerint
az ukrán gyerekek nem vesznek részt ezeken az
órákon, nem kapcsolódnak be a csoportos te-
vékenységekbe, ők online tartják a kapcsolatot
az iskolájukkal, valamint barátaikkal.

Vannak családok, akik a háború kitörése után
érkeztek, azaz éppen két hónapja, és itt is ma-

Ukrajnában május második vasárnapján ünneplik az anyák napját,
idén a háború árnyékában. A Győrben menedéket találó, ukrán és
nagyrészt magyar anyanyelvű, kárpátaljai édesanyák, nagymamák
gyermekeikkel biztonságban, szabadságban, nyugalomban, békesség-
ben élnek városunkban.

BÉKÉBEN, BIZTONSÁGBAN
ÉLNEK GYŐRBEN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

radtak, vannak, akik továbbmentek és jöttek
helyettük újabb menekültek. Akik itt szeretné-
nek letelepedni és munkát vállalni, azoknak er-
re lehetőségük van, de érdekes, hogy egymást
segítve ismeretségi körükből keresnek és talál-
nak munkát. Már a városunkban született a kis
Szimonetta és ifjú szülei is jól érzik itt magukat,
de reménykednek a mielőbbi hazatérésben.

„Május végéig maradhatnak a Zrínyi úti épü-
letben a menekültek, reményeink szerint ad-
dig a háborús helyzet megoldódik és haza
tudnak majd menni” – fejezte ki reményét dr.
Pergel Elza. Az alpolgármester arról is beszélt
lapunknak, hogy a menekültek minden lehe-
tőséget megkapnak, ellátásuk a nagyfokú,
teljes összefogás jóvoltából zavartalan, kö-
szönhetően az önkormányzat mellett a Mál-
tai Szeretetszolgálatnak, a Vöröskeresztnek,
a Széchenyi Egyetemnek, az Audi Hungaria
Zrt.-nek, valamint a győri cégeknek, magán-
személyeknek.

Kedden az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától
három tisztségviselő látogatta meg a Győrben
élő menekülteket, tájékozódtak körülményeik-
ről, helyzetükről. Felkeresték a Zrínyi úti befo-
gadó épületben lakókat is, ahol mindent meg-
felelőnek, rendben találtak, hiszen az önkor-
mányzat a lehető legjobb ellátást próbálja
megteremteni az ott-tartózkodók számára.
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AGrabo-sátornál indult a többórás bejá-
rás, azon a helyen, amire korábban,
hosszú évekig mondták azt a városlakók,

hogy Győr egyik szégyenfoltja. „Ez volt az a
környék, amire sokan csak legyintettek koráb-
ban, hogy úgyse lehet vele mit csinálni, ennek
ellenére, lám-lám, mégiscsak megtaláltuk a
megoldást” – mondta a bejáráson a polgár-
mester. „Tényleg példaértékű, ami Adyvárosban
megvalósult az elmúlt időszakban, a lepukkant
sátor helyén egy sport- és rendezvényközpont
készül, ami nem csak a profi sportolóknak ked-
vez, de bárkinek, aki mozogni, kikapcsolódni
szeretne” – tette hozzá dr. Dézsi Csaba András.

„A fejlesztés révén egy komoly koncertterem-
hez is jut a város és a városrész, lelátóval
együtt, olyan helyhez, ami jelenleg nincs Győr-
ben” – fogalmazott Radnóti Ákos. Ha már a
környéken jártak, az Ifjúság körút mögötti süly-
lyesztett, szelektív hulladéklerakót is megnéz-
ték a városvezetők, ahol hónapokkal korábban
még sárban lehetett csak megközelíteni a he-
lyet. „A vizit során feltártuk a problémát, mos-
tanra pedig szépen kiépítettük a kényelmes
megközelíthetőséget a lerakóhoz, egy újabb
probléma, ami mostanra megoldódott, ezért
volt értelme vizitelni, most pedig kontrollálni”
– hangsúlyozta a polgármester. Az Ifjúság kör-
út után a Kuopio parkban folytatódott a kont-
roll, ahol dr. Dézsi Csaba András és Radnóti
Ákos a készülő parkolólemez és az ahhoz kap-

ELKEZDŐDÖTT A POLGÁRMESTERI KONTROLL

„ADYVÁROS EGY IGAZI TÜNDÉRKERT”

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

Adyvárosban indult útjára a polgármesteri kontrollvizsgálat, a sorozat
arra hivatott, hogy bemutassa, Győr egyes városrészeiben mi minden
valósult meg azokból a feladatokból és fejlesztésekből, amiket a ko-
rábbi polgármesteri vizitek során tárt fel a város első embere és az
adott körzet képviselője. A kontrollsorozat Radnóti Ákos alpolgármes-
ter körzetében kezdődött a héten. 

csolódó munkálatok állásáról tájékozódtak. „Az
első ütemben ideiglenes parkolókat alakítottak
ki, majd ezzel párhuzamosan a parkolási rendet
is megváltoztatják a Kodály Zoltán és a Földes
Gábor utcákban” – emelte ki Radnóti Ákos. „Az
ideiglenes parkolók csak addig maradnak meg,
amíg el nem kezdődik a lemez építése és ma-
gának a parknak a fejlesztése” – mondta a pol-
gármester. „Ami a legfontosabb, érdemes tü-
relemmel kivárni a fejlesztést, mert november
végétől közel 200 új parkolóhely segíti a kör-
nyékbelieket abban, hogy kényelmes és bizton-
ságos helyen rakhassák le autóikat” – tette
hozzá dr. Dézsi Csaba András. 

A Földes Gábor utcai Jysk bolt előtt is járt a
polgármester és az alpolgármester, ott, ahol
korábban évtizedekig egyenetlen, balesetve-
szélyes burkolat nehezítette a közlekedést.
„Miután jeleztem a Győri Útkezelő Szervezet-
nek a problémát, ők meg is oldották azt, így
mostanra már többek között a Győr+ Média
munkatársai is simábban jutnak el a munka-
helyükre” – fogalmazott a város első embere.

A polgármesteri kontroll első felvonása az
adyvárosi tónál zárult, ahol szintén megoldot-
tak egy problémát a korábbi vizit óta. „Amikor
az esővíz befolyt a tározótóba, hozta magával

a szemetet is, erre találtuk ki, hogy egy rácsot
beépítve, megakadályozzuk a szennyező-
dést” – mondta Radnóti Ákos. „Bejártunk
minden olyan helyet, ahol vagy megoldódott
a korábbi probléma, vagy folyamatban van
annak megoldása. Bátran állíthatom, Radnóti
Ákos igazán jó gazdája a körzetének, Adyvá-
ros egy igazi tündérkert, a lakók nagyon sze-
retnek itt élni, hála képviselő úr hatékony és
kitartó munkájának” – összegezte a kontrollt
a polgármester.A GRABO-SÁTOR

HELYÉN SPORT- 
ÉS RENDEZVÉNY-
KÖZPONT LÉTESÜL
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A panelházas övezetet folyamatosan
szépítjük, bővítjük, karbantartjuk a par-
kokat, játszótereket. Közös kezdemé-
nyezésünk Hajszán Gyula képviselőtár-
sammal Szabadhegy központja, a Jere-
váni út „üzleti negyedében” a közterület
felújítása. A Győr-Szol szakemberei egy-
séges, esztétikus környezetet terveztek,
alakítottak ki, gyönyörű virágágyások-
kal, évelő növényekkel, színes kavicsok-
kal, padokkal, szemétgyűjtőkkel. A ko-
rábbi beton virágágyásokban lévő ró-
zsákat pedig áttelepítették a Rózsák te-
rére, ahol szintén újabb fejlesztéseket
hajtunk végre. A virágültetés mellett
„székely követ” rakunk ki, felfrissítjük a
meglévő zöldterületeket. A városrész-
ben újabb padok kihelyezésére, a padok
körül térkövezésre és tíz darab kutyato-
alett kihelyezésére számíthatnak a kö-
zeljövőben a városrész lakói.

Diligens Tibor a sokarcú Szabadhegy
egyik képviselője, ahol jól megfér egy-
más mellett az urbánus meg a népies
hangulat, a panelházak és a családi há-
zas kis utcák. Mit tesz a politikus azért,
hogy a társasházak lakói is jól érezzék
magukat környezetükben?

A KÉPVISELŐ VÁLASZOL

A GYŐR+ KÉRDEZ

Aközel kétórás ülés első és legfontosabb
napirendi pontja a Győri Rendőrkapi-
tányság beszámolója volt, melyből ki-

derült: a városban tavaly 2.800 bűncselek-
ményt követtek el, ez a 2020-as 2.898 eset-
hez képest csökkenés. 

A bűnügyi fertőzöttség kismértékben javult, az
országos mezőnyben a város ezzel a biztonsá-
gosabbak közé tartozik. Tavaly Győrben 47.892
esetben rendeltek el házi karantént a Covid-jár-

vány kapcsán. A városban 216 köztéri kamera
működik, közel 200 bűncselekmény és szabály-
sértési ügy felderítésében segített ez a rend-
szer – hangzott el a beszámolóban. Kilenc ha-
lálos baleset történt Győrben – ezekben 13
ember veszítette életét –, 83 súlyos sérüléssel
járó, valamint 240 könnyű sérüléses közleke-
dési baleset történt a városban – összegezte a
tavalyi számokat Váczi Attila rendőr ezredes, a
Győri Rendőrkapitányság vezetője.

Radnóti Ákos alpolgármester a közgyűlésen
kiemelte, hogy a rendőrségnek jár az elisme-
rés, a mostani helyzetben különösen fontos
a rend fenntartása. Az alpolgármester – aki

Ismét összeült a város közgyűlése. Az április 26-ai ülésen a rendőr-
ség tavalyi évéről szóló beszámoló volt a legfontosabb pont, de a
mező- és parkőri szolgálat is nagy figyelmet kapott. A képviselők
döntöttek az új testvérvárosról, az égetési szabályokról és az idősek
támogatásáról is.

BIZTONSÁGOSABB LETT GYOR, 
DE VAN MÉG TENNIVALÓ

Adyváros egyik területi képviselője is – azt is
kérte, hogy a polgárőrség és a városrendé-
szet munkáját továbbra is segítsék, még na-
gyobb jelenléttel és fokozott ellenőrzésekkel.
Radnóti Ákos hangsúlyozta a kerékpárjelölés
fontosságát: több időpontot is kijelölnek
majd, amikor regisztrálhatják a lakosok a bi-
ciklijüket, ami nagyban növeli egy esetleges
lopás esetén a jármű megtalálásának esélyét.
A polgárőrségek munkáját is segítjük, az idei
évben is 4 millió forintos támogatást biztosít
ehhez a városvezetés – mondta Radnóti
Ákos.

A képviselő kérte a rendőrséget, hogy fokoz-
zák az ellenőrzések számát a Szigethy Attila
úton az éjszakai kamionközlekedéssel kap-
csolatban, mert ő személyesen is tapasztalta,
hogy éjszaka több kamionos is bejön a város-
ba, pedig onnan ki vannak tiltva.

Ismét támogatják a Máltai Szeretetszolgálat
regionális szervezetét. Az intézmény 4 millió
forintos támogatást kap, amelyből az idősek
életét könnyíthetik meg, és a képviselők dön-
töttek a Vaskakas igazgatójának személyéről
is: ismét Kocsis Rozi töltheti be a pozíciót.
Közterületet neveztek el a közelmúltban el-
hunyt dr. Kőrösi Tamásról, a Kaáli-intézet
győri vezetőjéről. 

KÖZGYŰLÉSEN SZÁMOLT BE A KAPITÁNY

Szerző: Mireider Máté
Fotó: Marcali Gábor
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Szerkeszti: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

Városunk legutóbbi közgyűlésén arról is döntöttek, hogy április 27. és május 31. között, szélcsendes idő-
ben 8-tól 17 óráig – az ünnepnapok kivételével – engedélyezik a fás szárú kerti hulladékok égetését.

Ez nem azt jelenti, hogy nincs más választá-
sunk. Mivel az égetés rendkívüli módon szeny-
nyezi a levegőt, ezért nagyon fontos, hogy az
avart, a levágott füvet, ágakat, gallyakat házi-
lag hasznosítsuk. De hogyan?

Herman Etelka környezetvédelmi osztályveze-
tő szerint megoldást jelenthet, ha aprítjuk, il-

letve ledaráljuk az ágakat, majd komposztáljuk
azokat. A ledarált faág könnyebben komposz-
tálható vagy mulcsként hasznosítható.

A darálékot használhatjuk dekorációs célból a
növények alá szétterítve. Ezzel megakadályoz-
hatjuk a gyomok terjedését, nedvesen tarthat-
juk a talajt, így kevesebbet kell locsolni. A mos-
tanában egyre népszerűbb magaságyások ké-
szítésekor is jól jöhet.

A kiskertet gondozók számára sok esetben ne-
hézséget okoz a tavaszi metszés során kelet-
kezett nyesedék és az ágak, gallyak elhelyezé-
se, darálása vagy komposztálása. Ilyenkor a
zöldhulladékot a helyi közszolgáltatónak átad-
hatjuk a hulladékudvarokban, vagy aprítva a
bio hulladék gyűjtésére alkalmas edényekbe te-
hetjük. Elsősorban a levágott, beteg faágakat
javasolt ide helyezni, mert azokat a Sashegyi
Hulladékkezelő Központban darálás után, ipari
körülmények között komposztálják. Így a be-
tegséget okozó baktériumok, gombák, kárte-
vők biztosan elpusztulnak.

NÉHÁNY HÉTIG ÉGETHETÜNK

A kerti hulladék darálása és a keletkezett dará-
lék felhasználása iránt érdeklődők részére a
Megyeháza téren május 3-án 15 órakor bemu-
tatót tart a Kertészek és Kertbarátok Győr Vá-
rosi Egyesülete, valamint a Reflex Környezet-
védő Egyesület.

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK KIVÉTELÉVEL

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE
TILOS! Köznevelési, egészségügyi, szo-
ciális, gyermek- és ifjúságvédelmi in-
tézménnyel közvetlenül szomszédos
ingatlanon, annak működési ideje alatt
égetni tilos! A szomszédos telektől 10
méter, saját telken lévő épülettől 5 mé-
ter távolságon belül égetni tilos! Égetés
során a tüzet felügyelet nélkül hagyni
tilos!

A Városi Diákfórum tagjai tavaly már felállították a májusfát,
amelyet akkor a koronavírus-járvány szorításából szabadulva,
„Reményfának" neveztek el. Szerdán ismét májusfát állítottak
a diákok a Honvéd ligetben, a hagyományok ápolása céljából.
A diákok kedves gondolatokat és idézeteket írtak fel a színes
szalagokra, amelyeket a fa ágaira kötöttek. A fára a diákok
mellett a városvezetők is készítettek szalagot, dr. Dézsi Csaba
András polgármester a „Szívügyünk Győr” szlogent jegyezte
fel. Radnóti Ákos alpolgármester pedig ezt írta: ,,Egy kedves
szó olyan, mint a tavaszi napsütés.”

Az esemény kapcsán a polgármester elmondta, örül annak,
hogy a kezdeményezés tavalyról megmaradt, szerinte ér-
dekes, hogy ez az alapvetően falvakból származó szokás a
városba is beszökött és gyakorlatilag Győrben is hagyo-
mányt teremtett.

,,Már tavaly is arra biztattam a fiatalokat, hogy valósítsanak
meg olyan programokat, melyek során a magyar hagyomá-
nyok ápolása a cél. Ilyen például a májusfaállítás is, melynek
a városban is lehet jó hangulata” – emelte ki Radnóti Ákos.
A több méter magas nyárfa, mely a Püspökerdőből szárma-
zik, május végéig látható a Honvéd ligetben.

MÁJUSFÁT ÁLLÍTOTTAK  A HONVÉD LIGETBE
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: O. Jakócs Péter
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Hogyan tudtak felkészülni erre a megméret-
tetésre?
Mi viszonylagos nyugalomban élünk. Távokta-
tásban dolgozunk és a pedagógusszövetséggel
egyetemben úgy döntöttünk, hogy ezt a szá-

„Évadunk egyik legfontosabb előadásának
szánjuk a Mindenkinek mindene – Apor Vilmos
című darabot. A mű nemcsak azért különleges,
mert az ősbemutatója egy ikonikus helyszínen,
a Káptalandombon lesz, hanem azért is, mert
a Gyulai Várszínházzal koprodukcióban készül.
Nem véletlenül, hiszen Apor Vilmos papi éle -
tében Gyula és Győr volt a két legfontosabb
helyszín. A Békés megyei városban több mint
tíz évig szolgált plébánosként, ott szentelték
püspökké is.

A június 24-i győri szabadtéri bemutatót köve-
tően Gyulán adjuk elő a darabot, majd januártól
a Kisfaludy Teremben láthatják a nézők.”

SZÉP MAGYAR BESZÉD 
A BOMBÁK ÁRNYÉKÁBAN

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ráti Gabriella

munkra legfontosabb ügyet tovább csináljuk. Így
a gyerekekben is tartjuk a lelket, ráadásul a fel-
készülés elvonja a figyelmüket a szörnyűségek-
ről, addig sem gondolnak a háborúra. Megszer-
veztük az online selejtezőket. A felkészülés ese-
tünkben úgy zajlott, hogy mindennap eljött hoz-
zám a gyerek és gyakoroltunk. Közben többször
volt, hogy légiriadó zavarta meg a tanulást.

Jelenleg milyen a helyzet Kárpátalján?
A közel hatezer lakosú falunkban nagyon sok a
menekült, megközelítően 600 fő. Lassan már
nem tudjuk elhelyezni őket. Mindenki igyekszik
segíteni rajtuk, ahogy lehet. Az iskolánk étkez-
déjébe járnak enni, ebédet és vacsorát kapnak.
Ők is rémültek, fáradtak és tanácstalanok. So-
kan megbetegedtek, mire ideértek. A lányom,
férjem orvos, amíg ellátják őket, meghallgatják
a történetüket arról, hogy kis híján odavesztek.
Azok közül, akikkel együtt indultak, többeket
lelőttek útközben, egész családok pusztultak

Kárpátaljai diákok és pedagógu-
sok is részt vettek az elmúlt hét-
végén városunkban rendezett
Szép Magyar Beszéd verseny
döntőjén. Ez pedig nem volt kis
teljesítmény. Katona-Mironova
Bertával, a Nagydobronyi Líceum
igazgatójával beszélgettünk.

el. Feldolgozhatatlan traumák. Ami bennünket,
kárpátaljaiakat illet, sokan közülünk a besoro-
zástól való félelemből hagyják el a szülőföldjü-
ket. Nem tudjuk, ki jön vissza. Nehéz szívvel
nézzük, ahogy kiürül Kárpátalja. Mi nem aka-
runk menni, nem tartjuk helyesnek. Ha min-
denki elmegy, ki marad? Az ősi földön ne legyen
többé magyar szó?

AKI MINDENKINEK MINDENE LETT

SZÍNPADON A BOLDOG PÜSPÖK

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Győri Nemzeti Színház

Az előadás egyszerre használja a színházat és a
filmet. A püspök élettörténetének sok epizódja
ugyanis filmkockákon elevenedik meg, ezeket a
jeleneteket már felvették. Forgattak a Püspökvár-
ban, a székesegyházban és Nagycenken is. A da-
rab zenéjét a Kossuth-díjas Selmeczi György írta.
A mű írója és rendezője Dér András. Apor Vilmos
szerepében pedig magát az igazgatót, Bakos-Kiss
Gábort láthatjuk, aki ezzel az előadással debütál
városunkban.

„Sokat gondolkoztam azon, milyen szerepben
mutatkozzak be a győri közönségnek. Színészi
pályafutásom során mindig motiváltak azok a
szerepek és darabok, amelyekkel istenhitemet
megvallhattam, ezért döntöttem úgy, hogy a be-
mutatkozáshoz nem a könnyebbik utat válasz-
tom, hanem a lehető legnehezebbet. Arra töre-
kedtünk, hogy a mártír püspök személyiségének
a lényegét tudjuk megmutatni, mely az áldozat
és a szolgálat volt, így lett valóban mindenkinek
mindene” – fogalmazott Bakos-Kiss Gábor.

Az életét a híveiért feláldozó Bol-
dog Apor Vilmos püspökről készí-
tenek különleges összművészeti
produkciót. A részletekről Bakos-
Kiss Gábort, a Győri Nemzeti Szín-
ház igazgatóját kérdeztük.

APOR VILMOS SZEREPÉBEN
BAKOS-KISS GÁBOR
SZÍNHÁZIGAZGATÓT LÁTHATJUK
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AGyőri Balett alapítói, egykori és jelenlegi
tagjai, növendékek, pályatársak, rajon-
gók tartottak csendes megemlékezést

Markó Iván tiszteletére a Győri Nemzeti Szín-
ház előtt, hétfőn délután. 

Kiss János, a Győri Balett alapító tagja, volt
igazgatója könnyek között búcsúzott Markó
Ivántól: „Hallom az Ivánnak a hangját: Ne be-
szélj, táncold el! Mi eltáncolhattuk Iván életét.”
Az egykori táncos felidézte azt a pillanatot,
amikor 1978-ban a győri színház avatására ér-
keztek, elkéstek, mert óriási köd volt, nem is

„A TÁNCOLÓ ANGYALOK
FELÜLRŐL FIGYELNEK BENNÜNKET”
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

látták a színházat, csak az épülethez közeledve
ragyogott át az előcsarnok fénye. Ekkor Iván
azt mondta: „Gyerekek, lehet, hogy ez lesz az
otthonunk?”  Ez lett az otthonuk. Az 1979-es
év halottak napján megszületett a Győri Balett.
Az első bemutatójukon a Nap szeretteit, az
Álom éjt és a Stációkat láthatta a közönség, ez
utóbbi koreográfiát Markó önmagáról alkotta.
„Akkor egy hatalmas könyv kinyílt, amit ő nyi-
tott ki, és most ez a könyv bezárult. 12 év cso-
dálat, 12 év fantasztikus élmény, 12 év óriási
küzdelem, szenvedés, 12 év vér és izzadság
következett, és innen, szeretett városunkból
elindultunk a világba” – fogalmazott Kiss János. 

Azt is elmondta, hogy azt a szellemi örökséget,
amit Markó Iván hagyott hátra, azt továbbad-

ják, a most már Velekei László által vezetett
társulat és a növendékek számára. „Nem bú-
csúzni jöttünk, hiszen Iván már a táncoló an-
gyalokkal figyel felülről minket” – búcsúzott
Kiss János. 

A megemlékezés résztvevői egy szál fehér ró-
zsával, egy darab kővel, majd egy közös perfor-
mance-szal búcsúztak a mestertől. 

1979-ben az Állami Balettintézet abban az év-
ben végzett balettművészeivel alapította meg
a Győri Balettet, amelynek 1991-ig igazgatója
is volt. 1981-ben létrehozta a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Szakközépiskolát, melyet tíz
éven át szintén igazgatott. Alakját Jézus, az
ember fia, valamint a József és testvérei tánc-
film őrzi. Életéről a Magány mosolya címmel je-
lent meg könyv 2014-ben.

Markó Ivánt hétfőn délben temették el a bu-
dapesti Kozma utcai zsidó temetőben, a bú-
csúztatásán részt vettek a Győri Balett tagjai,
valamint a város részéről dr. Pergel Elza al-
polgármester. 

BÚCSÚ MARKÓ IVÁNTÓL
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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

MOST DÍJMENTESEN 
megszabadulhat feleslegessé vált
holmijától kihelyezett szelektív
HULLADÉKGYŰJTŐ PONTUNKBAN!
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N! A GYHG Nonprofit Kft. Takács Krisztián és
dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselők
kérésére és támogatásával a háztartásokban
felhalmozódott lom jellegű hulladékok elhe-
lyezésére gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri al-
kalommal. A hulladék átvételére kizárólag a
gyűjtőhelyen van lehetőség. Itt elhelyezhet
elektronikai, fém, papír, műanyag hulladékot,
nyesedéket, építési törmeléket, csomagoló-
anyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat
stb. (Kivéve a veszélyes hulladéknak számító
anyagokat!)

Az ideiglenes gyűjtőpont nyitvatartása:
2022. május 7.,
szombat 8 és 16 óra között
Helyszín:
Győr, Dózsa György rakpart
Széchenyi híd lábánál

A hulladék elhelyezéséhez 
HOZZA MAGÁVAL:
• korábban kiadott

Győr Kártyáját
• vagy lakcímkártyáját
• vagy hulladék-

díj-számláját.

APapagájmentő Alapítvány tevékeny-
ségével indult a beszélgetés, hiszen
szerdán több állatnak is segített a vá-

rosvezető és a felesége. „Egy idős házaspár
papagájainak sorsáról kell gondoskodni, kö-
zülük az egyik egyébként is súlyos problé-
mákkal küzd" – hangsúlyozta a polgármes-
ter. Kiemelte, hogy a papagájok különös gon-
dozást igényelnek, akár 80 évig is elélnek,
nagyon okosak, némi foglalkozással egy 2-3
éves gyermek értelmi szintjére hozhatók fel.

A polgármesteri viziteket követően kontroll
indult Győrben, ez adta a következő témát a
Győr+ Reggeliben. „Hiszem, hogy a munká-
kat nem csak el kell végezni, hanem be is kell
mutatni. A Kuopio parkban elkezdődött a
parkolólemez építése, de elindult a Grabo-
sátor felújítása is, mely egy sportközponttá
és koncertteremmé válhat a jövőben”– is-
mertette a polgármester.

A héten megtartott közgyűlésen Váczi Attila,
a Győri Rendőrkapitányság vezetője tartott
értékelőt, ennek kapcsán a városvezető el-
mondta: „Nagyon jó, hogy létrehoztuk a Vá-
rosrendészetet, hiszen így megduplázódott a
járőrök száma. Javult a közbiztonság és ezáltal
az emberek biztonságérzete is.” Maradva a

DR. DÉZSI: HISZEK 
A KOMMUNIKÁCIÓBAN!

A Győr+ Rádióba látogatott városunk polgármestere, dr. Dézsi Csa-
ba András csütörtökön reggel, ahol a beszélgetés ezúttal is fontos
témákat érintett.

VIZITELT A POLGÁRMESTER

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: O. Jakócs Péter

közgyűlésen elhangzottaknál, Győr új testvér-
városáról, Csíkszeredáról beszélt a polgár-
mester. „Az összetartozás erősítése termé-
szetes dolog, hiszek a kommunikációban, és
ez a határon kívülre is kiterjed" – mondta,
majd kiemelte, hogy hatással kell lennünk a
környezetünkre, hiszen nem csak gazdasági,
de kulturális ereje is vagyunk a régiónak.

Dr. Dézsi Csaba András beszélt arról is,
hogy az önkormányzat felfüggesztette a
tűzgyújtási tilalmat, de döntés született a
Győr750 érme átadásának folytatásáról is
az Árkádban.  

A city buszról, annak megszűnéséről is beszélt
a városvezető. „A city busz hiába volt népszerű,
dominánsan nem jelent meg a lakossági kéré-
sek között, így a szakmai stáb döntött a meg-
szüntetéséről" – árulta el a polgármester. Hoz-
zátette, egy 10 éves busztender kiírására ké-
szülnek, hiszen most a város csak a Volánra
támaszkodhat. A polgármester a vasútállo-
mással kapcsolatban is megfogalmazta ész-
revételeit. „Simon Róbert Balázzsal felveszem
majd a kapcsolatot, segítséget kérek tőle, hogy
belátható időn belül tervek és elképzelések
szülessenek a vasútállomás átalakításáról."

A polgármesterrel készült teljes cikkünk a
győrplusz.hu-n olvasható, ahol az is kiderül,
milyen világsztárok érkeznek Győrbe.
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Érdemes a talaj felső rétegét megújítani.
Egy 3 ágú kapával vagy egy meghajlított
villa segítségével a talajt távolítsuk el,

ügyelve a gyökérzetre. Ha a cserépből ki tudjuk
emelni a növényt, akkor az alsó régióval is te-
gyünk ugyanígy. Távolítsuk el a régi földet és
tegyünk a helyére jó minőségű kerti föld (2/3)
és érett komposzt (1/3) keverékét, vagy jó mi-
nőségű virágföldet. Átültetést követően ne lo-
csoljuk meg tápoldattal, azzal legalább 2-3 he-
tet várjunk. Az alapos locsolást viszont ne fe-
lejtsük el.

Sok kertbarát kérdezi, hogy érdemes-e a gye-
pet szellőztetni. Igen, érdemes, és még május-
ban sem késő fűnyírást követően késes gyep-
szellőztetővel (a rugós gépek csak egy gereb-

A garázsban, teraszon, verandán teleltetett növényeinket már biztonsággal kitehetjük a szabadba. Érde-
mes borús időt választani vagy inkább késő délután kitenni a növényeket, és a legjobb, ha nem a tűző nap-
ra tesszük ki őket, mert a fényszegény környezetből kikerülve, könnyedén napégést szenvedhetnek, ami
akár maradandó is lehet.

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: shutterstocks.com/Virrage Images

lyézéssel érnek fel) egy irányban megjárni. Ke-
resztirányba nem szabad gyepet szellőztetni,
mert azzal nagyon megtépjük a gyep tövét.

Ha azt érezzük, hogy nagyon ritka lett, érdemes
2-3 dkg/m2 fűmagkeveréket rávetni. A fűmag-
keverék legalább 4-5 fajtából álló keverék,
melynek lényege, hogy egy-egy fajta gyorsan
kikel, míg mások lassan, de annál tovább meg-
marad. Érdemes használatnak megfelelőt vá-
lasztani. 

Vetést követően 2-3 hétig ne adjunk tápanya-
got a fűnek, főleg ne sima nitrogén műtrágyát,
mert attól csak nyúlik a fűszál. Az igazi gyep-
trágyák nitrogént, foszfort, káliumot és még
mikro- és makroelemeket is, főleg vasat kell,
hogy tartalmazzanak. Így kapunk szép zöld, tö-
mött, egészséges gyepfelületet.

A fű nyírásánál ne feledkezzünk meg a 2/3 sza-
bályról, ami azt jelenti, hogy a fű 1/3-át szabad

csak levágni, és ha kicsit nagyra nőtt, inkább
két részletben vágjuk le és hozzuk vissza a szo-
kásos vágási magasságra/mélységre. Ha nem
így teszünk, nem lesz szép a gyepünk, és na-
gyon hamar elöregszik.

Arra érdemes figyelni, hogy 10-12 év után vagy
megújítani, vagy újból vetni kell a füvet, ha fo-
lyamatosan szép gyepfelületet szeretnénk. De
ne csak nyírjuk a gyepet, hanem locsoljuk is. Ha
van automata locsolónk, minden másnap 3-5
mm csapadékot (azaz 3-5 liter víz/m2) adjunk
neki. Ha naponta locsoljuk, számítsunk rá, hogy
ezzel kedvezünk a gombás betegségeknek
vagy a kalapos gombák megjelenésének és
akár a mohásodásnak is, főleg ha kicsit árnyé-
kos a területünk. Ha kézzel locsoljuk vagy töm-
lő végén lévő billegő szórófejjel, akkor heti 2-3
locsolás is elegendő, de ilyenkor, ha lehet, in-
kább több vizet juttassunk ki.

Ha már locsolunk, akkor mivel és hogyan te-
gyük? A növényeinket legjobb a kora reggeli
órákban locsolni, és ha lehet, akár állott vízzel,
ami ilyenkor levegő hőmérsékletű, így nem
hűtjük le nagyon a növényeinket és a környe-
zetét. A legnagyobb melegben még a gyepet se
locsoljuk. A növényeink a locsolóvizet borús
időben vagy a reggeli órákban tudják a legjob-
ban hasznosítani.

Sokakat zavar, ha a gyepfelületben megjelen-
nek a gyomok, főleg a gyermekláncfű és a fe-
hérhere a legnagyobb ellenség. A kereskedé-
sekben kaphatók ma már többféle gyepgyom -
irtók, de ezek használatával nagyon vigyáz-
zunk, mert ha évi két alkalomnál többször
használjuk vagy túladagoljuk, akkor nemcsak a
gyomot, hanem a gyepfelület környezetében
lévő dísz- és haszonnövényeket is károsítja.
Sajnos nem egy kertet láttam, ahol a túlzott
használat miatt a gyepet körbevevő tuják, cser-
jék lombozatán degenerált foltot okozott.

Egy rendszeres gyepnyírással (4–6 cm között)
megfelelő tápanyag-kijuttatás mellett évi két-
szeri levegőztetéssel viszonylag gyommente-
sen tartható a zöldfelületünk.

BEKÖSZÖNT A MÁJUS
A DÍSZKERTEKBE

A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi
Egyesülete szervezésében Ujhelyy Károly
elnökségi tag a Palántázástól a termés
éréséig, zöldséges kert munkái címmel
tart előadást május 3-án, kedden 16.30-
tól a megyei Kereskedelmi és Iparkamara
székházában (Szent István út 10/a.).
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Szerkeszti: Nagy Viktor

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

Utazás első osztályon
Stílus, utazás, élet egy hétszemélyes buszban.
A VW T7 Multivan a személyszállítók új etalon-
ja lehet. Szép, nagy, digitális és egy legendás
széria képviselője.

Honnan hova
A Volkswagen Transportert senkinek nem kell
bemutatni. A nagy sikerű, kemény kötésű ha-
szonjárműből a legigényesebb személy változa-
tok Multivan néven futnak. Most pedig elkészült
egy önálló típussorozat a T7 személyében, ami
csak személyautóként kapható. A gyártó az MQB
platformra építi, amit a Golftól az Arteonig, min-
den típusnál használ. A T7 öt méter hosszú – és
20 centivel hosszabb változatban is elérhető –,
akár 7 főnek és csomagjaiknak is helyet ad, pazar

kényelemben. Ehhez társul a nyúlánk és villany-
autós, látszólag hűtőrácsmentesített „fauvé” orr,
amin minden eddiginél megnyerőbb a széltében
végigfutó LED-csík. Az előrenyúló, erősen dön-
tött szélvédő és az első ajtók közé egy három-
szög ablak került, majd a folytatásban a doboz-
forma 2022. évi interpretációja látható. A far lát-
ványra széles a nyúlánk, fekvő lámpáktól, míg az
aerodinamikai elemek a szélcsatorna „szülöttei”.
Az egész, kellemes látványt a polírozott alumíni-
um díszlécek foglalják keretbe. Az elegancia a fe-
kete gyöngyház fényezéssel, antracit alukere-
kekkel együtt maximális.

Érzésekre hat
A Multivan az első perctől minket szolgál. Kulcs-
csal a zsebünkben közelítve előzékenyen nyitja a
központi zárat, de gombnyomásra elektromosan
tárulnak fel az oldalsó tolóajtók. A beltér termé-
szetesen teljesen burkolt, a tesztautóban kéttó-
nusú – szürke, drapp színű. Hihetetlen, de azon-
kívül, hogy egy komfortos lépcsőfokon fellépve
kell beülnünk a vezetőülésbe, semmi nem emlé-
keztet arra, hogy egy „buszban” ülünk. A mű-
szerfal letisztult vonalai, két LCD-kijelzője, a közé
tervezett irányváltó kapcsoló és fabetétek egy

Passatban is megállnák a helyüket. Aztán a Start
gomb megnyomása után megjelenik a szélvédő-
re vetített head-up display képe, a hangulatfény
körbefut az egész utastéren és a feláras Har-
man/Kardon hifi 13 hangszórója zengi be a nap-
paliszobányi teret. Elöl az elektromos, hűthető,
fűthető ergoComfort ülések mindent visznek. A
következő sorban is van ülésfűtés, a kartáma-
szok lehajthatók, egy-egy asztalka pedig felhajt-
ható, külön klímakezelő és légbefúvók állnak
rendelkezésre. Akár egy vonaton.

Maximalizált kényeztetés
A harmadik sor, ahol hárman utazhatnak, szintén
különálló üléseket kapott, ráadásul a szélsők ott
is fűthetők. A poén, hogy a padlón három sínpár
fut végig, amin a hátsó traktus 5 darab ülése bár-
hova tologatható. Plusz rendelhető középre egy

multifunkciós tároló, mely kiemelve kihajtható
asztalokká is alakítható. Ez már megközelíti az
Airbus 380 prémium szolgáltatását. A 204 ló -
erős, 2 literes benzines turbómotor mindig a hát-
térben duruzsol, és az alapáras hétsebességes
DSG automata váltó olyan egyenletesen adja a
„tolóerőt”, akár egy repülőgépen. Az adaptív fu-
tómű jól viselkedik a legrosszabb minőségű úton
is, ha pedig autópályán hajtunk, a sport beállítás-
ban extra stabilitás mellett suhanhatunk.

Választék
Az alap T7 Multivan bőségesen felszerelt, de
többek között elektromos tolóajtóra, üvegtetőre,
IQ intelligens LED-fényszóróra, bőrkárpitra is
költhetünk. Van négy felszereltségi szint is, és
ugyanennyi motor. Az alap 1.5 TSI (136 LE), és
2.0 TSI mellett van hibrid (1.4 TSI és villanymotor,
218 LE), illetve érkezik a 150 lóerős CR TDI dízel
is. Az árak pedig 13,7 milliótól indulnak, egy jól
felszerelt alapmotoros verzió 16 millió körül ala-
kul, míg egy hibrid 20 millió felett konfigurálható
– és a hétüléses kivitelre nagycsaládos kedvez-
mény is igénybe vehető. Az extralista bőséges, a
közel full extrás tesztautó harmincmillió feletti
árcédulát kapott – szolgáltatásait nézve jogosan.
Csak a kétszínű fényezést hiányoltam, amitől a
T7 megkapja a farmotoros hippibuszok stílusát,
a gondtalan utazással kiegészítve. (x)

TESZT

A HANGULATFÉNY 
KÖRBEFUT AZ EGÉSZ 
UTASTÉREN ÉS A FEL-
ÁRAS HARMAN/KARDON
HIFI 13 HANGSZÓRÓJA
ZENGI BE A NAPPALI-
SZOBÁNYI TERET.

VOLKSWAGEN
T7 MULTIVAN STYLE RT TSI
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Agykapcsoló
mentáltréning 
napközis tábor

A szervező, és a tábor vezetője: Kalmár Nárcisz
(Tanári főiskola oklevéllel rendelkezem).
Jelentkezés telefonon: 70/9670982,
vagy Messenger-üzenetben: 
Kalmár Nárcisz Vitalizing.

10–14 éves gyermekeknek:

2022. június 27–július 1. 

A tábor tematikája: • Stresszoldó gyakorlatok. • Meditálás
minden nap. • Brain Gym® –  magyarul agytorna –,  avagy
a hatékonyabb tanulás titka, mely nemcsak az iskolában, de
a sportolásban, versenyzésben is kiváló segítség tud lenni. •
Csoportos játék, közös beszélgetések. • Természetesen a
mentális tréning mellett egy csapatépítő mozizás is garantált! 

Várlak szeretettel, ha úgy érzed, fejben (is) erős szeretnél lenni!

A tábor komplett ára: 30.000 forint.
Étkezés: az 5 napi ebédet az ár tartalmazza, 

amit az Erzsébet Liget étterem biztosít.

Győrben, a Garzon Pláza**** hotelben.

ARitmo Piknik pénteki és szombati
programjainak köszönhetően, a nép-
zenével fűszerezett jazzsztenderdek

és sanzonok, az oláh cigány zenei motívu-
mok, a jamaicai eredetű ska, sőt a délszláv
népi muzsika világába is belekóstolhat a győ-
ri közönség a város közterein.

Az Olimpiai Sportparkban áll színpadra
Szergej Krilov világhírű hegedűművész má-
jus 1-jén 19.30-tól, Ramón Vargas, a mexi-
kói sztártenor, aki a Győri Filharmonikus
Zenekar kíséretében Puccini, Verdi és Ros-
sini legszebb áriáival készül május 3-án
19.30-tól, valamint a tízszeres Grammy-dí-
jas kubai jazztrombitás, Arturo Sandoval
május 4-én 20 órától igyekszik lenyűgözni
a győri közönséget.

Ingyenes világzenei koncertek, nemzetközi hírű fellépők, táncszínházi
produkciók és házfalakon táncoló művészek – mindezt a Bartók-ta-
vasz rendezvénysorozat kínálja, melynek idén Győr az egyik helyszí-
ne. A rendezvénysorozat hétfő este a Győri Balett GisLcímű előadásá-
val indult, melyet a fellépők Markó Iván emlékének ajánlottak.

RITMO PIKNIK, RAMÓN VARGAS, BANDALOOP

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: bartoktavasz.hu A Győri Nemzeti Színházban május 3-án 19

órától A hűtlen feleség című darabot mutatja
be a Magyar Nemzeti Táncszínház, másnap
szintén 19 órától Concerto/Vadak/ A szent
című estjével lép közönség elé a Szegedi Kor-
társ Balett, május 9-én 19 órától a Vasarely-
etűdök című táncdarabot láthatják a Pécsi
Balett előadásában.

Látványosnak és izgalmasnak ígérkezik a
Bandaloop produkciója, akik a Győri Nemzeti
Színházzal szemben, a Czuczor Gergely utca
18–24. szám alatt található irodaház üveg-
falán táncolnak majd május 5-én 21 órától,
másnap 18 és 21 órától.

A rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón
dr. Dézsi Csaba András polgármester elmond-
ta: „Nagyon fontos az, hogy mi is láthatunk
olyan előadásokat, amik nemcsak a saját, már
jól ismert művészeinktől szólnak a számunkra,
hanem világhírű, fővárosi és vidéki városok
művészeit is megismerhetjük.“ A Győri Nem-
zeti Színház igazgatója, Bakos-Kiss Gábor pe-
dig így fogalmazott: „Szélesre szerettem volna
tárni a Győri Nemzeti Színház kapuit, mert azt
gondolom, hogy Győrnek olyan csodálatos kö-
zönsége van, akik szenvedélyesen szeretik a
művészetet és a színházat”.

ÖSSZMŰVÉSZETI TAVASZ

KÖTÉLEN LÓGVA,
ÜVEGFALON 
ROPJÁK A TÁNCOT
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10:20 tengerimalac-vonat
11:00 zoo show – állatbemutató
12:00 pingvinséta
12:30 elefánttréning
13:00 láma, tapír
14:00 ragadozó-látványetetés

(tigris vagy oroszlán vagy 
vadkutya)

15:00 zoo show – állatbemutató
16:00 pingvin
16:30 elefánttréning
17:00 apella
10:00–19:00 Őslény ösvény:
dinoszauruszok költöztek az állatkerti
kerek erdőbe! Ha elég bátor vagy, fedezd
fel őket! Az ösvényen végigsétálva meg-
tudhatjuk, mekkora sebességre volt ké-
pes a T. Rex. Végre tisztázzuk a különb-
séget a velociraptor és a deinonichus kö-
zött. A méretarányos kövületek mellé
állva megcsodálhatjuk a köztük és köz-
tünk lévő különbségeket. Az ásatási
helyszínhez lépve, fosszíliákat és dinó-
csontokat tisztogatva, mi is paleontoló-
gusokká válhatunk. Végül pedig, aki elég
bátor, fényképezkedhet egy felnagyított
T. Rex tátott szájában.

A hagyományokhoz híven, mégis telje-
sen megújulva, az állatkert melletti terü-
leten, Kiskút ligetben kap helyet a város
legnagyobb ingyenes családi napja. A
színpadon egész nap koncertek, táncbe-
mutatók, zenés műsorok váltják egy-
mást. Sokszínű programrengeteggel ké-
szülnek kicsiknek és nagyoknak. A két-
napos programon focikupát, biciklitúrát

ÁLLATI TRÉNINGEK ÉS
FERGETEGES KONCERTEK

Hagyomány, hogy
május 1-jén az állatkert 
színes programokat kínál
látogatóinak. Idén a park egész hétvégén, egész napos
látvány etetésekkel, tréningekkel és napi két állatbemutatóval
várja az érdeklődőket. 

szerveznek, és fellép az Alma Együttes,
az Irigy Hónaljmirigy, a Mesevár Zenekar
és még sokan mások. Közben egész na-
pos pónilovagoltatással kedveskedik a
kisebbeknek a Győri Lovas Színház, illet-
ve ők és az Ördöglovasok műsorral is ké-
szülnek a nagyérdeműnek.

A családi nap ingyenes lesz, az állatkert
pedig a jelenleg érvényben lévő jegyáraival
látogatható. A Kiskút ligeti rendezvény za-
vartalan lebonyolítása érdekében szombat
reggeltől a Nagysándor József út–Stadion
utca kereszteződésétől az AUDI Arénáig
terjedő útszakaszt lezárják a gépjárműfor-
galom elől, az itt közlekedő autóbuszok
terelőúton közlekednek. (x)

PROGRAMOK
AZ ÁLLATKERTBEN 

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

Agyőri kékfestők munkásságát,
a kisalföldi néptáncegyüttest,
a fröccsöt is megismerhetjük

abból a magyar és szlovák nyelvű ki-
adványból, amelyet csütörtökön mu-
tatott be a megyei önkormányzat.

A Négy vármegye kincsei című
könyv korábban magyar és angol,
most pedig magyar és szlovák nyel-
ven is megjelent, a megyerikumokat
gyűjti egy csokorba. A kiadvány töb-
bek között olyan lokális értékeket
mutat be, mint a győri vár, a Győri
Balett, a rábaközi hímzésmotívu-
mok. A több mint száz megyerikum
közé olyan 21. századi értékek is
bekerülhettek, mint az Audi TT, vagy
a Győri Audi ETO KC kézilabdacsap-
ta. A kiadvány a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Önkormányzat és a me-
gyei Értéktár Bizottság gondozásá-
ban jelent meg.  

KÖNYV MUTATJA BE
A MEGYERIKUMOKAT!

NÉGY VÁRMEGYE KINCSEI
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GÉPJÁRMUVEZETO

HEGESZTO

ÁLLÁSHIRDETÉS
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 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. április 26-tól, 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. május 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.

Megkezdődött a palántaszezon a
győri piactereken. A vásárcsarnok-
ban, a belvárosi virágpiacon, vala-

mint a Dunakapu téren is sokféle növényből
választhatnak a vásárlók, és primőr termé-
kekből is egyre színesebb a felhozatal.

Győrben hagyománya van a palántavásárlás-
nak. Áprilisban és májusban több mint tucatnyi
termelő tűnik fel a vásárcsarnok asztalainál,
akik ellátják a vásárlókat a kiváló minőségű
zöldség- és gyümölcsnövendékekkel, majd
csatlakoznak hozzájuk a virágárusok is. A láto-
gatók már találhatnak itt paradicsomot: piro-
sat, sárgát, hosszúkást, gömbölyűt, óriást és
koktélt, paprikából: zöldet, sárgát, csípőset,
erőset, édeset vagy savmenteset, zellert, pad-
lizsánt, karalábét, epret – hogy a kínálat teljes

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári napon 0–24
órában hívható. Győrben a felszíni fizetőpar-
koló hálózat beállói május 1-jén díjmentesen
használhatóak. A Jókai, a Révai, az Árpád, a Vá-
sárcsarnok és a Dr. Petz Lajos parkolóházban,
valamint a Dunakapu mélygarázsban folyama-
tosan a szokásos, érvényben lévő díjakért le-
het parkolni. A győri vásárcsarnok május 1-jén
zárva tart. A Dunakapu téri piacon április 30-
án 6 és 13 óra között lesz kereskedés. Május

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

1-jén a Barátság Sportpark 7 és 22 óra kö-
zött, a Bercsényi ligeti és az Örkény utcai
sportpályák 7 és 21 óra között, a Tompa ut-
cai, Ifjúság körúti (I-es tó mellett) sportpálya,
valamint a Kodály Zoltán utcai kosárlabdapá-
lya 8 és 21 óra között látogatható. A szabad-
hegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár
úti, Templom úti, Malomsori és Koroncói úti
köztemetők a nyári nyitvatartási rendnek
megfelelően, egységesen 7 és 20 óra között
látogathatóak.

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

PIACI PALÁNTA- ÉS PRIMŐRPARÁDÉ
számbavétele nélkül csak a legnépszerűbbe-
ket említsük. Aki nem ültetni, hanem enni sze-
retné a zöldségeket és gyümölcsöket, az sem
csalódik, ha kilátogat a vásárcsarnokba és a pi-
acterekre, hiszen az őstermelők és a kereske-
dők is kínálják már a primőröket, főleg a zsenge
retket, az újhagymát, a fejes salátát, a magyar
epret, és a paradicsomból is egyre nagyobb a
választék.

Palántaárusokkal a virágpiacon is találkoz-
hatnak a vásárlók, amihez szerdán és szom-
baton ugyancsak széles kínálattal és teljes
zöldség-gyümölcs palettával csatlakozik a
Dunakapu téri piac. A vásárlók ne feledkez-
zenek meg arról, hogy május 1-én, vasárnap
az ünnepre való tekintettel a győri vásárcsar-
nok zárva tart.         
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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!

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

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

´́
´́

DÍJAZTUK A TEHETSÉGET A PANNON-VÍZ ZRT.-NÉL!

RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
talmak személyes átadása következett az if-
jú tehetségek számára. Az óvodás és alsó ta-
gozatos gyermekek a pályázat során Diego
007-es ügynöknek segíthettek a Föld meg-
mentésében azzal, hogy megalkották, ők ho-
gyan támogatnák a világmegmentő egér kül-
detését vizeink és környezetünk megóvásá-
ban. A díjazottak között láthattuk a Győrzá-
molyi Tündérrózsa Óvoda ifjú tagjának, Gol-
lovitzer Sztellának a munkáját is, ami I. he-
lyezést ért el óvodás egyéni rajz kategóriá-
ban. Pályázatunk nem csak a kisebbeket, ha-
nem a felsős, középiskolás és felsőoktatási
intézmények diákjait is alkotásra buzdította
„A víz az élet!” témájában. A pályamunkák
között találkozhattunk szintén I. helyezést
elérve kategóriájában Czimmerer Gergő fo-
tójával is, aki a Széchenyi István Egyetem
Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 7.
osztályos tanulója.

A korábbi évekhez hasonlóan, társaságunk idén is alkotásra buzdí-
totta a fiatalokat a vízvédelem jegyében.

A Pannon-Víz Zrt. közel 400 gyermeket ihle-
tett meg a KEHOP-2.1.7-19-2019-00022
azonosító számú, „A klímaváltozás hatása a
vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ ZRT., az
AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt.
területén: szemléletformálás a lakosság kö-
rében” elnevezésű pályázat keretében, ami
Magyarország kormánya megbízásából az
Európai Unió 117.399.727 Ft összegű támo-
gatásával valósul meg.

Versenyünkre szebbnél szebb alkotások ér-
keztek, melyek közül a szakértő zsűri válasz-
totta ki a legjobbakat, kiemelt figyelemmel a
pályázat témájára és az alkotó látásmódjára.
A végső eredmény a közönség bevonásával
született meg. A díjátadó ünnepségen Rácz
Attila, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazga-
tójának köszöntője után az oklevelek és a ju-

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosokat, hogy a cég mű-
ködési területén a hulladékszállítás május 1-jén változás nélkül történik. A szolgáltatással
érintett címeken a megszokottak szerint reggel hat órára kérik kitenni ürítésre a hulladék-
gyűjtő edényeket. A hulladékudvarok május 1-jén, ünnepnapon egységesen zárva lesznek.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
pályázatot hirdet városi

FŐKERTÉSZ 
munkakör betöltésére. 

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
pályázatot hirdet városi

FŐENERGETIKUS 
munkakör betöltésére. 

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

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

Sorsoltak a Győr+ Média szerkesztőségében!
Kiderült, kik nyerték az Arrabona Évszázadai
városismereti vetélkedő idei első fordulóját:
Surányi Eszter, Konyhai-Kiss Veronika és Biczó
László.

„A játékot három részből állítottuk össze. Az
első, a totókérdés a Győr+ Hetilap hasábjain je-
lent meg kéthetente, ennek tartottuk most a
sorsolását. Lesz egy belvárosi felfedező része
a versenynek, majd pedig a döntőre kerül sor”
– magyarázta Prédlné Németh Margit főszer-
vező. A városismereti vetélkedő immáron ki-
lenc éve tart, az idei téma a környezetvédelem.

A Belvárosi felfedező menetlevelet a Győr+
Média szerkesztőségében, a Győri Látogató-
központban, a Kisfaludy Károly Könyvtárban
és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pontban lehet beszerezni. A kitöltött füzete-
ket május 17-ig kell leadni a Győri Látogató-
központban elhelyezett Arrabona Évszázadai
gyűjtődobozba.

A kitöltők közül sorsolással három szeren-
csés felfedező jutalomban részesül. A füzetet

IDÉN IS SIKERES
A VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐ
Szerző: Győr+ Média
Fotó: O. Jakócs Péter

Orbánné dr. Horváth Márta helytörténész,
Antaliné Hujter Szilvia, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér osztályvezető
könyvtárosa és Nagy Mária, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem könyvtárosa állította össze.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

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

ÁPRILIS 30. SZOMBAT

07:00  Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Gázfröccs – autós magazin
08:00  Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00  Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Lelki egészségünk szempontjai – 

vendégünk Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó
10:00  A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:30  Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:30  Credo – katolikus krónika
12:15  Válogatás korábbi műsorainkból 
18:00  Credo – katolikus krónika
18:30  Zrínyi Miklós – dokumentumfilm
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00  Neve is van, Budapest – dokumentumfilm
21:00  Szelíd szeretettel élni életünket – Sinkovits Imre színművész
22:10  Egy nap a világ – India / útifilm
23:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
00:00  Gázfröccs – autós magazin / válogatás
01:00  Kertbarát – kertbarátok magazinja
02:00  Képújság 

MÁJUS 1. VASÁRNAP   

07:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00  Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
09:30  Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
10:20  Konkrét – hírháttér műsor
10:35  Egy nap a világ – Peking / útifilm
11:00  Öko-logikus – magazin
11:40  Az óra – kisfilm
12:15  Válogatás korábbi műsorainkból 
15:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00  Regös Táncműhely – táncgála
17:10  Kvantum – tudományos magazin
17:40  Szigetmonostor a béke szigete – ismeretterjesztő film
18:00  Nyugdíjas Egyetem – a lovaglás fél egészség
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:50  Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – 

Diszeli Kúria
20:00  Rejtett tájakon – természetfilm
21:00  FC Senninger – dokumentumfilm
23:10  A katasztrófavédelem munkája – dokumentumfilm
23:40  Zeng a tér – a Karzat Színház előadása
00:30  Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
01:00  Vonós párbaj – Jávorkai testvérek közreműködésével
02:00  Képújság 

MÁJUS 2. HÉTFŐ   

07:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00  Kvantum – tudományos magazin
08:30  Építech – házépítők magazinja
09:00  Credo – katolikus krónika
09:30  Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00  Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5. rész)
11:00  Poklade / busójárás Mohácson – dokumentumfilm
12:15  Válogatás korábbi műsorainkból 
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  Építech – házépítők magazinja
21:00  Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5. rész)
22:00  Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00  Híradó – Győr és a régió hírei
23:25  Válogatás korábbi műsorainkból 
02:00  Képújság 

MÁJUS 3. KEDD  

07:00  Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Zooo+ – állatbarátok magazinja
08:00  Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
09:00  Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Szelíd növényvédelem a házi kertben – 

a dióburokfúró-légy elleni védekezés lehetőségei
09:50  Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
10:00  Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6. rész)
11:00  Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
11:40  Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
12:15  Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45  Mai esti mesénk – mese gyerekeknek

19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Egy nap a világ – Prága / útifilm
20:00  Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Kvantum – tudományos magazin
21:00  Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6. rész)
22:00  Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00  Híradó – Győr és a régió hírei
23:25  Válogatás korábbi műsorainkból 
02:00  Képújság 

MÁJUS 4. SZERDA   

07:00  Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Konkrét – hírháttér műsor
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  Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00  Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (7. rész)
11:00  Macskakő – film Somoskőfaluról
12:15  Válogatás korábbi műsorainkból 
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  Konkrét – hírháttér műsor
21:00  Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (7. rész)
22:00  Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00  Híradó – Győr és a régió hírei
23:25  Válogatás korábbi műsorainkból 
02:00  Képújság 

MÁJUS 5. 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  Foto-Zoom+ / fotós workshop
09:50  Konkrét – hírháttér műsor
10:00  Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8. rész)
11:00  Credo – katolikus krónika
11:30  Építech – házépítők magazinja
12:15  Válogatás korábbi műsorainkból 
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  Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
21:00  Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8. rész)
22:00  Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Credo – katolikus krónika
23:00  Híradó – Győr és a régió hírei
23:25  Válogatás korábbi műsorainkból 
02:00  Képújság 

MÁJUS 6. PÉNTEK   

07:00  Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Építech – házépítők magazinja
08:00  Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
09:00  Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Credo – katolikus krónika
09:50  Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Pajta Bisztró
10:00  Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (9. rész)
11:00  Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni
12:15  Válogatás korábbi műsorainkból 
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  Kvantum – tudományos magazin
21:00  Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Gázfröccs – autós magazin
21:00  Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (9. rész)
22:00  Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Gázfröccs – autós magazin
23:00  Híradó – Győr és a régió hírei
23:25  Válogatás korábbi műsorainkból 
02:00  Képújság 

MŰSORÚJSÁG ÁPRILIS 30-TÓL MÁJUS 6-IG

Jubileumi halászléfőző versenyt rendeznek
május 1-jén 8 és 18 óra között Gyirmóton, az
Aranyhal Szabadidőközpontban. A szervezők
kicsikre és nagyokra egyaránt gondoltak: ját-
szóház, arcfestés, pónilovagoltatás, borlovag-
avatás, tűzoltósági és rendőrségi bemutató,
tombolasorsolás, valamint zenés műsorok is
szerepelnek a gazdag programkínálatban. > > >

Herczeg Zoltán orgonahangversenyére kerül
sor a győri Szentlélek templomban május 1-jén
18 órakor. A műsoron J. S. Bach, Mendelssohn,
Antalffy és Gárdonyi művei szerepelnek. > > >

Alzheimer Café lesz május 5-én 17 órakor,
a Danubius Hotel Rábában. A találkozón
„Demencia közérthetően" témában előadást
tart Király Csabáné, az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény Győr szakosított
ellátási igazgatóhelyettese. > > >

Madarak és fák napja lesz május 7-én 14
órától, a pannonhalmi arborétumban. A
programkínálatban séta, madárgyűrűzés,
madárodú-ellenőrzés, gyerekprogramok,
botanikai túrák szerepelnek. > > >

Folytatódik az Egészség-Piac. A lakossági
egészségmegőrző programsorozatnak legkö-
zelebb az Újvárosi Művelődési Ház ad otthont
május 7-én, 9 és 13 óra között. Az érdeklődő-
ket ingyenes mérések, szűrővizsgálatok, orvo-
si vizsgálatok és szaktanácsadás várják. > > >

További részletek a programokkal kapcso-
latban a gyorplusz.hu-n.

Kortárs mű a Győri Filharmonikus
Zenekar Ifjúsági bérletsorozatában. A
győri diákok az Aranyember című iz-
galmas filmzenei koncerten vehettek
részt az Olimpiai Sportparkban. A fo-
gadtatásról szól Farkas Mónika a Di-
vertimento műsorában vasárnap 11
órakor, a Győr+ Rádióban.
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Növényvédelem, permete
zés, vegyszeres gyomirtás
szakembertől, garanciával.
0670/3848217

Vállaljuk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Moso
dánkban mosás, vasalás, sző
nyegtisztítás igényelhető. To
vábbi: kertek, pincék, kamrák
takarítása, rendezése. Várjuk
vendégeinket: TippTopp Mo
soda (Győr, Árpád út 53.)
Tel.: 0630/4587765, 06
70/6708268.

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

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

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 garan 
ciával, engedménnyel válla
lok. Érd.: 0630/3762712.

EGYÉB

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

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

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, porce
lánokat, kristályokat, üvegtár
gyakat, régiségeket, hagyaté
kot vásárolok!  0620/937
9671, Németh Csaba.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 90 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 4050 nmes, 2 szo
bás, határozotthatározatlan
idejű, nádorvárosi, jancsifalu
si, illetve szabadhegyi bérle

ÁLLÁS

Mezőgazdasági vállalkozás
traktorost keres Szany és
vonzáskörzetéből rábaszent 
andrási telephelyre. Érdek
lődni: 0630/3489708, Hor
váth István ev.

Fűnyírásra keresek Ménfő
csanakra férfi munkaerőt.
Hétvége is jó. Tel.: 06
96/810749, 0620/525
3162

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! Érd.: 0670/3846557.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838.

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka
rítást precízen. 0630/181
2848

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198.

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. 06
30/8720564

• 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

SZÜCSI AUTÓSISKOLA T
• Gyôr, Árpád út 50.

(Árpád parkolóház melletti tízemeletes)
Érd.: 06-70/341-5300, 96/326-300

• B, B+E • AM, A1, A2, A, B-vel A1
• C, C+E kategóriákban. • GKI szaktanfolyami képzés
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• Gyôr, Marcalváros II.
Örkény István utca 17.
Érd.: 06-20/325-0728, 96/890-460

2021. IV negyedév statisztika Szücsi Suli Kft.

Kategóriák
ÁKÓ (%)
gyakorlat

VSM (%)
elmélet

VSM (%)
gyakorlat 

KK (képzési 
költség Ft)

AM 0% 0% 0% 74.800 Ft

A1 0% 0% 0% 138.300 Ft

A2 0% 0% 0% 138.300 Ft

A 0% 0% 0% 178.300 Ft

B     137,17% 54,88% 52,31% 314.250 Ft

C 0% 0% 0% 363.700 Ft  

Keress minket a Facebookon
és a szucsisuli.hu oldalakon

TÁVOKTATÁS ÉS TANTERMI KÉPZÉS IS!

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!

EBÉDJEGY 
VÁSÁRLÁSI AKCIÓ!
Május 3-4-5 (kedd, szerda, csütörtök) 
Május 10-11-12 (kedd, szerda, csütörtök)

10 db jegy vásárlása esetén 1 db-ot,
20 db jegy vásárlása esetén 3 db-ot »
A fekete jegy ára (elvitelre): 1500 Ft/db
A kék jegy ára (helyben fogyasztva): 1800 Ft/db
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ményre. Lift nélküli házban
max. az első emeletig. (Hir
detésszám: 772)

Belvárosi, 1 szobás, 22 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 40–80 nmes, 24
szobás, határozatlan idejű
bérleményre. (Hirdeté s 
szám: 773)

Szigeti, 1 szobás, 31 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1,52 szobás, hatá
rozotthatározatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újvá
ros és Gyárváros kizárva.
Tartozásátvállalás lehetsé
ges. (Hirdetésszám: 753)

Belvárosi, 1 szobás, 26 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 3045es, 12
szobás, határozotthatáro
zatlan idejű, bérleményre.
Sziget, Újváros és Bán A. u.
kizárva, földszinti lakás kizár
va. (Hirdetésszám: 754)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határozott
idejű bérleti szerződéses la
kást cserélne 4050 nmes, 1
2 szobás, határozotthatáro
zatlan idejű, erkélyes bérle
ményre. Sziget, Újváros kizár
va. (Hirdetésszám: 755)
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Sorozatunk harmadik részében Füzi Géza és
Hannich Péter mesélt élményeiről. Előbbi, bár
nem volt alapembere a csapatnak, máig jó szív-
vel emlékszik vissza az 1981–82-es szezonra.
,,Sajnos keveset játszottam, de így is óriási
megtiszteltetés volt tagja lenni annak a keret-
nek, amely bajnoki címet szerzett. Megérkezett
Verebes József az együtteshez, s egy csapásra
szupercsapatot épített. Emlékszem, mindig
szenzációs hangulat volt az öltözőben, a társa-

Immáron négy évtized eltelt azóta, hogy a Rába ETO futballcsapatának játékosai Győr
hőseivé váltak. A gárda látványos és közönségszórakoztató focival, az ikonikussá vált
mesteredző, a „Mágus” becenevet kiérdemlő Verebes József irányításával bajnoki címet
nyert az élvonal 1981–82-es idényében. A 40 éves jubileum kapcsán lapunk cikksoroza-
tot készít, amelyben a legendás együttes tagjai elevenítik fel emlékeiket.

„A FIAIM A RÁBA ETO MECCSEIN
SZERETTÉK MEG A FUTBALLT” 3.rész

ság mentálisan is a csúcson volt. A Mágus
rendkívül jó kedélyű szakember volt, akinek há-
la, nagyon sokan szerették meg a futballt. Az
előző idényben mindössze négy-öt ezren jártak
ki a hazai meccseinkre. Az 1981–82-es sze-
zonban azonban már tizenöt-húsz ezren voltak
az ETO stadionjában" – mesélte Füzi Géza a
Győr+ Médiának.

egy-egy gólzáporos győzelem. Biztos, hogy en-
nek is nagy szerepe volt abban, hogy végül fo-
cisták lettek, s szép karriert futottak be. Na-
gyon jólesett, amikor azt mondták: „apa, büsz-
kék vagyunk rád" – tette hozzá Füzi Géza.

Hannich Péter a csapat első számú sztárjai közé
tartozott. A bajnoki aranyat hozó 1981–82-es
idényben 22 találattal elnyerte a gólkirályi címet
is. ,,Mindig jóleső érzés visszagondolni arra az
időszakra. Azt hiszem, a csapat összes tagja
nevében mondhatom, nagyon sokat köszönhe-
tünk a mesterünknek, Verebes Józsefnek. Az ő
szerepe volt a kulcsa a csapat sikereinek. Elké-
pesztő mentális erőt kaptunk tőle, minden já-
tékos a maximumot hozta ki magából. Büszke
vagyok a csapatra, s arra, amit elértünk. A kö-
zönség mellénk állt, fantasztikus buzdítást
kaptunk akkoriban a szurkolóinktól. A drukke-
rek támogatása plusz energiát adott. Termé-
szetesen jólesett az is, amikor civilben kaptuk
a gratulációkat. Gyakran volt rá példa, hogy
megállítottak minket az utcán, de ezzel soha-
sem volt bajunk, mindig örömmel beszélget-
tünk a szurkolókkal” – fejtette ki Hannich, aki
sportigazgatóként segíti a klubot.

Szerző: Pécskai István
Fotók: eto.hu

A legendákkal készített sorozat harma-
dik részének bővebb változatát online
felületünkön, a gyorplusz.hu honlapon
olvashatják.

A korábbi játékos két fia, Krisztián és Ákos is
rendre a lelátón tombolt. Később ők is mind-
ketten élvonalbeli labdarúgók lettek. Utóbbi
12-szer a magyar válogatottban is szerepelt.
,,A fiaim a Rába ETO meccsein szerették meg a
futballt. Gyerekként rendre ott voltak a csapat
hazai találkozóin, szurkoltak nekem és az ETO-
nak. Szenzációs élményt jelentett számukra

Hannich Péter (szemben) volt az ETO egyik csillaga, az 1981–82-es NB I-es idényben gólkirály lett 22 találattal

Hlagyvik Gábor és Szíjártó László is erősítette
az ETO aranycsapatát

Verebes József, a „Mágus” alapozta meg a győri klub
1980-as évekbeli sikereit
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„A klub történetének talán legfontosabb ese-
ménye volt a hétvégi azzal, hogy a csapat be-
biztosította helyét a hazai elitben. A rájátszás
során Tóth Kata, Haraszti Nóri, Trungel Miri
fantasztikusat mentek, hatalmas boldogság
és öröm volt, hogy a dobogó legmagasabb fo-
kára állhattak" – mesélt röviden a hétvége él-
ményeiről Szvitacs Alexa, aki játékosként már
második szezonját tölti Győrben, a Club Aréna
csapatában.

„Nagyon jó helyre kerültem, mert itt minden te-
kintetben megbecsülnek és támogatnak. Mivel
a parasportolók felkészítése klubszinten nem
egyszerű, ezért a szövetségi kapitánynak, Vígh
Zsoltnak támadt egy olyan ötlete, hogy a leg-
jobb játékosokat hozzuk össze egy csapatba,
így a lányoknál gyakorlatilag a teljes paraválo-
gatott, Arlóy Zsófia, Bicsák Betti, Molnár Dóra
és jómagam, a fiúknál pedig Csonka András,
Retter Barnabás és a Svédországban élő Be-
reczki Dezső is a győri Club Aréna kötelékébe
kerül. Tavaly már paracsapatként indulhattunk
az élvonalban, kiegészülve a legjobb magyar
U21-es játékossal, Molnár Kendrával. A követ-
kező szezonban a folyamatos fejlődés érdeké-
ben Papp Oszkár elnök kezdeményezésére a

AGyőri Úszó SE tizenhat dobogós helye-
zéssel – négy arany-, hat ezüst- és hat
bronzéremmel – a legjobb vidéki klub-

ként az éremtáblán és az összesített pontver-
senyben is a második helyen végzett a debre-
ceni országos bajnokságon. Öt versenyző ke-
rült be a vb-keretbe, míg a fiatalok közül öten
esélyesek a nyári EYOF-on való részvételre.

Szabó Szebasztián nyerte az 50 méteres gyors
döntőjét, és ugyanezen a távon pillangóban is a
dobogó tetejére állhatott. Sebestyén Dalma 200
méter vegyesen legyőzte az olimpiai bajnok
Hosszú Katinkát, de ő nyerte az 50 méteres
mellúszást is. „Nagyon boldog vagyok, hogy so-
rozatterhelésben, közvetlenül betegség után is
sikerült ilyen időeredményeket elérnem. Köszö-
nöm mindenkinek, aki támogatott, remélem, a

SEBESTYÉN ÉS SZABÓ IS KÉT ARANYAT NYERT
szezon további részében is rá tudok szolgálni a
bizalomra” – mondta Sebestyén Dalma.

Jakabos Zsuzsanna a 200 méteres mellett bronz -
éremmel zárt a 100 méteres pillangóúszásban is,
utóbbi számban rendkívül szoros versenyben,
mindössze két tized döntött az első és a negyedik
hely között. „Igazi hullámvasút volt a hét, még
kedden is felmerült, hogy a betegség miatt vissza-
lépjünk ettől a bajnokságtól, de jó, hogy bevállal-
tuk. Egyre jobban ment a versenyzés, ez a 100 pil-
langó a legjobb eredményem az elmúlt három év-
ben. Ez egy jó felkészülési állomás volt, de a világ-
bajnokság már a nyakunkon van, most már azzal
kell foglalkozni“ – mondta Jakabos Zsuzsanna.

„Nagyon összeszedett volt a társaság, mindenki
fegyelmezetten végezte a dolgát, külön öröm,

hogy rendszeresen a mi váltóinkat alkották a leg-
fiatalabb versenyzők, és így is bejutottak a dön-
tőkbe. A három egyéni érmes, Sebestyén Dalma,
Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián külön
dicséretet érdemel, a világbajnokságon is láthat-
juk majd őket Szentes Bencével és Lobanovszkij
Maximmal kiegészülve. A tizenhat szerzett érem
kiváló eredmény, a kiemelt budapesti egyesüle-
tekkel szemben is sikerült megtartani a pozíción-
kat, büszke vagyok a csapatra. Mindez természe-
tesen nem sikerülhetett volna támogatóink nél-
kül, ezúton is nagyon köszönjük Győr városának
a stabil hátteret” – nyilatkozott lapunknak Petrov
Árpád vezetőedző. Az idei besztercebányai EYOF-
ra öt győri versenyzőnek is megvan a szint ideje, a
júniusi válogatón Hosszú Máté, Herman Szabó
Péter, Zámbó Virág, Nagy Anna Zsófia és Vass
Brigitta is kiharcolhatja a csapatba kerülést.

EXTRALIGÁBA JUTOTTAK A LÁNYOK

Hazai pályán harcolta ki a legmagasabb osztályba kerülést a Club Aréna BMDSE női asztalitenisz-csapata.
A győri lányok az NB I. rájátszásában 12 csapat között szerezték meg a bajnoki címet, és jutottak fel az
Extraligába. A klub paralimpikonja, Szvitacs Alexa ezúttal nem fogott ütőt, de edzői, segítői szerepkörben
küzdött a győri sikerekért.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Vig Norbert

Győri Atlétikai Clubhoz csatlakozunk, így az
egyesületnek lesz asztalitenisz szakosztálya is.
Ez nagy segítség és előrelépés számunkra, hi-
szen eredményeink és céljaink önerőből már
nehezen megoldhatóak" – tette hozzá Szvitacs
Alexa. A tokiói paralimpián bronzérmes spor-
toló a nyári Ifjúsági Asztalitenisz Világfesztivál-
ról is beszélt, amelyet Győr rendez június 21–
26. között.

„Óriási megtiszteltetés, hogy egy ilyen rangos
esemény népszerűsítésében részt vehetek. Itt
a világ legjobb utánpótlás-játékosai állnak
majd asztalhoz, és a sporton túl igazi fesztivál-
hangulat övezi majd a rendezvényt. Görbicz
Anita és Jakabos Zsuzsanna mellett engem
kértek fel arra, hogy a fesztivál arcai legyünk,
vagyis segítsünk abban, hogy minél többen
tudjanak erről a nagyszerű versenyről."
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Elek Gábort, a címvédő Ferencváros női kézilab-
dacsapatának vezetőedzőjét, valamint Ambros
Martínt, a Győri Audi ETO KC szakvezetőjét is

két bajnoki mérkőzésre eltiltotta a magyar szövetség
etikai és fegyelmi bizottsága szerdán. Április 14-én
az FTC házigazdaként 29–24-re nyerte a győriek el-
leni rang adót. Másfél perccel az első félidő vége előtt
a két vezetőedző összeszólalkozott a pálya szélén,
tettlegességre csak azért nem került sor, mert idejé-
ben szétválasztották Eleket és Martínt. A két edző
meghallgatását követően, az illetékes bizottság a
két-két meccsre szóló eltiltás mellett 200-200 ezer
forintra is megbüntette az érintetteket.

A beálló Kari Brattset mellett a kapus Silje Solberg
sem lép pályára a Győri Audi ETO női kézilabdacsa-
patában a francia Brest Bretagne elleni BL-negyed-
döntő első mérkőzésén. Brattset játékára hosszabb
ideig nem számíthat a Győr, mivel tájékoztatta a
vezetőséget, hogy gyermeket vár.

„Elsőként szívből gratulálok, jó egészséget és kitar-
tást kívánok Kari Brattset Dalénak az elkövetkezendő

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.

CBA és Príma üzleteinkbe fel-
veszünk eladó, pénztáros, áru-
feltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munka-
körben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunka-
idősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes ön -
életrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail címre várjuk.

Akció: április 29—május 5.

SZÉP-kártya-elfogadóhely

Páros lángolt kolbász

Pápai extra
sonka

Zott Cremore duo
190 g, 1205,26 Ft/kg

Pálcsó Zoltán Kft.

1800 Ft/kg

Sertéstarja csont nélkül

1999 Ft/kg

Sertésmáj

399 Ft/kg

Sertés szûzpecsenye 1899 Ft/kg

Sertésszív, -nyelv, vesevelô,
húsos császárvég, húsos csont

folyamatosan kapható.

2999 Ft/kg

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

kartonos ár

199 Ft/db

229 Ft/dbELTILTOTTÁK AMBROS MARTÍNT

Óriási sikert aratott az ETO FC Győr NB I-es női lab-
darúgócsapata! Az együttes diadalmaskodott a
Simple Női Kupában, miután a döntőben Nagy Fan-
ni góljának köszönhetően, 1–0-ra felülmúlta a Ha-
ladás Viktória gárdáját.

Dörnyei Balázs vezetőedző, aki a győri klub szakmai
munkáját felügyeli, rendkívül büszke a csapatára. Na-
gyon motivált, szeretné, ha az ETO hosszú időn ke-
resztül kiemelkedő csapat lenne idehaza. Korábban
a Ferencváros trénereként ért el sikereket, többek kö-
zött öt bajnoki címet nyert a fővárosi zöld-fehérekkel.
Az ETO-val az első trófeáját emelhette a magasba.

időszakhoz. Egy nő számára az anyává válás és a vá-
randósság az egyik legcsodálatosabb időszak az élet-
ben. A női kézilabda világában nehezen kezelhető, ha
egy játékos hosszú időre kiesik. A mérkőzések és ed-
zések során sajnos mindig fennáll a sérülés kockáza-
ta, ez része az élsportnak, a gyermekvállalás azonban
jól tervezhető folyamat része. Kari esetében korrekt
egyeztetések zajlottak korábban, így a mostani évad
keretét az ő terveivel összhangban alakítottuk ki.
Nyilván nem egyszerű a világ egyik legjobb beállósát
az idény legintenzívebb időszaka előtt nélkülözni, de
hiszem, hogy Linn Blohm és Crina Pintea megfelelő-
en megoldja az előttünk álló feladatokat. Karinak ez-
úton is boldog és nyugodt babavárást kívánunk, és
várjuk vissza a csapatba” – nyilatkozta Görbicz Anita,
a Győri Audi ETO KC elnöke.

A norvég válogatott kapus Silje Solberg egy nem ké-
zilabdázáshoz köthető, ám halaszthatatlan orvosi be-
avatkozáson esett át hazájában. Emiatt két hét teljes
edzéstilalmat írtak elő számára, így biztosan kihagyja
a Brest elleni idegenbeli meccset április 30-án, a má-
jus 7-i visszavágó előtt azonban már edzésbe állhat.

KUPAGYOZTES AZ ETO NŐI FUTBALLCSAPATA
„Nem mondom, hogy meg lehet szokni a kupagyő-
zelmeket, mert sosem lehet. Ez a mostani siker
egészen különleges élmény, amit teljesen új csa-
pattal sikerült elérni. Fantasztikus érzés – jelentet-
te ki a szakember. – Meg szeretném köszönni a
szurkolóknak, hogy ennyien elkísértek bennünket,
és végig buzdították a lányokat. A játékosaim nagy-
betűs csapatot alkottak a kupadöntőben.”

Az ETO-nak a jelenlegi formája alapján jó esélye van
rá, hogy a Magyar Kupa mellett a bajnokságban is
csúcsra érjen. Jelenleg a második helyen áll a tabel-
lán a listavezető Fradi mögött.
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