


Vilmos című darabját június 24-én.
A rendezvényen fellép többek mellett
Miquéu Montanaro, a Kovács Zoltán Trió,
Jáger András, Ferenczi György és a Racka-
jam, láthatók lesznek a Mediawave legjobb
szakrális filmjei, és Hartyándi Jenő – „Fotós”
Nagy Péter: A film győri története című kötetét
is bemutatják.
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Atánc világnapja alkalmából gálaestet
rendeztek pénteken a Nemzeti Tánc-
színházban, ahol díjátadásra is sor ke-

rült. A Győri Balett táncosa, Matuza Adrienn az
évad legjobb női táncművészének járó elisme-
rést vehette át. Az évad legjobb férfi táncmű-
vészének díját pedig Daichi Uematsu érdemel-
te ki. Egy harmadik díj ugyancsak városunkba
került. Az évad legjobb alkotóját elismerő díjat
Lukács András táncművész, koreográfus, a
Győri Balett művészeti vezetője kapta meg.

Új, háromnapos összművészeti fesztivált
rendeznek június 24. és 26. között vá-
rosunkban, amely a Jaurinum névre

hallgat, ez Győr egyházmegyei elnevezése. A
fesztivál négy helyszínen zajlik majd: a Győri
Nemzeti Színház három játszóhelyén és a Káp-
talandombon. Ez utóbbi helyszínen mutatják
be Dér András: Mindenkinek mindene – Apor

ÚJ FESZTIVÁL GYŐRBEN:

JAURINUM

DÍJESO A TÁNC
VILÁGNAPJÁN
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Hétfőn megalakult az új Országgyűlés, amelynek legnagyobb frakcióját a
Fidesz–KDNP adja 135 fővel. Áder János köztársasági elnök Orbán Viktort
kérte fel miniszterelnöknek, aki ötödik kormányát alakíthatja meg. Váro-
sunk két országgyűlési képviselője Simon Róbert Balázs és Kara Ákos,
előbbi a Kulturális Bizottság alelnöke, utóbbi pedig a Költségvetési Bizott-
ság alelnöke lett.

Ismét elbűvölte a világhírű sztártenor a
győri közönséget. Ramón Vargas öt év
után újra a Győri Filharmonikus Zenekar
vendégeként lépett a színpadra, a vele ké-
szült exkluzív interjút is meghallgathatják
a Divertimento műsorában vasárnap 11
órakor a Győr+ Rádióban.

Május 14-én, szombaton 10 és 13
óra között kerül sor a győri Egész-
ség-Piac rendezvényre a Pinnyédi
Művelődési Házban (Szent Vendel
u. 9.). Az eseményen többek kö-
zött ingyenes vérnyomás-, kolesz-

EGÉSZSÉG-Piac
terin- és vércukormérésre lesz le-
hetőség, orvosok adnak tanácso-
kat, és végeznek el vizsgálatokat
díjmentesen. Gyermekprogramok
is lesznek a játszó- és fejlesztő -
házakban.

Divertimento
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SZEMSZ      G
Pécskai István

TÚLZOTT
NYOMÁS
Javában zajlik az érettségi a
középiskolákban. A diákok
idei megméretése abból a
szempontból különleges,
hogy a 2020-as és a 2021-
es rendhagyó, a koronaví-
rus-járványhoz igazított
érettségi után 2022-ben újra
a megszokott, a pandémia
előtti menetrendben történik
a vizsgaidőszak. Két év kiha-
gyást követően ismét lesz-
nek szóbeli feleletek, s ennek
kapcsán előtörtek belőlem
az emlékek 2010-ből, ami-
kor én érettségiztem.

Előzetesen tisztában voltam
vele, a vizsgaidőszak igen
komoly próbatétel az éle -
temben, s hatalmas jelentő-
séggel bír, ki hogyan teljesít.
Nehéz is lett volna másképp
vélekedni, miután a tanárok
esztendőkön át iszonyú nagy
nyomást helyeztek rám és a
diáktársaimra.

Utólag úgy érzem, nem volt
szerencsés éveken keresztül
szajkózniuk, ha nem sikerül
jól az érettségi, „összedől a
világ”. Sokkal inkább bátorí-
tásra lett volna szükségem.
Ahogy az Egyesült Államok-
ban, úgy idehaza is azt kelle-
ne tudatosítani a diákokban,
hogy képesek megoldani a
rájuk váró feladatot. Nem
pedig azt hangsúlyozni, mi
lesz akkor, ha nem képesek
megbirkózni vele.

Ennek a negatív szemlélet-
nek „hála” a tanulók csak
még inkább szorongóvá és
görcsössé válnak. Ez pedig
aligha segít a vizsgán, ami-
kor az érettségiző egyébként
is stresszes, és izgul.

Oscar M. Sánchez Pineiro, az ENSZ Me-
nekültügyi Főbiztossága kirendeltség-
vezetője kifejtette: látogatásuk célja,

hogy megismerjék, miben tudnak segíteni vá-
rosunknak a menekültügyi kérdésekben, fel-
mérik az igényeket és ahhoz igazodva meg -
keresik a lehetőségeket a támogatásra.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester tájékoz-
tatójából kiderült, a háború kitörésekor először
azok a családok érkeztek városunkba, akiknek
hozzátartozója már itt dolgozott, aztán jöttek
a háborús övezetből és Kárpátaljáról is. A győri
önkormányzat a segélyszervezetekkel közösen
mindent megtesz a hozzánk érkezőkért, szál-
lással, étkezéssel segíti azokat, akik ideiglene-
sen tartózkodnak Győrben, és azokat is, akik
hosszabb távon terveznek itt maradni. A pol-
gármester azonban kiemelte, akik hosszú tá-
von itt szeretnének élni, azoknak be kell integ-
rálódni a győri társadalomba, munkát kell vál-
lalniuk és a gyermekeknek tanulniuk kell. 

Jelenleg több mint 150 menekültet a Zrínyi úti
volt kórház épületében szállásoltak el, melyet
az egyetem bocsátott a rendelkezésükre, in-
nen azonban hamarosan az ingatlan felújítá-
sa miatt menniük kell. A tervek szerint a tan-
év végével kollégiumban kaphatnak elhelye-
zést a rászorulók. Mivel a küldöttek felvetet-
ték, hogy akár szálláshely kialakításával is

Ismét Győrbe látogatott az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, a kül-
döttek dr. Dézsi Csaba András polgármesterrel és a menekültügyekért
is felelős dr. Pergel Elza alpolgármesterrel egyeztettek.

A MENEKÜLTKÉRDÉSROL
EGYEZTETTEK

ENSZ-KÜLDÖTTEK JÁRTAK VÁROSUNKBAN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. O. Jakócs Péter

segíteni tudnak, a polgármester megjegyez-
te, hogy több felújításra szoruló épület is van
városunkban, amely alkalmas lehet a mene-
kült családok elhelyezésére, ha azokat a
nemzetközi szervezet segítségével rendbe
tudják tenni. Megállapodtak abban, hogy a jö-
vő héten közös bejáráson felkeresik a szóba
jöhető épületeket és felmérik, melyek lehet-
nek alkalmasak az átalakításra.

Szó esett a gyermekeket felzárkóztató külön-
féle programokról, sporttevékenységekről is,
melyhez az ENSZ-szakemberek jól bevált szak-
mai támogatást tudnak nyújtani.

Dr. Dézsi Csaba András beszélt arról is, hogy
harminc Ukrajnából menekült focista gyereket
fogadott be a város és további harminc judós
fiatalt tervez támogatni, az ő sorsuk, státuszuk
azonban még jogi problémák miatt bizonytalan.
A főbizottság küldöttei ehhez szintén segítsé-
get ajánlottak.

AKIK HOSSZÚ TÁVON
ITT SZERETNÉNEK ÉLNI,
AZOKNAK BE KELL
INTEGRÁLÓDNI 
A GYŐRI 
TÁRSADALOMBA
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Idén ötödik alkalommal tesznek német és magyar
érettségi vizsgát a Győrben működő német iskola
diákjai. A 12. évfolyam tanulóit a magyar hagyo-
mányoknak megfelelően búcsúztatták.

Az ünnepélyesen feldíszített sportcsarnokba
bevonuló érettségizőket szüleik, tanáraik és is-
kolatársaik fogadták. Az ünnepségen a politikai
és gazdasági szféra meghívott vendégei is jelen
voltak. Kimagasló tanulmányi és sporteredmé-
nyeik, valamint közösségi munkájuk elismeré-

Húsvétkor elsőként a megyeháza előtti
szökőkút indult be, amely igazi találkozó -
hellyé vált, egyaránt kedvelik a győriek

és az ide látogató turisták. A zenélő szökőkútból
idén is azok a slágerek szólnak, melyekre koráb-
ban a győriek szavaztak, esténként pedig látvá-
nyos fényjáték szórakoztatja az arra járókat.

„2014 óta több mint húsz szökőkút, szobor, köz-
téri alkotás újult meg, vagy létesült új” – tájékoz-
tatott Radnóti Ákos alpolgármester. Annak ide-
jén képviselőként elsőként a Kuopio parkban ta-
lálható, működésképtelen szökőkutat újíttattam
fel és tettük rendbe a környezetét, valamint fel-
állítottuk az ország első üvegmozaik szobrát, az
Őrszemet. Azóta többek között a Dunakapu

seként több diáknak oklevelet, könyvjutalmat,
valamint az Audi Hungaria Iskola Intézmény-
fenntartó és Működtető Közalapítvány kurató-
riumi díját adták át.

Az Audi Hungaria ÁMK ballagó diákjai tarisz-
nyájukban nemcsak szimbolikus pogácsát vi-
hettek magukkal, hanem olyan tudást és ké-
pességeket, amelyekkel felvértezve hazai, illet-
ve külföldi felsőoktatási intézményekben egya-
ránt érvényesülhetnek. (x)

MAGYAR SZOKÁSOK SZERINT BALLAGTAK
AZ AUDI HUNGARIA ÁMK VÉGZŐSEI

BEINDULTAK A SZÖKOKUTAK, CSOBOGÓK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A nagyszabású felújítási program-
nak köszönhetően az elmúlt évek-
ben sorra újultak, szépültek meg
városszerte a szökőkutak, a csobo-
gók, kerültek ki új ivókutak, vala-
mint köztéri alkotások. A tavasz
beköszöntével a napokban üzeme-
lik be a szakemberek ezeket a váro-
si életminőséget javító eszközöket.

téren csobogó, a Bécsi kapu téren szökőkút, a
Mosoni-Duna–Rába folyók találkozásánál mul-
timédiás szökőkút létesült” – folytatta a politi-
kus. Ez utóbbi a strandfejlesztés munkálatai mi-
att jelenleg nem működik. A Széchenyi téri szö-
kőkút beindítására is várni kell még, ugyanis itt
burkolatjavítást végeznek. Az adyvárosi tóban az
úszó szökőkutat, amely nemcsak látványos, de
a víz minőségét is javítja, néhány napon belül újra
élvezhetik a környéken lakók. A szökőkutakhoz
táblákat is kihelyeztek, olyan információkkal,
hogy ki az alkotója, mikor lett felújítva, mit ábrá-
zol. A csobogók is folyamatosan indulnak be, ki-
véve a Radó-szigeti Vénuszt, amely vízgépészeti
meghibásodás miatt egyelőre nem üzemel. A
szobrok közül többek mellett megújult a Móra-
iskola előtt található Felhők című alkotás, amely
a Kossuth-díjas Bak Imre műve, a tűzoltóság
előtt a Tűzkakas-szobor.

„A temetőbe is került új köztéri alkotás, a Min-
denki keresztje, valamint rendbe tettük a Deim

Pál alkotta Hősi emlékművet, és négy polgár-
mesteri díszsírhelyet is az elmúlt időszakban,
ápolva a múltunkat, az emlékeket” – emelte ki
Radnóti Ákos.

Az ivókutak karbantartása is megtörtént,
megnyitásuk ezen a héten befejeződik. A ko-
rábbi évekhez képest több mint hússzal bővült
a lista. Idén Sziget városrészbe kerül ki ivókút,
dr. Dézsi Csaba András polgármester kérésére
vizsgáljuk a lehetséges szentiváni helyszíne-
ket is. Tavaly pedig egyedi, háromfunkciós fel-
nőtt-gyerek-kutya ivókutak is kikerültek az
adyvárosi tópartra, a Bem térre, s a Kassák
kutyafuttatóba.

Győrben esztétikus, igényes fedést, burkolatot
kapnak a szökőkutak a „szezon” végén, amelye-
ken látható a szökőkút és annak vízképe is. Az al-
polgármester kiemelte, jó hír, hogy a felújított
eszközök rongálása minimális, de védelmük ér-
dekében többségüket be is kamerázták.

´́

EGYEDI,
HÁROMFUNKCIÓS
FELNŐTT-GYEREK-
KUTYA IVÓKUTAK IS 
KIKERÜLTEK
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A KÉPVISELŐ VÁLASZOL

A GYŐR+ KÉRDEZ
Hajtó Péter Gyárváros, Likócs, Jancsi -
falu városrészek önkormányzati képvi-
selője. A helyi fejlesztések mellett gaz-
dag programkínálattal látja el az ott élő-
ket. Mit tesz a közösségépítésért a
választó kerületében?

2019-ben azt ígértem az itt élőknek, hogy
nemcsak a fejlesztésekre fogok fókuszálni,
hanem a közösségépítésre is. Ennek meg-
felelően szervezek programokat, hiszen
fontosnak tartom, hogy a kisebb esemé-
nyek kapcsán is találkozzunk a körzetem-
ben élőkkel. Télen forraltboroztunk, fenyő-
fát osztottunk, szilveszterkor kisvonatoz-
tunk. Ezen a hétvégén a körzetemben élő
édesanyákat köszöntjük a Likócsi Művelő-
dési Házban, itt lesz Hajas László a csapa-
tával, sminkes és manikűrös is szépészeti
tanácsokkal látja el az anyukákat. A gyere-
keket légvárakkal, az apukákat sörrel vár-
juk. Ez is jó alkalom lesz arra, hogy talál-
kozzunk, beszélgessünk, megismerjük
egymást. Gyereknap alkalmából feldíszít-
jük a városrészt a kicsik kedvéért, progra-
mokat kínálunk a családoknak. Aztán július
2-án Csonka András érkezik Likócsra, egy
jó hangulatú piknikezés közben hallgat-
hatjuk meg közösen a koncertjét. Majd a
szezont nyárbúcsúztató eseményekkel,
koncertekkel zárjuk. Nekem önkormány-
zati képviselőként mindig is fontos volt a
közösségépítés, és ezt a fajta közösség -
építést az elkövetkezendő években is sze-
retném folytatni.

Mindössze tíz nap kellett ahhoz, hogy
egy romos, elhanyagolt falból egy
hatalmas, színes óriáskép nője ki

magát. Egyedülálló graffiti került az Arrabo-
na-udvar tűzfalára, hála az ötletet hozó pol-
gármesternek, a grafikát készítő szakember-
nek és a festményt megvalósító csapatnak.
Dr. Dézsi Csaba András elégedetten mutatta
be az elkészült művet a sajtónak. „Nem az én
ötletem, csak hoztam, mert sokat járom a vi-
lágot és láttam, hogy általában tetszik az em-
bereknek, ha kiszínezünk egy nagy falat, főleg
ha az előtte rossz állapotban volt. Győrben na-
gyon sok olyan sajátosság van, amit érdemes

megmutatni a turistáknak, de a helyieknek is,
így került fel a 750-es pénzérme, de szerepel
rajta a Püspökvár, a városháza és a Győr-ke-
reszt, illetve az állatkert is” – mondta a polgár-
mester. „Jó lett a grafika, kitűnő munkát vég-
zett „Mentha” és csapata, úgyhogy elégedett
vagyok az óriásképpel, amit annyiban még to-
vábbfejlesztünk, hogy háromdimenzióssá
tesszük, igazi hordókat és padot is helyezünk
ki a kép elé” – tette hozzá. 

ÓRIÁSGRAFFITIVEL LETT
MÉG SZÍNESEBB A VÁROS         

Az elhanyagolt vakolat helyére óriásfestmény került, hatalmas graf-
fitivel lett színesebb Győr belvárosa. A falfestés, amelyen győri iko-
nikus helyszínek és életképek jelennek meg, a polgármester ötlete
volt, a grafikát Almási Zétény tervezte, és Ozsváth Gergely „Mentha”
varázsolta a falra. 

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

„Komoly kihívás volt a grafika tervezése, hét
változat készült. A megjelenített témák te-
kintetében a várostól kaptam segítséget,
hogy pontosan milyen környezetet mutas-
sunk meg, egyértelmű volt, hogy a városhá-
za, a Püspökvár, az állatkert rajta kell, hogy
legyen, de a rajzos életképek is részei lettek
a műnek, így megmutatva Győr egyedi dol-
gait és mindennapjait is” – hangsúlyozta Al-
mási Zétény grafikus. 

„Nem nagyon szoktam ilyet csinálni, hogy má-
sok elképzelését festem meg, de amikor meg-
néztem a terveket, láttam, hogy mennyire bo-
nyolult és részletgazdag, így aztán bátran bele-
vágtunk. Rengeteg szín és történet jelenik meg
a falon, minden egyes darabja felér egy külön

művel. Olyan festékkel dolgoztunk, ami UV- és
időjárásálló, így bár a színek fakulnak majd ki-
csit, de a kép évek múlva is szép állapotban lesz”
– magyarázta a graffiti készítője, Ozsváth Ger-
gely, aki egyben a Hősök együttes tagja is.

A polgármester a bemutatón azt mondta, ez az
első, de biztosan nem az utolsó ilyen óriás fal-
festmény, a jövőben helyi művészek munkáit is
szívesen látnák városi épületek falain.

Ozsváth Gergely „Mentha”, dr. Dézsi Csaba András és Almási Zétény
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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

Amindennap, állatkerti belépővel láto-
gatható izgalmas látványosság egész
napos időtöltést nyújt a különleges

élményre vágyóknak. Az aktuális látványete-
tések időpontját a bejáratnál lévő táblán lát-
hatják, ennek segítségével megtervezhetik ál-
latkerti sétájukat. Az állatkert munkatársaihoz
csatlakozva megismerhetik az állatkerti lakókat,
és megtudhatják, mi történik a kifutókban. Hét-
végente pontban egy órakor Dél-Amerika élő-
világába kalandozunk, és a társas kifutóhoz ér-
ve tanulhatunk az ott lakókról: a nagy maráról,
a capibaráról, a lámáról és a tapírról.

A tapírok, a rendkívül jámbor, barátságos lé-
nyek olyan furcsa küllemmel lettek megáld-
va, hogy körbeírni is nehéz őket. Úgy tartja a
mondás, hogy amikor az állatokat teremtet-
ték, a tapírt utolsóként, a megmaradt „alkat-
részekből” gyúrták össze. Tudományos

Ismét itt a hétvége, és a múlt heti fergeteges május elseje után sem lassít a győri állatkert. Az
egyik legszínesebb és leginkább várt program a májusban már folyamatosan, hétköznapokon is
zajló Kalandozoo, az állatkerti látványetetés. 

TRÜKKÖS TAPÍROK
szemmel megközelítve a helyzetet viszont
beláthatjuk, hogy ez az állat pont olyan, ami-
lyennek élőhelyén, a dzsungelben lennie kell.
Több különleges színben is előfordulnak, a
kicsik csíkosak vagy pöttyözöttek, hogy job-
ban beleolvadjanak az erdő összképébe és
elbújhassanak a rájuk leselkedő veszély elől.
Szaporodása nem tudja felvenni a versenyt
a faj csökkenésével, hiszen a tapír több mint
egyévnyi vemhesség után egy, maximum
két utódot hoz csak a világra. Szerencsés
körülmények között viszont akár 35 éves
korukig is élhetnek. 

A győri állatkert tapírcsaládja szeretettel várja
az őket csodálni vágyókat. A Dél-Amerika-
 kifutóban előszeretettel dugják ki az orrukat,
hátha van a látogatóknál egy pár falat zoocse-
mege a számukra. Mogyoró, a tapírpapa és két
gyermeke, Tökmag és Mazsola különleges

trükköt is tanultak gondozóiktól: ha az álluk
alatt simogatják őket, hanyatt fekszenek. Ez
nem csupán a kényeztetést szolgálja persze,
de fontos az esetlegesen szükséges állatorvosi
vizsgálatok és beavatkozások idején is. Ilyen-
formán az állatot sokkal könnyebb kezelni és
számára is kevesebb stresszt jelent.

Látogassanak el a győri állatkertbe, tekint-
sék meg a természet érdekes alkotását, a
tapírokat! Látványetetésükön májusban
hétvégente egy, hétközben két órakor ve-
hetnek részt az érdeklődők. (x)
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Ahas- és hátizom-erősítő, fekvőtámasz-
gyakorlatokra, tolódzkodásra, húzódz-
kodásra, valamint lépcsőzésre, létramá-

szásra, párhuzamos korláton végezhető gya-
korlatokra és függeszkedésre alkalmas eszkö-
zöket, a szabadtéri fitnesztermet már birtokba
is vették a környéken élők, egyénileg is és cso-
portosan is, a lelkes helyiek pedig már edzése-
ket szerveznek.

A múlt pénteki átadón dr. Dézsi Csaba András
maga is kipróbálta a „fitneszgépek” egy részét.
„Nagyon praktikusak, könnyen, jól lehet hasz-
nálni őket, jól lehet itt kondizni. Egy hónapja
Adyvárosban adtunk át hasonlót, de ez komp-
lexebb, úgy gondolom, minden városrészben
kellene lennie egy ilyen sportparknak” – dicsér-
te a fejlesztést a polgármester.

A környék, Sziget, Újváros, Pinnyéd mindig is
sportos városrésznek számított, az elmúlt
években pedig több fontos fejlesztés is történt
a területen: a Bercsényi liget felújítása, a Ma-
gyar Vilmos Uszoda megújítása, az új Aqua
Sportközpont és az Olimpiai Sportpark megépí-
tése. „Pinnyéden a park helyén tíz évvel ezelőtt
még egy lerobbant terület volt, mostanra elju-
tottunk oda, hogy a város egyik legszebb parkja,

MODERN KONDIPARK LÉTESÜLT PINNYÉDEN

Egy új, minden mozgási igényt kielégítő sportpark létesült Pinnyéden, a Jávor Pál utcában. A modern szabad-
téri konditerem lehetőséget teremt az itt élőknek arra, hogy mozogjanak, sportoljanak, egészségesen éljenek.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

piknikligete jött létre. Foci-, lábtengó- és ko-
sárpálya, játszótér, pingpongasztal, bográcso-
zóhely, és most az új kondipark teszi teljessé a
zöld környezetben, a jó levegőn a kikapcsoló-
dási és sportolási lehetőségeket az itt élő

fiatalok, családok számára” – hangsúlyozta
Szeles Szabolcs alpolgármester, a terület ön-
kormányzati képviselője.

A beruházás a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program keretében, a Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Köz-
beszerzési Zrt. közreműködésével valósult meg
21 millió forintból.A VÁROS EGYIK

LEGSZEBB PARKJA,
PIKNIKLIGETE 
JÖTT LÉTRE

Szeles Szabolcs látogatott csütörtök reggel a Győr+ Rádióba.
Az alpolgármester a vizit során a többi között beszélt arról,
hogy a gazdasági nehézségeket Győr jól átvészelte, a legfon-
tosabb most az, hogy az intézményrendszer működését a
megszokott színvonalon fenntartsák annak érdekében, hogy
mindenki meg tudja őrizni a munkahelyét. Sporttal indult a
reggel, a stúdióba mezben érkező Szeles Szabolcs elárulta,
hogy fanatikus futballszurkoló, saját bevallása szerint két csa-
pat iránt dobog a szíve, az ETO-ért és a Real Madridért. „Jó ke-
zekben van a győri klub, de nyilván időre van szükség, hogy
felépítsék a koncepciót. Világi Oszkár már többször elmondta,
abban érdekelt, hogy a csapat ismét felkerüljön az NB I.-be.”

A pénzügyekért is felelős alpolgármester a beszélgetés során
kiemelte, hogy a gazdasági válság, az energia- és a gázválság,
most pedig az orosz–ukrán háború is hatással volt Győr éle -
tére. „Erősek vagyunk, de számos vállalásunkról le kell mon-
danunk. Racionális, átgondolt gazdálkodást kell kialakítani.”
Szeles Szabolcs a helyi értéktárbizottság munkájáról el-
mondta, a napokban a nádorvárosi evangélikus templom-
mal és az Insula Lutheranával bővült a Győri Értéktár. Szólt
a testvérvárosokhoz fűződő kapcsolatokról, de közelgő ren-
dezvényekre is felhívta a figyelmet. A beszélgetésről készült
teljes cikkünket a gyorplusz.hu-n olvashatják.

ALPOLGÁRMESTERI VIZIT A RÁDIÓBAN Szerző: P. Csapucha Adrienn    / Fotó: Marcali Gábor

RACIONÁLIS GAZDÁLKODÁST
KELL KIALAKÍTANI
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Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
álláshelyet hirdet: 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• KONYHAI

ADMINISZTRÁTOR
• 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 sajtótájékoztatón megjelenteket az önkor-
mányzat nevében dr. Pergel Elza köszöntöt-
te. Az alpolgármester kiemelte az évad da-
rabjait, mint mondta, fenntartóként óriási
büszkeséggel tölti el, hogy ilyen sikereket
könyvelhettek el az együttesek. „Köszönöm
a kitartását és a munkáját mindenkinek, aki
a színház és a balett társulatában dolgozik.
Sok szerencsét és jó egészséget kívánok ne-
kik az évad további részére és a jövőre nézve
is” – zárta szavait dr. Pergel Elza.

„Egy expresszív, izgalmas évadon vagyunk
túl, ami nem volt könnyű” – vette át a szót
Bakos-Kiss Gábor, a teátrum igazgatója. A di-
rektor rámutatott, hogy a siker egyik záloga
az volt, hogy az önkormányzat és a színház
törekvései egymásra találtak, amikor decem-
berben státuszba kerültek a társulat színé-
szei, ez pedig egy komoly alapja lett annak a
munkának, amit Győrben a jelen és a jövő
színházában szeretnének építeni.

A nagyszínpad a klasszikusokról szól majd, a
Kisfaludy-terem és a nemrégiben újranyílt
Padlásszínház pedig a kortárs, a progresszív

A SZÍNHÁZ GYŐRBEN IS
CSODÁKRA KÉPES
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Ács Tamás

A 2022/23-as évad repertoárját mutatta be szerdán a Győri Nemzeti
Színház és a Győri Balett. A találkozón kiderült, hogy a társulat a kö-
vetkezőkben klasszikus darabokat, de modern műveket is műsorára
tűz, ismét szélesre tárva kapuját a közönség előtt. Természetesen a
balett is meglepetéssel készül, a jövő évadban a Peer Gynt-öt láthat-
juk majd az együttestől, a tőlük megszokott egyedi stílusban tálalva.

és az ősbemutatós darabok színtere lesz. A
nagyszínpadon ezentúl pénteken tartják
majd a premiereket, a Kisfaludy-teremben és
a Padlásszínházban továbbra is szombaton
lesznek a bemutatók. 

A képzelt beteg az első a sorban, az évadban
szerepel az Ármány és szerelem, az Oliver!
című családi musical, a Barbárok, az Erősebb,
a Rigoletto és A víg özvegy, de az Esőember,
valamint Apor Vilmos életrajzi drámája, a
Mindenkinek mindene is színesíti a kínálatot. 

„Nem volt egyszerű az elmúlt időszak, a jelen
sem könnyű, hiszen a háború beárnyékolja a
mindennapjainkat. De szükség van az útmu-
tatásra és a kultúra erejére” – ezt már Velekei
László, a Győri Balett igazgatója mondta a
szerdai találkozón. 

A Győr+ Televízió Kulisszák mögött című szín-
házi magazinjában részletesen beszámolunk
az új évad előadásairól.

A JELEN ÉS A JÖVŐ
SZÍNHÁZA
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Nekü nk, akik rendületlenül hiszü nk a 
szí nhá z csodá já ban, újra és újra meg 
kell pró bá lnunk az együttlétezés 
örömén keresztü l olyan pillanatokat 
teremteni, amikor azt é rezhetjü k, 

került helyre tolnunk.

akiknek alkotá sai akár tö bb 
é vszá zada bizonyí tjá k, hogy a 
Szí nhá z csodá kra ké pes: a modern 

mellyel a négyszáz é ve szü letett 
Molière

Schiller legszí vhezszó ló bb szerelmi 
Dickens viktoriá nuskori 

lyet Lionel Bart á lmodott a vilá g 

dinek a szenvedé lyessé gben é s 
Lehá r 

nagyoperettjé t, melyben az á rmá ny 

Barry Levinson 
Mark 

Twain

Strindbergnek 
szen különleges darabját. Másrészt 

Dé r Andrá s
Mó ricz

Szá sz Já nos
Mourlevat 

Kszel Attila legújabb 
darabja, a Hanyistó k legendá ja.

Ismét szélesre tárjuk hát kapuinkat, 

hogy együ tt létezve é lhessü k meg 

Nemzeti Színházban!

Bakos-Kiss Gábor

MÉLYEN TISZTELT
NAGYÉRDEMŰ!

WWW.GYORISZINHAZ.HU

A JELEN
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SZÍNHÁZA 2
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Molière

Molière méltán híres komédiája ez, ahol parádésan 
karikatúrázza öncsalásainkat. Kifiguráz és nevettet, 

mindennapjaink része. Betegsége kiszámíthatatlan, 

a betegség gyógyítása végeérhetetlen, következés-
képpen a család élete a pokolihoz közelít. Fiatal fe-

ték, az orvosok pedig szívesen orvosolnak bármit. 

valóság áll.

A KÉPZELT BETEG
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mély lelki folyamatokat tár olvasói elé, amelyet az 

Peer Gynt a mesék világába menekül a szürke hét-

a sehova sem tartozás, az örökös úton levés és az 
önámítás tragédiája. De fordítsuk meg a kérdést: 

ményt magának?

PEER GYNT
Győri Balett
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NAGYSZÍNHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ
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Friedrich Schiller

dráma mélyén húzódó szálak a társadalmi nyomás, 
a lelki kiszolgáltatottság és az egyén boldogságkere-

felütésében a nemesi származású Ferdinánd és a kö-
zéposztálybeli Lujza közötti szerelem kibontakozását 
láthatjuk. Boldogságuk azonban hamar hanyatlásnak 
indul a körülöttük kavargó intrika hatására. Schiller 
története megérinti a szívet, miközben figyelmeztet: 
a lélek szabadsága mindennél fontosabb.

ÁRMÁNY 
ÉS SZERELEM Ju
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Ki ne ismerné a Charles Dickens tollából származó 

ró kalandjai most musical formájában elevenednek 
meg Lionel Bart szenzációnak számító alkotásában, 

az árvaháztól, a tolvajbanda tagjaként rabló csibé-
szen át, a rendezett körülmények között megnyugvó 
kisgyerekig.

OLIVER!
Lionel Bart
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Giuseppe Verdi – Francesco Maria Piave

élés, borzongás, nevetés érzelmi kavalkádját kínál-
va fel. Részeseivé válunk egy intrikákkal, hiúsággal, 
szerelemmel ötvözött világnak. Rigoletto, az ud-
vari bolond cinikus megjegyzésekkel illeti a hátuk 
mögött felszarvazott férjeket, megcsúfolt apákat, 

vilben ártatlan lánykáját, Gildát bújtatja a világ fer-

és a bolond gúnyolódására átokkal felel. Kezdetét 
veszi, a megátkozott Rigoletto sorsának kegyetlen 
beteljesülése.

RIGOLETTO

vegét igaz történésekre alapozta. Jó krimikhez 
híven, a történet valódisága hozzájárul egy élmé-
nyekben gazdag utazáshoz az igazságkeresés út-
ján. Két holttestre bukkantak a magyar alföldön 

stílus élességével közvetített dráma, egy apa és fia 

értéke éppen annak hiányával, a méltatlan halál be-

BARBÁROK
Móricz Zsigmond

NAGYSZÍNHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ
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Lehár Ferenc

sa, a maga zeneiségével, szövevényes történetével 

relem eseményeit meséli el, amely egy dús gazdag 
özvegy és egy bohém szívtipró között bontakozik 

eseményeket, miközben a fordulatos történet során 
láthatjuk két szép, azonban magukat valóságos bál-

másra találásban.

A VÍG ÖZVEGY

utalt testvér közös úton indul el. Charlie ugyan-
is apja halála után nemcsak azt tudja meg, hogy 
mindössze néhány rózsabokor és egy rozzant autó 
az öröksége, hanem megismeri a hárommillió dol-

sének reményében gyámságot vállal felette, majd 
kezdetét veszi közös életük.

ESŐEMBER
Dan Gordon

NAGYSZÍNHÁZ
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Dér András

pes emberek nagyságával élte az életét, önzetlenül 

jelenetei a filmes és a színházi eszközöket ötvözik 
bemutatva a püspök életének fontosabb történéseit 
gyermekkortól haláláig.

MINDENKINEK 
MINDENE
– APOR VILMOS

MŰSORON MARAD

NAGYSZÍNHÁZ

Puskás, a musical

A padlás

/ KISFALUDY TEREM

Yasmina Reza

/

KISFALUDY TEREM
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hely jó híre akárcsak két évtizede, most is hamar elterjedt 

nak új teret. 2022 márciusában a Kaleidoszkóp nagydíjat 

te kezdetét a Padlásszínház reneszánsza, melyet számos, 

nyújt a közönség számára és az alkotóknak egyaránt. 

darabja szól mindazoknak, akik szeretik az újító, kortárs 
és színészközpontú drámát.

„Egy ember átsétál egy üres téren, amíg egy másik ember nézi, 
mindössze ennyi szükséges a színház megszületéséhez.” 

Peter Brook

„ „

August Strindberg

nyomor és üldözési mánia gyötörte. Mondhatni, a 
drámán keresztül, önéletrajzi hangja szólal meg a 
színpadon. „Kávéházi sarok. Kisasztal, poros székek. 
Ócska karácsonyi zene szól. A hely szinte üres. Raj-

találkozó.”
egymásnak feszülését, folyamatos státuszváltását 
követhetjük nyomon.

ERŐSEBB

PADLÁSSZÍNHÁZ
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péntek 19.00

Kiss Bazsa kedd 19.00

szerda 19.00

csütörtök 19.00

csütörtök 19.00

péntek 19.00

péntek 19.00

péntek 19.00

szombat 19.00

szombat 19.00

szombat 19.00

szerda 10.45

Sipka vasárnap 15.00

vasárnap 15.00

kedd 17.00

szerda 17.00
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BÉRLETES 

ELŐADÁSOK

A 2022/2023-AS 

ÉVADBAN

Bérletújítás 2022. május 3-tól május 31-ig.

Új bérletvásárlóinkat 2022. június 2-tól várjuk.

illetve a színház szervezési osztályán.
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Mire jó a komáromi víz? 
Sokan csak strandolás céljából keresik fel a für-
dőt, pedig aki tapasztalta már gyógyvizének
hatását, az esküszik rá. Felfedezése egy vélet-
lennek köszönhető. Az egykori lengyár lenáz-
tatás céljából keresett termálvizet 1965-ben,
és közben kincsre leltek. 

A minősített gyógyvíz vonzza az ide látogató-
kat, a gyógyászati kezelések pedig a testi ba-
jokra kínálnak enyhülést. Elsősorban mozgás -
szervi elváltozások, reumatológiai betegségek

kezelésében nyújtanak gyógyírt. Reumatológus
szakorvossal, valamint komplex balneo- és fi-
zioterápiás kezelésekkel várjuk a betegeket,
akik igénybe vehetik a medencefürdő, súlyfür-
dő, szénsavas kádfürdő, gyógypakolás, gyógy-
masszázs, víz alatti sugármasszázs, gyógytor-
na nyújtotta lehetőségeket. 

Milyen szolgáltatásokat kínálnak még?                       
Egész évben nyitva tartó fürdőnk két szabad-
téri gyógymedencével (32–38 °C), beltéri
gyógymedencével (34–36 °C), fedett úszóme-
dencével (25–28 °C), fedett tanmedencével
(30–33 °C), a nyári időszakban szabadtéri
úszómedencével (24–26 °C), csúszdás él-
ménymedencével (25–28 °C), valamint szóra-
koztató elemekkel és kígyócsúszdával felsze-
relt gyermekmedencékkel (27–30 °C) hív teljes
kikapcsolódásra.

A szaunavilágban két finn-, egy rönk-, egy gőz-,
egy infraszauna és szaunakert teszik teljessé a
pihenést. Heti három napon – a nyári időszak
kivételével – szaunaszeánszokat tartunk, va-
lamint vendégeink az éjszakai fürdőzések al-
kalmával is ellazulhatnak. A különböző illatú
felöntések eltérő hatással vannak szerveze-

tünkre. A szaunamester ilyenkor egy különle-
ges légkör kialakításán fáradozik, hogy a ven-
dég testben és lélekben is felüdülhessen. A kí-
nálatnak azonban még nincs vége: Kneipp ta-
posó, sószoba és játszóterek közül válogathat-
nak vendégeink. A gyerekeket nyaranta római
kori homokozó, 10 méteres kalózhajó, csúsz-
dák, mászókák csábítják önfeledt játékra.

A több napra érkezők hol tudnak megszállni?
Az ide látogatók több lehetőség közül – sátor,
kemping, faház, hotel – választhatnak. Min-
denkit biztatok rá, hogy szálljon meg a Thermál
Hotelben, ahol az ár tartalmazza a reggelit és
a fürdőbelépőt! Töltsön el legalább két éjszakát
a hotelben és megajándékozzuk egy kedvez-
ménykártyával, amivel számos szolgáltatást
ingyenesen vagy kedvezményesen vehet
igénybe a környéken. Jöjjön el hozzánk és fe-
dezze fel a várost, ahol egyébként Közép-
Európa legnagyobb újkori erődje is található.
Komárom – határtalanul jó. (x)

Komárom már a római korban is fontos település volt. Akkor Brigetió-
nak hívták és virágzó fürdőkultúrával rendelkezett. Az egykori fürdő-
komplexum maradványaira néhány éve bukkantak rá a régészek. Csak-
úgy, mint 1700 éve, ma is a társas élet, a kikapcsolódás egyik fontos
helyszíne a város gyógyfürdője, a Brigetio Gyógyfürdő, amelyet 2015-
ben az ókori előd tiszteletére neveztek át. Radics Török Tímeával, a für-
dőt üzemeltető Komthermal Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

VÁR A KOMÁROMI FÜRDŐ!



Fűkaszálás, bozótirtás, telek
tisztítás. 0670/6032935

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

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetválasz
tékkal. Tel.: 0620/2399198.

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

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
0630/8720564

Vállaljuk: lakások, lépcsőházak,
irodák takarítását! Mosodánk
ban mosás, vasalás, szőnyeg
tisztítás igényelhető. További:
kertek, pincék, kamrák takarítá
sa, rendezése. Várjuk vendége
inket: TippTopp Mosoda (Győr,
Árpád út 53.) Tel.: 0630/458
7765, 0670/6708268.

VILLANYSZERELÉS Győrben és
környékén. Kis munkák is. Rövid
határidővel. 0620/4026657

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.

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

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

Fák, veszélyes fák, tuják ki
vágása, koronaalakítás, sö
vénynyírás, tuskómarás, el
hanyagolt területek rendbe
tétele, Győr 30 kmes körze
tében. 0630/9715932
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• 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

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

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 vállalok.
Érd.: 0630/3762712.

EGYÉB

Vásárolok hagyatékot, köny
veket, régi biciklit, régi mo

torkerékpárt és egyebeket.
0620/5567141

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! 06
20/5299861

Régi bútorokat, festményeket,
könyveket, órákat, porcelánokat,
kristályokat, üvegtárgyakat, régi
ségeket, hagyatékot vásárolok!
0620/9379671, Németh Csaba.
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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

´́ ´́

´́

´́

Révfaluban, a Dózsa rakparton, a Széchenyi híd lábánál kihelyezett hulladékudvar mű-
ködik május 7-én, szombaton 8 és 16 óra között. A veszélyes hulladékok kivételével a
gyűjtőkonténerek fogadják többek között az elektronikai, a fém-, a műanyag, a papír-
hulladékot, a nyesedéket, a bútorokat, az építési törmeléket, és a különféle háztartási
lomokat. A hulladék lerakására a győri lakosok, a Győrben szemétszállítási díjat fizetők
jogosultak. A jogosultságukat a hulladékszállítási díj befizetéséről szóló számlával iga-
zolhatják, akiknek pedig ilyen nincs, azok a korábban kiadott Győr Kártyával vagy lakcím-
kártyával, illetve személyi igazolvánnyal érkezzenek. A GYHG Nonprofit Kft. Takács Krisz-
tián és dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselők kérésére és támogatásával üzemeltet
egyszeri alkalommal ingyenes gyűjtőpontot.

Teljes kapacitással végzi az aktuális ta-
vaszi munkákat a Győr-Szol Zrt. Város-
üzemeltetési és Kivitelezési Igazgató-

sága a város közterületein. Javában zajlik a
fűnyírás, a sövények metszése és megkez-
dődött a virágágyások előkészítése az egy-
nyári virágok kiültetésére.

Áprilisban megkezdődött és már a második
körnél jár Győrben a fűnyírás. A Győr-Szol a
vállalat saját állományával és szerződéses
partnerek bevonásával végzi a munkát. A gépek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kulturális Osztály pályázatot hirdet

KULTURÁLIS ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

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

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS RÉVFALUBAN

MÁJUSI ZSONGÁS A ZÖLDTERÜLETEKEN
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt. és az emberek dolgoztak többek között a la-

kótelepeken, a parkokban, ligetekben, a ját-
szótereken, egyes utak mellett, lakóöveze-
tekben és egyéb zöldterületeken. A szűkebb
helyeken, például fák között, villanyoszlopok
és kerítések mellett damilos kézi fűnyíróval
vágják le a növényzetet. A szolgáltató figyel
arra, hogy a fűnyírás lehetőség szerint ne
rontsa az utcák és járdák elvárható köztisz-
taságát, ezért a fűnyírókat seprőgépek kísé-
rik, míg más helyszíneken kézi légfúvóval
tüntetik el a burkolatra került nyiradékot.

Zajlik a kaszálás és sövénynyírás is. A szol-
gáltató a több mint 7.000 folyóméter sövény
rendszeres nyírásával folyamatosan javítja a
közterületek esztétikai megjelenését. A sö-
vények visszametszését tavasztól késő őszig
rendszeresen végzik, sok szakaszon a biz-
tonságos közlekedés, az utak beláthatósága
érdekében kell elvégezni a munkát.

Május első napjaiban megkezdődött a virág-
ágyak előkészítése az egynyári virágok kiülte-
tésére. A csodálatos tulipánszigetek fokozato-
san elhervadnak, így felváltják őket a nyári nö-
vények. Az előkészítő munkák részeként a cég
dolgozói a kétnyári növények, illetve tulipánok
és nárciszok hagymáit kiszedik a földből, majd
megtörténik a virágágyak tápanyag-utánpót-
lása és a kézi és gépi talajmegmunkálás.
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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

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

´́
´́Amennyiben az időjárás ilyen marad, a jö-

vő hét elején megkezdi a Győr teljes köz-
igazgatási területére kiterjedő biológiai
szúnyoggyérítést a Győr-Szol Zrt. Egy

APannon-Víz Zrt. munkatársai a csator-
nahálózatban találtak már gumilabdát,
fegyvert, mobiltelefont és kulcsokat is.

Ezek mindegyike üzemzavart okozhat a há-
lózatban, ám mégsem az ilyen extrém esetek
jelentik a legnagyobb problémát, hanem egy
mindennap használt egyszerű eszköz: a ned-
ves törlőkendő.

A szennyvízhálózat üzemeltetése során a
legnagyobb problémát az oda nem illő tár-
gyak, anyagok okozzák, melyek súlyos káro-
kat idézhetnek elő a rendszerben. A szakem-
berek napi szinten találkoznak olyan jellegű
meghibásodásokkal a csatornahálózaton,
melyeket a rendszerbe bekerülő nem lebom-
ló anyagok okozzák. Ezek közül leggyakrab-
ban a nedves törlőkendők idézik elő az ilyen
károkat, melyek felhasználása nagymérték-
ben megnőtt az utóbbi időben. Sokan azon-
ban nem is tudják, hogy ezeket nem szabad
a hálózatba dobni. 

Ugyanis dugulást okoznak a gravitációs csa-
tornahálózatban, a szennyvízátemelőkben
pedig a víz felszínére felúszva felgyülemle-
nek, és ez a szivattyúk meghibásodásához
vezethet. 

Mindez nemcsak az üzemeltetés fennakadá-
sát idézi elő, hanem rengeteg tisztítási, javí-
tási pluszmunkát is okoz a Pannon-Víz szak-

A TÖRLOKENDOK A CSATORNA
LEGNAGYOBB ELLENSÉGEI

KEZDŐDIK A SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
terepjáróra szerelt nagynyomású perme-
tezővel végzik a feladatot, az autó bejárja
a potenciás helyszíneket, és ahol indokolt,
elvégzik a kezelést. A környezetbarát szer
az alkalmazott dózisban kizárólag a szú-
nyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan
minden más élőlényre. A szakemberek
mintegy három nap alatt végeznek a fel-
adattal. A szúnyogok elleni védekezésből
a lakosságnak is ki kell vennie a részét,
amit úgy tehetünk meg, hogy megszün-
tetjük azokat a vízgyűjtőket, amelyek a
szúnyogok szaporodását segítik. Az eső-
vízgyűjtő hordót, víztárolót fedjük be, az
ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsuk
karban, hogy a csapadékvíz elfolyhas-
son, a virágcserepekben se álljon a víz
hosszabb ideig.  

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

´́ ´́

embereinek. Az ilyen hibák elhárítása sokszor
jelentős többletköltséget jelent a társaság-
nak, pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhe-
tők lennének az ilyen esetek. Kérik a lakos-
ságot, hogy a csatornahasználati illemtant
betartva a nedves törlőkendőt a WC helyett
a szeméttárolókba helyezzék!
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Vert helyzetből állt fel a Gyirmót FC csapata a lab-
darúgó-NB I. legutóbbi fordulójában. A győri
együttes hazai pályán háromgólos hátrányban is
volt már a Paks ellen, de végül hősies küzdelem-
ben sikerült egyenlítenie, így 3–3-mal zárult a
meccs szerdán. Mindez azt is jelenti, hogy még
nem búcsúzott a sereghajtó Gyirmót az élvonal-
tól. Két fordulóval a bajnokság vége előtt 5 pont
a hátránya a bennmaradást érő, 10. helyen álló
Honvédtól. Legközelebb vasárnap 16.15-kor
Zalaegerszegen lép pályára a gyirmóti alakulat.

MÉG NEM ESETT KI A GYIRMÓT
Szerző: Pécskai István

A 81 kilogrammos Ungvári Attila harmadik he-
lyen végzett a szófiai cselgáncs Európa-baj-
nokságon. A GYAC versenyzője pályafutása
harmadik Eb-bronzérméért az ukrán Manuki-
annal meccselt, és hosszabbításban nyert.

„Judo-világversenyen nem egyszerű érmet
nyerni. Jól sikerült a felkészülés, annak ellenére,
hogy sajnos a koronavírus közbeszólt, hiszen
kétszer voltam beteg. Az az időszak, amit ed-
zéssel tölthettem, így sűrű volt, de meglett az
eredménye, nagyon boldog és elégedett va-
gyok az Európa-bajnoki bronzéremmel. Az ösz-

szes mérkőzésen jól mozogtam, de nem volt
könnyű küzdelem egyik sem. A bronzmeccsen
egy kellemetlen stílusú ellenfelet sikerült le-
győznöm” – értékelte röviden az Európa-baj-
noki menetelést Ungvári Attila, aki arról is be-
szélt, hogy bátyjával, Miklóssal összefonódik a
pályafutásuk, de most fordult elő első alkalom-
mal, hogy Ungvári Miklós szövetségi kapitány-
ként állt a tatami mellett.

„Új felállás volt ez, és nyilván még szokatlan is.
Persze akadtak korábban is olyan versenyek,
ahova edző nélkül mentünk ki és egymásnak
segítettünk. Miki sokszor meg is kapja, hogy
még látszik rajta, mennyire küzdeni akar, és
szinte versenyzőként éli meg a küzdelmeket. Jó
érzés magunk mellett tudni egy tűzzel teli,
temperamentumos embert, mert ez a lendület
átragad ránk is. A bátyám rengeteg melóval ér-
te el, amit elért, ezt a hozzáállást tőlünk is el-
várja. Nekem profiként kell ehhez hozzáállnom"
– tette hozzá Ungvári Attila. A GYAC verseny-
zőjének egyik legnagyobb célja, hogy ott legyen
a 2024-es párizsi olimpián. A kétéves kvalifi-
kációs sorozat rövidesen elkezdődik.

Az Európa-bajnokság győri sikereinek másik
főszereplője Sipőcz Richárd volt, aki a +100 ki-
logrammos súlycsoportban ötödik lett.

BRONZÉRMES 
A GYŐRI „KARVALY”

UNGVÁRI HARMADIK, 
SIPŐCZ ÖTÖDIK LETT



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: május 6—12.

SZÉP-kártya-elfogadóhely

Giana tonhalsaláta, Exotic
185 g, 1616,22 Ft/kg

4199 Ft/kg

Hagyományos eljárással
füstölt szívsonka
J+T Hús Kft.

2000 Ft/kg

Sertésszív, -nyelv, -vese, -velô,
húsos császárvég, húsos csont

folyamatosan kapható.

Mangalica vékonykolbász
csemege, csípôs

Mangalica vastagkolbász
csemege, csípôs 5799 Ft/kg
Mangalica f. szalonna 2549 Ft/kg
Mangalica sült s.zsír 2199 Ft/kg

Sertésmáj

399 Ft/kg

299 Ft/db

Nescafé Intense 3in1
10x14g, 3207,14 Ft/kg

449 Ft/cs

Rege
csemegeuborka
2200 g, 9—12 cm,
908,64 Ft/kg 1999 Ft/db
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„GYEREKKÉNT ÉREZTEM A SZERETETET,
AMELYET APU KAPOTT”

A MÁGUS LÁNYA MESÉLT LAPUNKNAK

Immár négy évtized eltelt azóta, hogy a Rába ETO futballcsapatának tagjai
Győr hőseivé váltak. A gárda látványos és közönségszórakoztató játékkal, az
ikonikussá vált mesteredző, a „Mágus” becenevet kiérdemlő Verebes József
irányításával bajnoki címet nyert az élvonal 1981–82-es idényében. Lapunk a
jubileum kapcsán  cikksorozatot készít, amelyben a legendás együttes tagjai
és a hozzájuk közel álló személyek elevenítik fel emlékeiket.

Szerző: Pécskai István
Fotók: Verebes Krisztina

Ezúttal Verebes Krisztina, a legendás tréner kiseb-
bik lánya mesélt a Győr+ Médiának arról, miként él-
te meg a Rába ETO ’80-as évekbeli menetelését.

„Apu mindig könnyes szemmel beszélt az ETO-nál
eltöltött időszakáról. Nagyon sokat jelentett szá-
mára a klub. Mindezt a legjobban talán az támasztja
alá, hogy amikor Győrbe utazott, s a kocsiból kipil-
lantva meglátta a város nevét jelző táblát, nagyot
dobbant a szíve. Egyébként ugyanez az érzés lett
rajtam is úrrá, amikor a negyven évvel ezelőtti baj-
nokcsapat köszöntésére érkeztem Győrbe. Apu és
a város kapcsolata egészen különleges volt” – fej-
tette ki Verebes Krisztina.

Hozzátette, nagyon fontosnak tartja, hogy az akkori
Rába ETO emlékét méltóképpen ápolják. Úgy véli,
tudatosítani kell az új nemzedékben, mekkora tettet
hajtott végre a győri csodacsapat, amely két bajnoki

címet nyert a ’80-as években, s zsinórban ötször
volt dobogós az élvonalban.

„Az a gárda évtizedekkel előzte meg a korát. Apu szak-
tudását széles körben elismerték, európai sztár -
csapatokhoz is hívták. Nem csupán edzőként, hanem
pedagógusként és pszichológusként is segítette a já-
tékosait. Volt olyan eset, hogy egy játékost a vereség
után is megdicsért, mert látta rajta a fejlődést, az el-
tökéltséget – fogalmazott Verebes Krisztina, aki arról
is szót ejtett, miként élte meg, hogy a szurkolók imád-
ták az édesapját. –  Mindvégig éreztem a szeretetet,
amelyet apu kapott. A szerepe túlmutatott a labdarú-
gáson. Emlékszem, a legeldugottabb településen is
felismerték, fotózták, a bátrabbak oda is jöttek.”

Természetesen a Rába ETO Verebes Krisztina szí-
vében is különleges helyet foglal el.
„Egy csoda volt, amit az a csapat elért a ’80-as
években. Büszke vagyok apuékra. A számos ereklye
mellett volt egy Rába ETO-címeres üvegpoharam
is, amelyből mindig ittam. Sajnos véletlenül össze-
törött, de szeretnék majd kérni egy újat. Fontos ne-
kem” – mesélte Verebes Krisztina.

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

Verebes Krisztina édesapja ölében háromévesen.
A nővére esküvőjén készült a fotó 1982 decemberé-
ben. A legendás tréner és lánya között mindig na-
gyon jó volt a kapcsolat.

4.rész

Verebes Krisztina

05. 06.—05. 08.

Paradicsom,
II. osztályú,

spanyol499 Ft/kg




