


egy tananyagot dolgozunk ki, amit élmény lesz
tanulni. Komoly szakmai stáb állt össze, akik
mindezt segítenek formába önteni, hogy jól
használható anyagot adhassunk a pedagógusok
kezébe. Az egyeztetésen kiderült, hogy egyrészt
már folyik ilyen jellegű munka, másrészt pedig
rendkívül hasznos ötletekkel egészítettük ki a

koncepciót, amelybe a felnőtteket is be lehetne
vonni. A képzés egyik része egy hivatalos, tan -
órákon elsajátítható tananyag, a másik pedig él-
ménypedagógiai eszközökkel feldolgozható té-
makör. Természetesen számonkérési rendszer is
tartozik hozzá, ami a kor elvárásainak megfele-
lően, digitális formában lesz elérhető.”

Csak azt tudjuk igazán szeretni, amit ismerünk.
Lényeges tehát, hogy a Győrbe költöző emberek tisz-
tában legyenek városunk gazdag múltjával, hiszen így
alakulhat ki bennük kötődés, ettől lesznek „idevalósiak”.
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A tájékoztatás nem
 teljes körű. További részletek:

cégek részére

új autó?
Félévente

A hétvégén Győrben rendezték a 32. Öveges
József Kárpát-medencei fizikaverseny döntőjét.
Az idei versenyre több mint kilencszázan jelent-
keztek, közülük a legjobbak jutottak be a győri

32. ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

Dr. Dézsi Csaba András polgármester általános
és középiskolai tanárokat kért fel egy gyerme -
keknek szóló tananyag kidolgozására. A peda-
gógusok a városházán tartott szakmai megbe-
szélésen mutatták be ötleteiket.

A polgármester a Győr+ Média kérdésére vála-
szolva elmondta: „Győrinek lenni sikk ma Ma-
gyarországon. Éppen ezért fontosnak tartom,
hogy a gyermekek és a felnőttek is megtanul-
hassák azt, hogy miért így alakult Győr helyzete,
hogyan nőtte ki magát egy kiemelt gazdaságú és
kultúrájú településsé, s melyek azok a lépcsőfo-
kok, amelyek sikereken és kudarcokon át ide ve-
zettek. Az a tapasztalat, hogy sok ember költözik
Győrbe, akiknek nagy része szinte semmit nem
tud városunkról. Ahhoz, hogy valaki valóban ide-
valósinak vallja magát, meg kell ismernie rend-
kívül színes, gazdag és mély történelmét. Erre
már az általános iskola felső tagozatától kezdő-
dően felépítve, majd a középiskolában folytatva

TANÍTSUK MEG GYŐRT!
TANANYAG KÉSZÜL A VÁROSRÓL

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Vig Norbert

fináléba. „Végre két év után újra személyesen
találkozhatnak a résztvevők egymással. Online
módon nem lehet igazi versenyeket tartani, és
biztos vagyok abban, hogy a diákoknak szükségük

van ilyen jelenléti erőpróbákra. A megmérette-
tésekre azért is nagy szükség van, hogy megta-
nuljuk kezelni a stresszhelyzeteket, és meg kell
tanulni nyomás alatt teljesíteni” – emelte ki Sze-
les Szabolcs alpolgármester a megnyitón. A
társrendező és egyben a házigazda Kazinczy-
gimnázium igazgatója, Németh Tibor köszöntő-
jében arról beszélt, hogy közel húsz éve lelt ott-
honra ez a verseny a Kazinczy-gimnáziumban.
„Biztos vagyok benne, hogy azok a gyerekek,
akik idáig eljutottak, egész életükben szeretni
fogják a fizikát, és remélem, hogy a későbbiek-
ben tanítani is fogják azt a tantárgyat, hiszen ha-
talmas szükség van a fizikatanárokra.”

A nyolcadik évfolyamos diákok közül az ország-
ból és a határon túlról összesen 72-en jutottak
a döntőbe, a fiatalokra tesztek és különleges
feladatok vártak, amelyeket neves fizikusok ál-
lítottak össze.



2022. május 27. 3

A KÉPVISELŐ VÁLASZOL

A GYŐR+ KÉRDEZ
A Grabo-sátort egy modern sport- és
szabadidő-komplexummá építik át, a
környéken élők azonban azon aggódnak,
hogy az építkezéssel végleg megszűnik
a sátornál a parkolási lehetőség, és a
majdani koncertek zavarni fogják az ott
lakók nyugalmát. Radnóti Ákost, a terü-
let önkormányzati képviselőjét kérdez-
tük, jogosak-e az adyvárosiak félelmei?

A Grabo-sátor átépítésének munkálatai
megkezdésekor bejelentettük, hogy nem
szüntetünk meg parkolókat, hanem átépít-
jük azokat, és még több helyet kapnak az
autósok. Eddig is egy ideiglenes helyre, egy
betonos sportpályára engedtük parkolni az
autósokat, most ezt zárta le a kivitelező, de
már nyitva is van. Amint nyár végére elké-
szül a beruházás, több parkolóhelyet talál-
nak majd ott az adyvárosiak. Amíg zajlik az
építkezés, nyilván kellemetlenségekkel jár,
bosszantó lehet, de ezt el kell viselni.

Adyvárosnak nincs művelődési háza, ez a
megújuló helyszín lehet a városrész új kö-
zösségi tere is. Természetesen elsősorban
sportcélokat szolgál, de évente néhány
egyéb rendezvényre is sor kerül majd itt,
amelyek nem lesznek rendszeresek és nem
fogják zavarni a környéken élők nyugalmát.

Mint arról már beszámoltam, Adyváros
korábbi szégyenfoltja kívül-belül meg-
szépül, új funkciót kap, elsősorban a győri
kosárlabda-utánpótlás bázisa lesz, de a
verseny-, illetve a szabadidősportot is
szolgálni fogja, és a környék iskolái is
használni fogják. A sátor környezete is
megszépül, új burkolatot kapnak a külső
közlekedő utak, a parkolókat felújítjuk és
kibővítjük, és a zöldterületet is fejlesztjük.

Magyarország két meghatározó nagyvárosá-
ban egy nyelvet beszélnek, összeegyeztetik
terveiket és elképzeléseiket, valamint közö-
sen gondolkodnak a jövőt illetően. Dr. Dézsi
Csaba András szerint igazán gyümölcsöző le-
het a Győr–Debrecen együttműködés.

„Az a fejlődés, ami Debrecenben Papp László ve-
zetésével történik, szinte páratlan Magyarorszá-
gon. Nagyon jó a kapcsolatunk a várossal és az
ambiciózus polgármesterrel. Sok közös vonás
van a két városban, mindkettő iparilag fejlett,
egyetemi város, többféle elképzelésünk is van a
jövőről, amelyet közösen szeretnénk megvaló-
sítani” – hangsúlyozta a győri polgármester.

Elsősorban olyan együttműködésben gondol-
kodnak, ami a hazai, autóipari városok stabili-
tását segíti elő. „A legfontosabb az, hogy au-
tóipari központként, az Európában várható
adórendszer átalakítása miatt nekünk előre
kell gondolkodnunk, nem pedig kullognunk az
események után. Ha például a kormány beve-
zetne egy adórendszer-változást, mondjuk ha
megszűnne az iparűzési adó, akkor mind a két
város nagy bajban lenne. Nekünk tárgyalnunk
kell, egy egységes elgondolás mentén a kor-
mánnyal, hogy hogyan lehet azokat az erős

Debrecen polgármestere, Papp László vendégeskedett kedden
Győrben, dr. Dézsi Csaba Andrással és városházi szakemberekkel a
két település együttműködési lehetőségeiről tárgyaltak.

AUTÓIPARI KÖZPONTKÉNT IS ÖSSZEFOGUNK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

EGYÜTTMUKÖDÜNK
DEBRECENNEL

városokat talpon tartani, amelyek a gazdasá-
got viszik a hátukon!” – hangsúlyozta a győri
városvezető. A polgármester azt is elárulta,
hogy Kecskemétet és Esztergomot is szeret-
nék bevonni ebbe az együttgondolkodásba,
együttműködésbe.

„Sokféle együttműködési lehetőségről be-
széltünk. Mindkét város – Győr több évtize-
des előnnyel rendelkezik – autóipari centrum
Európában, Debrecen pedig fokozatosan az-
zá válik. Ez nagyon sok olyan közös kérdést,
problémát, lehetőséget, kihívást vet fel,
amelyre, ha együtt tudunk működni, akkor
nagyon jó megoldásokat tudunk találni pol-
gáraink érdekében. Minden tekintetben el-
kápráztatott Dézsi polgármester, egyrészt a
városfejlesztésével kapcsolatos elképzelései -
vel, másrészt az a magánmissziója, amit a
papagájok kapcsán láthattam” – hangsú-
lyozta Papp László, a cívisváros első embere.

A győri polgármestertől megtudtuk, számos
emlék köti Debrecenhez, többek között az,
hogy nagyszülei ott éltek, a fiai ott születtek
és ott végzett az orvosi egyetemen.

Dr. Dézsi Csaba András egy különleges aján-
dékot is kapott, a debreceni Tankcsapda ze-
nekar által dedikált elektromos szólógitárjá-
val lepte meg polgármester társa.

´́
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Egymillió forint támogatást adott át Szabó Jenő önkor-
mányzati képviselő a gyirmóti óvoda vezetőinek az ud-
vari játékok felújítására, korszerűsítésére. A pénz egy

része az immár hagyományosan megrendezett, népszerű
gyirmóti halászléfőző verseny adományjegyeiből, s az eladott
tombolák árából jött össze. Ezt a 300 ezer forintot a rendez-
vényt más módon is támogató Horváth Ferenc és Horváth Er-
nő, az Alcufer tulajdonosai  egészítették ki egymillió forintra.
Szabó Jenő elmondta: örül annak, hogy Gyirmóton a jó ügyek-
ben mindig összefogás alakul ki, s megköszönte mindenki se-
gítségét. Az óvoda vezetői szerint a támogatás jóvoltából biz-
tonságosabbak, korszerűbbek, érdekesebbek lesznek a gyir-
móti intézmény udvarának játékai. 

„Mekk Eleket kivontuk a forgalomból” – jelen-
tette be dr. Dézsi Csaba András polgármester
az intézmény átadó ünnepségén. „Itt fordult
elő, hogy a kezdeti felújítás nem javított, ha-
nem rontott az épület állapotán, hiszen például
olyan helyekre kerültek falak, ahol emiatt az
ablakot nem lehetett kinyitni. Most a kicsik
szép környezetben, biztonságban és jólétben
lehetnek.”

Dr. Pergel Elza alpolgármester elmondta: „A
TOP-pályázaton elnyert 170 millióhoz először
25 millió forintot tett hozzá az önkormányzat,
ám az elkezdett felújítás (a fenti okok miatt),
rövid időn belül abbamaradt. Ezután még 280
millióba kerültek a munkálatok, így közel fél-
milliárdos beruházás lett belőle, ami a belső át-
alakításon kívül magában foglalja az energeti-
kai korszerűsítést is. A most már csodálatos,
gyerekbarát, 44 férőhelyes bölcsőde majdnem

SZÉP KÖRNYEZETBEN A LEGKISEBB ADYVÁROSIAK

MEGÚJULT A KASSÁK ÚTI BÖLCSŐDE

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Kicsi gyermekek gyurmáznak az
alacsony asztalkáknál, mások el-
mélyülten játszanak a színes sző-
nyegen. Jó ránézni a modern cso-
portszobákra, az apró mosdókra, a
hangulatos sószobára a megújult
Kassák Lajos utcai bölcsődében.

luxuskörülmények között fogadja az apróságo-
kat.”  Az alpolgármester köszönetet mondott a
munkálatokban résztvevőknek, az ott dolgo-
zóknak pedig megígérte, hogy hamarosan bő-
vítik a létszámot.

„Soha nem volt ennyire lényeges megmutatni,
hogy oktatási rendszerünk a legalsóbb szintek-
től kezdve állja a versenyt, s a szülők a lakóhe-
lyükhöz legközelebb megtalálják az optimális
feltételekkel rendelkező bölcsődét” – hangsú-

lyozta dr. Szálasy László, a körzet önkormány-
zati képviselője, aki azt is elmondta, hogy az in-
tézmény udvarán két új homokozó telepítését
finanszírozta képviselői keretéből.

EGYMILLIÓ FORINTOS
TÁMOGATÁS A GYIRMÓTI
ÓVODÁNAK
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Alegjelentősebb beruházás zajlik Adyvá-
rosban, mint ismeretes, a Kuopio park és
környékének fejlesztése komplex beru-

házás, aminek egyik fontos szelete a Kodály
Zoltán és a Földes Gábor utcák parkolási rend-
jének átalakítása – hangsúlyozta Radnóti Ákos.

A Kodály Zoltán utca 2–10. szám előtti parko-
lótér átrendezése már látható, a tízemeletes
házak előtt mindkét oldalon merőlegesen ala-
kították át a parkolókat, a park felől fel is fes-
tették a helyeket az autók számára. Hátravan
még a közvilágítási oszlopok cseréje, várhatóan
június közepére végeznek a kivitelezők az ut-
carész átalakításával.

A Földes Gábor u. 9–23. számú házak mögötti
szervizúton is látszik már a végső kontúrja az
átépítésnek. A négyemeletes házak garázsai
felől megtörtént az aszfaltozás, a vele szem-
ben lévő parkolók aszfaltrétegét pedig június
elejéig dolgozza be a kivitelező.

A Földes Gábor utcában a páros és páratlan ol-
dalt összekötő hőtávvezeték cseréjét végzi el a
Győr-Szol az útfelújítást megelőzően. Ezen a

Adyvárosban a Kuopio parki parkolólemez és környezetének építésén, valamint az ezzel összefüggő
parkoló helyek bővítésén is dolgoznak a szakemberek. A legfrissebb tudnivalókról Radnóti Ákos alpolgár-
mester, a terület önkormányzati képviselője számolt be lapunknak.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Vig Norbert

szakaszon akkor kezdődhet az útburkolat fel-
újítása és a ferde parkolók merőlegessé alakí-
tása, ha már a hátsó szervizúton, a Móra-iskola
hátsó bejáratánál vissza tudják adni az autó-
soknak a parkolókat.

A parkolólemezzel kapcsolatban az alpolgár-
mester kifejtette: a Kodály Zoltán utca 10–16.
szám előtt épül a tervezett, kétszintes parkoló
az Útkezelő Szervezet közreműködésével. A
munkaterületet lehatárolták, a következő fel-
adat a leendő parkolólemez alatt húzódó
szennyvízvezeték és közvilágítási hálózat át-
helyezése, kiváltása. Ezt követően június elején
kezdődik el a parkolólemez alapozása.

Radnóti Ákos alpolgármester büszkén számolt be
a győri sportsikerekről is lapunknak. Csapatsport-
ágakban, főleg a női vonalon taroltak a győriek,

és a sikersorozat még nem ért véget. A Győri Audi
ETO KC óriási csatát vívott a bajnoki aranyéremért
a Ferencvárossal, és végül meg is szerezte az első
helyet az NB I.-ben, sőt a kézilabdás lányok a Ma-
gyar Kupában és a Bajnokok Ligájában is ott van-
nak a legjobb négy között. Az ETO női focistái
sporttörténelmet írtak, hiszen először nyerték
meg a Magyar Kupát, ráadásul bejutottak a baj-
noki döntőbe, ahol ők is a Fradival játszanak. Az
UNI Győr SZESE egyetemi női kosárlabdacsapata
is mindenkinél jobb volt a MEFOB-on, vagyis a fő-
iskolások, egyetemisták országos bajnokságán,
míg az Ipartechnika Győr SE női tekecsapata a
hazai Szuperligában szerzett aranyérmet. A Club
Aréna BMDSE női asztaliteniszezői az NB I. meg-
nyerésével feljutottak az Extraligába.

Az egyéni sportágakban is a legjobbak közé tar-
toznak a várost képviselő versenyzők, a Győri
Úszó SE olimpikonjai közül Szabó Szebasztián
egyéni csúccsal lett aranyérmes a debreceni or-
szágos bajnokságon, itt Jakabos Zsuzsanna har-
madik, Sebestyén Dalma negyedik lett, és a lá-
nyok váltóban is szereztek egy második helyet.
Szebasztián ráadásul a Csehországi Grand Prix-n
a legeredményesebb versenyző is lett az egész
mezőnyben. A Győri Atlétikai Club evezősei az if-
júsági Európa-bajnokságon férfi kormányos né-
gyesben bronzérmes helyen végeztek. 

RADNÓTI ÁKOS
ADYVÁROSI PARKOLÓ-
FEJLESZTÉSEKRŐL ÉS
SPORTSIKEREKROL 
SZÁMOLT BE
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JÚNIUS ELEJÉN 
KEZDŐDIK
A PARKOLÓLEMEZ
ALAPOZÁSA
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Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: shutterstock.com/Budimir Jevtic

Nem akármilyen rendezvény helyszíne lesz június 9–10-én az Olimpiai Sportpark. A város önkormányzata
általános iskolás diákoknak szervez környezetvédelemre ösztönző és szemléletformáló versenyt – tudtuk
meg Herman Etelkától, a Környezetvédelmi Osztály vezetőjétől. Számítanak a fogyatékossággal élő gyer-
mekekre is, a program első napján várják őket.

Avetélkedőn a tanulók környezetvéde-
lemmel és fenntarthatósággal kapcso-
latos ismeretanyaga bővül, környezet -

tudatos gondolkodásuk erősödik. A verseny ré-
vén megtapasztalhatják, hogy akár apró tet-
tekkel is számottevő változást érhetünk el, s
azt is, hogy a csapatmunka, az összefogás
hozza meg a közös sikert. A környezettudatos-
ságra és fenntarthatóságra nevelés kiemelt
fontossággal bír napjainkban, hiszen a termé-
szeti értékek megőrzése, klímatudatos hasz-
nálata szükséges ahhoz, hogy bolygónk a jövő
generációk számára továbbra is élhető legyen.

A győri önkormányzat is fontos célkitűzésének
tartja a környezetvédelmi szemléletformálást,
a közoktatásban tanulók tudásának bővítését
a fenntarthatóságról és a klímaváltozásról,

valamint a lehetőségek és teendők megis-
mertetését. A fiatalok rendelkezzenek kellő
ismeretekkel az éghajlatváltozás okairól és
hatásairól, a kiváltó okok csökkentési lehe-
tőségeiről, hiszen a jövőnk ezen a korosz-
tályon múlik.

A „ZöldGYŐR” rendezvény szeretné elérni,
hogy a diákok tudják, értsék és megtapasz-
talják, miért elengedhetetlenül fontos a kör-
nyezetünk védelme, és ők mit tehetnek
ezért. A program céljai illeszkednek Győr
2021-ben elfogadott klímastratégiájához. A
Sövény-Ökoolimpia Diákoknak az Agrármi-
nisztérium támogatásával valósul meg.

SÖVÉNY-ÖKOOLIMPIA DIÁKOKNAK

Idén először egyszínű fehér begóniákat,
összesen közel hatezer darab palántát ül-
tettek a virágoszlopokba, amelyekből 51

darabot helyeznek ki Győr-Szol munkatársai a
belvárosban. A begóniák jól tűrik a mostoha
körülményeket, az erős napsugárzást és a vá-
rosi levegőt. Ötven nagy virágládában a Szé-
chenyi téren, a Káptalandombon, a Szent Ist-
ván út melletti járdákon és a Megyeháza téren
pedig leandereket, babérokat, pálmákat és
borókákat láthatunk a nagyméretű dézsás nö-
vények mellett.

VIRÁGOSZLOPOK DÍSZÍTIK A BELVÁROST

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. Vig Norbert

Fehér begóniákkal beültetett
virágoszlopokat helyeznek ki a
Baross úton és a belváros külön-
böző pontjain. Emellett kikerül-
nek a nagy virágládák a frekven-
tált helyekre és a virágpiramisok
a különböző városrészekbe.

Radnóti Ákos alpolgármester a virágosítás
kapcsán elmondta, hogy most van itt az ideje
az egynyári virágok kiültetésének. Az ágyások-
ban közel százezer palántát már el is ültettek.
„A sétálóutcában amellett, hogy folyamatosan
takarítunk, rendet, tisztaságot tartunk, most
kirakjuk a virágoszlopokat, a virágládákat is,
olyan helyekre, ahol ágyások kialakítására
nincs lehetőség, azért, hogy még szebbé te-
gyük környezetünket. Fontosnak tartom, hogy
nemcsak a belvárosra figyelünk kiemelten, ha-
nem a lakótelepekre is, ott is virágosítunk.”

A különböző városrészekbe összesen nyolc vi-
rágpiramist szállítottak ki, két új helyszínre, a Ko-
dály Zoltán utcába és a Vasvári Pál utca–Tihanyi
Árpád út sarkára is helyeztek ki állványokat, az
adyvárosi tó környékét pedig kőládák díszítik.

„A lakossági kéréseket, igényeket is figyelembe
vesszük az ágyások, az ültetendő növények,
helyszínekkel kapcsoltban, de a szakma jóvá-
hagyásával történik meg a tervezés, az a lé-
nyeg, hogy mindig szép, esztétikus legyen a vá-
ros virágosítása.

A Győr-Szol munkatársai gondoskodnak a nö-
vények rendszeres öntözéséről, tápoldatozá-

sáról. Sok helyen ezt automata öntözőrend-
szerrel oldják meg, máshol kézi locsolás törté-
nik, a belvárosban ezt az éjszakai órákban vég-
zik. Remélhetőleg egészen őszig gyönyörköd-
hetünk a szép virágokban városszerte.
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SZEMSZ      G
Kárpát Zsolt

ISMÉT
GYERMEKNAP
VAN!
Mindössze tízévesen izgatot-
tan kémleltem az eget, bízva
abban, hogy nem lesz eső. A
vasárnapi ebéd után voltunk,
május utolsó hétvégéjén. A
szüleim megígérték, ha jó idő
lesz, irány a vidámpark. Egyre
türelmetlenebbül várakoztam,
a sötét felhők szerencsére fel-
szakadoztak. Apu csak annyit
mondott: „Nem fog esni, me-
hetünk!” Pillanatok alatt össze -
készülődtem, majd bepattan-
tunk az ezerkettes kék színű
Ladánkba és már repültünk is.
Kihasználtam minden másod-
percét az élménynek, amit ak-
kor kaptam. Megfizethetetlen,
pénzért meg nem vásárolható
délután volt. Boldog voltam,
teljesült az álmom, pedig egé-
szen egyszerű játékokból állt
az akkori, azóta már lebontott
park, de nekem mégis maga
volt a csoda. 

Sok-sok évvel később már rám
vártak izgatottan, vasárnapi
ebéd után, május utolsó hétvé-
géjén, két fiam az udvaron.
„Apu, indulunk már???” Felnéz-
tem az égre, és örömmel lát-
tam, hogy ismét eltűntek a vi-
harfelhők.   Mehetünk, srácok,
indulunk az állatkertbe! – vála-
szoltam. Lázasan készülőd-
tünk, aztán bepattantunk az
autóba, és hirtelen elkapott
ugyanaz az érzés, mint 30 év-
vel ezelőtt. Boldog voltam,
mert újra teljesült az álmom.
Kihasználtam minden másod-
percét az élménynek, amit
most kaptam, mert ismét gyer-
meknap van!   

Ádámnak kisöccse született. Nagy izgalommal
várta a hazaérkezést, és persze azonnal játsza-
ni akart vele. Amikor elmagyarázták neki, hogy
erre bizony várnia kell, lelkesedése egyből le-
lohadt. Ahogy teltek-múltak a napok, és látta,
hogy most az újszülött van a középpontban,
még jobban elszontyolodott.
Egyik este aztán kifakadt: – Nem kell nekem
tesó, tedd fel a Vaterára!

A kétéves Zsófi egy téli séta vége felé már na-
gyon didergett. Menjünk haza, mert fázik a sá-
lam! – kérlelte édesanyját.

Gáborka játszik a konyhában, utánozza az anyu-
káját, aki éppen burgonyát hámoz. A kisfiú is ne-
kilát és büszkén mondja: – Krumplizom a héjat!                                                                                              

A kis Bence rácsodálkozik egy kapirgáló ba-
romfira és megkérdezi: – Ha nincs füle a csir-
kének, akkor hogyan tud füllenteni?

A Szentiváni Tölgyes Gyereknapra hívják a 3
és 10 év közötti gyermekeket és szüleiket
május 29-én, 9–14 óra között. A Győrszent -
iváni Tanösvényen ügyességi, gyorsasági, lo-
gika feladatok, arcfestés és ugrálóvár is vár a
családokra.

Május utolsó vasárnapján 10 és 18 óra között
egy nagy cirkusszá változik a vásárcsarnok
előtti piactér a győri gyereknap alkalmából. A
Cirkusz Piknikuszon sok érdekes játék, kézmű-
ves foglalkozások, vásár, ládavasút, népi fajá-
tékok, körhinta, fotósarok, interaktív környe-
zetvédelmi kiállítás fogadja majd az érkezőket.
A színpadon mindeközben zenészek és mese-
mondók váltják egymást. Fellép az AForce1
Tánc Sport Egyesület, az Aranykapu Zenekar,
Füzi Rozi Cirkuszmesék című előadásával, Rudi
bohóc, a Somló Banda és a Kajárpéci Vizirevü
színtársulat.

Szeretjük őket úgy, ahogy vannak. Pici babaként, csörfös ovisként,
aranyos kisiskolásként éppúgy, mint a türelmünket próbára tevő ka-
maszként, és természetesen azután is. Az alábbiakban kicsik és na-
gyobbak aranyköpéseiből adunk egy csokorra valót.

GYEREKSZÁJ
KICSIBEN ÉS NAGYBAN
Szerző: J. K. A.
Fotó: O. Jakócs Péter

Luca mamája finomat főzött, a lányka, miután
jóllakott, elégedetten felsóhajt: Mama, lájko-
lom az ebédet.

Laura hittandolgozatából: Barátod felét ne kí-
vánd! Ne garázdálkodj!

Merre jártál, fiam? – kérdezi az apa a tizennégy
éves Márkot. – Nézd meg az Instán! – válaszolja
a kamasz, és rohan tovább.

CIRKUSZ PIKNIKUSZ ÉS BUBORÉK TÜNDÉR
Összeállította: Csollán Tamara Az RC Pannonhalma 2020 Rotary Club, az Uni

by the Rusty Coffee, a Mobilis és a Buborék
Tündér is összefogtak, hogy felejthetetlen gye-
reknapot varázsoljanak az Aranypart II.-re. Az
érdeklődőket 10 és 14 óra között várják a szí-
nes programok.

Vasárnap azoknak a gyermekeknek a vágya is
teljesülhet, akik a tűzoltók birodalmába szeret-
nének egy kicsit bepillantani. A Győri Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságon több próbariasztást is
láthatnak a látogatók, emeletről lecsúszó tűzol-
tókkal és szirénázó tűzoltóautókkal. A rendez-
vény délelőtt 10 órától 16 óráig látogatható.

Várják a kicsiket a ménfőcsanaki Bezerédj-kas-
tély parkjába is, ahol ugrálóvárak, arcfestés,
csillámtetkó és lufihajtogatás közül válogat-
hatnak a gyermekek. Lesz lángos, palacsinta és
fagylalt is, amiket Rudi bohóc műsora, vagy
akár a Mano Swing zenekar gyermekkoncertje
alatt is el lehet majd majszolni.

Ez a hétvége a gyermekekről szól. Programokból bizony nem lesz hiány!
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Az esemény vendégeit dr. Dézsi Csaba András
polgármester, dr. Pergel Elza alpolgármester és
Széles Zoltán, az Arrabona Eagles Motoros
Club titkára is köszöntötte.

„Az értelmileg sérültek segítői és aktivistái
nap mint nap azon dolgoznak, hogy az önök
mindennapjait könnyebbé tegyék. Hála és kö-
szönet illeti a fáradozásukat. Felejthetetlen
napnak lehetünk részesei. Együtt, közösen,
mert nekünk mindent így kell csinálnunk ve-

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: O. Jakócs Péter

Több mint ezren vettek részt azon
az állatkerti eseményen, melyet az
Értelmileg Sérültek és Segítőik
Győr-Moson-Sopron megyei Egye-
sülete szervezett. Az összefogás-
nak köszönhetően egy élmények-
ben gazdag, felejthetetlen napot
töltöttek együtt a fogyatékosság-
gal élők a támogatóikkal.

lük, azokkal, akik a nap minden órájában szá-
mítanak ránk, és ígérjük, hogy mi igyekszünk
mindent megtenni, hogy a bizalmuknak meg-
feleljünk! A támogatóknak és az ajándékot ho-
zóknak külön köszönet!" – hangsúlyozta dr.
Pergel Elza köszöntőjében. A polgármester
pedig az elmúlt évek állatkerti fejlesztéseiről
beszélt, majd kiemelte: „Sokan vagytok itt,
akik segítségre szorulnak, és azok is, akik se-
gítenek nektek. Felhívom a figyelmet arra,
hogy az állatok is segítségre szorulnak.” Arról
is beszélt dr. Dézsi Csaba András, hogy a Pa-
pagájmentő Alapítvánnyal közösen megte-

remtik az árva vagy sérült papagájoknak a
megfelelő körülményeket a normális élethez.
Széles Zoltán, az Arrabona Eagles Motoros
Club elnöke pénzadományt adott át a szerve-
zőknek, és úgy fogalmazott: „Öröm itt lenni és
látni a mosolygós arcokat."

A Rábca Néptáncegyüttes produkciója után az
értelmileg sérültek együtt mozogtak és táncol-
tak a fellépőkkel, a támogatókkal, majd min-
denkinek jutott jégkrém, amit a Rotary Club
Pannonhalma 2020 ajánlott fel. A résztvevők
ezután indultak az állatkerti kalandra.

ÁLLATKERTI  KALAND



2022. május 27. 9

Adebreceni városvezető látogatása kap-
csán gazdasági ügyekkel indult a be-
szélgetés, majd egy könnyedebb téma

következett. Hamarosan startol ugyanis a „Be-
szélgess a polgármesterrel” című sorozat. Dr.
Dézsi Csaba András szerint fontos, hogy folya-
matosan kommunikáljon a győriekkel, különö-
sen a fiatalokkal, akik szerinte nagyon érdek-
lődőek, így érdemes figyelni rájuk. „Szeretném,
ha a fiatalok számára pezsgő és nyüzsgő lenne
a város. Ha bevonnánk őket a stratégiai kérdé-

sekbe, akkor lennénk igazi egyetemi város. De
a középiskolásokat is meg kell szólítani, ezért
is gondoltam arra, hogy indítanunk kellene egy
sorozatot, ahol olyan vendégek vehetnek
részt, akik értenek a fiatalok nyelvén. Június 1-
jén a Rómer Ház melletti Nefelejcs közben Ya-
minával indul útjára a program, lesz zene is,
várunk mindenkit szeretettel!“ (A részvétel re-
gisztrációhoz kötött: iskolánként névvel ellátva
a protokoll@gyor-ph.hu e-mail-címen lehet
jelentkezni május 30., hétfő 12 óráig.)

Egy másik, ugyancsak fiataloknak szóló ese-
ményt is kiemelt a polgármester, hiszen csütör-
tökön rendezték az utolsó érmeosztást az Ár-
kádban. A városvezető elárulta: közel sem biz-
tos, hogy ezzel lezárul a program. „Szeretném,
ha minden fiatal megkapná az érmet, akinek jár.

Továbbképzése miatt csütörtök helyett szerdán látogatott a Győr+
Média székházába dr. Dézsi Csaba András. A polgármester a vizit so-
rán számos aktualitásról beszélt, a többi között arról, hogy mennyire
fontos számára az, hogy a győri fiatalokkal kommunikálhasson.

DR. DÉZSI: FIGYELNI KELL
A FIATALOKRA! 

PEZSGŐ, NYÜZSGŐ VÁROST SZERETNE A POLGÁRMESTER

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

Ez egyfajta misszió is, egy összetartozás, így el-
képzelhető, hogy keresünk új helyszíneket!“ 

Városi együttműködésekre visszatérve, a test-
vérvárosi kapcsolatok vonatkozásában a há-
ború is fókuszba került a viziten. „Borzasztó ez
a háború, ami körülöttünk zajlik. Nem gondol-
tam a békeidőben, hogy ez bekövetkezhet. A
testvérvárosi kapcsolatok azért is fontosak,
mert nemzetben kell gondolkozni, hiszen ak-
kor vagyunk erősek” – világított rá dr. Dézsi.

Mint ismeretes, a polgármester szívesen posz-
tol közösségi oldalain, ami állítása szerint nem

egyszer vitát generál – ez adta a beszélgetés
soron következő témáját. „A munkát nem elég
megcsinálni, láttatni is kell. Tény, hogy orszá-
gos viszonylatban jó a kommunikációm az át-
lagnál, de ez még nem elég. Minél több infor-
mációt közlünk, annál több emberhez jutunk
el. Nem vagyunk egyformák, mindenki mást
talál érdekesnek és ez így jó“ – fogalmazta
meg véleményét a városvezető.

A Püspökerdő védetté nyilvánítása is szóba
került. A kritikákra reagálva dr. Dézsi Csaba
András úgy fogalmazott: „A Püspökerdőt kö-
telességünk levédeni, így azonban keveseb-
bet lehet rajta változtatni. A Püspökerdő
mindannyiunk értéke. Arra biztatok minden-
kit, hogy sétáljon, túrázzon egyet a területen,
hiszen csodálatos!”
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Hogy kerültél a Győr+ Rádióhoz?
Tulajdonképpen egy véletlennek köszönhetem.
A Covid-járvány idején hirtelen nagyon sok sza-
badidőm lett. A felszabaduló energiáimat sze-
rettem volna valamilyen izgalmas és kreatív
módon lekötni. Éppen ekkor futott be a meg-
keresés Győrből, aminek nagyon megörültem,
és amiért hálás vagyok a sorsnak.

Hogy fogadtak a kollégák?
Bár csak kéthetente csatlakozom hozzájuk, na-
gyon megszerettem azt a csapatot, akikkel
együtt vezetem a reggeli műsort. E helyről is kö-
szönöm nekik, hogy befogadtak és megtűrnek a
stúdióban! A viccet félretéve: Zsuzsi, Roland és
Sanyi is sokat segített. Komolyabb szinten előtte
nem rádióztam, de mindig is érdekelt ez a műfaj.
Az adás napján fél négykor kelek, hogy reggel
hat óra előtt Győrbe érjek. A rádiós műsorveze-
tés kicsit hasonlít a zenéléshez, a stúdióban is

A MIKROFON MÖGÖTT: BALANYI SZILÁRD
A Quimby billentyűseként ismerte
meg az ország, egy ideje pedig
már a Győr+ Rádió csapatát is
erősíti. Kéthetente Bajzát Zsuzsi-
val, Nagy Rolanddal és Orosz
Sanyival vezeti a Győr+ Reggeli
műsorát. A kiváló zenészt, Bala-
nyi Szilárdot a rádiózásról, szóló-
karrierjéről, és természetesen a
Quimby zenekarról is kérdeztük.

sokszor kell a pillanat varázsát megragadni.
Amikor nálad van a szó vagy reagálsz valamire
a műsorban, az élesben megy, nem egy szer-
kesztett anyagot kapnak a hallgatók.

Hosszú ideje a Quimby mellett van önálló ze-
nekari projekted is. Merre láthatunk a nyáron,
milyen fellépéseket terveztek?
Még 2002-ben hívtam életre egy szólóprojektet
„Szilárd” néven, amivel az első években nagyon
aktívan foglalkoztam. Majd jött egy hosszabb idő-
szak, amikor a Quimby mellett nem jutott rá elég
időm. Pont a Covid előtti évben elkezdtem újra fel -
éleszteni: szépen el is indult, de ekkor beütött a
járvány, leállt a szórakoztatóipar és ezzel leállt a
zenekar is. A pandémia első időszakát én is

nehezen éltem meg, aztán elkezdtem azzal fog-
lalkozni, amihez értek: dalokat írtam. Tavaly egy
hatszámos albumot, idén pedig egy tízszámos
nagylemezt adtam ki „Na, ez az!” címmel. Készí-
tettünk hozzá egy dokumentumfilmet, ami a le-
mez megszületését mutatja be, hamarosan új kli-
pek is érkeznek hozzá. Nyakunkon a nyár, így ter-
mészetesen lesznek koncertek is: megyünk Ka-
polcsra, a  Művészetek Völgyébe, a Paloznaki Jazz
Piknikre, fellépünk a szegedi SZIN-en és a Kerek-
domb Fesztiválon Tállyán. Folyamatosan szervez-
zük a fellépéseket, Győrbe is szívesen jönnénk.

Nagyon sokakat érdekel a téma, ezért megke-
rülhetetlen. Mi a helyzet a Quimbyvel, mit
tudsz mondani a rajongóknak, mikor lesz vég-
re újra Quimby-koncert?
Hosszú szünet után idén ősszel, október 1-jén ál-
lunk újra színpadra a Budapest Parkban, ebben ál-
lapodtunk meg a srácokkal. A koncertet megelőzi
egy próbaidőszak, és én szeretném, ha télen sike-
rülne megírnunk és összeraknunk egy új Quimby-
albumot. Addig is mindenki a saját projektjeivel
foglalkozik. Tibi az Aranyakkord formációval járja
az országot, az első színdarabjának most volt a be-
mutatója a MÜPA-ban, Líviusz A kutya vacsorájá-
val koncertezik, én szintén a saját zenekarommal
készülök a nyári fesztiválszezonra.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor, Sinco

A Szilárd Piano Projekt – Galambos Dorinával és Kiss Flórával

IDÉN 
EGY TÍZSZÁMOS
NAGYLEMEZT 
ADTAM KI
„NA, EZ AZ!” 
CÍMMEL



2022. május 27. 11

Lassan itt a nyár, a kertbarátok legfontosabb dolga most az öntözés
és az arra való felkészülés.

Sajnos az elmúlt évek tavaszi időjárása nagyon
csapadékszegény volt. Már vannak az ország-
nak olyan területei, ahol az átlagcsapadék fele
sem hullik le. Nem is beszélve az altalajok je-
lentős vízkészletének csökkenéséről, a nyári
vagy akár tavaszi forróságról és a légköri
aszályról. Ilyenkor a növényeink nemcsak a vi-
zet, de a tápanyagot sem tudják felvenni, így
romlik a kondíciójuk és jóval fogékonyabbak
lesznek a rovar és gomba általi fertőzésekre.

Jó megoldás lehet a lombtrágyázás, azaz perme-
tezővel való tápanyag-kijuttatás, amit akár nö-
vényvédelemmel összekapcsolva, vagy csak ma-
gában tudunk elvégezni. Fontos tudni, hogy 25 C°
felett ez sem végezhető, mert perzselést okozhat,
sőt a gyártó általi hígításra is figyeljünk. A legjobb
megoldás, ha tudjuk a növényeinket locsolni.

Az előző években is jól látszott, hogy csak azok
a kertek, nyaralók növényei, zöldfelületei tart-
hatók fenn, ahol megoldott a vízutánpótlás,
van kiépített öntözőrendszer, vagy fúrt kút,

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

Piyawat Nandeenopparit

mert sajnos az esővíz összegyűjtése egyre re-
ménytelenebb feladat. Pedig a felfogott eső-
vízzel a legjobb a locsolás.  

Szoktam mondani, hogy locsolni húsvétkor a lá-
nyokat kell, a növényeink, kertünk az öntözést
szereti. A legjobb lenne az összegyűjtött esővíz,
vagy az állott víz, amely legalább levegő hőmér-
sékletű, de ehhez nagy víztartályokra, hordókra
vagy öntözőmedencére lenne szükségünk. Így
napközben is bátrabban öntözhetünk, mert nem
forrázzuk (hűtjük) le növényeinket.

Gondoljunk csak bele, hogy a levegő 35 C°-os,
a talaj és a növény is közel ennyi, de a kútból
feljövő víz 5-10 C° közötti, és ezt „szórjuk” rá
a növényeinkre. Egyáltalán nem teszünk jót ne-
kik, hacsak az öntözést nem reggel vagy kora
délelőtt végezzük, mert így még akár pára is
van, és még talán forróság sincs.

Az esti locsolásnak nem vagyok híve, hiszen a
talaj és a növények fel vannak hevülve, a víz hi-
deg, arról nem is beszélve, hogy az éjszaka fo-
lyamán a növények nem fotoszintetizálnak, így
a vizet sem veszik fel. Tehát egész éjjel párá-
ban, vízben állnak, ami akár a gombás fertőzé-
sek melegágya is lehet.

Amit ne tegyünk, még a gyep esetében sem,
hogy a nagy melegben elindítjuk a locsolórend-
szert, mert nem hűtjük le vele a környezetet,
csak a gombás fertőzéseknek kedvezünk.

A tuják esetében vizet és tápanyagot is a per-
metszer mellé. Ha tudunk, alakítsunk ki tányért
vagy árkot a növények tövénél, és ebbe leg-
alább hetente engedjünk 60-80 liter vizet/3-4
méteres növény esetén. A kifejlett növényt
nem kell naponta locsolgatni, elég heti kétszer
inkább bőségesen belocsolni. Ne feledjük, in-
kább ritkábban, de nagyobb vízadaggal öntöz-
zünk, így a növények nem állnak nedves, párás
környezetben, és a gombás fertőzések is ke-
vésbé jelennek meg.

A dézsában, cserépben, balkonládában nevelt
növényeinket úgy érdemes öntözni, hogy ha a
földfelszínt száraznak érezzük ujjunk érinté-
sével, akkor kell locsolni. Lehet, hogy ez na-
ponta vagy 2-3 naponta lesz esedékes, de
mindig csak akkor adjunk nekik vizet, ha a föld
felszíne száraz.

További öntözési technikákról olvashatnak a
gyorplusz.hu-n, cikkünk folytatásában.

ÖNTÖZZÜNK, NE LOCSOLJUNK!

BONSAI- ÉS KAKTUSZKIÁLLÍTÁST
rendezek Öttevényen, a Győri út 3. szám
alatt május 28–29-én. Kollégáimmal in-
gyenes szaktanácsadást nyújtunk szom-
baton és vasárnap 9-17 óráig, valamint
gyermekprogramokkal is készülünk a ter-
mészet szeretete jegyében.
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Ahetven éve született Kocsis Zoltán
(1952–2016) az elmúlt fél évszázad ma-
gyar zenetörténetének páratlan jelentő-

ségű alakja: zongoraművész, karmester, peda-
gógus, zeneszerző, hangszerelő, zenetudós,
zenei író, zenepolitikus. Mércéjének nem volt
könnyű megfelelni, hiszen szenvedélyes érték-
teremtőként mindig mindenkitől a legjobbat vár-
ta el, munkájának igényességével és hatalmas
lendületével felmérhetetlenül sokat adott a ma-
gyar zenekultúrának. Tűz, fáradhatatlanság, oda-
adás, maximalizmus – ezt sugározta magából, s
ezt tanulták tőle partnerei és muzsikus barátai,
köztük Berkes Kálmán is, a Győri Filharmonikus
Zenekar művészeti vezetője. „Kocsis Zoltánhoz
52 évnyi partnerség fűz. A vele való zenei kap-
csolatom befolyásolta egész életemet, zeneisé-
gemet, mely az őszinte játékra, a ritmusra, a fe-
gyelemre és a stílusismeretre épül” – vallja. 

A Richter János Hangversenybérlet záró prog-
ramjában a huszadik század klasszikus magyar
szerzője, Bartók Béla I. zenekari szvitje csendül fel
Berkes Kálmán vezényletével. „A bartóki mű ki-
fejezetten Kocsis Zoltánhoz kötődik, aki a zene-
szerző műveinek vitathatatlanul leghitelesebb
tolmácsolója volt. Az I. zenekari szvit még soha-
sem hangzott el Győrben, hazánkban is nagyon
ritkán, korai darabról van szó, mely könnyen be-

Kocsis Zoltán születésének évfordulóján, május 30-án ünnepeljük a Magyar Klasszikus Zene Napját. Emléke
és szellemi öröksége előtt tisztelegnek az idei eseménysorozathoz csatlakozó társulatok, köztük a Győri
Filharmonikus Zenekar is.

A MAGYAR KLASSZIKUS ZENE NAPJA

fogható, biztos vagyok benne, hogy rögtön el-
nyeri a közönség tetszését.” A május 30-ai ün-
nepi program második félidejében csendül fel a
sláger kompozíció, Brahms III. szimfóniája. „E da-
rab több ponton kapcsolódik a Győri Filharmo-
nikus Zenekarhoz. Pár évvel ezelőtt vettük le-
mezre Brahms szimfóniáit, a csodálatos III. be-
mutatóján pedig hangversenytermünk névadó-
ja, Richter János vezényelt 1883-ban. A műsor-
választással a közönség kedvében szerettünk
volna járni, reméljük, sokan tartanak velünk má-
jus 30-án 19 órától a Richter Teremben” – fo-
galmazott Berkes Kálmán.

Ősbemutatóval zárja idei évadát a Győri Filhar-
monikus Zenekar. Június 2-án csendül fel a Ka-
marazenekari bérletben a Haydn-reflexiók című
program Rajna Martin vezető karmester diri-
gálásával. Az ünnepi esten a társulat rezidens
zeneszerzője, az Erkel Ferenc-díjas Balogh Má-
té egy új, kamarazenekarra írott kompozícióval
jelentkezik, Sinfonia Nr. 1 című mű ősbemuta-
tóját hallgathatják meg a zenebarátok az Evan-
gélikus Öregtemplomban 19 órától. „Ebben a
nyugati régióban, közel Burgenlandhoz és Kis-
martonhoz a haydni klasszikus forma szá-
munkra ismerős, otthonosan beszéljük az ál-
tala megalkotott zenei nyelvet. A 21. századi
magyar zeneszerző, Balogh Máté szimfóniájá-
val reflektál a sokáig etalonként működő haydni
kifejezésmódra” – részletezi a karmester. 

A többtételes szimfónia a bécsi klasszika egyik
legfontosabb műfaja, melynek egyik kulcssze-
replője Joseph Haydn volt, aki több mint száz
darabjával önálló fejezetet írt annak történeté-
be. A Kamarazenekari Hangversenybérlet zá-
róprogramjába a mester – a zenei invenció leg-
magasabb szintjét képviselő szimfóniatermé-

sének – 1772-ben komponált 47. G-dúr hang-
nemű darabja került. „Az új kompozíció a haydni
kereteket vette alapul, kísérletet téve arra,
hogy milyen más tartalommal, korunk monda-
nivalójával és saját gondolattal tudja azt meg-
tölteni. Izgalmas koncertre készülünk június 2-
án az Evangélikus Öregtemplomban.” 

A Kamarazenekari Hangversenybérlet Haydn-
reflexiók című programja a „Magyar Klasszikus
Zene Napja” rendezvénysorozat részeként, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának támo-
gatásával valósul meg. (x)

KOCSIS ZOLTÁNRA EMLÉKEZÜNK

BARTÓK BÉLA
I. ZENEKARI SZVITJE 
MÉG SOHASEM 
HANGZOTT EL GYŐRBEN 
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Az állatkerti programok sem szorulnak háttérbe:
• 10.20-kor és 17.20-kor indul a tengerimalac-
 vonat • 12.30-kor és 16.30-kor kezdődik az elefántt-
réning • 12 órakor és 16 órakor még a pingvinsétán is
részt vehetnek látogatóink • 14 és 18 órakor ragado-
zó- és apella-látványetetést vehetünk szemügyre •
11 órakor és 15 órakor kezdődik a ZooShow 

Az Őslény Ösvényünkön nemcsak dínóinkkal találkoz-
hatnak egész nap, hanem különleges hüllőinkre is rá-
szegezhetik tekintetüket. 

Szeretné elkerülni a sorban állást? Vásárolja meg on-
line, elővételben a család belépőjét, így több időt tölt-
hetnek az állatok és a játékok között.

Fergeteges gyermeknap várja va-
sárnap a győri állatkertbe érkező
látogatókat, ahol most is a gyer-
mekeken lesz a hangsúly.

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert 

A főbejáratnál fagyival lepjük meg a gyerkőcö-
ket. A gyermekekre 10 órától 18 óráig ingyenes
légvárbirodalom is vár, a Rioter Games jóvoltá-
ból 10 órától 17 óráig lézerharcban és trükkös
szemüveg-játékban is részt vehetnek az el-
szánt vállalkozó kedvűek. Ezenfelül íjászkodás-
ban is kipróbálhatják magukat a gyerekek, va-
lamint egy Segway-pálya szórakoztatja majd
az ide látogatókat. (x)

ÁLLATI GYEREKNAP

JÖJJÖN EL MÁJUS 29-ÉN A GYŐRI ÁLLATKERTBE, 

AHOL JÁTÉKKÁ VÁLIK A VILÁG! 
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Minden készen áll a kezdésre?
Örömmel mondhatom, hogy igen. A szerződé-
seket aláírtuk és az engedélyek beszerzése is
rendben megtörtént. Május 29-én lesz utoljára
vásár az ETO Parknál. Egy hétre rá, június 5-én
vasárnap már az új helyen, az Audi Aréna par-
kolójában nyitunk. Ez egy kellően nagy terület,
nincs messze a korábbi helyszíntől, és a busz-
közlekedés is megoldott. Egyetlen hétvége
sem telik el tehát piac nélkül.

Mire számíthatnak a vásárlók?
Csak a helyszín változik, a többi jól megszokott
dolog nem. Velünk tartanak az árusaink és remé-
nyeink szerint a közönség is. Ezután is reggel hat
és délután egy óra között várjuk a látogatókat.
Az Aréna melletti terület murvás részén alakítjuk
ki az eladóterületet. Az aszfaltozott részen, va-
lamint az Aréna mögötti területen kapnak helyet
a vásárlói parkolók. A közlekedők számára fontos
információ, hogy a Tóth László utca a vásár ideje

JÖVŐ HÉTTŐL ÚJ HELYEN AZ ETO-PIAC

Június első vasárnapjától már új helyszínen, az Audi Aréna parkolójában várja látogatóit Győr legnépszerűbb
vására. A részletekről Zsolnai Antalt, az ETO-piacot üzemeltető Boiade Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Szerző: Szigeti Sándor

alatt el zárva lesz a forgalom elől, kivéve termé-
szetesen a tömegközlekedést.

A név megmarad?
A helyszínnel együtt nevet is váltunk: Aréna
Piac néven folytatjuk tovább. Aki értesülni

szeretne a legfrissebb információkról, Aréna
Piac néven talál meg bennünket a Faceboo-
kon. Bízunk benne, hogy az új helyszín ugyan-
olyan népszerű lesz, mint az előző. Mindenkit
nagy szeretettel várunk a folytatásban az
Audi Arénánál!

21

3 3
4

1. Piacterület
2. Audi Aréna Győr
3. Vásárlói parkoló
4. Lezárt útszakasz

(kivéve buszok)

„Szuper jó volt!” – konstatálta az idei megmé-
rettetést Prédlné Németh Margit, a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ igazgatóhelyet-
tese, főszervező, aki elmondta, nagyon örül,
hogy a diákok évről évre nagy szeretettel és lel-
kesedéssel jönnek a vetélkedőre.

AZ „IDŐUTAZÓK” NYERTEK

A Gyárvárosi Általános Iskola „Időutazók” csapata nyerte az idei Arrabona Évszázadai
vetélkedőt. A kilencedik alkalommal életre hívott városismereti verseny döntőjét tíz csapat
részvételével pénteken rendezték a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban. 

Minden évben egy tematika köré szervezik
a rendezvényt, tavaly Győr királyi várossá
válásának 750. évfordulója, idén pedig a
környezetvédelem állt a középpontban,
ezért a feladatok kitalálásába és a zsűrizés-
be is bekapcsolódott a Muszáj Természet-
védelmi Koordinációs Egyesület. A három-
fordulós vetélkedő döntője igazán szoros
csatát hozott, hisz az első és a tizedik he-

lyezett csapat között alig több mint 10 pont
különbség volt.

Az értékes ajándékokat Hermann-né Gesztrich
Nikoletta, az önkormányzat kulturális osztályá nak
vezetője adta át a nyerteseknek. I. helyezett:
Gyárvárosi Általános Iskola – Időutazók csapata,
felkészítő tanár: Nagy Magdolna; II. helyezett a
Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola –
Történészek újratöltve csapata, felkészítő taná-
rok: Bősze Levente, Salamon Marianna; 3. he-
lyezett a Kovács Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola – Natural Girls
csapata, felkészítő tanár: Némethné Kovács
Márta. Ismét meghirdették a versenyt győriek-
nek is, így nem csupán a város hatodik-hetedi-
kes tanulói vehettek részt rajta.

Az Arrabona Évszázadai vetélkedő jövőre ün-
nepli 10. születésnapját. A kerek évfordulóra
már elkezdték a felkészülést a szervezők, el-
mondásuk szerint igazán nagy durranásra van
kilátás a jövő évi verseny kapcsán. 

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Ács Tamás
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FOGADÓÓRA

Szeles Szabolcs alpolgármester, 
önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart

június 15-én, szerdán 17–18 óra között
a Pinnyédi Művelődési Házban
(Győr, Szent Vendel u. 9.),

június 16-án, csütörtökön 17–19 óra között
az Olimpiai Sportpark nagytermében
(Győr, Radnóti Miklós utca 46.).
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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: B, C 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
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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. értesíti a járművezetőket, hogy a kezelésében lévő, Dunakapu téri mélygarázs-
ban 2022. május 27-től május 30-ig takarítási munkák zajlanak. A munka zavartalansága és a
járművek biztonsága érdekében a még ott parkoló autósoknak a létesítményt el kell hagyniuk.
Parkolásra május 30-án reggel 7 órától lesz ismét lehetőség a Dunakapu mélygarázsban.

PÉNTEKTOL BEZÁR A MÉLYGARÁZS

Agyereknapon, május 29-én, vasárnap
újra megnyílik Győrben, a Bisinger sétá-
nyon a „vizes” játszótér, melyet a város

önkormányzatának jóvoltából először 2013-
ban használhattak a gyerekek. A létesítményt
üzemeltető Győr-Szol Zrt. munkatársai elvé-
gezték a szükséges karbantartási munkálato-
kat, így a különleges játékok újra rendelkezésre
állnak. A játszótér mindennap 10 és 20 óra kö-
zött várja a látogatókat. Az eszközök kedve-
zőtlen időjárási körülmények esetén automa-
tikusan leállnak. A különleges játszótéren a

NYIT A „VIZES” JÁTSZÓTÉR
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt. gyerekek különböző, vízzel kapcsolatos játék-

szerekkel játszhatnak, méghozzá úgy, hogy
közben a víz útját maguk irányítják, a játékokat
ők „üzemeltetik”. A játékelemek között találha-
tóak nyitható-zárható zsilipek, ugrálókövek,
vízkiemelő spirál, tekerős kút, vízköpő kakas-
hinta, csónak, ivókút és több csobogó, vízköpő,
fúvóka teszi még érdekesebbé a parkot.

A terület megfelelő használatát segíti a kihelye-
zett tájékoztató tábla. A felszerelések és a ját-
szótér biztonságát a területet megvilágító kan-
deláberek és térfigyelő kamerák segítik, a ját-
szótér közelében nyilvános illemhely található.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat pályázatot hirdet közalkalmazotti munkakör betöltésére:

KARBANTARTÓ MUNKATÁRS
Feladatok: bölcsődei udvarok karbantartása, kisebb karbantartási feladatok elvégzése. 

Feltételek: 18. életévet betöltött magyar állampolgár, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, minimum 8
általános iskolai végzettség vagy szakmunkás szakképzettség.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 13.

A pályázat benyújtásának módja:Egyesített BölcsŐdei Intézményhálózat, GyŐr, Kodály Zoltán utca 18. vagy
e-mailben: ebititkarsag@gyoribolcsodek.hu. A pályázaton fel kell tüntetni a 219/2022-es iktatószámot

´́



A bruttó bérigényét tartalmazó fényképes szakmai önéletrajzát
és motivációs levelét, valamint az adatkezelési nyilatkozatát,
amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes ada-
tainak kezeléséhez, az alábbi e-mail-címre várjuk: munka-
ugy@gyorszol.hu, vagy a GyŐr-Szol Zrt. Munka-bérügyi Osz-
tály, 9024 GyŐr, Orgona u. 10. postacímre. A borítékra kérjük,
írja rá, illetve az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni:
Számlázási ügyintézŐ pozíció.

2022. május 27. 17

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Nonprofit Kft. Radnóti Ákos alpolgár-
mester, önkormányzati képviselő és dr. Szálasy
László önkormányzati képviselő kérésére és tá-
mogatásával a háztartásokban felhalmozódott
lom jellegű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpon-
tot üzemeltet egyszeri alkalommal. A hulladék
átvételére kizárólag gyűjtőhelyen van lehetőség.
Az ideiglenes gyűjtőpont június 4-én 8 és 16 óra
között lesz Győr-Adyvárosban, a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Iskola udvarán. Bejárat az in-
tézmény Sport utca felőli kapuján. Itt elhelyezhet
elektronikai, fém-, papír-, műanyag hulladékot,
nyesedéket, építési törmeléket, csomagolóanya-
gokat, bútorokat, berendezési tárgyakat stb. (Ki-
véve a veszélyes hulladéknak számító anyago-
kat!) A hulladék beszállításához hozza magával
a korábban kiadott Győr Kártyáját vagy lakcím-
kártyáját vagy hulladékdíjszámláját. A lomtala-
nítás a rendőrség és a városrendészet kiemelt
biztosítása mellett zajlik. A Győr, Reptéri úti hul-
ladékudvar június 4-én zárva tart. 

Győr-Szol Zrt. Számlázási és díjbeszedési
csoportja felvételt hirdet az alábbi munkakör
betöltésére:

NYÁRI
NAGYTAKARÍTÁS
ADYVÁROSBAN!

SZÁMLÁZÁSI
ÜGYINTÉZO
Főbb feladatok: kimenő számlák elkészítése egyedi és
tömeges számlázórendszerben, számlák ellenőrzése •
banki befizetések könyvelése banki bizonylatok és feladá-
sok alapján • folyószámlák egyeztetése, rendezése, havi
zárásokban való részvétel • ügyféllevelezések, kapcsolat-
tartás ügyfelekkel • iktatási, postázási feladatok • egyéb
adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: minimum
középfokú végzettségm • Word, Excel magas szintű is-
merete • önálló, megbízható, pontos munkavégzés • ki-
váló kommunikációs és problémamegoldó készség. Az
elbírálásnál előnyt jelent: mérlegképes könyvelői vég-
zettség, hasonló területen szerzett tapasztalat. Foglal-
koztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos, ru-
galmas munkarend. Bérezés: Megegyezés szerint és ca-
feteria-juttatás. Jelentkezési határidő: 2022. június 10.

´́Lakossági felhasználóink már a Díjnet
rendszeren keresztül igényelhetik
elektronikus számla szolgáltatásunkat,

ahol gyorsan és kényelmesen rendezhetik
számlájukat a Pannon-Víz Zrt. felé. 

Ha még nem tette meg, első lépésként re-
gisztráljon a www.dijnet.hu weboldalon. Ezt
követően a rendszer e-mailben visszajelzést
küld önnek a regisztráció sikerességéről,
majd a kiállított számlákról, melyekre ha
szüksége van, azokat bármikor letöltheti és
ki is nyomtathatja. 

KÖRNYEZETTUDATOS MEGOLDÁS A PANNON-VÍZNÉL

VÁLTSON E-SZÁMLÁRA!

Már nem kell hosszasan sorban állnia a postán, egyszerűen és
kényelmesen intézheti számlabefizetéseit bárhol, bármikor!

Az elektronikus számlákat kiegyenlítheti egyedi
utalással, csoportos beszedési megbízással,
vagy az e-számla szolgáltató rendszeren
(Díjnet) keresztül átutalással, bankkártyával
vagy mobiltelefonról. Az online számlázás to-
vábbi előnyei, hogy bármikor könnyen vissza-
kereshetőek és otthonában sem foglalják a he-
lyet. Ennek a modern, környezetbarát számlá-
zásnak és fizetési megoldásnak köszönhetően
ön nemcsak saját ügyintézését könnyíti meg, de
hozzájárul környezetünk fenntartható fejlődé-
séhez is, hogy minél kevesebb fát vágjanak ki.

Váltson e-számlára, csökkentsük a papír fel-
használását, és hogy még több szabadideje
maradhasson az igazán fontos dolgokra!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

További információért látogasson el honlapunkra: www.pannon-viz.hu

Június 1-jén kinyit az Aranypart I. és az Aranypart II. szabadstrand. A Győr-Szol Zrt. koordi-
nálásában mindkét helyszínen többek között megmetszik a fákat, lenyírják a füvet, lefestik
a padokat, kihelyezik a víz mélységét jelző bójákat, valamint a helyszínre szállítják az élet-
mentéshez szükséges csónakot.  A szabadstrandokon 8 és 20 óra között mentőőr felügyeli
a területet, emellett illemhely, zuhanyzó és öltöző teszi komfortosabbá a kikapcsolódást.

SZABAD A STRAND!



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

Fűkaszálás, bozótirtás, telek
tisztítás. 0670/6032935

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. 0620/2399198.

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

Komplett fürdőszobafelújítás,
átalakítás, burkolás, víz és vil
lanyszerelés. 0630/8720564

Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érd.:
0670/3636633.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Telefon: 06
70/2458931.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést ga
ranciával, engedménnyel vál
lalok. Érd.: 0630/3762712.

EGYÉB

Vásárolok hagyatékot, köny
veket, régi biciklit, régi mo
torkerékpárt és egyebeket.
0620/5567141

A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum verse
nyeztetési eljárás útján bér
be adja a működtetésében
álló, Győr, Stelczer út 14.
alatti, 64 nmes üzlethelyi
séget. Információ: www.ro
mer.hu/letoltes/stelczer.pdf

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! Érdeklődés: 0670/384
6557.

Tetőjavítás, tetőbeázás meg
szüntetése, ereszcsatorna
takarítás, javítás, viharkár
gyors elhárítása. Tel: 06
20/2273612.

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig
30/7605814

Kerítések, kapuk javítása
 készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 0670/2237957.

Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, zárcsere, zárjavítás, be
állítás. Telefonszám: 0670
2237957

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

• 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

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, teljesen
felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
60–90 nmes, 24 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Sziget vá
rosrész és Bán Aladár utca
kizárva (Hirdetésszám: 776)

Adyvárosi, összkomfortos,
68 nmes, 3 szobás, távfűté
ses, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne győ
ri, komfortos/összkomfortos,
4955 nmes, 1+fél, illetve 2

szobás, gáz vagy központi
fűtéses, határozotthatáro
zatlan bérleti szerződéses,
esetleg magántulajdonra,
Kossuth Lajos vagy Bán Ala
dár utca és Sziget városrész
kizárva. (Hirdetésszám: 27) 

Szigeti, komfortos, 61 nmes,
2 szobás+étkezős, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződé
ses, felújított lakást cserélne
marcalvárosi, belvárosi, szige
ti, komfortos, 3 szobás, maxi
mum 60 nmes, gáztávfűté
ses, határozatlan bérleti szer
ződéses, rendezett lakásra.
(Hirdetésszám: 36)

Gyárvárosi, komfortos, 44 nm
es, 1+fél szobás, gázfűtéses,

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!

2022. május 27.18

határozott bérleti szerződé
ses, félig felújított lakást cse
rélne adyvárosi, marcalvárosi,
szabadhegyi, összkomfortos,
komfortos, maximum 53 nm
es, 1+fél vagy 2 szobás, táv
gázfűtéses, határozott/határo
zatlan bérleti szerződéses la
kásra, kutyatartási lehetőség
legyen. (Hirdetésszám: 40) 

Adyvárosi, összkomfortos, 49
nmes, 2 szobás, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne győri,
komfortos vagy összkomfor
tos, 4550 nmes, 1+fél szo
bás, gáz, távfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses la
kásra. Újváros, Sziget, kizárva.
(Hirdetésszám: 53) 

A mindszentpusztai AUTISTA LAKÓOTTHON
felnôtt autista fiatalok ellátására 
munkatársakat keres több mûszakos 
munkarendben:

• ÁPOLÓ
ápolói végzettséggel

• GONDOZÓ
pszichiátriai gondozó/szociális gondozó
és ápoló/szociális és mentálhigiénés 
szakgondozó végzettséggel

Heti 20 órára, egy mûszakos munkarendben:

• FEJLESZTÔ PEDAGÓGUS
gyógypedagógus/gyógypedagógus autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon/konduktor/pedagógus/
szociálpedagógus  végzettséggel In

fo
rm

ác
ió

, j
el

en
tk

ez
és

: 

30
/4

69
-6

52
7



2022. május 27. 19

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Önkormányzati Osztály Közbeszerzési 
Csoport pályázatot hirdet

KÖZBESZERZÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Főosztály pályázatot hirdet

JOGÁSZ 
munkakör betöltésére. 

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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály pályázatot
hirdet

ANYAKÖNYVVEZETŐ 
munkakör betöltésére. 

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

Május 29-e és június 4-e között rende-
zik meg idén a Győribaba Fesztivált. A
program babakocsis felvonulással in-

dul a belvárosban, ahol a három legszebben
feldíszített babakocsit, és a legötletesebben be-
öltöztetett hordozós családot díjazzák is. A ren-
dezvényt bemutató sajtótájékoztatón az önkor-
mányzat nevében dr. Pergel Elza osztotta meg a
fesztivállal kapcsolatos gondolatait: „Nagy öröm,
hogy Győr ismét nívós, hagyományokkal bíró
eseménynek szolgál otthonául. Ezúttal még győ-
ribb fesztivált álmodtak meg a szervezők.”

A rendezvény ideje alatt összefoglalnak min-
den, családtervezéssel, fogantatással, váran-

EGY FESZTIVÁL A BABÁKÉRT, A CSALÁDOKÉRT
dósággal, szüléssel, vagy éppen kisgyermek-
gondozással kapcsolatos győri és Győr kör-
nyéki programot és szolgáltatást. Lesz újra -
élesztés-oktatás, kismamatorna, babamasz-
százs, de koncertek is színesítik a kínálatot.
„Kapaszkodójegy” vásárlására is lesz lehető-
ség, ennek bevételéből a kórház szülészeti
osztályának szeretnének falra szerelhető ka-
paszkodókat vásárolni. Hajtó Péter első a tá-
mogatók sorában, az önkormányzati képvise-
lő száz darab jegy megvásárlásával segíti a jó-
tékony kezdeményezést.

A fesztivál részletes programját a gyoribaba.hu
oldalon olvashatják az érdeklődők.
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Szabó Ottó igazi klublegenda, játékosként
350 bajnokin szerepelt a Rába ETO felnőtt -
csapatában, és összesen 69 gólt szerzett.
Három évtizedben (az 1970-es, az 1980-as
és az 1990-es esztendőkben) is pályára lé-
pett zöld-fehér színekben. Pályafutása csú-
csa persze a ’80-as években volt, amikor két
bajnoki aranyat, két ezüstöt és egy bronzot
nyert a győri együttes.

„Egészen hihetetlen, hogy már négy évtized
eltelt az 1982-ben megnyert bajnoki címünk
óta. Nagyon jó volt a személyes találkozó,
amelyet a klub szervezett a jubileum apro-

Immáron négy évtized eltelt azóta, hogy a Rába ETO futballcsapatá-
nak játékosai Győr hőseivé váltak. A gárda látványos és közönség -
szórakoztató játékkal, a „Mágus” becenevet kiérdemlő Verebes József
irányításával bajnoki címet nyert az élvonal 1981–82-es idényében. A
jubileum kapcsán lapunk cikksorozatot készít, amelyben a legendás
együttes tagjai, a hozzájuk közel álló személyek és a szurkolók eleve-
nítik fel emlékeiket.

„FELEJTHETETLEN IDŐSZAK VOLT,
CSODÁT TETTÜNK” 7.rész

Szerző: Pécskai István
Fotók: eto.hu

A legendákkal készített sorozat hetedik
részének bővebb változatát online felü-
letünkön, a gyorplusz.hu honlapon
olvashatják.

póján. Felelevenítettük a közös emlékeket,
nosztalgiáztunk, visszarévedtünk a múltba.
Belegondolni is hátborzongató, mit értünk el.
Felejthetetlen időszak volt, csodát tettünk.
Az egyik évben még a kiesés ellen harcol-
tunk, aztán a következő idényben pedig már
bajnokok lettünk – emlékezett vissza Szabó
Ottó, aki szerint a tudatos építkezésnek volt
köszönhető a gyors javulás. Verebes József
vezetőedző érkezése volt a kulcs. Új edzés-
módszert és játékstílust vezetett be, amely-
nek szuggesztív hatása volt az egész keretre.
„Hihetetlenül szimpatikusan és készségesen
állt minden futballistához, kivétel nélkül az
összes játékost maximálisan felkészítette a
mérkőzésekre. Ennek hatására elkezdtek
jönni az eredmények, a közönség és a csapat
pedig egymásra talált.” Hozzátette, máig há-
lás a szurkolók szeretetéért.

Gyurmánczi Attila büszke rá, hogy a Rába ETO
aranycsapatát erősítette

„Tisztán előttem van a kép, amikor Székesfe-
hérvárra utaztunk, a Videoton elleni idegenbeli
derbire. Nem túlzás, összefüggő kocsisor ala-
kult ki a város és Győr között, annyi drukkerünk
utazott el bennünket biztatni. A hazai találko-
zókon pedig tényleg leírhatatlan hangulat ala-
kult ki, a közönség volt a tizenkettedik játéko-
sunk” – fogalmazott Szabó Ottó.

Gyurmánczi Attila hangsúlyozta, hatalmas
megtiszteltetés volt számára, hogy a Rába
ETO-t erősíthette 1979 és 1983 között.

„Fantasztikus csapatunk volt, amelyet nem-
csak Magyarországon, de külföldön is sokan
szerettek. Nagyon szép évek voltak, pályafutá-
som legfényesebb időszakának tekintem az
ETO-nál eltöltött esztendőket. Felejthetetlen
mérkőzéseken léphettem pályára. Két bajnoki
címet nyertünk, amire máig büszke vagyok” –
jegyezte meg az egykori focista.

Szabó Ottó nemrég szívműtéten esett át, a gyógyulásért küzd
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A győri gárda és a Fradi is ötven ponttal zárta a
tabellát, s mivel az egymás elleni mérkőzések
alapján döntetlenre állt a két csapat, a gólkü-
lönbség rangsorolt – az ETO javára (269–243).

A csapat ezzel revansot vett a Ferencvároson,
amely tavaly nagy meglepetésre megnyerte a
pontvadászatot. Az aranyérmet visszaszerző
ETO története során a tizenhatodik alkalommal

Óriási sikert ért el az UNI Győr-SZESE női ko-
sárlabdacsapata, amely megnyerte az egyete-
mi bajnokságot. Tavaly bronzérmesek lettek a
győri rendezésű négyes döntő végén dr. Barthalos
István tanítványai, most viszont a miskolci fi-
náléban minden képzeletet felülmúlt az együt-
tes. Az elődöntőben a Debrecent verték 58–
52-re Perl Zsófiáék, a nagydöntőben pedig 68–
58-re múlták felül az ELTE-t. „Az álmaimban ott
volt ez a szereplés, de bevallom, még mindig ne-
hezen hiszem el. Amit műveltek a lányok egész

VISSZASZEREZTÉK A BAJNOKI CÍMET

Ahazai éremeső egyúttal a legeredménye-
sebb egyesület cím begyűjtését is jelen-
tette a Graboplast Győri VSE kajakosai

számára a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Baj-
nokságon. A győri vizeken, a Mosoni-Dunán
megrendezett rangos viadalon a rendező klub
sportolói 12 arany-, 9 ezüst-, valamint 9 bronz-
medállal zártak az éremtáblázat élén. Összesí-
tésben a második helyet a KSI, a harmadikat pe-
dig az UTE szerezte meg. A favoritok közül, a fel-
nőttek mezőnyében mindkét párost megnyer-
tük: a nőknél Csay Renáta és Czéllai-Vörös Zsó-
fia, a férfiaknál Boros Adrián és a lágymányosi
Őry Zsombor állhatott a dobogó legfelső fokára. 

Czéllai-Vörös Zsófia ráadásul duplázni tudott, hi-
szen egyesek között is magyar bajnoki címet ün-
nepelhetett. Nem sikerült jól ugyanakkor a szét-
lövés a Világjátékokért való kvalifikációra Boros
Adriánnak, aki végül egyéniben a harmadik he-
lyen zárt, így riválisa, Noé Bálint utazhat majd az
USA-ba. Az ifik számára egyben EB-válogató volt
a szombati nap: Kolozsvári Brúnó első, Varga Oli-
vér második helyen végzett a K1-es futamon,
azaz kettős győri sikert arattak ifjú maratonistá-
ink. A utánpótlás korosztály versenyzői temérdek
érdemmel és pontszerző hellyel járultak hozzá
az összetettbeli győri sikerhez.

Szerző: Pécskai István
Fotó: Audi ETO KC

A végletekig kiélezett csatában
nyerte meg az élvonalbeli magyar
bajnokságot a Győri Audi ETO KC
női kézilabdacsapata. Az együttes
az utolsó fordulóban 28–25-re
diadalmaskodott a Debrecen ott-
honában, s noha a nagy rivális
FTC-Rail Cargo Hungaria 38–16-
ra verte a Vácot, az ETO örülhe-
tett az aranyéremnek.

hódította el a magyar bajnoki címet. A győri
csapat ebben az idényben triplázhat, hiszen a
Magyar Kupa-, illetve a Bajnokok Ligája-trófea
megnyerésére is van esélye. „Nagyon boldog
vagyok! Ez az első bajnoki aranyérmem a pá-
lyafutásom során. Franciaországban sem nyer-
tem soha bajnokságot, ezért is különleges szá-
momra ez a medál” – fogalmazott Estelle Nze
Minko, az ETO francia légiósa.

Faluvégi Dorottya számára az elmúlt időszak
nehézségeire jelentett gyógyírt a diadal. „A ko-
ronavírus-járvány miatt rendkívül viszontagsá-
gos éveket tudhatunk magunk mögött. Végre
ez az idény úgy sikerült a bajnokságban, ahogy
szerettük volna. Nagyon örülök, hogy a tabella
élén végeztünk” – mondta a jobbszélső, aki bí-
zik benne, hogy az ETO a Magyar Kupát és  BL-t
is megnyeri az idei szezonban.

A GYŐRI KLUB LETT A 
LEGEREDMÉNYESEBB 

évben, megfejelve ezzel a hétvégével, az erőn fe-
lüli, csodálatos. Nem tagadom, minden tudásom
beleraktam ebbe a szezonba, és nagyon jó visz-
szaigazolást kaptam a lányoktól” – kezdte dr.
Barthalos István, aki két fronton küzdött idén a
csapattal, hiszen gyakorlatilag az egyetemi gárda
szerepelt az NB I/B Piros csoportjában. A mos-
tani aranyérem azzal is együtt jár, hogy a győri
csapat képviselheti Magyarországot a július
közepén, Lengyelországban rendezendő Euró-
pai Egyetemi Játékokon.

VALÓRA VÁLT AZ ÁLMUK
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A magyar férfi kormányos négyes
bronzérmet szerzett a Varesében
rendezett ifjúsági evezős Európa-
bajnokságon. A csapat öt tagjából
négy sportoló a GYAC kiválósága. A
budapesti Szigeti Ferenc, valamint
a GYAC-os tehetségek: Shah Amir,
Boros Áron, Gasztonyi Péter össze-
állítású csapat Tóth Dániel kormá-
nyossal 500 méternél a második
helyen haladt a későbbi győztes tö-
rökök mögött, majd visszacsúszott
ugyan a harmadik pozícióba, de vé-
gig nagy csatában volt a házigazda
olaszokkal. A magyar egység végül
alig több mint egy másodperccel
maradt le az ezüstéremről.

Ficsór Dávid televíziós riporterként, műsorvezető-
ként, valamint újságíróként erősíti a Győr+ Média
csapatát, és emellett a futballpályán is sikeres.
Nyolc hónapnyi szünet után a téli átigazolási sze-
zonban szerződött Csornára, ahol a tavaszi idény-
ben mindössze két gólt kapott. Az együttes a leg-
utóbbi 13 meccséből az összeset megnyerte.

„Olyan klubnál szerettem volna szerepet vállalni,
amelynek komoly tervei vannak. A Csorna ilyen csa-
pat, jó helyre kerültem, remekül érzem magam. Ki-
váló a közösség, sok jó futballista alkotja az együt-
test, kiemelném a csornai legendát, kapustársamat,
Lőre Palit, aki sokat segít nekem – mesélte Dávid,
aki szeretne példát mutatni az utánpótlásban pallé-
rozódó fiataloknak. „Igyekszem a lehető legtudato-
sabban élni. Odafigyelek a táplálkozásra, az edzésre,
az alvásra, a regenerációra, egyszóval mindenre,
amivel meghosszabbíthatom az életem, és termé-
szetesen a pályafutásomat. Akárcsak a legendás ví-
zilabdázó, Benedek Tibor, én is a kemény munkában
hiszek. Mindig ez a mentalitás vitt előre.”

A 35 éves labdarúgó számára rengeteget jelent a
biztos családi háttér. Két kisgyermek édesapja, a

Ficsór Dáviddal a kapuban szárnyal a Csorna focicsapata a Győr-Moson-Sop-
ron megyei első osztályban. A gárda egy fordulóval a bajnokság vége előtt, a
Kapuvár elleni 2–0-ás idegenbeli diadallal bebiztosította bajnoki címét, s bí-
zik benne, a következő idényt már az NB III.-ban kezdheti meg.

FOCISTAKÉNT IS SIKERES
A GYŐR+ MÉDIA MUNKATÁRSA

FICSÓR DÁVID BAJNOKI CÍMET ÜNNEPELHETETT

Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcali Gábor

felesége pedig Jakab Petra, aki korábban a női NB
I.-ben és a válogatottban futballozott. „Hálás va-
gyok a páromnak, aki mindenben támogat. Igyek-
szünk úgy nevelni a gyermekeinket, hogy szeressék
a sportot” – tette hozzá a kapus.

Dávid korábban a Mezőkövesd színeiben az NB I.-
ben is pályára lépett. Hobbija a főzés és a gyepgon-
dozás, a futás pedig kikapcsolja. Bár sikeres ember,
legfontosabb számára az alázat. „Jólesik a gratulá-
ció, de nehezen tudom kezelni, ha szemtől szembe
dicsérnek. Hálás vagyok a Győr+ Média munkatár-
sainak, amiért így állnak hozzám– tette hozzá.

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 27—június 3.

SZÉP-kártya-elfogadóhely

1499 Ft/kg

5799 Ft/kg

Sertéskaraj csont nélkül

2549 Ft/kg

Pápai extra sonka

2999 Ft/kg

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

Kinder Joy

kartonos ár

199 Ft/db

Sertés húsos császárvég, szív, 
nyelv, máj folyamatosan kapható

259 Ft/db

Mangalica vastag kolbász
csemege, csípôs

Mangalica vékony kolbász
csemege, csípôs 4199 Ft/kg
Mangalica f. szalonna 2549 Ft/kg

Mangalica kenômájas

Mang. parasztmájas 3099 Ft/kg
Mang. zsír 1 kg 2199 Ft/kg
Mang. zsír 0,5 kg 1199 Ft/kg

Nescafé 3:1
Intenso

10x14 g, 3207,14 Ft/kg

449 Ft/cs




