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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hétfőn, a Széchenyi-egyetem koncertter-
mében rendezik meg „Az év győri sport-

csillagai 2022-ben” gálát, ahol az elmúlt év
legeredményesebb győri sportolóit díjazzák.
Hat kategória győztesei és helyezettjei állhat-
nak majd a színpadra, valamint az elmúlt év
két ifjú sportolóját, felfedezettjét, és az edző-
ket szintén megismerhetik a jelenlévők.

Több különdíjat is kiosztanak, és az est
fénypontjaként gazdára talál a „Győr Sport-
jáért Életműdíj”. 

A gálaest megálmodója és mentora, Pálfalvi
Gábor lapunknak elmondta, ezúttal sem
volt könnyű feladata a 13 fős kuratórium-
nak. Elsősorban a férfiak mezőnye bizonyult
nagyon erősnek, Eb-, valamint világbajnoki
ezüst- és bronzérmesek maradtak le a kép-

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése javaslattételi felhívást
tesz közzé 

„GYŐR MEGYEI JOGÚ
VÁROS DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető cím és

„PRO URBE GYŐR” 
díj 2023. évi adományozására. 

Az elismerés adományozására javaslatot tehet töb-
bek között Győrben működő egyházi szervezet, győ-
ri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése
alapján, párt győri szervezete, Győrben működő te-
lepülési nemzetiségi önkormányzat, kamara, gazda-
sági és szakmai érdekképviselet, közigazgatási szerv,
bíróság, ügyészség, rendőrség, valamint a győri ön-
kormányzat fenntartásában vagy működtetésében
lévő intézmény, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ön-
kormányzat és a győri közgyűlésben mandátummal
rendelkező önkormányzati képviselő. Díszpolgári ki-
tüntető cím adományozható azon személynek, aki
az életével, a munkásságával vagy a teljesítményével
Győr városának olyan maradandó érdemeket szerez,
amely példaként állítható az utókornak. Pro Urbe
Győr díj adományozható azon személynek vagy kö-
zösségnek, aki vagy amely a társadalmi, a gazdasági,
a tudományos, a művészeti vagy az irodalmi életben,
a város múltjának megőrzésében vagy az egészség-
ügy, az oktatás, a közművelődés, a sport területén
tartósan kiemelkedő munkát végez. 

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat
postai úton lehet benyújtani Győr Megyei Jogú Vá-
ros polgármesterének címezve (9021 Győr, Város-
ház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb
2023. február 9. napján megérkezzen a címzetthez.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kér-
hető: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Jogi és Önkormányzati Osztályán az 500-101-es telefon-
számon. A vonatkozó rendelet és javaslattételi felhívás, va-
lamint a javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány
és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató
megtalálható a www.gyor.hu című honlapon.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

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

JOGÁSZ
munkakör betöltésére.

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

GYOR SPORTCSILLAGAIT DÍJAZZÁK´́
Szerző: Pécskai István

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, nem lakás célú
helyiségeit bérleti díjra történő nyílt pályáztatással, bérleti licit hirdetmények
útján bérbe adja.

A részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján
(üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. központjában (9024 Győr, Orgona u. 10.), valamint a  www.gyor.hu honlapon
Városháza/Vagyonhasznosítási felhívás/Helyiség bérbeadás menüpontban tekinthetők meg 2023. január
16-tól január 30-ig, ahonnan a bérleti licit formanyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1.) Vagyongazdálkodási
Főosztály Vagyonhasznosítási Osztályán ügyfélfogadási időben, vagy telefonon: 96/500-236, 96/500-277.

Részletes ismertetés a bérleti licit hirdetményekben található.

A bérleti licit ajánlatok beérkezésének határideje: 2023. január 30., hétfő 12 óra
A bérleti licit tárgyalások helye: Városháza, Győr, Városház tér 1., Zechmeister II. terem
A bérleti licit tárgyalások ideje: a hirdetményekben megadott időpontokban.

zeletbeli dobogóról. Hét győri egyesület
versenyzői és csapatai tíz sportágban kép-
viseltetik magukat a gálán. Összesen kilenc
sportolót, hat csapatot és négy edzőt, illet-
ve sportági vezetőt díjaznak. A gála fővéd-
nöke dr. Dézsi Csaba András, Győr város
polgármestere, aki egyúttal a rendezvényt
beszédével megnyitja.

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján értékesíti

2023. február 15-én:
• Győr, Bácsai út 18.; lakóház, udvar, gazd. ép.; Hrsz.: 10357; Teleknagyság: 1095 nm;

Kikiáltási ár: 80.000.000 Ft
• Győr, MOL-kút mellett; kivett gazdasági ép., udvar; udvar; Hrsz.: 11674/1, 11677;

Teleknagyság: 2 ha 3.947 nm  és 1521 nm; Kikiáltási ár: 1.500.000.000 Ft

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási FŐosztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-227, ügyin-
tézŐ: Tóthné Szabó Noémi), valamint az interneten (www.gyor.hu Városháza/ Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.



Aktuális, Győrt érintő kérdésekből ez-
úttal sem volt hiány a polgármesteri
viziten, csütörtökön ugyanis ismét rá-

diónk stúdiójába látogatott dr. Dézsi Csaba
András. Az úszásoktatással kapcsolatban foly-
tatott tárgyalás mellett a városvezető beszélt
a Pannon-Víz Zrt. helyzetéről, valamint több-
ször kiemelte a közvetlen kommunikáció, a la-
kossággal történő párbeszéd fontosságát.

A szerdai, úszásoktatással kapcsolatos
egyeztetésről kérdezték elsőként a műsorve-
zetők a polgármestert. „Drámai lett a helyzet,
ez persze több tényezőből tevődik össze. Azt
mondtam, hogy beszéljük meg a közös dolga-
inkat, és ha közvetlenül kommunikálunk, ak-
kor megoldást találhatunk a problémákra” –
mutatott rá dr. Dézsi Csaba András.

Mint kiderült, számos győri intézmény ve-
zetőjével is tárgyalt az elmúlt időszakban a
polgármester. „A kulturális intézmények is
próbálnak túlélni úgy, hogy a nehézségek el-
lenére is élményt tudjanak biztosítani a kö-
zönségnek” – ismerte el a győri kulturális
élet területén dolgozók munkáját a város -
vezető, majd rátért a Pannon-Víz helyzetére.

„A minisztériumban, de a nemzeti víziköz-
művek vezérigazgatójával is tárgyaltunk

2023. január 20. 3

SZEMSZ      G

P. Csapucha Adrienn

KINCSET ÉR
A KULTÚRA
Mint minden másnak, úgy a
kultúrának is felértékelődött a
szerepe napjaink vészterhes
időszakában. De a művészek, a
kultúra jeles képviselői is küz-
denek a nehézségek ellen és
igyekeznek gyorsan reagálni a
felmerülő problémákra. Győr-
ben sincs ez másként. Mert az
tény, hogy kultúra nélkül ugyan
lehet, de nem érdemes élni. Egy
színházi darab, egy kiváló kon-
cert, vagy éppen egy múzeum-
látogatás élménye garancia a
felhőtlen kikapcsolódásra, arra,
hogy kizökkenjünk a szürke
hétköznapokból és újra feltöl-
tődjünk.

Január 22-én, a magyar kultúra
napján nemcsak Kölcsey Feren-
cet és az általa ezen a napon le-
tisztázott Himnuszt ünnepeljük,
hanem mindazokat, akiknek
fontos hagyományaink őrzése,
nemzeti tudatunk erősítése,
szellemi értékeink ápolása.

Városunkban rengetegen fára-
doznak azért, hogy egy magas
színvonalú, pezsgő kulturális
élet működjön Győrben. Társu-
lataink pedig előadásaikkal a
város jó hírét viszik szerte a vi-
lágba. Van mire büszkének len-
nünk, és lesz is, hiszen 2023-
ban sem maradunk kultúra nél-
kül. A kultúra ugyanis kincset ér,
s nekünk, nézőknek is felelős-
ségünk az, hogy tovább építsük
értékeinket.

Fasang Árpád zongoraművész
szavai pedig csak megerősíte-
nek a hitemben: „Ez az örök-
ség tartást ad, ezzel gazdál-
kodni lehet!”

VIZITELT A VÁROSVEZETŐ

DR. DÉZSI: HA KÖZVETLENÜL
KOMMUNIKÁLUNK, MEGOLDÁST
TALÁLHATUNK A PROBLÉMÁKRA
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Vig Norbert

többször, Rácz Attilával, a Pannon-Víz Zrt.
vezetőjével közösen. A vízellátás ugyanis
alapfunkció, arra koncentrálunk, hogy Győr
ne szenvedjen hiányt semmiben! Látni kell
azonban, hogy az energiaárak növekedése
miatt, csak ennél a szolgáltatónál 6-7 milli-
árd forintos áremelkedéssel számolunk a
korábbi 2 milliárddal szemben” – ismertette
a polgármester.

Dr. Dézsi Csaba András kiemelte, nagyon
fontos a nyitott városháza program, hogy a

győriek minden témában elmondhassák a
véleményüket, mint például az úthálózat fej-
lesztése. „Ötszáz kilométer úthálózat van
Győrben, de ha ide vesszük a Győrhöz tarto-
zó külterületi úthálózatot is, akkor ez a szám
eléri a 800 kilométert. Van további 500 kilo-
méternyi járda, és 400 kilométernyi kerék-
párút. Borzasztó állapotokat örököltünk,
igyekszünk mindenre megoldást találni. Lé-
pésről lépésre haladunk, itt van jelentősége
a képviselőknek is, hogy jelezzék a felmerülő
problémákat, illetve azt, ha egy beruházás
nem történik meg, vagy nem megfelelően
zajlott a kivitelezés. Végig kell menedzselni,
és ha ezt egy képviselő nem teszi meg, ak-
kor jön a polgármester” – emelte ki a város
első embere. „Soha nem szeretem, ha valaki
azt bizonygatja, hogy mit, miért nem csinált
meg, arra kell törekedni, hogy mit hogyan
oldjunk meg” – tette hozzá.
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MÁJUS

Győr polgári életét bemutató graffiti készült
az Arrabona-udvar bejáratánál, a DM-üzlet
oldalfalára. A grafika Almási Zétény nevéhez
fűződik, a festményt pedig Ozsváth Gergely,
a Hősök együttes tagja készítette el.

Egy új, minden mozgási igényt kielégítő
sportpark létesült Pinnyéden, a Jávor Pál ut-
cában. A modern szabadtéri konditerem le-
hetőséget teremt az ott élőknek arra, hogy
ingyenesen mozogjanak, sportoljanak,
egészségesen éljenek.  

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg
Győr újvárosi részén az Öt Templom Feszti-
vált május 12–16. között. Ezúttal is igényes
koncertekkel, előadásokkal várták a közön-
séget a szervezők.

Megkezdődött Győrben az egynyári virágok ki-
ültetése, a Győr-Szol mintegy húsz dolgozója
naponta átlagosan 14 ezer tő növényt helyezett
ki előre terv és rajzok szerint a virágágyásokba.

Csíkszereda lett Győr legújabb testvérvárosa,
az erről szóló megállapodást május közepén
írta alá a két városvezető Győrben.  

A múzeumi világnap alkalmából mutatták be
a nagyközönségnek a megújult Kovács Mar-
git Állandó Kiállítást. A győri származású ke-
ramikusművész alkotásai még 1974-ben
leltek otthonra a Kreszta-házban.

EZ VOLT AZ ÉV / 2. RÉSZ

FEJLODÖTT, SZÉPÜLT VÁROSUNK´́

Nehéz, küzdelmes év áll a város mögött, de az országon is végigsöprő járvány, és az energiaárak
brutális emelkedése közepette is megőrizte pénzügyi egyensúlyát Győr. A nehézségek ellenére is
fejlődött, szépült városunk.

Megújult a Kassák úti bölcsőde, a 44 férő-
helyes intézmény a belső átalakítás mellett
kívül energetikai korszerűsítésen is átesett,
a beruházás közel félmilliárd forintba került,
önkormányzati és TOP-forrásból.

Idén először egyszínű fehér begóniákat, ösz-
szesen közel hatezer darab palántát ültettek
a belvárosi virágoszlopokba, amelyekből 51
darabot helyezett ki a Győr-Szol.

JÚNIUS
Június első vasárnapjától új helyszínen, az
Audi Aréna parkolójában várja a vásárlókat,
árusokat az „ETO-piac”.

Az Ünnepi Könyvhét eseményei június 9. és
11. között zajlottak városunkban könyv -
újdonságokkal, író-olvasó találkozókkal.

Kikerültek a napvitorlák a játszóterekre, ösz-
szesen 66 helyszínen mintegy nyolcvan esz-
köz védi a naptól elsősorban a homokozókat
és a csúszdás játékokat.

Átadták a Móra Ferenc Sportiskolai Általá-
nos Iskola és Szakgimnázium új, modern ko-
sárlabdapályáját. A pálya megépítése a győri
önkormányzatnak és a Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetségének köszönhető. 

Június 3–19. között rendezték meg a XVII.
Magyar Táncfesztivált és a 7. Gyermektánc
Fesztivált.

Közösségi összefogásra hívtuk olvasóinkat,
nézőinket, hallgatóinkat. Győr első kerekes -
székes csapatának, a Győri Szekereknek
megalakulásához, a sporteszközök beszer-
zéséhez kértünk segítséget. Előzetesen 1
millió forint volt a cél, végül 1.111.000 forint
gyűlt össze a jó szándékú győriek segítsé-
gével. Az összeget Knézy Jenő, a Győr+
Média vezérigazgatója június közepén adta
át a Győri Szekerek képviselőinek.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kon-
zorciuma által bruttó közel 30 milliárd fo-
rintból megvalósult a „Mosoni-Duna torko-
lati szakaszának vízszint rehabilitációja” eu-
rópai uniós beruházás, melyet már régóta
várt a régió lakossága. A projektzáró rendez-
vényt június 23-án tartották a Mosoni-Duna
torkolati műtárgynál.

Június végén a Jaurinum Összművészeti
Fesztivál várta a színház, a zene és a szak-
rális értékek kedvelőit több helyszínen, szí-
nes előadásokkal.

Szent László-nap alkalmából Szent László-
érem díjban részesült Csepi László, Malasits
Zsolt Ferenc, Pálfalvi Gábor és Radek József.

JÚLIUS
Két év után újra megrendezték a Győrkőc
Fesztivált, három nap alatt tíz helyszínen
mintegy ezer program várta a családokat.  

„Energiát adunk a győrieknek! Lámpaégő-
csereprogramot indítunk ősszel, LED-re
cseréljük a világítótesteket a lakásokban” –
jelentette be a polgármester július elején.

Összeállította: Földvári Gabriella
Fotó: Győr+



Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
munkatársat keres: 

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

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

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

www.eeszi.hu
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Gyárvárosban, a Tompa utca Nagysándor
József útra csatlakozó ágánál burkolat -
cserét hajtottak végre 200 négyzetméte-
res szakaszon.

A marcalvárosi víztorony melletti területen
adták át hazánk legnagyobb és legmoder-
nebb görparkját. A közösségi tér minden
gördülő sporteszközzel használható: a vál-
lalkozó szellemű sportolók BMX-kerékpár-
ral, rollerrel, görkorcsolyával, gördeszkával,
illetve snakeboarddal és streetboarddal is
száguldhatnak rajta.

Európai uniós támogatással, 537 millió fo-
rintból újultak meg a Szigethy Attila és az
Ipar út fontos szakaszai.

A Reptéri út Martin út és Hűtőház út kö-
zötti 1152 méteres szakasza újult meg a
Széchenyi 2020 program keretében el-
nyert európai uniós támogatásnak kö-
szönhetően. Az önkormányzat egy másik
európai uniós támogatással, a „Kerék -
páros közlekedési hálózati infrastruktúra-
és szolgáltatás-fejlesztés Győrben” című
projekt keretében építette meg a Reptéri
út mellett futó kerékpárutat, mely a gya-
logosok számára is biztonságos közleke-
dést jelent. Ez a beruházás bruttó 260 mil-
lió 360 ezer forintba került. Az útburkolat-
felújítás, a kerékpárút építése, a csapa-
dékvíz elvezetése mellett a közvilágítás is
megújult a szakaszon.  

AUGUSZTUS
Biztonságosabb lett a József Attila út–
 Királyhágó utca csomópont, ahol többek kö-
zött új balra kanyarodó sávot alakítottak ki,
kicserélték az aszfaltréteget, felújították a
járdát és csapadékvíz-elvezető is készült
összesen 78 millió forintból.

Steve Hackett, a Genesis egykori tagja adott
koncertet a Djabe együttessel közösen a
Richter Teremben.
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Az eseményen köszöntőt mond dr. Dézsi
Csaba András polgármester, majd átadja a
Győr Közművelődéséért és a Győr Művésze-
téért díjakat. Loschitz Ferenc, a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ közművelődé-
si szakembere a város kulturális életében

Szerző: Földvári Gabriella

GYOR MUVÉSZETÉÉRT 
ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DOLGOZNAK
A sokszínű magyar kultúrát köszöntik Győrben is, a magyar kultúra
napi ünnepi eseményt lapzártánk után, pénteken 17 órától rendezik
a városháza dísztermében.

végzett kimagaslóan eredményes közműve-
lődési tevékenysége elismeréséül veheti át
a Győr Közművelődéséért díjat. Kovács Ildikó
kerámiaszobrász és Maszlay István színmű-
vész pedig Győr kulturális életében végzett
kimagasló művészeti tevékenységéért Győr
Művészetéért díjban részesül. Az ünnepsé-
gen a Győri Nemzeti Színház művészei
adnak műsort.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepel-
jük január 22-én, annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon
fejezte be a Himnuszt. Az évfordulóval kap-
csolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak, gyökereink-
nek, felmutassuk és továbbadjuk a múltun-
kat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

´́ ´́

„Számos kisebb-nagyobb ügyet intéztünk el,
hiányt pótoltunk, fejlesztettünk, felújítot-
tunk” – sorolta dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester, s azzal kezdte: „2020-ban 123
darab, 2021-ben 98 darab, 2022-ben pedig
68 darab, összességében tehát 289 fát ül-
tettünk el ebben a városrészben.

Az idén két jelentős és fontos fejlesztés va-
lósult meg Győrszentivánon. Az önkormány-
zati és uniós forrásból megszépült épületben
a településrészhez méltó, és biztonságos he-
lyen kezdhették meg a tanévet a bölcsődések.

Győrszentiván Győr fontos, közkedvelt kertvárosa. Az önkormányzat – elsősorban a helyi ügyeket
jól ismerő dr. Sík Sándor képviselő úr kérései alapján – a Covid, az energiaválság és a szomszédunk-
ban zajló háború városunkat is sújtó következményei ellenére – az utóbbi három évben minden le-
hetséges módon közreműködött a gondok megoldásában.

MI TÖRTÉNT GYŐR VÁROSRÉSZEIBEN? 1. RÉSZ

GYORSZENTIVÁNON MEGÚJULT A BÖLCSŐDE,
MÁR MÉRIK A LÉGTISZTASÁGOT IS

´́

A győri önkormányzat 30 millió forintot külö-
nített el a rekonstrukcióra. Ebből kicserélték
négy csoportszoba, valamint a sószoba pad-
lózatát. Nedvesség ellen is szigetelték a he-
lyiségeket. A korábbi egészségtelen bitume-
nes teraszt elbontották, helyette modern,
akadálymentes terasz épült. A víz- és
szennyvízvezetékeket is kicserélték, megújult
a villamossági hálózat, a falakat kifestették.
Energia-korszerűsítésre közel 170 millió fo-
rintot költöttek, új kondenzációs kazánt épí-
tettek be.  

A másik lényeges fejlesztés a légszennye-
zést mérő modern berendezés üzembe he-
lyezése. Ennek a közbeszerzése folyamatban

van, ára valószínűleg megközelíti a 200 mil-
lió forintot. Egy hasonló berendezés addig is
működik a városrészben. 

Képviselői javaslatra megújult a Törökverő utcai
buszmegálló peronja, felújítottuk a Bárányréti
úti járdát, a Kálmán Imre úton – ahol a vízelve-
zetést is hatékonyabban oldották meg – átépí-
tettük a gyalogos felüljáró rámpáit, a Barackos
utca kétrétegű felületi zárást kapott. A Váci
Mihály úti gyalogos híd környezetében is javí-
tottuk a járdát. A Fecske és a Fenyő utca közötti
szakaszt 31 millió forintból építettük meg. A
Sugár utcában és Tsz úton szalagkorlátot léte-
sítettünk, és beton terelőelemeket telepítet-
tünk, az új temetőnél bővítettük a murvás par-
kolót. Több helyen – például a Lőtér utcában, a
Sugár utcában, a kertvárosi utakon és a Kör té-
ren – padkarendezésre, árokkarbantartásra
került sor. A Naphegy és a Rigó utcában a köz-
világítás rekonstrukcióját végeztük el. 

Sajnos nagy esőzések idején néhány helyen
áll a víz, ezeket a múltban történt elsősor-
ban kivitelezési hiányosságok és hibák okoz-
zák. Ezeket a gondokat – ha egy csapásra
nem is tudjuk – mielőbb meg kell oldanunk. 
Győrszentiván a város sajátosan értékes ré-
sze, mely a nehézségek ellenére továbbra is
kiemelt figyelmet kap” – nyilatkozta érdek-
lődésünkre dr. Dézsi Csaba András.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Illusztráció
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Adyváros legnagyobb beruházása lát-
ványos szakaszához érkezett a Kuo-
pio parkban. A parkolólemez vasbeton

szerkezete már készen van, a festési, villa-
mossági, gépészeti, lakatos szakipari munkák
vannak még folyamatban. A parkban a köz-
művek kiépítését, a járdák előkészítését vég-
zik, és már a futópálya vonala is kirajzolódott.

„166 új parkolóhellyel bővül Adyváros a be-
ruházás kapcsán, de a Földes Gábor utcában
is mintegy félszáz plusz új beállóhelyet ala-
kítottunk ki, s a Kodály Zoltán utcában is let-
tek újak, amik már elkészültek, s ez jelentős
mennyiség, nagy előrelépést jelent a parko-
lási gondok megoldásában. Az is fontos volt
az itt élők számára, hogy a parkolólemez
mellett az elhanyagolt zöldterület is meg-
újuljon” – hangsúlyozta a politikus.

Javában zajlik az adyvárosi Kuopio park fejlesztése, mint arról már többször beszámoltunk, 2,5 milliárd
forintból parkolólemez épül és a parkot is felújítják. Radnóti Ákos alpolgármester, aki Adyváros egyik
önkormányzati képviselője is, szerdán a munkálatok menetéről számolt be.

JÓL HALAD A KUOPIO PARK FEJLESZTÉSE
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A környéken több helyen megtörtént már az
útfelújítás, a járdaépítés, a parkolóhelyek
átépítése. A Kodály Zoltán utcában elké-
szültek az új parkolóhelyek, a Földes Gábor
utcában is kialakították az új beállókat, jár-
dát építettek és aszfaltfelújítást is végeztek
a Győri Útkezelő Szervezet koordinálásá-
ban. Márciustól intenzívebb munka indul,
elkezdődhet az aszfaltozás, a parkban a fák,
a növények ültetése, a parki eszközök, a pa-
dok kihelyezése.

Radnóti Ákos bízik abban, hogy májusra-
júniusra elkészül a beruházás és az adyvá-
rosiak birtokba vehetik a parkolót, a parkot.
„Köszönöm a lakók türelmét, kezdetben új-
donság volt, hogy nagyszabású munka zaj-
lik, kicsit türelmetlenebbek voltak a környé-
ken élők, de a hosszú évek óta várt beruhá-
zás most végre megvalósul, és hamarosan
használhatják is az adyvárosiak” – hangsú-
lyozta az alpolgármester. 

A többi között erről is tájékoztatták az
úszósport közel 30 városi képviselőjét azon
az egyeztető tárgyaláson, amit a polgár-
mester kezdeményezésére hívtak össze
szerda délután. Az egyeztetőn a város
úszással foglalkozó szakembereinek színe-
java megjelent. Jelen voltak a versenysport,
az amatőr úszók, valamint a rekreációs vagy
egészségügyi tevékenységek képviselői is. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester el-
mondta, hogy az energiaválság okozta nehéz-
ségek ellenére előbb-utóbb lesz lehetősége

FEBRUÁRBAN MEGNYITHAT A TANMEDENCE
Az energiaárak drasztikus
emelkedésének ellenére a győri
önkormányzat megnyithatja
február elején az Aqua Sport-
központ tanmedencéjét a spor-
tolni vágyók előtt, ehhez azon-
ban szükség van az Úszó Nem-
zet Program támogatására is. 

az önkormányzatnak arra, hogy megnyissa a
korábban kényszerűségből bezárt uszodáit.
Ez csak a fokozatosság jegyében történhet
meg.  A városvezető elmondta azt is, hogy a
bezárás óta eltelt időszakban felülvizsgálták
a városi uszodák állapotát, áttekintették azo-
kat a lehetőségeket, amelyekkel energiahaté-
konyabbá tehetők ezek az intézmények. 

Nagy Gergely László, az Aqua Sportközpontot
is üzemeltető Győr-Projekt Kft. igazgatója
hangsúlyozta, a medencék újranyitásáról fo-
lyamatosan tárgyalnak az úszószövetséggel.
Az energiatakarékossági intézkedéseket már
megtették, ám a megemelkedett költségeiket
csupán az Úszó Nemzet Program forrásaiból
tudnák tovább csökkenteni. A tárgyalások jól
állnak, és reményeik szerint február elején ki
is nyithatják a sportközpont tanmedencéjét.
A versenymedence LED-világításának cseréje

még folyamatban van, a korszerűsítés április
végére készülhet el. 

Nagyobb a gond a Magyar Vilmos Uszodában,
itt teljes modernizációra lesz szükség, kilyukadt
a medence alja, ezt újra kell betonozni, burkolni.
Erre az üzemeltető már kért árajánlatokat, és
reményeik szerint a beruházást be is tudják épí-

teni az idei költségvetésbe. Ha ez sikerül, az
építkezés az év második felében el is készülhet.

Úgy tűnik, egyelőre a megszokottnál kevesebb
pályán kell osztoznia a győri úszósport képvi-
selőinek, ám jó szervezéssel és időbeosztással
mindenki bejuthat a medencékbe. Ennek a
szervezői munkának a megkönnyítésére ha-
marosan internetes felületet is létrehoz a Győr-
Projekt Kft., ahol rugalmasan tudnak majd pá-
lyát foglalni az úszósportok képviselői.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Vig Norbert
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Városunkban összesen mintegy 4 ezer
szociális bérlakás található, akiknek
gondot jelent a lakbér megfizetése,

azokat egy átgondolt lakbértámogatási
rendszer segíti. A jövedelemhatárt a min-
denkori minimálbér bruttó összege alapján
határozzák meg. Ez 2022-ben 200 ezer fo-
rint volt, 2023-ban 232 ezer forint lett.

Lakbértámogatásra jogosult az az érvényes
lakásbérleti szerződéssel rendelkező sze-

Ingyenes, a dohányzásról való leszokást 
támogató foglalkozásokkal várjuk!

Jelentkezés: 
• Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ
• Győr, Szent Imre út 41. 3. em. • efiprogram.gyor@gmail.com
• 96/507-900/8575 mellék • www.facebook.com/efigyor

AZ EGÉSZSÉGE A TÉT!
Mondjon NEMET a cigire!

LAKBÉRTÁMOGATÁS
TÖBBEN ÉS MAGASABB ARÁNYÚ TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

mély, akinek a háztartásában együtt élő
személyek egy főre jutó jövedelme nem ha-
ladja meg a minimálbér bruttó összegének
70 százalékát, azaz egyedül élő személy
esetében a 162.400 forintot. 

A gyermekét vagy a gyermekeit egyedül ne-
velő szülő, továbbá olyan háztartás eseté-
ben, melyben tartósan és súlyosan beteg
személy él, vagy olyan kétfős házastárs ese-
tében, ahol mindkét személy nyugdíjas, a
minimálbér 50 százalékát, azaz 116 ezer fo-
rintot. Egyéb háztartás esetén a minimálbér
40 százalékát, 92.800 forintot.

További változás, hogy a lakbértámogatás
jogosultság-megállapításánál nem veszik fi-
gyelembe a lakás nagyságát. Az „előtakaré-
kos” bérlakásokban lakó bérlők továbbra is
50 százalékos, míg a nyugdíjasházban lakó
bérlők 33,5 százalékos mértékű alanyi jogú
támogatásra jogosultak.

FEBRUÁRBAN MEGEMELT NYUGDÍJ ÉS 13. HAVI JUTTATÁS IS ÉRKEZIK

GYŐRBEN TÖBB MINT 27 EZER EMBERT ÉRINT
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: shutterstock.com/Goksi

Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy februárban
az emelt nyugdíjuk mellett érkezik a tel-
jes 13. havi is, ami nagy segítséget je-

lenthet számukra a jelenlegi nehéz időszak-
ban.

A kormány már eddig is jelentősen emelt a
nyugdíjakon, visszavezette a 13. havi nyug-
díjat, és nyugdíjprémiumot is kaptak a szép-
korúak. 2010 óta minden évben sikerült
megóvni a nyugdíjak értékét, az idei 15 szá-
zalékos emeléssel ez a tendencia folytató-
dik. A januártól esedékes emelés az öregségi
nyugdíjak mellett a nyugdíjszerű ellátásokra

is kiterjed. A februárban érkező 13. havi
nyugdíj már ezt a megemelt összeget is tar-
talmazza.

Magyarország lakosságának negyede, közel
két és fél millió ember részesül nyugdíjban,
vagy más nyugdíjfolyósítási körbe tartozó
ellátásban a KSH adatai szerint. Győrben ta-
valy több mint 132 ezren éltek, közülük 27
ezernél is több a nyugdíjas, a 65 év felettiek
száma pedig 26.485 volt.

A megemelt összeggel az átlagnyugdíj 205
ezer forint lett. Tavaly másfélszeresére
emelkedett a legmagasabb összeget kapó
nyugdíjasok száma. A KSH adatai szerint az
egy évvel korábbi adatokhoz képest mintegy
másfélszer annyian kapnak 300 ezer forint
feletti nyugdíjat. 2021-ben a legmagasabb
juttatási kategóriába eső nyugdíjasok száma
123 ezer volt. 

Január elsejétől megváltoztak az önkormányzati bérlakás bérlői
által igénybe vehető támogatás jövedelemhatárai, többen és
magasabb arányú támogatásra váltak jogosulttá.
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„A jeles napokat régen is megünnepeltük,
most a kétéves, koronavírus okozta kény-
szerszünet után ismét szeretnénk vissza-
hozni a közösségi összejöveteleket. Éppen
ezért a bentlakásos otthonokban és a klu-
bokban is lesz farsangi mulatság. Zenés
programokat tervezünk, amelyben részt
vesz a saját dalkörünk, és meghívott ven-
dég is, aki kedvelt és közismert dallamokat
játszik. Az otthonokban elsősorban a közös
éneklésen lesz a hangsúly, de több helyen
hagyományos népi játékokkal szórakoztat-
juk a lakókat. Természetesen a fánk sem
hiányzik majd az asztalról. A klubok is kü-
lönbözőképpen készülnek, van, ahol jelme-

Nehéz időszak volt az elmúlt
két év az idős embereknek, a
kényszerű bezártság különösen
megviselte őket. Vajon mire
számíthatunk idén, milyen
programokat szerveznek az ott-
honok lakóinak és a nyugdíjas-
klubokba járóknak? – erről kér-
deztük Kányai Róbertet, az
Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény igazgatóját.

FARSANGI MULATSÁG FÁNKKAL ÉS SOK ZENÉVEL

ÚJRA LESZNEK 
KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK

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

zes farsangot tartanak. A lényeg, hogy
mindenhol kisebb közösségben ünnepel-
hessenek a tagok.

Tavasszal szeretnénk újra nyitni, s megszer-
vezni a hagyományos rendezvényeinket.

Ilyen például a családi nap, amikor a hozzá-
tartozók is bejöhetnek és a lakókkal együtt
vehetnek részt a szórakoztató programo-
kon. Fontosak a generációs találkozások,
ezért húsvét táján és szüret idején újra vár-
juk a gyerekcsoportokat. Jó hangulatot, és
nagy élményt jelentenek ezek az órák az
időseknek, különösen az óvodások és a kis-
iskolások látogatása.

A majális az egyik kiemelt rendezvényünk
volt minden évben, amelynek a helyszíne
vagy az intézményünk udvara, vagy a Ká-
lóczy téri park. Reméljük, hogy idén ismét
megtarthatjuk, de mindemellett számunkra
a legfontosabb szempont az ellátottjaink
biztonsága” – mondta Kányai Róbert.

Pintér András kertészmérnök, a kertbarát
kör elnöke a Városháza Ezüst Emlékérmét
vehette át ez alkalomból dr. Laczkovits-
Takács Tímea önkormányzati képviselőtől „a
ménfőcsanaki városrészben évtizedeken át
kifejtett aktív és lelkiismeretes közösség-
szervező, valamint a helyi kertkultúra fej-
lesztése érdekében végzett magas színvo-
nalú szakmai tevékenységéért.”

A kertbarát kör az első civil szervezetként ala-
kult meg, és a mai napig a művelődési központ
részeként működik. Az elmúlt évtizedekben a
kertészet minden ágát felölelő – a zöldség-, a
gyümölcs-, a dísznövénytermesztés, a borá-
szat, valamint a feldolgozás témakörben –,
színvonalas szakmai előadásokat, kertészeti
bemutatókat, borversenyeket tartottak. „Mi,
kertbarátok egymást is okítjuk, felügyeljük egy-

ÁTADTA A STAFÉTÁT A MÉNFŐCSANAKI KERTBARÁT KÖR ELNÖKE

A Ménfőcsanaki Kertbarát Kört 34 évvel ezelőtt Pintér András és Szabadi János alapította a helyi
művelődési házban, mintegy 80 lelkes hobbikertésszel, annak érdekében, hogy számukra különböző
szakmai programokat szervezzenek. A klubot ez idő alatt Pintér András vezette, aki pénteken ünne-
pélyes keretek között adta át a stafétabotot Finta Csabának.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

más tevékenységét, együtt örülünk a sikerek-
nek, egy igazi barát kör kovácsolódott össze” –
hangsúlyozta a leköszönő elnök. Az évek alatt
a tagok elsajátították a kertészet tudományát,
amelynek eredményeképpen gyönyörű virá-
goskertek születtek, virágzó szőlő-, gyümölcs-
és zöldségtermesztés jött létre a kertekben.
Voltak, akik lemorzsolódtak, elhunytak, de min-
dig érkeztek újabb érdeklődők is a kertbarát
körbe. „74 évesen, ebben az egészségi állapo-
tomban, 34 év után úgy éreztem, át kell adnom
az elnöki teendőket. Frissítésre, újításokra van
szükség, remélem, Finta Csaba és az új vezetés
is egyben fogja tudni tartani a kertbarát kört, és
mindenki számára vonzóvá teszik a kertészke-
dést” – hangsúlyozta Pintér András.

(A Finta Csabával készült interjút
a gyorplusz.hu-n olvashatják.)
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás
hegesztő vizsga. Előnyt jelent: hegesztő minősítő
vizsga. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend. Feladatkör: kivitele-
zési és hibaelhárítási feladatok elvégzése, távhőve-
zetéki, hőközponti és kazánházi munkák

Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/
kazánkezelő bizonyítvány Előnyt jelent: közép-
iskolai végzettség. Foglalkoztatás jellege: jól
tervezhető, 12 órás, folyamatos munkarend. Fel-
adatkör: a megfelelő vízminőség biztosítása, gőz-
és forróvíz-kazánok üzemeltetése, geotermikus hő-
átadó állomás felügyelete, rendszeres karbantar-
tási tevékenység

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy
műszakos munkarend. Feladatkör: elemes és
egyéb acélszerkezeti állványok építése állványterv
alapján, előre gyártott elemes állványok építése zárt
térben, zsaluzási feladatok elvégzése helyreállítási
munkáknál, faipari műhelymunkák elvégzése

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány. Előnyt jelent:
hegesztő szaktudás. Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség (elektroműszerész)
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Bérezés megegyezés szerint.

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.

HEGESZTO

KAZÁNKEZELO /
KAZÁNGÉPÉSZ

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

FUTÉSSZERELO

MUSZERÉSZ

´́

´́

´́ ´́

´́

ÁLLÁSHIRDETÉS
Ha szeretsz kötetlenül dolgozni, emberekkel foglalkozni, jó szervező
vagy és rugalmasan kezeled a problémákat, jelentkezz a Győr-Szol Zrt.

TÁRSASHÁZKEZELŐI pozíciójára!

Fényképes szakmai önéletrajzát január 30-ig a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10. vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a „Társasházkezelés” jeligét.   

Eredményes munkádhoz alapos felkészítést, nagyvállalati környezetet, profi háttér -
csapatot és versenyképes fizetést, béren kívüli juttatásokat biztosítunk!

Leendő munkatársaink minimum középfokú végzettségű, jó szervező és koordináló
képességgel rendelkező, önálló munkavégzésre képes, vezető, irányító egyéniségek.
Fő feladatuk a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társasházkezelői tevékenység
ellátása. A felvételnél előnyt jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy az építő -
iparban szerzett gyakorlat, saját gépkocsi.

Anövények nyugalmi időszakát kihasznál-
va fametszési munkákat végeznek
ezekben a hetekben a Győr-Szol Zrt.

munkatársai a közterületeken. A szolgáltató
munkatervében meghatározott program sze-
rint, valamint a területfelelősök jelzései és a la-
kosság igényei, bejelentései alapján azokat a
növényeket veszik kezelésbe a szakemberek,
melyek túlnőtték életterületüket, koronáik,
ágaik zavarják a járművek vagy gyalogosok
közlekedését, illetve állapotuk balesetveszélyt
jelenthet nagyobb szél, vihar esetén. A na-
gyobb fák metszéséhez emelőkosaras autót is

METSZIK A FÁKAT A KÖZTERÜLETEKEN
igénybe vesznek. A munka minden városrészt
érint. A fametszés szakmai szempontok és ta-
pasztalatok figyelembevételével, képzett ker-
tészeti szakemberek irányításával zajlik. A le-
vágott ágakat, gallyakat a társaság munkatár-
sai a helyszínen felaprítják, és azonnal elszál-
lítják, így a nyesedék nem zavarja a közleke-
dést. Győrben a közterületen álló, összesen
több mint 57 ezer darabos faállomány kezelője
a Győr-Szol Zrt. A szolgáltató egész évben nagy
figyelmet fordít a növényekre, a balesetveszély
megelőzése érdekében folyamatos az elszá-
radt ágak figyelése, szükség szerinti levágása,
az elszáradt és beteg fák feltérképezése, a be-
avatkozások elvégzése. 

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.
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Magyar kultúra napi programokat tartanak
január 22-én a Rómer-múzeumban. 14 órától
az újrarendezett Kovács Margit Állandó Kiál-
lításban lesz tárlatvezetés. 14.30-tól és 16
órától a zsinagógában tartanak tárlatvezeté-
seket. 17 órától pedig lámpás tárlatvezetés
lesz a Várkazamata-Kőtárban.  > > >

A Rímes Kávé sorozat keretében január 25-én
17 órakor a Kristály Étteremben Hajnalom, csil-
lagom címmel zenés, beszélgetős estet tarta-
nak. Baksa Kálmánné művészeti vezető ven-
dégei: Hajnal Nikolett magyarnóta-énekes és
Szórádi Árpád zenész. A rendezvény ingyenes,
de tagsági belépőhöz kötött.  > > >

Kreatív foglalkozás. Január 27-én 16-tól 19
óráig dobozokat, rekeszeket, tárolókat készít-
hetnek a MOKKA felnőtt kézműves műhely-
ben a Marcalvárosi Fiókkönyvtárban.  > > >

A Beszélgess velem programsorozat január
25-én 17 órakor folytatódik a Széchenyi István
Egyetem G termében. Pió Márta vendége
Miklós Csaba móri borász, a beszélgetés té-
mája: A hangulat ereje. A programon való rész-
vétel ingyenes, de regisztráció szükséges a be-
szelgessvelem.com honlapon. A beszélgetés
megtekinthető Google Meet-csatlakozással:
meet.google.com/dzt-qmwh-gqp > > >

GYMJV Német Önkormányzat január 26-án,
csütörtökön 18 órakor tartja a „Vízkereszt –
Heilige drei Könige” című Ungarn deutscher
Salon napi rendezvényét. A program ingye-
nes. Helyszín: Győr, Kazinczy u. 4. > > >

PROGRAMAJÁNLÓ 
Küldje el programajánlóját a rendezvény
időpontja előtt két héttel: media@gyorplusz.hu
Összeállította: Csollán Tamara

APannon-Víz Zrt. munkatársai minden-
nap azért dolgoznak, hogy biztosítsák
a tiszta, egészséges, biztonságosan

fogyasztható ivóvizet, gondoskodjanak a
szennyvíz elvezetéséről és annak megtisz-
tításáról. A víziközmű-szolgáltató munka-
társai a lakosság egészsége mellett a kör-
nyezetet is védik, hiszen a szennyvízkezelés
és -tisztítás az egyik legfontosabb környezet-
tudatos tevékenység. Az ivóvíz kitermelésén
és tisztításán túl a keletkezett szennyvizet el-
vezetik és megtisztítják, a szennyvízkezelés
melléktermékeiből pedig újrafelhasználható
anyagokat, biogázt és a műtrágya kiváltására
alkalmas komposztot állítanak elő. A vízmű-
ves szakemberek kulcsfontosságú szerepet
játszanak abban, hogy a jövő generációi is
megfelelő mennyiségű tiszta vízhez jussanak.
Kreatív megoldásokkal és zöld szemlélettel
segítik a klímaváltozás és a regionális problé-
mák megoldását. Felhívják a lakosság figyel-
mét a fenntartható vízgazdálkodás fontossá-
gára. Társaságunknál sokféle szakma képvi-
selői dolgoznak, akik együtt tesznek azért,
hogy a biztonságos vízellátás és szennyvíz-
tisztítás megvalósuljon.

A Pannon-Víz Zrt. családbarát munkahely és
szolgáltatóhely. Szakmai versenyek, csapat-
építő és családi programok színesítik a mun-
katársak mindennapjait. Munkavállalóink ré-
szére stabil, megbízható munkahelyet,
hosszú távú munkalehetőséget és jó közös-
séget biztosítunk.

MIÉRT DOLGOZZ VELÜNK?

MERT ITT DOLGOZNI 
TÖBB, MINT CSAK EGY MUNKA!
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt./Borsi Viktória Jelenleg Győrben többek között hálózatsze-

relő, lakatos-karbantartó, ballontöltő üzemi
dolgozó, gépjárművezető-kezelő, szenny-
víztisztító-kezelő és szennyvíztisztító keze-
lő-villanyszerelő munkaköröket hirdetünk.
Kedvet kaptál a szakmához? Ha fontos szá-

modra a környezetvédelem és szeretnél tenni
azért, hogy az elkövetkező generáció számára
is elérhető legyen az iható csapvíz, legyél te is
vízműves! Válj egy olyan csapat tagjává, akik
121 településen megközelítőleg 300 ezer fel-
használónak nyújtanak egészséges és bizton-
ságos víziközmű-szolgáltatást.

Aktuális álláshirdetéseink megtalálhatóak a
www.pannon-viz.hu weboldalon.
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Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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

TETŐFEDÉST,
tetőjavítást, bádogozást,
lapostető-szigetelést,
falak javítását,
festést garanciával, 
engedménnyel
vállalok.

06 30 / 376 2712

20/2399-198
Győr, Vízmű utca 2.

Mindennemű 

HAUZER PÉTER
kárpitos

KÁRPITOZÁST
vállalok

INGYENES

FELMÉRÉS

Jelentkezés önéletrajzzal: palyazat@graboplast.hu
Érdeklôdés h—p. 8—16 óráig: 06-20/486-6103

TAKARÍTÓT
keres, heti ötnapos munkára, 4 órás

részmunkaidôben. Munkavégzés ideje:
hétfôtôl péntekig 17 órától 21 óráig.

A gyôri Graboplast Zrt. Fehérvári úti irodaházába
irodahelyiségek, teakonyhák, mosdók tisztán tartására
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Lionel Messi, Kylian Mbappé, Roger Federer
és Rafael Nadal. Igazán illusztris társaság-
ba került az év végén.

Janicsek Zsanett tavaly november óta a
teqball kétszeres világbajnokának mond-
hatja magát. Az alig pár éves sportág el-

képesztő ütemben fejlődik és terjed a világon,
így a nemzetközi élmezőny is egyre erősebb,
ennek a szűk elitnek a tagja a győri versenyző
is. Zsanett 2021-ben Lengyelországban ve-
gyes párosban, tavaly a németországi vb-n női
párosban ünnepelhetett aranyérmet. 

„A teqball előretörése főként a női kategóri-
ákban, az egyéniben, a párosban és a vegyes
párosban látványos. Egyre több lány kezdi el
nagyon magas szinten játszani ezt a sportot,
és így az elit is sűrűbb lett. Erős túlzással
ugyan, de nehezebb a magyar mezőnyből
kvalifikálni egy vb-re, mint megnyerni azt. Mi
ezúttal női párosban jutottunk ki Vasas Leá-
val, és el is hoztuk a világbajnoki címet” –
mondta a Győr+ Rádió reggeli műsorában Ja-
nicsek Zsanett, aki nagypályás focival kezdte,
majd futsallal folytatta pályafutását, végül a
teqballban érte el eddigi legnagyobb sikereit. 

JANICSEK ZSANETT MÁSODIK VB-ARANYÉRMÉT SZEREZTE MEG TEQBALLBAN

2022-ben minden versenyt megnyert, ahol elindult, majd az év végén a világ 8. legjobb férfi sporto-
lójának választották. A győri kajak-kenu szakosztály olimpiai bajnok klasszisát, Kopasz Bálintot idei
terveiről is kérdeztük.

FÓKUSZBAN A PÁRIZSI KVÓTASZERZÉS
jó erős hátszél, vagy inkább egy kisebb táj-
fun kell hozzá.

Visszavonult és levezető évet tart a győri
klub másik ikonja, a háromszoros olimpiai
bajnok Kammerer Zoltán. Milyen a viszo-
nyuk?
Zoli igazi sportember, akit nagyra becsülök,
példakép lehet a fiatalok számára. Ilyen so-
káig az élsportban versenyezni egyedülálló,
fantasztikus pályafutás áll mögötte. Csak a
legjobbakat kívánhatom neki.

Mik a tervei az idei évre?
Azon leszek, hogy 2023-ban is elérjem a
céljaimat. Nyáron Duisburgban rendezik a
kajak-kenu vb-t, ott lehet kvótát szerezni az
olimpiára. Most éppen Algyőn készülök, inf-
luenzás voltam, ezért az Év Sportolója Gálán
nem tudtam részt venni, de mostanra újra a
megszokott ritmusban folytatom a felké-
szülésemet.

Valóban, hiszen a Nemzetközi Sportújságíró
Szövetség szavazásán a 2022-es év 8. leg-
jobb férfi sportolójának választottak. Hatal-
mas megtiszteltetés, hogy ilyen világklasz-
szisokkal együtt ismerték el a teljesítmé-
nyemet. Rengeteg munka van benne.

Tavaly gyakorlatilag minden versenyt meg-
nyert, ahol rajthoz állt.
A világkupán nem vettem részt, de tényleg
nincs okom panaszra. Két újabb világbajnoki
és két Európa-bajnoki címet szereztem. Úgy
alakult az év, ahogy elterveztem.

Tervben volt az is, hogy sikerei csúcsán
megpendíti az esetleges 2024-es vissza -
vonulását?
Ezt azért két komoly feltételhez kötöttem.
Egyrészt a sikeres párizsi olimpiai szereplés-
hez, másrészt, hogy K1 1000 méteren a vi-
lágon elsőként három perc húsz másodper-
cen belüli időt evezzek. Nem lehetetlen, de

MAGYAR SPORTÁG, GYŐRI VILÁGBAJNOKKAL

Zsanett, bár győri, egy budapesti klub játé-
kosa, így a fővárosban Magyarország legna-
gyobb teqballarénájában készül a verse-
nyekre. Napi két edzése van, reggel a kondi-
teremben kezd, délután pedig a labdás és
taktikai gyakorlás következik.

„A taktika a páros játékban kap fontos sze-
repet, hiszen nem mindegy, mikor hogyan
mozog a kétfős csapat. Külön ellenfél-

specifikusan is edzünk, videózunk a mecs-
csek előtt. Ebben talán még az új, feltörekvő
nemzetek nem mélyültek el annyira, van egy
kis lemaradásuk, de technikailag tökélete-
sek. A thai játékosok például a vb-n olyan
mozdulatokat produkáltak, amire mi, euró-
paiak képtelenek vagyunk” – tette hozzá a
győri játékos, aki szeretne további trófeákat
nyerni, és világversenyeken képviselni
Ma gyar  országot.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

A győri világbajnokot a városházán dr. Dézsi Csaba András polgármester, Radnóti Ákos 
alpolgármester és Patkás Tamás, a város parasportnagykövete köszöntötte.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI
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Nicolás Morínigo szemé-
lyében magyar felme-
nőkkel rendelkező, a pa-

raguayi utánpótlás-válogatott
támadójával erősítette meg ke-
retét az ETO FC NB II.-es labda-
rúgócsapata. A csatár célja, hogy
jó játékkal és minél több góllal
segítse a zöld-fehéreket.

Hogyan került kapcsolatba az
ETO-val?
A menedzseremen keresztül ér-
tesültem a megkeresésről, ezek
után kapcsolatba léptem a klub-
bal. Végül jól alakultak a tárgyalá-
sok, és sikerült megegyeznünk.

Mit érdemes tudni a magyar
felmenőiről?
Az anyukámtól hallottam elő-
ször, hogy a szülei, az én nagy-
szüleim magyarok voltak, akik
Budapesten éltek.

SOHA NEM ADJA FEL  AZ ETO
PARAGUAYI TÁMADÓJA

Járt már korábban hazánkban?
Eddig nem jártam még Magyar-
országon, ez az első alkalom.
Nagyon jók az első benyomások,
tetszik az ország, és Győr na-
gyon szép város.

Mik az erősségei a futballpályán?
Fizikálisan erősnek tartom ma-
gam, ez egy csatár esetében fon-
tos. Emellett a fejjátékomat emel-
ném ki, ami a magasságomból is
adódik. A befejezéseket szintén
ide sorolnám, és ami nagyon lé-
nyeges, hogy soha nem adom fel!

Milyen céljai vannak az ETO já-
tékosaként?
Sok góllal szeretném segíteni a
csapatot a szezon során, hogy a
bajnokság végén minél jobb he-
lyen tudjunk zárni. Hosszú távon
célom, hogy az ETO-val az élvo-
nalban szerepelhessek, és sike-
res legyek Magyarországon.

Az eddigi tapasztalatai alapján
miben különbözik a paraguayi
és a magyar labdarúgás?
Talán elsőre a magyar foci gyor-
sabbnak tűnik, mint a paraguayi,
de a meccseken szerzett ta-
pasztalatok alapján tudok majd
erről beszélni.

A családjával együtt érkezett
Magyarországra?
Nem, a családom nem jött ve-
lem, egyedül érkeztem. Szeret-
nék gyorsan beilleszkedni, és
minél előbb megismerni a vá-
rost, amiben a csapattársaim és
a stáb nagyon segítőkészek.

Nemcsak edzőként, hanem ver-
senyzőként is sikeres: gyermek-
kori álma vált valóra azzal, hogy
ma már többszörös világbajnoknak

Czeglédi Diána életében központi szerepet játszik a sport. Fél évig vezette a Győri
Atlétikai Club (GYAC) fitnesz szakosztályát. Jelenleg is tart Ukido-edzéseket az
óvodásoknak, emellett erőnléti tréningekkel segíti az ifjú cselgáncsozókat.

CZEGLÉDI DIÁNÁVAL VAN AZ ERŐ
Szerző: Pécskai István
Fotó: Czeglédi Diána/Facebook

sen szerepeljek a nagy nemzet-
közi versenyeken, vb-ken és Eb-
ken” – mesélte Czeglédi Diána,
aki egyébként a győri kórház
dolgozója.

A munkája mellett igyekszik mi-
nél több időt arra fordítani, hogy
továbbképezze magát.
„A céljaim között szerepel a csa-
ládalapítás, és hogy fejlesszem
magam a sport világában. Sokak-
nak tartozom köszönettel a tá-
mogatásért. Köztük van a GYAC,
Kovács János, a Vital Judo Klub ve-
zetője, Lakatos Mihály és Palecián
Judit. A nemzetközi és a magyar
IBFF-szövetségnek szintén hálás
vagyok, és persze a munkatársa-
imnak, valamint a barátaimnak,
akik a legnehezebb helyzetekben
is támogatnak” – mondta Diána.

és Eb-győztesnek mondhatja ma -
gát. 2021-et Eb- és vb-győze-
lemmel zárta fitneszben. Leg-
utóbb az olaszországi Európa-
bajnokságon figure kategóriában
diadalmaskodott, a szlovéniai vb-n
pedig negyedik lett.
„Az eredményeim mögött nagyon
sok munka van. Fiatalként otthon
nem igazán kaptam meg a szük-
séges támogatást, hogy sikeres
sportoló legyek. Saját magamnak,
az akaratomnak köszönhetem
leg inkább, amit elértem. Hat esz-
tendővel ezelőtt kezdtem el ko-
moly szinten edzeni. Négy év
alatt a modell kategóriától elju-
tottam a figure és a fitnesz kate-
góriáig natúr versenyzőként. Az
évek alatt rengeteget tanultam,
igyekeztem saját magamat min-
dig úgy edzeni, hogy eredménye-

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.

Kiemelt ajánlat: január 20—26.

1499 Ft/kg

Csirkemell

Sertéslapocka

1549 Ft/kg

Soproni Óvatos Duhaj
Mango dobozos sör
4%-os,
0,5 l, 378 Ft/l

Sertésvelô 1490 Ft/kg
Sertésnyelv 1200 Ft/kg
Sertésszív 850 Ft/kg
Hagyományos eljárással
készült füstölt
szívsonka
Palcsó Zoltán Kft.

4499 Ft/kg

Füstölt hátsó csánk 2099 Ft/kg
J+T Hús Kft.

Piros alma,
Idared

299 Ft/kg

Mangalica vékony kolbász

5299 Ft/kg

Mang. vast.kolbász 6999 Ft/kg
Mangalica zsír 1 kg 4199 Ft/kg

FJK szardíniafilé 
olívaolajban

60 g, 6650 Ft/kg

399 Ft/db

189 Ft/db

Szerző: Pécskai István
Fotó: eto.hu




