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Rövidebb várakozási időben
reménykednek a kórházban
kiala kított új, átszervezett házi -
orvosi ügyelet segítségére szoruló
betegek Győrben. Az új ellátó
rendszer március 1-jétől működik
a Petz Aladár Egyetemi Oktató
Kórház A1-es épületének föld-
szintjén (Vasvári Pál u. 2–4.).
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Alegfontosabb változás, hogy az új ügye-
let központi telefonszáma felnőttek és
gyermekek esetében is a 1830. Ezen a

számon a beteg szakszerű tanácsot kap pa-
naszai enyhítésére, szükség esetén a tartóz-
kodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy
életveszély esetén azonnal mentőt küldenek.
A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban,
hétköznap 16 óra és másnap reggel 8 óra kö-
zött, szombat–vasárnap, ünnepnapon egész
nap hívható. Az ügyeleti rendszer tudnivalói a
www.mentok.hu/ugyelet oldalon is elérhetőek.

Az új háziorvosi rendelőt a sürgősségi osztály
(SBO) közelében alakították ki. Ha az ügyeletes
háziorvos úgy ítéli meg, hogy a nála jelentkező
beteg szakszerűen csak a sürgősségi osztá-
lyon látható el, akkor azonnal oda irányítja.

BIZTONSÁGOSABB ÉS GYORSABB 
AZ ÚJ HÁZIORVOSI ÜGYELET

Szerző: Győr+
Fotó: Vig Norbert

Megnéztük, hogy az első napon hány beteg
kereste fel a háziorvosi rendelőt. A bejárati
ajtó előtt áll a szolgálat sárga autója, tetején
a megkülönböztető jelzést adó fényhíddal. A
váróterem egyelőre üres, a betegek fogadá-
sára alkalmas rendelőben még a műszerek
legpraktikusabb elhelyezését próbálják ki a
szakemberek.

Beteg híján odamegyünk a sürgősségi osz-
tályra, az ablakon át látszik, az ott a szoká-
sos betegforgalom. Nem zsúfolt a váróte-
rem, ülőhely is akad még, de várakozni kell,
mégpedig a panaszok súlyossága alapján
döntenek a sorrendről. Vannak itt csonttö-
réssel, hirtelen szédüléses, szívtáji pana-
szokkal is emberek. Egy család azon méltat-
lankodik a bejárat előtt, hogy nem engedik
be mind a négy kísérőt a váróterembe.

Visszatérünk a háziorvosi rendelőhöz, egy
beteggel találkozunk, köhög, lázas, azt
mondja, néha kissé fullad is.

Várakoznia nem kell, s amikor kijön a vizsgá-
lóból, elégedett. „Alaposan, szakszerűen kikér-
deztek, megvizsgáltak, kaptam egy új szert is,
remélem, használ” – mondja. Hozzáteszi: „Jó
volna, ha tartani lehetne ezt a színvonalat, az
emberséges hangot. Ja és a rövid várakozási
időt. Ismerem a magyar embert, ha hírét veszi,
hogy itt gyorsabban sorra kerül, mint napköz-
ben a rendelőben, akkor még a tyúkszemével
is az esti ügyeletet keresi fel.”

Az ügyeleti szolgálat autója egyszer vonult
ki házhoz, míg az ügyeleten jártunk, de a be-
tegjogok miatt nem adhattak felvilágosítást
arról, hogy hová. 

Megszünteti az orvosok kötelező kamarai tagságát az a törvény, amelyet kedden, a kor-
mány kezdeményezésére elfogadott a parlament. A szerdán már életbe lépett jogszabály
kimondja, hogy a Magyar Orvosi Kamarában (MOK) meglévő tagság nélkül is végezhető
egészségügyi tevékenység. A kamarai tagságot önkéntesen és bármikor meg lehet szün-
tetni. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára az Ország-
gyűlésben az előterjesztésről azt mondta: az a magas szintű, mindenki számára hozzá-
férhető, biztonságos betegellátás biztosítását szolgálja. Úgy fogalmazott: „azzal, hogy a
kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza, és ezzel a magyar emberek
egészségügyi ellátását veszélyezteti, megszegi a demokratikus köztestület jellegének
alapvető szabályait, semmibe veszi saját céljait". Tehát azonnali hatállyal megszűnik a
kötelező orvosi kamarai tagság (csak aki úgy nyilatkozik, az marad), elkezdhetnek prak-
tizálni a nem kamarai tagok is, valamint az etikai eljárásokat ezentúl az Egészségügyi Tu-
dományos Tanács intézi a MOK helyett (a jelenleg folyamatban lévőket is).
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Atanulmány nemzetközileg használt és
bejáratott mutatók alapján hasonlítja
össze különböző városok indexeit. Az

Egyesült Nemzetek által 2018-ban elfoga-
dott 17 fenntartható fejlődési cél közül a kö-
vetkező hármat vizsgálták: a tisztességes
munka és gazdasági növekedés, az ipar, in-
nováció és infrastruktúra, és a fenntartható
városok és közösségek szempontjából ha-
sonlították össze a 25 megyei jogú várost.
Ugyan az adatok a 2020–2021-es évekből
származnak, a listában a 2022-ben megyei
jogú várossá vált Baját és Esztergomot is
megtaláljuk már.

Az összesített pontszámok alapján 5 kü-
lönböző csoport alakult ki, az első, legma-
gasabb pontszámot elérő csoportban két
várost találunk: Győrt és Veszprémet. A
kutatás rámutat: ma a legdinamikusabb,
leginnovatívabb megyei jogú városnak
számít megyeszékhelyünk. Mindhárom
vizsgált értékben a legmagasabb pont-
számot kapta Győr, összesítve a 33 szem-
pont alapján 65,44 pontot. A két megye-
székhely komplex indexei alapján míg
Győrnek a munkalehetőségekben és az
innovációban, addig Veszprémnek az él-
hetőségben és a fenntarthatóságban erő-
sebb a pozíciója.

A kiváló munkalehetőségek következtében
nálunk magas az egy lakosra jutó nettó éves
jövedelem (1.662.287 forint), ugyanakkor
alacsony (mindössze 0,4 százalék) a 180 na-
pon túl nyilvántartott álláskeresők aránya. A
jövedelem a vizsgált évekhez képest termé-
szetesen már jóval magasabb a kormány ál-
tal hozott, béremelő intézkedéseknek kö-
szönhetően.

A város lakóinak elégedettsége az anyagi
helyzetével 5,9 (0–10-es skálán), ami a leg-
magasabb kategóriába tartozik. Győr közép-

Érdekes és tanulságos eredményeket publikált a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A kutatás a hazai
megyei jogú városok gazdasági és környezeti fenntarthatóságát vizsgálta és rangsorolta, az adatok
pedig azt mutatják: Győr az ország legélhetőbb, leginkább fejlődő városa. Kimagaslóak a kereseti és
oktatási lehetőségek, mindezt pedig kellemes és tiszta lakókörnyezetben érhetjük el.

AZ ORSZÁG LEGDINAMIKUSABB 
ÉS LEGÉLHETOBB VÁROSA VAGYUNK

KIEMELKEDŐEN MAGASAK A FIZETÉSEK, TISZTA A KÖRNYEZET, ÉS JÓ AZ OKTATÁS
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és felsőoktatása kimagasló színvonalú, a Szé-
chenyi István Egyetem a város életében meg-
határozó, szorosan egybeforrt annak gazda-
ságával és szellemi életével. A város hangu-
latához a számos műemlék épület is jelentős
mértékben hozzájárul, és ez kihat lakóinak a
lakókörnyezettel való elégedettségére – tá-
masztja alá a kutatás, ebben a mérőszámban
Győr 7,8 pontot ért el a 10-es skálán. Emellett
fontos szempont a tiszta környezet, ami javít-
ja a városképet: az összes keletkezett hulla-
dék 20,4 százalékát gyűjtjük szelektíven, ami
kiemelkedő eredmény.

A kutatás a Területi Statisztika című folyóirat
63. évfolyam 1. számában megjelent, Sikos T.
Tamás–Szendi Dóra által írt, A hazai megyei jo-
gú városok gazdasági és környezeti fenntart-
hatóságának mérése, 2020–2021 című tanul-
mány volt.

Győrben a legerősebb a gazdaság
Az egyik legfontosabb mutató a 180 na-
pon túl is munkát kereső regisztráltak
aránya. Ez Győrben 0,4 százalék, az át-
lag ezzel szemben 12,4 – tehát aki
Győrben dolgozni szeretne, szinte biz-
tos, hogy hamar talál állást magának. A
kutatók arra is rámutattak, hogy ez a
hatás nemcsak az Audi Hungaria Zrt.-
nek köszönhető, hanem a hozzá kap-
csolódó beszállítói hálózatnak is, ami
Győrt ipari központtá is teszi amellett,
hogy iskola- és egyetemi város is. A
tisztességes munka és gazdasági növe-
kedési mutatót figyelembe véve Győr
73,56 pontot kapott, a második helyen
Tatabánya 69, harmadik helyen pedig
Érd áll 65 ponttal. Itt az átlagérték a 25
városra nézve 48 pontra jön ki.

H. Alexandra: 2014-ben egy jobb élet
reményében költöztem Győrbe innen
300 kilométerről. Kinyílt a világ előttem!
Egy fejlődő, változatos, de nyugodt vá-
rosba költöztem, ahol rengeteg lehető-
ség várt! A számításomat megtaláltam
és így mindig csak előre tekintek.

B. Márta: Tősgyökeres győriként termé-
szetesen nekem ez a legszebb, legélhe-
tőbb város. Folyamatosan nyomon kö-
vetjük, ahogy épül, szépül, fejlődik. Úgy
tapasztaljuk, aki itt dolgozni akar, az ta-
lál munkát és rengeteg kikapcsolódási
lehetőség is van. A fiam sem akar innen
elköltözni, a Széchenyi-egyetemen ta-
nul és itt képzeli el a jövőjét.

J. Gábor: A munkám miatt heti szinten
járom hazánk településeit, így én biztos,
hogy nagyra tudom értékelni a városun-
kat. Többek között az itteni munkalehe-
tőségek, a fizetések miatt, valamint a
tiszta, rendezett és sok szórakozási le-
hetőséget kínáló belváros miatt is.

Szerző: Mireider Máté
Fotó: O. Jakócs Péter
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„Két hónap telt el a legutolsó találkozásunk
óta, ebben a két hónapban folytatódott az
orosz–ukrán háború, újabb szankciókat hir-
dettek Brüsszelben, és világossá vált, hogy az
energiaárak nem térnek vissza a háború előtti
szinthez” – kezdte beszédét Orbán Viktor,
hozzátéve: a gáz ára a háború előtti három-
szorosa maradt, a szankciók és a magas ener-
giaárak inflációt hoztak. Magyarország négy -
ezer milliárd forinttal költött többet energiára
2022-ben, mint 2021-ben, „ezt a pénzt
Brüsszel vette ki a magyar zsebekből”. 

A nehézségek ellenére 2022-ben 4,6 száza-
lékos volt a gazdaság növekedése, minden
eddiginél több volt a munkahely, minden ko-
rábbit meghaladott az exportteljesítmény,
több mint húsz éve tavaly volt a legmagasabb
a tőkebehozatal Magyarországra, a költség-

A hétfői ülésnapon a parlamentáris szokásoknak megfelelően
elsőként Orbán Viktor miniszterelnök számolt be a legutóbbi ülés
óta eltelt eseményekről – tájékoztatta lapunkat Simon Róbert
Balázs győri országgyűlési képviselő. 

ELKEZDODÖTT AZ ORSZÁGGYŰLÉS
TAVASZI ÜLÉSSZAKA

állítani. Ez igaz a kamatstopra is, ami 350 ezer
családot véd a kamatok emelkedése ellen. A
kamatstopot kiterjesztették a diákhitelekre is,
ami 200 ezer diákot érint. Döntöttek az alap-
számla költségeinek csökkentéséről és a la-
kásbiztosítások tehercsökkentéséről. Beve-
zetik a kedvezményes vármegye- és ország-
bérletet, valamint meghosszabbították a tűzi fa -
programot. 2023-ban egyszerre kell megküz-
denünk a háború veszélyeivel: inflációval, mig-
rációval, és ki kell állni a határon túli honfitár-
sainkért. A miniszterelnök mindenkit arra kért,
hogy pártállás nélkül segítse Magyarországot
túljutni a nehéz időszakon, ugyanezt kéri Si-
mon Róbert Balázs is a győriektől.

vetés hiányát és az államadósságot is sikerült
csökkenteni. Megemelték a nyugdíjakat is, ja-
nuár elsejétől a családtámogatások köre pe-
dig újabb intézkedéssel bővült, a fiatal anyák
szja-mentességével. A kormányzat célja az,
hogy a 2023-as év végére vissza tudják vágni
egy számjegyűre az inflációt. Eddig húsz in-
tézkedést hoztak: tíz a munkahelyeket védi,
tíz pedig a családokat. Simon Róbert Balázs
kiemelte a családokat védő tíz intézkedést. A
rezsicsökkentett árak rendszerét az átlagfo-
gyasztásig fenntartják, úgy számolnak, hogy
2023-ban is egy átlagos magyar család ha-
vonta 181 ezer forintot spórol ezzel. Meg-
emelték a minimálbért és a garantált bérmi-
nimumot, visszaállították a 13. havi nyugdíjat.
Meghosszabbították és kibővítették az élel-
miszerárstopokat. Ezek addig maradnak,
amíg az inflációt nem tudják csökkenő pályára
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Gazdasági évnyitó rendez-
vényt tartott a Győr-
 Moson-Sopron Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara
(GYMSM KIK). Azzal a céllal ke-
rült sor az eseményre, hogy fel-
hívják a figyelmet – a megyei
gazdaságot érintő aktualitásokon
túl – az összefogásra és az
együtt gondolkodás fontosságá-
ra a nehéz gazdasági helyzetben.

,,Az elmúlt 2-3 évben a vállalko-
zásokat számos kihívás érte.
Ehhez szeretnénk kapaszkodó-
kat adni a megyénkben bejegy-
zett 36 ezer vállalkozásnak. A
nehézségeket tetézte a háború
kitörése a szomszédunkban. El-
szabadultak az energiaárak.
Egészen megdöbbentő, hogy
egyes árak 1000-1500 száza-
lékkal emelkedtek. A kialakult
helyzet inflációt eredményezett,
aminek a velejárója a magas ka-
mat. A mi feladatunk a tűzoltás,
segítenünk kell a vállalkozáso-
kat. Muszáj csökkenteni az őket

EGYÜTT  TÚLJUTUNK A GAZDASÁGI NEHÉZSÉGEKEN

terhelő adókat. Elindult a gyár-
mentő program, s a vállalkozások
ötszázalékos kamatra kaphat-
nak hitelt. Továbbra is nagyon
fontos a tudás és az oktatás,
illetve hogy a területfejlesztés
gazdasági fejlesztéssel is járjon”
– mondta Pintér-Péntek Imre, a
GYMSM KIK elnöke.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi
főapát előadásában hangsúlyozta

a lelkierő fontosságát. Kiemelte, a
tanulás és a személyes fejlődés,
valamint a bátorság elengedhe-
tetlen a sikerhez. ,,Nyílt kommu-
nikációra van szükség, mindenkinek
meg kell hallgatni az álláspontját.
Ugyanakkor tapasztalatból mon-
dom, fontos, hogy az apátnak
jogában áll dönteni olyan hely-
zetekben, amikor nem jutunk
egyről a kettőre” – fogalmazott
Hortobágyi T. Cirill.

A gazdasági évnyitón Palkovics
László, a Széchenyi István Egye-
temért Alapítvány elnöke és Alfons
Dintner, az Audi Hungaria elnöke
is részt vett. Előbbi arról beszélt,
hogy az egyetem fejleszti a jár-
műipari képzését, de az egészség -
technológia, valamint a mező -
gazdaságot érintő innováció terü-
letén is az előrelépésre törekszik.
A nyugat-dunántúli kamarák az
eseményen képzési együttműkö-
dést kötöttek az egyetemmel.

Alfons Dintner kiemelte, az Audi
Hungariát 30 évvel ezelőtt alapí-
tották Győrben, s a dolgozóik ke-
mény munkájának köszönhetően
az elmúlt három évtizedben rend-
kívül sikeresen működött. A céljuk
a további fejlődés: új üzleti meg-
oldásokban gondolkodnak, és a
tökéletességre törekszenek. (x)

Pintér-Péntek Imre, Alfons Dintner és Szekeres Tamás



Jelenleg a KRESZ nem tartalmaz olyan jármű-
vet, hogy e-roller. A szakember azt javasolja,
hogy úgy kezeljük, mintha bicikli lenne. A járdán
ne közlekedjünk vele.  A rollerek 25 km/órás se-
bességre képesek, gyors irányváltásra adnak
lehetőséget. A legbiztonságosabb, ha kerékpár -
úton, kerékpársávban használjuk.  
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Akezdeti tapasztalatokról Lendvai
Tímeát, a szolgáltatást biztosító
TIER Operations Hungary veze-

tőjét kérdeztük. „A hétvége folyamán
sokkal nagyobb a felhasználás aránya,
mint hét közben. A felhasználók nagy
része használja, de bérletet még nem
vásárolt” – mutatott rá a cégvezető,
aki azt is hozzátette: a bérlettel a fel-
oldás díját tudjuk kiváltani. Az utazá-
sok hossza egybeesik a magyarországi
átlaggal, ez nagyjából 10 percet jelent. 

Az első hétvégén akadtak azért problé-
mák is: a felhasználók még ismerkednek
a rendszerrel és az applikációval, nem
feltétlenül tudják, hogy csak a parkoló-
pontokon lehet leállítani a bérlést. „Ha

SIKERES ELSŐ HÉTEN VAN TÚL AZ E-ROLLER

Február 22-én indult az elektromosroller-kölcsönzési rendszer Győrben. A kezdeti időszak sikeresnek
mondható, egyre több a parkolópont és a rollerek száma is növekszik. Hamarosan több városrészt is
bevonhatnak ebbe az új, gyors és egyszerű közlekedési rendszerbe, de annak megfelelő működéséhez
a lakosság segítsége is szükséges.

Szerző: Mireider Máté
Fotó: O. Jakócs Péter

nem a kijelölt ponton állítjuk meg a rol-
lert, akkor tovább pörög a felhasználási
díj. Csak akkor tudjuk leállítani az uta-
zást, ha parkolópontra tesszük vissza a
rollert” – hívja fel a figyelmet a szolgál-
tató vezetője.

„Úgy tudunk egy minden szempontból
fenntartható és jó szolgáltatást bizto-
sítani a városnak, ha a lakosok is
együttműködnek velünk ebben. Nem
szeretnénk, ha rendetlenség lenne az
utcákon, vagy hogy a rollerek szétszór-
va legyenek. Ezt a célt szolgálja a fel-
festett parkolóhálózat is” – utalt Lend-
vai Tímea a jellegzetes, „Zöld Győr” fel-
iratú, rollert ábrázoló szimbólumokra.
A TIER ügyfélszolgálatán tehetünk
észrevételt és kérdezhetünk is, akkor
is ide forduljunk, ha rossz helyen lá-
tunk egy rollert: +36-1/998-9218.

Aholtág melletti sétányt
sokan és egyre többen
használják kikapcsoló-

dásra vagy akár kutyát sétáltat-
ni, nekik kedveznek a közelmúlt-
ban megvalósított fejlesztések.
Öt padot, öt hulladékgyűjtőt és
öt kutyapiszokgyűjtőt helyeztek
ki a vízpart néhány száz méteres
szakaszára, hogy ezzel is az arra
sétálók mindennapjait tegyék
kényelmesebbé.

„Szerintem fontos, hogy folya-
matosan meghalljuk és foglal-
kozzunk a lakossági kérésekkel,
igényekkel, ez alkalommal is ez
történt, hiszen több kérés is
megfogalmazódott, hogy ezzel a
néhány eszközzel egy kicsit él-
hetőbbé tegyük az egyre nép-
szerűbb vízpart menti sétányt”
– mondta dr. Fekete Dávid ön-
kormányzati képviselő.

„Jó dolog, ha a kényelmet és a
tartalmas kikapcsolódást segítő
eszközöket tudunk kihelyezni
az Aranyparton. Mi is tapasztal-
juk, hogy főleg a jó idő bekö-

szöntével sokan járnak erre, ők
most meg tudnak pihenni, meg
tudnak szabadulni feleslegessé
vált szemetüktől, és akkor sincs
baj, ha kis kedvencük éppen itt

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Vig Norbert

ARANYPARTI FEJLESZTÉSEK
végzi el a dolgát” – fogalmazott
Prédl Antal, a Győr-Szol Zrt. ve-
zérigazgatója.

„Mivel az Aranypart II. roppant
népszerű, folyamatos igény van
a fejlesztésére. Már a jövőre
nézve is van elképzelés, hogyan
legyen még élhetőbb a környék.
Azon kell elgondolkodnunk, ho-
gyan hasznosítsuk még hatéko-
nyabban a vizeinket, akár itt az
Aranypart II.-n is. Biztos vagyok
benne, hogy hamarosan ezzel
kapcsolatban is be tudunk majd
számolni újdonságokról” –
emelte ki dr. Fekete Dávid.

A padok, a szemetesek és a ku-
tyapiszokgyűjtők jól látható és
elérhető helyekre kerültek, most
már csak arra van szükség, hogy
az erre sétálók is rendelteté s -
szerűen használják az új eszkö-
zöket. Akkor pedig szép, tiszta
és rendezett környezetben lehet
kikapcsolódni a folyók városá-
nak egyik népszerű partján.
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Az illetékesek szeretnék, hogy minél
több látássérülthöz kerüljön kutya,
amely hű társa lenne a gazdájának. A
gyűjtés apropóján különleges, vacso-
rával egybekötött, zenés, táncos
eseményt szerveztek péntek estére
a Crystal étterembe. Egy vakvezető
kutya felnevelése és kiképzése meg-
haladja az 5 millió forintot. „Ebből az
okból kifolyólag rendkívül kevés vak
embernek jut kutya, pedig nagyon
fontos lenne, hiszen ha korlátozottan
is, de a látássérültek visszakapnák a
mozgásszabadságukat” – fogalma-
zott Iván György, az est főszervezője,
a klub egyik tagja.

Borsodi Erzsébetnek, a Patrónus Li-
ons Club Győr tagjának életét beara-
nyozza kutyája, a 8 éves Gesztenye,
aki a nap 24 órájában minden lépé -
sét felügyeli vak gazdájának. „Gesz-
tenye segítségével most már bárho-
va elmehetek, hat éve élünk együtt.
Dolgozom, tanulok, moziba, szín-
házba és különböző rendezvényekre
járok. Gesztenye az életet és a sza-
badságot jelenti számomra. Minden
pillanatban arra figyel, miként tud
segíteni nekem.”

VAKVEZETO KUTYÁK 
KIKÉPZÉSÉRE GYŰJTENEK
Szerző: Pécskai István
Fotó: Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola

Egy vakvezető kutya értéke felbecsülhetetlen a gazdája számára,
mégis, az idehaza élő látássérültek mindössze 1-2 százaléka ren-
delkezik csak négylábú őrangyallal. A Győri Lions Alapítvány ado-
mánygyűjtést szervez, amelynek célja, hogy a Baráthegyi Vakve-
zető Kutya Iskolát támogassa.

Egyesített 
Bölcsődei Intézményhálózat 

Győr
9023 Győr, Kodály Zoltán utca 18.

Tel.: 06-96/412-500, 06-20/520-4411
E-mail ebititkarsag@gyoribolcsodek.hu,

gyermeklanc@gyoribolcsodek.hu

Kedves 
Kisgyermekes Szülők!

Kérjük Önöket, amennyiben 2023.
decem ber 31-ig várhatóan bölcsődébe
kívánják íratni gyermeküket, jelezzék
szándékukat elsősorban 2023. március
28–29-én, a tagbölcsődék vezetőinél
előzetes igényfelmérés céljából. A Böl-
csődei felvételi kérelem nyomtatványa a
www.gyoribolcsodek.hu honlapról le-
tölthető, amelyet kérünk elektronikus
úton beküldeni a honlapon megtalálható
bölcsődék e-mail-címeire.

A fenti időpontok után is fogadjuk je-
lentkezésüket. A gyermekek felvételéről
június közepéig értesítjük Önöket.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Mó-
nus Illés Utcai Tagbölcsőde működése je-
lenleg felújítás miatt szünetel, itt nem tu-
dunk gyermekeket fogadni.

Bartalné dr. Tóth Györgyi
igazgató

´́

A Győri Lions Alapítvány május 31-ig
várja az adományokat

a 10103379-47313700-01004006-os 
bankszámlaszámra (közlemény: 

vakvezető kutya kiképzése).
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Tavaly év végéig tartott az ebösszeírás
Győrben. Az adatszolgáltatás egyrészt
járvány-, illetve veszettségvédelmi

szempontból fontos, másrészt tájékoztatást
ad a településen élő ebek létszámáról, vala-
mint kutyatámadás vagy az állat eltűnése
esetén is segítséget jelent a pontos nyilván-
tartás. Királyfi Péter, a Polgármesteri Hivatal
ellenőrzési referense szerint 2013-ban még
9.543 kutyát jelentettek be az összeíráskor,
2017-ben 5.342-t, most pedig 3.796-ot.
Sokaknak elkerülhette a figyelmét, hogy a
korábbi összeírások alkalmával bejelentett

Dr. Tolnai György, a városi praxisközös-
ség moderátora lapunknak elmond-
ta: „2012-ben megszűnt a kötelező

ügyelet az országban. Azóta az orvosok ön-
kéntes alapon vállalták ezt a munkát, ám az
évek során a benne résztvevők száma fokoza-
tosan csökkent. 2022-re már odáig jutott a
helyzet, hogy a Dunántúlon egyedül Győrben
működött ügyelet. Ez pedig akkora túlterhelést
jelentett, hogy vállalhatatlanná vált.”

Ezért idén február 20-tól egy tucat praxis
összefogásával megalakult a Győri Kisállat-
rendelői Ügyeleti Csoport. Ebben tizenkét
rendelő két tucat orvosa vállalta a szolgál-
tatást munkanapokon 20–24, hétvégén,
munkaszüneti napokon 8–24, áthelyezett

A szakemberek szerint váro-
sunkban mintegy 15 ezer kutya
él, azaz szinte minden második
háztartásban van eb. A győri
önkormányzat velük is törődik,
számukra kutyafuttatókat, ját-
szótereket jelöltek ki, valamint
úgynevezett kutyaillemhelyet is
működtetnek.

NÉGYLÁBÚAK A VÁROSBAN
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

négylábúról ismét kellett volna adatot szol-
gáltatni. Jó hír az érintetteknek, hogy a
nyomtatvány mulasztási bírság nélkül utó-
lag is kitölthető. A Polgármesteri Hivatal
portáján lehet kérni ebösszeíró lapot, és az
elektronikus forma is elérhető.

Azt is megtudtuk az ellenőrzési referenstől,
hogy minden városrészben van bekerített
kutyafuttató, összesen 22, valamint négy
futtatásra kijelölt terület is várja az állatokat
és a gazdikat. A tisztaság megőrzéséért kö-
zel 90 jól záródó, de könnyen nyitható, higi-
énikus, műanyag ürülékgyűjtő edényt he-
lyeztek ki városszerte. Az ellenőrzéseknek
köszönhetően Győrben nincsenek falkákba

verődött kóbor hordák, és szerencsére nem
jellemzőek a súlyos kutyatámadások sem.
Az elhagyott, gazdátlan állatok befogásában
és a róluk való gondoskodásban az önkor-
mányzatnak rengeteget segítenek a civil
szervezetek. A gyepmesteri telepen állat-
szerető munkatársak dolgoznak és egyetlen
négylábút sem altatnak el pusztán azért,
mert senki nem jelentkezik érte.

Bár a kutyabarát helyek sora még nem túl
hosszú, a jövőben várhatóan bővülni fog. A
Komédiás étterem, az Aranyszarvas fogadó,
a Konténer kávézó, a Győr Plaza, a Praktiker
áruház, a Szerelvénybolt és a Lara Nails
szalon viszont már várja a négylábúakat is.

MEGVÁLTOZOTT AZ ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Csollán Tamara

Nagy változásokat tapasztal-
hattak azok a gazdik, akik az el-
múlt napokban ügyeleti ellátást
kerestek kedvencüknek.

munkanapokon 8–24 óráig. Tudni kell, hogy
az állatorvos nem tartózkodik folyamatosan
a rendelőben, csak hívásra megy be. Az
ügyelet csak sürgősségi problémák esetén
kereshető fel. Az ellátást nem mindenki ve-
heti igénybe, kizárólag azok, akik munkana-
pokon is valamelyik, a csoporthoz tartozó
rendelő ügyfelei.

Az éjféltől reggel nyolc óráig tartó időszak-
ban viszont sem a városban, sem a környé-
ken nincs ügyelet. A legközelebbi, éjjel-nap-
pal nyitva tartó kórház Székesfehérváron és
Budapesten található.

Állatorvosi ügyelet: 
www.allatorvosiugyeletgyor.hu.
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» Noi, férfi télikabátok (extra méretben is)
» Öltönyök (normál, telt és extra méretben is)
» Noi dzsekik, szövetnadrágok

Óriási kabát, öltöny,
noi dzseki CSEREAKCIÓ!

Megunt öltönyét, kabátját, noi dzsekijét 
most 10.000 Ft-ért BESZÁMÍTJUK,

ha újat vásárol!
ÓRIÁSI FAZON- és MÉRETVÁLASZTÉK!

MÁRCIUS 8. (szerda) 9-13  −IG.

Gyor, MSZP-székház, Herman O. u. 22.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) 
Önkormányzati rendelet alapján

„GYŐR SPORTJÁÉRT”
kitüntető díjakat adományoz a 2023. évben is.

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki
a) kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében megbecsülést szerez
aa) Győr város sportéletében vagy
ab) az intézmények, a sportszervezetek vagy sporttal foglalkozó civil szer-
vezetek sporttal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban, vagy
b) sporttal kapcsolatos tevékenysége révén Győr hírnevét gyarapítja.

A díj évente legfeljebb 6 fő elismerésre javasolt részére adományozható. A
kitüntetettek díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban ré-
szesülnek. A díjak átadására a 2023. június 15-ig bezárólag, ünnepélyes ke-
retek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet:
a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján,
valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkal-
manként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.

Javaslatot tehet továbbá:
a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egy-
sége, az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus le-
velezési címét,
b) az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, lakcímét vagy székhe-
lyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét,
c) az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének,
tevékenységének ismertetését, valamint
d) az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Sport Osztályának vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2023. április 6.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Sport Osztályán (9021 GyŐr, Városház tér 1.), valamint a
96/500-220-as telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi
felhívás, a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap, továbbá az adatvédelmi tájékoz-
tató letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Az elismerésre női ismerő-
seink közül a tavalyihoz
hasonlóan idén is bárkit

lehet ajánlani, akinek Győr-Mo-
son-Sopron vármegyében beje-
lentett lakcíme van. Egy űrlapot
kell hozzá kitölteni, s emellett
egy nagyjából 1000 karakteres
levelet és személyes történetet
írni, miért érdemli meg az illető a
díjat. Ezután a jelöltek története
és fotója kikerül a gyoribaba.hu/
wonderwmn-gyor honlapra. In-
nentől pedig internetes szavazás
dönt róla, ki lesz a győztes. A ki-
választott csodanők ünnepélyes
díjkiosztó gálán vehetik át az el-
ismerést. A szervezők kézzelfog-
ható jutalomban részesítik a hét-
köznapi csodákat alkotó hétköz-
napi nőket.

,,Azért indult el ez a kezdemé-
nyezés, mert oly sok negatívum
történt az elmúlt időszakban a

Tavaly alapították a Wonder WMN-Győr Díjat,
amelynek célja a nők társadalmi megbecsülé-
sének, önbecsülésének növelése, és ösztön-
zés arra, hogy jónak lenni jó. Az elismerést
olyan hétköznapi nők kaphatják, akik a min-
dennapi feladataik mellett társadalmi szerep-
vállalásban is kimagaslóak, foglalkozástól
függetlenül.

ÚJRA LEHET SZAVAZNI

világban. Úgy gondoltuk, muszáj
kiemelni az apró csodákat, a
hétköznapi nőket, akik pozitív ha-
tást gyakorolnak mindenkire” –
fogalmazott Hidvégi-Vas Éva, a
Győribaba portál főszerkesztője.

A WonderWMN Győr Díj fővéd-
nöke Virág-Adorján Andrea pol-
gármesteri főbiztos, aki jó szív-
vel emlékszik vissza a múlt évi
díjkiosztóra.

„A tavalyi gála egy csoda volt, na-
gyon meghitten alakult. A nők le-
dobták az otthoni és a munkahe-
lyi jelmezüket, mindegyikük csi-
nos ruhát vett fel, magas sarkút,
és gyönyörűen kisminkelték ma-
gukat. Őket ünnepeltük abban a
pillanatban. Volt ékszerkészítő,
lélekmentor, varrónő, háziasz-
szony és gyermeket nevelő pe-
dagógus is a díjazottak között. Ez
egy közösségépítő történet,
együtt voltunk, meg tudtuk osz-
tani egymással a gondolatainkat”
– mondta Virág-Adorján Andrea.

HÉTKÖZNAPI CSODANOK´́

Szerző: Győr+
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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SZEMSZ      G

Hajba Ferenc

SZEMÉLYES
HOSEINK

Szinte minden férfiember megrögzött
vágya a nők lelkének megfejtése. Ku-
darcos kaland ez, mert egyrészt úgy-
sem sikerülhet, másrészt a nő nem ke-
resztrejtvény. Nem megfejteni kell, ha-
nem szeretni. Megérteni, meghódítani,
elbűvölni, segíteni, meg persze a sze-
mébe is mondani, ha méltatlan velünk. 
A női lélekben igazán járatos Krúdy
Gyulának az a tapasztalata: „Az asszo-
nyokban mindig több van egy unciával
a lelki spirituszból, mint a férfiakban.”
Vannak persze a nők természetét bán-
tás nélkül, de humorral jellemző írók is.
Don Herold például arra a következte-
tésre jut, hogy „a nők vigaszt nyújta-
nak, amire nélkülük soha nem lenne
szükségünk.” Vaszary Gábor pedig azt
teszi szóvá: „A nő minden parányi
neszre felfigyel: figyelmét semmi nem
kerüli el, csak a lényeg”. Ám ez nem a
lényeglátó képesség hiánya. Gorkij
alighanem jól ismerte fel: „Vannak
olyan buta-bölcs asszonyok, akik úgy-
szólván vakok arra a szemükre, amely
a rosszat észreveszi.” Szerencsére
egyre kevesebb olyan megnyilatkozás-
sal találkozik az ember, amely a férfiak
és a nők szellemi képességei között
próbál különbséget tenni, a nőt a kony-
hába száműznék, meg pelenkát mosni,
a férfi pedig az önmagához méltó al-
kotó munkában kamatoztatná szerinte
dúsabb szellemi adottságait. Aki még
mindig így gondolja, olvassa el Irène
Joliot-Curie tárgyszerű megállapítását:
„A tudomány nagyon is testhezálló
karrierlehetőség egy nő számára, an-
nál is inkább, mert nincs e téren képes-
ségbeli különbség a két nem között.” A
történelmi szereposztás persze igaz-
ságtalan. Alighanem Kepes Andrásnak
van igaza: „A történelemben többnyire
a férfiak a hősök. A személyes életünk-
ben a nők.” 

Köszöntsük hát személyes hőseinket
méltó, virágos szeretettel!

NAGYBÖJT, A LELKI ÉRÉS IDEJE

Az elmúlt héten hamvazószerdával
kezdetét vette a nagyböjt, a húsvétra
való felkészülés időszaka. Negyven

napig tart, mert Jézus is ennyi időre vonult ki a
pusztába, ahol aztán a Sátán megkísértette.

A böjtölés nem lehet öncélú, tehát nem fogyó-
kúra, sőt tisztítókúrának is csak akkor nevez-
hetjük, ha a lélek tisztul meg általa. A nagyböjt
a lelki érés ideje. A hívő ember ilyenkor az
imádság, a bűnbánat és az önmegtagadás ré-
vén próbál elmélyülni hitében, hogy méltón
ünnepelhesse Jézus Krisztus értünk vállalt
szenvedését, kereszthalálát és feltámadását.

A mai ember rohanó és fogyasztásközpontú
életmódja szinte kiált az elcsendesedés után.
A negyven nap jó alkalom a mókuskerékből
való kiszállásra, az önmagunkkal való szem-
benézésre, a rossz szokásoktól való megsza-
badulásra. A hangsúly a tudatosságon van.
Egy vegetáriánusnak nyilvánvalóan nem je-
lent lemondást a hústilalom. Annak viszont,
aki él-hal az édességekért, valóban áldozat a
nyalánkságoktól való tartózkodás, éppúgy,
mint a dohányosnak a cigaretta vagy a szivar

Anőnapi virágok közül választhatunk cse-
repes növényeket, szálas virágokat vagy

virágcsokrokat. A cserepes virágok vásárlá-
sánál kétféle lehetőségünk van. A szobanö-
vényeket értelemszerűen a lakásban kell ne-
velni. Ilyen a korallvirág, a ciklámen, a fok-
földi ibolya, a begónia, a flamingó vagy az or-
chidea. Ezek a növények hálásak a gondos-
kodásért, több éven át a lakás díszei lehet-
nek. Amennyiben tudjuk, hogy a hölgynek
van kertje vagy balkonja, meglephetjük kiül-
tethető növényekkel is. Megfelelően gon-
dozva a kert, az erkély éke lehet a nárcisz, a
jácint, a primula, a tulipán, a krókusz vagy a
minirózsa. A szálas virágok, a virágcsokrok
meghitté, egyedivé tehetik az ünnepet. Nő-
napra tulipánt, rózsát, fréziát vagy nőszir-
mot illik ajándékozni.

VIRÁGOT A VIRÁGNAK

Segítséget nyújtunk azoknak a férfiaknak, akik nem pontosan
tudják, hogy milyen virággal lepjék meg hölgyismerősüket, mi-
előtt megvennék a legolcsóbb „gazt”.

Szerző: Földvári Gariella
Fotó: O. Jakócs Péter

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Illusztráció

elhagyása. Létezik digitális böjt is, vagyis
okos eszközök, internet, számítógép és tévé
nélkül töltött idő. 

A helyesen végzett böjt szabaddá teszi a
testet, lelket és a szellemet. Megmutatja,
merre tart az életünk, mi az, ami jó, s mi az,
ami változtatásra szorul. S hogy a mosoly-
nak is jusson hely: Mit ne együnk a böjtben,
atyám? – kérdezték az öreg papot, aki rövi-
den így válaszolt: Egymást, fiam, egymást.

´́
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A BÉRLETES ELŐADÁSOKRA IS VÁLTHATÓK JEGYEK.

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ

4. szombat 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Kisfaludy

5. vasárnap 15.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Betlen I. kategória

Betlen III. kategória

7. kedd 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Kiss Bazsa

8. szerda 10.45 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Paál István

19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Lelkes Dalma

10. péntek 19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Várady

11. szombat 15.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Csengery

19.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Somlai

12. vasárnap 15.00 Mindenkinek mindene – Apor Vilmos Sipka II., Betlen II.

utolsó bérletes előadás Gáti II., Radnóti III.

kategória

NAGYSZÍNHÁZ

24. péntek 19.00 Oliver! Várady

25. szombat 11.00 Oliver! bérletszünet

26. vasárnap 15.00 Oliver! Sipka

28. kedd 19.00 Primadonnák bérletszünet

29. szerda 17.00 Oliver! Radnóti

30. csütörtök 19.00 Oliver! Déryné

31. péntek 19.00 Puskás, a musical bérletszünet

KISFALUDY TEREM

23. csütörtök 19.00 Minden jegy elkelt bérletszünet

24. péntek 15.00 Az öldöklés istene bérletszünet

25. szombat 19.30 Frankie, a király és a kárhozott – bérletszünet

Bakos-Kiss Gábor Frank Sinatra-estje
26. vasárnap 11.00 Tom Sawyer kalandjai bérletszünet

19.00 Esőember bérletszünet

PADLÁSSZÍNHÁZ

4. szombat 19.30 Az erősebb bérletszünet

9. csütörtök 19.30 A műselyemlány bérletszünet

14. kedd 19.30 152 lépés Auschwitz felé bérletszünet

17. péntek 19.30 Az erősebb bérletszünet

31. péntek 19.30 Az erősebb bérletszünet

MÁRCIUSI MUSOR´́

Online jegyvásárlás:
www.gyoriszinhaz.hu

2023. március 3.10
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ARichter Terem aulájában vártam rá,
s mielőtt megérkezett, egy kedves
ismerősöm telefonon újságolta el,

mennyire lenyűgözte a szimfonikus ABBA-
koncert. A Győri Filharmonikus Zenekar és
a közreműködő tehetséges művészek pro-
dukciójára pillanatok alatt elfogytak a
jegyek, és nemcsak azért, mert a svéd ze-
nekar slágerei ma is népszerűek, hanem
azért is, mert a fellépők neve garancia volt
a sikerre. Közben Lilla is megérkezett az-
zal a lendülettel és eleganciával, amit
megszokhattunk tőle, így belevágtunk a
közepébe.

Nem titok, hogy nagyon szereted az ABBA
zenekart, hogy érezted magad a mostani
előadásokban, hiszen két koncertet is ad-
tatok a Győri Filharmonikus Zenekarral?
Évekkel ezelőtt a Pannon Filharmonikusok-
kal mutattuk be ezt az összeállítást, és már
akkor is nagy sikernek örvendett, így várható
volt, hogy Győrben is nagy érdeklődés övezi
majd a koncerteket. Ráadásul győri születé-
sűként a város a szívem csücske, különleges
élmény itt színpadra állni. Az ABBA pedig
egy olyan kultikussá vált csapat, mely kor-
talan zenét tudott varázsolni, olyat, mely év-

Nem túl gyakran jut haza, de ha visszatér Győrbe, mindig nagyot dobban a szíve. Februárban közel
két év után egy fellépés miatt látogatott szülővárosába Polyák Lilla. Az elbűvölő színész-énekesnő
feszes beosztása ellenére is örömmel adott interjút lapunknak. Lilla kérdésünkre azt is elárulta,
hogy izgalmas év elé néz 2023-ban.

„SZERETEK A MŰFAJOK KÖZÖTT KALANDOZNI”
tizedek múltán is helytáll, és a mai napig
imádja a közönség.

Mozgalmasan indult az éved, egymást érik
a fellépések, hogy bírod ezt a feszített tem-
pót?
Öt bemutatóm volt 2022-ben, az akkor de-
bütáló előadások az idei esztendőt is elkísé-
rik. A közönség láthat majd a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon is a Szente Vajk rendezte
Elisabethben, de mellette szeretek a műfa-
jok között kalandozni. A Budapest Jazz Or-
chestra csapatával nemrégiben létrehoz-
tunk egy jazzkoncertet, és készülünk még
egy filmzenés fellépésre. Nem kevés feladat
vár rám, de megszoktam a hajtást. Komoly
napirenddel és naptárral rendelkezem, ami
segít koordinálni a dolgokat, azt hiszem,
enélkül nem is menne. Bele kell szokni abba,
hogy tudja az ember azt, hogy mikor mi a te-
endője, akár óráról órára.

A család mindig is nagyon fontos szerepet
töltött be az életedben, így ragaszkodsz ah-
hoz, hogy a szakmai kihívások mellett a
magánélet, a szeretteiddel közösen eltöl-
tött idő ne sérüljön.
Az „énidő” az a mi időnk, az a családé. A na-
gyobbik fiam szeptember óta Amerikában
jár egyetemre, így az ő esetében arra kell fi-
gyelnem, hogy mindennap tudjunk telefo-

nálni, online kommunikálni. A kisebbik fiam
pedig most kezdte a gimnáziumot, így ko-
moly teendőink vannak még, de nem kérdés,
hogy a velük töltött percek a legszebbek.

A teljes beszélgetést a gyorplusz.hu-n
olvashatják.

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor
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A jó időn felbuzdulva a Környezetvédelmi
Osztály munkatársai is nekiláttak az ültetés-
nek. Herman Etelka osztályvezető lapunk-
nak elmondta: „Szerencsére a társasházban
élőknek sem kell lemondani a friss, házi ter-
mesztésű zöldségekről, fűszernövényekről.
Elég egy kis erkély, terasz, ahol a virágok
mellett fűszernövényeket, zöldségeket lehet
termeszteni, ezzel hozzájárulva a család
szükségleteinek kielégítéséhez. A saját ter-
mésnél nincs finomabb, ráadásul tudjuk,
hogy az vegyszermentes is. A növényekről
való gondoskodás rendszert és színt vihet a
szürke hétköznapokba.

Mielőtt nekilátunk a kertészkedésnek, fon-
tos felmérni a terasz adottságait. Egész nap
éri a napfény vagy árnyékos? Ennek alapján
érdemes kiválasztani, hogy milyen növényt
nevelünk. A balkonkertek esetében kiemelt

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: KÖBI/Márkusné Konrád Réka

ITT A TAVASZ, IRÁNY A TERASZ!

Melegszik az idő, elkezdődhetnek a kerti munkák. De mit csináljon,
akinek nincs kertje?

A ZÖLDGYŐR Kvíz nyertesei: Cseh Márton-
né, Döbrösiné Horváth Anikó, Pirik József,
Sós Eszter, Sebestyén Elekné. A nyerteseket
e-mailben is értesítjük. Gratulálunk!

Ültessen ön is otthonában paradicso-
mot, paprikát vagy bármilyen fűszer-
növényt, küldjön folyamatosan a fejlő-
déséről fotókat, és ossza meg tapasz-
talatait Messengeren a ZÖLDGYŐR-
rel! (facebook.com/zoldgyor) A bekül-
dött képeket közzétesszük közösségi
oldalainkon.

szerepet kap a helykihasználás. Ilyenkor a
tejfölös-, joghurtosdobozok is hasznosak le-
hetnek. Zöldséget magról már márciusban
nevelhetünk, de ha csak később jött meg a
kedvünk, vásároljunk palántákat, s a fagyos-
szentek elmúltával kezdhetjük a munkát.

Kipróbálhatjuk a hagyma, a paradicsom, a
paprika és a salátafélék ültetését is. Sőt,
akár gyümölcsöt is termelhetünk az erké-
lyen, a csüngő szamóca például folyamato-
san ízletes termést kínál.

VÁROSRÉSZ NAPOK
facebook.com/gyorivarosreszinapok

ARCFESTÉS, GYERMEK KÉZMŰVES PROGRAMOK, LÉGVÁRAK

15.20 »  Danger Elements
16.00 »  Svihák Oszkár
17.00 »  VMRFK-program
17.30 »  Mészáros Tamás
18.30 »  Bérczesi Robi 
20.00 »  Dressing Room

16.00 » Tátika 
17.00 »  ÉDUVÍZIG és

VMRFK-program
18.00 »  Nagy Balázs
19.00 »  Dallos Bogi
20.00 »  HungaRock

GYŐRSZENTIVÁN 
ÉS LIKÓCS
március 11. 15 órától
MOLNÁR VID BERTALAN 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

SZABADHEGY 
ÉS KISMEGYER
március 12. 15 órától
JÓZSEF ATTILA 
MŰVELŐDÉSI HÁZ
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Az est bevételét, 800 ezer forintot a
Gézengúz Alapítvány Győri Intézete
javára ajánlották fel, amelyet dr. Fe-

kete Dávid, a győri MCC képviselet-vezetője,
valamint Dolmány Kíra MCC-s hallgató adott
át Kovácsné Lengyel Mónikának, az intézet
vezetőjének. „Szeretnénk hagyományt te-
remteni az eseményből. Különösen örülök,
hogy 800 ezer forint adományt tudtunk ösz-
szegyűjteni, amelyet a hallgatók javaslatára a
Gézengúz Alapítványnak ajánlottuk fel” –
mondta dr. Fekete Dávid. Egyre több az ala-
pítványhoz forduló szülő, akinek a gyermeke
koraszülött, idegrendszeri sérült vagy moz-
gásfejlődésben eltérő, veszélyeztetett. Az
adomány speciális módszerek alkalmazására
fordítják, mellyel a sérült koraszülöttek, eltérő
fejlődésmenetű, ritka betegséggel küzdők fej-
lődését segítik, életminőségüket javítják.

Győri rászorulóknak is segít az egyik országo-
san ismert ételfutárcég és a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesület. Az ételkiszállítással és
élelmiszer-forgalmazással is tevékenykedő
vállalat a megmaradt vagy rövid lejáratú ter-
mékeit juttatja el az élelmiszerbankkal össze-
köttetésben lévő karitatív szervezeteken ke-

Különleges bált szerveztek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hallgatói Győrben, amelynek célja a
jótékonykodás volt. Az eseményen az MCC tehetséges diákjai, a Széchenyi István Egyetem professzorai
és a város elöljárói is részt vettek.

GYŐR: KIEMELTEN FONTOS AZ ADOMÁNYOZÁS
Szerző: Pécskai István
Fotó: Ács Tamás

resztül a nélkülözőknek. „Minimalizáljuk a se-
lejt arányát, de mivel a gyors kereskedelemben
nagyon nagy arányban van friss áru, és azok
gyorsan romlandó termékek, ezért a lejárat
előtti termékeket átadjuk az élelmiszerbank-
nak, éves szinten több tonnát” – magyarázta
Arany László, a Panda Market igazgatója. A
Magyar Élelmiszerbank Egyesület félmillió fo-
rint összegben támogat majd a vármegye és
a város karitatív szervezetein keresztül győri
és város környéki rászorulókat. „Győrben nyolc
szervezettel működünk együtt, akik napi szin-
ten tizennyolc áruházba járnak. Tavaly 3.778

rászorulónak tudtunk 157 ezer kilónyi élelmi-
szert kiosztani a városban” – tájékoztatott
Nagygyörgy András, a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatán
keresztül kilenc Győr-Moson-Sopron várme-
gyei projekt kap összesen 2,1 millió forint tá-
mogatást. Névre szóló fák ültetése és tanös-
vény létrehozása, jótékonysági futás, valamint
séta, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek
számára szervezett lovas terápiás fejlesztő
foglalkozás is szerepel a pályázatok között.

ASzent István út 27. szám
alatt működő irodában to-
vábbra is segítséget nyújta-

nak azoknak, akiknek nincs e-mail-
 címük, vagy akik a kitöltés folya-
matában elakadtak. Eddig mintegy
400 győri háztartásnak segített az
iroda, hogy ingyen LED-izzókhoz
jussanak. 

Az igénylés személyesen történik
a Szent István út 27. szám alatt,
szükséges hozzá a villanyszámla
összes oldala, elektronikus számla
esetén a PDF változat kinyomtat-
va, valamint a személyi igazolvány

SEGÍTSÉG A LED-IGÉNYLÉSHEZ

Tavasszal is folytatódik a győri lakossági LED-csere progam, akik eddig nem igényeltek energiataka-
rékos izzókat, még megtehetik. A regisztráció során felmerült tapasztalatokról az önkormányzat
Lakossági Kapcsolattartó Osztálya adott tájékoztatást.

és lakcímkártya. Annak a személy-
nek az okmányai szükségesek,
akinek nevére szól a számla, vagy
pedig meghatalmazással lehet az
ügyet elindítani. A regisztráltakat
telefonon értesítik az átvétel idő-
pontjáról, az átvétel pedig az
Olimpiai Sportparkban, a Radnóti
Miklós u. 46. szám alatt történik.
Az iroda technikai segítséget nyújt
azon igénylőknek is, akik elakad-
tak a regisztráció folyamatában. A
használt izzókat nem szükséges
leadni!

Regisztráció: www.gyoriled.hu 
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Virt László: „A demokrácia szol-
gálatában – Párhuzamok Bibó
István és Márton Áron gondolko-
dásában” címmel könyvbemuta-
tóra várják az érdeklődőket a győ-
ri VOKE Arany János Művelődési
Ház „Arany Galériájába” március
7-én, 17 órára. > > >

Nagyböjti meditációra hív a Colle-
gium Musicum Jaurinense márci-
us 9-én 19 órai kezdettel a Szent
Ignác bencés templomba. A kon-
cert műsorán az órómai Szent Ce-
cília Graduale gyűjteményének
négy olyan tétele hangzik el az
eredeti forrás pontos másolatából,
amelyet a mai liturgiában, terje-
delmük okán, már nem hallhatunk.
Közreműködnek: Bruckner Máté –
Kelemen Áron OSB művészeti ve-
zetők, Dornstädter Áron, Farkas
Domonkos, Gottwald Zalán, Szabó
Barnabás szólisták, Major Fulgent
OSB (orgona).   > > >

A Győr Művészetéért díjjal kitün-
tetett Art World Hungary Egye-
sület március 10-én 18 órakor
Dunaszerdahelyen, a Kortárs Ma-
gyar Galériában (Szabó Gyula utca
304/2.) mutatja be tagságának
képzőművészeti anyagát, tizen-
négy győri alkotó részvételével. A
kiállítás látogatóit Szeles Szabolcs
alpolgármester köszönti.   > > >

A Szigeti Nyugdíjas Klub 2023.
március 7-én, kedden ismét sétá-
ra hívja tagjait és a csatlakozni vá-
gyókat a Püspökerdőbe. A prog-

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

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

ram 8.30-kor kezdődik, a csoport
a Lapos Tanszéktől indul.   > > >

A Német és Európai Kulturális
Egyesület 2023. március 9-én,
csütörtökön 17 órai kezdettel
tartja következő német nyelv-
klubját nyugdíjasoknak a Székely
u. 7. szám alatti Montessori Óvo-
dában. > > >

A Győri Német Önkormányzat
nőnapi köszöntőt tart A filmzene
szárnyán című előadással márci-
us 8-án 17 órától a Kazinczy u. 4.
szám alatt. Az előadó Ferenczi
Tamás filmszakértő, közreműkö-
dik Drapán László klarinéton. A
rendezvény ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött:  nemetonkor-
manyzatgyor@gmail.com > > >

A megyei kereskedelmi és ipar-
kamara idén is külön program-
mal kedveskedik a vállalkozó
hölgyeknek nőnap alkalmából.
Március 8-án 16 órától Szabó
Doris szépségmentortól megtud-
hatják, hogy milyen és hogyan
készül a jó üzleti smink. A hangu-
latról süteményekkel és italokkal
gondoskodnak. A részvétel re-
gisztrációhoz kötött. > > >

Győr, Szent István út 7.
(A Jedlik-középiskola épületében)

Tel.: 96/529-480 
96/529-483

nyelviskola@hatos.hu
www.hatos.hu

egy helyen!
Tanulj és vizsgázz 

Június 19–30., július 3–14., augusztus 14–25.

szeretnél tenni a nyáron? 
NYELVVIZSGÁT 

Szintet akarsz lépni? Fontos Neked,
hogy jól beszélj idegen nyelveket?    

Válaszd a Hatos Nyelviskola intenzív
nyelvtanfolyamait!

Euroexam
angol, német: 2023.07.15. 
angol: 2023.08.12.

Nyelvvizsgák: 
ÖSD  
2023.06.30-07.01.
2023.08.25-26.



2023. március 3. 15

Hozzávalók 4 főre 
8 db tortillalap
1 kis konzervbab (vörös bab) 
1 kis konzervkukorica 
16 db lapkasajt 
1 fej lila hagyma 
8 szelet bacon 
40 dkg reszelt trappista sajt
szeletelt uborka (édes-savanyú)
egy kis üveg paradicsomszósz 

A bacont és a lila hagymát apró kockára vág-
juk, majd együtt elkezdjük pirítani. Hozzáad-
juk a kukoricát, a konzervbabot és a felsze-
letelt uborkát, majd összemelegítjük őket.

A tortillalapokat megkenjük vékonyan paradi-
csomszósszal, teszünk rá egy lapkasajtot, majd
egy kanállal a babos raguból, kb. 5 dkg reszelt
sajtot szórunk rá, majd megint lapkasajt követ-
kezik. Félbehajtjuk, és így teszünk mind a 8 tor-
tillalappal. Fogunk egy serpenyőt, zsírpapírt te-
szünk bele és közepes lángon megpirítjuk mind
a két oldalát. A zsírpapír jó szolgálatot tesz,
nem fog letapadni a tortilla és zsiradékot sem
kell használni. Tálalásnál felszeleteljük a que-
sadillát és reszelt sajttal megszórjuk.

A tortilla a latin-amerikai konyhák egyik legfontosabb étele. Mára már az egész világot meghódította.
Attól függően, hogy mivel töltjük meg, hogyan hajtjuk, tekerjük, készülhet belőle taco, enchilada,
burrito, nachos, fajita, quesadilla. Egy nagyon gyorsan, egyszerűen elkészíthető quesadilla-receptet
mutatok, melyet akár gyerekekkel is elkészíthetünk.

QUESADILLA

Természetesen húsmentesen is elkészíthet-
jük, így akár a böjti étrendben is helyet kap-
hat. A vegetáriánus változatban kenjük meg
sajtkrémmel a tortillalapokat, erre tegyünk
egy kis paradicsomszószt, babot, kukoricát,
uborkaszeletet és lapkasajtot.

Kovacsics „Koksza”
István séf

Kíváncsi, hogy készíti el Koksza a quesadil-
lát? Március 9-én este a Panír legújabb
adásában megnézheti.
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Szerző: Nagykutasi Viktor
kertész-szakíró

Fotó: shutterstock.com/nikolaborovic

Amikor már nincsenek erős fagyok, és
hó sem fedi a kerteket, akkor vegyük
elő a már előkészített, megélezett

kerti szerszámainkat és kezdjük meg a dísz-
növények metszését. Ez lehet akár alakra nyí-
rás, formázás, vagy éppen az idős részek el-
távolítása, azaz ifjítása. A tavasszal virágzókat
(például orgona – Syringa vulgaris, aranyvesz-
sző – Forsythia, téli jázmin – Jasminum nu-
diflorum) csak virágzás után nyírjuk vissza.

Most kell visszavágni a díszfüveinket (pl. pam-
pafű, lámpatisztító fű, kínai tollborzfű). Erre a
legjobb, ha sövényvágó ollóval vagy géppel az
összekötözött növényt egy mozdulattal le-
vágjuk. Ha szaporítani szeretnénk őket, akkor
ezt most tőosztással megtehetjük. A manap-
ság akár díszkertekbe ültetett csüngő eperfát
(Morus alba „Pendula”) is érdemes megifjítani,
az idős, fás, száraz részeket eltávolítani, hi-
szen a termést úgyis csak a fiatal hajtásokon
hozza. A földig lelógó vesszőket is legalább
2/3-ára vágjuk vissza, így azokat a gombás
fertőzések kevésbé támadják meg.

Ne megszokásból cselekedjünk, nézzük meg, hogy milyen idő van, és milyenre számíthatunk, gon-
doljunk csak vissza az elmúlt évek márciusi havazásaira! Nem szabad elkapkodni bizonyos munká-
kat, főleg a metszésre vagy a fűfélék visszavágására gondolok, mert ilyen esetben egy korai munka-
végzés akár a növény fagyását vagy teljes elpusztulását is okozhatja.

UGYE NEM LESZNEK MÁR
FAGYOSAK AZ ÉJSZAKÁK?

A korallberkenye (Photinia × fraseri) is
meghálálja, ha visszavágjuk vagy alakra
nyírjuk. Így hozza a legszebben a piros haj-
tásokat, melyekből bronzvörösre színese-
dő bőrszerű, örökzöld levelei lesznek. Sö-
vénynek, szoliternek is ültethető, de dé-
zsás növénynek is kiváló.

Sok kertbarátnál látom, hogy amikor a gyü-
mölcsös tavaszi lemosó permetezését vég-
zi, a díszfákat, díszcserjéket is lepermetezi.
Ez jó dolog, de csak ha lombtalan még, tehát
rügypattanás előtt végezzük (rózsák, som,
orgona, fagyal esetében). Ne permetezzük a
lombos és tűlevelű örökzöldjeinket, mert
ezek mind az olajra, mind a rézre érzékenyek
lehetnek. 

Ültethetünk konténeres (cserepes), földlab-
dás dísznövényeket, legyenek azok cserjék
vagy örökzöldek. A jól előkészített, azaz
érett istállótrágyával vagy érett komposzttal
feltöltött talajba ültessük őket. Ha nincs
ezekből egyik sem, akkor szárított vagy gra-
nulált istállótrágyát vásároljunk.  

A cserépből vagy konténerből kiemelt nö-
vény gyökerét kicsit lazítsuk meg, azaz uj-
jainkkal kicsit tépjük meg. Ha még nedves
is a talaj, az ültetést követő bőséges belo-
csolásról, beiszapolásról ne feledkezzünk
meg. Tegyük ezt meg a korábban már elül-
tetett növényeinkkel is, és ne feledjük a
legfontosabbat, hogy inkább ritkábban, de
nagyobb vízadaggal öntözzünk, mint gyak-
ran kis vízadagokkal.

Márciusban van már feladat a gyepünkkel
is. Most kell a tavaszi gyepszellőztetést el-
végezni, amit késes gyepszellőztető gép-
pel vagy gyepszellőztető gereblyével tu-
dunk elvégezni. Csak ezeknek az eszközök-
nek a kései képesek a fűszálak között fel-
halmozott gyepnyiradékot (filcet), mohát
maradéktalanul felszedni. A rugós gyep-
szellőztető csak a fűszálak átfésülésére al-
kalmas, esetleg még a lehullott lombot
szedi össze. 

A gyepszellőztetést mindig csak egy irány-
ból végezzük, a keresztirányú gyepszellőz-
tetés tönkreteszi a zöldfelületet. 

Lassan tényleg beköszönt a tavasz, mármint
a hónapok rendje szerint, mert ha az időjá-
rást nézzük, a télből nem sokat vettünk ész-
re az utóbbi években.

A télire betakart növényeinket bontsuk ki a
takarás alól, és a beteg, sérült részeket tá-
volítsuk el róluk. A bokorrózsák metszését a
hónap közepétől már megkezdhetjük, az
idősebb töveket érdemes megifjítani, a be-
teg, nagyon fás részeket eltávolítani. Erre a
legjobb eszköz a karos metszőolló.

A törzsre oltott rózsafáinkat először takar-
juk ki, majd a metszésüket pár nap eltelté-
vel végezzük el. Most van az ideje új rózsa-
tövek telepítésének is. A telepítendő növé-
nyek helyét jó mélyen ássuk fel, a talajba
érett istállótrágyát vagy komposztot dol-
gozzunk be.

A NAPTÁR MÁR
MÁRCIUST MUTAT, 
A KERTÉSZKEDŐKNEK
SOK DOLGA AKAD
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Feladatok: 
medencék, szaunák felügyelete, házirend betartatása,
elsősegélynyújtás, életmentési feladatok ellátása,
munkakörnyezet rendben tartása, vendégfelügyelet. 

Követelmények: 
úszómesteri vagy uszodamesteri végzettség, precizitás,
határozottság, jó kommunikációs készség, rugalmasság,
csapatmunka.

Amit kínálunk: 
munkába járás támogatása, cafeteria és egyéb juttatá
sok, kellemes munkakörnyezet.

Munkavégzés helye: Győr

A Győr Projekt Kft. munkatársat keres 

ÚSZÓMESTER
munkakörbe, teljes munkaidőbe.

Fényképes önéletrajzokat a 
gyorprojekt@gyorprojekt.hu emailcímre várunk.

A tavasz beköszöntével egyre töb-
ben teszik rendbe udvarukat, por-
tájukat, házukat vagy lakásukat. A
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. az általa üzemelte-
tett hulladékudvarokban várja a
lakosságtól származó, rendrakás
során összegyűlő lomokat. A jogo-
sultság igazolását követően to-
vábbra is környezetbarát módon
és külön térítés nélkül helyezheti
el a hulladékot a lakosság (pl.: mű-
anyag-, papír-, üveg- és fémhulla-

TAVASZI  NAGYTAKARÍTÁS

Szöveg és fotó: GYHG dékokat, fás szárú zöldhulladékot,
autógumit és építési törmeléket) a
hulladékudvarokban. A Pápai úti,
a sashegyi, a Nép utcai, a Ho-
moksori úti, a Szitásdomb úti és
az Ötház úti hulladékudvar nyit-
vatartása a www.gyhg.hu webol-
dalon és a Hulladék112 appliká-
cióban olvasható. A Reptéri úti
hulladékudvar technikai okok mi-
att jelenleg zárva van. A hulla-
dékudvarok április 1-jétől állnak
át a nyári nyitvatartásra, ennek
részleteiről a GYHG március kö-
zepétől ad majd tájékoztatást.

Az új szabályozás értelmében április 1-
jétől bővül a felszíni fizetőparkoló-
 hálózat Adyváros és Nádorváros

egyes részein. Az új nádorvárosi és adyvárosi
fizetős parkolók a III. zónába tartoznak, ahol
munkanapokon 8 és 18 óra között óránként

Április elsejétől új fizetőparkoló-zónák lesznek Nádorváros keleti és Adyváros északi részén, vala-
mint a Szent István-lakótelepen. A fizetős zónák kiterjesztését már 2018 óta tervezte az önkor-
mányzat, a járvány azonban lelassította a folyamatot. A győri közgyűlés tavaly június 28-án fogadta
el a helyi parkolási rendelet módosítását.

TUDNIVALÓK A FIZETŐPARKOLÓ-HÁLÓZAT BOVÍTÉSÉROL
320 forint a parkolás. Szombaton és vasárnap
továbbra is ingyenes. A Szent István úti lakó-
telep bővítéssel érintett része (a Kamara ut-
ca–Szent István út–vasút által határolt terület)
a II. övezeti besoroláshoz tartozik, itt április el-
sejétől munkanapokon 8 és 18 óra között,

valamint szombaton 8-tól 14 óráig 440 forin-
tot kell fizetni óránként a parkolásért. Parko-
lójegyet a kihelyezett jegykiadó automaták-
ból lehet vásárolni, illetve mobiltelefonos
díjfizetésre is lesz lehetőség. Az egyes par-
kolási övezeteket tartalmazó térkép megta-
lálható a Győr-Szol Zrt. honlapján a „Parko-
lás” menüpont alatt. A díjkötelessé vált te-
rületen élők jogosultak lakossági parkolási
bérlet vásárlására. Havi bérlet ezer forintért,
negyedéves 3 ezerért, éves bérlet 12 ezer
forintért váltható.

Akik nem jogosultak kedvezményes lakos-
sági bérlet igénybevételére, válthatnak
rendszámhoz kötött bérleteket, melyeknek
díjai ugyancsak megtalálhatóak a www.
gyorszol.hu internetes oldalon. A parkolóhá-
lózat bővítésével kapcsolatos további infor-
mációkat folyamatosan közli a szolgáltató a
hivatalos honlapján.

´́ ´́
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ÁLLÁSHIRDETÉS

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

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

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás he-
gesztő 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/ka-
zánkezelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középisko-
lai végzettség. Foglalkoztatás jellege: jól tervez-
hető 12 órás, folyamatos munkarend. Feladat-
kör: 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 munka-
rend. Feladatkör: elemes és egyéb acélszerkezeti
állványok építése állványterv alapján, előre gyártott
elemes állványok építése zárt térben, zsaluzási fel-
adatok elvégzése helyreállítási munkáknál, faipari
műhelymunkák elvégzése

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

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

Feltétel: B és C kategóriás hivatásos jogosítvány;
GKI kártya. Előnyt jelent: 3324. szerinti Vezető-
üléses targonca jogosítvány; 1111. szerinti Trak-
toralapú univerzális földmunkagép jogosítvány;
4411. szerinti Autódaruk jogosítvány. Foglalkoz-
tatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos
munkarend.

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség; 
elektrikusi minősítő vizsga

Bérezés megegyezés szerint.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr,
Orgona u. 10. vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra
kérjük, írják rá, illetve az e-mail tárgyában tüntessék fel
a „TávhŐ” jeligét.

FUTÉSSZERELO

MUSZERÉSZ

GÉPJÁRMUVEZETO

VILLANYSZERELO

VILLANYSZERELO-ELEKTRIKUS

HEGESZTÓ́
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Az üzletek kizárólag kiskereskedelmi tevékenység céljára vehetőek igénybe. Az üzletek külön-külön is
pályázhatóak. A pályázatot írásban kell megküldeni a Győr-Szol Zrt., 9024 Győr, Orgona u. 10., vagy
a Győr-Szol Zrt., Vásárcsarnok, Győr, Herman O. u. 25. szám alatti postai címre., illetve elektronikus
levélben a piacok@gyorszol.hu e-mail-címre is benyújtható. A hirdetmény teljes szövege a www.gyor-
szol.hu internetes oldalon tekinthető meg.

A pályázattal kapcsolatban további információ a GyŐr-Szol Zrt. Piacok és Vásárcsarnok Csoportjánál
(9023 GyŐr, Herman O. u. 25., tel.: 06-20/551-0250, üi.: Németh Kornélia, e-mail: piacok@gyorszol.hu ) 
szerezhetŐ be.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján bérbe adja
az alábbi, tulajdonában levő üzlethelyiségeket: 

Cím Hrsz. Terület (m2) Kikiáltási ár (m2/hó)

Vásárcsarnok 12. sz. üzlet (Győr, Herman Ottó u. 25.) 4346/8 34 3.260 Ft+áfa
Vásárcsarnok 21. sz. üzlet (Győr, Herman Ottó u. 25.) 4346/8 17 3.260 Ft+áfa
Vásárcsarnok 23. sz. üzlet (Győr, Herman Ottó u. 25.) 4346/8 17 3.260 Ft+áfa

Amindennapi életünkhöz nélkülözhe-
tetlen ivóvíz biztosítása és szennyvíz-
elvezetési szolgáltatások mellett tár-

saságunk kiemelt figyelmet fordít a lakosság
tudatos szemléletformálására, melynek se-
gítségével erősíteni tudjuk a természet és a
víz iránti tiszteletet, szeretetet. Úgy gondol-
juk, mindezt nem lehet elég korán elkezdeni,
hisz már gyermekkorban kialakulnak a világ-
ról alkotott alapvető nézeteink. Ezért a Pan-
non-Víz Zrt. rajzpályázatot hirdet a működé-
si területéhez tartozó nevelési és oktatási
intézmények óvodás és általános iskola alsó
tagozatos diákjai részére.

A pályázattal szeretnénk felhívni az ifjú
nemzedék figyelmét a felszíni és felszín
alatti vizeink védelmének, megőrzésének,
fenntartható felhasználásának és a szeny-
nyezések elkerülésének fontosságára, elő-
csalogatva közben a gyermekek fantáziáját,
kreatív oldalát.

A pályázat témája: Kincsünk, a víz
A rajzverseny keretében olyan egyénileg el-
készített alkotásokat várunk a gyermekek-
től, amin bemutatják, hogy hogyan segíte-
nék a Föld megmentését, a Földön található
élőhelyek, környezetünk és vizeink tisztasá-
gának megóvását, valamint a takarékos víz-
használatot.

PÁLYÁZAT KICSIKNEK, A TISZTA IVÓVÍZÉRT!

ELINDULT A PANNON-VÍZ ZRT.
RAJZVERSENYE
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt./Borsi Viktória

A rajzpályázatra készített munkák beküldési
határideje: 2023. március 20. (hétfő) 12 óra.

A díjazás korcsoportonként történik, minden
korcsoport 1–5. helyezettje értékes aján-
dékcsomagban részesül. A legtöbb rajzot
beküldő iskola három osztályát vendégül
látjuk egy előzetesen egyeztetett időpont-
ban a győr-szabadhegyi víztoronyban.

A rajzpályázattal kapcsolatos bővebb infor-
mációk megtalálhatóak a www.pannon-
viz.hu weboldalon.

Sok sikert, jó szórakozást és kreatív alkotást
kívánunk!
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy könyvcsomag. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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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 nagymamám és az anyukám persze hallani
sem akart arról, hogy motorozzak, de a nagy-
papámat mindig sikerült rávennem. Míg ő
horgászott, én húztam a gázkart, estem-kel-
tem és teljesen megfertőződtem. A fúrás-fa-
ragás szeretetét is a nagyapámtól tanultam,
így tizenegy évesen már olyanra alakítottam
a Babettát, amilyenre elképzeltem”– emléke-
zett vissza Zsédely Máté, akinek vakmerősé-
gért sem kellett a szomszédba mennie, így
hamar megismerték az egyenruhások is.

„Nem szégyellem, hogy volt közveszélyes
motorozásom is, de persze nem is biztatok
senkit, hogy járja az én utamat. Nem tudok
más lenni: elvetemült szabadság- és adre-
nalinfüggőségem van…”

Máté gépszerelőként végzett, de a hegesz-
tést is kitanulta, csakúgy, ahogy a motor -
szerelést is. Sejthető, hogy hamarosan már

Ha létezik örökké tartó szerelem, akkor Zsédely Máté és a motorozás között bizony az van. A győri
fiatalember igazi vagány, s bár a versenyzéstől már visszavonult, áprilisban Kunmadarason ismét
megmutatja, milyen is az igazi sebesség.

„ELVETEMÜLT SZABADSÁG- 
ÉS ADRENALINFÜGGŐSÉGEM VAN!”

versenyeken húzta a gázkart. „A gyorsulási
verseny, azaz a drag azért egy más történet,
ezt is meg kell tanulni. Hatalmas koncentrá-
ciót igényel, ezred másodpercek döntenek.
A motorokat folyamatosan fejleszteni kell,
hiszen egy szériamotorral ha odamész, ma-
ximum kifújják az orrodat. Nekiálltam tehát
a 600-as Hondámnak a műhelyemben, hogy
dragmotor legyen belőle.”

Máté tudatosan, nagyon kemény munkával
küzdötte fel magát egyre magasabbra a
sportágban. Éjszakákon át építette a motor-
jait, rengeteget gyakorolt. S közben álmodo-
zott egy Suzuki Hayabusáról…

„Vettem is egyet, közúton nem is volt semmi
gond. Na de a versenypályán… Hatalmas
mellénnyel odaálltam a rajthoz, a motor vi-
szont megmutatta, hogy olyan, mint én: ha
nem tiszteled, akkor megbüntet. A nulláról
kellett felépítenem a versenyzői tapasztala-
tom hozzá.”

Máté azt mondja, azért hagyta abba a ver-
senyzést, mert elérte, amit akart: a saját két
kezével épített egy olyan motort, mint amit
Amerikában használnak. Kilenc év után vi-
szont igent mondott egy felkérésre és ta-
vasszal ott lesz Kunmadarason, a szezo n -
nyitó autós-motoros majálison.

DOLGOZIK, SZEREL, 
MOTOROZIK, HAJTJA 
A TEREPJÁRÓJÁT 
ÉS ÉLVEZI AZ ÉLETET, 
MEG IMÁDJA A FIÁT

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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AGyőri Atlétikai Club (GYAC) 105 ver-
senyzővel képviseltette magát a ren-
dezvényen. Sokan értek el egyéni csú-

csot, sőt olyanok is voltak, akik megdöntöt-
ték az országos rekordot: a 14 éveseknél
például a győri Fazekas Mátyás büszkélked-
het ezzel a bravúrral. „Győrben hagyomá-
nyosan mindig nagy létszámmal tudjuk
megrendezni ezt a versenyt. Szeretnénk, ha

CSÚCS VOLT AZ IDEI 
ERGOMÉTER-OB

Szerző: Pécskai István
Fotó: Vig Norbert

Hatalmas sikert aratott az elmúlt hétvégén a Győri Olimpiai
Sportparkban rendezett 33. Ergométer Országos Bajnokság.
Rekordszámú, 1200 nevezés érkezett az eseményre, amelyen a
legkülönbözőbb korosztályok tették próbára a tudásukat: 13 éves
és 86 esztendős indulót is láthatott, aki kilátogatott a viadalra.

További információ és jelentkezés:
20/416-7897 • kozpont@joszivtemetkezes.hu

A Jószív Temetkezési Kft. munkalehetőséget kínál:
ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI DOLGOZÓ
munkakörben.

Munkavégzés helye: Győr és vonzáskörzete

• azonnali kezdés
• bejelentett munkahely
• pontos, versenyképes fizetés

• SZÉP-kártya
• munkába járási támogatás

Syntium 800 EU 10W-40 14.990 Ft
(eredeti ár: 24.059 Ft)

Syntium 3000E 5W-40 18.900 Ft
(eredeti ár: 27.387 Ft)

Syntium 5000 AV 5W-30 22.690 Ft
(eredeti ár: 31.963 Ft)

Az akció 2023. 01. 16-tól visszavonásig érvényes.

Egyéb feltételek: Az akciós olajcsere díja csak olajszű-
rő-csere esetén érvényes. Az akciós árak az olajszűrő dí-
ját nem tartalmazzák. A szakszerű olajcsere elvégzésé-
hez feltétlenül szükséges az olajszűrők cseréje is. Az olaj-
szűrő árával kapcsolatban szervizeinkben érdeklődj!

4 liter olaj 
(szuro nélkül) 
+ munkadíj

´́ ´́

Szent Imre út 55. (MOL-kút mögött) | kwikfit.hu

+36 96 411955
+36 30 690 6990

jövőre is mi lehetnénk az esemény házigaz-
dája. Úgy érzem, erre jó esélyünk van. Az er-
gométer egyébként kiváló mérce a sporto-
lóknak. Megmutatja, erőnlétileg hol tarta-
nak. Nagyon nehéz benne jó eredményt elér-
ni. Sokat számít a testsúly, nem csak az, hogy
valaki mennyire jó evező” – fogalmazott Papp
Oszkár, a GYAC elnöke. Érdekesség, hogy mi-
vel idén 175 éves a Magyar Honvédség, ennek
tiszteletéül a győri Dánielfy Tibor 205. Légvé-
delmi Rakétaezred vezetői és néhány honvéd
175 kilométert teljesített az ergométeren.

Súlyos sérülése után visszatér Győr-
be, és az Audi ETO-nál végzi tovább a
rehabilitációs munkát Háfra Noémi, a
csapat válogatott játékosa. A jelenle-
gi szezonban a dán Odense csapatá-
ban kölcsönben szereplő átlövő ta-
valy októberben szenvedett súlyos
térdsérülést klubja Brest elleni Baj-
nokok Ligája-mérkőzésén. A 24 éves
játékost megműtötték és biztossá
vált, hogy ebben az idényben már
nem léphet pályára. Háfra a rehabili-
tációt Dániában kezdte meg, de az
Odense csapatával egyeztetve elkö-
szönt a dán klubtól, és Győrben foly-
tatja tovább a visszatéréséhez szük-
séges munkát.

„Noémi számára természetesen nyi-
tott a lehetőség, hogy klubunk minden
humán és technikai erőforrását igény-
be vegye a rehabilitáció folyamata so-
rán. Állapotáról a sérülés és az operá-
ció óta is részletes információkkal ren-
delkeztünk” – nyilatkozta Endrődi Pé-
ter ügyvezető.

Közben sorsoltak a Magyar Kupában: a
Győri Audi ETO KC az 5. fordulóban
csatlakozik a sorozathoz, és a négyes
döntőbe jutásért a Szombathely lesz
az ellenfele. Az idegenbeli mérkőzést
március 29-én rendezik, a találkozó
győztese kerül a legjobb négy közé.

ITTHON
GYÓGYUL
HÁFRA
NOÉMI



Köteles a játékoskarrierje során éveken keresztül
védett Belgiumban, a Genk csapatában, amellyel
többek között a Bajnokok Ligája és az Európa Liga
csoportkörében is szerepelt. Motiváltan kezd bele
a munkába Győrben. „Ahogy futballista koromban
jellemző volt rám, úgy most is sikeres szeretnék
lenni, és a maximumot akarom nyújtani – nyilat-
kozta az eto.hu-nak Köteles László.

Úgy véli, a célok meghatározása az első és a legfon-
tosabb feladat. „Vissza kell hozni azt az ETO-t, amely
ellen még én is játszottam a Diósgyőr színeiben ren-
geteg néző előtt, nagyszerű hangulatú mérkőzésen.
Természetesen ez egyenes arányban van a csapat
teljesítményével. Ha jó a produkció, akkor sokan
lesznek a lelátón” – tette hozzá a szakember. Köte-
les a győri szerepvállalását megelőzően játékos-
ügynökként tevékenykedett, így került kapcsolatba
az ETO ügyvezetőjével, Jan Van Daeléval. „Sokat be-
szélgettünk, elmondtam a véleményem a futballról.
Szóba került a győri lehetőség, amin nem kellett so-
kat gondolkodnom. Az előző munkámat teljesen fel-
adtam, így maximálisan az ETO-ra koncentrálok a
jövőben. Nagyon várom, hogy megkezdjük a közös
munkát” – fogalmazott Köteles.
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Ez idő alatt az ETO is veretlen maradt a baj-
nokságban: Tímár Krisztián együttese hét
pontot szerzett úgy, hogy kétszer is idegen-

ben tudott győzni. A Siófokot 1–0-ra, a Tiszakécs-
két 2–0-ra győzte le a zöld-fehér alakulat, amely
otthon 1–1-re végzett a Soroksárral.

Bár nem indult jól a tavaszi szezon a két győri
csapat számára, s voltak az előzetesen vártnál
gyengébb eredmények, az elmúlt időszakban
mutatott teljesítmény egyértelműen bizakodás-
ra adhatnak okot – mindkét gárda szurkolói szá-
mára. Úgy tűnik, az újonnan igazolt labdarúgók-
nak sikerült beilleszkedniük, az ETO-ban például

LENDÜLETBEN A GYIRMÓT ÉS AZ ETO

Szerző: Pécskai István
Fotó: Mekliz Fotó

Formába lendült a két győri csapat a
labdarúgó NB II.-ben. A Gyirmót a leg-
utóbbi három mérkőzésén 100 száza-
lékos teljesítményt nyújtott, tehát
begyűjtötte a maximálisan megsze-
rezhető kilenc pontot. A Budafokot és
a Mosonmagyaróvárt 2–1-re, a Ko-
zármislenyt pedig 2–0-ra múlta felül
Csertői Aurél vezetőedző gárdája.

legutóbb Szendrei Ákos és Csontos Dominik sze-
mélyében két friss szerzemény volt eredményes
a Tiszakécske ellen.

A Gyirmótra egyébként komoly erőpróba vár a kö-
vetkező fordulóban, hiszen az éllovas Diósgyőr
otthonába látogat hétfőn. Az ETO vasárnap az Aj-
kát fogadja. Az elmúlt meccseken mutatott forma
alapján joggal bízhatunk benne, hogy folytatódik
a győri sikerszéria. A zöld-fehér klub vezetői pedig
abban is reménykedhetnek, hogy az elmúlt mér-
kőzéseken mutatott jó teljesítménynek köszönhe-
tően az eddigieknél jóval több szurkoló látogat
majd ki a csapat aktuális hazai mérkőzéseire.

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
felveszünk mûszakvezetô,
eladó-pénztáros, áruátvevô-
raktáros munkakörbe kollégá-
kat. Pályakezdôk, nyugdíjasok je-
lentkezését is várjuk. Jelentkezés
helyben, az üzletvezetônél vagy
fényképes ön életrajzokat a
munkahelygyor@ gmail.com
e-mail-címre várjuk.

Kiemelt ajánlat: március 3—9.

1499 Ft/kg

Csirkemellfilé

HB Lager 
dobozos sör
4%-os,
0,5 l, 538 Ft/l

269 Ft/db

Kocsonyának való húsrészek
teljes választékban,

folyamatosan kaphatók!

Sertészsír
1 kg

Piros alma
03.03.—03.05. 

299 Ft/kg

1499 Ft/kg

Füstölt szívsonka 
Eastergreen Kft.

3999 Ft/kg

Csikemáj, csirke egész comb,
csirke alsó-, felsôcomb kapható.

1999 Ft/kg

Trappista tömbsajt
30% árcsökkenés

Larotti desszert
65 g, 8446,15 Ft/kg

549 Ft/db

Szerző: Pécskai István
Fotó: eto.hu

KÖTELES AZ ÚJ SPORTIGAZGATÓ

Köteles Lászlót nevezték ki a lab-
darúgó-NB II.-ben szereplő ETO FC
Győr sportigazgatójának. A 38 éves
korábbi kapus Mihalecz Istvánt
váltja a poszton.




