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Fotó: Ács Tamás

Egy nappal nemzeti ün-
nepünk, az 1848. március

15-i forradalom évfordulója
előtt különleges flashmobot tar-

tottak a győri Fidelitas tagjai. Boncsa-
rovszky Péter elnökkel az élen kokárdá-

kat osztottak a járókelőknek a belvárosban.
„A kokárdaosztást azért tartjuk fontosnak,

mert emlékezni kell a történelmi eseményekre,
amelyek meghatározták a magyar alkotmányfejlő-

dést is. Az 1848. áprilisi törvényeknek vannak olyan
gondolatai, amelyek manapság is jelentősnek számítanak.

A kokárdaosztás egyébként a Fidelitasnak egy országos
flashmobsorozata. Helyi szinten is szerettük volna megmutatni,

a győri Fidelitas mire képes” – nyilatkozta Boncsarovszky Péter.
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Ahagyományoknak megfelelően Újvá-
rosban, a Kossuth-szobor melletti
téren kezdődött Győrben az 1848–

49-es forradalom és szabadságharc tiszte-
letére rendezett ünnepségek sora. Szeles
Szabolcs alpolgármester, a terület egyik ön-
kormányzati képviselője ünnepi beszédében
visszatekintett a múltban történt esemé-
nyekre, és arra hívta fel a résztvevők figyel-
mét, merítsenek erőt az egykori hősök tettei -
ből a mostani zűrzavaros időszakban. „Ebben
a nehéz időben az összefogás és a szeretet
ereje az, ami segíthet bennünket, és az, hogy
ismerjük és tudjuk a saját utunkat. A márciusi
ifjak és Petőfi Sándor erre tanít minket, hisz az
ő útjuk a mi utunk is. A költő maga a remény, a
bátorság, aki arra buzdít minket, hogy nekünk,
magyaroknak a saját hazánk védelme érdeké-
ben, a saját eszménk, keresztény értékren-
dünk védelme érdekében a saját utunkat kell
járni, bármit is gondol a világ. Most sincs in-
gyen a szabadság!” – mondta Szeles Szabolcs.

Az ünnepség másik szónoka dr. Fekete
Dávid volt, az újvárosi önkormányzati kép-

„MOST SINCS INGYEN A SZABADSÁG!”
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Ács Tamás

viselő arról beszélt, hogy a városrésznek és
az itt élő embereknek nagy felelőssége van
abban, hogy megőrizzék a hősök emlékét.
„Mi itt Újvárosban különösen nagy felelős-
séggel tartozunk 1848 emlékének ápolása
ügyének, hiszen Kossuth Lajos nevét viseli

városrészünk főutcája, szobra áll itt a téren,
az iskola is az ő nevét viseli. Petőfiről teret
neveztek el, Széchenyi István pedig utolsó
magyar földön töltött éjszakáján ebben az
utcában, az egykori Arany Bárány fogadóban
szállt meg.”

KOKÁRDÁT OSZTOTT
A FIDELITAS
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Miniszter úr, a világ gazdasági folyamatai-
nak és Győr lehetőségének ismeretében öt
év múlva milyen adottságokkal, eredmé-
nyekkel, esélyekkel rendelkező városban
élünk majd itt, a Kisalföld fővárosában?
Annak ellenére, hogy az utóbbi három évben
korábban nem tapasztalt válságokat élt át a
világgazdaság, ezen belül Magyarország, és
annak fejlett és jó távlatokkal rendelkező vá-
rosa, Győr, a gazdaságot nem tudták meg-
törni. Persze az országok különböző módon
és eredménnyel jutottak túl a válságokon, de
Magyarország jobb állapotban jött ki a krí-
zishelyzetekből, mint amikor azokba beleke-
rült. Ennek az az oka, hogy a kihívásokra
magyar válaszokat adtunk. Szabadságunk-
ból és függetlenségünkből nem engedtünk
és engedünk, járjuk a saját utunkat.

GYŐR RENGETEGET FEJLODIK A KÖVETKEZŐ ÖT ÉVBEN

Győr gazdasági jövőképének esélyeiről kérdeztük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert,
miután a politikus átvette Győr legrangosabb elismerését, a díszpolgári címet.   

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Győrnek merre vezet a saját útja?
Győr más ágazatok mellett a járműipar fő-
városaként érte el jövőjét megalapozó ered-
ményeit. Főként ennek köszönheti iparának
technikai, technológiai fejlettségét, munka-
kultúrájának korszerűségét, és foglalkozta-
tási eredményeit. A járműipar magyar, ezen
belül győri beszállítóknak is munkalehető-
séget, megbízásokat ad.

Igen, de a járműipar óriási változások előtt,
sőt közepette áll.
Ennek a valóban hatalmas, és a környezet
védelmét szolgáló változásnak a nyertesei
leszünk. A nálunk működő, s folyamatosan
fejlődő autógyárak, valamint az azokhoz
kapcsolódó tevékenységek cégei pontosan
ismerik a világpiacot, sőt kezdeményezői
ezeknek a gazdasági, technológiai folya-
matoknak. Mi időben felismertük az elekt-
romos járműgyártásban rejlő lehetősége-
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ket, megteremtjük ennek feltételeit. Mind-
ezek ismeretében állíthatom, hogy a kö-
vetkező öt esztendőben Győr jelentősebb,
nagyobb fejlődést tud felmutatni, mint az
előző húszban.

AJózsef Attila úti rendelő átadása kap-
csán a polgármester elmondta, hogy
állami támogatással a Modern Váro-

sok Program keretében készült el az épület
felújítása, de a katasztrófavédelem tűzvé-
delmi szempontok miatt nem adta meg a
használatbavételi engedélyt.

Sok-sok kérdés érkezik a városvezetőhöz, pél-
dául az önkormányzati bérlakásokkal kapcso-
latban is. „Tény, hogy a lakbéreket rendezni kel-
lett, hiszen ha áron alul adják ki az önkormány-
zati bérlakásokat, akkor tulajdonképpen csőd-
be megy a Győr-Szol. Rendezni kell ezt a terü-
letet, a szolgáltató most igazságosabbá tette
a lakbéreket, a város pedig bővítette a szociá-
lisan támogatandók körét és mértékét is. Fon-
tos kiemelni, hogy még így is piaci áron alul
vannak ezek az ingatlanok” – ismertette dr.
Dézsi Csaba András.

A március 15-ei ünnepségsorozat után is teendőkkel felvértezve folytatta heti feladatait dr. Dézsi Csaba
András. Ennek egyik első állomásaként látogatott rádiónk stúdiójába csütörtökön, hogy a viziten beszá-
moljon az elmúlt időszak történéseiről, illetve arról, milyen feladatok várnak rá városvezetőként.

DR. DÉZSI: A KÖZVILÁGÍTÁS TERÉN
OKOSVÁROSSÁ KELL TENNI GYORT
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Vig Norbert
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A polgármester számára nagyon fontos az
állatvédelem, így idén 50 millió forintot kü-
lönítettek el erre a területre a költségvetés-
ből, amire korábban nem volt példa. „Külön-
böző pályázatok és támogatások formájá-

ban osztjuk el a forrást, dr. Andréka György
koordinálja majd ezt a területet. Számítunk
a Győrben működő állatvédő szervezetek
részvételére, komplexen kezeljük ezt a kér-
dést” – hangsúlyozta dr. Dézsi.

Az „okosítható” LED-fényforrásokról is be-
szélt a városvezető. „Mikor a választások
voltak, beszéltem Pintér Sándor miniszter-
rel, aki azt mondta, hogy szerinte a közvilá-
gítás terén okosvárossá kell tenni Győrt. Hi-
ba volt, hogy ezt akkor nem léptük meg, de
soknak tűnt akkor az a 2 milliárd forint, ami-
be a fejlesztés került volna. Győrben néhol
már találkozhatunk okosvilágítással, ami
egyrészt energiatakarékos, másrészt a
fény erő-szabályozással még takarékosabbá
tehető. A Kuopio park beruházásánál ez a
megoldás már szerepel a fejlesztési cso-
magban. De ismételten elkezdtünk róla tár-
gyalni, tervezzük a teljes közvilágítás
modernizálását” – emelte ki a műsorban
dr. Dézsi Csaba András.



2023. március 17.4

Agyőri önkormányzat nemzeti ünne-
pünk alkalmából megemlékezést és
koszorúzást tartott a Honvéd ligeti

emlékműnél, a Szent István úton, a díszalegy-
ség felvonulásával folytatódott az ünnepség,
majd díszközgyűléssel zárult a városházán. 

„A mai nemzeti ünnep egy szabadságban élő
nemzet, Magyarország ünnepe. Az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc eszméire
emlékezve felértékelődik a nemzeti egység és
akarat. Március 15-e azt üzeni a mai nemzet-
nek, hogy összefogással nagy dolgokra va-
gyunk képesek, így Győrben is. Ma nincs fon-
tosabb, mint az ország békéjének megőrzése,
hogy szabadok maradhassunk. Ehhez kell
most forradalmi elszántság és kitartás” –
hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester ünnepi beszédében a Honvéd ligetben.

Sokan voltak kíváncsiak a díszalegység felvo-
nulására a Szent István úton, ahol az ünneplő
győriek láthatták a Magyar Honvédség Dáni-
elfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred dísz-
alegységének, a Veres Péter Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégi-
um Győri Lovas Nemzetőr Díszszakaszának és
a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző
Huszár Bandériumnak a felvonulását. A dísz-

„Mi, győriek büszkék vagyunk erre a városra, mi pontosan ismerjük, hogy milyen szorgalmas emberek
élnek itt, mi már a jövő sikereit tervezzük, hiszen számunkra szívügyünk Győr” – mondta beszédében
a város legújabb díszpolgára, Szijjártó Péter miniszter a szerdai városházi díszközgyűlésen.

GYŐR DÍSZPOLGÁRA LETT 
SZIJJÁRTÓ PÉTER
ELISMERÉSEK ÁTADÁSA, SZOBORAVATÁS A DÍSZKÖZGYŰLÉSEN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor, Ács Tamás

alegységet a polgármester köszöntötte, aki ki-
emelte: Győr büszke arra, hogy honvédségi
alakulattal bír, hogy otthont adhat egy olyan
katonai szervezetnek, amire nemcsak a város
és a régió, de az egész ország is bármikor szá-
míthat. A győri ezred aktívan kivette részét a
migrációs válság, valamint az egészségügyi
veszélyhelyzet kezeléséből is.

A városházán megtartott díszközgyűlésen a
polgármester köszöntőjében rámutatott:

„2023. március idusán a szabadság sorskérdés,
a béke létkérdés. Ma, mikor a magyar forrada-
lomról és szabadságharcról emlékezünk, a bé-
kéről kell beszélnünk, melyet a mi generációnk
olyan természetesnek vett, hogy meg is feled-
kezett azt értékelni. A mai díszközgyűlés az ün-
nep méltatásán túl szól azokról az értékeinkről,
amiket hordoz nemzetünk, megteremt váro-
sunk. Ma azokat a példaképeket ünnepeljük,
akik hazafiként és polgárként formálták és for-
málják nemzeti identitásunkat, magyarságun-
kat. Az ünnepi műsor a múltat idézi, a díszköz-
gyűlés ünnepi díjátadója a jelent élteti, hitben
erős munkálkodásunk a jövőt biztosítja.”

A Kolozsváry-szobor avatása kapcsán pedig
a polgármester többek mellett arról beszélt,
hogy Kolozsváry Ernő, Győr első szabadon
választott polgármestere szombaton lenne
89 éves. „Nagy szenvedéllyel dolgozott, pol-
gármesteri négy éve alatt sokat tett a váro-
sért. Ekkor telepedett le az Audi Győrben,
ami azóta is meghatározza életünket, mun-
kájának köszönhetően több gyűjteményt is
Győrben helyeztek el.” 

Az ünnep alkalmából díjakat adott át dr. Dézsi
Csaba András polgármester. 
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A magyar sajtó napja alkalmából a város idei
Sajtódíját Havassy Anna Katalin, a Győr+ Média
Zrt. újságírója vehette át. Munkatársunk a napi
tájékoztatás területén nyújtott magas színvo-
nalú, lelkiismeretes szakmai munkájáért, Győr
város mindennapjait évek óta hitelesen bemu-
tató tevékenységéért, a kiegyensúlyozott tájé-
koztatásért érdemelte ki az elismerést.

Sajtódíjat kapott Csapó Balázs is, a Kisalföld
napilap munkatársa, fotóriportere, aki hosz-
szú évek óta végzett lelkiismeretes, magas
színvonalú, a város és a régió történéseit,
eseményeit, szépségeit bemutató szakmai
tevékenységéért, valamint a folyamatos mi-
nőségi, áldozatos munkájáért kapta a díjat.

Pro Urbe Győr díjat vehetett át Ábrahám Csaba
a Győr város hírnevét öregbítő sporteredmé-
nyei, színvonalas edzői és klubvezetői tevé-
kenysége, valamint a Győri Vízisport Egyesület
eredményes működtetése érdekében végzett
fáradhatatlan munkája elismeréseként.

Farkasné dr. Lukácsy Zita Anna is Pro Urbe díj-
ban részesült a megváltozott munkaképessé-
gű emberek foglalkoztatása terén kifejtett
több évtizedes, önzetlen, Győr város határain
is túlmutató példaértékű szakmai tevékeny-
sége és vezetői munkája elismeréseként.

Pro Urbe díjas lett dr. Horváth Sándor
Domonkos, aki több évtizedes kiváló intéz-
ményvezetői munkája, valamint a város

kulturális életét gazdagító, értékes szakmai
és alkotói tevékenysége elismeréseként ve-
hette át a díjat.

Kocsis Róbert a vagyonvédelem és a bizton-
ságtechnika területén végzett több évtize-
des kimagasló munkája, valamint elkötele-
zett lokálpatriótaként végzett, jelentős me-
cénási tevékenysége elismeréseként kapott
Pro Urbe Győr díjat.

Szöllősi Zoltánné részére is Pro Urbe díjat
adományozott a közgyűlés, több évtizedes
kiváló pedagógusi és intézményvezetői
munkája, valamint a Győri Nádorvárosi
Ének-zenei Általános Iskola nevelési felada-

tainak fejlesztése terén elért eredményei el-
ismeréseként.

A díszpolgári címet idén Szijjártó Péternek sza-
vazta meg a győri közgyűlés. A politikus or-
szággyűlési képviselőként és miniszterként
Győr gazdasági életének fejlődése érdekében
végzett, maradandó értéket teremtő munkája,
valamint az egyházi és egyetemi fejlesztések-
ben játszott meghatározó tevékenysége elis-
meréseként vehette át a díszpolgári címet.

Szijjártó Péter elmondta: napra pontosan 25
éve lépett be életében először a győri város-
háza Dísztermébe, az önkormányzati válasz-
tás nyomán létrejött közgyűlés legfiatalabb
tagjaként. Azzal folytatta, hogy Győr életében

is jelentős változások történtek negyedszázad
alatt: az Audi révén Európa autóipari fellegvára
lettünk, a Széchenyi-főiskola ma egyetem, a
kilenc kutató karával, öt doktori iskolájával Ma-
gyarországnak nemcsak az egyik vezető fel-
sőoktatási intézménye, hanem hazánk egyik
tudományos és szellemi központja is. Valamint
szólt a győri női kézilabdázás felvirágzásáról,
a nagyszerű eredményeiről is.

Felidézte a 175 évvel ezelőtti eseményeket.
„A szabadságért folytatott küzdelem gyakor-
latilag elválaszthatatlan része a magyar nem-
zet történelmének, hiszen a szabadságért való
küzdelem határozta meg őseink életét évszá-
zadokon át. Mi, magyarok soha nem tűrtük és
nem is tűrjük a rabságot, mindig készek vol-
tunk és készek is vagyunk harcolni a szabad-
ságért, a nemzeti függetlenségért, és nem fél-
tünk felvenni a harcot a legnagyobb túlerővel
szemben sem. A ’48-as forradalom szabad-
ságvágya mutatja nekünk ma is a helyes utat.
Ez a szabadságvágy ösztönöz minket arra,
hogy becsüljük meg, erősítsük és védelmezzük
országunkat munkánkkal és tudásunkkal, a
szorgalmunkkal pedig építsük a nemzetet. A
magyar nép ma is a szabadság népe, Magyar-
ország ma is a szabadság országa, mi ma is
egy szabadságszerető, és ha kell, szabadság-
harcos nép vagyunk.”

Szijjártó szólt az elmúlt 13 év megpróbálta-
tásairól és arról, hogyan sikerült a nehézsé-
gekből példátlan nemzeti összefogással ki-
lábalnunk. „Soha nem az elvárásoknak felel-
tünk meg, soha nem az iránymutatásokat
kerestük, hanem kizárólag a magyar nem-
zeti érdeket néztük. És ezt nem tudtuk volna
megtenni, ha nem őriztük volna meg a sza-
badságot” – emlékeztetett a miniszter. 

Magyarországnak olyan kormánya van, amely
1848 szellemében vezeti Magyarországot,
egy olyan kormány, amely számára a szabad-
ság és a nemzeti függetlenség a legfontosabb
– zárta beszédét Szijjártó Péter.

A beszédet követően a Díszterem előtti fo-
lyosón Szijjártó Péter, valamint dr. Dézsi
Csaba polgármester leleplezte Kolozsváry
Ernő mellszobrát.
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A szobrot Lebó Ferenc győri szobrászmű-
vész készítette, aki személyesen is ismerte
Kolozsváryt. „Annak idején az ő kezdemé-
nyezésére készítettem el Baross Gábornak,
a város díszpolgárának, országgyűlési kép-
viselőjének a szobrát, amely a városházán,
a Díszterem előtti folyosón látható. Ennek
gyakorlatilag „párjaként” a már meglévő fül-
kébe, talapzatra most Kolozsváryt mintáz-
tam meg – tájékoztatott a művész.

A szobor megalkotását dr. Dézsi Csaba And-
rás polgármester kezdeményezte, aki min-
dig is tisztelője volt a rendszerváltás utáni

KOLOZSVÁRY ERNO SZOBRA 
ÁLL A VÁROSHÁZA FOLYOSÓJÁN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A március 15-ei városházi dísz-
közgyűlés keretében avatták fel
Kolozsváry Ernőnek (1934–
1999), Győr első szabadon vá-
lasztott polgármesterének
szobrát a városháza folyosóján,
melyet Lebó Ferenc készített.
Kolozsváry nemcsak politikus-
ként, hanem jeles pedagógus-
ként és műgyűjtőként is mara-
dandót alkotott városunkban.

időszak első, szabadon választott győri pol-
gármesterének. Dr. Dézsi Csaba András
meglátogatta Kolozsváry Ernő özvegyét,
megnézte az egyben tartott páratlan gyűj-
teményt, s felajánlotta, hogy a város szíve-
sen örökítené meg egy méltó szoborban a
polgármesterként, tanárként, műgyűjtőként
is Győrt jelentős és maradandó értékekkel
gyarapító Kolozsváry Ernőt. A család bele -
egyezésével született meg a szobor, melyet
a városházán, a Díszterem folyosóján avat-
tak fel. Ott, ahol Baross Gábor szobra is áll.

Kolozsváry kémia–fizika szakos tanár-
ként 33 éven keresztül tanított a Ka-
zinczy Ferenc Gimnáziumban, majd
1990-ben az első szabad önkormány-
zati választáson az SZDSZ színeiben
Győr polgármestere lett, 1994-ig töl-
tötte be ezt a posztot. A hatvanas évek
óta gyűjtött kortárs festményeket,
ezekből áll össze a Kolozsváry-gyűjte-
mény. Polgármesteri időszakában
megszerezte a város számára a Váczy
Péter- és a Radnai-gyűjteményt. A Vá-
rosi Művészeti Múzeum, a Városi Le-
véltár, számos kulturális-művészeti
vállalkozás megvalósítása, köztéri
szobrok állításának kezdeményezése
fűződik nevéhez. 1999-ben hunyt el,
2001-ben posztumusz díszpolgári cí-
met kapott Győrben.

9021 Győr Széchenyi tér 11. Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055   info@optimumoptika.hu

OPTIMUM OPTIKA

Minden pár 
ZEISS PROGRESSIVE LENCSE
vásárlása esetén 
NAPSZEMÜVEGLENCSÉT 
adunk ajándékba.

Napfényváró

AJÁNLAT!
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„Másfél éve kezdtem el mintázni a szob-
rot, a családtól kapott fotók alapján. Vilá-
gos színű mészkőből készült, 80 centimé-
ter magas, és egy 160 centiméteres talap-
zaton áll. Nagy öröm számomra, hogy e je-
les napon, március 15-én, három nappal a
március 18-ai születésnapja előtt avatják
fel az emlékművet. Remélem, ez egy folya-
mat része, amely Győr jeleseit, kiemelkedő
személyiségeit örökíti meg a városházán”
– hangsúlyozta Lebó Ferenc.
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FELHÍVÁS

Az 1848-as győri „nemzeti őrsereg” több
mint ezer főt számlált. Gyalogos vagy lovas
szolgálatot lehetett adni, megalakulását az
a Zichy Ottó kezdeményezte, akinek Győr-
Szabadhegyen volt birtoka, ahol máig nevét
viseli az utca, amelyben kúriája állt.

A nemzeti őrsereg felállítása már a 12 pont
követelései között is szerepelt, és március
16-án országszerte megkezdődött. A civi-
lekből, főként helyi birtokosokból és iparo-
sokból szerveződő nemzetőrség célja a for-
radalom vívmányainak megőrzése volt.

A győri nemzetőrség egyenruháit a helyi lá-
nyok varrták, a fegyvereiket pedig az akkor
még békés viszonynak köszönhetően éppen
Ausztriából vásárolták. Az áprilisi törvények
szentesítése előtt 600 győri nemzetőr ment
Pozsonyba, hogy jelenlétükkel nyomást
gyakoroljanak a törvények elfogadására.

Forradalmi tetteiért Győr ekkor kapta a „Ma-
gyar Marseille” elnevezést.

Nemcsak az országban, hanem az egész
Kárpát-medencében egyedülálló a Győrben
1999-ben megalakult lovas nemzetőr dísz-
szakasz, amely 2017-ben alakult önálló
egyesületté. Búzavirágkék atillából, díszes
csákóból, szürke nadrágból és sarkantyús
fekete csizmából álló uniformisuk minden

KORHŰ EGYENRUHÁBAN ADTAK DÍSZSZEMLÉT 

A GYORI LOVAS NEMZETORÖK

A március 15-ei városi ünnepségnek idén is látványos résztvevői
voltak a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület lovasai.
Korhű uniformisuk az utolsó gombig megegyezik az 175 évvel
ezelőttivel, és zászlójuk az 1848-as hadi lobogó pontos másolata.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás

részletében megegyezik a 175 évvel ezelőt-
tivel. Derekukon 33 méter zsinórból készült,
piros-fehér-zöld zsinóröv található.

„Azért lettünk lovas nemzetőrök, nem pedig
huszárok, mert Győrben nem volt huszár-
ság, én pedig lokálpatrióta ember vagyok, és
a város gazdag történelmének egy szeletét
és élő lovas hagyományát szerettük volna
bemutatni” – mondja Vígh Attila.

„Somogyi Győző, a Nemzet Művésze díjjal
kitüntetett, Kossuth-díjas grafikusművész
elismert szakértője az 1848–49-es hadi
eseményeknek. Tőle kaptuk meg azokat a
hiteles grafikákat, amelyek az 1848-ban fel-
állított nemzeti őrsereg egyenruháját nagy
részletességgel ábrázolták. Ezekkel aztán
körbejártuk a győri szabóságokat, és végül
sikerült olyan műhelyt találnunk, ahol elké-
szítették a nemzetőr uniformisok korhű má-
solatait, amelyek az utolsó gombig meg-
gyeznek az eredetivel” – meséli a Győri
Lovas Nemzetőr Díszszakasz parancsnoka.

„És nem csak az egyenruhánk korhű. Az
1848-as győri nemzetőrség hadi lobogója
szerencsére fennmaradt, ma is a Xantus Já-
nos Múzeumban őrzik. Jó néhány évvel ez-
előtt elkészítettük a 70x70 centiméteres hi-
teles másolatát. A lobogó fehér dupla se-
lyemből készült, a szélén piros-fehér-zöld
farkasfoggal” – teszi hozzá az alapító elnök,
aki rendkívül büszke rá, hogy egyesületük
bekerült a Győri Értéktárba is.  

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyűlése az önkormányzati elismerések alapí-
tásáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati
rendelete alapján, 2023. évben

„GYŐR VÁROS 
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT”
ÉS „GYŐR VÁROS 
SZOCIÁLPOLITIKÁJÁÉRT”
kitüntető díjakat adományoz.

A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon sze-
mélyek részesíthetők, akik Győr város egészség-
ügyéért, míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díj-
ban azon személyek részesíthetők, akik Győr város
szociálpolitikájáért kiemelkedő munkát végeztek.

A díjat évente legfeljebb 2-2 fő kaphatja.

A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és
pénzjutalomban részesülnek. Az elismerés adomá-
nyozásáról Győr Megyei Jogú Város polgármestere
érdemeket méltató határozatával dönt. A díjak átadá-
sára 2023. július 1. napjáig bezáróan, a Semmel weis-
nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehet a szakterület-
hez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város polgár-
mestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés) man-
dátummal rendelkező önkormányzati képviselő,
győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv dön-
tése alapján, valamint párt győri szervezete, továb-
bá a Közgyűlés illetékes bizottsága, Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szer-
vezeti egysége, Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata fenntartásában vagy működtetésében lé-
vő egészségügyi vagy szociális intézmény, valamint
a Győrben működő művészeti csoport. A díj ado-
mányozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:
a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét, telefonszá-
mát, elektronikus levelezési címét, az elismerésre ja-
vasolt személy nevét, lakcímét, foglalkozását, az elis-
merésre javasolt életútjának, munkásságának, tevé-
kenységének ismertetését, valamint az elismerés
megjelölését és részletes indokolását. Az írásba foglalt
javaslatokat postai úton, Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály In-
tézményfenntartói Osztálya vezetőjéhez címezve kell
benyújtani (9021 Győr, Honvéd liget 1.). 

Beérkezési határidő: 2023. április 21.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre
megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi
elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kér-
hető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartó
Osztályán (9021 Győr, Honvéd liget 1. 5. em. 501.),
valamint a 96/500-255-ös telefonszámon. A vonat-
kozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás,
valamint a javaslattétel benyújtását segítő adatlap le-
tölthető a www.gyor.hu című honlapról.

GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási FŐosztály
Intézményfenntartó Osztálya

´́ ´́
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SZEMSZ      G

Mireider Máté

LYUKACSOS, 
PENÉSZES
Szeretjük a sajtot. Esszük magában, hi-
degtálakon, szendvicsen és tésztákon,
és persze a modern kor egyik kedven-
ce, a pizza nem is pizza, ha nincs rajta
sajt, a négysajtos csodákról már nem is
beszélve (elnézést kérek a hagyomá-
nyos recept szerint készülő pizzák ked-
velőitől). A KSH 2019-ben azt közölte,
hogy gyermekes háztartásokban átla-
gosan fejenként 6,5 kg, míg egyszemé-
lyes, vagy két felnőttből álló háztartá-
sokban akár 14 kiló sajt is fogyhat
évente. Szükségünk van a sajtra. Bár
rengeteg alapanyagból, még több íze-
sítéssel, és többféle módszerrel készí-
tik, a sajt alapvetően egészséges étek,
hasznos tápanyagokat tartalmaz. A
fenti számadatok ellenére azonban ke-
veset eszünk: Dániában évente 28 kiló
is elfogy a sajtból, ezzel ők európai lis-
tavezetők. Nem ismerjük a sajtot. Ma-
gyarországon különösen nagy arány-
ban vesszük a trappistát, amit – érett-
ségétől függően – elég megbízhatóan,
sok mindenre felhasználhatunk a
konyhában. Pedig elképesztő a válasz-
ték: kemény, félkemény és lágy sajtok,
füstöltek, edami és gouda, az ínyen-
cebbek számára a különféle penésze-
sek, juh- és kecskesajtok… szétfeszíte-
né az újságot, ha ebbe most belemen-
nék. Viszont a tejiparban többtényezős
folyamatok eredményeként 2021
őszétől olyan mértékű drágulás jött,
amelyet egy jóérzésű sajtkedvelő sem
tudott figyelmen kívül hagyni: egészen
az idei év márciusáig több mint a dup-
lájára növekedett a trappista ára, de
más sajtfajták is bőven az infláció felett
drágultak. Mostanáig. Örvendetes, és
üdvözlendő tény, hogy a Magyarorszá-
gon ténykedő multicégek egymás után
jelentik be: csökkentik – sok egyéb
mellett – a sajtok árát is. Csak biztatni
tudom az áruházláncokat, hogy váljék
jó szokássá ez a tettük. Mérsékeljék a
profitot, és tartsák elérhető szinten az
árakat.

AVárosrendészet Győr a rendőrséggel
szorosan együttműködve vigyázza
Győr közbiztonságát, a rendészek pe-

dig ott segítenek, ahol éppen szükség van
rájuk, s természetesen ahol és amit a jog-
szabályok megengednek számukra.

„Munkatársaim jól felkészültek, magas szin-
ten látják el a feladataikat” – kezdte a Győr+
Média érdeklődésére Miletics Mór, a Város-
rendészet Győr szakmai igazgatója. „Folya-
matosan biztosítjuk az állománynak a szak-
mai továbbképzések lehetőségeit, és jó ta-
pasztalni, hogy a rendészek első szóra, lel-
kesen vesznek részt rajtuk. Akarnak és sze-
retnek és dolgozni, az meg külön büszke-
séggel tölt el, hogy jól végzik a munkájukat.”

Az elmúlt időszakban pedig akadt feladata
bőven a rendészeknek, hiszen sikerült egy
közokirat-hamisítás miatt körözött férfit el-
fogniuk és visszatartaniuk mindaddig, míg a
rendőrök meg nem érkeztek a helyszínre. A
körözött személyt így további intézkedésre
átadták a hatóságoknak.

JÓ KEZEKBEN A VÁROS
KÖZBIZTONSÁGA
A Városrendészet Győr munkatársainak feladata sokrétű, ám
mind közül kiemelkedik a közbiztonság megóvása. A szolgálatban
lévő járőrök 0–24 órában ellenőrzik a város területét és reagálnak
a bejelentésekre is. Munkájuk eredményes, de a lakosság segítsé-
ge továbbra is szükséges.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter

A tavasz közeledte is egyre több feladatot ad
a járőröknek, akik már most is számos beje-
lentést kapnak közterületi italozásról, han-
goskodásról, nem megfelelő viselkedésről.

„A jó idő a szabadba csábítja az embereket, s
nincs is ezzel semmi gond, egészen addig, amíg
nem zavarjuk vele embertársainkat. Győr köz-
igazgatási területén továbbra is tilos a közterü-
leti alkoholfogyasztás, senki ne lepődjön meg
tehát, ha egy rendész felszólítja, hogy fejezze be
mondjuk egy sétálóutcai padon az italozást. Ta-
pasztaljuk azt is, hogy az elfogyasztott alkohol
mennyiségével azonos mértékben nő a bátor-
ság és a hangerő is: hangoskodás miatt is szá-
mos esetben kell intézkednie kollégáimnak. Az
utcák és parkok padjai pedig nem alkalmasak a
kényelmes alvásra, így azokat is meg kell kér-
nünk a távozásra, akik az italozástól megfáradva
egy kicsit lepihennek. Otthon mindenkinek jobb
ilyenkor...” – részletezte a szakmai igazgató.

A 06-20/5858-888-as ügyeleti telefon-
szám 0–24 órában hívható, és Miletics Mórék
arra biztatnak mindenkit, hogy bátran tár-
csázzanak! Mert a leggyorsabb és legered-
ményesebb segítségkérés az, ha telefonálnak
a lakosok.



„Hajós Alfréd személye megkerülhetetlen,
ha a leendő győri élményfürdő területén ta-
lálható műemlékvédelmi épületekről be-
szélünk. Hajós nem csupán az 1896-os el-
ső újkori olimpia úszólegendája és kétsze-
res bajnoka volt, hanem rendkívül tehetsé-
ges építész is. Olimpiai sikereit követően a
Műegyetemen szerzett diplomát, majd
Lechner Ödönnel dolgozott együtt. 1907-
ben önálló építészirodát nyitott Budapes-
ten, egyik tervtári dokumentációja pedig
Párizsban ezüst emlékérmet nyert el – me-
séli Bana József.

„Amikor Hajóst felkérték a győri strandfür-
dő megtervezésére, már országszerte je-
lentős építészeti alkotások fűződtek a ne-
véhez. Így például a debreceni Arany Bika
Szálló, a lőcsei római katolikus gimnázium,
a kolozsvári vakok intézete, vagy a miskolci
hitelintézeti palota, de számos további
épület is, köztük természetesen sportléte-
sítmények. 1930-ban az ő tervei alapján
adták át a híres Nemzeti Sportuszodát a

Kétszeres olimpiai bajnok tervezője volt az egykori győri strandfürdőnek, ezt
az építészeti örökséget pedig a Modern Városok Programban megvalósuló Győri
Vízi Élménypark óvja, megbecsüli, sőt új funkciókkal látja el.

MEGORZI ÉS MEGÚJÍTJA
HAJÓS ÖRÖKSÉGÉT A VÍZI ÉLMÉNYPARK
Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor

Margitszigeten” – teszi hozzá a városi le-
véltár nyugalmazott igazgatója.

A Hajós által tervezett győri strandfürdő
1931. július 6-án nyílt meg a Cziráky-téren.
Egy 50×18 méter méretű nagy medencéből
és egy lubickolóból állt, kiegészítve öltöző-
épületekkel, kazánházakkal.

„Hajós beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket és számos új megoldási javaslattal állt
elő. A medencéket a Duna vizével töltötték
fel és az országban elsőként gondoskodtak
annak fertőtlenítéséről, cseréjéről és a víz
melegítéséről is. A modern és gyönyörű he-
lyen kialakított strandfürdő hamar nagyon
népszerű lett a győriek körében, rengetegen
látogatták és komoly sportrendezvények,
úszóversenyek és vízilabda-mérkőzések
helyszínévé vált. A Hajós Alfréd által megál-
modott tervek évtizedeken át kiállták az idők
próbáját” – hangsúlyozza Bana József.

Olyannyira kiállták, hogy az épületek az új
Győri Vízi Élményparkban is fontos szerepet
és új funkciókat kapnak. A régi öltözőépület
földszinti részén vendéglátó és kiszolgáló

teret, emeleti részén pedig konyhát, raktá-
rakat és vizesblokkokat alakítanak ki. Az ár-
vizek miatt sokszor átázott, és rendkívül
rossz állapotban lévő kitöltő falakat elbont-
ják. A vasbeton vázszerkezetet és a megma-
radó téglafalazatokat pedig egy speciális el-
járással vízállóvá teszik. Az épület külső
megjelenése harmonikusan ötvözi majd a
kortárs építészet és Hajós korának forma -
világát és stílusjegyeit.

A gépház épületének alapvető rekonstruk -
ciója is megtörténik. A strand védett bejára-
tát szintén megőrzik, recepcióként üzemel
majd. A Cziráky-obeliszket ugyancsak ere-
deti állapotában láthatják a látogatók.

„Öröm látni, hogy ezek a műemlékvédettsé-
get élvező épületek megmenekülnek, hiszen
a város történetének szerves részei. Sajnos
több műemléket is elvesztettünk korábban
a közelben lévő Radó-szigeten (az első győri
színház és a KIOSZK épülete például), ezért
is nagyon fontos, hogy Hajós építészeti
öröksége tovább éljen az új vízi élménypark
területén, a győri szigetcsúcson” – húzta alá
Bana József. (x)
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Minden nehézség ellenére az Ukrán Állami Népi Együttes óriási szakmai
alázattal készül a fellépésre, hogy ismét elkápráztassa a győri közönséget.

AZ UKRÁN ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES MAGYARORSZÁGON! EZÚTTAL GYŐRBEN IS!

VIRSKY – A NÉV, AMELY ÁTÍRTA A TÁNCTÖRTÉNELMET!

Az előadás 2023. április 19-én, 19 órától látható az Olimpiai Sportparkban. (Radnóti M. u. 46.) • Jegyek a www.jegy.hu oldalon kaphatók.

Az idén 85 éves VIRSKY – Ukrán Állami
Népi Együttes a világ bármelyik pontján
megtalálja az utat az emberek szívéhez:

produkciójuk szenvedélyes és látványos, cso-
dálatos és izgalmas. A kimagasló művészi
színvonal, a szakmai tudás, a táncosok profiz-
musa, a lebilincselően kreatív koreográfia, a le-
nyűgöző látvány, a színpompás kosztümök az
egész világon elkápráztatják a közönséget. A
táncos szólisták akrobatikus tudása, a női és

férfikarok sokoldalú virtualitása, a tudatosan
értékmegőrző szellemiség, a bölcs és optimis-
ta tartalom együttesen adják a társulat szinte
mágikus, a lelket felemelő erejét. (x)

A teljesség igénye nélkül a világsajtóban az
együttesről megjelent vélemények: „Kétségek
nélkül a világ legjobb együttese.” (The Washington
Post) • „Hihetetlen, a gravitációt meghazudtoló
művészet. Bravó, tökéletes! (The New York Times)
• „Káprázatos, páratlan produkció.” (Le Figaro)

Egy előadásban tabukat döntögetni
mindig nagy kihívás, különösen akkor,
ha az anyaságról és ezzel együtt a női

szerepekről van szó. Ha mindezt rengeteg
humorral és zenével fűszerezzük, szinte ga-
rantált a siker. Az Anyatigrisek érzelmi hul-
lámvasútja eddig négy kontinensen repítette
fel- és le a közönséget. „Több női darabot is
rendeztem már, ezeknek az elsődleges célja
az, hogy megmutassuk a férfiaknak is, hogy
miket élünk át nap mint nap. Sokszor a nők

A MUSICAL, AHOL MINDENKI MAGÁRA ISMER

ILYEN EGY IGAZI ANYATIGRIS!

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

Nem számít, hogy fekete öves
anyuka, esetleg fiatal kismama
vagy, az Anyatigrisek című elő-
adás garantáltan jó kedvre derít
majd. A zenés komédia nemcsak
a hölgyeknek szól, és nem is csak
a szülőknek, de ők, így vagy úgy,
biztosan magukra ismernek a
műben. A darabról, az anyaságról
és az életünk legnagyobb szere-
pével járó örömeinkről és fájdal-
mainkról is kérdeztük Tallós
Ritát, a musical rendezőjét, és
Cseke Katinka színésznőt a Pink
és Szóda legújabb adásában.

szégyellik és elhallgatják a problémáikat, de
itt jön a humor szerepe, hiszen általa sok
mindent fel lehet oldani, át lehet hidalni” –
kezdte beszélgetésünket Tallós Rita. A ren-
dező hozzátette, hogy a tapasztalataik azt
mutatják, hogy sokszor az előadást követő-
en, annak hatására megértőbbek lesznek
egymással a párok, fejlődik az empátiájuk is,
ami már önmagában nagy előrelépés.

A darabban egyébként négy anya története
bontakozik ki, a karakterek mindegyike külön-
böző problémákkal küzd. Cseke Katinka a tőle
megszokott szenvedéllyel létezik a színpadon,
ami részben köszönhető annak is, hogy ő ma-
ga is édesanya. „Nem tagadom, anyának lenni
nagy kihívás. Így mikor kapcsolatba kerültem

a művel, azt éreztem, hogy nekem ez egy kar-
mikus feladat. Olyan dolgokkal szembesülök
és azonosulok, amire korábban nem is gon-
doltam. Van például egy dal a darabban, ami-
től a mai napig zokogni tudok, de olyan sok
mindent kimos belőlem, hogy szinte meg-
könnyebbülök tőle” – mesélte a színésznő.
Katinka hozzátette, sokszor érzi, hogy az elő-
adás során besűrűsödik a fájdalom, például
mikor a válás kerül terítékre, de a darab gyó-
gyít és feloldoz. „Ez is a küldetéstudatunk,
hogy magunkat és a nézőket is „kezelésbe ve-
gyük, hiszen ezek a női darabok kétségtelenül
gyógyítanak” – tette hozzá a művész.

A Pink és Szóda negyedik adását március 24-
én, 19.25-től láthatják a Győr+ TV műsorán.

Cseke Katinka, Virág-Adorján Andrea, P. Csapucha Adrienn és Tallós Rita 
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SZÁRAZ TÓNAK NEDVES PARTJÁN
Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Győri Filharmonikus Zenekar

…nem a békák, hanem a Győri Filharmonikusok muzsikálnak. Ez nem egy áprilisi tréfa, hanem a ze-
nekar bolondok napi koncertje az Aqua Sportközpontban. Pár év kihagyás után a művészek ismét
visszatérnek a kiváló akusztikájú koncerthelyszínre. 

„Sokan emlékeznek rá, hogy korábban két alka-
lommal is nagy sikerrel játszottunk az uszodá-
ban – emlékeztet Fűke Géza igazgató. – Akkor
teljes mértékben kihasználtuk a helyszín adott-
ságait, a nagymedence vizére úszószínpadot
helyeztünk, a műsor összeállítása is e tematika
köré épült. Bemutatkoztak a Győri Úszó Sport-
egyesület reménységei, elbűvöltek bennünket
a szinkronúszók, megcsodálhattuk a Győri Ba-
lett művészeit is a partról, sőt versenyeztünk is
velük. Most, hogy a medencében nincs víz, el-
lenben bennünk ég a vágy, hogy erre a remek,
bevált helyszínre visszatérjünk, április 1-jén
nagy örömmel hívjuk közönségünket a megle-
petésekkel teli, közös zenei bolondozásunkra.” 

A nagyérdemű egy könnyed hangulatú, igazi
show-műsorra számíthat, a zenei kínálatban
komolyzenei gyöngyszemekkel, filmzenékkel
és crossoverekkel készül a társulat Berkes

Kálmán avatott és humoros vezényletével,
Orosz Zoltán harmonikaművész vendégsze-
replésével. A műsorvezető Litkai Gergely sze-
mélye mindenképp hozza magával azt a szel-
lemességet, mely kiváló alapot teremt a felhőt-
len szórakozásra. Fűke Géza igazgató az inno-
vatív ötlet kulisszatitkairól még annyit elárult,
hogy az üres medence aljára építik a színpadot,
itt ülnek majd a zenészek. Az előkészületek ter-
mészetesen a megfelelő biztonsági intézkedés
mentén zajlanak, a burkolatot duplán fóliázzák
és takarják le, hogy azt semmifajta sérülés ne
érje. A nézők az uszodában bárhol is foglaljanak
helyet április 1-jén, a koncert minden pillanatát
maximálisan tudják majd élvezni. (x)

A koncert 2023. április 1-jén 19 órakor
kezdődik az Aqua Sportközpontban
(Győr, Olimpiai utca 1.). Jegyek a
jegy.hu-n vagy személyesen az Richter
Terem jegypénztárában (Győr, Aradi
vértanúk útja 16.) vásárolhatók. 

ABudapesti Operettszínház művésze
roppant foglalkoztatott, számos sze-
repben játszik a mostani évadban is.

Emellett a szólókarrierjét sem hanyagolja,
saját dalokkal tarkított műsorával járja a
koncerttermeket. Az Omegát pedig szereti
és tiszteli, a végtelenségig.  „Gyerekként én
is csodálattal hallgattam az Omegát a
Népstadionban, majd később egy általuk
hirdetett tehetségkutató döntőjében is
szerepelhettem, ami azt jelentette, hogy
egy szintén népstadionos koncerten elő -
zenekarként játszhattunk. Óriási élmény
volt annyi ember előtt és az Omega színpa-
dán állni. Sejthető, hogy mennyire örültem,
amikor megkerestek a Csillagok útján elne-
vezésű emlékkoncert szervezői” – mesélte
Dolhai Attila, aki fantasztikus lehetőségnek

„AZ ANYATEJJEL SZÍVTUK MAGUNKBA AZ OMEGÁT” 

CSILLAGOK ÚTJÁN GYORBEN´́

tartja, hogy az Omega oszlopos tagja, Deb-
reczeni Ferenc „Ciki” ül majd a dobok mö-
gött az Audi Arénában.

„Az este megálmodói olyan kiváló művé-
szeket kértek fel a közreműködésre, mint
Miklósa Erika, Szabó Győző, Szinetár Dóra
és a Bolyki Soul & Gospel Kórus. Természe-
tesen az Omega Szimfonikusok kísérete is
varázslatosnak ígérkezik. Remélem, a kö-
zönség velünk együtt énekli majd a halha-
tatlan slágereket!”

Dolhai Attila pedig olyan dalokat ad elő a kon-
certen, mint a Fekete Pillangó, a Babilon és a
Gyöngyhajú lány. Évtizedek óta meghatározó
nóták, amelyek végigkísértek sok-sok pilla-
natot, s nem csak a színművész életében.

„Tisztelettel kell ezekhez a nagyszerű szerze-
ményekhez nyúlni, s mi mindannyian ezt
tesszük majd április 15-én Győrben. Méltó-
képpen gondolunk majd az Omega zenekar
tagjaira, s bízom benne, hogy a közönség is
örömmel csatlakozik majd hozzánk a „Csilla-
gok útján!” – zárta Dolhai Attila. (x)

Dolhai Attilát az egyik legkiválóbb magyar énekes-színésznek
tartják, a közönség egyszerűen imádja. Az Omega pedig egy ikoni-
kus zenekar, legendás slágerekkel. „Kettejük” találkozásából csak
csoda születhet, amelyről a győriek április 15-én győződhetnek
meg. Dolhai Attila mesélt a Csillagok útján című szuperkoncertről.

Jegyek kaphatók: broadwayticket.jegy.hu 



2023. március 17.12

Éva Nyúlon született, majd az általános
iskola elvégzése után Budapestre ke-
rült szakmunkásképzőbe. Itt tanulta,

és a nagynénje tisztítójában sajátította el a
kelmefestő-vegytisztító szakma fortélyait.
Ma is emlékszik a nagy rézüstökre, amikben
a ruhákat festették. A hatvanas-hetvenes
években még mindennaposnak számított ez
a tevékenység, az emberek nem dobták el a
kifakult holmikat, inkább átfestették. Ke-
mény, nehéz munka volt akkoriban a vasalás
is, össze sem lehet hasonlítani a mai pedá-
los „csodagépekkel”.

Az élet úgy hozta, hogy néhány év múlva
visszaköltözött szülőfalujába, s Győrben, a
Graboplastnál sátorponyvák készítésével
kereste meg a kenyérre valót. A nyugdíjig
hátralévő utolsó másfél évtizedet aztán is-
mét a szakmájában, a Plazában lévő tisztí-
tóban töltötte.

A rendszeres mozgás a szabadban az egészséges élet
és a jó közérzet alapja. Tudják és érzik ezt a Szigeti
Nyugdíjas Klub tagjai is, akik évszaktól függetlenül, min-
den héten kiadós sétát tesznek a Püspökerdőben. Az
időjárás és a létszám változó ugyan, de a kellemes gya-
loglás a szép környezetben garantált. Csakúgy, mint a
remek hangulat és a jóízű beszélgetések. Szeretettel
várják a csatlakozni vágyókat keddenként 8.30-kor a La-
pos Tanszék mögötti töltésen.

SÉTA A PÜSPÖKERDŐBEN

A Sáráson élő Ábrahámné Csizmadia Éva sokoldalú alkotó. Azt
mondja, a nagy szerelem, a foltvarrás már több mint húsz éve tart.
Ehhez jött később a textilszobrászat, majd a festés, illetve különbö-
ző használati és ajándéktárgyak készítése. A művészetét bemutató
album fotóiról ágytakarók, faliképek, váll- és kozmetikai táskák,
mellények, díszdobozok, karácsonyi és húsvéti szimbólumok és
játékmackók bűvölik el az érdeklődőt.

MOZGÁS ÉS ALKOTÁS
AZ ÖRÖMTELI ÉLET TITKA
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Kézügyessége már fiatalasszonyként megmu-
tatkozott, rengeteget subázott és kötött, de a
tehetsége igazán csak később bontakozott ki.
Akkor, amikor bekerült a Flóra csoportba, ahol
Zugmann Miklósné Ilikétől tanulta meg a folt-
varrás csínját-bínját. Éva szerint a tálentumon
kívül akarat és rengeteg idő kell hozzá, szeren-
csére ő egyiknek sincs híján. A patchwork tulaj-
donképpen az újrahasznosítás művészete, hi-
szen hulladékból vagy már nem használt anya-
gokból születnek a szépséges darabok. Igazi ki-
hívásnak érzi a paverpolt. A textilszobrászat for-
télyait egyik barátnőjétől leste el. Az újnak szá-
mító technikával domborművek, kisplasztikák,
dekorációk készíthetők. Alkotásainak köre nem
lenne teljes a festményei nélkül. Kipróbálta ma-
gát az akvarell-, az akril- és a selyemfestészet-
ben, és készített olajképeket is.

Sosem gondolta, hogy az aktívnak mondott
életszakasz után, nyugdíjasként ennyi mindent
képes lesz kihozni magából. „Ezt az élet adta.
Ha az embernek van kedve alkotni, akkor sor-
ban jönnek a lehetőségek. Egyébként pedig mi
mást csinálnék?” – kérdezi mosolyogva.

Ábrahámné Éva nem otthon ülő típus. Lét -
eleme a mozgás, rengeteget sétál és szeret
kirándulni, ezért csatlakozott a Szigeti
Nyugdíjas Klubhoz. Ezenkívül szívesen tevé-
kenykedik mesés kiskertjében, ahol paprikát,
paradicsomot, leveszöldséget termel. Szil-
va-, cseresznye-, birs-, őszibarack- és füge-
fája egész nyáron ellátja gyümölccsel, gyö-
nyörű hortenziái és szőlőlugasa nemcsak a
szemet, hanem a lelket is pihentetik.     

„Gyaloglás, torna, alkotás az egészséges és
örömteli évek titka” – vallja. „Szomorú, hogy
nem lehet kimozdítani az idősek többségét.
Bezárkóznak és naphosszat nézik a soroza-
tokat a tévében. Nem mozognak, nem jár-
nak társaságba és megrendelik az ebédet,
nehogy főzni kelljen. Pedig annyi lehetőség
van, csak élni kellene vele!”
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A legtöbb idős ember a saját otthonában
szeretne élni, de ehhez biztonságérzet is
kell. Ezért indult el egy új kormányzati prog-
ram. Hazánkban a következő 4 évben épül ki
Európában egyedülálló módon a Gondosóra
névre hallgató jelzőeszközrendszer, ami

Jó hír a 65 felettieknek, hogy elin-
dult a Gondosóra program, amely
egy országos jelzőrendszerre
épül. A szolgáltatás és a jelző -
eszköz ingyenes, hazánk minden
településén hozzáférhető a hét
minden napján és órájában, így
városunkban is elérhető Magyar-
ország kormánya jóvoltából.

GYŐRI NYUGDÍJASOKNAK IS ELÉRHETŐ A GONDOSÓRA

A SZÉPKORÚAK DIGITÁLIS IDŐSGONDOZÁSA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: gondosora.hu

alanyi jogon jár ingyenesen minden 65 éven
felüli állampolgárnak. A csuklóra rögzíthető
vagy nyakba akasztható eszközhöz 0–24
órás diszpécserszolgálat tartozik.

A szolgáltatás lényege, hogy a saját ott-
honukban élő idős emberek egy egyszerű
eszköz segítségével kapcsolatba léphet-
nek a diszpécserközponttal, ahol szakem-
berek próbálnak segíteni a felmerülő prob-
lémákban. Amennyiben a  diszpécserek
úgy ítélik meg, hogy a helyzet megoldása
a kontaktszemély beavatkozását igényli,
úgy a korábbiakban már megadott elérhe-
tőségeken a diszpécser felveszi vele a
kapcsolatot, aki aztán közvetlen és gyors
támogatást, illetve megoldást nyújthat a
problémára. 

A szépkorú a készüléket a karján vagy a
nyakában hordva minden körülmény között
képes segítséget kérni. A szolgáltatás el-
éréséhez nem kell mást tenni, mint viselni

a „Gondosórát”, baj esetén pedig meg kell
nyomni a főgombot.

Azok, akik Gondosórát igényelnének, a
www.gondosora.hu oldalon tehetik meg.
Egyéb információk a 06-1/445-0800 tele-
fonszámon kaphatók.

Ilyen kincs például a tyúkhúr. Az elsők között
bújik ki ez a jellegzetes gyomnövény, ami
nevéhez hűen a baromfik kedvelt csemegé-
je. Azt viszont kevesen tudják, hogy levelé-

Szerző és fotó: J. Kovács Andrea ből ízletes saláta és főzelék is készíthető.
Vízhajtó, hashajtó és kőoldó hatása régóta
ismert.

A szerényen megbúvó, illatos, lila ibolyát
szintén számos testi bajra alkalmazzák a fito -
terapeuták. Leveléből és virágából forrá -

zatokat, gyógyteákat készítenek. Vértisztító,
vérnyomás- és gyulladáscsökkentő, köhö-
géscsillapító. Ám nemcsak gyógyszernek
használható. Az édesszájú ínyencek kandí-
rozzák, illetve szirupként vagy krémként fo-
gyasztják. A virágokat a nyílás kezdetén, a
leveleket a virágzás alatt és utána szedjük!

Kevesen ismerik a turbolyát. Erdőszéleken,
cserjés, akácos területeken érdemes keres-
gélni. Használhatjuk fűszerként, levelének
alakja a petrezselyemre, íze viszont az
ánizsra és az édesköményre emlékeztet. Sa-
láták, szószok fűszerezésére kiváló. A friss
levelek jó antioxidáns-források, teáját a ve-
se-, hólyag- és emésztőszervi bántalmakkal
küszködőknek ajánlják.

A pitypangot vagy gyermekláncfüvet talán
senkinek sem kell bemutatni. A zsenge fű
közül gyorsan előbújnak levelei, melyek vi-
taminokban, ásványi anyagokban gazda-
gok, ezért salátának kiválóak. Napsárga vi-
rágjából pedig emésztést serkentő teát ké-
szíthetünk.

Megéri tehát figyelni, és lehajolni az út men-
tén zöldellő és virító növényekért.   

Érdemes nagy sétákat tenni az ébredő természetben, és nem csak a mozgás öröme miatt.
Ha nyitott szemmel járunk, igazi kincsekkel térhetünk haza erdőről-mezőről.

A TAVASZI TERMÉSZET IS GYÓGYÍT
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Malasits Zsolt, Milu Milanovich Ildikó,
Kovács-Gombos Gábor, Csizmadia István,
Horváth Ákos, Kustán Melinda, Mózes László,
Muzsai Viktória, Varga György, Szabó Béla,
Kurcsis László, Almási Róbert és a kurátor,
Borbély Károly alkotásait láthatják a művé-
szetkedvelők.

EZ VAN!
AZ ART WORLD DUNASZERDAHELYEN ÁLLÍTOTT KI

Az Art World Hungary Egyesület tizenhárom győri művészének
nyílt kiállítása Dunaszerdahelyen pénteken. A Kortárs Magyar
Galériában, a Vermes-villában lehet megtekinteni a műveket
március végéig.

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján Szeles
Szabolcs alpolgármester köszöntőjében
hangsúlyozta: „a testvérvárosi kapcsolat, a
két város együttműködése mindkét fél szá-
mára gyümölcsöző. Ez a kapcsolat nem csak
egy szerződés, itt az is lényeg, hogy ezt mi-
lyen tartalommal tudjuk megtölteni. A köte-
lékben vannak projektek, fejlesztések, ter-
vek, programok a turizmus, a sport és a kul-
túra területén is. Nagy büszkeség, hogy egy
olyan kiállítás nyílt meg, ahol győri művé-
szek jelenhetnek meg” – emelte ki Szeles
Szabolcs.

„A mostani kiállításon a győri művészek ké-
peit tekintheti meg a dunaszerdahelyi kö-
zönség, és ez egy nagyon fontos pillanat” –
emelte ki Karaffa Attila, Dunaszerdahely
polgármestere. 

A kiállítás kurátora Borbély Károly festőmű-
vész, aki külön helyet szentelt Almási Róbert
keveset látott különleges képeinek is, aki
már nem lehet közöttünk. A győrieken kívül
egy lengyel vendégművész, Joanna Banek
alkotásai is láthatóak. „A kiállítás címe: Ez
van! – ez pedig egy helyzetjelentés, hogy ki
éppen hol tart a művészetében” – számolt
be Borbély Károly.

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Marcali Gábor

Hagyományos módon, zarándokok részvételével tartják
a győri Vérrel Könnyezett Szűzanya búcsúünnepét már-
cius 17. és 19. között a Nagyboldogasszony-székesegy-
házban. Az ünnepi szentmisék szónokai Ternyák Csaba
egri érsek és Michael Duignan clonferti püspök lesznek,
akinek egyházmegyéjéből a kegykép származik.  > > >

Ír–magyar rendezvény lesz március 20-án 16 órától a Tri-
angulum Galériában. Köszöntőt mond dr. Veres András
győri megyés püspök és Ronan Gargan, Írország budapesti
nagykövete. 16.20-tól a „The story of the Irish Madonna”
című dokumentumfilmet vetítik az érdeklődőknek, 16.40-
tól pedig Perger Gyula: „…Drágalátos képedben…” A győri
Könnyező Szűzanya-kegykép kisgrafikai  ábrázolásai című
könyvét mutatják be. Az „Írek a kontinensen” című kiállítás
megnyitójára 17 órakor kerül sor.  > > >

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tart fórumot már-
cius 21-én 17 órakor a Széchenyi István Egyetem Apáczai
Karán „Az oktatás jövője – a jövő oktatása” címmel. A be-
szélgetőpartnerek: Zachar Péter Krisztián, a KÉSZ társel-
nöke, Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
rektora, és Rétvári Bence államtitkár lesznek. > > >

A víz világnapja alkalmából ünnepi előadást tartanak
március 22-én 14 órakor „Gleccserek, a Föld hőmérői"
címmel, dr. Juhász Árpád geológus előadásában. A
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz (eduvizig.hu) kö-
tött. Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Menedzs -
ment Campus. > > >

A Beszélgess Velem! program keretében március 23-án
17 órakor érkezik a Széchenyi István Egyetem Új
Menedzs ment Campus konferenciatermébe Halbritterné
Pió Márta riporter, szerző, aki „Egy mázlista riporter élete"
témában beszélget Kiss János balettművésszel. > > >

Lengyel–magyar barátság napi koszorúzási ünnepsé-
get tartanak március 23-án 10.30-tól a Bem téren. Be-
szédet mond dr. Pergel Elza alpolgármester és Andrzej
R. Kalinowski, a Lengyel Köztársaság konzulja. Közre-
működik a győri lengyel „Akord” Kamarakórus. > > >

PROGRAMAJÁNLÓ 
Küldje el programajánlóját a rendezvény
időpontja előtt két héttel: media@gyorplusz.hu
Összeállította: Csollán Tamara
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„Azt szerettük volna, hogy több kortárs iro-
dalmi program szülessen Győrben, hogy
jobban megismerjük a ma író alkotókat,
ezért dr. Dézsi Csaba András polgármester
és dr. Horváth Sándor Domonkos könyv-
tárigazgató segítségét kértük” – beszélt a
kezdetekről Takács Krisztián szervező. Mi-
után az ötletgazdák megkapták a támoga-
tást, tavaly nyolc nagy sikerű előadást
szerveztek a Menház színpadán, ahol töb-
bek között Szendrői Csaba, Grecsó Kriszti-
án, Beck Zoli, Mácsai Pál és Simon Márton
volt a vendég. 

Az idei évre tíz előadást terveztek, ezúttal
városszerte, a könyvtár koordinálásában.
Az elmúlt héten telt ház előtt elsőként Beck
Zoli és Grecsó Krisztián közös estjét láthat-
ta a győri közönség a József Attila Művelő-
dési Házban.  

VÁROSRÉSZ NAPOK
facebook.com/gyorivarosreszinapok

»  GYEREKPROGRAMOK:
»  Arcfestés »  Légvárak 
»  Kézműves foglalkozások
»  Népi fajátékok 
»  Győr-Moson-Sopron Vármegyei

Rendőr-főkapitányság programja
»  Észak-dunántúli Vízügyi

Igazgatóság programja

GYŐR-MÉNFŐCSANAK 
ÉS GYIRMÓT
március 25. 14–21 óráig
BEZERÉDJ-KASTÉLY 
ÉS UDVARA
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»  SZÍNPADI PROGRAMOK:
»  Ringató foglalkozás Uray Timivel 

és Kovács Dettivel
»  Pörneczi Attila musical előadása
»  Mesics György és barátai zenekar –

koncert és táncház
»  Muzsikás koncert

»INGYENESEK!«
A PROGRAMOK

Tavaly nagy sikerrel indították útjára a Kortárs Irodalmi Esteket a Menház színpadán, a programso-
rozat idén új helyszíneken folytatódik, többek között olyan előadókkal, mint Závada Péter, Szendrői
Csaba vagy Vecsei H. Miklós.

ÚJRA KORTÁRS IRODALMI ESTEK
Szerző: Földvári Gabriella A következő vendég Jakobovits Kitti pszicho-

lógus, irodalomterapeuta lesz március 21-
én a Kisfaludy Könyvtárban, a beszélgetés
címe: Irodalom és lélektan.

Győrbe érkezik ismét Závada Péter, aki töb-
bek között az Akkezdet Phiai zenekar tagja
volt, aztán Kollár-Klemencz László, aki a Kis-
tehén zenekar énekeseként is ismerős lehet.
Új verseskötetével újra városunkba érkezik
Szendrői Csaba, de megismerhetjük Ott An-
nát, a Hadik kávéház művészeti vezetőjét,
valamint Wolfie-t, a Punnany Massif front-
emberét is.

Az idei sorozat végén Vecsei H. Miklós és
Balla Gergő (a Platon Karataev zenekar tag-
ja) közös József Attila-estjére kerül sor. 
„Legyünk büszkék a kortárs magyar iroda-
lomra és menjünk el az előadásikra, hallgas-
suk meg őket, ha lehetőségünk van rá” –
hangsúlyozta Takács Krisztián. 

A programokról bővebben tájékozódni a gyo-
rikonyvtar.hu oldalon és az intézmény Face-
book-oldalán lehet, ugyanitt kell regisztrálni
az előadásokra, amelyek ingyenesek.   

Grecsó Krisztián, Takács Krisztián 
és Beck Zoltán
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Végre itt a tavasz, a természet sok-sok
kinccsel kedveskedik nekünk. Lehet
kirándulni, medvehagymát szedni

vagy csak gyönyörködni környezetünk apró
csodáiban. A kirándulásokon mi is tehetünk
pár dolgot a természetért a felénk nyújtott
szépségért cserébe.

Túránkat szemétszedéssel is egybeköthet-
jük, megtisztíthatjuk a kedvelt helyeket, és
az erdőjáráshoz kapcsolódó etikettet is
megtaníthatjuk gyermekeinknek. A sze-
métszedés nevelési jelentőséggel is bír, hi-
szen aki már egy zsák szemetet össze-
gyűjtött erdei sétája során, többet nem fog
szemetelni.

Az elmúlt szombaton a győri önkormányzat
Környezetvédelmi Bizottságának támogatá-
sával a BioMIO egészséges élelmiszereket

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: BioMIO

TAKARÍTSUNK A ZÖLDBEN!

Követendő közösségi akcióról számolt be portálunknak Herman
Etelka, a Környezetvédelmi Osztály vezetője.

tisztítani. Mintegy ötven zsákot raktak tele
szeméttel, és jó néhány, nagyobb méretű
hulladékot is összegyűjtöttek az erdőből. A
közös munka végezetével a résztvevők a
Bio MIO jóvoltából meleg ételt és sütemé-
nyeket fogyaszthattak. A hulladékkal szeny-
nyezett táj szépen megtisztult a szorgos ke-
zek által. Ugyanakkor a nagy mennyiségű il-
legálisan elhelyezett hulladék miatt április
1-jén folytatódik a tópart takarítása.    

Kérünk mindenkit, hogy kiemelten figyeljen
a környezet tisztaságára!

forgalmazó bolt egy követésre méltó sze-
métgyűjtési akciót szervezett. A cudar szél
ellenére is remek hangulatban és eredmé-
nyesen telt a szemétszedés, elsősorban a
rabkerti Holt-Marcal tó partját tudták meg-

A Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület hosszú évek óta azért dolgozik, hogy karbantartsa és
megszépítse Győrben a zöld környezetet. A Szitásdomb Füvészkert fejlesztése az elmúlt időszakban
komoly hangsúlyt kapott: a faültetések mellett információs táblákat helyeztek ki, és egy tanösvényt
is kialakítottak. Emellett pihenőpadokkal és egy biciklipályával is gazdagodott a kert.

FOLYAMATOSAN SZÉPÜL A SZITÁSDOMB FÜVÉSZKERT
Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcali Gábor

Dr. Ferenczi Zoltán, az egyesület elnöke  szerint
általában környezettudatosak az emberek, de
sajnos ellenpéldát is tud rá mondani.

hogy ne történjen baleset” – fogalmazott
dr. Ferenczi Zoltán.

Morvay László a Zölderő Környezetvédő és
Szépítő Egyesület tagja, aki a peremkerüle-
tek fejlesztéséért felelős polgármesteri
megbízotti teendőket is ellátja. Elmondta,
kiemelt feladatuk a Szitásdomb Füvészkert
biztonságossá tétele. „Extrém szél esetén a
fák kiszáradnak, s az ágak letörhetnek, ami
rendkívül balesetveszélyes. A Győr-Szol szak-
emberei várhatóan a hónap végéig végeznek a
munkálatokkal, a veszélyes faágakat le fogják
vágni. Ezáltal teljesen biztonságossá fog válni
a füvészkert látogatása. Az emberek nagyon
szép, zöld környezetbe mehetnek ki. A teljes
területet folyamatosan karbantartják a szak-
emberek – mondta Morvay László, aki szerint
rendkívül fontos a gyermekek nevelése a kör-
nyezettudatosságra. 

A témáról bővebben szombaton 12 órától
hallhatnak a Győr+ Rádióban.

„A Szent Vid-tanösvény egy szakaszán
nemrég nagy mennyiségű drótszemetet fe-
deztünk fel. Valószínűleg kerítést cseréltek
valahol, ezért dobták ki a régit. Felháborító
a cselekedet, mert mi igyekszünk tisztán
tartani azokat az utakat, ahol az emberek
sétálni tudnak, figyelhetik a természet ala-
kulását, például a kikeletet és a madarak
hangját” – magyarázta dr. Ferenczi Zoltán.
Hozzátette, a környezetvédelmi napokon
rendszeresen tartanak foglalkozásokat.

„Ezek közé tartozik a téli károk elhárítása,
a természet szépítése és a fiatalok beveze-
tése a környezetvédelembe. Győrben kiala-
kult egy olyan mozgalom, amely a város
kerületeiben figyel arra, hogy elhárítsa és
megelőzze a károkat. Kiemelem a Győr-
Szol munkáját. Ha észreveszünk valamit,
azonnal kapunk tőlük segítséget az elkép-
zelésünk megvalósítására. Komoly szél
esetén például figyelmeztető táblák kerül-
nek ki, s a fákat is úgy kezelik az illetékesek,
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Az adatok alapján a fiatalok értékelik,
hogy a története során mindvégig fe-
lelősen gazdálkodó, a vállalatokkal

szoros együttműködéseket kialakító egye-
tem a modellváltással három éve új lehető-
ségeket, szabadabb működési formát ka-
pott a gazdasággal való összekapcsolódás-
ra, amelynek kiemelt célja a térség verseny-
képességének erősítése. Mindez hozzájárul
a hallgatók sikerességéhez is. Az új, 2024-
től tovább bővülő felvételi rendszer szintén
növeli az intézmény döntési autonómiáját.

5.664 fiatal jelölte meg első helyen a Széche-
nyi István Egyetem valamely képzését az idei
felvételi eljárásban. A szám önmagában is
magas, az elmúlt évivel összehasonlítva pedig
jelentős, 42 százalékos emelkedést takar, mi-
közben országosan ennél kisebb mértékű, 27
százalékos bővülést regisztráltak. Az intéz-
mény népszerűségét mutatja az is, hogy az
összes jelentkezések száma – miután egy fia -
tal több szakot is választhatott – meghaladja
a húszezret, szemben az elmúlt évi 14 ezerrel.
A Széchenyi-egyetem ezzel megerősítette
helyét a legjobb hazai egyetemek között.

A karok közül a legnagyobb növekedést az
Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és
Társadalomtudományi Kar (+86 százalék),
az Egészség- és Sporttudományi Kar (+66
százalék), az Audi Hungaria Járműmérnöki
Kar (+54 százalék), az Albert Kázmér Mo-

Csaknem másfélszer többen jelentkeztek idén első helyen a győri Széchenyi István Egyetemre a
tavalyinál, ami jelentősen meghaladja az országos növekedési arányt. Az intézmény ezzel megerősítette
legjobb helyét a hazai felsőoktatási intézmények között.

REKORDSZÁMÚ FIATAL JELENTKEZETT 
A SZÉCHENYI-EGYETEMRE
Szöveg: Széchenyi István Egyetem
Fotó: Marcali Gábor

sonmagyaróvári Kar (+47 százalék), vala-
mint a Gépészmérnöki, Informatikai és Vil-
lamosmérnöki Kar (+46 százalék) produkál-
ta. Az országos átlaggal szinte hajszálra
megegyező emelkedést jegyez a Kautz Gyu-
la Gazdaságtudományi Kar, illetve az Épí-
tész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar.

„Kiváló oktatóinknak-kutatóinknak és vál-
lalati partnereinknek köszönhetően napra-
kész technológiai tudást, értékes diplomát
nyújtunk hallgatóinknak, amivel könnyen el
tudnak helyezkedni, és az átlagosnál ma-
gasabb jövedelemhez jutnak” – hang -

súlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István
Egyetem elnöke.

A legelismertebb globális felsőoktatási mi-
nősítő szervezetek értékelései szerint a QS
legfrissebb világranglistáján egyetemünk a
801–1000. helyen szerepel, míg a Times
Higher Education fenntarthatósági célok
alapján összeállított rangsorán »a fenntart-
ható városok és közösségek« kategóriában
a világ háromszáz legjobb egyeteme közé
sorolták – fogalmazott prof. dr. Friedler
Ferenc rektor, tudományos elnökhelyettes.

Dr. Kovács Zsolt, az egyetem általános és
oktatási elnökhelyettese azt emelte ki, hogy
mind a kilenc karra többen szeretnének fel-
vételt nyerni, mint tavaly. „Rendkívül pozitív,
hogy a műszaki és informatikai területeken
jelentősen növekedett a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező képzéseink népszerűsé-
ge. Ez összhangban van a kormányzati tö-
rekvésekkel is, amelyek célja, hogy a jelent-
kezők megoszlása jobban kövesse a gazda-
ság szerkezetét, hozzájárulva hazánk ver-
senyképességének erősítéséhez.    

5.664 FIATAL
JELÖLTE MEG 
ELSŐ HELYEN 
A SZÉCHENYI ISTVÁN 
EGYETEMET
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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

Két szombati napon, március 18-án és
március 25-én reggel 8 órától 14 óráig
Győrben, a vásárcsarnokban is lesz lehe-
tőség lakossági parkolási bérlet vásárlá-
sára. A vásárcsarnok első emeletén meg-
található kihelyezett irodában azok vásá-
rolhatják meg parkolási bérletüket, akik
az április 1-je utáni fizető övezethez tar-
tozó területen szereztek jogosultságot és
ott állandó lakcímmel rendelkeznek. A
vásárcsarnokban kizárólag bankkártyás
fizetéssel vásárolható parkolási bérlet!

Az ügyintézéshez szükséges okmá-
nyok és dokumentumok:
• Érvényes személyazonosító igazol-

vány vagy érvényes útlevél
• Érvényes vezetői engedély
• 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

vagy érvényes bérleti szerződés (A
szolgáltató a nem hiteles tulajdonilap-
másolatot is elfogadja, mely az
Ügyfélkapuról díjmentesen letölthető.)

• Állandó lakcímbejelentést igazoló
lakcímkártya (vagy régi típusú sze-
mélyi igazolvány)

• Érvényes forgalmi engedély (az
igénylőnek a forgalmi engedélyben
tulajdonosként vagy üzembentartó-
ként szerepelnie kell)

• Cégautó esetén a lehatárolt terüle-
ten lakással rendelkező személy
nevére szóló használati jogosultsá-
got igazoló dokumentum

A parkolóhálózat bővítésével és a par-
kolási bérletek vásárlásával kapcsola-
tos további információk megtalálható-
ak a szolgáltató hivatalos honlapján:
gyorszol.hu.

Az idei első győri régiségvásárt március 19-én, vasárnap rendezik meg a Tarcsay Vilmos
utcai piactéren. Az érdeklődők  7 és 14 óra között nézegethetnek, vásárolhatnak a piacon.
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy a vasárnapi rendezvény ideje alatt szünetel
a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén. A szolgáltató mindenkit arra kér,
hogy gépjárművével március 18-án, szombaton 20 óráig hagyja el a parkolót, melyet a va-
sárnapi Antik Expót követően lehet újra használni.

RÉGISÉGVÁSÁR LESZ VASÁRNAP

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

PARKOLÓBÉRLET-
ÁRUSÍTÁS A VÁSÁR-
CSARNOKBAN!

AGYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakoso-
kat, hogy a cég üzemeltetésében lévő

hulladékudvarok 2023. április 1-jétől a tava-
szi, nyári nyitvatartás szerint üzemelnek. A
győri hulladékudvarok (Nép u., Ötház u., Pá-
pai út, Szitásdomb u., Homoksori u., Sas-
hegy, Külső Fehérvári út 1.) a megszokott
napokon, de 10 és 18 óra között lesznek
nyitva.  A Reptéri úti hulladékudvar technikai
okok miatt zárva van. A vidéki hulladékud-
varok a szokásos napokon később nyitnak
és később zárnak. A hulladékudvarok aktu-
ális nyitvatartása a www.gyhg.hu webolda-
lon, vagy a Hulladék 112 applikációban ol-
vasható. A lakossági felhasználók a jogo-
sultság igazolását követően háztartási
mennyiségben továbbra is környezetbarát
módon és külön térítés nélkül helyezhetnek
el hulladékot a hulladékudvarokban.

HULLADÉKUDVAROK
TAVASZI, NYÁRI 
NYITVATARTÁSA
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Talán már nem kell bemutatnunk sen-
kinek sem az igazi, híres aligátortek-
nőst, Csövit, akit korábban munkatár-

sunk csatornatisztítás közben talált Győrben
2013-ban, hiszen különös történetével le-
gendává vált a környéken. 

Ez a nem mindennapi teknős akkor a győri
csatornában talált magának menedéket, mi-
után vélhetően valaki megunhatta és útnak
ereszthette. Csövi azóta a Xantus János Ál-
latkertben kapott helyet, ahol hozzáértő ke-
zek gondoskodnak róla és bárki találkozhat
vele. Ez a kivételes teknős különös történe-
tével a Pannon-Víz Zrt. kabalájává és vízbá-
zisvédelmi előadásaink, programjaink állan-
dó résztvevőjévé vált, és az elmúlt időben

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

´́

´́ ´́

´́

´́

´́

´́

´́

EGYÉVES CSÖVI, A KEDVELT
PLÜSSKABALA

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt./Borsi Viktória

Egy évvel ezelőtt mutattuk be a kalandos múltú teknősről formá-
zott plüss kabalafiguránkat, Csövit, aki azóta nagy utat járt be ve-
lünk. Elkísért bennünket számos óvodai, iskolai vízbázisvédelmi
előadásunkra, valamint egyéb rendezvényekre, programokra, ahol
nemcsak a gyermekek, de a felnőttek is nagyon megszerették.

még élőben is találkozhattak vele a rendez-
vényeinkre kilátogató érdeklődők. 

Mivel Csövi a veszélyes fajok közé tartozik,
így nem mindig tud részese lenni program-
jainknak, ezért alkotta meg társaságunk
Csövi pihe-puha változatát, hogy bármikor,
bárhol velünk lehessen. Nagy népszerűsé-
gének köszönhetően sokan versengtek ed-
dig érte, így különböző játékok során lehe-
tőséget adtunk megszerzésére. Az elmúlt
egy évben ügyfeleink számos nyereményjá-
ték útján, vagy a gyermekek rajzversenyün-
kön elért eredményes helyezésükért vihet-
ték haza a plüsskabalánkat.

Érdemes továbbra is követni bennünket, hi-
szen újabb és újabb nyereményjátékokkal ér-
kezünk, amelyek során kis kedvencünket, Csö-
vit is megszerezhetik a játékban részt vevők.

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri
Törvényszékre és a Győri Járásbíróságra 2023. április 30-ig választja
meg a bírósági ülnököket. 
Az ülnökké történő jelölést és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatokat 2023. április 3-án 16 óráig
beérkezőleg kell eljuttatni a következő címre: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Győr,
Városház tér 1. Jogi és Önkormányzati Osztály. 

A jelöléshez szükséges nyomtatványok és tájékoztatók beszerezhetŐk a GyŐr, Városház tér 1. szám alatti
épület portáján, továbbá letölthetŐk a www.gyor.hu honlapról. Információ kérhetŐ továbbá a (96) 500-
117-es telefonszámon.



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.
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AKapcsok alapítvány március 31-én az
Aktuális egyenleg borkóstolóval egy-
bekötött koncertjére várja az érdeklő-

dőket. Április elsején a Püspöki Udvarbíróház
Pincéjében  kapcsok.kék.kavicsok címmel
Posonyi Takács László színművésszel, Sza-
kács-Bakos Fanni pszichológussal lesz be-
szélgetés az autizmusról. Április 2-án 11
órakor Árnics Katalin tiszteletére avatnak
emléktáblát a Bisinger sétány 10. szám
alatt, majd indul a kék séta.

AUTIZMUS VILÁGNAPI PROGRAMOK
A Kapcsok Alapítvány háromna-
pos rendezvénysorozattal, a Pa-
pák Mamák Csemeték (Pamacs)
Egyesülete könyvbemutatóval,
hangjátékkal, valamint közös kék
sétával várja az autizmusban érin-
tett családokat és velük szolidari-
tást vállaló érdeklődőket az autiz-
mus világnapja alkalmából.

A Pamacs Egyesülete, a Más, de nem keve-
sebb Olivér Alapítvány és a Kimba Elefántpark
április 1-jén 14–17 óráig autizmus világnapi
programot szervez. Minden autizmusban
érintett családot és velük szolidaritást vállaló
érdeklődőt várnak a Kimba Elefántparkba.

„Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel” cí-
mű könyvét mutatja be Pápai Ildikó április

21-én 17 órakor Győrújbaráton. Az érintett
édesanyával, újságíróval az autizmus-
 galaxisról nyílik lehetőség diskurzusra ba-
ráti beszélgetés keretében. A kis herceg cí-
mű klasszikus kisregény zenés feldolgozá-
sát, vetítéssel kísért hangjátékot tekinthe-
tik meg az érdeklődők április 28-án 18 órá-
tól Győrújbaráton, a Timaffy László Műve-
lődési Házban.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás
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„2016-ban, amikor Győrbe kerültem, óriási
motivációt jelentett, hogy Jakabos Zsuzsan-
nával együtt edzhettem, testközelből lát-
tam, hogy milyen komoly edzésmunkát vé-
gez. Tudtam, hogy van még hova fejlődnöm.
A riói olimpia nagy csalódást jelentett, utána
sportpszichológushoz fordultam. Akkor fo-
galmazódott meg bennem a környezetvál-
tozás lehetősége, így kerültem Győrbe a
testvéremmel, Balázzsal, aki edzőként dol-
gozik a klubnál” – mesélt az EYOF-győztes,
rövid pályás Eb-n bronzérmes sportoló az
egyik okról, amiért Székesfehérvár után
Győrt választotta. Dalma úgy érzi, az, hogy
a saját bátyja az egyik edzője, inkább elő-
nyökkel jár, mint nehézségekkel.

„A tesómmal mindig is nagyon jó kapcsola-
tot ápoltunk, de a versenyző–edző viszony-
ban eleinte adódtak súrlódások, ám megol-
dottuk a problémákat. A mindennapokban ő
az egyik legnagyobb támaszom, rengeteget
segít, sok mindent megbeszélünk. Korábban
úgy gondoltuk, hogy tűz és víz vagyunk, az-
tán a győri időszakban rájöttünk, hogy na-
gyon is hasonlítunk: ő is sikereket ér el, csak
más területen, sorra szerzi a diplomáit, dol-
gozik velünk, úszókkal, és a kosárlabdázók-

Sebestyén Dalma jövőre, a párizsi ötkarikás játékok idején lesz 27 éves, és ha minden az elképzelé-
sei szerint alakul, akkor már a harmadik olimpiáján állhat rajtkőre. A győri úszó pályafutásában volt
olyan mélypont, amikor a visszavonuláson gondolkodott, de jórészt sikereket élt át. Az utóbbi idő-
ben a remek eredmények mellett újra élvezi az úszást. Dalma a pályafutásáról beszélt a Győr+
Média Spíler című sportos podcastjében.

ÉLVEZI AZ ÚSZÁST ÉS A HARMADIK OLIMPIÁJÁRA KÉSZÜL

SEBESTYÉN DALMA SZERETNÉ, 
HA SZÜLEI IS LÁTNÁK ŐT ÚSZNI PÁRIZSBAN

kal is. Ami a különbség a testvérem és a má-
sik két edzőm, a Petrov testvérek között,
hogy Balázs velem kicsit engedékenyebb.”

Dalma pályafutásában többször volt olyan sza-
kasz, amikor csalódások érték, és ezeket ne-
hezen dolgozta fel, 2019-ben még az is meg-
fordult a fejében, hogy befejezi úszókarrierjét.

„Hosszú edzőtáborok és betegségek után
iszonyatosan rosszul úsztam az országos baj-
nokságon. Úgy éreztem, hogy rengeteg mun-
kát beletettem, és nem jöttek az eredmények,
ez nagyon nyomasztó volt, elegem lett az

úszásból. Újra meg akartam szeretni ezt a
sportot, önmagáért, az öröméért, és nem az
eredmények hajszolása miatt. Az országos
bajnokság után jó két hónapig úgy jártam le
az uszodába, hogy nem akartam vízbe menni.
Fura érzés volt, hogy undorodom valamitől,
ami az életem része, ezt nagyon nehezen él-
tem meg. Szerencsére visszataláltam az
utamra, és kijutottam a tokiói olimpiára is.” 

Sebestyén Dalma célja most az, hogy ő legyen
a legjobb magyar vegyes úszásban. Onnantól
kezdve pedig csak az a kérdés, hogy mindez a
világversenyeken, például a budapesti vb-n
vagy a 2024-es olimpián mire lesz elég.

„Először kvalifikálni kell. De a gondolat, hogy
esetleg a harmadik olimpiámon indulhatok,
hihetetlen örömmel tölt el. Párizsba eljöhet-
ne a családom is, ha ők ezt láthatnák, az fan-
tasztikus lenne. Nagyon szeretnék egyszer
világbajnoki döntőben úszni, mert ott tény-
leg a legnagyobbak vannak, azt véletlenül
nem lehet összehozni, és úgy gondolom,
bennem van egy Európa-bajnoki érem is. Az
utóbbi két évben elkezdtem nagyon élvezni
a versenyzést, remélem, ez már így is ma-
rad” – beszélt terveiről Sebestyén Dalma.

A teljes beszélgetés visszanézhető, meg-
hallgatható a gyorplusz.hu-n.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter
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A curling egy nagyon régi játék, amit négyfős
csapatokban játszanak 8 kővel egy jeges pá-
lyán. Az a csapat győzhet, amelyik a legtöbb
követ a legközelebb tudja lökni a kör köze-
péhez.

Az ETO-hoz a szlovák élvonalbeli DAC-
tól kölcsönbe érkező csatár sérülése
után egyre jobb formába lendül, a leg-

utóbbi találata már a második bajnoki gólja
volt zöld-fehér színekben.

„Nagyon nehéz meccsen sikerült nyernünk.
Emberhátrányban végig hatalmas szívvel
küzdött a csapat, örülök, hogy győztünk, és
én szereztem a győztes találatot. Egy csa-
tárnak mindig önbizalmat és magabiztos-
ságot ad a gól, az én helyzetemben ez hat-
ványozottan igaz, hiszen sérülésből fel-
épülve igyekszem utolérni magam és visz-
szanyerni a régi formám” – mondta Szend-
rei Ákos.

Az utánpótlás-válogatott csatár úgy gondol-
ja, jó helyen van az ETO-nál. „Remekül ér-
zem magam a klubnál, és Győrt is nagyon
szeretem. Noha az elmúlt mérkőzéseken si-
került jól teljesítenem, még több góllal sze-
retném segíteni az ETO-t. A csapattársak
egyébként nagyon jól fogadtak, kedvesek és
segítőkészek velem. A teljesítményemmel

Szendrei Ákos volt az ETO hőse a PMFC elleni idegenbeli NB II.-es mérkőzésen. A 13. perctől ember-
hátrányban játszó győri focicsapat a 20 esztendős támadó góljával győzte le 1–0-ra a pécsieket.

SZENDREI: MÉG TÖBB GÓLLAL
SZERETNÉM SEGÍTENI AZ ETO-T
Szerző: Pécskai István
Fotó: Kurdi József/pmfc.hu

VÁROSUNK A CURLING FELLEGVÁRA LENNE

Szerző: Győr+
Fotó: shutterstock.com/Robert Przybysz

Győr akár a curling vidéki fel-
legvára is lehetne. Jelenleg Ma-
gyarországon csak egy curling-
pálya van, ami Budapesten, a
Kamaraerdőben található, és az
egész országból oda járnak az
emberek, ha ezt a sportot sze-
retnék űzni.

Szeretnénk, ha Győr az egyik vidéki felleg-
vára lehetne ennek a sportnak” – mondta el
Nagy Ákos, az ETO HC ügyvezetője.

Az ETO HC a Széchenyi István Egyetemmel
összefogva próbálja népszerűsíteni ezt a
sportot, hiszen ez kicsit olyan, mint a darts
és a bowling keveréke a jégen, de ettől füg-
getlenül ez egy nagyszerű sport.

„Amíg nyitva van a jégpálya, addig az esti ed-
zéseket biztosítja az ETO. Felmerült az is, hogy
az új őszi szemeszterben tartanánk egy cur-
lingoktatói képzést. Fontosnak tartjuk, hogy a
Sporttudományi tanszéken a hallgatók minél
trendibb sportokat ismerhessenek meg, és
nagyon örülünk, mert öt csapatot is ki tudtunk
állítani az első alkalommal megrendezett ku-
pán” – mondta Kertész Tamás, a Széchenyi
István Egyetem Sporttudományi Tanszékének
tanársegédje.

„Elég speciális eszközigénye van, és ha egy
20 kilós kő eltörik, akkor gyakorlatilag az
egész készletet cserélni kell. Már korábban
is volt próbálkozás arra, hogy beindítsuk
Győrben is ezt a sportágat. Mivel ez egy
jégsport, ezért bármilyen jégen lehet játszani.

szeretném magam még jobban megszeret-
tetni velük és a szurkolóinkkal is. Hálásak
vagyunk a drukkereknek, akik támogatnak
bennünket, szeretnénk hazai pályán is jól
szerepelni. Bár idegenben az elmúlt idő-
szakban jobban ment a csapatnak, nem ér-
zem úgy, hogy otthon átok ülne rajtunk. Biz-
tos vagyok benne, hogy a bajnokságból hát-
ralévő találkozóinkon bizonyítani tudjuk ezt,

szeretnénk hazai környezetben is jól szere-
pelni” – fogadkozott Szendrei.

A tabella nyolcadik helyén álló zöld-fehérek
a következő fordulóban, vasárnap 15 órakor
a Kazincbarcikát fogadják az ETO Parkban. A
válogatott szünetet követően, április 2-án
pedig győri rangadót játszanak a Gyirmót
otthonában.
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„A csapattársaim nagyon kedvesen fogadtak,
mindenki rendkívül segítőkész. Azt már az érke-
zésemkor elmondták, hogy a magyar rendkívül
nehéz nyelv. Szerencsére ugyanakkor sokan tud-
nak nekem segíteni a fordításban. Azt már meg-
tanultam, hogy köszönöm és jó reggelt” – árulta
el Hollingsworth a Győr+ Médiának.

A futballista a clevelandi Lee Egyetemen végezte
a tanulmányait pszichológia szakon. Ezt követően
Ausztráliába igazolt, ahol a South Melbourne
meghatározó játékosa volt. Később Európába
szerződött, azon belül a portugál élvonalban sze-
replő Vilaverdense Braga együttesét erősítette.
Bízik benne, hogy Győrben is sikeres lesz.

HOLLINGSWORTH: 
AMERIKÁBÓL GYORBE
Mia Hollingsworth komoly erősítés
lehet az ETO FC Győr NB I.-es női
labdarúgócsapata számára. Az át-
igazolási időszak utolsó napján
szerződtetett amerikai játékos re-
mekül érzi magát Győrben, hamar
sikerült beilleszkednie a zöld-fehér
csapatba.

„Remekül érzem magam Magyarországon. Na-
gyon vártam már, hogy folytatódjon a bajnokság
a téli szünet után. Az ügynököm segítségével ke-
rültem egyébként az ETO-hoz. Ő jelezte a győri le-
hetőséget. Tudtam, a magyar bajnokság kiváló vá-
lasztás számomra, itt komoly sanszom van a fej-
lődésre. A klubtól rendkívül professzionális aján-
latot kaptam. Rögtön egyértelművé vált, olyan
környezetbe érkezem, ahol komoly célokért küzd-
hetek” – nyilatkozta Hollingsworth.

A focista szerint a női focit világszerte egyre na-
gyobb megbecsülés övezi.
„Szerencsére évről évre növekszik a tisztelet a női
futball iránt. Ez igaz az Egyesült Államokra és Eu-
rópára is, egyre nagyobb a népszerűsége” – fo-
galmazott a sportoló.

Hollingsworth arról is mesélt, hogyan lett futballista.
„Nem voltam elég magas a kosárlabdához, viszont
már kicsiként is erősségem volt a gyorsaság. Ezért
lettem futballista. Tudtam, hogy a sebességemnek
köszönhetően a nagy pályán is tudok majd érvénye-

sülni. Viszonylag hamar kiderült, hogy van tehetsé-
gem a labdarúgáshoz. Úgy gondolom, hogy kreatív
vagyok, és megbízható a védekezésem, képes va-
gyok nagy területet bejátszani – mondta a futballis-
ta. – A pályán és azon kívül is hasznos tagja szeret-
nék lenni az ETO-nak. Bízom benne, hogy ez sok-sok
győzelemmel párosul majd.”

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 17—23.

1499 Ft/kg

Csirkemellfilé

HB Lager 
dobozos sör

4%-os,
0,5 l, 538 Ft/l

269 Ft/db

Füstölt szívsonka
Eastergreen

4499 Ft/kg

Mangalica vékony kolbász

5299 Ft/kg

2199 Ft/kg

Nagylyukú sajttömb
(ementáli jellegû)

Csirkemáj 849 Ft/kg
Csirkecomb farrésszel 849 Ft/kg

Trappista sajttömb 1999 Ft/kg
30% árcsökkenés

Kiss csupros torma
tejszínes 
200 g, 3995 Ft/kg 

799 Ft/db

Mangalica vastag kolb. 6999 Ft/kg
Mangalicazsír 1 kg 4199 Ft/kg

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter
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