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FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 11/2013. (II. 22.) 
önkormányzati rendelete alapján

KITAIBEL PÁL 
KÖRNYEZETVÉDELMI 
EMLÉKÉREM
díj adományozható

– évente legfeljebb két elismerésre javasolt részére – annak
a természetes, jogi személynek vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságnak, aki vagy amely Győr
város környezetvédelméért kimagasló munkát végez. 

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr MJV pol-
gármestere, Győr MJV önkormányzati képviselői, győri
székhelyű civil szervezet a legfőbb szerve döntése alapján,
valamint párt győri szervezete.

Az indoklással alátámasztott írásos jelöléseket legkésőbb
2023. április 27-ig kell eljuttatni Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Hatósági Főosztályához dr. Horváth
Tamás főosztályvezető részére (9021 Győr, Honvéd liget 1.).
A megadott határidőig a benyújtott javaslatoknak tartalmaz-
nia kell az elismerésre javasolt személy nevét vagy megneve-
zését, születési vagy alapítási helyét, foglalkozását vagy tevé-
kenységi körét. Az elismerésre javasolt életútjának, munkás-
ságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, va-
lamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. A
díjat Győr Megyei Jogú Város polgármestere adományozza a
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a június 5-i kör-
nyezetvédelmi világnap alkalmából rendezett ünnepségen.

AZ 1944-ES GYŐRI BOMBÁZÁSRÓL
VÁRNAK FOTÓKAT ÉS TÁRGYI EMLÉKEKET

Jövőre lesz a 80. évfordulója annak, hogy
az Egyesült Államok repülőgépei rommá
bombázták Győrt. Az amerikai légierő re-

pülői összesen 26.422 tonna bombát dob-
tak le magyarországi célpontokra. Győrt
több tucatszor támadták. A kegyetlen és
brutális II. világháborús bombázásnak a vá-
ros a mai napig viseli a nyomait.

Csepi László tűzoltó ezredestől, a Győri Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védel-
mi felügyelőjétől megtudtuk, a kerek évfor-
duló alkalmából nagyszabású megemléke-
zést terveznek. Arra kérik a győrieket, ha
bárkinek bármilyen tárgyi emléke van az
1944-es győri bombázásról, jelezzék, mivel
ezeket a fotókat és az egyéb dokumentu-
mokat szeretnék kiállítani.

Szerző: Győr+
Fotó: regigyor.hu

„Van már gyűjteményünk, és én is, néhány
emberhez hasonlóan, keresem és kutatom
ezeket a tárgyakat. Ugyanakkor azt is felté-
telezzük, hogy még mindig van a pincékben,
padlásokon és sufnikban elrejtve néhány
eszköz, tárgyi emlék a bombázásokkal kap-

csolatos eseményekről” – fogalmazott
Csepi László.

A részleteket a Győr-Moson-Sopron Várme-
gyei Polgári Védelmi Szövetség honlapján
találják meg az érdeklődők.

Horváth Ernő a soproni Róth Gyula Erdő-
gazdasági és Elsődleges Faipari Szakkö-
zépiskolában erdőművelés-, erdőhaszná-
lat-, valamint vadgazdálkodástant tanult
és erdőgazdálkodási szakképesítést szer-
zett. Ezután az Erdészeti és Faipari Egye-
tem Erdőmérnöki Karán 1990-ben okleve-
les erdőmérnöki diplomát szerzett. 1996-
tól a győri Polgármesteri Hivatal dolgozója.
Aktív részese volt a Püspökerdő közjóléti
erdővé fejlesztésének, valamint éveken
keresztül főszervezőként koordinálta a
„Madarak és fák napja” országos program-
ját városunkban. Több terület helyi védetté
nyilvánítási folyamatában vett részt nagy
szakértelemmel. 1999-ben címzetes taná-
csosi címet, 2001-ben címzetes főtaná-
csosi címet adományoztak neki.

ARANY ÉRDEMKERESZT
AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSÉRT

Horváth Ernő, az önkormányzat Környezetvédelmi Osztályának
környezetvédelmi koordinátora az erdőgazdálkodás területén vég-
zett több mint három évtizedes értékteremtő munkája elismerésé-
ül a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át a Bel-
ügyminisztériumban március 15-én.

Jelenleg osztályunk munkáját segíti, hiszen
nagy tudással, széles körű ismeretekkel rendel-
kezik Győr teljes növényvilágáról, valamint fá-
radhatatlanul dolgozik a környezetvédelemért.
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Aváros kulturális életéről
szólva az alpolgármester
úgy fogalmazott: „A hábo-

rús helyzet adta körülmények mi-
att jelenleg nem lehet kulturális
fellegvárat építeni, de a progra-
mokat meg kell tartani, az intéz-
ményeknek működniük kell, így is
szolgálva a győri emberek igénye-
it, szórakozási lehetőségeit!”

A költségvetésről is kérdezték az
alpolgármestert a műsorvezetők.
„Egy ekkora települést mozgatni,
az intézményrendszerét fenntar-
tani sok-sok milliárd forintba ke-
rül. Az energiaár-emelésekkel járó
pluszkiadások nagy terhet róttak
a városra, de bezárást sehol nem
tervezünk” – emelte ki az alpol-
gármester.

Rádiónk stúdiójába látogatott kedd reggel dr. Pergel Elza. Az alpolgármester fejlesztésekről, közelgő
beruházásokról is szólt a műsorban, de kollégáinak kitartó munkájáról, és a csapategység fontossá-
gáról is beszélt a városvezető.

DR. PERGEL ELZA: ÚGY MŰKÖDÜNK, AHOGY KELL!
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: O. Jakócs Péter

lesztünk és bővítünk, így a böl-
csődei hálózat terén is. Tervez-
zük a Sün Balázs Óvodának és a
hozzá tartozó Mesevár Tagóvo-
dának a komplex felújítását. A
Szalai Imre úti bölcsőde átadásá-
ra 2024 januárjában kerülhet sor.
A Mónus Illés úti bölcsőde is szé-
pen fejlődik, az energetikai fej-
lesztés megvalósult már, most a
belső munkálatok zajlanak, má-
jusban már szeretnénk a két fel-
újított csoportszobát átadni, il-
letve tervezzük az Örkény István
úti tagbölcsőde komplex felújítá-
sát is. Reméljük, hogy sok gyer-
mek fog születni az elkövetkező
években, és sokan fognak arra
készülni, hogy nagycsaládosok
legyenek” – ismertette a város-
vezető, majd hozzátette: „Spóro-
lunk, odafigyeléssel, nagy gon-
dossággal működünk, úgy,
ahogy kell!”

Kiállításmegnyitóra, könyv-
és filmbemutatóra hívta
az érdeklődőket a Győri

Egyházmegye és az Ír Nagykö-
vetség. A Káptalandombon tar-
tott kulturális esten elsőként dr.
Pápai Lajos köszöntötte a jelen-
lévőket. Az emeritus püspök ar-
ról szólt, hogy míg a politika
szétválaszt sok embert, addig a
szentek összekötnek. Így a
Könnyező Szűzanya kegyképe is
összeköti Írországot és hazán-
kat, egyházmegyéinket.

Ronan Gargan, Írország buda-
pesti nagykövete szintén méltat-
ta a két országot összekötő kul-
turális kapcsolatokat. Elmondta,
hogy az idei Szent Patrik-nap
többszörös ünnep hazájában.
Száz éve vették fel Írországot a
Nemzetek Ligájába mint önálló

A református bölcsőde nyitásá-
ról dr. Pergel Elza elmondta,
hogy még színesebb lehetősé-
gek állnak a szülők rendelkezé-

sére a városban, ami minden-
képpen örömteli. „Az óvodákban
sajnos csökkenő tendenciát mu-
tat a létszám, de ahol lehet, fej-

A SZENTEK ÖSSZEKÖTNEK
ÍR–MAGYAR KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ, KÖNYV- ÉS FILMBEMUTATÓ

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

államot, ötven éve tagja az Euró-
pai Uniónak és huszonöt éve írták
alá a Nagypénteki Egyezményt,
mely a békés egymás mellett
élést biztosítja nekik.

A résztvevők megtekinthették
„Az Ír Madonna-kegykép törté-
nete” című dokumentumfilmet,
melyet Kiss Tamás és Tóth Lász-
ló készített.

A vetítést követően Székely Zol-
tán, a Rómer-múzeum igazgató-
ja bemutatta azt a kötetet, mely
a kegykép kisgrafikai ábrázolásait
tárja a nagyközönség elé. A
„...Drágalátos képedben...” című
kiadvány szerzője Perger Gyula.

Az „Írek az európai kontinensen”
című kiállítást dr. Martos Balázs,
az Esztergom-Budapest Főegy-
házmegye segédpüspöke, a Bu-
dapesti Központi Papnevelő In-
tézet rektora nyitotta meg.

„A tárlat tablóinak tömör, infor-
matív, szépen illusztrált leírása
egységes, izgalmas képet ad ar-
ról, hogy tudósok, szerzetesek
és más jelentős személyiségek
már több mint ezer éve gyako-
rolnak hatást a történelem ala-

kulására, s formálják a ma is élő
európai örökséget” – mondta dr.
Martos Balázs.

A kiállítás a Triangulum Galériában
tekinthető meg ingyenesen március
26-ig, naponta 10 és 16 óra között.
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Győr ipara szempontjából
kiemelkedően fontos az
Audi eredménye, hiszen

csaknem 12 ezer embernek ad-
nak közvetlenül munkát, s a külső
szolgáltatókkal együtt 50 ezer
embert érint a gyár sikere. Ma-
gyarország árukivitelének nyolc
százaléka itt, Győrött készül, a
700 focipálya méretű területen.

„Az Audi tavaly 8 milliárd 436 mil-
lió euró árbevételt ért el. Az össz-
beruházás értéke a kezdetektől,
1993-tól 12 milliárd 172 millió eu-
ró. Adózott tavalyi eredménye a
külső tényezők – háború, fél ve -
ze tő  hiány, energiaár-emelkedés,
sokkal drágább alapanyagok – ha-
tására csökkent, 343 millió euró. A
munkatársak a tavalyi eredményük
után 2,6 havi prémiumot kapnak” –
ismertette az adatokat Alfons
Dintner, az igazgatóság elnöke.

A világ legnagyobb motorgyárá-
ban 1 millió 677 ezer 545 motor
készült – köztük 300 ezer elekt-
romos –, a gyártócsarnokból
171 ezer 134 autó gördült ki.

A jövőről szólva elhangzott: a
következő öt évben tovább fej-

AZ AUDI NEM ÉPÍT AKKUMULÁTORGYÁRAT
GYŐRSZENTIVÁNON
Mozgalmas, sikeres és „felvillanyozó” volt a ta-
valyi esztendő – hangzott el az Audi Hungaria
éves sajtótájékoztatóján, ahol az idei év terveit is
fölvázolták a társaság vezetői.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

lesztik a belső égésű motorokat,
a legutolsó motor lesz a legjobb
– vélte az ügyvezető –, miköz-
ben fokozatosan növelik az
elektromos motorok gyártását
is. 2029 után az Audi AG új már-
káit mind villanymotorok hajtják.

Az elektromos motorok követ-
kező generációjának, a Prémium
Platform Electricnek, és a mo-
dulrendszerű elektromos haj-
táskoncepció alapján gyártott
MEBecónak az előkészületei is
megkezdődtek. Készülnek a
Cupra Terramar modell gyártá-
sára, 2024-től már sorozatban
készül Győrben ez az autó.

Az Audi foglalkozik vezérlőegy-
ségek kutatásával, a digitalizáció -
val, és az autók rádióhullámú
programozásának lehetőségé-
vel, fejlesztésével is.

Új vállalkozást is alapított az Au-
di Hungaria: az AHEAD Kft. kom-
petencia alapú szolgáltatásokat,
beszerzéseket kínál a cégcso-
port tagjainak.

Megkérdeztük az Audi Hungaria
vezetőit, hány magyar beszállí-
tójuk van, s milyen területen le-
hetne növelni a számukat. Jelen-
leg 70 magyar beszállító dolgozik

az Audinak, hangzott el a válasz.
Folyamatosan keresik az újakat,
s szakmai segítséget is nyújta-
nak nekik. Az Audi munkát ad
azoknak a kisebb, szociális
szempontból is fontos kisválla-
latoknak is, amelyek a feltéte-
leknek megfelelnek. Az Audinak
is előnyös minél több magyar
céget bekapcsolni az értékte-
remtő láncolatba, mondták.

Természetesen a legtöbb újság -
írói kérdés arra vonatkozott,
épül-e akkumulátorgyár Győr-
szentivánon.

Az Audi nem akar akkumulátor-
cellákat gyártó üzemet építeni –
jelentette ki Alfons Dintner, az
igazgatóság elnöke. Azt is el-
mondta: az Audikba kerülő akku-
mulátorok beszerzéséről a Volks -
wagen konszern gondoskodik. A
Volkswagen konszern valóban

fölvetette, hogy négy ország –
köztük Magyarország – közül az
egyikben érdemes volna telephe-
lyet kijelölni erre a célra.

„Azzal az elképzeléssel, hogy jelöl-
jenek ki megfelelő ipari helyszínt,
én is egyetértek” – hangsúlyozta
az ügyvezető. „Döntés azonban
nem született, annyit tudunk,
hogy a következő ilyen gyár Kana-

dában létesül. Hogy ezt követően
milyen elképzelés érvényesül, azt
nem tudom” – közölte Dintner.

A Volkswagen brüsszeli gyárába
egyébként Gödről szállítják a
Samsung által gyártott akkumu-
látorokat.

Elhangzott az is, hogy a tervek
szerint március 31-ig befejezik
a bértárgyalásokat a szakszer-
vezettel.

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

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
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Pintér magyarázkodással
kezdte fellépését. El-
mondta, hogy azért vál-

lalta a felkérést, mert határo-
zottan ellenzi az akkumulátor-
gyárat (melynek létesítéséről
egyébként semmiféle döntés
nincs, és ezt a tüntetők is pon-
tosan tudják). Később egy
posztban közölt indokai között
már az is szerepelt, hogy ő emel-
lett nem ért egyet a lakbéreme-
léssel, meg a fizetős parkolás ki-
terjesztésével sem. Ebből is vilá-
gosan kiderült, hogy egy politikai
szándékú párttüntetésnek szán-
ták az összejövetelt, azokkal az
önmagukat civilként meghatáro-
zó győrszentivániakkal, akik szin-
tén harciasan tiltakoznak, ha va-
laki pártpropagandistának nevezi
őket. Szónoklataikban ugyanak-
kor név szerint szidták a polgár-
mestert, a képviselőket, a straté-
giai bizottság tagjait, és termé-
szetesen Orbán Viktort is. Aligha
lepődik meg bárki is, ha a min-
denre elszánt „civilek” a követke-
ző választásokon már jelöltként
agitálnak.

Volt tehát egy tüntetés, ahol
Pintér Bence (aki másokon má-
niákusan kéri számon a függet-
len újságírást) az LMP molinója
előtt és logója alatt hirdette a
pártigét. Ami persze nem baj, így
legalább színt vallott, és többé
nem bújhat a civilség és a füg-
getlenség álarca mögé.

Az LMP nevében Schmuck Erzsé-
bet elmondta, amivel végighak-
nizta a szerintük akkuveszélyes
városokat. A nem túl sok gondo-
latot felsorakoztató beszédnek

Érkezett hat traktor, és mintegy kétszáz ember a városháza előtti térre. Jó né-
hányan vidékről jöttek, a tataiakat külön meg is tapsolták. Eredetileg a nem
létező akkumulátorgyár ellen tüntettek volna az összegyűltek, de a végén már
az ipari park, sőt általában az ipar ellen is. A harsány politikai rendezvényt vál-
laltan az LMP szervezte, műsorvezetője pedig az önmagát kényesen függet-
lenként feltüntető Pintér Bence, az ugytudjuk.hu szerkesztője volt.

SZÍNT VALLOTT 
PINTÉR BENCE LMP-S AKTIVISTA
Szerző és fotó: GYŐRPLUSZ két kulcsmondata volt. Az egyik –

ezt hatszor-hétszer is elmondta,
annyira tetszett neki –, hogy mi
nem leszünk akkumulátorgyar-
mat. Meg hogy az akkumulátort
nem lehet megenni.

A „civil” felszólalók először az
akkumulátorgyár veszélyeiről
beszéltek. Az nem zavarta őket,
hogy a megyei kamara vezető-
jének korábbi megnyilatkozá-
sán túl senki nem szólt arról,

hogy Győrszentivánon akku-
gyárat építenek. Kétségtelenül
szóba került, hogy a Volkswa-
gen négy telephelyet vizsgál, de
döntés nincs, és tudomásunk
szerint soha nem Győrszent -
iván volt a legesélyesebb. Azt
meg ordító marhaság kérni –
amit Pollreisz Balázs ellenzéki
képviselő népszavazással ért

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata 
pályázatot hirdet győri 

öntevékeny
művészeti csoportok 
tevékenységének
támogatására. 

A támogatásra fordítható
keretösszeg: 15.000.000 Ft.

A pályázat célja: A városban ma-
gas színvonalon működő öntevé-
keny művészeti csoportok szakmai
fejlesztésének támogatása, műkö-
dési költségeikhez kiegészítő hozzá-
járulás nyújtása, mely a különböző
művészeti ágakat művelő öntevé-
keny csoportok értékteremtő alko-
tásainak és produkcióinak létrehozá-
sával, bemutatásával elősegíti a vá-
ros kulturális életének gazdagítását.

Támogatás igényelhető:
• az öntevékeny művészeti cso-
port szakmai tevékenységének do-
logi kiadásaira,
• 2023-ban megvalósuló/megva-
lósítandó programok és rendezvé-
nyek költségeire (anyagköltség,
fellépések csoportos utazási költ-
sége, terem, hang- és fénytechni-
kai eszközök bérleti díjai, szállítási
költség stb.)
• működéshez szükséges eszköz
vásárlására, fejlesztésére.

Benyújtási határidő: 
2023. április 20. 16 óra

A részletes pályázati felhívás és az
adatlap letölthető a www.gyor.hu
oldalról. 

Információ: GyŐr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, Kul-
turális Osztály (tel.: 96/500-327,
e-mail: kultur@gyor-ph.hu)

FOGADÓÓRA

Dr. Laczkovits-Takács Tímea
önkormányzati képviselő

FOGADÓÓRÁT TART 
április 1-jén, szombaton
9.30–11.30 között a ménfőcsanaki 
kézműves és termelői piacon 
a Bezerédj-kastély Művelődési
Ház udvarán (Győri út 90/a).

volna el –, hogy Győrben soha,
semmilyen akkumulátort ne le-
hessen gyártani. Kissé nevetsé-
ges volna, ha például az idők
végéig nem lehetne egy tele-
fonba, vagy mondjuk egy mor-
zsaporszívóba szerelhető akkut
sem gyártani városunkban.

Felszólalt több „szakértő”, de gya-
korlatilag egy sem, mert az akku-
mulátor gyártása mindenekelőtt
a nehézvegyipar tárgykörébe tar-
tozik. Vegyész nem volt, hacsak a
szólásra emelkedő helyi pedagó-
gus nem éppen kémia tanár. An-
nak alapján, amit mondott: aligha.

Többször kibújt a szög a zsákból.
Az akkugyártól hamar eljutottak a
városrész sérelméig. Ők sokkal
jobban szeretnének a gyári utakat
megvilágító lámpasor helyett fa-
sort látni. A vasút bővítése meg
egyenesen felháborító. Meg zaj
van. Meg ipar. Semmi szükség az
ipari parkra. Egy tájmérnök arra
emlékeztetett, hogy Győr nem
iparváros volt, hanem kereskedő-
város meg mezőgazdasági város.
Természetesen senki nem hozta
szóba, hol tartana ma Győr, ha
ipartelepítés helyett zöldségeket
termeszt a földeken.

Ez a város már nem az a város,
ami volt régen, panaszkodott va-
laki. Jó volt itt élni valamikor,
most már nem jó, kontrázott.
Furcsa módon nem a győriek köl-
töznek az ország más tájékára,
hanem Győr az egyetlen magyar
nagyváros, amelynek nő a lélek-
száma. Arról már nem is beszél-
ve, hogy a KSH fenntarthatósági
vizsgálata szerint Győr a legélhe-
tőbb, innovatív város, ide érde-
mes költözni leginkább.



SZEMSZ      G

Havassy Anna Katalin

KÖSSE BE
MAGÁT! 
A rendőrség mindig kiemelt figyelmet
fordít a közlekedés során kötelező
passzív biztonsági eszközök haszná-
latára, ám 2023-ban az ellenőrzések
középpontjában a biztonsági öv be-
csatolása áll. Muszáj, mert sajnos
még nagyon sokan mellőzik, hogy
bekössék magukat. Pedig nemcsak
kötelező és büntetés jár érte, hanem
életet is menthet. 

Tudom, sokan jönnek olyan esettel,
amikor valaki azért hunyt el, mert
nem tudta kicsatolni az övet. Tény,
ilyen is előfordul, viszont ahhoz ké-
pest, hogy mennyien nem tértek már
haza azért, mert nem kattintották be
az övet, ezek száma elenyésző. Az
sem lehet mentség, hogy csak rövid
távra vagy időre ült valaki az autóba.
Ugyanis nincs sem távolsági, sem
időkorlát. Az sem indok, hogy a „saját
autómban azt csinálok, amit akarok!”
Ugyanis a közlekedés társasjáték, a
biztonsági öv használata pedig nem
egyenértékű mondjuk azzal, hogy el-
dönthetem, melyik rádiót hallgatom.
Az sem ment fel az öv használatától
senkit, ha csak lakott területen belül
van valami dolga. 

Nem érdemes trükközni a hát mö-
götti bekötéssel vagy a vakdugóval.
Ugyanis ha beülünk a volán mögé,
onnantól nemcsak önmagunkért, ha-
nem az utasainkért és a forgalom
többi résztvevőjéért is felelősek va-
gyunk. A kulturált, biztonságos veze-
téshez pedig az is hozzátartozik,
hogy belegondolunk mások helyze-
tébe is, s minden körülmények között
vigyázunk egymásra. 

Ne azért kösse be magát mindenkit,
mert megbüntet a rendőr, hanem
azért, mert az egészségnél és az
életnél nincs fontosabb!  
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Azt mondják, három hajóhosszal volt jobb
1000 méteren az 1984-es olimpia későbbi
bajnokánál.
Így igaz, a győztes új-zélandi srác három ha-
jónál közelebb egy versenyen sem került
hozzám. Annál elkeserítőbb volt, hogy az
1984-es ötkarikás játékokon a keleti blokk
országainak sportolói végül nem vehettek
részt. Az olimpiákkal egyébként sem volt
szerencsém: terveztem, hogy majd Szöul-
ban 1988-ban elindulok, ám akkor meg egy
betegség és egy sérülés szólt közbe. Ezalatt
Csipes Ferenc szédületes karriert futott be:
előbb két világbajnoki címet nyert az én tá-
vomon, majd Szöulban többek között az
öcsémmel, Ábrahám Attilával egy hajóban
lett olimpiai bajnok ezer méteren. Nagyon
szeretem és tisztelem Csipes Ferit, de tőle
sem kaptam ki soha.  

Ma már mosolyogva, szinte kedélyesen be-
szélget ezekről a sorsfordító eseményekről.
De mindig így volt ez?
Korántsem. Ha szóba került, sokáig csak
gazdag jelzős szerkezetekbe foglalva emle-
gettem ezt az időszakot, de aztán a helyére
tettem magamban a történteket, megtanul-
tam együtt élni velük. Ráadásul más nagyon
fontos dolgok is történtek az életemben:
1984-ben megnősültem, hozzám jött az én
gyönyörű feleségem, hamarosan pedig ér-

Ábrahám Csaba az 1984-es Los Angeles-i olimpia egyik legnagyobb
kajakos sztárja lehetett volna, ám a sors közbeszólt. Ma elismert
sportvezető, a Győri Vízisport Egyesület elnöke, boldog családapa,
és március 15-e óta immár Győr Pro Urbe díjjal kitüntetett polgára.

„A JÓ ÉS ROSSZ 
DOLGOKBÓL IS TANULTAM”
Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor

keztek a gyermekek is. Biztos megélhetést
kellett nyújtanom a családomnak, így civil
foglalkozás után néztem. A kajakozást ab-
bahagytam, több sikeres vállalkozásom volt,
de a szívem mindig is visszahúzott a sport-
hoz. Így amikor 1996-ban Kadler Gusztáv
ügyvezető elnöknek hívott az egyesülethez,
azonnal igent mondtam.

Ma az ország egyik legjobb nemzetköziver-
seny-szervezőjeként tartják számon, elnö-
ke a GYVSE-nek, a kajak mellett szívügye
lett a vízilabda is, most március 15-én pe-
dig átvehette Győr város Pro Urbe díját. Ez
utóbbi elismerést hova helyezi a pályafutá-
sában?
A legmagasabb polcra. Őszintén mondom,
nagyon megleptek vele. Nem az a típus va-
gyok ugyanis, aki kitüntetésekért vagy címe-
kért dolgozik. Egyszerűen csak szeretem a
lehető legjobban végezni a munkámat. Min-
denki más elismerését nagyra tartom, de
soha senkiét nem irigyeltem.

Hatvankét esztendős az idén. Gondol már
néha a nyugdíjas évekre?
Lassan el tudom képzelni, hogy kiszállok
a napi mókuskerékből. Persze, ha hívnak
és kell a segítségem, mindig itt leszek.
Addig is, ha van némi szabadidőm, azt
szeretem a családdal közösen eltölteni.
Imádjuk a hegyeket, a havat, és rajongunk
a sízésért. Nagyon szívesen főzök, a wok-
ban készített ételek a kedvenceim. És ha
az olimpiák miatt maradt is bennem hiány -
érzet, soha egyetlen pillanatát nem bán-
tam meg az életemnek, mert jöhettek jó
vagy rossz dolgok, én mindegyikből igye-
keztem tanulni.

„EGYETLEN 
PILLANATÁT SEM 
BÁNTAM MEG 
AZ ÉLETEMNEK”



2023. március 24. 7

Afőként pedagógus résztvevőket az
eseményt szervező dr. Ottófi Rudolf-
né, majd a házigazda, dr. Pongrácz

Attila dékán köszöntötte. A kerekasztal-
beszélgetést dr. Zachar Péter Krisztián ve-
zette. A KÉSZ társelnöke hangsúlyozta: arra
keresik a választ, hogy az oktatás jövőjét te-
kintve mi legyen az a hagyományos elem,
amit érdemes megtartani, és milyen új, akár
külföldi modellekből átvehető példákat tud-
nak alkalmazni, amelyek segíthetnek meg-
újítani a közoktatást.

Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, államtit-
kár, a KDNP alelnöke lapunk kérdésre válaszol-
va azt mondta: „Az elmúlt hónapokban meg-
kérdeztük a magyar szülőket, hogyan értékelik
az iskolák teljesítményét, állapotát. A többség
jelesre, jóra értékelte, vagyis jó minőségűnek
tartja az oktatást. A nemzetközi diákolimpiá-
kon nagyon szép eredményeket érnek el a fia -
talok. Ha megnézzük az egyes iskolákat,

AZ OKTATÁS MEGÚJÍTÁSA ÓRIÁSI KIHÍVÁS

„ABBAN BÍZUNK, HOGY AZ ÁTLAGOS PEDAGÓGUSBÉR

777 EZER FORINT LESZ”

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

Az oktatás jövője volt a témája
annak a fórumnak, melyet a
Keresztény Értelmiségiek Szövet-
ségének Győri Csoportja rende-
zett az egyetem Apáczai-karán,
melyen részt vett dr. Rétvári
Bence miniszterhelyettes, állam-
titkár, a KDNP alelnöke is.

látszik, hogy min kell javítani, akár az épületen,
a felszereltségen, vagy éppen azon, hogy mi-
lyen tanárokra van szükség. A startpozíciónk
jó, mert a magyar oktatás hagyományosan
erős. Jelenleg a legfontosabb a béremelés, hi-
szen három év alatt 75 százalékos emelésre

készülünk, amennyiben a nekünk járó uniós
források megérkeznek. Abban bízunk, hogy két
év múlva az átlagos pedagógusbér 777 ezer
forint lesz Magyarországon. Ilyen mértékű
emelésre még nem volt példa az oktatásban”
– jelentette ki az államtitkár.

A kerekasztal harmadik résztvevője, dr. Glo-
viczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főis-
kola rektora lapunknak kifejtette: vannak ak-
tuális napi problémák, de a jövőt tekintve ar-
ról kell beszélni, hogy a magyar oktatás né-
mileg le van maradva a világ korszerű okta-

tási rendszerei mögött. Magunkat kell utol -
érnünk, s ebben partnerek kell, hogy legye-
nek az iskolák, a pedagógusok, a szülők és a
gyerekek is. Az oktatás megújítása óriási ki-
hívás, nagyon széles társadalmi és nagyon
komoly politikai akarat kell hozzá.

Amárcius 15-i nemzeti ünnep alkal-
mából a győri Polgármesteri Hivatal

három kollégája – dr. László Edit jegyző és
dr. Dézsi Csaba András polgármester ja-
vaslatára – állami kitüntetésben részesült.

Magyarország köztársasági elnöke Bo-
dorné Mózes Ágotának, a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya
vezetőjének a közel három évtizedes,
eredményes vezetői munkája, valamint a
győri szociális intézményhálózat magas
színvonalú működtetésében betöltött
szerepe elismeréseként a Magyar Ezüst
Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
Ambrus Zoltán, a Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési és Városstratégiai
Főosztálya Főépítészi Osztályának tele-
pülésképi ügyintézője, szakmai főtanács -
adója több mint négy évtizedes példa-
mutató szakmai és építészeti tevékeny-
sége elismeréseként a Magyar Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetést kapta.

Horváth Ernő, a Hatósági Főosztály Kör-
nyezetvédelmi Osztályának környezet-
védelmi koordinátora, szakmai tanács -
adója az erdőgazdálkodás területén vég-
zett több mint három évtizedes, értékte-
remtő munkája elismeréseként vehette
át a Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést.



Sajtótájékoztatót tartottak a győri városházán, ahol bejelen-
tették: közel félmilliárd forintnyi támogatást kapott a város
az elővárosi közlekedési koncepciójának elkészítésére, arra, milyen
irányba érdemes tervezni a következő években. Győrbe jelenleg
nap mint nap több mint 30 ezer ember jár be dolgozni, tanulni,
ügyeit intézni. Ezek a fejlesztési elképzelések a győriek és az ő éle -
tüket is könnyebbé teszik majd.
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Asajtótájékoztatón Szeles Szabolcs,
Győr alpolgármestere elmondta: a vá-
ros fontos regionális központ, ahova

a környező településekről 30 ezren járnak be
dolgozni. Ezért jelentős kihívás a társadalmi
mobilitáshoz tartozó fejlesztési elképzelé-
sek kidolgozása, ehhez kapcsolódóan a vá-
rosfejlesztési víziókkal összhangban az elő-
városi közlekedési stratégia elkészítése. Pél-
daként Ménfőcsanakot említette, ahonnan
tömegközlekedéssel jelenleg közel 40 perc

a bejutás az ipari parkba, autóval pedig
nagyjából 20 perc ez az idő. Elővárosi kötött-
pályás közlekedéssel ez alig több mint 10
perc lenne – mutatott rá az alpolgármester. 
„Közel egy évvel ezelőtt jelentettük be, hogy
Győr valamivel több mint 1 milliárd forint eu-
rópai uniós támogatást kap arra két külön
projektben, hogy felmérje az elővárosi és a
városi közösségi közlekedési lehetőségeit” –

MÁR TERVEZIK GYŐR ÉS A RÉGIÓ
KÖZLEKEDÉSÉNEK JÖVOJÉT

mondta Szeles Szabolcs, utalva arra, hogy
2022 májusában Mosóczi Lászlóval, akkori
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral
együtt jelentette be dr. Dézsi Csaba András
polgármester, hogy felmérik a város lehető-
ségeit a jövő közlekedésfejlesztését illetően.

Fendt Tamás, a Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft. munkatársa ki -
emelte: ezek olyan elképzelések, amelyekkel
a város célja az, hogy a következő időszak-
ban ezek támogathatóak is legyenek, és va-
lós irányvonalat jelentsenek Győrnek és a
régiónak.

Az elővárosi közlekedési fejlesztési projekt
teljes támogatási összege 483 millió forint.
A két projekttel együtt így 1 milliárd forintnyi
támogatást kap a város arra, hogy stabil ala-
pokra fektesse a jövő tömegközlekedését.
Győr Magyarország egyik legfejlettebb vá-
rosa, a városi élet minőségének javításához
viszont nélkülözhetetlen a színvonalas kö-
zösségi közlekedés folyamatos fejlesztése.

A kényelmes, gyors és megbízható szolgál-
tatások növelik az emberek komfortérzetét,
a helyi és elővárosi közlekedés a közutak
zsúfoltságának csökkentésével még élhe-
tőbbé teszik a településeket. A sajtótájékoz-
tató témáját adó projektben olyan elővárosi

közlekedési rendszert dolgoznak ki a szak-
emberek, amely megfelelő színvonalú alter-
natívát tud nyújtani az egyéni közlekedéssel
szemben. A projekt célja Győr és elővárosa
közlekedésének fejlesztése, továbbfejlesz-
tése a környezettudatosság és fenntartha-
tóság jegyében.

A „Győr elővárosi közlekedés fejlesztése
(előkészítés)” című, IKOP-3.2.0-15-2022-
00043 azonosítószámú projekt az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzatból valósult
meg. A megítélt támogatás összege
483.644.000 Ft. (x)

Tömegközlekedési fejlesztések
Világszerte egyre nagyobb figyelmet
kap a közúti közlekedés menedzs -
mentje, azon belül pedig kiemelten
fontos az egyéni gépjárműforgalom
mérséklésének problematikája. Ez
azért is fontos, hogy a városok gépjár-
műforgalma és annak káros következ-
ményei – zajterhelés, légszennyezés,
városi szabad terek csökkenése, köz-
lekedési balesetek stb. – csökkenthe-
tőek legyenek. A nagyvárosok környe-
zeti és infrastrukturális „tehermente-
sítését” elsősorban az alternatív köz-
lekedési módok (közösségi, kerékpáros
és gyalogos közlekedés) előnyben ré-
szesítésével lehet biztosítani. Ennek a
célnak az eléréséhez elengedhetetlen
a már megszokott közlekedési módok
versenyképességének biztosítása.

´́
Szerző: Mireider Máté
Fotó: O. Jakócs Péter
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta sikeresen pályázott a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Prog-

ramban, ennek köszönhetően a fejlesztés ha-
tására jelentősen javul az épület hőtechnikai
adottsága, csökken a hőveszteség, ezáltal ke-
vesebb hő felhasználására lesz szükség a jö-
vőben. A projekt jelentősen hozzájárul az ener-
giatermelés és -felhasználás környezettuda-
tosabbá tételéhez, valamint a CO2-emisszió-
csökkentés révén a fenntartható fejlődéshez.
A projekt során megtörtént a külső homlokzati
falak szigetelése, a lapostető hőszigetelése
EPS hőszigetelő rendszerrel és a tető vízszi-
getelése, valamint a nyílászárók cseréje, a hő-
leadók cseréje és szabályozhatóságának kiala-
kítása, a napelemes rendszer kiépítése.

A keddi ünnepélyes átadón dr. Dézsi Csaba
András polgármester elmondta: „A felújítás
után modern közösségi tér jött létre, ahol
nemcsak olvasni, könyvet válogatni tudunk,
hanem közösségi élményeket is lehet szerezni.
Modern könyvtár került kialakításra, nemcsak
formájában, hanem az energiatakarékos meg-
oldások is modernek, és egy napelempark van
a fejünk fölött, amely a mai világban nagyon
fontos” – emelte ki a polgármester.

KINYITOTT A KÖNYVTÁR
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSON ESETT ÁT AZ ÉPÜLET

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Kö-
zösségi Tér Herman Ottó utcai
épülete energetikai korszerűsíté-
sen esett át, a felújítás közel 300
millió forint pályázati forrásból
valósult meg. A bibliotéka kedd-
től újra megnyitotta kapuit az ol-
vasók előtt, immár kívül-belül
modernizálva.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
arról beszélt, hogy két éve újultak meg a
könyvtár belső terei, akkor döntötték el,
hogy külső energetikai megújításra is sor ke-
rül. A projekt európai uniós forrásból, a ma-
gyar kormány döntése alapján, mintegy 300
millió forintból valósult meg. „Az energetikai
felújítás csak akkor ér valamit, ha az teljes
körű: megtörténik a külső szigetelés, a nyí-
lászárók cseréje, a fűtési rendszer megújítá-
sa és a napelemek elhelyezése. Ez itt meg-
valósult” – emelte ki a politikus.

„A terület az elmúlt években jelentős fejlő-
désen, összképi átalakuláson ment át. Most
a könyvtár felső része újult meg, az alsó
gyermekkönyvtár egy másik projekt kereté-
ben modernizálódik, amit néhány hónap
múlva adunk át” – erről a terület önkor-
mányzati képviselője, Borsi Róbert beszélt.

Dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigaz-
gató elmondta, hogy akkora napelemparkot
telepítettek az épület tetejére, amely 30 ház-
tartás energetikai szükségletét tudja kielégí-
teni. „Az előzetes számítások szerint az ener-
giafelhasználásunk még a téli időszakban is
fedezve lesz ezáltal. A falak kívül hőszigetelést
kaptak, jó minőségű nyílászárókat szereltek

be, a tető és a teraszfödém is megemelkedett
22 centiméterrel, és hőszigetelést kapott. Az
energetikai korszerűsítéstől azt várjuk, hogy az
energiafelhasználásunk összességében leg-
alább 80 százalékkal fog csökkenni.”

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a
fejlesztéseket konzorciumi formában való-
sította meg, a konzorciumi partner a Dr. Ko-
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi
Könyvtára volt. A könyvtár tavaly belülről
már teljesen megújult, most már külsőleg is
azt a 21. századi intézményt tükrözi, amely
tevékenységét és színvonalát illetően már
régóta jellemzi az intézményt. Az új külső
mellé március 21-től olvasóbarátabb nyit-
vatartás is életbe lépett.

A Felnőtt Olvasószolgálat nyitvatartása:
hétfő: 9‒19, kedd: 13‒19, szerda: 9‒19, csü-
törtök: 9‒19, péntek: 9‒19, szombat: 9‒16,
vasárnap: zárva.

A Gyermekkönyvtárban és a földszinti klub-
helyiségben még folynak a munkálatok,
ezek nyitásáról a későbbiekben adnak tájé-
koztatást. Jó hír viszont, hogy április elsejé-
től a fiókkönyvtárak mindegyike a korábban
szokásos rend szerint várja az olvasókat.

A rezsiválság miatti korlátozásokkal
együtt is impozáns szolgáltatási muta-
tókat produkált a könyvtár tavaly. Győr
lakosainak közel tíz százaléka (12.382)
beiratkozott olvasó, ők 116 ezer alka-
lommal látogatták meg a könyvtárat,
egy könyvtárhasználó átlagosan több
mint 9 alkalommal vette igénybe az in-
tézmény szolgáltatásait. Ennek során
összesen 203 ezer könyvet, DVD-t, CD-t
kölcsönöztek, és 21 ezer kérdéssel for-
dultak a szaktájékoztatókhoz.



2023. március 24.10

AKossuth-díjas Mészöly Miklós művei,
valamint az ugyancsak Kossuth-díjas
Tandori Dezső verse felhasználásával

született meg a bábosok legújabb darabja,
mely az elvarázsolt tűzoltózenekar dallama-
in keresztül izgalmas történetet mutat be a
fiatal közönségnek. A különleges kaland há-
rom népmesét kelt életre, az egyik „A mol-
nár, a fia meg a szamár”, a másik egy francia
népmese, melyben egy tojásrántotta körül
forog a kavalkád, míg a harmadik „A kóró és
a kismadár” című alkotás. Mindez sok-sok
humorral és némi költészettel fűszerezve. A
szövegkönyv Markó Róbert munkáját dicsé-
ri, a Blattner Géza-díjas Bartal Kiss Rita

Szilvakék ruhába öltözött zenészek muzsikálnak a Vaskakas Bábszínház színpadán. A társulat a
napokban tartotta legújabb előadásának bemutatóját, mely Gyigyimókáról szól, de a történetben
megjelenik a kisfiú apja és anyja is, sőt feltűnik egy éhes légy, egy szerencsétlen szamár, egy rendőr,
egy kóró és még egy kismadár is.

GYIGYIMÓKA, AZ ELVARÁZSOLT
TŰZOLTÓZENEKAR MESÉJE
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Vaskakas Bábszínház

pedig nemcsak látványtervezőként, de ren-
dezőként is színpadra álmodta a darabot.

„Művészeink élőben muzsikálnak, így na-
gyon izgalmas az előadás, amit természe-
tesen Rab Viki zeneszerzőnek is köszönhe-
tünk. Csodálatos ritmusjátékokat, izgalmas
pillanatokat sikerült alkotnunk a próbafo-
lyamatok alatt” – fogalmazott a rendező,
aki úgy véli, a muzikalitás csak erősíti a tör-
ténet szépségét.

Bartal Kiss Rita lapunknak azt is elárulta,
hogy a felcsendülő zenei egységgel a társu-
lat szürreálisan és absztrakt módon igyeke-
zett becsomagolni a mesét. „A legnagyobb
kihívás a játék megszervezése volt, hiszen a
darab során nagyon furcsa kesztyűs bábo-

kat alkalmazunk. Mozgásban és mozdulat-
ban is plusz jelentést adtunk mind a bábok-
nak, mind pedig a vizualitásnak, így szere-
tettel ajánljuk az előadást minden gyermek-
nek” – zárta beszélgetésünket a rendező.

VÁROSRÉSZ NAPOK
facebook.com/gyorivarosreszinapok

arcfestés, gyermek kézműves programok, légvárak, Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság programja

» Kalap Jakab / gyermekkoncert
»  Venczel-Kovács Zoltán / musical    
»  Áron András 'Apey' / akusztik koncert
»  Iza Blues Bell / koncert

» Apacuka / gyermekkoncert
»  RÉV színház: Interaktív mese / színház    
»  Mohácsi Attila  / musical

(Győri Nemzeti Színház)

»  HelloKids zenekar / koncert

BELVÁROS, 
PINNYÉD, SZIGET
április 2. 15 órától
RADÓ-SZIGET
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A PROGRAMOK »INGYENESEK!«

NÁDORVÁROS
április 1. 15 órától
GYŐRI NÁDORVÁROSI
ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(UDVAR ÉS TORNACSARNOK)
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

A HPV témakörben született tájékoztató cikkeink zárásaként a
HPV-szűrésről esik szó. Ezzel a lehetőséggel tovább bővült azon
vizsgálatok sora, amelyekkel rengeteget tehetünk az egészsé-
günkért és eredményesebben harcolhatunk a méhnyakrák ellen. 

„Harmincöt éves kor felett 3 évente ajánlott
az úgynevezett ko-teszt elvégzése, amely
magában foglalja a citológia mellett a HPV-
szűrést – kezdte dr. Börzsönyi Ágnes szü-
lész-nőgyógyász szakorvos. 

S hogy miért is fontos ez a vizsgálat, amely
Nyugat-Európában már szinte mindenhol
rutin? Mert a HVP-szűréssel egyértelműen
felismerhető, ha fertőzés van a szervezet-
ben, így a kezelés is minél előbb elkezdődhet.

A legfontosabb pedig nyilván az, hogy egy
időben feltárt és kezelt HPV-fertőzéssel
megelőzhető a méhnyakrák kialakulása is. 

Hogyan zajlik egy HPV-szűrés, mire kell szá-
mítani a hölgyeknek, ha ezt a vizsgálatot is
kérik a nőgyógyásztól? „Nem kell semmi bo-
nyolult vagy fájdalmas beavatkozásra gon-
dolni a HPV-szűrés kapcsán, a laboratóriumi
vizsgálatot a levett kenetminta alapján végzik
el. Tehát ugyanúgy, mint a citológiai mintát,
ezt is méhszáj felszínéről és a nyakcsatorna
kezdeti szakaszáról vesszük egy speciális
mintavevővel, tulajdonképpen egy kis kefé-
vel. Ezt azután transzportfolyadékba tesszük,
amely megóvja a mintát, amit a laborba kül-
dünk. Ott megvizsgálják és kiértékelik, s
csakúgy, mint a citológiai leletet, visszajut-
tatják a beküldő orvosnak, illetve EESZT
megléte esetén a betegnek is elküldik.”  

A HPV-teszt alkalmas arra, hogy felismerje
a vírus örökítőanyagát a sejtekben. Erre egy
fejlett, PCR alapú (Polymerase Chain Reac-
tion) vizsgálati módszert használnak, amely
kimagasló érzékenységgel rendelkezik. En-
nek köszönhetően már a kisebb fertőzés
esetén is roppant pontos eredményeket kö-
zöl a vírusok jellegéről és típusáról is. A vizs-
gálat során a magas kockázatú szerotípuso-
kat: a 16-ost, a 18-ast, illetve az egyéb hr
HPV-k (magas kockázatú) mutatják ki. Ezek
okozhatnak méhnyakrákot.

„A hosszú évek óta tartó kutatások egyér-
telműen igazolják, hogy ha mindkét vizsgá-
lat megtörténik – tehát a citológiai és a
HPV-mintavétel is –, akkor nagyobb pon-
tossággal és időben mutatható ki a rosszin-
dulatú elváltozás is, amely sok esetben akár
életmentő is lehet. Viszont a HPV-nek nap-
jainkig közel 160 különféle típusa ismert, s
ezekből hozzávetőleg 15 típus felel a méh-
nyakrákért. Ha pozitív magas rizikójú szero-
típusú HVP-eredményt kapunk vissza egy
negatív citológiai lelettel, akkor a gyakoribb,
általában félévenkénti citológia kontroll a

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

javasolt, illetve fokozott figyelmet fordítunk
az immunrendszer erősítésére, így a fertő-
zés megszüntethető. Egyelőre a HPV-teszt
csak térítés ellenében vehető igénybe, így a
magánorvosoknál kérhetjük. Viszont a hasz-
nossága megkérdőjelezhetetlen, így mint
minden szűrővizsgálat esetében, én most is
arra biztatnék mindenkit: éljen ezzel a lehe-
tőséggel, mert a tét a saját egészségünk” –
zárta a HPV témakörét dr. Börzsönyi Ágnes
szülész-nőgyógyász szakorvos, aki tovább-
ra is várja témajavaslataikat a negyszem-
kozt@gyorplusz.hu e-mail-címre. 

A HPV-SZURÉSSEL IS 
SOKAT TEHETÜNK EGÉSZSÉGÜNKÉRT

´́

Fotó: shutterstock.com/Evan Lorne
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Tavasszal végre színek élénkítik
fel a hölgyek arcát, az év színe a
vibráló és energikus Viva Magen-
ta lett. Eddig a matt aratta le a
babérokat, idén az élénkebb ró-
zsás árnyalatú konkurensei –
fukszia, magenta, ciklámen – ve-
szik át a vezető pozíciót. Az élénk
rózsaszínek számtalan árnyalata
közül minden évszaktípusú nő ki
tudja választani a hozzá legin-
kább passzoló árnyalatot.

Az elmúlt években a matt rúzsok
hódítottak, melyek rendkívül
tartósak voltak és letisztult kül-

2014 óta, vagyis lassan tíz éve tagja a nem-
zetközi hírű Győri Balett csapatának Csepi
Alexandra, aki dramaturgként végzett, és a
társulatban is dramaturgként találta meg a
számításait, vagyis az ő esetében is igaz,
hogy a munkája a hobbija is egyben. Szakma -
 szeretetről és a jövőre vonatkozó terveiről is
kérdeztük a kitüntetett tehetséget.

Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy im-
máron te is az állami díjazottak táborát
erősíted?
Nagyon örültem, hisz a felterjesztés mindig
belső körből érkezik, vagy a kollégák vagy az
igazgató által. Ez egy visszacsatolás, hiszen
a legfontosabb az, hogy a melletted dolgozó
emberek gondolják úgy, hogy elismerésre

DÍJ A DRAMATURGNAK

CSEPI ALEXANDRA: MINDEN ÚT
A BALETTHOZ VEZETETT

érdemes a munkád. Az, hogy utána ez to-
vábbjut és a szakma is egyetért a döntéssel,
csak hab a tortán.

Közel tíz éve dolgozol a társulatnál, hogyan
emlékszel vissza a kezdetekre?
18 éves korom óta kapcsolatban vagyok az
együttessel, hiszen fiatalon a Magyar Tánc-
fesztiválokon segédkeztem. Már akkor be-
leszerettem ebbe a világba, magát a feszti-
vált is imádtam, és imádom mind a mai na-
pig. Nagy rajongója voltam a balettnak, a
mostani kollégáim zöme már akkoriban tár-
sulati tag volt, örültem, hogy befogadtak, rá-
adásul a munkaviszonyból igaz barátságok
szövődtek, ami külön ajándék az életemben.
Olyan, mintha minden út ide vezetett volna!

Mi az, ami a leginkább elvarázsolt ebben a
művészi közegben?

A társulat repertoárjának megújítása érdekében végzett példaadó és
kreatív szakmai tevékenysége elismeréseként a napokban Magyar
Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült Csepi Alexandra. A Győri
Balett projektmenedzsere és dramaturgja imádja az együttesét és a
munkáját, állandó tenni akarás hajtja, ami párosul maximalizmusával
és kreativitásával. Nem kétség, jó helyre került a kitüntetés.

Érdekes, mert a tánchoz fizikai szempontból
soha semmi közöm nem volt. Nem szerettem
volna balerina lenni, sosem balettoztam, de

VIBRÁLÓ SZÍNEK, LÁGY CSILLOGÁS AZ IDEI SMINKTREND
A tavaszi arckikészítés részleteibe Dömösi Zsuzsanna szépségtanácsadó,
profi sminkes avatja be olvasóinkat.
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: shutterstock.om/Sofia Zhuravetc

sőt biztosítottak, ám sajnos ki is
szárították az ajkakat. Idén bát-
ran lehet válogatni a selyemfé-
nyű, magas csillogású társaik
közül, sőt újra divat a szájfény,
akár önmagában, akár a rúzs fe-
dőrétegeként használva.

Az alapozókat illetően nem lehet
trendek szerint választani. Azok
árnyalatát és textúráját mindig az
aktuális bőrszínünk és az évszak
határozza meg. Nyáron a lágyabb
textúrájúakat, míg a hűvösebb év-
szakokban inkább a hidratálóbb,
magasabb fedőképességű, kré-
mesebb alapozókat javasoljuk. A
fényvédelemre azonban egész
évben figyelmet kell fordítani!

Nem divat a teljesen lemattított
bőr, az enyhe csillogás csodás,
természetes hatást kelt. A tavaszi
hónapokban a bőr tónusához illő
rózsás vagy sárgás árnyalatú
matt, vagy gyöngyházas csillo-
gású pirosítók használata a ja-
vallott, míg nyáron nyúljunk bát-
ran a bronzosítókhoz.

Újra kezd divatba jönni a szem
hangsúlyozása. Egy szép, füstös
smink elkészítéséhez érdemes
matt és gyöngyházas színeket is
kipróbálni. A nyári hónapokban to-
vábbra is töretlen siker a látványos
műszempillák viselése, melyekből
csodás naturális szettek készül-
hetnek hozzáértő kezek alatt.

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: O. Jakócs Péter
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Varjú Katalin saját bevallása szerint is
tisztaságmániás, nemcsak az otthoná-

ban, de még a munkahelyén is ő takarít má-
sodállásban. Porszívózás, portörlés, felmo-
sás, súrolás, fényesítés, ablakpucolás, mo-
sogatás – minden háztartási munkát szeret
csinálni. Katalint kértük meg, adjon néhány
tippet, amivel megkönnyíthetjük, hatéko-
nyabbá tehetjük a háztartási munkát. 

Katalin imád kávézni, de a zaccot nem a sze-
métbe dobja. Azt mondja, a kávézaccot több
mindenre is használhatjuk a háztartásunkban.
Többek mellett tisztíthatjuk vele a serpenyő-
ket, lábasokat, csak dörzsöljük be azokat ká-
vézaccal. Csészébe öntve a hűtőbe is tehetjük,
ugyanis szagsemlegesítésre is kiváló. Az örök-
zöldek, a páfrányok, a hortenziák meghálálják,
ha a táptalajukhoz kávézaccot keverünk.

szavak nélkül tud érzelmeket kifejezni, és ha
ennek az érzékenységét magába tudja inter-
pretálni az ember, akkor ez egy sokkal na-
gyobb élmény lehet, mint akár egy prózai,
színházi mű. Az tetszett elsőként a legjobban,
hogy a test is tud ilyen szinten kommunikálni,
később pedig maga a színpadi jelenlét, hogy
a fény, a jelmez és a díszlet egyszerre tud
olyan dramaturgia megfogalmazást adni egy
előadásnak, amit aztán a táncosok a maguk
tehetségével a csúcsra járatnak.

A kreativitásod, a fantáziád minden darab-
ból visszaköszön, tulajdonképpen a jobb -
keze vagy Velekei Lászlónak, a Győri Balett
igazgatójának. Hogyan működtök együtt?
Legalábbis remélem, hogy Velekei László-
nak mint alkotónak és koreográfusnak va-
lóban a jobbkeze lehetek. Nagyon élvezem
a közös munkát, a végletekig maximalista
és kreatív, benne van az a vágy, hogy ha
valamit kitalál, azt mindenképpen szeretné
viszontlátni a színpadon. Itt jövök aztán én
a képletbe, a realitás, aki szintén élőben
szeretné látni az elképzeléseket, de ehhez
meg kell találnom az utakat, a képeket. La-
ci ötleteire könnyű vagy ráépíteni, vagy rá-
csatlakozni, a kettőnk munkája alkotja az
egységet. 

A hétköznapjaim olyan dolgoktól válnak
teljessé, amikre nem lenne lehetőségem,
ha nem itt, és nem ebben a csapatban dol-
goznék. Sok áldozattal is jár persze, de
minden percét megéri. Remélem, hogy tíz
év múlva is a Győri Balett tagja lehetek,
hisz ebben a közegben és társulatban tu-
dok igazán kiteljesedni.

amikor gyerek voltam és színházba jártunk,
ez a fajta színpadi megformálás fogott meg
elsősorban. Talán azért, mert a táncművészet

HÁZTARTÁSI TIPPEK
Szerző: Földvári Gabriella A mikrohullámú sütő tisztítása nem mindig

kellemes, pedig egy egyszerű módszerrel
gyorsan tiszta és illatos lehet. Egy tálba önt-
sünk citromos vizet, melegítsük a mikróban
10 percig. Utána egy tiszta ronggyal alapo-
san dörzsöljük át a mikró belső oldalait. A
citromos gőz feloldja a szennyeződéseket,
így könnyen tisztítható és friss illatú lesz.

A tükrök tisztításához, az ablakpucoláshoz
kizárólag ecetes vizet használ Katalin, a ke-
veréket egy spriccelős flakonba önti, mik-
roszálas törlőkendőt használ és az egyik
saroktól átlósan halad az ellentétes irány-
ba. Az üvegpoharaknál is az ecetes moso-
gatást alkalmazza. A mosogatószivacsra
néhány csepp ecetet önt, azzal törli át a
poharakat, majd mosogatás után konyha-
ruhával szárazra törli azokat. Azt mondja,
érdemes olyan mosogatószert választani,
amely eleve tartalmaz ecetet.
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A BÉRLETES ELŐADÁSOKRA IS VÁLTHATÓK JEGYEK.

NAGYSZÍNHÁZ

1. szombat 15.00 Puskás, a musical bérletszünet
19.00 Puskás, a musical bérletszünet

2. vasárnap 15.00 Puskás, a musical bérletszünet
19.00 Puskás, a musical bérletszünet

3. hétfő 18.00 OTDK nyitóünnepség Zártkörű
4. kedd 10.00 Tom Sawyer kalandjai Zártkörű

13.00 Tom Sawyer kalandjai Zártkörű
5. szerda 10.00 Tom Sawyer kalandjai Zártkörű

13.00 Tom Sawyer kalandjai Zártkörű
8. szombat 19.00 Oliver! Csengery
12. szerda 19.00 Toborzó Nemzeti Táncszínház bérletszünet
13. csütörtök 19.00 Énekes madár Simon Kázmér
14. péntek 19.00 Énekes madár Földes
15. szombat 19.00 Énekes madár – Kisfaludy

utolsó bérletes előadás 
16. vasárnap 15.00 Oliver! bérletszünet

PATCHWORK Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi
Fesztivál  a 10. SZÍNHÁZI OLIMPIA keretében

17. hétfő 17.00 Piroska és a farkas bérletszünet
20. csütörtök 11.00 Moby Dick bérletszünet

17.00 Moby Dick bérletszünet
22. szombat 10.00 Fantázia bérletszünet

12.30 Fantázia bérletszünet
12.30 Fantázia bérletszünet
11:00, 13:30, 15:30, 16:30

Hangyák - Regisztrációhoz kötött
ingyenes szabadtéri program a színház előtti téren.

23. vasárnap 10:00, 11:00, 14:00, 15:30
Hangyák - Regisztrációhoz kötött
ingyenes szabadtéri program a színház előtti téren.

28. péntek 19.00 A víg özvegy Premier
29. szombat 19.00 A víg özvegy Somlai
30. vasárnap 15.00 A víg özvegy Sipka

KISFALUDY TEREM

1. szombat 19.00 Az öldöklés istene bérletszünet
4. kedd 17.00 Esőember Gáti A
5. szerda 17.00 Esőember Radnóti B
6. csütörtök 19.00 Minden jegy elkelt bérletszünet
8. szombat 15.00 Jakabak bérletszünet
16. vasárnap 19.00 Az öldöklés istene bérletszünet

PATCHWORK Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi
Fesztivál a 10. SZÍNHÁZI OLIMPIA keretében

17. hétfő 15.00 Fehér altató bérletszünet
18. kedd 11.00 Fehér altató bérletszünet
19. szerda 15.00 Alagút bérletszünet
20. csütörtök 19.00 Esőember Simon Kázmér C
22. szombat 11.00 Pinokkió bérletszünet
23. vasárnap 11.00 Éjszaka bérletszünet

15.00 Éjszaka bérletszünet
25. kedd 17.00 Esőember Gáti B
26. szerda 17.00 Esőember Radnóti C
29. szombat 19.00 Esőember bérletszünet
30. vasárnap 15.00 Esőember Betlen D

PADLÁSSZÍNHÁZ

2. vasárnap 19.30 Az erősebb bérletszünet
18. kedd 19.30 A műselyemlány bérletszünet
19. szerda 19.30 152 lépés Auschwitz felé bérletszünet
21. péntek 19.30 Az erősebb bérletszünet

ÁPRILISI MUSOR´́

Online jegyvásárlás:
www.gyoriszinhaz.hu
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FESZTIVÁLINFÓK KLAUTÓL
A Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezésében nagyszabású
húsvéti vásár lesz március 31. és április 8. között a belvárosban. 

INDUL A HÚSVÉTI VÁSÁR
INGYENES PROGRAMOK ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS 

Az Arany János utcában és a
Baross úton felállított pavilo-

nokban a portékákat kézművesek-
től vásárolhatják meg a látogatók. A kézzel

festett tojások, mézek, szörpök csábító kíná-
latát ajándéktárgyak és játékok egészítik ki. 

A programok kialakításánál elsősorban a családokra
gondoltak. Április elsején a Csobolyó Néptánc-
együttes eleveníti fel a kiszebábégetés hagyomá-
nyát. A rontást és telet elűző népszokást negyven
táncos adja elő. A Baross úti Sárkányölő Szent
György-szobortól induló menet egészen a Rába
partjáig halad majd, ahol az égő szalmabábot a vízbe
dobják. A Baross úti Mandala-sátorban egész héten
mesékkel és kézműves foglalkozásokkal várják a
gyerekeket és a lelkükben fiatal felnőtteket is. 

Nagypénteken és nagyszombaton fejlesztő fajáté-
kok kapnak helyet a vásárban, és várja a legkiseb-
beket a Cumifa is. A szeretett tárgy fára akasztása
után a kis hősök oklevelet kapnak. 

A vásár egész területe egy Húsvét-szigetté változik.
A Bartók Óvodában hetek óta készülnek a színes to-
jások, amelyek a fákat fogják díszíteni. 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont – zöld szem-
léletét átültetve a gyakorlatba – már nem gyárt pa-
pír alapú tájékoztatókat. A kihelyezett QR-kódok a
MÜFE honlapjára navigálnak, ahonnan bárki elér-
heti a programkínálatot. Újdonságként vezetik be a
fesztiválinfót – a Messengeren küldött, a vásárral
kapcsolatos kérdésekre a lehető legrövidebb időn
belül válaszolni fognak.

Bővebb információ: www.mufegyor.hu



2023. március 24.16

Megoldókulcs az előző totóhoz: 1. 2, 2. X, 3. 2, 4. 2, 5. 1, 6. 2, 7. 2, 8. 2, 9. 1, 10. X, 11. 2, 12. 1, 13. 1, 13+1. 1

CSAPATNÉV: ..............................................................................

....................................................................................................................

ISKOLA: ............................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

BEKÜLDŐ NEVE: ..................................................................

....................................................................................................................

TELEFONSZÁMA: ................................................................

E-MAIL VAGY LAKCÍM: ................................................

....................................................................................................................

REGISZTRÁLT ISKOLÁS CSAPATOK GYŐRIEK Beküldési határidő: április 5.
Diákok:
predlne.margit@molnarvid.hu
Győriek: 
arrabona@gyorplusz.hu

A fődíjsorsoláson azok a győriek 
vehetnek részt, akik a hat totóból
legalább négyet visszaküldenek.

1. Győr várát és városát 1594-ben foglalták el
törökök. 1598. március 28-án Pálffy Miklós és
Schwarzenberg Adolf katonái visszafoglalták a
várat. Ehhez egy anekdota is kapcsolódik, ma
már Győr város jelképe is lett.  Miről, kiről szól
ez az anekdota?

1. Egy magyar vitézről
2. Egy török vitézről
X. A vaskakasról

2. A győri időjelző torony tervezőjének, Csá-
nyi Károly építésznek a nevéhez egy egyházi
épület tervezése is fűződik. Melyik ez az épü-
let?

1. Szent Imre-templom
2. Újvárosi református templom
X. Gyárvárosi Jézus szíve templom

3. Kinek a tervei alapján készült a Győri Nemzeti
Színház külső falburkolata?

1. Viktor Vasarely
2. Borsos Miklós
X. Szász Endre

4. Kinek az alkotása a 2018-ban átadott szökő-
kút üvegkompozíció a Bécsi kapu téren?

1. Hefter László
2. Lebó Ferenc
X. Botos Péter

5. 1956. október 25-én a börtönnél véres ese-
ményre került sor, ahol a tömeg a politikai fog-
lyok szabadon bocsátását követelte. Három fia -
tal (Máté Mária, Halász Ödön és Szabó Béla)
halt hősi halált. Máté Mária sírján az Újvárosi te-
metőben a következő felirat olvasható: „Szabad,
hű tenger volt a lelkem…” Kinek melyik verséből
való az idézet? 

1. József Attila: Óda
2. Ady Endre: Az utolsó hajók
X. Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd

6. 2022-ben új szobrokat avatott Révfaluban a
Győri Lions Klub. Hol találhatók ezek a szobrok?

1. Egyetem tér
2. Ady Endre utca
X. Kálóczy tér

7. Melyik épület őrzi Győrben a szecesszió épí-
tészeti formajegyeit?

1. Tulipános iskola
2. Kreszta-ház
X. Vámház

8. 2022 áprilisában Nemzeti Emlékhelyet jelölő
sztélét avattak a Káptalandombon. Ki tervezte
a sztélét és melyik évben lett Nemzeti Emlék-
hely (Collis Sacer) a Káptalandomb?

1. Lebó Ferenc, 2018
2. Rieger Tibor, 2019
X. Zsigmond Attila, 2020

9. Az Aranyhajó cégér vitorláin három címer fe-
dezhető fel. Melyik ez a három címer?

1. Árpád-házi András király címere, 
Győr város címere, Magyarország címere 

2. Magyarország, Pannonhalma, 
Győr város címere

X. Magyarország, Győr, II. Mátyás címere

10. Ki az a győri kötődésű híres színésznő, aki
Kripl Mária Anna néven született és városunk-
ban ment férjhez?

1. Blaha Lujza
2. Jászai Mari
X. Popper Vilma

11. A Mosoni-Duna és a Rába összefolyásánál
látható Makrisz Agamemnon Vízicsikó című
alkotása, ami 1981-ben került ide. Eredetileg
hol állt?

1. A folyóelterelés előtt 
a Híd utcai torkolatnál

2.  A vasútállomás érkezési csarnoka 
vágányok felőli homlokzatán

X. A Mosoni-Duna szabályozása előtt
a Püspökerdő bejáratánál

12. A karmelita rendház bejárati oldalán
zászló alakú bronzszobor állít emléket az
aradi vértanúknak. A forradalom és szabad-
ságharc 100. évfordulóját hogyan ünnepelték
Győrött?

1. Minden vértanúról utcát neveztek el
2. 13 ágyúlövéssel emlékeztek meg 
X. Egyedi bélyegsorozatot adtak ki 

13. Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet ön-
kormányzati képviselője javaslatára a magyar
költészet napja alkalmából forgatható verses
táblát adtak át 2022-ben Adyvárosban, a Ko-
dály Zoltán utcában. Hány magyar költő nevét
és legnépszerűbb verseiknek idézetét tartal-
mazza a forgatható tábla?

1. 10
2. 11
X. 12

13+1. A Kreszta-ház ad otthont Kovács Mar-
git győri születésű keramikusművész alkotá-
sainak. A homlokzati Galambok cégér kinek az
alkotása? 

1. Som János
2. Varga Imre
X. Deim Pál

KÉPZŐMŰVÉSZET, IRODALOM
Összeállította: Nagy Mária, a Széchenyi-egyetem könyvtárosa
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A 25 éves győri régiségvásáron hallom ezt
az elfojtott telefonbeszélgetést, az egyik
porcelánárus azonnal üzletet látott a polgár-
mester szívügyében. Hiába, jó az, ha egy bu-
dapesti kereskedő ismeri a lehetséges győri
vevő igényeit, akkor is, ha éppen Budapest-
ről érkezett a vásárra. Hiába tüsténkedett

A HÚSKLOPFOLÓ, A TEJIVÓ LÁNY

ÉS HENRIÁS ÉLETE
Mondom, a második polcon
van, a fehér porcelánnyulak
mögött. Nem hattyú. Papagáj!
Már hogy ne lenne ott! Ha meg-
találtad, azonnal robogj ki vele
a régiségvásárra. Itt nézelődik a
polgármester, biztos megveszi.

azonban, egy másik porcelánárus megelőz-
te. Egy papagájos bonboniert adott el négy -
ezerért a sokféle régiség iránt érdeklődő dr.
Dézsi Csaba Andrásnak.

Pedig, ahogy belépett a kapun, fogadkozott:
Addig nem veszek mást, míg nem találok
egy húsklopfolót. A feleségem úgy engedett
el, hogy ne vásároljak össze-vissza mindent,
hanem keressek neki egy húskopfolót, mert
az otthoninak reggel eltörött a nyele.

Körülnézek a piacon. Kitört a tavasz, legalább
hatvan-hetven árus pakolt ki. Szinte minden
kapható itt, a régi iskolai tintásüvegtől a szo-
cializmus fontos embereinek járó piros telefo-
nig, a benzineskannától a töltényhüvelyig. Ér-
mek, könyvek, bakelitlemezek, színes plakátok
százai kelletik magukat. A férfiak a háborús re-
likviákat, kardokat keresik, nagyon népszerű
Nagy-Magyarország falra akasztható iskolai
térképe, de van ékszer, festmény, régi ruha,
rézmozsár, szőnyeg és utazóbőrönd, vérvö-
rösre festett, ember nagyságú Lenin-mellszo-
bor, tulajdonosa szerint Marton László szob-
rászművész alkotása. Aztán osztrák és francia
ezüst cukortartók, egykori ágyúlövedékek, dia -
filmek, szódásüvegek, szerszámok, autómo-
dellek, katonasapkák, hajdani utcanévtáblák.

Gergely István győri antikváriusnál végre egy
erdélyi húsklopfolót is talál a polgármester.
Meglát ott egy 1848-as kilőtt ágyúgolyót, azt
is megveszi. Ettől kezdve nyugodtabban né-
zelődik, sokan megállítják, köszöntik, a sok
száz látogató jelentős része egyébként – ha
csak látásból is – ismeri egymást. Megmutat-
ják ismerőseiknek napi szerzeményüket.

A polgármester egy könyvben mélyül el: „HEN-
RIÁS, azaz Negyedik Henrik Francz királynak

életének némelly része melly Francz Versekből
ugyan annyi számú ’s lábú versekbe foglalta-
tott Pétzeli Jó’sef által” címet viseli. Győri kiadás
– mutatja a polgármester és megvásárolja.

Némethné Kovács Elvira a 25 éves régiség -
vásár szervezője, férjével együtt. Szeretik a ke-
reskedők a mostani helyszínt, van parkoló, eső-
ben sincs sár, ilyen napsütésben pedig ez kel-
lemes beszélgetős program, kulturális kirán-
dulás a győrieknek, de sokan távolabbról is ide
utaznak vásárolni – osztja meg tapasztalatát. 

Vettek itt már Csók Istvánt is 35 ezerért –
mondja. – Ráadásul egy ismerősöm. Kérde-
zem tőle, te elhiszed, hogy eredeti Csókot ad-
nak 35 ezerért? Azt mondta: neki tetszik, akár-
ki festette. Ez is egy elfogadható nézőpont.

A polgármester kétórás nézelődés és be-
szélgetés után már kifelé tart, de az egyik
stand látványa marasztalja.
Az ott Kovács Margit? – mutat rá a jellegze-
tes porcelánszoborra.
Igen, a híres tejivó lány – feleli a szentendrei
kereskedő.
A polgármester alaposan szemügyre veszi a
híres kerámiát. Aztán meg is vásárolja.

A könyv és Kovács Margit is győri kötődésű.
Mindig örülök, ha ilyen értékeket találok –
szorítja magához a szerzeményeit. A felesé-
gem sem fog megszidni érte, hiszen viszem
a húsklopfolót is.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Nádorvárosi, 2 szobás, 56 nm-es, komfortos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 80–130
nm-es, 3-4 szobás, határozatlan idejű bérleményre
téglaépületben, maximum a 3. emeletig. Panelépület
kizárva. (Hirdetésszám: 749)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es, összkomfortos, határo-
zott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 40–70 nm-
es, 2-3 szobás, határozott-határozatlan idejű bérlemény-
re panelépületben, max. 5. emeletig, Nádorvárosban,
Adyvárosban vagy Szabadhegyen. (Hirdetésszám: 750)

LAKÁSCSERE

Tel.: 96/505-050

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es, összkomfortos, hatá-
rozott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű bérleményre. Lift nél-
küli házban maximum a 2. emeletig. Ipar utca, Stadion
utca és Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 742) 

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, összkomfortos, határo-
zott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 3-4 szobás,
határozott-határozatlan idejű, összkomfortos bérlemény-
re. Lift nélküli házban max. az 1. emeletig. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 744) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es, összkomfortos, hatá-
rozott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 2 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérleményre. Sziget, Új-
város, Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 745) 

A Győr-Szol Zrt. saját fejlesztései azok a vi-
rágoszlopok, amelyekből félszáz darabot
láthatunk majd a belvárosban. Az oszlopok-
ban lévő termőtalajba most kerülnek be a
palánták, a szolgáltató üvegházában a kö-
vetkező hetekben ápolják, öntözik, nevelik
őket. A virágoszlopokba mintegy 5.600 pa-
lántát ültetnek el, míg a virágpiramisokba és
a mediterrán ládákba 4.170 növény kerül.
Amikor a növények megerősödnek, a városi

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

Megkezdték a Győr-Szol Zrt. Rozgonyi utcai melegházában a köz-
területekre kerülő virágoszlopok és virágládák beültetését. A virág -
oszlopok, virágládák azokon a területeken díszítik majd az utcákat,
ahol ágyások kialakítására nincs lehetőség.

MELEGHÁZI MUNKÁK: VIRÁGOSZLOPOK
ÉS VIRÁGLÁDÁK BEÜLTETÉSE

Fotó: O. Jakócs Péter

körülményeket jól tűrő különböző begóniák
és díszburgonyák díszítik majd Győrt.

A nem télálló növények, a leanderek, a ba-
bérok, a pálmák és a borókák a melegház-
ban vészelik át a telet, ezek majd nagy vi-
rágládákban lesznek láthatóak többek kö-
zött a Széchenyi téren, a Káptalandombon,
a Szent István út melletti járdákon és a Me-
gyeháza téren.

Március 28-án, kedden 17 órától „Dél-Olaszország –
Nápoly és környéke” címmel tart vetített képes úti be-
számolót dr. Csóka Géza a győri (VOKE) Arany János
Művelődési Házban.  > > >

„A Biblia elfeledett történetei – Ősi történetek, örök
tanulságok” című előadás-sorozat következő része
március 29-én, szerdán 18 órakor kezdődik a győri
(VOKE) Arany János Művelődési Ház galériájában. Címe
Márdokeus, a királyné gondviselője, az előadó Ömböli
Krisztián lelkipásztor.  > > >

A Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület és
a Történelmi Vitézi Rend Területi Székkapitánysága,
Győr törököktől való visszafoglalása 425. évfordulója
alkalmából március 29-én, szerdán 18 órakor a győri
Nagyboldogasszony-székesegyházban szentmisével
emlékezik meg. A szentmisét dr. Pápai Lajos emeritus
püspök celebrálja. Emlékbeszédet mond dr. Pergel Elza
alpolgármester. A szentmise után a hős tábornokok
szobránál koszorúzás lesz.  > > >

Folytatódik a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
által szervezett „Fontos vagy!” című előadás-sorozat.
Március 30-án, csütörtökön 17 órakor Deliága Éva
gyermekpszichológus ad eszközöket a szülőknek gyer-
mekeik félelmeinek és szorongásának leküzdéséhez. A
rendezvény moderátora Fehér Gábor. Helyszíne: Kisfa-
ludy Károly Könyvtár, rendezvényterem (Győr, Baross
G. út 4.; II. emelet).  > > >

Petőfi és kortársai Győrben címmel nyílik kiállítás már-
cius 31-én 17 órakor az Esterházy-palotában (Király ut-
ca 17.) köszöntőt mond dr. Pergel Elza alpolgármester,
a tárlatot megnyitja dr. Horváth József, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi tér igazgatóhelyettese.  > > >
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivite-
lezési igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024
GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

(Köztisztasági üzem)
Feltétel: középfokú végzettség, 
B kategóriás jogosítvány. 
Előnyt jelent: kertész szakirányú közép- 
vagy felsőfokú végzettség

(Parkolóüzemeltetési üzletág)
Főbb feladatok: utcai és zárt téri parkolástechnikai
berendezések napi működtetési, javítási 
és karbantartási feladatainak ellátása
Feltétel: műszerész vagy villanyszerelői végzettség;
B kategóriás jogosítvány; saját gépjármű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős; 
A/B hetes munkarend; hétvégi munkavégzés;
hétvégi készenlét

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Feltétel: B kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend

Feltétel: C kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség, 
B kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú építőipari végzettség, 
B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent: vezetői kvalitás

Feltétel: középfokú műszaki végzettség, 
B kategóriás jogosítvány, számítógépes alapismeret
Előnyt jelent: építőipari szakirány

A víz világnapjáról való megemlékezés már-
cius 22-én koszorúzási ünnepséggel indult
az 1954. évi árvízi emlékműnél Győrben,
ahol a város szervezeteinek képviselői is
tiszteletüket tették.

A megemlékezés ünnepi beszédét Sütheő
László, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazga-
tóság műszaki igazgatóhelyettese mondta.
Az ünnepség zárásaként koszorút helyezett
el az emlékműnél Szeles Szabolcs, Győr al-

A VÍZ KINCS
VÍZ VILÁGNAPJA

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt., Borsi Viktória polgármestere, Józsa Tamás, a Győri SZC
Hild József Építőipari Technikum igazgatója
és Sütheő László kíséretében Bodrogi Ernő,
a Pannon-Víz Zrt. gazdasági igazgatója.

A nap másik fontos eseményén a Magyar
Víziközmű Szövetség víz világnapi ünnepsé-
gének keretein belül társaságunk logisztikai
osztályának vezetője, Varga Lajos víz világ-
napi emlékérmet vehetett át sok évtizedes
szakmai munkájának elismeréseként. A hét
folyamán társaságunk szolgáltatási terüle-
tén számos óvodai és iskolai interaktív
szemléletformáló bemutató alkalmával is-
merhették meg a fiatalok vizeink védelmé-
nek fontosságát, valamint telephely-látoga-
tások keretében az ivóvízellátás és szenny-
vízelvezetés világának mindennapjait. A víz
világnapi programjaink célja, hogy ráirányít-
sa figyelmünket a mindenki számára elérhe-
tő tiszta és egészséges víz fontosságára és
az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. 

Óvjuk és becsüljük meg vízkészleteinket,
hogy a jövő nemzedékei is biztonsággal ré-
szesülhessenek belőle!

Március 22-én volt a víz világnapja, amit minden évben számos
program kísér a Pannon-Víz Zrt. életében. Idén is több ponton
emlékeztünk meg erről a jelentős napról, ami az egyik legfonto-
sabb természeti kincsünket helyezi előtérbe.

MUVEZETO

KARBANTARTÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

GÉPJÁRMUVEZETO

CSOSZERELO

VILLANYSZERELO,
LAKATOS-KARBANTARTÓ

KOMUVES BRIGÁDVEZETO

MUSZAKI ELOKÉSZÍTO

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ,
GÉPI PARKGONDOZÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ
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Több mint hétezer márnát, domolykót és
balint telepítettek a Mosoni-Dunába a

folyó révfalui oldalán, a Széchenyi híd köze-
lében. A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége ezzel az
akcióval ünnepelte a halak napját kedden.
Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna ügyvezető
elnök lapunknak azt mondta: „Fontos, hogy
minden vízbe olyan hal kerüljön, ami a termé-
szetes élettere. A márna, a domolykó és a balin
őshonos folyóvízi halak.” Városunkban is egyre
népszerűbb a horgászat, közel tízezren tagjai
valamelyik egyesületnek.A szakemberek nem
maradtak magukra a telepítésben. A Prohász-
ka Óvoda Margaréta csoportjának gyermekei
vödrökkel felszerelkezve és nagy lelkesedéssel
segédkeztek a vízbe bocsátásban.   

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

HORGÁSZOK ÉS OVISOK TELEPÍTETTEK 
HALAKAT A MOSONI-DUNÁBA



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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antikbarbara73@gmail.com • 9021 Győr, Árpád út 53. • 06-30/458-7765

Vállalunk: 
• szőnyegtisztítást
• mosást
• szárítást
• vasalást
• takarítást

Vásárolunk
hagyatékot, 

órákat, festményt, 
porcelánt, 

nemesfémet 
és ékszert.

Tipp Topp 

MOSODA

Magán megrendelők részére
ki- és beszállítást vállalunk.

Törtarany-felvásárlás
MAGAS ÁRON.

ÉKSZER- ÉS ANTIK-

felvásárlás

Megkezdte munkáját a 2024-es
győri légfegyveres Európa-baj-
nokság szervezőbizottsága a
városházán. A világversenynek
február 24. és március 3. között
lesz városunk a házigazdája.
Sinka László, a Magyar Sportlö-
vők Szövetségének főtitkára és
a szervezőbizottság elnöke ki -
emelte, európai versenyzők szá-
mára ez lesz az utolsó olimpiai
kvótaszerzési lehetőség. Ezen a
versenyen 8 olimpiai kvótát sze-
rezhetnek az indulók. Az sem el-
hanyagolható, hogy közel 50 or-
szág 750 versenyzője és közel
500 kísérője érkezik majd Győr-
be. Az Audi Aréna és a Magvassy
Sportcsarnok lesz az esemény
helyszíne.

„A győri önkormányzat minden
segítséget megad ahhoz, hogy
ismét sikeres sportesemény
házigazdája legyen. Öröm azt
megtapasztalni, hogy Győrbe

VÁROSUNK AD OTTHONT 
A LÉGFEGYVERES EB-NEK

szívesen hoznak a szervezők vi-
lágversenyeket. Mi elsődlegesen
Győrben a sportegyesületeket
támogatjuk, tehát új szellemben
hozzuk ide ezeket a rendezvé-
nyeket. A cél az, hogy a verse-
nyek költségeit a szövetségek és
a szponzorok állják, mi adjuk a
sportlétesítményeket” – hang-
súlyozta Radnóti Ákos, a sport-
ért is felelős alpolgármester.
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Agyőri egyesületek kiemelkedő teljesít-
ményét is honorálják: a Győri Atlétikai
Club 185, a Győri Vízisport Egyesület

100, a Győri Úszó Sportegyesület pedig 40
millió forintot kap – minderről Deutsch Tamás,
a Sportegyesületek Országos Szövetségének
elnöke és Győr polgármestere, dr. Dézsi Csaba
András számolt be a városházán.

„Köszönet jár azért, hogy ilyen komoly tá-
mogatást kapnak a győri egyesületek, ame-
lyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A
tíz szakosztállyal rendelkező Győri Atlétikai
Club már több mint százéves múltra tekint
vissza. Atlétikában, dzsúdóban, birkózásban,
evezésben, e-sportban, teniszben, torná-
ban, súlyemelésben, asztaliteniszben és
ökölvívásban is sikeres, s a paraszakág is
alakulóban van. Körülbelül ezer fő sportol az
egyesületben, akik kiváló eredményeket ér-
nek el.  A Győri Vízisport Egyesületre szintén
büszkék lehetünk, három szakosztálya –
szinkronúszás, kajak-kenu és vízilabda –
van az egyesületnek, amelyben 650-en
sportolnak. A Győri Úszó SE az ország egyik
legeredményesebb úszóegyesülete, amely-
ben 195-en sportolnak. Köszönjük a komoly

A posztonkénti listára a Győri Audi ETO KC-ből heten is felkerültek.
Érdekesség, hogy a zöld-fehér színeket a norvég Silje Solberg és a
dán Sandra Toft személyében két kapus képviseli. Rajtuk kívül a
szlovén jobbátlövő, Ana Gros, a norvég irányító, Stine Oftedal, a svéd
beálló, Linn Blohm, a dán balátlövő, Anne Mette Hansen, illetve a
balszélsőként bevethető Schatzl Nadine neve is megtalálható a lis-
tán. A voksokat április elsejéig lehet leadni a handball-planet.com
internetes oldalon. A kézilabdára szakosodott újságírók által kivá-
lasztott 32 játékosra posztokra lebontva lehet voksolni. Így alakul
ki 2022 All Star-csapata, s kiderül, ki az év legjobb játékosa. A díjat
az ETO korábbi norvég beállója, Heidi Löke és a román Cristina Ne-
agu is háromszor nyerte el az eddigi 11 alkalomból. A szintén exgyőri
Nora Mörk 2017-ben és 2021-ben, Anna Vjahirjeva pedig 2019-ben
győzött. Stine Oftedal ETO-sként 2020-ban diadalmaskodott. Egye-
düli magyarként Tomori Zsuzsanna 2012-ben lett a legjobb.

KIEMELT SPORTTÁMOGATÁS:
325 MILLIÓT KAPNAK A GYORIEK
Szerző: Pécskai István
Fotó: Vig Norbert

Minden eddiginél magasabb összeget fordít a magyar állam a sportegyesületek támogatására ebben
az esztendőben. A szakszövetségek a tavalyi 11,8 milliárd helyett 14,5 milliárd forintnyi támogatásra
számíthatnak idén.  

Kihirdette a jelölteket a 2022-es év legjobb női kézilabdázója címre a Handball Planet sportági szakportál,
amelynek szavazásán a szurkolók is dönthetnek arról, kit láttak a legjobb játékosnak.

mentőövet, amit a győri sport kapott” – fo-
galmazott dr. Dézsi Csaba András.

Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos
Szövetségének elnöke elmondta, míg tavaly
20 sportegyesület volt országosan része a tá-
mogatási programnak, idénre ez a szám 25-re
nőtt. A politikus kiemelte: Győr a sport szem-
pontjából is a vidék egyik fellegvárának számít

Magyarországon. ,,Ezt a mostani támogatást
a győri sportegyesületek kemény munkával ki-
érdemelték. Az elismerés a részünkről jár. Az
egyesületek által elért kiváló eredmények
Győrt Nyugat-Magyarország sportfővárosává
teszik. Nyilvánvaló, hogy a magyar sport nem-
zetközi eredményessége a győri sportklubok
teljesítménye nélkül sokkal vékonyabb lenne”
– fogalmazott Deutsch Tamás.

´́

HÉT ETO-KÉZIS A LEGJOBBAK KÖZÖTT
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Szenzációs formában van Mészáros
Krisztofer, a Győri Atlétikai Club (GYAC)
Európa-bajnoki ezüstérmes klasszisa,

akit a szakemberek a legtehetségesebb tor-
násznak tartanak idehaza. A 21 esztendős
sportoló lólengésben, korláton, gyűrűn és
talajon is a legjobbnak bizonyult a múlt hét-
végén rendezett országos szerbajnokságon.
Ez alapján joggal bízhatunk benne, hogy
Krisztofer az áprilisi törökországi Eb-n ki -
emelkedő eredményeket ér el – így büszké-
vé téve az érte szorító győrieket is.

„Igyekeztem mind a hat szeren jól teljesíteni
az országos bajnokságon. Boldog vagyok,
hogy ezek közül négyben is első tudtam len-
ni. Az ob remek ellenőrzőverseny volt a kö-
zelgő Európa-bajnokság előtt, tiszta képet
kaphattam róla, hol tartok most. Úgy érzem,
hogy szintet tudtam lépni a müncheni Eb

MÉSZÁROS KRISZTOFERNEK 
AZ OLIMPIAI BAJNOKI CÍM AZ ÁLMA

óta, ahol talajon ezüstérmet szereztem. Ter-
mészetesen azt is figyelemmel követem,
hogy a riválisaim milyen formában teljesíte-
nek. A törökországi Európa-bajnokságon ta-
lajon mindenképpen szeretnék döntőbe ke-
rülni és dobogóra állni. Emellett lovon, kor-
láton, nyújtón és összetettben is az a célom,
hogy a legjobb ötben végezzek” – árulta el
Mészáros Krisztofer.

A sport mellett a tanulás is fontos a tornász
számára. A Magyar Testnevelési és Sport -
tudományi Egyetemre jár, levelező szakon
végzi tanulmányait. Hetente tíz edzése van, és
összesen nagyjából 30 órát tölt tréningezéssel.

„Szerencsére az egyetem minden segítséget
megad, hogy a tanulmányaimat és az élspor-
tot össze tudjam egyeztetni. Mindig megka-
pom a tananyagot, amiből aztán felkészülök
a vizsgákra. Edzőképzésre járok, egyelőre
azonban nem tervezem, hogy később a tré-
neri pályára lépjek. Viszont rengeteg mindent

tudok hasznosítani sportolóként abból, amit
az egyetemen tanulok” – magyarázta, majd
hozzátette, szakember segíti őt a mentális
felkészítésben. Ezt rendkívül fontosnak tartja,
hiszen élsportolóként aligha lehet sikeres va-
laki, ha mentális gondjai vannak. A tornász
számára a legnagyobb motivációt jelenleg a
2024-es párizsi olimpia jelenti.

„Természetesen nekem is az az álmom, hogy
egyszer olimpiai aranyérmes legyek. Első kör-
ben persze a kvalifikációt kell megszereznem
a jövő évi párizsi játékokra, illetve majd a
2028-as Los Angeles-i eseményre. Mindent
megteszek, hogy Franciaországban vagy az
Egyesült Államokban valóra váltsam az álmo-
mat. Emellett természetesen az Eb- és a vi-
lágbajnoki győzelem megszerzése is a céljaim
között szerepel” – fogalmazott Mészáros
Krisztofer, aki a sport és a tanulás mellett azért
igyekszik a hobbijára is időt szakítani.

„Nagyon szeretek fotózni és videókat készíte-
ni. Teljesen más tevékenység, mint a torna, ki-
kapcsol. Hogy milyen témában készítek képe-
ket és videókat, az mindig adja magát. Gyakran
járok ki az erdőbe a kutyámmal, ilyenkor min-
den részletre odafigyelve fotózom a termé-
szetet, de az utcán sétáló emberek is inspirá-
ciót jelentenek, remek felvételeket lehet róluk
készíteni” – mesélte Mészáros Krisztofer.

A KVALIFIKÁCIÓT KELL 
MEGSZEREZNEM
A JÖVŐ ÉVI 
PÁRIZSI JÁTÉKOKRA

Szerző: Pécskai István
Fotó: MTSZ 
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Köteles László 2009-ben a
Diósgyőrtől igazolt Belgi-
umba, és ismerkedett

meg a valódi profi világgal. A ko-
rábbi kiváló kapus azt mondja,
az akkori magyar futball semmi-
lyen szempontból nem hasonlí-
tott a maira, sem a nívójában,
sem infrastruktúrában, sem
egyéb lehetőségekben. 

„Tudtam, hogy akklimatizálódni
kell, fel kell venni egy komoly baj-
nokság tempóját, de ezt a saját
bőrömön megtapasztalni mégis
más volt. Öt-hat nap után odajött
hozzám a kapusedző és azt
mondta, hogy ha azonnal a mély
vízbe dobnak, annak égés lehet a
vége. Én elfogadtam ezt a véle-
ményt, mert láttam, hogy nem
egészen úgy mennek a dolgok,
ahogy én azt elképzeltem. Ami-
kor edzésen a csapattársam, az
óriási tehetség Kevin de Bruyne
jött ziccerben, nem lehetett úgy
kezelni a szituációt, mint idehaza,
hogy olvasom a mozdulatait, elő-
re elvetődök, közben még meg-
iszom egy kávét, és védek. Óriási
különbségek voltak. Keményen
dolgoztam, és gyorsan felépítet-
tem magam a Genk szintjére” –
mesélt a légiós évek kezdetéről
Köteles, aki később az egyik leg-
jobb lett a posztján a belga me-
zőnyben, sőt kulcsszerepet vál-
lalt a Genk Bajnokok Ligája-cso-
portkörbe jutásában 2011-ben,
ahol a Chelsea és a Valencia ellen
is pályára lépett. A pályafutása
után menedzserként tevékeny-
kedő kapus jó kapcsolata meg-

A Győr+ Média sport-podcastjének vendége volt Köteles László, az ETO FC
Győr új sportigazgatója. A Spíler mikrofonja előtt az egykori kiváló kapus
mesélt profi pályafutásáról, a belga KRC Genknél töltött kilenc évről, a Baj-
nokok Ligájáról, és arról is, hogy milyen kapcsolatot ápol egykori klubtár-
saival, a ma már a Real Madridot erősítő Thibaut Courtois-val, és a Man-
chester City sztárjával, Kevin de Bruynével. Köteles Lászlót természetesen
a jelenlegi feladatairól, és az ETO-hoz kapcsolódó terveiről is kérdeztük.

AZ ETO FC ÚJ SPORTIGAZGATÓJA JÁTÉKOSMÚLTJÁRÓL ÉS TERVEIRŐL BESZÉLT

KÖTELES: PROFIN KELL MUKÖDNI 
MINDEN TERÜLETEN
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maradt a ma már világ sztárként
emlegetett játékostársaival.

„A Real Madrid legutóbbi Bajno-
kok Ligája-meccsére Thibaut sze-
rezte a jegyeket, de például Kevin
de Bruyne gyermekének keresz-
telőjén is ott voltunk, sőt a Chel-
sea védőjével, Kalidou Kouli -
balyval is barátok maradtunk.”

Köteles László külföldön tervez-
te jövőjét, ám az ETO megkere-
sését azonnal elfogadta, így
sportigazgatóként dolgozik a jö-
vőben a zöld-fehéreknél. „Az el-
ső csapat körüli igazolások, az
edzői stáb összeállítása, közös
munka az akadémia igazgatójá-
val, ezek azok, amik a legfonto-
sabb feladatok közé tartoznak,
de például a nemzetközi kapcso-
latok építése is rám vár.  Az egyik
legfontosabb dolog, ami a Genk-
nél nagyon jól működött, és
minden klubnál alap kell, hogy
legyen, az arculat kialakítása.
Fontos hogy létezzen az „ETO-

gén”, az „ETO-DNS” mind klubfilo-
zófia, mind sportszakmai részen.

Köteles úgy fogalmazott, nem
szeretne az a sportigazgató lenni,
aki állandóan bejár az öltözőbe az
edzőhöz, és mindenbe beleszól.
„Én majd számonkérem az edzőt,
ha nincs eredmény. Igazolások
tekintetében kikérem a vélemé-
nyeket természetesen, de ebben
a végső döntés az enyém. Győr-
ben évek óta az NB I. a cél. Sok
függ majd attól, hogyan tudjuk ki-
alakítani a keretet, az elkövetkező
két évben biztos, hogy fel kell jut-
ni, hogy az jövőre lesz-e vagy utá-
na, nem tudom, remélem, hogy
jövőre. Nagyon szeretném ezt a

klubot profivá tenni. Persze, so-
kan mondják, hogy na, akkor sok
sikert hozzá, nemsokára lapát. De
az én filozófiám más, én végig
akarom csinálni.”   

A teljes beszélgetés vissza -
nézhető, meghallgatható a
gyorplusz.hu-n.

A beszélgetés még az edző-
váltás előtt történt. Azóta
hivatalossá vált, hogy Tí-
már Krisztiánnal a hét ele-
jén azonnali hatállyal szer-
ződést bontott a klub. He-
lyét Antonio Munoz veszi
át, aki eddig a harmadosz-
tályú ETO Akadémiát irá-
nyította. „Az idei szezon ha-
zai mérlege elfogadhatat-
lan egy olyan klubtól, mint
az ETO, amelynek rangja és
ambíciói vannak" – mondta
Jan Van Daele ügyvezető.

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 24—30.

3899 Ft/kg

Pápai füstölt
parasztsonka

HB Lager 
dobozos sör

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

269 Ft/db

Piros alma

299 Ft/kg

Mangalica vékony kolbász

Trappista sajttömb
30% árcsökkenés
Chepke ömlesztett trappista sajt

Kiss csupros torma
tejszínes 
200 g, 3995 Ft/kg 

799 Ft/db

Füst. csánk, hagyományos 2699 Ft/kg
Füst. csánk, gyorspácolt 1999 Ft/kg

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

Karfiol 849 Ft/kg

Kiss eredeti reszelt torma 899 Ft/db

5299 Ft/kg

1999 Ft/kg

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Ács Tamás




