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Koszorúzási ünnepséget rendeztek a lengyel–
magyar barátság napján Győrben, a Bem téri

emlékműnél, melyet 2006-ban a lengyel és a magyar
köztársasági elnök közösen avatott fel.
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Dr. Pergel Elza alpolgármester,
Andrzej R. Kalinowski, a Lengyel Köz-

társaság Nagykövetségének konzulja, és
a Győri Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke, Kolonics Péter közösen ünnepelte meg
a két nemzet történelmi barátságát. „A mai világunk

tele van ármánnyal, politikai csapdákkal és egymásnak
uszító nemzetközi közhangulatkeltéssel. Ebben a helyzet-

ben nekünk sem, de Lengyelországnak sem könnyű. Mi együtt
közösen abból tudunk erőt meríteni, amink van. Az összetartozás

soha el nem múló érzéséből. Kívánom, hogy mihamarabb érjen vé-
get az orosz–ukrán háború. Fohászunkat küldjük el az égbe, kezeinket

fonjuk össze a világban élő minden magyar testvérünkkel és lengyel ba-
rátainkkal” – hangsúlyozta beszédében dr. Pergel Elza. 

Andrzej Kalinowski kiemelte: „Mindig is együtt álltunk a szabadság és az igaz-
ság oldalán. Az álláspontok különbségei és a kapcsolatok gyengülése néha
súlyosnak tűnhetnek, de a gyengeség pillanatai elmúlnak. A legfontosabb az,
hogy az emberek közötti kölcsönös szimpátia változatlan maradjon.”

LENGYEL, MAGYAR KÉT JÓ BARÁT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javaslattételi felhívást tesz közzé 

a Városrész Szolgálatáért díjak 
2023. évi adományozására:

Adyváros, Bácsa, Belváros, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu, Kismegyer, Likócs, Marcal-
város, Ménfőcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy, Szentiván, Sziget és
Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet:
a polgármester, Győr város közgyűlésében mandátummal rendelkező önkormányzati kép-
viselő, párt győri szervezete, azon civil szervezet, melynek székhelye vagy telephelye az
adott városrész területén található, valamint azon önkormányzati intézmény, melynek
székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található.

Beérkezési határidő: 
Az írásba foglalt javaslatokat postai úton lehet benyújtani Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály vezetőjének címezve (9021
Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2023. április 20. nap-
ján megérkezzen a címzetthez.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ, a benyújtást segítŐ nyomtatvány, valamint a
személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a www.gyor.hu című
honlapon.
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ÉLESLÖVÉSZET GYŐRSZENTIVÁNON

A Magyar Honvédség Dánielfy Tibor 
205. Légvédelmi Rakétaezred közli 
a lakossággal, hogy a győrszentiváni 
katonai lőtéren áprilisban az éves
lőgyakorlatnak megfelelően az alábbi 
időpontban terveznek végrehajtani 
éleslövészetet.

Az érintett napok: április 5., 12., 19., 25., 26., 27.

Mindegyik alkalommal 8 és 17 óra között tartják a gyakorlatot.
Április 19-én éjszakai lőgyakorlatot is terveznek 8 és 24 óra
között. 

A lövészet idején a biztonsági terület határán belül személyek és
háziállatok nem tartózkodhatnak, 

BELÉPNI SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Továbbá felhívják a lŐtéren munkálatokat végzŐk figyelmét, hogy a
lövészetek idejére lŐirányban ne maradjanak munkaeszközök, mun-
kagépek.

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
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SZEMSZ      G

J. Kovács Andrea

A PUDING
PRÓBÁJA
Ha az embernek kutyája van, sok
minden megtörténhet. Még az is,
hogy akaratán kívül leteszteli az új,
egységes ügyeleti rendszert.

A szezon első zivatara annak rendje-
módja szerint villámlással, mennydör-
géssel, és a rémült négylábú elrejtőzé-
sével jár. Utóbbi olyan sikeresnek bizo-
nyul, hogy csak jóval a vihar elmúltával
fedezzük fel az egyik szekrény alatt.
Megkönnyebbült sóhaj után gyors le-
hajlás a megtalált jószágért, ám a moz-
dulatot nem követi a felegyenesedés…

Lumbágó, isiász, hexensussz, bo-
szorkánylövés, nevezhetjük, aminek
jólesik. Egy biztos. A fájdalom átható,
a felülés, felkelés, hajladozás szinte
kivitelezhetetlen, az állás és a járás
viselhető. Mit lehet tenni, irány az
ügyelet. Az egészségüggyel kapcso-
latos illúzióim régen elmúltak, nin-
csenek nagy elvárásaim, csak egy kis
enyhülésre vágyom.

A rendelő előterében egyedül vagyok.
Megnyomom a csengő gombját. Az aj-
tó szinte azonnal kinyílik. Az asszisz-
tens kedvesen érdeklődik állapotom
felől, elkéri a lakcím- és a TAJ-kártyát,
majd türelmet kér. Idősebb hölgy érke-
zik, lánya kíséri. Beszélgetésre nincs
időnk, mert behívnak, pontosabban
bekísérnek. Kijön elém a váróba egy
mentős, megkérdezi, segíthet-e feláll-
ni, és bevinni a kabátomat. Bent az or-
vos megvizsgál, gyógyszert ír, majd
kapok néhány valóban hasznos taná-
csot a mindennapokra. Negyed óra
múlva csodálkozva botorkálok ki az
épületből. Így is lehet?

A puding próbája az evés. Számomra
az új ügyelet abszolút fogyasztható-
nak, mondhatni finomnak bizonyult.
Vajon hosszú távon is ilyen marad?

Az előzetesen kiküldött meghívó alapján
19 ügyben szavaztak a képviselők, eh-
hez egy további napirendi pontot fűztek

hozzá az ülést levezető Szeles Szabolcs alpol-
gármester javaslatára. Elfogadták a Városren-
dészet Győr 2022. évi beszámolóját, amelyhez
Kozma Zoltán intézményvezető szóbeli kiegé-
szítést is tett: a városrendészek új telephelyet
keresnek. Ha sikeres a pályázat, az nagyban
növeli majd például az elszállított autók táro-
lására fordítható kapacitásukat. Radnóti Ákos
alpolgármester dicsérte a városrendészet
munkáját, kiemelte: a szervezetet azért hozták
létre, hogy határozottan tartsák a rendet, és
előrelépés már látható is. A közterületi italozás
azonban – főleg a jó idő beköszöntével – egyre
nagyobb problémát okoz a lakóknak. Ezzel
kapcsolatban Szeles Szabolcs alpolgármester
arra kérte a városrendészeket, hogy a megelő-
zésre fordítsanak nagyobb figyelmet. Az is-
mert és újonnan kialakult a gócpontokon – a
nemzeti dohányboltok, a belvárosi kisboltok
előtt – és azok környékén lássák a városrendé-
szeket. Mindazonáltal Szeles Szabolcs is pozi-
tívan értékelte a Városrendészet munkáját.
Fontos tudni, hogy a szervezet a nap 24 órájá-
ban elérhető telefonon, a lakók tegyék meg a
bejelentést, hiszen minden esetben eljárnak az
ügyben – hangsúlyozta Radnóti Ákos. 

Szintén elfogadták a Mezőőri és Parkőri Szol-
gálat tavalyi évről szóló beszámolóját. A városi
levéltárnak pedig egyúttal a következő évi
munkatervét is jóváhagyták, amint dr. Pergel

SZÍNHÁZ- ÉS KÖNYVTÁRIGAZGATÓT IS

VÁLASZTOTT A KÖZGYULÉS
Szerző: Mireider Máté
Fotó: Marcali Gábor

Elza alpolgármester véleményezte: „ez az
egyik olyan intézmény, amely nemcsak a múl-
tunkat, a jelenünket, hanem a jövőnket is kell
hogy biztosítsa és hozzáférhetővé tegye min-
denki számára, ezért ha kell, műszaki fejlesz-
téseket hajtunk végre.” 

Lezárult a Győri Nemzeti Színház igazgatói
posztjára kiírt pályázat, a közgyűlés döntésé-
nek értelmében 2028. június 30-ig dr. Bakos-
Kiss Gábor, a jelenlegi igazgató marad a szín-
ház élén.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
igazgatói posztjáról szintén szavaztak a kép-
viselők, a jelenlegi igazgató, dr. Horváth Sándor
Domonkos megbízását 2028. május 9-ig
hosszabbították meg.

Folytatódik a Győr Városi Kábítószer-egyezte-
tő Fórum munkája. A 2021–2025 közötti idő-
szakra vonatkozó drogstratégia legfőbb célja,
hogy a társadalom nagyobb felelősséget vál-
laljon a városban elérhető egészségesebb
életfeltételek kialakításában. Dr. Pergel Elza
hozzászólásában hangsúlyozta, hogy nagyobb
figyelmet kell fordítani a fiatalok egészségének
megóvására, a prevencióra, és a nyilvánosság
bevonására. Szintén elfogadták a WHO Egész-
séges Városok program tavalyi munkájáról
szóló beszámolót. Radnóti Ákos kérte, hogy az
Egészségpiac rendezvényt tartsák meg Ady-
városban és Marcalvárosban is. Dr. Pergel Elza
alpolgármester pedig azt kérte, hogy az
Egészségpiac rendezvényeken a lakosoknak
legalább fél éven keresztül, kora tavasztól késő
őszig legyen lehetőségük részt venni. 

Szokásosan a hónap utolsó keddjén tartottak közgyűlést a győri
városházán. A képviselő-testület döntött a Győri Nemzeti Színház
és a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatói posztjáról,
több társaság tavalyi munkáját is értékelték, és különböző szer-
vezetek pénzügyi támogatását is megszavazták.
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Korábban egy romos épület állt a Töltésszer
utca azon telkén, ahol helyet kapott a korsze-
rű rendezvényközpont. Időszerű volt a fej-
lesztés, hiszen a vármegyei önkormányzat
jelenlegi székhelye a megnövekedett felada-
tok miatt egyes programok lebonyolítására
már nem alkalmas. „Nagyon sok információs
napot tartunk, számtalan külföldi delegáció
érkezik hozzánk, és a közgyűléseink megtar-

ÚJ RENDEZVÉNYKÖZPONT A MOSONI-DUNA PARTJÁN
A Töltésszer utcában épül a vármegyei önkormányzat új rendez-
vényközpontja, amely a Mosoni-Duna partjának egyik ékköve
lesz. A bokrétaünnepségét hétfőn tartották.

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Ács Tamás

tására sem állt rendelkezésünkre olyan tér,
mely minden szempontból megfelelne az el-
várásoknak” – fogalmazott Németh Zoltán, a
vármegyei önkormányzat elnöke. A legkor-
szerűbb technikával készül az épület, a kör-
nyezettudatos elveket szem előtt tartva, így
meg tudja majd termelni azt az energiameny-
nyiséget, amit felhasználunk a működtetésé-
hez”– hangsúlyozta Németh Zoltán.  

Szeles Szabolcs alpolgármester elmondta:
minden fejlesztés, ami Győrben valósul meg,

fontos és jelentős. „A gönyűi fenékküszöb
kialakításával, a vízszint szabályozásával
visszakaptuk a folyóinkat, ezáltal pedig a
vízparti fejlesztések is különös jelentőséggel
bírnak” – hangsúlyozta a politikus.

A beruházás európai uniós és a vármegyei ön-
kormányzat saját forrásából, Magyarország
kormányának támogatásával valósul meg,
mintegy 800 millió forintból. 666 négyzetmé-
ternyi fűtött terület áll majd rendelkezésre, az
épületben öltözők is helyet kapnak, a földszinti
szabadtéri helyiség pedig nyári rendezvények
fogadására is alkalmas lesz.  

78 évvel ezelőtt, március 28-án nagy tet-
tet hajtott végre két győri hős. Czapp
József és Németh János ugyanis megaka-
dályozta, hogy a visszavonuló németek
minden hidunkat felrobbantsák, egyet, a
Pálffy hidat közösen mentettek meg a
pusztulástól. A bátor cselekedetük elis-
meréseként az Arrabona Városvédő
Egyesület kezdeményezésére ma már
egy emlékmű hirdeti a történelmi jelen-
tőségű eseményt.

Bár a Pálffy híd is alá volt aknázva, a
szovjet és a német golyók kereszttüzé-
ben, a két félelmet nem ismerő férfi az
utolsó pillanatban elvágta a robbantó-
kábeleket.

HÍDVÉDŐ HŐSÖK ELŐTT TISZTELEG AZ EMLÉKMU
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Ács Tamás

„Óriási értéket mentettek meg számunkra,
a közösség számára, ezért gondoltuk úgy,
hogy egy kis emlékhelyet felállítunk a tisz-
teletükre. Ha valaki ide kilátogat, egyrészt
emlékezhet rájuk, másrészt elgondolkoz-
hat azon, hogy az akaraterő, a bátorság se-
gítségével mi mindenre képes egy ember,
hogy hol vannak a határaink, és mit jelent
valójában az, hogy érték” – mondta az Ur-
bantsok utcai helyszínen Szabó Gyula, az
Arrabona Városvédő Egyesület elnöke.

Az emlékművet az elnök maga tervezte,
a kivitelezést Szőcs Levente, Gál Szilárd
és Ballai Tibor végezte. A betontalapza-
ton álló alkotás acéllemezekből áll, mely-
nek külső részein, a nemzeti lobogó szí-
nein, lézervágott betűk hirdetik az ese-
mény részleteit, míg a középső elemen
található lyukak a golyózápor szörnyű
nyomait idézik meg.
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Erre az eseményre emléke-
zett szerdán este a győri
bazilikában tartott szent-

misével, majd a hősök szobra
előtti koszorúzással a szervező
Szent László Határőr Hagyomány -
 őrző Egyesület, a Történelmi Vi-
tézi Rend Területi Székkapitány-
sága, az Arrabona Városvédő
Egyesület és a győri önkormány -
zat képviseletében dr. Pergel
Elza alpolgármester.

A győri várat 1598. március 28-
ról 29-re virradóra vívták vissza,
bevetve a kor legkorszerűbb ka-
pudöntő eszközét, a petárdát. A
keresztény sereg a város utcáin
házról házra vívott igen súlyos
küzdelemben morzsolta fel a
védők ellenállását. A híres győri
Vaskakas is ekkor szólalt meg.
Az ismét kereszténnyé lett győri
erődöt ezután a pogány már so-
ha többé nem tudta bevenni.

A szentmisét dr. Pápai Lajos
emeritus püspök celebrálta, aki
többek között arról beszélt, hogy
Európa nagy része mára már el-
hagyta a kereszténységet, kilá-
tástalannak tűnik egyházunk, ha-
zánk sorsa. „De ne féljünk! Gon-
doljunk arra, hogy 50 éve még
úgy tűnt, hogy a kommunista vi-
lághatalom legyőzhetetlen, aztán
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GYŐRBEN EURÓPA CSODÁJA

425 évvel ezelőtt Győrben olyat tettek eleink, amellyel örökre beírták magukat a világtörténelembe. Négy
év török megszállás után visszafoglalták a győri várat Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf vezetésével.

425 ÉVE FOGLALTÁK VISSZA A VÁRAT A TÖRÖKTŐL

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

egyszerre összeomlott az egész
rendszer. A mi feladatunk sza-
baddá lenni. Előttünk állnak a hő-
seink, egyrészt azok, akik Győrt
visszafoglalták, és azok is, akik a
török pusztítás után segítették
lelkileg is szabaddá tenni magyar
népünket. A mi feladatunk is ez.
A szabadságot szinte ingyen
kaptuk, de komoly munkával kell
azt folytatni, hogy lelkileg szaba-
dokká legyünk” – emelte ki dr.
Pápai Lajos. 

Fehér Imre törzskapitány, szerve-
ző arra emlékeztetett, hogy a
győri diadal emlékére már 1599-
ben tartottak körmenetet, amely
a püspöki szentmise után indult:
elöl vitték a két hős tábornok ké-
pét. 1852-ben Bach Alexander
(Sándor) belügyminiszter betiltot-
ta a körmenetet, de a XX. század
első éveiben felelevenítették a
hagyományt, amelyet az I. világ-
háborúig megtartottak. 2010 óta
emlékezik meg a város újra a jeles
eseményről, az Arrabona Város-
védő Egyesület, a ,,NE-felejcs”

Polgári Egyesület és a Szent
László Határőr Hagyományőrző
Egyesület kezdeményezésére.

1598. március 28-án a kor két
legtehetségesebb hadvezére
minden létező cselt bevetve, be-
robbantva a Fehérvári kaput,
meglepetésszerű ostromot indí-
tott. A győri vár nagyon fontos
volt a törököknek, így ádáz harc
zajlott. A törökök kitartóan küz-
döttek, félve a szultán haragjá-
tól, még a lőporraktárat is fel-
gyújtották, ami több száz ke-
resztény halálát okozta. A hely-
színt azóta nevezik Vérbástyá-
nak. A visszafoglalásért folyta-
tott harc súlya akkora volt, hogy
messze vitte hírünket. 

„Messze, határainkon túl az ost-
romot ábrázoló röpcédulák, di-
csőítő versek, költemények soka-
sága igazolta vissza e tett jelen-
tőségét. II. Rudolf császár rende-
letbe adta ki, hogy birodalmában
állítsanak Győr-kereszteket, meg-
köszönve a várost visszavevők

hőstettét, megvédve ezzel Euró-
pa keresztény világát. Ezen ke-
resztekből sok a mai napig áll. Két
évvel ezelőtt ünnepeltük váro-
sunk királyi rangra emelésének
750. évfordulóját, mely méltó al-
kalom volt arra, hogy ezen ke-
reszteket felkeressük és doku-
mentáljuk. A 2021-ben a város-
háza előtt felállított Győr-kereszt
büszkén hirdeti, hogy mi vagyunk
a kereszténység védőbástyája!”
– hangsúlyozta dr. Pergel Elza al-
polgármester ünnepi beszédében.
Majd arra hívta fel a figyelmet,
hogy kötelességünk emlékezni a
hőseinkre, történelmi tetteikre,
melyek sorsfordító hatással voltak.
Tartozunk ezzel mindazoknak,
akik vérüket adták a városunk,
hazánk szabadságáért, hitünk
megvédelmezéséért. 

A szentmisét követően a vár
visszafoglalásának 400. évfor-
dulójára készült, Schwarzenber-
get és Pálffyt ábrázoló szobor-
kompozíciónál koszorúztak a
megemlékezők. 
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Közgazdasági technikumot végzett,
majd a pécsi egyetemen szerzett jogi
diplomát. Ugyanakkor mindig fontos

volt neki, hogy segítségére lehessen mások-
nak. Az egykori építőipari vállalatnál, a GYÁ-
ÉV-nél kezdett dolgozni. Szociálpolitikai
szakképesítést is szerzett, majd 1994-ben
megpályázta a Szociális Foglalkoztató igaz-
gatói állását. Az akkor még állami fenntar-

tású intézmény később átalakult, és 2006
óta önkormányzati tulajdonban, gazdasági
társaságként működik. Célja azonban nem
változott: a megváltozott munkaképességű-
ek és a fogyatékkal élők foglalkoztatása.

„Naponta meg kell harcolni a piacért, a
megrendelésért. Ha jó áron, jót minőséget
adunk határidőre, akkor miénk a munka.
Emellett mentori szolgáltatást nyújtunk a
dolgozóinknak, vagyis segítjük őket az
ügyeik intézésében az élet minden terüle-
tén, legyen szó akár lakáshoz jutásról vagy

ÖLELÉS, NEVETÉS, JÓTETTEK

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Minden napra jusson legalább egy ölelés, egy jóízű nevetés és
egy jó cselekedet – vallja Farkasné dr. Lukácsy Zita, az Esély
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, akit március 15-én Pro
Urbe Győr díjjal tüntettek ki.  

orvosi minősítésről, szociális ellátásokról”
– sorolja a tennivalókat.

Az Esély Kft. telepén háromféle tevékenység
folyik, varrodájuk, nyomdájuk és összeszerelő
üzemük van.  Az igazgatónő szerint a legne-
hezebb a szervezet életben tartása, hiszen
mióta megszűnt a létszám után járó norma-
tíva, évente kell pályázni a minősítéssel egy-
bekötött állami támogatásra, ami a bevételük
felét teszi ki. Hála a gondos gazdálkodásnak,
eddig még minden feltételnek megfeleltek.

Biztos vagyok benne, hogy Farkasné dr. Lu-
kácsy Zita az itt dolgozó százhatvan ember
mindegyikét személyesen ismeri. S abban is,
hogy számára ez több mint pusztán munka,
inkább létszükséglet. Azt mondja, az a leg-
szebb az egészben, hogy az elmúlt huszon-
nyolc év alatt több ezerre tehető azok száma,
akiken segíthetett. Nem is tud úgy végigmenni
az utcán, hogy valaki meg ne állítaná.  

Közel három évtizede a Védett Szervezetek
Országos Szövetségének az alelnöke, s az
érdekvédelmi feladatokat is lankadatlan lel-
kesedéssel végzi.

A sok teendő után nyugodt háttér várja, amit
a férje és keresztgyermekei, valamint az ő
családjaik jelentenek számára. Ha teheti, a
hétvégéket és a nyarat a Balaton tölti. Nagyon
szereti a képzőművészetet, a szép képek
megnyugtatják, ezért szívesen veszi körül
magát velük otthonában és a munkahelyén is.   

Tősgyökeres győri, nem tudná máshol el-
képzelni az életét. Úgy érzi, a Pro Urbe Győr
díj munkája megkoronázása, olyan vissza-
jelzés, ami büszke örömmel tölti el.                         

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján haszonbérbe adja
2023. április 19-én:
• Győr 0105/46 hrsz.-ú, 2.641 m2 nagyságú, rét művelési ágú külterületi ingatlan,
• Győr 0105/47 hrsz.-ú, 1 ha 560 m2 nagyságú, szántó és rét művelési ágú külterületi ingatlan,
• Győr 0105/48 hrsz.-ú, 4 ha 5.591 m2 nagyságú, szántó és rét művelési ágú külterületi ingatlan,
• Győr 0105/49 hrsz.-ú, 1870 m2 nagyságú, szántó művelési ágú külterületi ingatlan,
összesen: 6 ha 662 m2 nagyságú terület. Kikiáltási ár: 189.150 Ft+áfa/év.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási FŐosztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-136 ügy-
intézŐ: Pálmai Cecília), valamint az interneten (www.gyor.hu Városháza/ Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.
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Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy
az elmúlt napokban nemcsak a városveze-
tés, hanem a társulat és a színházszerető
közönség egésze egyaránt bizalmat szava-
zott önnek.
Ez nagyon megtisztelő és egyúttal zavarba
ejtő. Mikor ide kerültem Győrbe, szívem
legnagyobb szeretetével érkeztem és el-
döntöttem, hogy nem fogok időbeli és tér-
beli korlátokat hagyni, amelyek meggátol-
hatják azt a vágyamat és szándékomat,
hogy a Győri Nemzeti Színház, vagyis az or-
szág legnagyobb vidéki teátruma a legjobb
színházzá váljon.

BAKOS-KISS GÁBOR: A SZÍNHÁZ
AZ ITT ÉS MOST CSODÁJA

A színház a szenvedélye Bakos-
Kiss Gábornak, akit a napokban,
pályázati elbírálását követően,
újabb öt évre választott meg a
képviselő-testület a Győri Nem-
zeti Színház igazgatójának. A
direktor tervekkel felvértezve
vág neki a következő időszak-
nak, de a szakmai elhivatott-
ság, a feladatok sokasága mel-
lett persze jut ideje a családjára
is. Célokról, a csapatról és a
magánéletéről is kérdeztük a
társulat vezetőjét.

Emlékszik még arra a pillanatra, amikor
először besétált a színház épületébe?
Jó pár évvel ezelőtt egy előadás alkalmával
történt. De mikor az igazgatói pályázatra ké-
szülve érkeztem, tulajdonképpen a Coviddal
terhelt időszakba csöppentem. Rideg és ri-
asztó periódusa volt ez a színházi szféra
egészének. Aztán amikor már úgy léptem
be, hogy tudtam, szorosabb lesz a nexusunk
és a viszonyunk, akkor az a gondolatom tá-
madt, hogy mennyi és mennyi teendőm lesz
az elkövetkező időben. Ezek a teendők elő-
ször sokasodtak, de szerencsére közben a
feladatok száma csökkent, én ugyanis olyan
típusú ember vagyok, aki elé ha terheket és
megoldandó problémákat állítanak, akkor
nem szeretek elszaladni, hanem meg aka-
rom oldani azokat. Egyúttal ez a hibám is

egyben. Néha mindent azonnal szeretnék,
így gyakran kell behúzni a „kéziféket”, hogy
a környezetem mindezt le tudja követni.

Hogyan fogadta akkor a társulat és milyen
most a kapcsolata a csapattal?
Volt bennük egy óriási nyitottság, amit ezúton
is szeretnék megköszönni. A Covid okozta ne-
hézségek a társulaton belül is feszültséget
okoztak, és azt gondolom, hogy sikerült meg-
értetnem a színház minden dolgozójával, hogy
aki ebben az intézményben hisz és tesz érte,
tud a közös ügyért dolgozni, annak helye van
ebben az óriási családban. Hiszen mi azok va-
gyunk, egy nagy család. A jelenlegi évad is azt
bizonyítja, hogy egy nagyon jó úton járunk afe-
lé – sőt, talán már bent is vagyunk a célegye-
nesben –, hogy valóban újra egy igazi nagy
társulata legyen a Győri Nemzeti Színháznak.

Vannak olyan szakmák és pozíciók, amik kis
túlzással, de egy 0–24 óráig tartó beosz-
tást igényelnek. Egy direktori státusz is
ilyen. Jut idő a szórakozásra, magánéletre?
A színház a szenvedélyem. Minden olyan
dolog, ami a színházhoz kapcsolódik, az ér-
dekel, és abban komolyan fel tudok töltődni.
Azon túl minden szabadidőm a családomé,
és olyan dolgoké, melyek a gyermekeimet
inspirálják, mindenben partner vagyok, ami
őket érdekli. Azt szoktam mondani, hogy én
vagyok a legnagyobb bohóc a családban.

Milyen tervekkel vág neki az elkövetkezen-
dő öt évnek, mik a prioritások?
A legfőbb cél az, hogy megóvjuk ezt a gyö-
nyörű struktúrát, amiben a színházi és tár-
sulati szakma létezik. De cél az is, hogy
megpróbáljuk újrapozicionálni a színházat
mindannyiunk életében. Hisz ezernyi dolog
változik és cserélődik, de úgy látom, hogy a
színház itt és most csodája, az sajnos egy ki-
csit a háttérbe szorult. Ennek az ihletettsé-
gét kell újra a középpontba helyezni, hogy
tudjunk újra együtt, egymásnak örülni.

Győr a legélhetőbb és leginnovatívabb város – ezt egy, a KSH által is
közzétett tanulmány mondta ki, amelyet a Miskolci Egyetem kutatói
készítettek. Knézy Jenő ezúttal ennek kapcsán beszélgetett vendé-
geivel. Az adás különlegességét az adta, hogy maga a műsorvezető
Budapestről származik, vendégei, Rácz Attila, a Pannon-Víz Zrt. első
embere Debrecen mellől, Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház
igazgatója pedig Nyíregyházáról érkezett városunkba. Velük együtt
kereste a címben szereplő kérdésre a választ a tősgyökeres győri,
Lebóné Muhr Andrea, a Múzeumház Kft. ügyvezetője. A beszélgetés
során olyan témaköröket jártak körbe, hogy a város megítélésében
mekkora szerepe van a Széchenyi István Egyetemnek és az Ipari
Parknak, vagy hogy milyen a kulturális élet Győrben.

Az adás megtekinthető a Győr+ Televízióban 
és a gyorplusz.hu weboldalon. 

NYAKKENDŐ NÉLKÜL KNÉZY JENŐVEL – MIÉRT JÓ GYŐRBEN ÉLNI?

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor
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„Győr aranyban” címmel nyílik kiállítás a Győri Nemzeti Színház csillár-
szintjén április 6-án 17 órakor. Hirkó Bálint festőművész egy év alatt 25
képet készített a város patinás épületeiről. Nagyméretű festményeket
láthatnak majd az érdeklődők – 80x80 centiméteres, vagy még annál is
nagyobb alkotásokat.

A legtöbb közülük aranykeretet kapott, egy-kettő pedig majd ezüstben lesz
látható. A tárlatot az esti műsorok előtt és után, illetve az előadások szüne-
tében lehet majd megtekinteni. Gyakorlatilag egy pluszprogramot és aján-
dékot kapnak ezzel azok, akik jegyet váltanak a színházi előadásokra.

Kata bár gyerekként állandóan rajzolt,
mégsem művészként kezdte a felnőtt
létet. A Kazinczyban érettségizett,

majd építésztechnikusi képesítést szerzett.
Volt műszaki rajzoló, építésvezető, és kipró-
bálta magát lakberendezőként is. A festé-
szet alapjait Thuróczy Mária festő-tanártól

FESTMÉNYEK
A VÁROS IKONIKUS ÉPÜLETEIRŐL

„GYOR ARANYBAN” ´́

Színes meseországba csöppen a látogató Horváth Kata szépséges alkotásait csodálva. Minden tárgy egy
külön világ, legyen szó bögrékről, tálakról, gyertyatartókról, szappantartókról vagy épp divatékszerekről.
Az egyiken egy növény indái, a másikon piciny házikó, a harmadikon horgászó maci, amott meg egy kis
róka bűvöli a tekintetet. Szárnyaló fantázia, művészi igényesség és felhőtlen életöröm ötvöződik bennük.

AKI AGYAGBA ÁLMODJA A MESÉT

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

tanulta meg, aztán autodidaktaként fejlő-
dött tovább. Illusztrált mesekönyveket és
egyre többet festett, sokáig csak élethű dol-
gokat, lovakat, tájat, csendéletet, majd a
„titkos szavas képek” korszaka következett.
Utóbbiak mindegyikén el van rejtve egy szó
vagy egy idézet, amit első ránézésre egy kí-
vülálló észre sem vesz, csak a színes kaval-
kádot látja. A titok csak a beavatottaknak
nyílik meg.

Később megszülettek az akvarellmesék. Az
ezekben szereplő figuráknak nincs szája, ám
alkotójuk szerint annál többet mondanak.
Sok-sok családi portré is került ki kezei alól.
Közben kialakultak a rá jellemző stílusje-
gyek. Hét évvel ezelőtt pedig egy vásárban
talált rá nagy szerelme, a kerámia.

Mivel egy születéskor szerzett sérülés miatt
a jobb keze nem teljes értékű, úgy gondolta,
sosem lehet belőle keramikus. Egészen ad-
dig, amíg rá nem jött, mennyi lehetőség van
az épített kerámiában.

„Azóta minden egyes nap csodaként élem
meg, hogy képes vagyok alkotni agyagból. Kéz-
zel formázok és rátétekkel díszítek, a színeket
a máz alatt festem, így soha nem kopnak le. Az
épített tárgyak sokkal nagyobb teret engednek,
mint a korongozottak, jobban szárnyalhat a
fantázia. Én ezzel kelek és fekszem, és erről ál-
modok. Színesítem a hétköznapokat.”

Horváth Kata az egyik Győrkőcfesztiválon je-
lent meg először kerámiáival, s azonnal belopta
magát a szívekbe. Reggeltől estig dolgozik.
„Nekem az alkotás örömforrás, terápia, nem
tudnék meglenni nélküle. Ha két életem lehet-
ne, akkor az egyikben festenék, a másikban ke-
rámiáznék” – sóhajt fel, s látom rajta, alig várja,
hogy visszamehessen szeretett tárgyaihoz.
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„Mindannyian Molière köpönyegéből búj-
tunk elő!” – Gogol híres jelmondatát idézte
némi változtatással az ismert képzőművész,
Malasits Zsolt. Múlt szombaton megnyug-
tatóan pont került a Győri Nemzeti Színház
ősszel indított jótékonysági aukciójának vé-
gére. A teátrum, tisztelegve a négyszáz éve
született drámaíró nagysága előtt, az idei
évadot a Képzelt beteg című darabbal indí-
totta, Csankó Zoltánnal a címszerepben. A
formabontó előadás nemcsak a modern
rendezés miatt volt különleges, hanem azért
is, mert az előadás arculata egy győri fest-
ménnyel vált teljessé. 

Malasits Zsolt Molière-t ábrázoló műalko-
tását ugyanis jótékony célra ajánlotta fel,
a befolyt összeg jelentős részével a Ma-
gyar Gyermekmentő Alapítvány munkáját
támogatja. A társadalmi összefogás részt-
vevői az akció sikerét pódiumbeszélgetés-
sel és a Remember Woodstock kamara-
koncertjével ünnepelték a Kisfaludy Terem
előtt kialakított új pódiumszínpadon. „Na-
gyon különleges program volt ez a mai,

PÉNTEKEN NYIT A HÚSVÉTI VÁSÁR
Húsvéti vásár és ingyenes
programok várják a kicsiket és
nagyokat Győrben március 31.
és április 8. között.

Idén a Baross út és az Arany János utca ad
helyet a kézművesvásár pavilonjainak és csa-
ládbarát programsorozatának. Lesznek visz-
szatérő árusok, akiket a látogatók az előző
években már megszokhattak, de jönnek új
termelők, illetve szélesítik a termékpalettát
is. A gyerekeket fajátékokkal és különféle in-
gyenes programokkal várják. A Csónakos
szobor környéke igazi Húsvét-szigetté válto-
zik. A Csobolyó Néptáncegyüttes tél- és ron-
tásűző hagyományt elevenít fel április 1-jén,
szombaton 10 órától. A mintegy negyven
néptáncos egy szalmából és ágakból készült,
ember formájú bábot körbetáncolva, énekel-
ve vonul a Baross úti Sárkányölő Szent
György-szobortól az Arany János utcán át a
Rába-partra, ahol elégetik a kiszebábot, majd
a folyóba dobják. A húsvéti hétvégén pedig a
kicsik a „cumifára” akaszthatják dudlijukat, így
búcsúzhatnak el a cumizástól.

A kézműves vásár nyitvatartása:
Hétfőtől csütörtökig 10–17 óráig,
péntektől vasárnapig 9–17 óráig,
a záró napon (04. 08.) 9–14 óráig.

A részletes program a www.mufegyor.hu oldalon található.

MOLIÈRE KÖPÖNYEGE
Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Virág Lajos

Csankó Zoltán barátomról, színészi pályá-
jának indulásáról sok érdekességet meg-
tudhattunk – fogalmazott a múlt szombati
jótékonysági est házigazdájaként. „Azt kö-
vetően megtörtént az átadás-átvétel, a
festmény boldog tulajdonosa a Print Bro-
kers Team, Egyházi Zsolt ügyvezető elkö-

telezettje a társadalmi felelősségvállalás-
nak, küldetésünk célba ért.” 

Malasits Zsolt nem először karolt fel jó
ügyet, célja az is, hogy a társadalmi össze-
fogáson keresztül a kortárs művészet támo-
gatására irányítsa a figyelmet. 



AKantharosz Gála arra szerveződött,
hogy példát mutasson összefogásból,
és segítsen a nehéz helyzetbe került

gyermekeken, a velük foglalkozó közössé-
geken, és támogassa a rászoruló tehetsége-
ket. A gála jóvoltából eddig összesen több
mint 82 millió forintból sikerült a gyermekek
álmait valóra váltani.

A gála fővédnöke: dr. Nagy Andor, Magyar-
ország bécsi nagykövete és dr. Dézsi Csa-
ba András, Győr polgármestere. A műsor-
vezetők Borbás Marcsi és Fábián György.
Az est sztárvendégei: Nyári Károly és Szu-
lák Andrea.

20/2399-198
Győr, Vízmű utca 2.

Mindennemű 

HAUZER PÉTER
kárpitos

KÁRPITOZÁST
vállalok

INGYENES

FELMÉRÉS

Tizenegyedik alkalommal nyújt kezet egymásnak immár 11 megha-
tározó győri és Győr környéki civil szervezet, és rendez jótékonysági
gálaestet a Győri Filharmonikus Zenekarral és az ország neves borá-
szaival együtt a gyermekek álmainak megvalósításáért.

EGYEDÜLÁLLÓ KARITATÍV AUKCIÓ
KANTHAROSZ GÁLA

A hétfői sajtótájékoztatón Nyári Károly zon-
goraművész méltatta Győrt és a Győri Fil-
harmonikus Zenekart. Elmondta: a város
díszpolgáraként nagy öröm a számára, hogy
tehet a közösségért.

Silló István, a Győri Nemzeti Színház kar-
mestere az est zenei kínálatát mutatta be.
Kiderült, többek között olyan világslágerek
csendülnek fel, mint a Strangers in the
Night, a Besame Mucho, a My Way, a Hello
Dolly és a New York, New York.

Fábián Péter, a CarNet Zrt. ügyvezető igaz-
gatója elmondta, hogy korábban is támogat-
ták már a gálát, de nagy büszkeség számára
ezúttal főtámogatóként részt venni a ren-
dezvényen. Kiemelte, hogy mindig is fontos-
nak tartották a régiónkban a társadalmi sze-
repvállalást.

Dr. Strényer Ferencné Tünde a Csillagszem
Down Egyesület képviseletében arról beszélt,
hogy sikeresen pályáztak és a támogatásból
speciális tableteket vásárolnak a Down-
szindrómás fiataloknak, melyek segítségével
jobban fejleszthetőek a képességeik.

A szervezők az est teljes bevételét jótékony
célra fordítják. Idén 18 pályázót 17 millió fo-
rint értékben támogatnak. A borárverésből
és a tombolavásárlásból befolyó összegnek
köszönhetően ez a szám még nőhet.  

A gála a Richter Teremben április 13-án
18 órakor kezdődik.

Az Esterházy-palotában (Király utca
17.) Petőfi és kortársai Győrben cím-
mel látható kiállítás december 30-ig,
hétfő kivételével 10 és 18 óra között.
Április 4-én 17 órakor nyílik az „Akik
maradtak” című, a Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti Szakgimnázium 13. évfo-
lyamos képzőművész tagozatos diákjai -
nak kiállítása a Borsos Miklós Időszaki
Kiállítótérben (Apor Vilmos püspök tere
2.). A tárlat április 23-ig tekinthető meg
hétfő kivételével 10 és 18 óra között.
A Cowboyok és indiánok – Legendás vad-
nyugat című tárlat április 15-én 16 órakor
nyílik az Esterházy-palotában (Király utca
17.). Szeptember 3-ig tekinthető meg,
keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Április 21-én 17 órától látható a „Meg-
vesszük Győrt és bástyája mienk” – A
végvár törökkori ostromai című tárlat
a Magyar Ispitában (Nefelejcs köz 3.).
Megtekinthető december 30-ig.
Április 29-től látogatható a Patkó Imre
Gyűjtemény – 20. századi magyar és nyu-
gat-európai művészet elnevezésű kiállítás
a Vastuskós házban (Széchenyi tér 4.).
A Várkazamata, Kőtár (Bécsi kapu tér
5.) április 15-től látogatható hétfő ki-
vételével 10-től 18 óráig.

Április elsejétől ismét látogathatók
a Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum kiállítóhelyei. Idő-
szaki tárlatokkal és állandó kiállí-
tásokkal is várják a látogatókat.  

ISMÉT NYITVA
A MÚZEUM!

2023. március 31.10
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Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
munkatársat keres: 

• OSZTÁLYVEZETŐ
ÁPOLÓ

munkakörbe.

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

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

www.eeszi.hu

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése
2023. március 28-án tartott ülésén
módosította a helyi parkolási rende-

letet, amelynek alapján 2023. március 29-
től a felszíni fizető parkolóhálózat III. övezeti
részében (III/A., III/B., III/C., III/D. övezet)
azok jogosultak lakossági parkolási bérlet
vásárlására, akik a III. övezet jogosultsági te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkeznek, il-
letve azok is, akik a III. övezet jogosultsági
területén tartózkodási hellyel rendelkeznek
és Győr közigazgatási határán belül egyéb
területen van állandó lakóhelyük is.

2023. március 28. napjával az előzetes érté-
kesítési időszak lezárult, ezért 2023. március
29-től már azok is vásárolhatnak lakossági
parkolási bérletet, akik a III. övezet jogosult-
sági területén tartózkodási hellyel rendelkez-
nek és Győr közigazgatási határán belül
egyéb területen van állandó lakóhelyük is.

A fizetőparkoló-hálózat bővítésével érintett
területekre vonatkozó bérletek megváltásá-

TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁGI PARKOLÁSI
BÉRLETVÁSÁRLÁSRÓL

ról legkésőbb 2023. április 20-áig kell gon-
doskodni. A szolgáltató 2023. április 20-áig
csak figyelmeztet.

A bérletek megvásárlására személyesen a
Győr-Szol Zrt. Jókai utcai és Orgona utcai
ügyfélszolgálati irodáiban van lehetőség.

Akik nem jogosultak kedvezményes lakos-
sági bérlet igénybevételére, válthatnak
mind a III. övezet egyes részeire, mind az
egész parkolási hálózatra érvényes rend-
számhoz kötött bérleteket. Erre van lehe-
tőségük azoknak is, akik a bővítéssel érin-
tett területen nem rendelkeznek állandó
lakóhellyel, de például munkahelyi elfog-
laltságuk miatt rendszeresen ott parkol-
nak. A nem lakossági bérletek díjai ugyan-
csak megtalálhatóak a www.gyorszol.hu
internetes oldalon.

A parkolóhálózat bővítésével kapcsolatos
további információkat folyamatosan közli a
szolgáltató hivatalos honlapján.

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján értékesíti 
2023. április 26-án:
• Győr, Fürdő köz 4.; lakás, lakás; Hrsz.: 6815/A/4 és 6815/A/6; Nagyság: 24 m2 és 11 m2; Kikiáltási ár: 15.000.000 Ft 
• Győr, Festő utca 15.; lakás; Hrsz.: 7957/A/2; Nagyság: 44 m2; Kikiáltási ár: 16.000.000 Ft,
• Győr, Ady Endre u. 7/B.; lakóház, udvar, gazd. ép.; Hrsz.: 10454; Teleknagyság: 770 m2; Kikiáltási ár: 135.000.000 Ft,
• Győr, Festő utca 27.; lakás; Hrsz.: 7967/A/2; Teleknagyság: 34 m2; Kikiáltási ár: 12.000.000 Ft,
• Győr, Szitásdomb, kivett beépítetlen terület; Hrsz.: 12894; Teleknagyság: 909 m2; Kikiáltási ár: 22.000.000 Ft+áfa,
• Győr, Szitásdomb, kivett beépítetlen terület; Hrsz.: 12895; Teleknagyság: 961 m2; Kikiáltási ár: 25.000.000 Ft+áfa.

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

Fotó: O. Jakócs Péter
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Ez a lehetőség csak a szélcsendes időre
vonatkozik 8 és 17 óra között. Fontos
tudni azt is, hogy ünnepnapokon, vagyis

április 7-én, 9-én és 10-én nem engedélye-
zett az égetés. 

Köznevelési, egészségügyi, szociális, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi intézménnyel köz-
vetlenül szomszédos ingatlanon, annak mű-
ködési ideje alatt tilos égetni! Ugyancsak ti-
los az égetés a szomszédos telektől 10 mé-
teres, a saját telken lévő épülettől 5 méteres
távolságon belül! A tüzet soha ne hagyjuk
felügyelet nélkül!  

Ugyanakkor ne feledjük, hogy az égetés
rendkívüli módon szennyezi a levegőt, ezért
inkább az avart, a levágott füvet, az ágakat,
gallyakat házilag hasznosítsuk. A ledarált fa-
ág könnyebben komposztálható. Mulcsként

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

ÁPRILISBAN LEHET ÉGETNI

A városi közgyűlés döntése értelmében idén tavasszal, április 1–30.
között égethetjük el az ágakat és a fás szárú kerti hulladékokat.

A kis kertet gondozók számára sok esetben ne-
hézséget okoz a tavaszi metszés során keletke-
zett nyesedék elhelyezése, darálása vagy kom-
posztálása. Ilyenkor a zöldhulladékot leadhatjuk
a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. által működtetett hulladékudvarokban, vagy
aprítva a biohulladék gyűjtésére alkalmas edé-
nyekbe tehetjük. Elsősorban a levágott, beteg
faágakat javasolt ide helyezni, mert azokat a
Sashegyi Hulladékkezelő Központban darálás
után, ipari körülmények között komposztálják.
Így a betegséget okozó baktériumok, gombák,
kártevők biztosan elpusztulnak.

szétteríthetjük a növények alatt, ezzel meg-
akadályozhatjuk a gyomok terjedését, ned-
vesen tarthatjuk a talajt, így kevesebbet kell
locsolnunk. A mostanában egyre népsze-
rűbb magaságyások készítésekor is jól jöhet.

„Imádom és szívvel-lélekkel csinálom, de az
elmúlt tíz évben a fizetésemet a rászorulók-
ra áldoztam, ezért úgy gondoltam, kell vala-
milyen megoldást találnom, hivatalossá kell
tennem, mert már nem bírom tovább finan-

A társadalmi felelősségvállalás jegyében gondoskodik rászorulókról immár tíz éve Füzi Judit. Most
hazai és külföldi minták alapján adományboltot nyit.

ADOMÁNYBOLT NYÍLIK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

szírozni. Mindennap ülök a kocsiba munka
után és megyek, cipőt viszek, gyógyszert vi-
szek, enyhülést viszek. Ezért létrehoztuk a
Mézeskalács Jótékonysági Egyesületet és
jótékonysági boltot nyitunk” – meséli Judit.

A hölgynek vannak támogatói Tirolból, Né-
metországból, Kanadából, de a győriek is

jeleskednek az adományozásban. Felaján-
lásokat folyamatosan várnak, mint például
jó állapotú ruhákat, cipőket, vagy bármi-
lyen használható háztartási eszközt és
tartós élelmiszert. Húsvét táján nagy
igény van a tavaszi díszekre, tojásra és
élelmiszerre.

„Az adományok egy részét a rászorulók kö-
zött osztjuk szét, az üzletben azonban pén-
zért adjuk a holmikat, azért, hogy a befolyt
összegből újabb adományokat vásárolhas-
sunk. Aki bejön hozzánk, jelképes összegért
– 200 forintért egy pólót, százért egy gye-
rekpólót – vásárolhat nálunk, megszabunk
egy alacsony árat, de ettől persze lehet töb-
bet is fizetni” – hangsúlyozza Füzi Judit.

A tervek szerint a Bornemissza u. 8. szám
alatt, kedden és szombaton 9-től 12-ig tar-
tanak nyitva, egyelőre azonban a működési
engedélyre várnak. Füzi Judit addig is fogad-
ja az adományokat és várja azokat, akik se-
gítségre szorulnak. Érdeklődni a 20/428-
6652-es telefonszámon lehet.
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AGyőr-Moson-Sopron Vármegyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-
tálya és a Győr-Moson-Sopron Várme-

gyei Büntetés-végrehajtási Intézet közös
programjának keretében középiskolások is lá-
togatást tehetnek a győri börtönbe. Persze
vannak rajtunk kívülálló történések is, de több-

nyire a saját rossz döntése miatt kerül rácsok
mögé az ember. Erre utal a program elnevezé-
se is: „Te melyik utat választod?”, a diákok pedig
a 15–18 éves korosztályból kerülnek ki. 

Láthatták a mozgáskorlátozási eszközök
felhelyezését, és azt, hogy miként lehet ve-
zetőszáron mozogni. Egy fogvatartott vál-

BÖRTÖNBE VISZIK A KÖZÉPISKOLÁSOKAT
Azért kattant ideiglenes a zár a diákok mögött, hogy testközelből
láthassák, mi lehet a következménye egy-egy rossz döntésnek. A
börtön rendezett folyosói, a zárka puritánsága és az egyik fogva-
tartott beszámolója vélhetően mély nyomokat hagyott bennük. 

„Ha visszatekerhetném az idő kerekét, 14-
15 éves koromig tenném. Jobban lefoglal-
nám magam és a barátaim is jobban meg-
válogatnám. Nektek is ezt javaslom egyéb-
ként, hogy legyenek álmaitok. Itt bent a csa-
ládomon kívül a szabadság hiányzik a leg-
jobban. Ha kiengednek, az lesz az első, hogy
keresek munkát, mert szeretnék autószere-
lőnek tanulni” – zárta a fiatalember, majd
megmutatta a zárkáját: egy vaságy matrac-
cal, egy asztal hokedlivel és egy szekrény az
összes berendezés.

„Nem könnyű itt bent az élet. Viszont azt is
tudom, ha nem kerülök börtönbe, akkor már
valószínűleg nem élnék…” – búcsúzott a
diá koktól.

„A rendőrséggel való együttműködésnek
köszönhetően mi is lehetőséget kapunk a
fiatalok prevenciójára és ez nagyon hasz-
nos” – kezdte Hajdu Melinda BV-száza-
dos, sajtóreferens, majd így folytatta: „A
fogvatartottak jóvátételi lehetőségeként
is működik ez a program, mert aki átéli,
milyen börtönben lenni, az megpróbál
tenni azért, hogy a fiatalok ne kövessék el
ugyanazokat a hibákat, amiket ők elkövet-
tek” – zárta.

„Az iskolai prevenció során a fő feladatunk,
hogy a fiatalok megtanuljanak felelősségtel-
jes döntéseket hozni, és mindezt olyan él-
ményszerű programokkal szeretnénk segí-
teni, hogy az ismeretek a személyiségük ré-
szévé váljanak” – mondta Walczer Zsuzsan-
na rendőr őrnagy, bűnmegelőzési tanács -
adó. „Itt szembesültek azzal, hogy ami eddig
természetes volt, az egy rossz döntéssel
teljesen összeomolhat. Ezt a programot
szeretnék egyre több középiskolának is fel-
ajánlani, természetesen teljes körű előzetes
felkészítést és tájékoztatást követően” –
zárta az őrnagy.

lalta, hogy beszélget a fiatalokkal. Kábító-
szerrel való visszaélés és kereskedelem
vádjával tartóztatták le, 6 év 6 hónapot ka-
pott. Ma már dolgozhat az anyagellátó rak-
tárban és kitanulhatta a szobafestő szakmát
is. Ha sikerül, akkor szeptember 15-én ked-
vezménnyel szabadulhat, ha mégsem, akkor
még 2 év vár rá a rácsok mögött.

„Rossz társaságba keveredtem, egyre több
buli volt, én meg elkezdtem kábítószerezni.

Próbáltak óvni az igazi barátaim, de nem
hallgattam rájuk. Megismerkedtem dílerek-
kel, s eldöntöttem, én is árulni fogom. Oko-
sabbnak hittem magam, de egyszer min-
denkit elkapnak…” – mesélte a férfi, aki azt
is elmondta, a legnehezebb az volt, amikor
az édesapja elhunyt, s nem tudta a gyászát
úgy megélni, mint kint. 

Az egyik diák önként vállalta a bemutatót

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor 
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Szerző: Nagykutasi Viktor
kertész-szakíró

Fotó: shutterstock.com/Cho Gakyung

Ahónap közepétől már a kapára is
szükségünk lesz: a szamócaágyások
talaját kell meglazítanunk, s közben a

beteg leveleket is érdemes eltávolítani. A ka-
pálással egy menetben érdemes az előző évi
mulcsréteget a talajba bedolgozni és a mun-
ka végeztével akár már az új réteget lerakni.
A legjobb a szalmával való takarás, a gyo-
mosodás és a gombás betegségek megjele-
nése is csökkenthető.

Érdemes már előre gondolni a száraz nyári
napokra, és a víztározó hordókat, dézsákat
a fagyok elmúltával „üzembe állítani”. A télire
letakart kerti csapok, vízórák kitakarását is
elvégezhetjük, mert egyre több kerti mun-
kához lesz szükségünk vízre. 

Téli segítőink, az énekesmadarak megkezdik
a fészeképítésüket. Segítsünk nekik, hogy a

A tavaszi napsugár hatására ébredni kezd a gyümölcsöskert. Először a ribiszke, a mandula és a kajszi-
barack indul meg, azt követi az őszibarack és a többi csonthéjas, legvégül az alma és a körte. Sajnos
a legkorábban kihajtó fák vannak kitéve legjobban a fagyveszélynek. A március, április a kertbarátok
számára a legsűrűbb hónapok. 

A KERTÜNK ÉS A TERMÉSZET IS ÉBREDEZIK
macskák ne tudják leverni, kirabolni a fész-
keiket, és óvatosan dolgozzunk az olyan fák-
kal, bokrokkal, ahol fészek van. A hónap ele-
jén még nem késő kitenni a mesterséges fé-
szekodúkat, a bejáratuk lehetőleg déli vagy
délkeleti irányba nézzen.

Gyümölcsfa választásánál ne csak a saját
igényünket, hanem az adott faj igényét is
vegyük figyelembe, így sok kellemetlenség-
től tudjuk magunkat megkímélni és a fáink
is hosszú életűek lesznek. A tavaszi fák te-
lepítése előtt figyeljünk rá, hogy a legtöbb
gyümölcsnek porzópárra van szüksége,
amelynek lehetőleg 100-150 méteren belül
kell lennie. Ennek érdekében érdemes lehet
a szomszédokkal is beszélgetni arról, kinek
milyen fajtái vannak, mert így kölcsönösen
megoldható a beporzás.

Ültessünk málnát, szedret!
A jól előkészített, gyomoktól – főleg taracktól
– mentes talajba 50 cm tő-, illetve 150-180
cm sortávolságra ültessük a gyökeres sarja-
kat, majd 20-25 cm-re vágjuk vissza őket. Az

ültetést követően a talajt jól tömörítsük és ön-
tözzük be. Érdemes már most a kordont elké-
szíteni, ami közé „betereljük” a fejlődő hajtá-
sokat. Mostanában nagyon kezd elterjedni a
fekete tüskétlen szeder. Kordonra vagy kerí-
tésre is futtatható, 2,5-3 méterenként ültes-
sünk egy tövet. Egy tőről 3-4 vesszőt húzzunk
csak el, a többit el kell távolítani. Ha nagyon
sűrűre hagyjuk, akkor gombás fertőzés léphet
fel az érő gyümölcsöknél. Nagyon kedvelt és
nosztalgikus gyümölcs a naspolya, ezt is most
érdemes ültetni. Félárnyékos kertben is jól te-
rem, és fának vagy bokornak is nevelhető. 

Sok kertbarátnál megjelent az áfonya a kis -
kertekben. Ez nagyon finom és egészséges
gyümölcs, de sajnos kényes is, csak nagyon
savanyú talajban érzi jól magát. Ha ezt nem

tudjuk biztosítani, inkább ne is kísérletezzünk
vele, vagy ültessük dézsába, amelybe sava-
nyú földet teszünk. Az elültetett növények ta-
laját fenyőtű- és savanyú tőzegtakarással
tudjuk savanyúvá tenni, úgy tartani. Az áfo-
nyán metszeni a letermett, földre lehajló vagy
nagyon elágazó vesszőket kell, egy-egy bok-
ron 6-8 vesszőt hagyjunk meg.

El kell kezdeni a növényvédelmet is, a perme-
tezést, a tavaszi lemosó permetezést; ezzel a
munkával elsősorban nem a termést, hanem
a fáinkat védjük meg. Erre a legalkalmasabb
időpont a 10-15 °C-os hőmérséklet, szél-
csendes idő, és a legfontosabb, hogy a keze-
lendő növény rügyei „mozduljanak meg”, azaz
a rügyek pikkelylevelei nyíljanak szét. Lemosó
permetezést legjobb a háti permetezővel vé-
gezni, lényege, hogy az ágak végétől a törzsön
át a gyökérnyaki részig mindent fedjen le a
permetlé, folyjon végig a fán. 

EGYEZTESSÜNK  
A SZOMSZÉDOKKAL,
KINEK MILYEN 
FÁJA VAN, MERT ÍGY 
KÖLCSÖNÖSEN 
MEGOLDHATÓ 
A BEPORZÁS.
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Hozzávalók 4 főre 
1 db hátsó csülök, 2 kg burgonya 
0,5 kg vöröshagyma, 3 db babérlevél 
1 fej fokhagyma, só, pár szem egész bors 
0,3 kg kenyérszalonna
0,25 dkg sertészsír  

Acsülköt feltesszük egy fazékba főni,
hozzáadjuk a babérlevelet, a fél fok-
hagymát, az egész borsot, sózzuk, és

1 db vöröshagymát rakunk még a főzővízbe.
Külön edényben, sós vízben megfőzzük a
cikkekre vágott burgonyát. Vigyázzunk, hogy

A húsvéti lakomák sztárja a csülök. Esszük főzve, sütve, füstölve. Tormával, főtt tojással, újhagymával,
foszlós kaláccsal. Kovacsics Koksza István, a Panír séfje egy olyan húsvéti csülökreceptet mutat, amihez
nem kell sem tojás, sem torma, mégis olyan fogást készíthetünk, amivel biztos sikert aratunk. Jövő
csütörtökön este a Győr+TV adásában meg is nézhetjük, hogy készül a csülök a’la Koksza.

Kovacsics „Koksza”
István séf

ne főjön szét, inkább kicsit ress maradjon. A
maradék hagymát cikkekre vágjuk, és a fél
fej fokhagymát is felszeleteljük. A szalonnát
kis kockákra vágjuk, kipirítjuk, hozzáadjuk a
hagymákat, picit megsózzuk és ressre süt-
jük. Amikor megfőtt a csülök, kicsontozzuk

és kockára vágjuk. Összekeverjük a hagy-
más raguval, a burgonyával, és egy tepsibe
rakjuk. A tetejére sertészsírt kanalazunk és
betesszük sülni a sütőbe, 160 fokon kb. 35-
40 percet hagyjuk pirulni. Tálalásnál sava-
nyúságot adunk hozzá.

HÚSVÉTI CSÜLÖKLAKOMAKOKSZA MÓDRA
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facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

Eredet
A Volkswagen Type 2, majd T1 néven gyártás-
ba került első Volkswagen haszonjárművet a
Bogár alapjaira építették, ami 1949-től kezdte
meghódítani az utakat és vált egy korszak
ikonjává. A T2 a továbbfejlesztett változat, a
T3 pedig még farmotoros, de a ’80-as évek di-
vatját követő, szögletes dobozt formáló kis-
busz volt. A VW busz, a „transporter” sikere
műszaki felépítésének egyszerűségében és
kedves formájában rejlett. 2023-ban, majd’
75 évvel a T1 bemutatkozása után az ID.Buzz

indul hódító útjára. A recept a wolfsburgiak jö-
vőbe mutató, villamosítási stratégiáját elnéz-
ve hasonló a „bogarashoz”. Az ID.3 és az MEB
platform adja az alapot, amire most (több ID
modell után) az ID.Buzz is megépült.

Szerethető
Az ID.Buzz egy jelenség. A négykerekű, ami
mellett megállnak az emberek, megcsodálják,
fotózkodnak vele. A 4,7 méteres kisbusz orra
turcsi, a VW jelvény tányér méretű, „arca” mo-
solyog. Közel 2 méter széles és körülbelül
ugyanilyen magas, így tömbszerűen áll az
úton. A feláras kétszínű fényezés „hippi-bu-
szos”, könnyed stílust ad az egyébként 2,3
tonnás járműnek. A nagy tömeg a tetemes,
nettó 77 kWh teljesítményű akkupakk miatt
van, amit a padlóba építettek. De ez meg sem
kottyan a 204 lóerős villanymotornak, mely a
hátsó tengelyt forgatja – lendületesen moz-
gatja a kocsit. A belső tér sok színben választ-
ható, alapvetően világos és vidám, fabetéttel
és újrahasznosított anyagokkal tűzdelt. A
high-tech fedélzeti rendszer minimalista ke-
zelőszervei letisztult hangulatot árasztanak
és a használata egyszerű és intuitív. Több
gombcsoport segíti a világítás, tükrök, klíma
és az elektromos nyitású hátsó ajtók kezelé-
sét. A többi funkció és a szórakozás a nagy-
méretű központi képernyőn érhető el. Így a
telefontükrözés is. A kormány mögött pedig
csak a leglényegesebb információk olvasha-
tók le, egy 5,3 colos egér-mozin.

Zöld menet
A suhanás az ID.Buzz-zal csodás. A forgalomra
az óriási ablakfelületeken kitekintve, a világos
vezetői környezetben ülve minden pillanat
öröm. Az elektromos ergoComfort ülések, két-
oldali könyöklők tévézőfotel hatásúak. Az akár
422 kilométeres hatótáv könnyen elrepül, mert
a Buzz igazi kirándulóautó. Ha lemerül és talá-
lunk gyorstöltőt, akár több mint 190 kW-os tel-
jesítménnyel is rekreálhatjuk a cellákat – 5–
80%-ra 30 perc alatt! A busz egyelőre öt kényel-
mes üléssel, óriási, emelt padlós csomagtérrel
és megannyi apró figyelmességgel hódítja meg
mindenki szívét: mosolygó arcot ábrázoló be-
tétek a kilincsek mögött, Buzz sziluett itt-ott az
utastérben, testre szabható hangulatfények,

USB-C töltőhely szinte minden ajtóban, 220 V
konnektor és így tovább. Ezt olyan egyedi meg-
oldás tetézi, mint a kulcsot követő, üdvözlő IQ
fényszórók. Melyek talán arra is rávilágítanak,
hogy a 28 millió forintról induló árlista senkit ne
rettentsen el. Hiszen nem egy átlagos elektro-
mos autót, hanem egy jól (ki)használható igazi
ikont kapunk ennyiért. Amit mindenki csodál,
cserébe mindenkit felvidít. (x)

A Volkswagen ID.Buzz a múlt és
jövő találkozása. A legendás T1
busz stílusára, koncepciójára és
sikerére építve itt a villamos
hajtású kisbusz, mely mindenki
szívében helyet keres.

MÚLTBÓL A JÖVŐBE

Szöveg és fotó: Nagy Viktor

TESZT VOLKSWAGEN ID.BUZZ PRO

Múlt és jövő találkozása
A T1 és az ID.Buzz között meglepően
sok a hasonlóság – a formai jegyeken
felül. A T1 a Bogárnál áramvonalasabb,
a Buzz pedig konkrétan 0,29-es légel-
lenállású, ami nem rossz a száguldó
dobozoktól. A hátsókerék-hajtás, és
hátra, a padló alá épített motor (és ak-
kumulátorpakk) is azonos koncepció
szerint készült. Erre még rá is játszik a
magasított (kiszerelhető) rakodószint,
ami adott esetben egy síkba hozza a
rakteret a ledöntött hátsó ülésekkel. A
rövid orr miatt a vezetési élmény egye-
di, az ID esetén hiába előrébb van az
első tengely, nem alattunk, ahogy a T1
idején, a háromméteres tengelytávja
mellett a 11 méter körüli fordulókör
miatt igazi városi cirkáló tud lenni.
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Április 1-jétől tavaszi, nyári nyitvatartási
rend szerint üzemelnek a GYHG Győri Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékud-
varai. A győri hulladékudvarok (Nép u., Ötház
u., Pápai u., Szitásdomb u., Homoksori u.,
Sashegy–Külső Fehérvári út 1.) a megszo-
kott napokon, de 10 és 18 óra között lesz-
nek nyitva. A Reptéri úti hulladékudvar tech-
nikai okok miatt zárva van. A vidéki hulla-

A GYHG tájékoztatja a lakosságot, hogy a cég
működési területén a hulladékszállítás a hús-
véti hosszú hétvégén (április 7-én, 8-án, 9-én
és 10-én) változás nélkül történik. A szolgál-
tatással érintett címeken a megszokottak
szerint reggel hat órára kérik kitenni ürítésre
a hulladékgyűjtő edényeket. A győri hulladék-
udvarok április 7-én, 9-én és 10-én zárva
lesznek. Április 8-án a győri hulladékudvarok
a rendes nyitvatartás szerint, 10 és 18 óra kö-
zött vehetőek igénybe. A Reptéri úti hulladék-
udvar technikai okok miatt zárva van. A nem
győri hulladékudvarok április 7-én, 8-án, 9-én
és 10-én zárva tartanak. Április 7-én, 8-án, 9-
én és 10-én a GYHG Bartók Béla úti ügyfél-
szolgálati irodája zárva lesz, a telefonos
ügyfélszolgálat nem működik.

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

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS AZ ÜNNEPEK ALATT

A TEMETŐK NYÁRI
NYITVATARTÁSA
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a hozzátartozó-
kat, hogy a Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfa-
lui, Újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malom-
sori és Koroncói úti köztemetők április 1-jétől
mindennap 7 és 20 óra között látogathatóak.
A héten megkezdték a téliesített kutak üzem-
be helyezését. A munkálatok fokozatosan zaj-
lanak, a húsvéti ünnepekre valamennyi sír-
kertben lesz vízvételi lehetőség.

ÍGY LESZNEK NYITVA A HULLADÉKUDVAROK
dékudvarok a szokásos napokon később
nyitnak és később zárnak. A hulladékudva-
rok aktuális nyitvatartása a www.gyhg.hu
weboldalon, vagy a Hulladék 112 applikáció -
ban olvasható. A lakossági felhasználók a jo-
gosultság igazolását követően háztartási
mennyiségben továbbra is környezetbarát
módon és külön térítés nélkül helyezhetnek
el hulladékot a hulladékudvarokban.

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

Virágvasárnapi Passió lesz a győr-újvárosi Urunk szí-
neváltozása templomban április 2-án, vasárnap 11
órakor az Újvárosi Művelődési Ház Kórusa közreműkö-
désével.  > > >

„A hit fénye” címmel április 3-án, nagyhétfőn nyílik
meg Csizmadia István győri festőművész önálló kiállí-
tása a Triangulum Galériában. Köszöntőt mond dr. Ve-
res András megyés püspök, a tárlatot dr. Bacsek Júlia
művészettörténész nyitja meg.  > > >

„Akik maradtak” címmel nyílik kiállítás a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Szakgimnázium 13. évfolyamos diák-
jainak a Rómer-múzeum Borsos Miklós Időszaki Kiál-
lítóterében április 4-én, kedden 17 órakor. A kiállítás
április 23-ig látogatható, hétfő kivételével mindennap
10 és 18 óra között.  > > >

Húsvét alkalmából stációbejárást tart április 5-én,
szerdán 17 órakor a győri Német Önkormányzat. Ta-
lálkozó: Győr, Kazinczy utca 4. Regisztrálni a nemeton-
kormanyzatgyor@gmail.com címen lehet.  > > >

Április 6-án, csütörtökön 17 órai kezdettel ismét Alzhei -
mer Cafét tartanak a Danubius Hotel Rábában. A házi -
gazda dr. Varga Gábor pszichiáter. Az előadó dr. Menyhárt
Miklós háziorvos, az első magyarországi Alzheimer Café
alapítója. Téma: „Mindannyian cipelünk valamit, köny-
nyebb, ha egy kicsit együtt cipelhetjük – Megoldások ke-
resése demenciával érintetteknek.”  > > >

Cserók Placc lesz április 7-én 7.30-tól 12 óráig Győr-
szentivánon, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont sátrában. A családokat tojásfestés, fajátékok, sor-
versenyek, ugrálóvár, állatbemutató, állatsimogató és
sok más program várja.   > > >

A Kortárs irodalmi estek sorozat következő vendé-
ge Závada Péter költő, drámaíró, zenész, a beszél-
getőtárs Szántó Dániel, színész-drámatanár. A
program április 3-án 19 órakor kezdődik a Központi
Könyvtár Felnőtt Olvasószolgálatán (Győr, Herman
Ottó u. 22; I. emelet). > > >

Grandpierre Atilla – Szkíták Trójában című előadását
hallgathatják meg az érdeklődők április 5-én 18 órá-
tól ingyenesen a Kereskedelmi és Iparkamara szék-
házában (Szent István út 10/A). > > >

PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi
Osztály Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport
pályázatot hirdet 

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolat-
ban további információ a gyor.hu honlapon,
a Pályázatok menüpont alatt érhető el.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

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

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

Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/ka-
zánkezelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középisko-
lai végzettség. Foglalkoztatás jellege: jól tervez-
hető 12 órás, folyamatos munkarend. Feladat-
kör: a megfelelő vízminőség biztosítása, gőz- és
forróvíz-kazánok üzemeltetése, geotermikus hő -
átadó állomás felügyelete, rendszeres karbantar-
tási tevékenység

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

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

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

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

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség; 
elektrikusi minősítő vizsga

Bérezés megegyezés szerint.

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

FUTÉSSZERELO

MUSZERÉSZ

GÉPJÁRMUVEZETO

VILLANYSZERELO

VILLANYSZERELO-ELEKTRIKUS

HEGESZTÓ́
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APannon-Víz Zrt. rajzpályázatot hirde-
tett a működési területéhez tartozó
nevelési és oktatási intézmények

óvodás és általános iskola alsó tagozatos di-
ákjai részére. A pályázat célja, hogy felhívjuk
a fiatalok figyelmét a felszíni és felszín alatti
vizeink védelmének, megőrzésének, fenn-
tartható felhasználásának és a szennyezések
elkerülésének fontosságára. Előcsalogatva
ezzel a gyermekek fantáziá ját, kreativitását.

A „Kincsünk a víz” című rajzpályázatunk kö-
zel 400 gyermeket ihletett meg. Ők megmu-
tatták, hogyan segítenék a Föld megmenté-
sét, élőhelyeink, környezetünk és vizeink
tisztaságának megóvását, valamint hogyan
takarékoskodnak a vízzel.

Versenyünkre szebbnél szebb alkotások ér-
keztek, melyek közül szakértő zsűri válasz-
totta ki a legjobbakat, kiemelt figyelemmel
a pályázat témájára, az alkotó látásmódjára
és a kreativitásra.

Korcsoportonként az első öt helyezettet tár-
saságunk értékes ajándékcsomaggal díjaz-
za, valamint a legtöbb rajzot beküldő 3

A korábbi évekhez hasonlóan társaságunk idén is alkotásra buzdí-
totta a fiatalokat a vízvédelem jegyében.

DÍJAZZUK A KREATIVITÁST!
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt./Borsi Viktória

intézmény pályázóit vendégül látjuk – egy
előzetesen egyeztetett időpontban – a
győr-szabadhegyi víztoronyban.

Rajzpályázatunk nyertesei óvodás kategó-
riában: 1. helyezett: Jakus Hanna; 2. helye-
zett: Miletics Olivér; 3. helyezett: Andorkó Alt
Alexandra; 4. helyezett: Zahari Liza; 5. helye-
zett: Szücs Iringó Zita. Rajzpályázatunk nyer-
tesei általános iskola alsó tagozatos kategó-
riában: 1. helyezett: Herczeg Léna; 2. helye-
zett: Kormos Lili; 3. helyezett: Melczer-Rákos
Tamara; 4. helyezett: Csizmadia Luca; 5. he-
lyezett: Virányi Virág.

RAJZPÁLYÁZAT KICSIKNEK A PANNON-VÍZ ZRT.-NÉL

Iskolás korcsoport 1. helyezett: Herczeg Léna
(Győr-Ménfőcsanak, Petőfi-iskola)

Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek rajzpályázatunkon és gratulálunk a kicsiknek
gyönyörű alkotásaikhoz!

A GYŐRI VÁSÁRCSARNOK áp-
rilis 7-én, pénteken zárva tart.
Április 8-án, szombaton 6–14
óráig azonban bőséges hús-
véti kínálattal várják a vásárló-
kat. A családoknak tojásfestő
work shopot tart Kóczánné Ács
Szilvia, a szalmafonás rejtel-
meibe pedig Szabó Karola
szalmafonó ad betekintést 9
és 12 óra között. A Dunakapu
téri piacon április 8-án, szom-
baton 6 és 14 óra között kínál-
ják friss tavaszi portékáikat az
árusok, a húsvéti asztalra való
finomságokat. A Virágpiacon
pedig szombaton 6 és 14 óra
között válogathatunk a vágott
virágok és ültetésre váró nö-
vények között.



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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Aspanyol edző 2021 nyarán érkezett
Győrbe, előtte Magyarországon a
DVTK-nál dolgozott, ahol a szintén

spanyol Fernando Fernandez segítőjeként
tevékenykedett mint pályaedző. Az ETO-nál
először az U19-es csapatot irányította, majd
az aktuális szezonban már az ő vezetésével
vágtak neki akadémistáink az NB III.-nak.

Az ambiciózus, fiatal tréner szeretné, ha a
csapat felszabadultan és eredményesen ját-
szana a jövőben, amivel visszacsalogatják a
szurkolókat a lelátóra.

„Labdarúgó-pályafutásom során a spanyol
másodosztályban játszottam. Huszonnégy
éves koromban sajnos volt két súlyos sérü-
lésem, ekkor döntöttem el, hogy edző sze-
retnék lenni. Miután elvégeztem a tanfolya-
mokat, és megszereztem a szükséges papí-
rokat, Fernando Fernandez, aki jelenleg a
Real Betisnél dolgozik Manuel Pellegrinivel,
hívott, hogy dolgozzunk együtt, és megadta
a lehetőséget, hogy a pályaedzője legyek.
Pár évnyi spanyolországi közös munka után
kerültünk Magyarországra a DVTK-hoz, ahol

ő korábban játszott. Ekkor kezdtem el meg-
ismerni Győrt, Fernando csodálatos dolgo-
kat mesélt a városról, a stadionról, a szurko-
lókról, ráadásul abban az időben nyert az
ETO bajnokságot, mikor ő még a pályán volt. 

Amikor úgy döntöttem, hogy visszajövök
Magyarországra dolgozni, felvettem a kap-
csolatot az ETO-val, és szerencsére meg is
kaptam a lehetőséget itt az U19-es csapat-
nál. Lépésről lépésre, kemény munkával
most ott tartok, amiről az első naptól kezdve

Mireider Máté

GRAZIE, 
MARCO!
Hétfőn ismét tétmeccset játszott a
válogatott. Sokaknak mellékes téma,
újra előbújnak azok is, akik már 30
évvel ezelőtt is tudták, hogy a magyar
foci semmit nem ér. Több százezer
magyarnak – köztük nekem is – pe-
dig rendkívül fontos. Mert a váloga-
tott meccseire járni nem csak a
sportról szól. Ez egyfajta rítus; han-
golódást igényel, felkészülést lélek-
ben (is), a meccs közeledtével előke-
rülnek a nemzeti színnel szőtt mezek,
vagy a fekete ruhák – ki melyik szek-
torban szurkol. Mert a „kapu mögött”
bizony fekete ruhát és pontos meg-
jelenést kérnek a hivatalos magyar
szurkolói csoport szervezői. A kore-
ográfia, az erőt sugárzó megjelenés,
a közös, szervezett szurkolás része
ez, és fociban bár sok jó meccsünk
volt mostanában, még nem vagyunk
az élvonalban, de szurkolásban a vi-
lág legjobbjai közé tartozunk. Szur-
kolni azonban akkor lehet igazán
szívből, ha jó a közösség, és jó a csa-
pat. Egy jó közösség át tudja segíteni
a csapatot egy nehezebb időszakon,
és viszont: egy jó csapat olyan élmé-
nyeket adhat a közösségnek, ami fe-
ledtetni tudja a hétköznapok nehéz-
ségeit is. Ezekhez előbb szükség van
a játékosokra, akikért megéri majd ki-
menni a stadionba. És itt jegyezzük
meg: ezt a leckét néhány klubcsapat-
nál is megfontolhatnák. Vannak
ugyan tehetséges játékosaink, de a
nemzeti tizenegy mutatott játéka jó-
részt Marco Rossinak, a legmagya-
rabb olasznak köszönhető. Harminc
évnyi nihil után 2015-ben elindult va-
lami a magyar válogatott környékén,
de igazán stabil megoldást Rossi ér-
kezése jelentett. Előttünk a mostani
Eb-selejtezőcsoport, ahol valós esély
van az egyenes ági kijutásra, nem pe-
dig „számolgatós, reménykedős”.
Rajtunk, nézőkön és szurkolókon is
múlik, hogy sikerülni fog-e. Reméljük,
hosszú lesz még a közös út a Maest-
róval, sokszor élteti még a közönség
az olasz kapitányt. Grazie, Marco!

Új vezetőedzője van az ETO FC NB II.-es labdarúgócsapatának.
A Tímár Krisztián távozásával megüresedett posztot a harmad-
osztályú ETO Akadémia fiatal trénere, Antonio Muñoz vette át. 

ANTONIO MUÑOZ 
AZ ETO FC ÚJ VEZETŐEDZŐJE

Szöveg és fotó: ETO FC álmodtam. Nagyon szeretem a klubot, a vá-
rost, az ETO körül dolgozó embereket, és
olyan helyen vagyok, ahol boldognak érzem
magam. Úgy gondolom, hogy az ETO nagyon
fontos csapat Magyarországon! Amikor be-
megyek az edzőterembe, és meglátom a ké-
pet, amin az áll, hogy négyszeres magyar

bajnok, négyszeres kupagyőztes és szuper-
kupa-győztes, mindig azt mondom, az ETO-
nak vissza kell kerülnie az őt megillető hely-
re! Most lehetőségem van arra, hogy segít-
sek a klubnak eljutni oda, ahova kell, és azt
megígérhetem, hogy rengeteget fogok dol-
gozni, ezt pedig mindig szenvedéllyel fogom
csinálni. Hiszem, ha mindennap profi mun-
kát végzünk, a stáb és a játékosok egyaránt,
akkor közelebb kerülünk a célunkhoz. Velem
együtt új ember lesz a stábban Lipták Zol-
tán. Ő játékosom volt annak idején a DVTK-
ban, és már akkor nagyon jó személyes és
szakmai kapcsolat alakult ki közöttünk. Sze-
reti az ETO-t, nagyon jó munkát végzett ed-
dig az U17-es csapat élén, és biztos vagyok
benne, hogy nagy jövő vár rá edzőként is. Bí-
zom benne, hogy hamarosan eljön a nagy
pillanat az ETO számára, amit együtt érünk
el! – zárta Antonio Muñoz.

HA MINDENNAP
PROFI MUNKÁT 
VÉGZÜNK, AKKOR 
KÖZELEBB KERÜLÜNK
A CÉLUNKHOZ 
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Nekünk, győrieknek külön öröm, hogy a
sikerből három volt ETO-játékos is ki-
vette a részét: Lang Ádám, illetve Kerkez

Milos kezdőként, Kalmár Zsolt csereként lépett
pályára, az egykori gyirmóti Varga Barnabás pe-
dig most debütált a nemzeti csapatban.

A találkozót követően az ETO-nevelés Kal-
már adott interjút a Győr+ Médiának.
„Nagyszerűen futballoztunk, és a helyzeteink
alapján akár több góllal is nyerhettünk volna.
Örülök, hogy az észtek elleni felkészülési
meccs után most sem kaptunk gól. Sikerült
jól lezárnunk a területeket az ellenfelünk elől,
a támadásaink pedig veszélyesek voltak, és
ennek köszönhetően több alkalommal ered-
ményesek tudtunk lenni” – értékelte az Eb-
selejtezős diadalt Kalmár Zsolt.

A válogatott fantasztikus hangulatban, 60
ezer néző előtt győzte le hazai pályán a bol-
gárokat. A magyar drukkerek lélegzetelállító
élőképpel készültek a meccsre: a kezdés
előtt egy hatalmas 12-es szám rajzolódott
ki a B-középben, utalva rá, hogy a tábor a
nemzeti csapat 12. játékosa.

Ismét ülést tartott a városházán a
győri Sportügyi Tanácsadó Testület,
amelynek létrehozását 2021 nyarán
dr. Dézsi Csaba András polgármester
kezdeményezte. Az ülést Radnóti
Ákos sportért is felelős alpolgármes-
ter vezette.
„Amikor ülésezünk, átnézzük az el-
múlt időszak eredményeit, az idei évi
sportrendezvényeket és eseménye-
ket. A sporttanács tagjai segítenek
nekünk a szervezésben, és a vélemé-
nyüket kikérjük akkor is, ha pályázato-
kat írunk ki, hogy azokat milyen for-
mában valósítsuk meg. Minden eset-

ÜLÉSEZETT A SPORTÜGYI TANÁCSADÓ TESTÜLET
Szerző: Pécskai István
Fotó: Ács Tamás

ben számítunk a véleményükre” –
mondta Radnóti Ákos.
A testület olyan szakemberekkel egé-
szül ki, akik remekül tudják képviselni
a saját sportágukat, és ezenkívül a
győri egyetemes sportot is.
„Jól tudunk tanácsadó testületként mű-
ködni. A döntéseket nyilván nem mi
hozzuk. A támogatások elosztása a fő
téma. Nyilvánvalóan az igények az
energia-áremelkedésből fakadóan nö-
vekednek. A sportlétesítmények mű-
ködtetése és finanszírozása, a sport-
események és világversenyek Győrbe
hozatala mind-mind olyan téma, amit
át szoktunk beszélni” – fogalmazott
Ábrahám Csaba testületi tag, a Győri
Vízisport Egyesület elnöke.

KALMÁR ZSOLT: IRÁNY AZ EB!
Álomszerűen kezdte az Európa-
bajnoki selejtezősorozatot a
magyar labdarúgó-válogatott. A
mieink a Puskás Arénában 3–0-ra
ütötték ki Bulgária együttesét.

„Mindig óriási erőt ad nekünk a szurkolók tá-
mogatása. Mondtam is a többieknek, hogy
ilyen nagyszerű közönség előtt csak a győ-
zelem elfogadható. A drukkereink a hideg
idő ellenére is kijöttek, és buzdítottak ben-
nünket, ami elképesztően jóleső érzés. Hi-
hetetlen élőképet varázsoltak a lelátóra” –
fogalmazott Kalmár.

Az eddigi mérkőzések azt mutatják, hogy a mi-
eink elsősorban Szerbiával és Montenegróval
csatázhatnak majd a továbbjutó helyekért. Az
előzetes és a mostani erőviszonyok alapján is
ők lehetnek az első számú ellenfeleink.

„Egyértelműen az a célunk, hogy a csoport
első két helyének valamelyikét megcsípjük,
és egyenes ágon kijussunk az Európa-baj-
nokságra. Minden mérkőzésen a győzelem
reményében lépünk pályára. A bolgárok el-
len mutatott játékot kell folytatnunk” –
mondta Kalmár Zsolt, aki 2016-ban edzői
döntés, 2021-ben pedig sérülés miatt ma-

radt le az Eb-ről. Talán nem túlzás állítani:
ő az a magyar futballista, aki a legjobban
megérdemli, hogy végre szerepelhessen a
kontinenstornán, amit jövőre rendeznek
Német országban.

Szerző: Pécskai István
Fotó: mlsz.hu
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Avilág egyik legjobb női ké-
zilabdaklubját működtető
gazdasági társaság ügy -

vezetője, Endrődi Péter ritkán ad
hosszabb interjút, de a Győr+
Média Spíler című podcastje
esetében mégis kivételt tett. A
csaknem egyórás beszélgetés-

ben szóba került, hogy miért ép-
pen Ulrik Kirkelyre esett a válasz-
tás, amikor új edzőt keresett a
klub, és hogy miként lehet az
ETO-nak több saját nevelésű
meghatározó játékosa, és milyen
lehet a klub jövője az egyre erő-
sebb nemzetközi élmezőnyben.

„A klubnál a mindennapok része
vagyok, még akkor is, ha adott
esetben nem ülök napi nyolc órát
az irodában. Az az idő, amit edzé-
seken, a hazai és a külföldi utazá-
sokon a csapattal töltök, egyálta-
lán nem szokványos, de én ehhez
tíz körömmel ragaszkodom, mert
hatalmas megtiszteltetés a veze-
tői feladat, de még annál is na-
gyobb felelősség. Amióta ezt a po-
zíciót betöltöm, egyetlen meccsről
sem hiányoztam. Az ETO-család
igenis létezik, és ezt akkor érzed
meg, amikor befogadnak, amikor a

hétköznapokat megosztjuk egy-
mással” – mondta Endrődi Péter
azzal kapcsolatban, hogy a kézi-
labda mekkora szeletet kapott
meg az életéből, egyéb más fel-
adatai mellett. Az ügyvezető úgy
látja, az Audi ETO az a klub, amely
már mindent megnyert, így ezt a
teljesítményt felülmúlni nem le-
het, most az elmúlt év eredmé-
nyeihez képest kell előrelépni.

Endrődi Péter az edzőváltás hát-
terébe is bepillantást engedett. El-
mondta, hogy három héttel a hír
bejelentése előtt már tisztázták
Ambros Martínnal, hogy nem foly-
tatja Győrben. 

„Ezt Ambros mondta ki, azzal az
indokkal, hogy közelebb szeretne
lenni a családjához. Valamilyen
szinten meglepetés volt a dönté-
se, de igazából mindenki érezte,
hogy ennyi év után neki valószí-
nűleg váltani kell. Ha kijelentette
volna, hogy marad, az sem jelenti
azt, hogy ő lenne az edző jövőre,
de mindenképpen meg kellett
várni a döntését. Sokadszorra
adott választ, de onnantól kezdve
a jövőről már nem beszéltünk,
függetlenül attól, hogy hetekkel
előtte még csapatot terveztünk
együtt. Nem tudom, hogy hol for-
dult át benne az érzés.”

A klub vezetősége több lehetsé-
ges vezetőedző-jelölttel is tár-
gyalt, és csupán a szakmai
szempontok alapján talán nehéz
lett volna döntést hozni, hiszen
kivétel nélkül tökéletesen felké-
szült pályázókról volt szó.

„Az első, négyszemközt folyta-
tott beszélgetésem után már
hárman hallgattuk meg Ulrik Kir-
kelyt, Görbicz Anitával és Vanyus
Attilával. Mindannyiunkat a sze-
mélyisége fogott meg. Minden
mondatán érződött, hogy neki
az volt az álma, hogy az Audi
ETO edzője legyen, és hogy ezzel
a klubbal Bajnokok Ligáját nyer-
jen. Azt a csillogást a többiek
szemében nem láttam.”

Az ügyvezető az Audi ETO után-
pótlásbázisáról, valamint arról is
elmondta véleményét, hogy a
későbbiekben a magyar fiatalok
hogyan építhetők be a csapatba. 

„Amikor már nem tudunk egy
tehetségnek a fejlődéséhez elég
játéklehetőséget adni, akkor
olyan Európa ligás, BL-résztve-
vő, vagy egy nagyon erős baj-
nokságban szereplő csapathoz
kell kölcsönadni, ahonnan már
úgy tér vissza, hogy a fejlődés
egy magasabb fázisában van, és
beépíthető az ETO-ba. A leg-
többször ott bicsaklik meg a
történet, hogy kinőnek a tehet-
ségeink és a felnőttegyüttesben
a kispadon ülnek, majd a mecs-
csek utolsó 8-10 percében,
amikor már minden mindegy,
bemehetnek játszani. Ez nyilván
óriási dolog nekik, de ettől nem
lesznek az Audi ETO-ban top já-
tékosok. Amikor kölcsönadunk
egy fiatalt, figyelnünk kell a fej-
lődését, ezt az egész stábtól
megkövetelem, hiszen a mi já-
tékosunk, és visszavárjuk. Így
lehetnek újra meghatározó ma-
gyar játékosai a klubnak.”

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

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: márc. 31—ápr. 6.

3899 Ft/kg

Pápai füstölt
parasztsonka

HB Lager 
dobozos sör

4%-os,
0,5 l, 498 Ft/l

249 Ft/db

Sertészsír
Hegedûs Hús Bt.
1 kg

1499 Ft/kg

Hagyományos eljárással
készült füstölt szívsonka

Hamé tonhalas krém 
100 g, 4290 Ft/kg 

Gyermelyi tészta 
500 g, 4 tojásos, 

1398 Ft/kg 

429 Ft/db

Pápai kötözött lapocka 1999 Ft/kg

4499 Ft/kg

699 Ft/db

Rege tormás
céklasaláta

330 g, 906,06 Ft/kg 

299 Ft/db

839 Ft/db

Silan öblítô 
900 ml, 932,22 Ft/l 

„AZ ETO-CSALÁD IGENIS LÉTEZIK”

ENDRŐDI PÉTER: AZ EGYIK CÉL, HOGY ÚJRA LEGYENEK
MEGHATÁROZÓ SAJÁT NEVELÉSŰ JÁTÉKOSAI A KLUBNAK

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter




