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Balogh László
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eményteljes évkezdés, élénkülés várható az ingatlanpiacon, köszönhetően a január elsejétől életbe lépő állami otthonteremtési családtámogatásoknak. Az új építésű
lakások piacán 27 százalékról 5 százalékra
csökkent az ingatlanok értékesítési áfája, és ha
ehhez még 2021. január elsejétől igénybe
vesszük a csokot is, akkor ezt az 5 százalékos
áfát vissza is igényelhetjük. Azon magyar családok, akik legalább egy gyermeket nevelnek,
és saját otthonukat szeretnék felújítani, korszerűsíteni, szépíteni, igényelhetik az állam
legújabb, otthonfelújítási programját, a költségek felét legfeljebb 3 millió forintig térítik vissza
utólagosan. Ezzel kapcsolatban Balogh László,
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a
Győr+ Rádió Győr+ Este műsorában elmondta,
ez az új program egyfelől élénkítheti a használt,
korszerűsítésre váró lakások iránti keresletet,
másrészről lesznek olyanok is, akik saját ingatlanuk felújítását választják a vásárlás helyett.

AJÁNLÓ

INGATLANPIACI SZÉP KILÁTÁSOK

,,Az idei év már most robbanásszerűen indult.
Az ingatlan.com-on is rekordot döntött a látogatottság, egyre nagyobb az érdeklődés az eladó lakások iránt, de ezekből tényleges adásvétel csak a tavaszi hónapokban várható, hiszen nagyon sokan átértékelik anyagi helyzetüket, megvizsgálják, a piacon hogyan és miképp tudják igénybe venni a magasabb szintű
állami támogatásokat” – fogalmazott a rádióműsorban a gazdasági szakértő. Ismert tény,
hogy országosan megyénkben épül a legtöbb
új ingatlan, a január elsejétől bevezetett, ötszázalékosra csökkentett lakásáfának köszönhetően a keresleti oldal mellett a kínálati is tovább
erősödhet. Ehhez kapcsolódik, hogy tavaly év
végén közel kétszáz településsel – megyénkből
36 helységgel – bővült a falusi csokra jogosultak köre, ennek köszönhetően a győri agglomerációból újabb települések kerülhetnek fel a
megye vonzó lakáspiaci térképére mint felkapott beköltözési célpontok.

GYŐR+ HETILAP Megjelenik minden pénteken, Győr és Győrújfalu közigazgatási területén. Ingyenesen terjesztve. Kiadja: Győr+ Média Zrt. Felelős kiadó: Knézy
Jenő vezérigazgató. A szerkesztőség címe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: szerkesztoseg@gyorplusz.hu. Hirdetésfeladás: hirdetes@gyorplusz.hu. Nyomdai előkészítés: Konrád Grafika. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444.
Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912

2

2021. január 8.

Néhány nappal azután, hogy dr. Dézsi Csaba András, mint az akut szívbetegellátásban dolgozó orvos feleségével együtt megkapta a koronavírus elleni védőoltást, szinte semmilyen mellékhatást nem tapasztalt,
és mindenkit arra biztat, hogy adassa be magának a vakcinát. Győr polgármestere arról is beszélt, hogy
mindent megtesz azért, hogy az emberekben tudatosítsa, a vakcina segítségével megszabadulhatunk a
mostani kötöttségektől és az életveszélyes helyzettől.
Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Volt-e bármilyen kellemetlen tapasztalata,
miután megkapta a vakcinát?
Nem észleltünk különösebb mellékhatást, anynyi volt, hogy másnap, ha megnyomtam a karomat, egy kicsit érzékenyebb volt, de ez minden oltásnál így van. Várom a következő vakcinát, mert utána már tényleg védetté válok a
koronavírussal szemben, ami nagyon jó, mert
annyi borzalmat, szörnyűséget láttunk ebben
a két Covid-hullámban a fertőzéssel kapcsolatosan. Ráadásul nemcsak a fertőzés okozta tüdőgyulladás életveszélyes, hanem a különböző
szív- és érrendszeri szövődmények, vagy például a tüdőembólia.
Az interneten sokféle információt lehet olvasni a Covid elleni oltásról, emiatt sokakban van
egyfajta bizalmatlanság és kétely.
Senki ne várja meg azt, amíg a környezetében
valaki meghal, és így tapasztalja meg, hogy
tényleg komoly dologról van szó. Nem kell hinni
azoknak, a közösségi médiában gyakran olvasható szkeptikus véleményeknek, amik nem tudom, hogy milyen megfontolásból, de próbálnak azzal kapcsolatban bizonytalanságot kelteni, hogy vajon jó-e, ha beadatjuk a védőoltást. Annak idején, amikor különböző nagy járványok voltak, mint például a pestis, meg sem
fordult az emberek fejében, hogy nincs baj.
Azért, mert nem hal meg minden második ember közvetlenül mellettünk a családi környezetben, ne gondoljuk, hogy nincsenek tragédiák.
Csak a betegek nem otthon halnak meg, hanem kórházban lélegeztetőgépen, az intenzív
osztályon. Itt akkor fogunk igazán szabadon élni, és akkor fogunk visszatérni a régi kerékvágásba, ha az oltottság olyan szintű lesz, hogy
az megfékezi a járványt.

VÁROM
A KÖVETKEZŐ
VAKCINÁT,
MERT UTÁNA MÁR
TÉNYLEG
VÉDETTÉ VÁLOK

A SZABADSÁGUNKAT JELENTI
A COVID ELLENI VAKCINA

Az egészségügyi dolgozók közül is többen
megkérdőjelezik a koronavírus elleni védőoltás hatékonyságát, eredményességét, erről mi
a véleménye?
Azt is szoktuk mondani, hogy az egészségügyben dolgozók a legrosszabb betegek, mert
mindenki arra gondol, hogy ez velem nem történhet meg. Sokszor ők sem szembesülnek azzal, hogy ez a vírus milyen légzési nehézséget
okoz, hiszen nagyon sok olyan osztály van, ahol
nem is találkoznak covidos betegekkel. Az mindenkinek a saját döntése, hogy beadatja-e
vagy sem az oltást, mindenesetre itt már a társadalmi felelősség is számít. Ilyenkor nemcsak
a saját sorsunkról döntünk, hanem másokéról
is. Sajnos én is találkozom olyanokkal, akik elutasítóak a vakcinával kapcsolatban, amit felelőtlenségnek tartok, és elkeserítő, hogy az emberek sokszor milyen okokat és kibúvókat keresnek ezzel kapcsolatban.

A győri önkormányzat az oltás beadásával
kapcsolatban tud-e bármilyen módon segíteni?
Az oltás központilag zajlik, ami helyes, hiszen a járvány olyan, mint egy háborús helyzet, ahol nem fér bele a helyi mérlegelés. Az
a legfontosabb, hogy a társadalomban minél
gyorsabban kialakuljon az átoltottság. A
szervezőmunkához és a megfelelő logisztika
kialakításához pedig központi irányítás szükséges. Helyben nekünk annyi a dolgunk,
hogy lehetőleg próbáljuk azt az emberekben
tudatosítani, hogy mindenki akkor jár a legjobban, hogyha az oltást igénybe veszi, hiszen megszabadulhatunk ezektől a kötöttségektől és ettől az életveszélyes helyzettől.
Tudni kell, hogy a Covid minden eddigi influenzavírusnál agresszívabb, alattomosabb, és
sokkal több a komoly egészségügyi problémát okozó mellékhatása is.
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Győr 750 évvel ezelőtt a királyi városok előkelő sorába lépett, 1743-ban pedig szabad királyi városi jogokat
kapott. Az idén nemcsak egy tekintélyes évszámot ünneplünk, hanem azokat az előzményeket, melyek királyi városként segítették az itt élők polgári öntudatának a kialakulását, a helyi demokrácia és az önrendelkezés kezdeményeit, a kereskedelem, s általában a gazdaság fejlődését.
A PRIVILÉGIUMOK AKKOR ÉRVÉNYESÜLNEK, HA TEHETSÉGES EMBEREK IRÁNYÍTJÁK A TELEPÜLÉST

´´ A KIRÁLYI VÁROS
GYOR,
JÓL ÉLT ELŐKELŐ JOGÁVAL

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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Covid-19-járvány ugyan még korlátozza
a szabadtéri s a közösségi rendezvényeket, ám a büszke emlékezésnek számtalan más, méltó alkalmát szervezi meg a város.
Szükség is van rá, hiszen amikor középiskolásokat, s győri származású egyetemistákat kérdeztünk meg a királyi városi jogok várostörténelmi
szerepéről, igen kevesen tudtak érdemi választ
adni. A legtöbben tényszerűen ismerték ugyan a
történelemnek azt a korszakát, ám összefüggést
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nem nagyon találtak arra, hogy ezek a
privilégiumok milyen hatást gyakoroltak
Győr későbbi fejlődésére.
Amikor a királyi jogokat – melyek nem
azonosak a szabad királyi városi jogokkal,
hiszen ezt a fogalmat 750 évvel ezelőtt
nem használták – megkaptuk, Bana József
kutató, levéltár-igazgató szerint városunk
három részből állt. Az egyik a püspök-földesúr hatáskörébe tartozott, a Püspökvár
és környéke, a másik a káptalanvárosként ismert városrész volt, a harmadik pedig a királyi
város. A privilégiumokkal járó rang csak erre, tehát
a lakott rész nagyjából egyharmadára hatott ki.

A levéltárban nincs olyan dokumentum, amelyben
Győr akkori lélekszámára utaltak volna. A törökök
ugyanis fölégették a múltunkat őrző levéltári értékek jelentős részét. Bana József szerint nagyjából
négy-ötezer ember élhetett akkoriban a városban.
A királyi jogok – melyeket azért kaptunk, mert
Győr lakóinak komoly szerepe volt a cseh hódító hadak megállításában, ennek elismeréseként, köszönetképpen V. István királyi városi
rangra emelte Győrt – meghatározóan fontos
lehetőségeket jelentettek számunkra. Nyilván
nem egy csapásra, de kialakult a kereskedő
polgárság, gyakorlatilag ők tartották kezükben
a nyugatra irányuló kereskedelmet. A polgári
öntudat is kifejlődött, megerősödött.
Győr vásároztatási, sőt pallosjogot is kapott, a
helyi demokrácia, s a közjog gyakorlása szempontjából pedig nagy jelentőséggel bírt, hogy
városbírót és szenátorokat választhatott.
Általánosságban is igaz, hogy a kiváltságok,
privilégiumok akkor viszik előre a város ügyét,
ha a közösségnek vannak tehetséges vezetői
– állapítja meg Bana József, majd hozzáfűzi:
Győrnek ebben is szerencséje volt, hiszen történelmének sok és fontos korszakában rátermett, jövőképpel rendelkező irányítói voltak, s
az ő képességeiknek köszönhetően is szervesen tudott fejlődni a város.

Győr történelmi szerepe és stratégiai fontossága
a török időkben vált Európa számára is bizonyossá. Amikor a törökök elfoglalták Győrt, a közeli
Bécsben a telekárak a felére csökkentek, a bizonytalanság miatt az emberek egy része elköltözött onnan. Három és fél év múlva az emlékezetes csatában – melyről a vaskakas legendája
született – visszafoglaltuk a várat. Ekkor szinte
egész Európa ünnepelt, s hatalmas győzelemként élte meg a győri vár felszabadítását. A korabeli metszetek, az alkalomra írt versek, veretett
érmék mind európai szintre emelték a győri dicsőség jelentőségét. Köszönetképpen állították
Ausztriában, Németországban a Győr-kereszteket (Raaber Kreuz), s Győrt a kereszténység védőbástyájának tartották. (A kereszteket a 750.
évforduló alkalmából feltérképezte, fotókon
megörökítette és közszemlére teszi a város –
H. F.) A győri várat többé nem is tudta elfoglalni a
török, a Habsburgok nem merték még egyszer
megkockáztatni Bécs függetlenségét, ezért segítettek abban is, hogy katonanépek is letelepedjenek városunkba, illetve olyan mesterségek honosodjanak meg, melyek kapcsolódnak a hadászathoz. (Ha végigkísérjük a város történetét, ez
a törekvés hosszú távúnak bizonyult, gondoljunk
Közép-Európa legmodernebb ágyúgyárára, mely
1912-től működött Győrben, végül a románok
1919-ben leszerelték, vagy a Magyar Vagon és
Gépgyár által kifejlesztett, s a II. világháborúban
bevetett Botond személy- és teherszállítóra.)
A királyi városi rang jogait, előnyeit Zsigmond
király uralkodásáig élvezhette Győr. Ezeket a
jogokat minden Árpád-házi uralkodó kiegészítette. A városnak árumegállító joga volt, ami
komoly bevételt hozott a településnek.
A koronáért folyó versengésben azonban a
győri püspök-földesúr nem a későbbi királyban,
Zsigmondban látta a jövőt. Gyakorlatilag ennek
a következményeképpen minősítették vissza
Győrt mezővárosnak. Ez mindenképpen
rangvesztést jelentett, de a mezővárosi
státuszban is nagyobb eredményeket tudott elérni a város más, hasonló besorolású településeknél.
A szabad királyi városi címet 1743-ban
sikerült megszereznünk. Ennek előzményeként a győri polgárok közel harminc évig pereskedtek az egyházzal,
végül kiegyeztek egymással – ez a
polgároknak nem kevés pénzébe került –, s március 6-án Mária Terézia
kézjegyével látta el a kiváltságlevelet, amely azonban igazán csak tíz év
múlva emelkedett jogerőre.
Ez azonban már egy másik történet.
Az idén a királyi városi cím elnyerésének 750. évfordulóját ünnepeljük,
minden bizonnyal Győr közösségét
még inkább összekovácsoló, élménygazdag programokkal.

RÉSZLETEK GYŐR
TÖRTÉNELMÉBŐL

SZENT ISTVÁN TETTE
A VÁROST VILÁGI ÉS
EGYHÁZI KÖZPONTTÁ
Szerző: Földvári Gabriella

Győr területén az újkőkorból kerültek elő
a legrégebbi leletek, és a környék azóta
szinte folyamatosan lakott. Kr. e. 350től kb. 400 évig kelták éltek errefelé, a
város első neve, Arrabona is kelta eredetű. A római korban Pannónia egyik jelentős városa volt, több hadi és kereskedelmi út futott itt össze, az utak ma is
nagyrészt a régi római utak nyomvonalán haladnak.
A magyar honfoglalás után Arrabona
már Győr néven szerepelt. Szent István
király vármegyeszékhellyé tette és
püspökséget alapított a városban. Győr
1271-ben lett királyi város, a polgárok
különböző kiváltságokat kaptak. A kiváltságlevél a vár népét s a váron kívüli
lakókat felszabadította a vár ispán
fennhatósága alól, s a váron kívül lakóknak, az úgynevezett hospeseknek,
azaz vendégeknek megengedte, hogy a
várba költözzenek. A polgárság szabad
bíróválasztási, vámmentességi, vásártartási és árumegállító jogot nyert.
Ezekben a jogokban a káptalan népei is
részesültek, de továbbra is földesúri
fennhatóság alatt maradtak. V. István a
városnak adományozta a Malomsokot,
a későbbi Révfalut. Ugyanezen szabadságlevél következtében keletkezett a
vár körül a mai Belváros. István engedélyt adott a régebbi Nádorváros lakosainak a beköltözésre, akik elhagyták e
külvárost, ezért „holt város”-nak nevezték egészen a XVII. századig, amikor
újból benépesült.
Szent István nem véletlenül tette meg e
helyet világi és egyházi központtá, ami
megalapozta jövőjét. Híres volt kereskedelméről, s az ország politikai életében
is fontos szerepet játszott. A királyi városi jog az Árpád-korban a legmagasabb
rendű jogot jelentette, melyet egy település elérhetett. A királyi várossá nyilvánítás után jelentős fejlődés indult
meg Győrött, és Zsigmond koráig – az
1400-as évek fordulójáig – a királyi városok között foglalt helyet.
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EZ VOLT

AZ ÉV
(2. RÉSZ)

Átadták a huszonhárom
apartmanból és egy kápolnából álló
zarándokházat,
a Domus Peregrinit

2020 egy igazán rendhagyó év volt, sajnos elsősorban a koronavírusjárvány miatt. Az elmúlt esztendőben azonban a járványhelyzet ellenére is sok minden történt, ezekből gyűjtöttünk egy csokorra valót a
teljesség igénye nélkül.
Szerző: Győr+ összeállítás
Fotók: Ács Tamás, Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

AUGUSZTUS
A Széchenyi István Egyetem fenntartói jogait
az államtól augusztus 1-jén a Széchenyi István
Egyetemért Alapítvány vette át. A kuratórium
tagjai: dr. Knáb Erzsébet kuratóriumi elnök, az
Audi Hungaria Zrt. személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja, Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter, prof. dr. Dézsi
Csaba András, Győr polgármestere, prof. dr.
Bokor József, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, az egyetem Járműipari Kutatóközpontjának elnöke, és Sárai-Szabó Tamás
Kelemen OSB, a győri Szent Mór Bencés Perjelség perjele.
Átadták a Győri Egyházmegye káptalandombi
épületegyüttesében kialakított, huszonhárom
apartmanból és egy kápolnából álló zarándokházat, a Domus Peregrinit. Németh Zoltán, a
megyei közgyűlés elnöke az Esterházy-palotában adta át Németh László pápai prelátus
atyának a megye díszpolgára Kék Szalag kitüntető címet.
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Győrben augusztus 20-án egyedülálló zenei
fesztivált rendeztek, 13 helyszínen összesen
26 együttes lépett fel a BaRock Zenebona keretében. A helyszíneken egy országosan ismert
zenekar és egy helyi együttes lépett fel. A Zöld
utcai Bölcsőde komplex felújítása 426 millió forint volt, a 317 milliós TOP-os pályázat mellett
az önkormányzat 110 millió forintot biztosított
a város költségvetéséből a munkálatokhoz. A
ménfőcsanaki bölcsőde is tovább szépült, a
külső felújítását követően a nyár folyamán 38
milliós önkormányzati forrásból a belső terek
is megújultak.
SZEPTEMBER
Az új tanévet ismét a hagyományos oktatási
rendben kezdhették meg a diákok. Ünnepi tanévnyitót tartott a 25. évfordulóját ünneplő
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Az
intézménynek helyet adó Áldozat utcai épület
mögötti sétány a haza bölcse nevét kapta. A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének újabb öt évre dr. Veres András püspököt
választották meg. Külső-belső megújuláson
esett át a Káptalandombon található, a Győri
Egyházmegye tulajdonában és fenntartásában
működő Brenner János Hittudományi Főiskola

épülete. 150 évvel ezelőtt, szeptember 15-én
avatták fel a győri zsinagógát. Ennek emlékére
a zsinagógát körbeölelő kerítésen elhelyezett,
az épület történetét feldolgozó molinókból nyílt
szabadtéri tárlat.
Több mint 200 négyzetméteres, újonnan épült
éjjeli menedékhellyel bővült Likócson a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat. A 136 millió forintos, önkormányzat által finanszírozott beruházásból négy ötfős szobát, étkezőhelyiséget és
vizesblokkokat alakítottak ki. Elkészült a Szabolcska utca felújításának újabb üteme is a
Mester utca és a Sport utca közti szakaszon.
Huszonkét új Mercedes-Benz Conecto G típusú
csuklós autóbusz érkezett Győrbe. Emlékezetes, hogy az év elején 17 darab, féléves Mercedes kapcsolódott be a győri közlekedésbe, így
a flotta átlagéletkora hét évvel csökkent.
A szeptemberi városi közgyűlés jóváhagyta,
hogy Győr és Dunaszerdahely hivatalosan is
testvérek lehessenek. A testvérvárosi megállapodást a két város polgármestere októberben írta volna alá, amit azonban a járványhelyzet miatt későbbre halasztottak. A közgyűlésen
emlékeztek meg az önkormányzatiság 30. évfordulójáról is. Átadták a megújult Eötvös parkot, dr. Dézsi Csaba András a tervpályázat helyezettjeinek a park átadásán gratulált.
OKTÓBER
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara tisztújításán újabb négy évre
Pintér-Péntek Imrét választották elnöknek.

Az Audi Hungaria és az E.ON Hungária Csoport
közös projektjének keretében az Audi két logisztikai központjának összesen 160.000
négyzetméteres tetőfelületén alakították ki
Európa legnagyobb, tetőre épített napelemparkját. Az Innovatív-cégcsoport pedig elektromos kamiont állított szolgálatba, amelyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében mutattak be.
Győrben TOP-os forrásból több mint 625 millió
forintot költenek a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására. A program részeként új
kerékpárút épült a Tatai út mentén, majd elkészültek a Régi Szentiváni úton és a Kodály Zoltán utcában is a modern útszakaszok. Simon
Róbert Balázs országgyűlési képviselő ezzel
kapcsolatban elmondta, az elmúlt időszakban
mintegy 100 kilométer kerékpárutat építettek
vagy újítottak fel városunkban, az intenzív infrastruktúra-fejlesztés jelentős uniós és hazai
forrásból zajlik. Kara Ákos országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy az egyre bővülő győri
kerékpárút-hálózathoz a települések közti útvonalak – a már átadott Győr–Abda, Győr–Gönyű – mellett a szintén most épülő Győr–Pannonhalma kerékpárút is jól csatlakozik. Homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével
és napelemes rendszerrel történt meg a Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése mintegy 87 millió forintból, amelyből 60 milliót az Európai Unió, közel 27-et az önkormányzat biztosított.

960 millió forintos felújításon esik át a Győri
Fekete István Általános Iskola. Az adyvárosi intézmény energetikai korszerűsítése zajlik majd,
mely során tető- és homlokzati szigetelést, új
nyílászárókat kap, valamint modernizálják a fűtésrendszerét. Már épül az új nyomvonalon
négysávosra bővülő főút Győr és Pápa között.
A több mint 90 milliárd forint állami forrásból
készülő fejlesztés révén gyorsabban és biztonságosabban lehet majd eljutni az egyik városból a másikba.
NOVEMBER
Városi tulajdonba került Győr egyik ikonikus épülete, az ország legrégebbi csónakháza, a Spartacus, amelyet így az önkormányzat menthet meg
az enyészettől. Elkészült a Jókai utca felújítása a
Zechmeister utca–Szent István út közötti szakaszon. Az utca kétirányúvá vált a Bajcsy-Zsilinszky
út–Zechmeister utca között. A közműszolgáltatók költségein túl az útburkolat-felújítás kivitelezési költsége bruttó 228 millió forint, amely
mintegy 160 millió forintos TOP-os pályázati forrásból és mintegy 70 millió forintos önkormányzati önrészből tevődik össze.

Elindult a győri Covid-19 Híradó dr. Dézsi Csaba
András Facebook-oldalán és a Győr+ Televízióban. Az adásokban a második hullám miatti intézkedésekről számolt be a polgármester és válaszolt a feltett kérdésekre is. Az önkormányzati cégek, intézmények híreit az alpolgármesterek ismertették, de a műsor
rendszeres vendége volt dr. Tamás László János főigazgató is, aki a győri kórház aktuális
híreiről adott számot.
Újabb járványügyi szigorítások léptek életbe
országosan, mint az éjszakai kijárási tilalom és
a digitális oktatás ismételt bevezetése 9. osztálytól felfelé. Győrben kötelezővé vált a közterületi maszkhasználat, ha rajtunk kívül más
is tartózkodik a közelben. Változtak a belvárosi
parkolási szabályok is, amellyel az ott lakók
parkolását igyekezett könnyebbé tenni a város.
A faültetési program a Babaligetben kezdődött,
több mint 1250 facsemetét és 400 cserjét ültettek el a város területén az idei szezonban.
> > >

Európa legnagyobb
napelemparkja készült
el az Audiban

TÖBB MINT
200 NÉGYZETMÉTERES,
ÚJONNAN ÉPÜLT ÉJJELI
MENEDÉKHELLYEL
BŐVÜLT LIKÓCSON
A HAJLÉKTALANOKAT
SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Az ősz során befejeződött a „Zöld város kialakítása Győrben” című projekt, amelynek keretében teljesen megújult a Herman Ottó utcai
vásárcsarnok, megépült mellette egy 294 férőhelyes parkolóház, sor került a környező
zöldterületek – köztük a Malom liget, a Halacska park és az Ady-domb – fejlesztésére. A Patent Cégcsoport 2020-ban ünnepelte 30. születésnapját, s ebből az alkalomból 30 fát ültetett el a Nádor téren.
Visszatér a piac a Dunakapu térre! A polgármester bejelentése szerint 2021. március elsejétől kerülhet vissza régi-új helyére a győri
piac. Ősszel megalakult a győri Városrendészet, amely a közrend, közbiztonság és a köztisztaság fokozása miatt hívott életre az önkormányzat.

Megújult
a vásárcsarnok is
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A program a Marcal teniszcentrum melletti
üres területen kialakított Babaligetben indult,
ahol a Győrben született gyermekek után eddig 112 fát ültettek el. November közepén érkezett a hír, hogy indulhat a győri strandfejlesztés. 21,3 milliárd forintból születik újjá a
győri strand, amelyhez az állam biztosítja a
forrást. A Modern Városok Program keretében
korszerű, látványos vízi élményparkká alakítják a létesítményt.
Mostantól Verebes József nevét viseli a Szent
Imre út 133. és 135. számú ingatlanok között
a Szent Imre útra merőlegesen található utca.
Verebes József a ’80-as évek győri aranycsapatának, a zsinórban kétszer bajnokságot nyerő Rába ETO-nak volt az edzője.
Advent első hétvégéjén felkapcsolták az ünnepi díszvilágítást a városban. A Széchenyi téren felállították a város karácsonyfáját, a betlehemet és az óriás adventi koszorút, ahogy a
Kovács Margit-iskola installációs faházát is.
Mindenki karácsonyfáját városszerte közel ötven helyszínen díszítettek, a Széchenyi téren
elindult a fényjáték is, ám karácsonyi vásárra
és kulturális programokra idén nem kerülhetett sor. A Vaskakas Bábszínház az online előadások mellett a négy adventi héten négy
hangjátékkal jelentkezett a Győr Plusz Rádióban, ahogy a Győri Filharmonikus Zenekar
koncertjei is hallhatóak voltak az online tér
mellett rádiónkban is. A Győri Nemzeti Színház elindította online előadás-sorozatát, a
Győri Balett az ünnepek alatt kínálta online a
Kippkopp karácsonya című előadást. A Generációk Háza közösségi oldalán hívta adventi
készülődésre a győrieket.

A GYŐRI
FILHARMONIKUS
ZENEKAR KONCERTJEI
HALLHATÓAK VOLTAK
AZ ONLINE TÉR MELLETT
A RÁDIÓNKBAN IS
DECEMBER
Megújult a Hajnalcsillag utca. A mintegy 210
méter hosszú lakóutcában teljesen új útpályaszerkezetet építettek, megoldották a csapadékvíz-elvezetést és új járda is készült. A beruházás értéke 110 millió forint. Elkészült a Sió
utca felújítása is, ahol 360 méter hosszan új útburkolat és járda épült, de a parkoló autóknak
is nagyobb felületet alakítottak ki, sőt a közvilágítást is modernizálták és a vízelvezetés is
megoldódott.
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Idén is díszkivilágítás
emelte az ünnep fényét

Csemetefát kapnak
a győri csemeték

Utcát neveztek
el a Mágusról

Az év végén számos jótékonysági akciót szerveztek a városban. A Lurkó Alapítvány és a
Győr+Média például közös gyűjtést hirdetett a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermekosztálya részére. A gyűjtés célja kétmillió forint
elérése volt, éjszakai légzéskimaradás mértékét mutató, asztma diagnosztizálásához szükséges és 24 órás vérnyomásmérő eszköz beszerzése érdekében. A győriek összefogásának
köszönhetően az eredeti célt közel egymillió
forinttal túlszárnyalva, 2.927.521 forintot gyűjtöttünk össze! A Kardirex felajánlásából egyszeri koronavírus-tesztelés alkalmával a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat ellátottjait ellenőrizték. A polgármester egy rászoruló kilenctagú győri családnak adta át azt a kilencszemélyes gépjárművet, amely lehetővé teszi számukra az egész család közös közlekedését. Öt
étterem – a La Maréda, a Szalai, a Pálffy, a Révész és az Ördögkonyha – öt nehéz sorsú,
egyedül élő vagy családos győrinek segített az
ünnepi menü elkészítésével.

autótárolási célra adják tovább bérbe. Decemberben a kormány január 11-ig meghosszabbította az érvényben lévő korlátozásokat.

A kormány döntésének értelmében 2021-ben
az iparűzési adó mértékét felére csökkentik a
kis- és középvállalatok számára. A lakosságot
érintő győri könnyítés, hogy ezentúl a lakások
és garázsok után azon magánszemélyeknek
sem kell adót fizetniük, akik lakhatási vagy

A városháza homlokzatán felgyúlt a Győr 750
felirat fénye, hiszen az új esztendőbe lépve egy
különleges év kezdődik Győr számára, amikor
várossá válásunk 750. évfordulóját ünnepeljük.
Egészségben, sikerekben gazdag, boldog új
évet kívánunk!

45 perc alatt juthatunk el Győrtől Sopronig, miután átadták a forgalomnak az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna és Sopron közötti szakaszát. A
beruházás 153 milliárd forintból valósult meg 51
kilométeren. Az Audi Hungaria kapta a „2020
Legvonzóbb Munkahelye Díj összesített 1. helyezése” címet és a cég vehette át iparági kategóriában a legvonzóbb autóipari gyártó első helyét is.
Kórházigazgatókat nevezett ki Kásler Miklós,
az emberi erőforrások minisztere. A győri kórház új igazgatója dr. Jávor László, aki dr. Tamás
László Jánost váltja az intézmény élén. Elindult
az előzetes regisztráció lehetősége a koronavírus elleni oltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon. December 30-án megérkezett a vakcinaszállítmány a győri kórházba, ahol megkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása.

ELKÉSZÜLT A MAYER LAJOS

UTCA FELÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ SZAKASZA

A közel hatszáz méter hosszú, felületi bevonattal rendelkező lakóutca Körtöltés utca felőli első szakasza teljesen megújult, és a csapadékvíz elvezetése is megoldódott.
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

„Az első ütemben mintegy 150 méter hoszszon készült el faltól falig az utca felújítása”
– mondta a helyszínen dr. Dézsi Csaba András
polgármester. Hozzátette, a fejlesztés azért
volt különösen fontos, mert a Mayer Lajos
utca Révfalu régi utcája, amelynek burkolata
jelentősen leromlott az évek során, és a vízelvezetés is problémás volt. Kiemelte, a lakossági igények miatt megvizsgálják annak a
lehetőségét, hogy az utcában további parkolóhelyeket alakítsanak ki.

A felújítást megelőzően a Pannon-Víz Zrt. kicserélte az ivóvízvezetéket, ezt követően kezdődhetett el október elején az érdemi útfelújítási munka az első ütemnek nevezett, mintegy
150 méter hosszú szakaszon a Körtöltés utca
felől. Azért ebből az irányból, mert több évvel
ezelőtt kiépült a Körtöltés utcában a zárt elvezető rendszer, s most a Mayer utcai esővíz-elvezető is erre a hálózatra kapcsolódik. Az útfelújítás megvalósításához az önkormányzat
kilencvenmillió forintot biztosított az Útkezelő
Szervezet költségvetésében.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője hozzáfűzte, az utca még a nyolcvanas
években kapott bitumenes felületi bevonatot, ám a végleges megoldás egy új pályaszerkezet létrehozása. Ennek első üteme készült el zárt csapadékvíz-elvezetéssel, gépkocsileállási lehetőségekkel, megújult járdákkal és teljesen új útpályaszerkezettel.
A lakók nevében Bárány István önkormányzati képviselő mondott köszönetet. Kiemelte, egy régóta várt fejlesztés készült el,
amely nagy könnyebbség az itt élőknek.
Hozzátette, az útpálya megújulása mellett
a vízelvezetés kérdésének megoldása is a
lakosságot szolgálja.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
A koronavírus elleni oltás tekintetében a
testvérvárosaink közül Nof Hagalil tart legelőrébb, hiszen a városban már 21 százalékos az átoltottság. Győrhöz hasonlóan december végén Wuhanban is az egészségügyi
dolgozók körében indult az oltás. Érdekesség, hogy a városban tavaly május óta nem
regisztráltak egyetlen új fertőzöttet sem, a
szigorú maszkviselési szabályok azonban
máig érvényben vannak. Karácsony után
megkezdődött a koronavírus elleni oltás Ingolstadtban is, ahol az első körben a 80 év
felettiek mellett az egészségügyben és a
szociális szférában dolgozókat oltják. Poznanban is az egészségügyi dolgozók oltásával kezdődött meg a program, a széles körű
regisztráció pedig január 15-től indul. Brassóban az oltást népszerűsítő kampányt indí-

tottak, itt is oltási terv szerint követik egymást a különböző mértékben veszélyeztetett
csoportok. Dunaszerdahelyen január 11-től
távoktatásra térnek át az iskolák, az óvodák is
csak azon szülők gyermekei számára lesznek
nyitva, akik nem dolgozhatnak otthonról.
Idén ahogy Győrben, úgy Kuopióban és Sindelfingenben sem volt szilveszterkor tűzijáték. Colmar polgármestere a 2021-es évet a
kapcsolatok újraépítésének és az újratalálkozás évének nevezte. Erfurt polgármestere
szintén optimistán tekint az új évre, és abban
bízik, hogy már az áprilisi országos kertészeti
kiállítást rengetegen látogathatják meg.
Nyizsnyij Novgorodban már igazi tél honol, a
gépek naponta több mint 2700 köbméter
havat takarítanak a város utcáiról.
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KARA ÁKOS: AZ ÚJ ÉVBEN IS FOLYTATÓDNAK
A GYŐRI FEJLESZTÉSEK

M

egkezdődnek a fejlesztési, felújítási
munkák az adyvárosi Fekete István Általános Iskolában. Erről beszélt a lapunknak Kara Ákos győri országgyűlési képviselő,
Németh Péter intézményvezető és helyettese,
Szabó Edit közösen. A héten az országgyűlési
képviselő tájékoztatást kapott a projektet megvalósító szervezettől a munkálatok ütemezéséről, ezeket a fontos információkat osztotta meg
az intézmény vezetőivel.
Az iskolafelújítást Kara Ákos kezdeményezte, aki
a városrész országgyűlési képviselője. „Bölcsődék, óvodák, orvosi rendelők és a marcalvárosi
Szent-Györgyi-iskola felújítása után most újabb
iskola kerül felújításra, korszerűsítésre Győrben.
Az adyvárosi Fekete István Általános Iskolában
nagyszerű szakmai munka és szeretetteljes gondoskodás folyik, de nagyon nagy szükség van a
felújításra. Kormányzati döntések után közel 960
millió forintból újulhat meg az intézmény, és ezzel egy újabb választási ígéretet is meg tudunk
valósítani” – tette hozzá Kara Ákos.

kezdődnek meg a felújítási, fejlesztési munkák.
Nyílászárócserék, fűtés-korszerűsítési, gépészeti munkák mellett homlokzati és lapostetőhőszigetelési munkákat végeznek majd. Korszerűsítik a világítási rendszert és épület-felügyeleti rendszert is kialakítanak és napelemes
rendszert is telepítenek.

A kivitelező tájékoztatása szerint az előkészítő
munkákat követően január második felében

Németh Péter elmondta, hogy az első szó a köszöneté, hogy ilyen jelentős beruházásra kerül

sor az intézményben. „Az oktatás folyamatos
lesz a kivitelezési munkák mellett. A járványhelyzet óriási próbatétel, de azt reméljük, hogy
őszre a tervezettek szerint be tudják fejezni ezt
a jelentős fejlesztést.”
A fejlesztés megvalósítói az iskola mellett lakók
türelmét és megértését is kérték, hiszen a beruházás a legjobb szervezettség mellett is zajhatással és építőanyag-szállítással jár majd.

KARNEVÁLI HANGULATBAN
VÍZKERESZTTŐL FARSANG FARKÁIG

Szerző: Paál Zsuzsanna PhD etnográfus-muzeológus
Fotó: Kalina Veronika

„Szent István szolgái” regöléssel köszöntöttek
bennünket, kiittuk a „János-poharat” és végül
elbúcsúztattuk az óesztendőt. A karácsonyi
„tizenketted” január hatodikával, vízkereszttel

véget ér, és kezdetét veszi a farsang a jelmezes-álarcos játékaival. Falvainkban ekkor kaptak teret a mulatságok és a zajos-táncos esküvők. Csúcspontjukat a „farsang farkában”,
azaz farsangvasárnap, -hétfőn és húshagyókedden érték el. A 15. század óta tudunk
álarcviselésről és ruhacseréről, állatalakosko-

dásokról. Lejegyezték, hogy 1525 húshagyókeddjén álarcosok jelentek meg a királyi udvarban és közöttük elefánt is szerepelt. II. Lajos királyunk is jelmezesen, ördögálarcban
vett részt az ünnepségeken.
A farsang gondolatköre a párválasztás körül forog. Tréfás lakodalmat, lakodalomutánzást
vagy összepárosító játékokat tartanak. Általános európai szokás volt tréfák és versek kíséretében csúfolódni a még nem házas fiatalokon, a „pártában maradt” lányokkal a Dunántúlon tuskót húzattak. A „rönkhúzást” vagy
„törzsökölést” akkor rendezték meg, ha a községben az esztendő során nem volt lakodalom.
Míg a világ népei nagy tömegben, egyformán
öltözve vonulnak fel, hazánkban jobban kedvelik a kisebb csoportok játékát. A leglátványosabb magyarországi alakoskodás a busójárás,
a Mohácson lakó délszlávok (sokácok) csoportos farsangi felvonulása, amely szellemi kulturális örökségünk részét képezi – a megőrző és
éltető közösséggel, a busók fából faragott álarcaival és az alakoskodókkal együtt. (x)
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Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Pixabay

A

szeparációs szorongás „első felvonása” jellemzően
6-8 hónapos korban érkezhet el a babák életébe. A
kúszással ér a kicsi a mozgásfejlődés abba a szakaszába, hogy el tud távolodni anyától. Mindez izgalmas,
ugyanakkor félelmetes is a gyermeknek, megijeszti a lehetőség, hogy az anya, aki eddig mindig vele volt, egyszer csak
eltűnhet, s ha elment, vajon visszatér-e.
Ezen a nehéz időszakon az anya tudja átsegíteni gyermekét,
még akkor is, ha fárasztó. Könnyebb, ha az édesanya tudatosítja
magában, hogy az állapot csak átmeneti. A baba előtt éppen
egy új világ nyílik ki, aminek fokozatosan meg kell ismernie a
működését. Ebben elsősorban anya a támasza, akit ezért igyekszik minden percben mindenhova követni. Nem a bosszantás
a kicsi célja, csak szeretné magát biztonságban érezni.
Ez nem azt jelenti, hogy az anya többet nem hagyhatja másra
a gyermeket, csupán fontos, hogy ne osonjon ki, amikor sír, hanem beszélje meg vele nyugodt hangon a visszatérést. Lehetőleg ne azonnal hagyja ott az őt vigyázó személlyel, közös játék
után könnyebb elterelni a figyelmét. Segíti a tanulást, ha anya
hangosan beszél a babához akkor is, ha átmegy egy másik helyiségbe, így megtapasztalhatja, hogy a féltett személy akkor
is ott van, ha nem látja. A legfontosabb, hogy az anyuka próbáljon nyugodt maradni, egy kiegyensúlyozott, higgadt szülő
karjában a gyermek minden félelme el fog szállni.

SZEPARÁCIÓS SZORONGÁS

AMIKOR CSAK ANYA JÓ

A szeparációs szorongás jellemzően két felvonásban érkezik
el a kisgyermekek életébe. Először az addig kiegyensúlyozott
baba síróssá, nyugtalanná válik, gyakran ébred éjszaka, elveszti a biztonságérzetét, ha nem látja az anyukáját. Könynyebb átvészelni ezt az időszakot, ha a szülő megismeri, mit
érezhet ilyenkor a gyermek.

A második periódus még megterhelőbb, intenzívebb lehet
a kisbabás szeparációs szorongásnál, mivel ez már egy önálló, felfedező időszak a gyermek életében. Ahogy okosodik,
még erősebbé válhat a félelme, hiszen soha nem ismert határokat képes legyőzni a saját döntéseivel. Újra frusztrálóvá
válik számára a bizonytalanság, hogy anya nincs mindig
mellette, főleg ha rossz élmény éri. Az intézménybe integrálás szintén előhozhatja a szülőtől való elválás aggodalmát, amit újra a sírások és az elszakadástól való félelem kíséri. Ismét előjöhetnek az éjszakai felriadások, más családtagok elutasítása, és a szorosabb testkontaktus igénye.
Nem törvényszerű, hogy mindenkinél jelentkezik szeparációs szorongás, előfordulhat, hogy teljesen kimarad ez az
időszak. Ez nem a kötődés hiányát jelenti, csupán a gyermek
azon szerencsések közé tartozik, akik nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb természettel rendelkeznek. Aki átéli, annak jó
tudni, hogy ugyan érzelmileg nagyon megterhelő időszak
ez mindenkinek, de szeretettel és türelemmel minden félelem orvosolható, és az állapot átmeneti.
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´´
ÉLJÜNK FELELOSSÉGGEL
AZ ÚJ ÉVBEN!
Hihetetlenül vártuk már 2021-et,
bízva abban, hogy az új évben
majd megszűnnek vagy csökkennek a gondok.
Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Pixabay

A

z elmúlt év végén tele lett a közösségi
oldal számot vető, leltározó bejegyzésekkel. A mérleg nyelve a jó és a rossz
események tányérja között sokaknál, s lehet,
hogy többeknél a keserű oldalra billent. Viszont
szinte mindenkiben él a remény, hogy jobb idő
vár ránk, ha nem is az, ami volt, de a közelmúltnál szerencsésebb.
A változás nem egyik napról a másikra történik.
Ha kicsit megállunk, láthatjuk, hogy a változás
éppen zajlik. És nem a külvilágban, hanem bennünk, mi magunk alakulunk. Minden nehézség,
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minden akadály, amivel szembenézünk, erősebbé
tesz minket, minden átélt fájdalom vagy veszteség, ami elvett tőlünk valamit, éppúgy hozzánk is
tett. Megküzdési stratégiát, túlélni akarást, öszszefogást. Megtanultunk becsülni olyan dolgokat,
amik eddig természetesek voltak. Értékesebb lett
az egészségünk, a családtagokkal, barátokkal
együtt töltött idő, a friss levegő, a kollégákkal
folytatott műhelymunka. Megbecsültebb lett a
kisgyermekgondozók, óvónők, tanítók és tanárok
munkája. Kincs lett orvosaink elkötelezettsége,
kitartása. S féltett lett a munkahely.
Azt kívánom a Pöttyös melléklet olvasóinak, hogy
higgyenek magukban, hiszen erősebbek, mint
gondolnák, s hogy úgy tudják magunk mögött
hagyni a napokat, hogy profitáljanak belőlük.
A mellékletben korábban megszólalók is azt
hangsúlyozzák: emberek, bízzatok magatokban!
Markó-Valentyik Anna, a Vaskakas Bábszínház
művésze, a Zölden Győrben blog szerzője, a városi környezetvédelmi bizottság tagja így fogal-

mazott: „Mint bábművész és mint zöldaktivista
is csak azt kívánom, hogy vegyük komolyan
magunkat. Becsüljük meg a lehetőségeinket,
és soha ne higgyük el, hogy ne tudnánk jobbak
lenni. Jobbak magunkhoz, a családunkhoz, a világhoz. Nagy lehetőséget és feladatot kaptunk
azzal, hogy embernek születtünk erre a bolygóra. Élnünk kell ezzel, és meg kell próbálnunk
ehhez méltóan élni!”

sedés öröme, a biztonság és a szeretet része
lehet életüknek, és hitet, hogy a megvalósítás
lehetősége saját kezükben van!”

a családi együttléteket műsorainkkal megerősítsük és emlékezetessé tehessük! Addig
is küldjük szeretettel dalainkat mindnyájuknak, mindnyájatoknak!”
Tevesz-Fejes Zsófia pszichológus, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom győri szervezetének vezetője is bízik a jobb jövőben: „Azt
kívánom minden családnak a 2021-es évre,
hogy találják meg belső erőforrásaikat, tudjanak hálát adni azért, ami van, ami megmaradt,
és hinni a könnyebb idők eljövetelében. A szülőknek több lehetőséget kívánok a pihenésre, a
gyerekeknek pedig azt, hogy felnőttkorukban
minél jobb érzésekkel tudjanak visszaemlékezni 2020-ra és ’21-re.”

Ligetvári Anita gyászkísérő, művészetterapeuta a
vendégbabákra emlékező cikkünkben szólalt meg,
s adott tanácsot az elviselhetetlen fájdalommal
küzdő szülőknek. Szerinte még ki kell tartanunk,
viszont lassan, de biztosan haladunk az alagút végi fény felé: „az elmúlt év, és valószínűleg az idei
is eltér majd a megszokottól. Ezért türelmet, rugalmasságot, nagyobb elfogadást és a szeretetteli
egymásra figyeléshez szükséges erőt kívánok a
szülőknek és a gyerekeknek egyaránt.”

Domonics Gyöngyi, a többek között párkapcsolatot, szexualitást érintő nehézségekkel,
szülés utáni, gyermekágyi depresszió gyanújával, gyermeknevelési kérdésekkel foglalkozó
pszichológus az önmagunkba vetett hit fontosságát hangsúlyozza: „Kívánok hitet a saját erőben, tudásukban, tapasztalataikban, és hitet
egymásban, az együttműködés erejében. Kívánok hitet abban, hogy az egyensúly, a kitelje-

Töreky Zsuzsi zenepedagógus, a Kerekítő
foglalkozás vezetője, az Aranykapu Zenekar
énekesnője, akit hivatásából fakadóan éltet
a gyerekekkel való kapcsolat és a gyermeki
ölelések, optimistán látja a jövőt: „a Pöttyös
Klub olvasóinak énekes kedvű, szeretettel
teli, igazi-játékos élményekben gazdag
2021-es évet kívánok! Remélem, hogy mielőbb találkozhatunk a Kerekítő foglalkozásokon vagy Aranykapu-koncertjeinken, hogy

Dr. Tróznay Katalin jogász, coach, az Egyedülálló Szülők Klubja Győr vezetője az egyéni felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozza, a
felelősségvállalást a saját fejlődésért, boldogulásért, hisz így lehetünk csak stabil támaszai
önmagunknak, gyermekünknek, családunknak.
,,Kívánom, hogy értékeljük, becsüljük, szeressük önmagunkat, kivételes erőnket, kitartásunkat idén többet! Kívánom, hogy egyszülősként
merjünk több segítséget kérni és elfogadni
megbízható családtagjainktól, barátunktól, ismerősünktől, szakembertől, közösségtől, akár
komolyabb bajban vagyunk, akár csak azért,
hogy könnyebbek legyenek a hétköznapjaink.
Kívánom, hogy a külvilág változásai, hatásai
közepette mindig visszataláljunk belső középpontunkhoz, bölcsességünkhöz, intuíciónkhoz,
és merjük onnan élni az életünket. Kívánom,
hogy az új évben merjünk többet ,,csak" a fontos emberekkel és dolgokkal foglalkozni, energiáink jobb elosztásával. Kívánom, hogy többet
találkozzunk személyesen vagy online szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel és legyünk nyitottak új ismeretségek kötésére, másokkal való kapcsolódásra. Kívánom, hogy keressünk, végezzünk több olyan tevékenységet,
ami örömöt, felszabadultságot okozhat, legyen
az rég elfeledett hobbi, zene, tánc, kreatív tevékenység. Kívánom, hogy merjük meghaladni
tavalyi értékes önmagunkat, hogy megtapasztalhassuk kiteljesedettebb, boldogabb 2021.
évi énünket!”
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MOBILON

A PANNON-VÍZ
Intézze gyorsan és egyszerűen vizes
ügyeit a Pannon-Víz új mobilapplikációjával! Tudta, hogy egy regisztrációval akár több fogyasztási hely vízóraállása is megadható? Törölje telefonjáról a régi applikációt, és töltse le az
újat a Google Play vagy az App Store
áruházakból.

Bővebb információ:
www.pannon-viz.hu

HIBAELHÁRÍTÁSSAL KEZDTÉK AZ ÉVET
Szöveg, fotó: Pannon-Víz Zrt.

Nagyszabású hibaelhárítással kezdődött
az új esztendő a Pannon-Víz Zrt.-nél. Kábelszakadás miatt leállt Győr legnagyobb
szennyvízátemelője a Mártírok útján. A
lehető leggyorsabban meg kellett oldani
az ideiglenes energiaellátást, hogy mielőbb újra tudjanak indulni a szivattyúk.
Az E.ON és a Pannon-Víz Zrt. példás
együttműködésével január 1-jén, éjszaka
nagy teljesítményű dízel aggregátorokat
állítottak üzembe a szakemberek. Ezzel
az ideiglenes energiabetáplálással működtek a szivattyúk. Az áramszolgáltató
szakemberei ez idő alatt megjavították a
sérült villamos kábelt.
A szennyvízelvezetés folyamatosan működött, a fogyasztók észre sem vették a beavatkozást. Rácz Attila, a Pannon-Víz Zrt.
elnök-vezérigazgatója és Lipovics János, a
cég Győri Üzemmérnökségének vezetője a
helyszínen ellenőrizte a hibaelhárítást és
újévi jókívánságokkal köszöntötte a hibaelhárításban résztvevőket.
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JANUÁR VÉGÉIG

´´
´´
GYUJTIK
A FENYOKET
Szöveg, fotó: Győr-Szol Zrt.

A Győr-Szol Zrt. idén is biztosítja Győrben a karácsonyfák
közterületen történő összegyűjtését. Ehhez több mint száz
gyűjtőhelyet jelölt ki az ünnepek előtt. A belvárosban fenyőfagyűjtő ketrecek, a lakótelepeken táblával kijelölt helyek
jelzik a gyűjtőpontokat. A szolgáltató ezúton is kéri a lakosságot, hogy a fákat mindenki a kijelölt gyűjtőhelyekre vigye.
A Győrben összegyűjtött mintegy 35.000-40.000 darab karácsonyfát hasznosítják, ezért a Győr-Szol Zrt. ezúton is kéri, hogy a fenyőfákról a díszeket, fényfüzéreket és talpakat
kidobás előtt lehetőség szerint mindenki szedje le.
A január végéig működtetett, rendszeresen ürített, ingyenesen
használható fenyőgyűjtő helyek listája a www.gyorszol.hu
weboldalon, illetve a szolgáltató Facebook-oldalán is olvasható. (A GYHG Nonprofit Kft. közszolgálati hulladékszállítási működési területén a családi házas övezetekben, illetve a bio hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében a díszek nélküli
fenyőfa apróra vágva a barna fedeles kukában is elhelyezhető.
A volt karácsonyfák az ünnepi dekoráció nélkül, a jogosultság
igazolása után a hulladékudvarokba is beszállíthatóak.)
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a járványügyi helyzetre való tekintettel a melegvízmérők helyszíni leolvasását határozatlan időre felfüggesztette. Ezért a fogyasztóknak kell bejelenteniük a melegvízmérő-órák állását a szolgáltatóhoz. Ez Győr egyik részében már megtörtént, 2020.
december 16-tól pedig a város egy másik körzetében élő felhasználókat érinti ez a kötelezettség.
Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a melegvízóra-leolvasása december 16-tól esedékes, a szolgáltató
a postaládájukba bedobott értesítést küldött, melyben kéri a melegvíz-óra állásának bejelentését.

´´
VÁRJÁK A MELEGVÍZ-MÉROK

ÁLLÁSÁNAK BEJELENTÉSÉT
Értesítést az alább felsorolt utcákban és épületekben lakók kaptak:
Cuha u.
Lajta u. 1–26.
Lomnic utca 26–32. páros oldal
Március 15. utca 2–4.
Mónus I. utca 35.
Mónus I. utca 52–62. páros oldal
Nádor utca 1–23. páratlan oldal
Répce u.
Somogyi B. utca 26.
Szent Imre út 2–24. páros oldal
Szent Imre út 3–9. páratlan oldal
Szigethy A. út 2–10. páros oldal
Szigethy A. út 60–70. páros oldal
Zrínyi utca 70–74. páros oldal
A szolgáltató kéri azokat a fogyasztókat, akik értesítést kaptak a melegvíz-mérők állásának bejelentéséről, hogy a pontos elszámolás érdekében

a melegvíz-mérőjük állását a mérő gyári számával, a vevő (fizető) azonosító számával (a számla
harmadik oldalán található), névvel, címmel
együtt szíveskedjenek mihamarabb, de legkésőbb 2021. január 12-ig bejelenteni:
• az értesítésben közölt e-mail-címre,
• sms-ben vagy telefonon az értesítésben
szereplő telefonszámra,
• telefonos ügyfélszolgálatunkon
(tel.: 96/50-50-50, 20/922-5678).
• A mérőállás rögzítésére társaságunk
honlapján is lehetőség van a mérő gyári
számának és a vevő (fizető) azonosító
számának megadása után
(http://ugyfelkapu.gyorszol.hu).
Fontos, hogy csak azok közöljék a mérőállásukat, akik erről értesítést kaptak!
Együttműködését köszönjük,
és jó egészséget kívánunk!

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

HEGESZTO´´

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás
hegesztővizsga. Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

´´
´´
FUTÉSSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

´´
KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ
Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/kazánkezelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai végzettség. Munkarend: jól tervezhető 12 órás, folyamatos

RAKODÓGÉP-KEZELÓ´
Feltétel: B kategóriás hivatásos jogosítvány; OKJ nehézgépkezelői alaptanfolyammal rendelkező, 1111. Traktor alapú univerzális fölmunkagép-kezelői jogosítvány. Előnyt jelent:
C kategóriás jogosítvány; GKI-kártya; 3324. szerinti Vezetőüléses
targonca jogosítvány; 4411. szerinti Autódaruk jogosítvány
Bérezés megegyezés szerint.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐrSzol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu.A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.
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SIKERES VOLT AZ ÖT TEMPLOM
ADVENT A KORONA IDEJÉN

Személyes találkozások nélkül is
lélektől lélekig elért az újvárosi
templomok szeretettel teli üzenete 2020 decemberében.

A

z Öt Templom Fesztivál szervezői a koronavírus-járvány nyomában járó korlátozások ellenére is mindent megtettek
azért, hogy legalább lélekben közös készülődésre, meghitt ünnepvárásra hívják a győrieket
az öt templom utcájába.
Közel egy hónapig kukucskálhattunk be a Kossuth utca elején felépített két ünnepváró házikó
ablakán, hogy megnézzük egy zsidó és egy keresztény család készülődésének fázisait. Míg a
hanukát ünneplő zsidó család ablakában a hanukián gyúlt minden este eggyel több gyertya az ablakban, addig a keresztény család asztalán az adventi koszorún minden vasárnap. A szervezőknek
még arra is volt gondjuk, hogy utóbbiba, 24-én
reggelre megérkezzen az angyal, feldíszített karácsonyfát és ajándékokat hozva a pici szobába.

szeretet lángját karácsonyi asztalára. A tíznapos
lángügyeletbe a helyi gyülekezetek vezetői és a
fesztivál szervezői mellett bekapcsolódott dr.
Dézsi Csaba András polgármester is.

A Széchenyi István Egyetem és a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum segítségével
megvalósuló, folyamatosan változó, szabadtéri
meglepetés kiállítás sok kisgyerekes családnak
jelentett a téli szünetben biztonságos közös
programot, és a szervezők reményei szerint
maradandó élményt.
Ugyanígy a biztonsági szabályok betartása mellett, egy erre az alkalomra épített plexifallal elválasztva, de nem maradhatott el a betlehemi
lángosztás sem. Újváros templomai helyett a Rát

Mátyás téri kápolnában tartottak lángőrséget a
szervezők, ahonnan több száz győri vihette haza
saját vagy a helyszínen kapott kis mécsesében a

A tavaszi időszakhoz hasonlóan decemberben is
forgatási helyszínné alakultak a templomok egyegy alkalomra, hogy a keresztény gyülekezetek
vezetőinek közreműködésével, a zsinagógában
zajló hagyományos hanuka-szertartást legalább
az internet és a Győr+ segítségével a képernyők
előtt élvezhessék azok, akik évről évre közösen
ünnepelnek ilyenkor a győri zsidó közösség tagjaival. A Kossuth utca négy keresztény gyülekezetének lelkipásztorai az evangélikus Öregtemplomban tartott ökumenikus szertartás felvételével köszöntötték közösen híveiket és minden
érdeklődőt a virtuális térben és a tévé képernyői
előtt karácsony első napján.
A 2020-as év különös, távolságtartó programjai
az öt templom utcájában most is a szeretetről
szóltak, és a szervezők reményei szerint eljutottak lélektől lélekig. Az mindenesetre biztos, hogy
a tavaszi koncertfelvételekkel együtt, az online
térben több mint 650.000 emberhez értek el, akik
közül talán sokan, ha csak így virtuálisan is, de
először jutottak el Győr-Újváros templomaiba.
Őket is és a törzsközönséget is várják a szervezők
idén májusban újra, egy utca öt templomába. Reméljük, akkor már valóban szélesre tárhatjuk a
Kossuth utca templomainak ajtajait és nemcsak
a virtuális térben, de a valóságban is együtt lehetünk koncerteken, színházi előadásokon. (x)
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SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/2339213.

bővítése, szaniterek, csapte
lek cseréje. Kül, beltéri bur
kolatok javítása. 0670/363
6633
FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, vízvillanyszerelés.
0630/8720564

Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós szigetelését vál
laljuk garanciával. www.hu
zatmentes.hu, 0630/520
9228

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Telefon: 06
70/3846557.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,

Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása

anyagválasztással. Ingye
nes felmérésszállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/8846838.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/ 5642280.
TANFOLYAM

ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!
Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket
és egyebeket. 0620/556
7141
Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
0670/7075812

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok! Érd.:
0620/ 9379671, Németh
Csaba.
LAKÁSCSERE

96/505050

EGYÉB

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet: 06
20/4153873.

Szigeti, 2 szobás, 44 nm
es, félkomfortos, téglaépí
tésű, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 23 szobás, 5060 nm
es, szigeti vagy újvárosi,
határozatlan bérleti szerző
déses lakásra. (Hirdetési
szám: 274)

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.

Szigeti, 2 szobás, 53 nm
es, komfortos, gázfűtéses,
határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 23
szobás, határozott bérleti

Fotótanfolyam Győrben, va
sárnaponként, januári kez
déssel. Hogyan kell szép fo
tót készíteni? 0670/286
3665, laposafoto.hu

szerződéses lakásra (Hirde
tési szám: 276)
Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm
es, felújított, távfűtéses, ha
tározatlan idejű bérleti szer
ződéses lakást cserélne ki
sebb, 1+fél szobás, alacsony
rezsijű, megvásárolható la
kásra. Újváros kizárva. (Hir
detési szám: 277)
Gyárvárosi, 2 szobás, 51 nm
es, erkélyes, tárolós, félkom
fortos, gázfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1+fél szobás
bérleményre. (Hirdetési
szám: 278)
Gyárvárosi, 1+fél szobás,
54 nmes, gázfűtéses, hatá
rozott bérleti szerződéses,
igényesen felújított lakást
cserélne 23 szobás, ala
csony rezsijű, 6068 nmes
bérleti szerződéses lakásra.
Bán A u. kizárva (Hirdetési
szám: 279)

NÁLUNK

OLCSÓBB!
YTONG falazóelemek;
SILKA hanggátló tégla;
MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: 96/417-957;
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

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

modern környezet
ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
CSOK MELLÉ IGÉNYELJE VISSZA AZ 5%-OS ÁFÁT!
Gyôr-Szabadhegyen épül az 50 lakásos társasház, melyben eladó ez a
62 nm-es lakás. Harmadik emeleti,
2 szoba+nappali+erkélyes. Az ingatlan megfelel a legújabb energetikai
elvárásoknak.
Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 32,9 M Ft

Jázmin Garden Gyôr-Szabadhegyen:

MINDEN LAKÁSHOZ 500 EZER FT ÉRTÉKÛ KONYHÁT
ADUNK AJÁNDÉKBA 2021. 01. 31-ig!
CSOK összege használt lakás esetén
Gyermekek Minimális hasznos CSOK összege
száma
alapterület

CSOK összege új építésü lakás vásárlása,
építkezés esetén
Gyermekek
száma

Minimális hasznos
CSOK összege
alapterület
(lakás/lakóház)

2

600.000 Ft

2

2

50 m

1.430.000 Ft

1

40/70 m2

600.000 Ft

3

60 m2

2.200.000 Ft

2

50/80 m2

2.600.000 Ft

4 vagy több

70 m2

2.750.000 Ft

3 vagy több

60/90 m2

10.000.000 Ft

1

40 m

Gyôr-Szabadhegyen épülô társasházban eladó ez a 75 nm-es, földszinti lakás. Nappali+3 szobás, a nappaliból nyílik a 7 nm-es terasz, melyhez
75 nm saját kert kapcsolódik. Várható
átadás: 2022. augusztus.
Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 41,9 M Ft

Gyôr-Szabadhegyen épül ez az 50
lakásos társasház, melyben eladó ez
az 56 nm-es lakás. Elsô emeleti, 2
szoba+nappali+erkélyes. A fûtése
házközponti, egyedi mérôkkel. A tetôre napelemeket helyeznek el.

A Gyôr-Szabadhegyen épülô társasházban 39—112 nm közötti lakások kerültek kialakításra. Ez a 100
nm-es lakás a 4. emeleten található,
nappali+3 szobás. A lakás különlegessége a 44 nm-es tetôterasz.

Gyôr-Szabadhegyen épül ez az 50
lakásos társasház, melyben eladó ez
a 42 nm-es lakás. Elsô emeleti, 1
szoba+nappali+erkélyes. Emelt szintû fûtéskészen kerül átadásra várhatóan 2022 nyarán.

A 39—112 nm közötti alapterülettel
rendelkezô lakások már leköthetôk.
A negyedik emeleti penthouse lakás
56 nm-es, 41 nm tetôterasz tartozik
hozzá. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+1 szoba.

Búza Tímea:
70/425-5590

Budai Mónika:
30/640-8794

Búza Tímea:
70/425-5590

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 29,9 M Ft

Ár: 62,9 M Ft

Ár: 23,9 M Ft

Ár: 38,9 M Ft

KÖLTÖZZÖN IDÉN ÉS LEGYEN EZ ÖNNEK AZ ÉDES OTTHON!
Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakóparkjában eladó ez a második emeleti,
62 nm-es, nappali+2 szobás, 7,47
nm erkéllyel rendelkezô lakás. Az ár
emelt szintû fûtéskész állapotra vonatkozik. Teremgarázs is vásárolható.

Új lakás kiváló minôségben GyôrSzabadhegyen! A kétszintes épületben 41 és 55 nm-es, teraszos, erkélyes lakások eladók. Az elsô emeleti,
erkélyes, 41 nm-es lakás amerikai
konyhás nappalis+1 szobás.

Gyôrzámolyon eladó új építésû, önálló bejáratú, 97 nm-es, teraszos,
nappali+3 vagy 4 szobás ikerház. A
két épületnek nincs közös fala. A telek mérete 1081 nm, ehhez az ingatlanhoz 612 nm telekrész tartozik.

Gyôr-Révfalu kedvelt részén korszerû, földszinti-kertkapcsolatos és emeleti-erkélyes lakások eladók 42—64
nm közötti méretben. Az 1. emeleti,
erkélyes lakás 42 nm-es, amerikai
konyhás nappali+1 hálószobás.

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 32,9 M Ft

Ár: 23,586 M Ft

Ár: 35,9 M Ft

Ár: 22,794 M Ft

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakóparkjában eladó ez a második emeleti, 80 nm-es, nappali+3 szobás,
12 nm erkéllyel rendelkezô lakás. Az
ár emelt szintû fûtéskész állapotra vonatkozik. Teremgarázs is vásárolható.

Gyôrújbaráton 105 nm-es, garázsos ikerház eladó. A házhoz tartozó
telek 665 nm, amerikai konyhás
nappalis+3 hálószobás. Jelenleg
szerkezetkész állapotban van. A két
ház közös fala a garázsnál található.

Gyôr-Révfalu kedvelt részén, új
építésû lakóparkban zöldterületre nézô, elsô emeleti, amerikai konyhás
nappali+2 szobás, emelt szintû
fûtéskész lakás eladó. A 61 nm-es
lakáshoz 7 nm erkély tartozik.

Gyôrszentivánon, az ipari parkhoz
közel, de mégis csendes környezetben új építésû, sorházi, garázsos ingatlanok eladók. A lakások belsô kétszintesek, 108 nm-esek, amerikai
konyhás nappali+3 hálószobásak.

Budai Mónika:
30/640-8794

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 39,9 M Ft

Ár: 42 M Ft

Ár: 31,936 M Ft

Ár: 36,9 M Ft

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
A héten nagyon figyeljenek az igazságra. Most sok mindenre fény
derül, amit eddig nem vettek észre, az is nyilvánvalóvá válik. Így
végre előbbre jutnak a feladatmegoldásban, aminek nagyon is
örülnek. Hétvégén próbáljanak meg lazítani, ne hergeljék magukat
feleslegesen, inkább pihenjenek.
BIKA
Minden a terveik szerint alakul, szinte el sem hiszik, hogy jöhet
össze most szinte minden. Bízzanak magukban, tudásukban, és
használják ki az adódó lehetőségeket bátran. Ha szeretnének
munkát váltani, ebben az időszakban erre is nagyon jó lehetőségek nyílnak.
IKREK
Ne cselekedjenek megérzéseik ellen, engedve a többiek nyomásának, ebből csak problémák származnának. Még ha vitázniuk is
kell, álljanak ki véleményük mellett, meglátják, később a többiek
is rájönnek, hogy önöknek volt igazuk. Párjuk is kritikus most
önökkel, ne keseredjenek el.
RÁK
Most ne engedjék meg maguknak, hogy beleüljenek abba az érzelmi hullámvasúba. Próbálják először levezetni feszültségeiket
beszélgetéssel, sporttal, és utána könnyebb lesz indulataikat uralni. Inkább keressék a bajok forrását, kezdjenek a megoldáshoz.
Így meg tudnak nyugodni.
OROSZLÁN
Bízzanak önmagukban, problémamegoldó képességeikben, próbáljanak higgadtak maradni a felfordulás közepette. Csak így tudnak jól kijönni a helyzetekből. Szerencsére párjuk most önök mellett áll, és ez nagyon sokat számít. Ha nincs párjuk, önökre találhat
a héten a szerelem.
SZŰZ
A szerencsés időszak tovább folytatódik a héten. Azonban ne lazítsanak, inkább alapozzák meg a későbbieket. Munkahelyükön
most előre tudnak lépni sok ügyben, párjukkal is mindent meg
tudnak beszélni. Legyenek bizakodóak, végre itt van a cselekvések és az önök ideje.
MÉRLEG
Rendezzék párkapcsolati problémáikat a héten, ne húzzák tovább ezt a helyzetet. Beszéljenek meg mindent párjukkal. Ha
anyagi természetűek ezek a problémák, kicsit álljanak meg és
térképezzék fel, mit is tudnának most tenni. Ha kell, kérjék ki
egy szakember tanácsát mindenképp.
SKORPIÓ
Minden a terveik szerint halad a héten, nehogy megijedjenek ettől.
Amit elterveztek, kigondoltak, ahhoz most tökéletesen adott minden körülmény, hogy megvalósítsák. Párjuk is segít ebben nagyon
sokat, ne feledkezzenek meg erről a későbbiekben sem. Legyenek
optimisták, bizakodóak.
NYILAS
Ne engedjék, hogy munkahelyi problémáik felőröljék minden erejüket és idejüket. Próbáljanak határt szabni, meddig kell az önök tudása, és hol nem tudnak már az ügyért tenni semmit. Hallgassanak
párjukra is, csak aggódik önökért, azért mondja, amit mond. Adjanak
időt maguknak is.
BAK
Ez még mindig nem a kapkodás ideje, mindent csak lépésről lépésre tudnak megvalósítani. Próbáljanak meg nem türelmetlenkedni, még ha ez nehezen is megy most. Hallgassanak párjuk tanácsaira, nem mond rosszat önöknek. Figyeljenek gyomruk
egészségére, ne terheljék túl.
VÍZÖNTŐ
Felettébb érzékenyek a héten, és ez ráül mindenre. Próbáljanak kiutat keresni ebből az érzelmi állapotból, nem tesz jót sem munkájuknak, sem pedig párkapcsolatuknak. Keressék meg a bajok forrását, vannak olyan kreatívak, hogy frappáns megoldást találjanak mindenre.
HALAK
Ne adjanak teret sem a depressziónak, sem az elkeseredésnek a héten. Lehet, hogy csupán a fáradtság beszél önökből, nézzék meg időbeosztásukat. Ha más tőről is fakad a probléma, kérjék akár egy barátjuk segítségét is, beszéljék át a helyzetüket. Most önmagukért kellene tenniük végre.

JANUÁR 9. SZOMBAT
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:30
18:15
18:45
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30

Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A növénynemesítéstől a növényvédelemig –
biológiai védekezés a talajban és növényen
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Credo – katolikus krónika
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Lelki egészségünk szempontjai –
vendégünk Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Gázfröccs – autós magazin
Félóra decibel – zenei műsor
Az óra – kisfilm
Kulisszák mögött – színházi magazin
A tojásíró – dokumentumfilm
Rejtett tájakon – természetfilm

JANUÁR 10. VASÁRNAP
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
18:15
18:45
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:30

Csoportkép – dokumentumfilm
Navigátor – magazin
Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
Credo – katolikus krónika
A elveszett nagypapa – dokumentumfilm
Creative chef – főzőműsor
Navigátor – magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Azori-szigetek – kisfilm
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Öko-logikus – magazin
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
Tóth Éva-emlékkoncert 2017 – koncert
Egy malomban őrlünk – kisfilm

JANUÁR 11. HÉTFŐ
07:00
07:30
08:00
09:00
10:30
11:00
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
Macskakő – film Somoskőfaluról
Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Félóra decibel – zenei műsor
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 12. KEDD
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarassy 70 – portré Madarassy György Tamás festőművészről
Híradó – Győr és a régió hírei
Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Mozgásszervi rehabilitációs torna –
a PAMOK által összeállított gyakorlatok
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00

19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

JANUÁR 9-TŐL 15-IG

Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 13. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Közösségi tér – városok, falvak
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Szent István-díj 2019 – átadási ünnepség
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Félóra decibel – zenei műsor
Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 14. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Mozgásszervi rehabilitációs torna –
a PAMOK által összeállított gyakorlatok
Nemzeti örökség világszínvonalon –
Zsuráfszky Zoltán koreográfus portréja
Credo – katolikus krónika
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarassy 70 –
portré Madarassy György Tamás festőművészről
Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 15. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Félóra decibel – zenei műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Félóra decibel – zenei műsor
Nyugdíjas Egyetem – Darwin a megosztó személyiség
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Híradó – Győr és a régió hírei
Madárkórház – dokumentumfilm (16)
Híradó – Győr és a régió hírei

2021. január 8.
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u.
32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye a Pécsinger Szőlőbirtok által
felajánlott Frizzbi habzóbor. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Danyi Gábor nyáron távozik a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzői posztjáról, és a Siófok KC
szakmai munkáját irányítja a jövőben. Danyi nyáron lejáró szerződését a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban és a
Magyar Kupában is címvédő klub elnöksége nem hosszabbította meg, bár a felek tárgyaltak egymással.

DANYI GÁBOR

A SIÓFOK EDZŐJE LESZ

,,A szezon hátralévő részében természetesen
közösen küzdünk tovább a céljaink eléréséért"
– nyilatkozta az ETO honlapjának hivatalos
közleményében Bartha Csaba klubelnök.
Danyi 2011 nyarán érkezett Győrbe, másodedzőként Konkoly Csabával, a néhai Karl Erik Böhnnel
és Ambros Martínnal dolgozott, majd 2018-tól
vezetőedzőként folytatta munkáját, és 2019-ben
a BL-ben, a bajnokságban és a Magyar Kupában
is aranyérmet nyert a győriekkel. Az 56 éves, pécsi
születésű edző Elek Gáborral együtt a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztját is betölti.

Fotó: O. Jakócs Péter

Sajtóhírek szerint a győriek vezetőedzői posztjára a jelenleg csapat nélküli Ambros Martín,
valamint a francia Emmanuel Mayonnade a
legesélyesebb. Utóbbi a Metz vezetőedzője,
valamint a világbajnoki címvédő holland női vá-

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
Már havi nettó
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

logatott szövetségi kapitánya jelenleg. A Siófok
KC honlapja szerint Danyi Gábor szerződése
idén nyártól három plusz két évre szól, segítője
a jelenlegi vezetőedző, Zdravko Zovko lesz, akivel korábban Győrben is együtt dolgozott.
Danyi úgy fogalmazott, örömteli és megtisztelő
számára, hogy nyártól Siófokon folytathatja
pályafutását.
,,Izgatottan várom ennek az új fejezetnek a
kezdetét, de addig is vannak kötelezettségeim.
Jelenleg az a legfontosabb számomra, hogy befejezzem azt, amit elkezdtem. Mindent megteszek azért, hogy a Győri Audi ETO KC-val a lehető legsikeresebben zárjuk le ezt a szezont" –
nyilatkozta Danyi, és hozzátette, az idény végén mondja el, miért alakult úgy, hogy nem
hosszabbították meg a lejáró szerződését.

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

AZ ÉV SPORTOLÓJA: GYŐRIEKET IS JELÖLTEK
Január 11-én rendezik az M4 Sport – Az Év sportolója gálát. A televíziós produkció a hagyományos helyszínen, a Nemzeti Színházban kialakított stúdióban készül, ám a nézőkön kívül a díjazottak és a díjátadók jelentős része sem lesz jelen, sőt a sztárvendégek – egykori hazai és külföldi sportnagyságok, illetve a jelen bajnokai – is
csak virtuálisan csatlakoznak a műsorhoz.
A sportújságírók 1958 óta minden esztendőben megválasztják az év legjobbjait, így a mostani lesz a 63. szavazás. Korábban minden kategóriában egy tíz-tíz fős bővített listát tettek
közzé, majd a szavazás lezárultával nyilvánosságra került a három-három dobogós neve. Az
internetes szavazás december 30-án kezdődött és január 2-án fejeződött be.

A jelöltek között, a kategóriánkénti tízfős listán
ott volt a GYAC paraevezőse, Pető Zsolt, illetve
Zsolt edzője, Nagy Gábor is, valamint a Mészáros Krisztoferrel és Tomcsányi Benedekkel a
soraiban Európa-bajnoki bronzérmet szerző
tornászválogatott is. A csapatok között jelölt
volt a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata,
és Vígh Zsolt, a magyar para-asztalitenisz-válogatott győri szövetségi kapitánya is.
,,A hazai para-asztalitenisz egyik fellegvára
Győr, hiszen a Club Arénában edzőtáborozik
gyakran a válogatott is, sőt győri klub színeiben
versenyez az egyik legsikeresebb magyar játékos, Szvitacs Alexa is. Több olimpiai kvótával
rendelkezik egyébként a válogatott a tokiói játékokra, és lesznek sportolóink a paralimpián is.

Óriási megtiszteltetés, hogy egyáltalán a bő listára felkerültem több játékosommal együtt, remélem, 2021 is sikeres évünk lesz" – nyilatkozta Vígh Zsolt.
A győri jelöltek az első háromba végül nem kerültek be kategóriájukban, de így is óriási megtiszteltetés számukra, hogy 2020-as eredményeik alapján a szakemberek jelölték őket a
legjobbak közé.
A férfiaknál a teniszező Fucsovics Márton, valamint a labdarúgó Gulácsi Péter és Szoboszlai
Dominik, a nőknél az úszó Kapás Boglárka, a
cselgáncsozó Karakas Hedvig és a tornász Kovács Zsófia került a legjobb három közé az Év
sportolója-szavazáson.

2021. január 8.
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SPORT A VÍRUS ÁRNYÉKÁBAN:
Szerző: Nagy Roland
Fotó: Győr+

JÚNIUS
Újabb három évre megválasztották dr. Bartha Csabát a Győri Audi
ETO KC elnökének. A klub közben
bejelentette, hogy közös megegyezéssel távozik a csapattól
Bódi Bernadett. A rutinos szélső
maga kérte 2021 nyaráig szóló
kontraktusa felbontását.
JÚLIUS
A Somogyi Elektronic–GYAC a címvédő MTK elleni 4–1-es sikerrel
bajnoki címet ünnepelhetett a férfi
Szuperliga tenisz csapatbajnokság
döntőjében. A győriek egy évvel
korábban is eljutottak a fináléig, de
ott vereséget szenvedtek.
A klub evezőseinek eddigi szakosztályvezetőjét, Papp Oszkárt
választották a Győri Atlétikai Club
elnökévé az egyesület küldöttgyűlésén. A korábbi elnök, Simon Csaba június 1-jével mondott le
posztjáról, ezért kellett kiírni új választást.
A kétszeres világ-, háromszoros
Európa-bajnok Stine Oftedalt a
Nemzetközi Kézilabda Szövetség
szavazásán a világ legjobb női já-
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tékosának választották. A norvég
klasszis az ETO-val kétszer nyerte
meg a Bajnokok Ligáját, és két
egymást követő évben is tagja lett
a BL álomcsapatának.
A Tuifel Péter–Herczeg Miklós edzőpárossal vág neki az NB II.-es
labdarúgó-bajnokságnak az ETO
FC Győr.
Az ország legeredményesebb
klubjának és a legjobb vidéki klubnak járó elismerést is a GYAC érdemelte ki az evezősök szegedi országos bajnokságán. A győriek
összesen huszonnyolc arany-, tizenhét ezüst- és huszonhárom
bronzérmet szereztek.
AUGUSZTUS
Budapesten, a Lantos Mihály
Sportközpontban rendezték a 125.
Atlétikai Magyar Bajnokságot, ahol
két győri klub, a Bercsényi DSE és
a GYAC versenyzői is indultak, és
szép eredményeket értek el.
Hét győri sportoló – Devecseriné
Takács Kincső, Balla Virág, Erdőssy Csaba, Sipőcz Richárd,
Szabó Bence, Szentes Bence és
Pető Zsolt – kapta meg a várostól az Olimpiai Reménységek
Ösztöndíjat. A támogatás olyan
fiatal tehetségek felkészülését
igyekszik segíteni, akiknek esélyük van kijutni a tokiói ötkarikás
játékokra.

ILYEN VOLT 2020
Sikeresen szerepeltek a Graboplast Győri VSE kajakosai és kenusai a szolnoki felnőtt országos bajnokságon. A dobogós helyezések
mellett Kammerer Zoltán kajak
egyes 1000 méteren nyert Varga
Ádámmal párosban. A kenus hölgyek ezúttal is remekeltek, párosban senki sem tudta őket megelőzni, majd Balla Virág ötszáz
méteren egyesben lett első, megelőzve klubtársát, Devecseriné Takács Kincsőt.
Patkás Tamás győri nyílt vízi paraúszó elképesztő akaraterejének
köszönhetően teljesítette azt a kihívást is, ami a legnagyobb álma
volt: átúszta a kontinenseket öszszekötő Boszporusz-szorost.
SZEPTEMBER
Ünnepélyes korongbedobással és
szalagátvágással adták át Győrben az új Nemak Jégcsarnokot.
Magyarország legújabb és legmodernebb jeges sportkomplexuma több mint 2 milliárd 170
millió forintból valósult meg. Az
új jégcsarnok a Győri ETO Hockey
Klub 350 igazolt jégkorongozó és
műkorcsolyázó sportolója mellett
az Erste Ligában szereplő Titánok
jégkorongcsapatnak is az otthona lesz.
Csató Sándor lett az idényt gyengén kezdő, és a labdarúgó NB II.
17. helyén álló WKW ETO FC Győr

2. RÉSZ

vezetőedzője. Csató Tuifel Pétert
váltja a kispadon, munkáját pedig
Stark Péter segíti másodedzőként.
A Kézilabda Hírességek Csarnokának tizenegyedik tagjává választották Iváncsik Mihályt, a Rába ETO egykori világválogatott
szélsőjét.
A Magyar Tenisz Szövetség új vezetősége tizenkét bizottságot állított fel, és döntött az elnökök, valamint a tagok személyéről. A Gyerektenisz Bizottság elnöke Szombati-Serfőző Eszter, a GYAC szakosztályvezetője lett.
OKTÓBER
Olimpiai és világbajnoki érmeseket
felvonultató mezőnnyel rendezték
meg tornászok challenge világkupaversenyét Szombathelyen. A
magyar válogatottban három győri fiatal – Mészáros Krisztofer,
Tomcsányi Benedek és Kardos Botond – kapott helyet, és mindegyikük döntőbe jutott legalább egy
szeren.
Az október elején Győrben megrendezett Kadler Gusztáv Maraton
Magyar Bajnoksággal hivatalosan
is befejeződött a 2020-as kajakkenu idény.
Az Olimpiai Sportparkban negyvenhárom egyesület százharminckét judósa lépett tatamira a

huszonhárom év alattiak országos bajnokságán. A koronavírus-járvány márciusi kirobbanása után több mint fél éven át
egyetlen judoversenyt sem rendeztek, a „leállás” után a győri
volt az első rangos viadal. A
győriek közül aranyérmes lett a
GYAC-os Vida András, és a SZESE versenyzője, Sipőcz Richárd.
A győri Olimpiai Sportpark adott
otthont a Papp László Felnőtt
Ökölvívó Magyar Bajnokságnak,
amelynek négy versenynapján
a nők és a férfiak is tíz-tíz súlycsoportban küzdenek az érmekért. A győri Gladiátor versenyzője, Gerzsényi István a 69 kgosok mezőnyében ezüstérmet
szerzett.
A Magyar Olimpiai Bizottság
Győrben tartotta elnökségi ülését, amelynek kiemelt témája
volt Győr sportja mellett a szervezet új alapszabálya, a december 19-re tervezett ünnepi közgyűlés, illetve a tokiói olimpia.
Mészáros Krisztofer nyert
egyéni összetettben a tornászok országos bajnokságán,

megelőzve győri klubtársát,
Tomcsányi Benedeket. Az OB
legeredményesebb férfitornásza
Mészáros Krisztofer lett három
arany- és három ezüstéremmel.

labdacsapata. Háfra Noémi és
Schatzl Nadine nyáron érkezik
Győrbe a Ferencvárostól. Az ETO
mindkét kézilabdázóval hároméves szerződést kötött.

NOVEMBER
A SZESE judósa, Sipőcz Richárd
újabb két aranyat helyezett el
egyébként is gazdag éremkollekciójában. A tizenkilenc éves
sportoló a +100 kilogrammos
súlycsoportban a dobogó tetejére állhatott a Porecben rendezett junior cselgáncs Európabajnokságon, majd néhány nappal később ugyanezen a helyszínen az U23-asok kontinensbajnokságát is megnyerte! Sipőcznek az újabb sikerekkel már van
két ifjúsági, egy junior és két
U23-as Eb-aranyérme.

A Cali Condors csapata nyerte a
Duna Arénában rendezett Nemzetközi Úszóligát. A finálé egyetlen magyar résztvevője a Győri
Úszó SE olimpikonja, Jakabos
Zsuzsanna volt, aki a tavalyi bajnok, ezúttal ezüstérmes Energy
Standard színeiben a finálé futamaiban 200 méter pillangón negyedik, 400 méter vegyesen pedig ötödik lett.

Győr rendezte a tornászok Mesterfokú Bajnokságát, amelyen a
hazai klub, a GYAC sportolói
uralták a férfiak mezőnyét. Mészáros Krisztofer öt, Kardos Botond két aranyérmet szerzett az
Olimpiai Sportparkban.
Magyar válogatott játékosokat
igazolt az Audi ETO KC női kézi-

DECEMBER
Tizedik helyen végzett a magyar
válogatott a Dániában rendezett
női kézilabda Európa-bajnokságon. A csapatnak két győri játékos volt a tagja, Faluvégi Dorottya
és Lukács Viktória. Az egyik szövetségi kapitány Danyi Gábor
volt, szakmai tanácsadóként
Görbicz Anita, erőnléti edzőként
pedig Holanek Zoltán képviselte
az Audi ETO-t. A zöld-fehérek a
francia válogatottba és az
aranyérmes norvég csapatba is
négy-négy játékost adtak, a dánoknál pedig egy kézilabdázó
szerepelt az ETO-ból.

Akció: január 8—14.

HÚSVÁSÁR

Kocsonyának való húsrészek

TELJES VÁLASZTÉKBAN
folyamatosan kaphatók!

Sertéslapocka
Ft/kg helyett
999

899 Ft/kg
Füstölt kolbász, csemege,
csípôs

1499 Ft/kg
Házi sertészsír,
vödrös 1 kg

850 Ft/db
Narancs 1 kg

319 Ft/kg
Magyar piros alma

A koronavírus és a sérülések is
közbeszóltak, így nem nyolc, hanem hat teniszező részvételével
rendezték meg a Home by Somogyi Tennis Masters Győr
2020 elnevezésű tornát az
Olimpiai Sportparkban. A tornát
Fucsovics Márton nyerte.
A Bátori Szabolcs, Kiss Balázs,
Mészáros Krisztofer, Tomcsányi
Benedek, Vecsernyés Dávid öszszeállítású magyar válogatott
bronzérmet nyert a törökországi
Mersinben, a torna Európa-bajnokságon. A sportág kontinensviadalának történetében ez az
első magyar érem a csapatversenyben.
Kaposvár adott otthont az
úszók felnőtt országos bajnokságának, az év első és egyetlen
olyan rangos viadalának, amelyet 50 méteres medencében
rendeztek. A Győri Úszó SE
sportolói nyolc arany-, hat
ezüst- és három bronzéremmel
zárták a versenyt.

269 Ft/kg
Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, 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.
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