November közepétől folyamatosan emelkednek
az üzemanyagárak, így a benzin és a gázolaj literjéért átlagosan január közepén már 38 forinttal kell
többet fizetnünk. Az olajpiac gazdasági szereplői sokkal
pozitívabban látják a 2021-es évet, mint a tavalyit, és bíznak abban, hogy az üzemanyag iránti kereslet növekedni fog –
mondta el a Győr Plusz Médiának Bujdos Eszter. A holtankoljak.hu
ügyvezetője szerint további jelentősebb drágulás nem várható, és az
autósok hosszú távon 400 forint körüli átlagárral számolhatnak.
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a az idei évet nézzük, akkor az üzemanyagárak folyamatos emelkedést mutatnak, és ez a drágulás már november
óta tart – beszélt az elmúlt időszakról Bujdos
Eszter. A holtankoljak.hu ügyvezetője hozzátette, ennek ellenére a szakemberek idén stabilabb és kiszámíthatóbb árakkal számolnak,
és azt remélik, hogy a koronavírus-járvány
terjedését a védőoltás sikeresen megfékezi.
„A piaci szereplők azt remélik, hogy növekedni

fog az olaj iránti kereslet, ami hatással lesz a
hazai üzemanyagárakra is. Tavaly év végén
született egy komoly döntés az OPEC részéről, amelyben kimondták, hogy továbbra is
meghatároznak egy olajkitermelési kvótát, ez
a mennyiség az árakat stabilan tartja, és nem
fordulhatnak elő olyan kilengések, mint múlt
év áprilisában.
Jelenleg 50 és 55 dollár körül mozog az olaj világpiaci ára, ami hosszú távon az előrejelzések
szerint tartós lesz. Ez az árszint eredményezi a
magyar kutakon a 400 forint körüli átlagárakat.
A gazdasági szakemberek véleménye, hogy eb-

ben az évben további jelentős drágulás nem
valószínű. Persze sokat számít az is, hogy a
korlátozások meddig tartanak és a kereslet növekedése milyen mértékű lesz.
Bujdos Eszter megemlítette, a magyar jövedékiadó-törvény miatt szerencsésen alakulhatnak az árak tavasszal Magyarországon,
mert ha 3 hónapig az olaj hordónkénti ára 50
dollár fölött lesz, akkor alacsonyabb lesz az
üzemanyagok jövedéki adója. Ez április elseje
után körülbelül a benzinnél 10 forintos, míg a
gázolajnál 5-6 forintos csökkenést eredményezhet.
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REZEG AZ IVÓKÚT, ZENÉL A PAD, TEHETSÉGTÉR NYÍLHAT A VÁRSÉTÁNYON

DIZÁJNHALLGATÓ EGYETEMISTÁK
KIDOLGOZOTT ÖTLETEI GYŐRRŐL

Hogyan működik a szélenergiát
felhasználó érintésmentes ivókút?
Ki játszhat a belvárosi zenepadon?
Kiknek szánják a Rába-parti lépcsőülőkét? Népszerű lesz-e a tehetségkereső kultúrplacc?
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Illusztráció
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yőr fejlesztéséhez, színesítéséhez kapcsolódó ötletterveiket mutatták be a városházán a Széchenyi István Egyetem
Épülettervezési Tanszéke dizájnkurzusának hallgatói. Vizsga volt ez a javából, az online prezentációkat dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta
professzor, dr. Csizmadia Zoltán egyetemi docens, dr. Rámháp Szabolcs egyetemi adjunktus,
dr. Géczy Nóra egyetemi docens, tantárgyfelelős
értkelte. Kérdeztek és véleményt mondtak a város vezetői is, akik rendkívül izgalmas kezdeményezéseket hallottak a prezentáción.
Dr. Dézsi Csaba András polgármester azt hangsúlyozta: érdekes és fontos, hogy milyennek álmodják meg Győrt az itt élő, vagy csak tanulni a

ÉRDEKES ÉS FONTOS,
HOGY MILYENNEK
ÁLMODJÁK MEG GYŐRT
AZ ITT ÉLŐ, TANULÓ
FIATALOK
városunkba érkezett fiatalok. Kiderül, milyen városkörnyezetben szeretnének élni, mit tudnak az
életminőséghez hozzátenni tanult szakmájukkal.
Felidézte, hogy az Eötvös park felújítására meghirdetett pályázat címe nem véletlen volt az,
hogy Tervezz valamit! Nem akarták korlátozni a
fiatalok fantáziáját, kreativitását. Ugyanígy figyel
a város a vizsgázó egyetemi hallgatók munkáira,
hogy ne menjenek veszendőbe a tervek, ötletek,
hanem a legjobbak Győrt gyarapítsák.
A vizsgát figyelemmel követte Radnóti Ákos alpolgármester és Gyimóthy Ákos főépítész is.
Többször kifejtették véleményüket, kérdeztek,

újabb elképzelésekkel bővítették, egészítették
ki, gondolták tovább a fiatalok elképzeléseit.

legyenek festők, fotósok, zenészek, táncosok,
vagy bármely más ágazat képviselői.

Az elsőként vizsgázó Neuberger Bettina egy akácfából készült folyóparti lépcsőpadot tervezett. Ezzel a gömb formájú anyaggal szinte leterítette a
Rába beton lépcsősorának egyes részeit. Találhat
magának ilyen ülőalkalmatosságot az, aki egyedül
szeretne elmélkedni, bámulni a folyót, s az is, aki
párjával vagy nagyobb társasággal ücsörögne szívesen. Ezért az ülőke négyféle méretben készül.
Az akác – melyet fölszerelése előtt átgőzölnek –
meleg hatású, barátságosabb anyag, vonzóbb
lesz a betonnál. A fa két centivel a beton fölött helyezkedik el, ha az ötlet megvalósul.

Moduláris sportparkbútorokat helyezne el folyóparti projektje keretében Rajczi Anna Dorottya. Meglévő, minősített játszóterek elemeiből készített bútorokkal szervezett olyan tereket, melyekben erőgyűjtő közösségek körben,
egymással szemben elhelyezkedve sportolhatnának, létrejönne a csoportaktivitás, s visszakapná rangját a társas élet.

Használt sütőolaj okos tárolórendszerét dolgozta ki Orbán Vanessza. A tárolóedénynek
már a dizájnja is vonzó, beszédes, sötét alapon
különböző méretű, elszórt sárga pontok díszítik. A magánszemélyek, esetleg vendéglátóhelyek műanyag palackban dobhatnák be a használt olajat. Kártyával nyílik, s a rendszer pontokat ír jóvá annak, aki itt helyezi el a környezetre
veszélyes használt sütőolajat.
Togni Jesika a tehetségmegosztásra, a kreativitás
bemutatására alkalmas kultúrplaccot, tehetségteret tervezett, melynek hátteréül a vársétány falának homogén felülete szolgálna. A hallgató kidolgozta, megalkotta annak technikai rendszerét,
hogy milyen térben mutatkozhatnának be azok,
akik a tehetségüket közkinccsé akarják tenni,

A Gutenberg tér ívelt padjait lábbal megszólaltatható zenepadokká alakítaná át Kocsis Dávid.
A marimba működéséhez hasonlóan zenélő
rendszer sípjai, mechanikája a pad alatt, elrejtve kapnának helyet.
Szabó Enikő rezgő ivókutat tervezett. Az energiát gyakorlatilag a rotor nélküli szélturbinákhoz hasonló módon, egy oszlop rezgéséből
nyerné. Érintésmentes, mobilizálható – a közműhálózatra szerelt –, jól lehetne használni tömegrendezvényeken, fesztiválokon. Magassága miatt helykijelölő funkcióval is rendelkezne.
A kútnak volna szappanadagolója is.
A vizsgán bemutatták még a hallgatók ebpihenő, moduláris buszmegálló, városi sportpálya,
erdei sütögetőhely, szabadtéri játszóbútor,
kézfertőtlenítő állomás, bringapont, madáretető, multifunkciós pad és rendezvényszerkezet
terveit, makettjeit is.
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Belvárosi kódex készül Győrben. Valamennyi érintett javaslatát várjuk
arról, hogyan tudnánk közösen az ott élők, a kereskedők, a vendéglátók, a pihenésre, sétára vágyó győriek, és a belföldi s külföldi turisták
igényeinek megfelelően még vonzóbbá, otthonosabbá tenni Európa
egyik legszebb barokk belvárosát – indokolta dr. Dézsi Csaba András
polgármester, miért kezdték el kidolgozni különböző szakemberek
közreműködésével a kódexet.

KÓDEXE LESZ A BELVÁROSNAK
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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yermekkoromban is Nádorvárosban éltünk, de ha sétálni akartunk a Baross utcán, vagy valamelyik üzletbe indultunk
vásárolni, mindig azt mondtuk: bemegyünk a
városba – emlékszik vissza Győr polgármestere. A város Győrben mindenekelőtt azt a történelmi városrészt jelentette, ahol nyüzsögtek az
emberek, a környező településekből ide jöttek
vásárolni a Bécs közelsége miatt a kor nyugati
divatruháit is kínáló butikokba. A belváros népszerűségéhez hozzájárult annak egyedi hangulata, az épületek szépsége. Az ott élőknek per-

Takács Krisztián

sze néha terhes volt a nagy tömeg, de a belvárosban élni – főleg az erkélyes műemlék épületekben – mégiscsak büszkeséget, rangot jelentett. Az Európa-díjjal kitüntetett belváros
funkciója, hétköznapi élete aztán az idő múlásával fokozatosan átalakult, megkopott, vonzereje – tagadhatatlanul a pláza és az Árkád letelepedésének következtében is – csökkent.
Takács Krisztián önkormányzati képviselő
szerint a fogyasztási szokások megváltozása
komoly kihívást jelent a belvárosi kereskedőknek. A nagy üzletközpontoknál ugyanis jól lehet parkolni, s egy épületen belül rengeteg
népszerű boltot talál a vásárló. Ugyanakkor viszont a belvárosnak semmihez nem hasonlítható hangulata van.
De elegendő-e a történelmi hangulat a vásárláshoz? – merül fel a kérdés.
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Elkerülhetetlennek gondolom, hogy a belvárosba letelepítsünk világmárkákat forgalmazó üzleteket, ezek vonzereje nagy hatást gyakorolhatna a vásárlói érdeklődésre, ráadásul mások
is szívesebben nyitnak ki ott, ahol már van ismert, rangos üzlet – magyarázza Takács Krisztián, majd hozzáteszi: olyan, speciális, helyi,
környékbeli termékeket forgalmazó kis üzleteket is érdemes lenne nyitni, amelyek tipikusan
a belvárosban érzik jól magukat, s nem illenek
egy nagy üzletház profiljába.
Dr. Fekete Dávid, a belváros másik önkormányzati képviselője, korábbi alpolgármester arra
hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbi tíz évben
jelentős fejlesztések történtek a győri belvárosban. Új burkolatot és világítást, s részben új
funkciót is kapott például a Király és a Kazinczy
utca, a Széchenyi és a Dunakapu tér. Természetesen ezeken a helyeken valamennyi közművet
is kicserélték.
A belváros azért is izgalmas, sétára, barangolásra alkalmas városrész, mert sikátorok, kisebb szögletek, szűkebb és tágabb utcák mind
megtalálhatók benne – mondta dr. Fekete Dávid. – A belváros különböző részei specializálódhatnának például kulturális szolgáltatásokra. Az egyik lehetne a zene, a másik a festészet,
a harmadik mondjuk a gasztronómia utcája. Ez
még izgalmasabbá, színesebbé tenné a tereket, utcákat. A további fejlesztésekhez, finomításokhoz, a zöldítéshez a győri emberek, szervezetek, fiatalok biztos számtalan életképes
ötlettel tudnak majd szolgálni.

Dr. Fekete Dávid

Dr. Dézsi Csaba András szerint át kell nézni a
teraszokat is, van-e engedélyük, azt is, hogy
városképi, esztétikai szempontból ellenőrizték-e
felépítésüket.
A polgármester kiemelte: semmiképpen nem
akarják a belvárosban élőknek a Covid-19 vírus
következtében amúgy is kedvezőtlen helyzetét

Gyimóthy Ákos

nehezíteni, ellenkezőleg: segíteni akarnak abban, hogy a belváros minden szempontból
visszanyerje régi rangját, szépségét, népszerűségét. Ezért szeretnék visszaadni a belváros
varázsát, ahol sétálni, a környezetben gyönyörködni, pihenni, vásárolni, étkezni lehet.
Takács Krisztián hozzáfűzi ehhez: Győr a gasztronómiai kínálat tekintetében lemaradt más, hasonló méretű városoktól. Van pár valóban kiemelkedően remek étterem, de a többi nem tud eredeti, vonzó ízvilággal szolgálni. A nagyvárosokban
már régóta zajlik a street food-forradalom, mi viszont még a hamburgernél és a kebabnál tartunk.

SZEMSZ

G

Garamvölgyi Imre

EGYSÉGESEN

Gasztronómiai szempontból alaposan elmaradtunk a fiatalok ízlésétől.
A belvárosi kereskedelem, vendéglátás csak
akkor tud megmaradni és fejlődni, ha összetartó erőt mutat fel – állítja Marsovszky Adrien, a belváros fejlődéséért felelős tanácsadó. – A fiatal vállalkozók jobban értik, hogy
egységes képet kell kialakítani önmagukról.
A régi, elavult, ízléstelen portálokat át kell
alakítani. Valamennyien érdekeltek vagyunk
egy hangulatos, szép, tiszta utcaképben. A
városrendészet segítségével a részegeket,
lumpeneket sikerül távol tartani a belvárostól.
Az viszont jelentősen rontja a kereskedők
esélyeit, hogy a többségük szombaton délután egy órakor bezár. Nem csoda, ha ilyen-

Marsovszky Adrien

kor a vásárolni szándékozó győriek inkább elmennek a bevásárlóközpontokba. A belvárosi
utcaképek megújítása, eredeti megjelenítése
mellett szükség van az emberi magatartás
megváltozására is.

A BELVÁROSI
KÓDEX
MEGHATÁROZZA
A BELVÁROSI
KÖZTERÜLETEK,
SÉTÁLÓUTCÁK
MINŐSÉGI
KIALAKÍTÁSÁT
A Belvárosi kódex elnevezésű koncepcióterv
– amelyet különböző területek szakemberei
hoztak létre – meghatározza a belvárosi közterületek, sétálóutcák minőségi kialakítását,
annak fejlesztési lehetőségeit és szabályozását egyaránt. Javaslatot teszünk a terek és
az utcák zöldítésére, az autós, a kerékpáros
és a gyalogos forgalmak együttes kezelésére, kerékpártámaszok, ivókutak elhelyezésére, a parkolás és áruszállítás megoldásaira,
csak hogy pár témát említsek – sorolja a kezdeményezés célját Gyimóthy Ákos, a város
főépítésze. A javaslatnak lesznek hosszú, valamint rövid távon megvalósítható elemei és
lesznek szabályozással kezelhető témái, úgy
mint a teraszok, a kitelepedések, illetve a kirakatok, az árubemutatás, vagy akár az elhanyagolt homlokzatok felújításának igényei.
A koncepcióterv, ahogy neve is mutatja, még
csak egy terv. A város vezetői, a kódex készítői várják a hozzászólásokat, észrevételeket
a foepitesz@gyor-ph.hu e-mail-címre.

Ki ne hallott volna élete során legalább
egyszer a német precizitásról vagy a
bajor szigorúságról? Szerintem mindenki. Ez a két tulajdonság évszázadok óta jellemzi Nyugat-Európa meghatározó népét. Az ebben a szellemben nevelkedő nemzedékeknek manapság már teljesen természetessé
vált a szabálykövetés, eszükbe sem
jut ágálni egy-egy intézkedés ellen.
Szabályszerűen szállnak fel a buszokra, nem dobják el a csikket ott, ahol
nem lehet, oda viszik a hulladékukat,
ahová kell. Mindenki tisztában van vele, a szabálytalanságnak ára van. Ezer
eurókban mérik...
Azt viszont kevesen ismerik, hogy ez a
bajoros szigorúság az összes városuk
életét befonja. Rendeletekben szabályozzák, hogy a lakótelepek erkélyein
milyen színű napernyőt szerelhet fel a
tulajdonos, a sétálóutcákon hogyan lehet elhelyezni a sörözők asztalait, azokat milyen színű és mintájú terítővel
fedhetik be, mekkora korsót, poharat
használhatnak, és még sorolhatnám…
Ezeket pedig be is tartatják. Érdekes
módon senkinek sincs kedve a szabályok ellen tenni, hisz elég rosszul járhatnának.
Győrben is vannak szabályok. Itt is meghatározta az önkormányzat, hová lehet
cégreklámot, megállító táblát tenni,
meddig lóghat ki a fal síkjából az utcai
kirakodásra használt polc, sőt a Széchenyi téren egységesítették a napernyőket
is, ám mégis vannak, akik a büntetések
ellenére is megszegik a szabályokat,
mert azok nem egyértelműek, vagy éppen a szankciók nem túl szigorúak.
Kódex készül erről. Egységes szabályokkal, esélyegyenlőséget biztosító
feltételekkel, amit be is tartatnak a
szabályalkotók.
És hogy mi várható az egységesítéstől?
Vélhetően rend…
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Az elmúlt év így vagy úgy, de mindnyájunk életét megváltoztatta. Aggodalomból, félelemből, bezártságból, betegségből jutott bőven, ám
akadtak, akik a rosszat megpróbálták jóra fordítani. Közéjük tartozik
Ambrus Mónika, aki először az ELTE
német–angol szakán végzett, majd
a bécsi egyetemen tanult pszichodráma alapú nyelvoktatást. A négy
gyermekét egyedül nevelő tanárnővel beszélgettünk nyelvtanításról,
vállalkozásról, családról és zöldséges süteményről.
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

Tavaly tavasszal a koronavírus első hulláma
miatt leállt az ország. Te mit tettél?
Nem lehetett mást tenni, mint előremenekülni.
Amikor bejött a Covid, két út állt előttem: az
egyik, hogy a küzdelmesen felépített kis vállalkozásomat hagyom darabjaira esni, mert nem
lehet eljönni a nyelvstúdióba. A másik, hogy
megnézzük, mi ez az online világ. Nem volt
könnyű a négy gyerek és a megmaradt egyéni
tanítványok mellett éjszakánként dolgozni, kiigazodni, hogy melyik platformot válasszam. Kipróbálni őket, megtanulni bánni velük, hogy
ugyanazt az élményt nyújthassam, mint egy
benti órán. Rácsodálkoztam a lehetőségekre. Ja,
hogy akárhonnét hívhatok vendégtanárt az óráimra, akárhonnét fogadhatok tanítványokat? S
mára lett tanítványom Németországból, vendégtanárom Kanadából. Nagyon kemény időszak volt, ép ésszel szinte lehetetlennek tűnt.
Ráadásul te is megfertőződtél.
Igen, több hétre kivont a forgalomból. Volt időm
elgondolkodni, mert máshoz nem is volt erőm.
Arra jutottam: a nyelvtanítás láthatóan nem
működik az eddigi formában, mert sem az iskolai nyelvoktatásnak, sem a nyelviskolainak
nincs nagy hozadéka. Valaki évekig eljár tanfolyamokra és mégsem jön a nagy áttörés. Mert
ezt mindennap csinálni kell. Ha meg szeretnénk
tanulni egy új nyelvet, azért mindennap tenni
kell. De ki szeretne mindig magolni? Erre az online világ nagy ajándék, mert a lényeg, hogy minél több oldalról jöjjön a nyelv: járj egy kicsit
órára, beszélgess külföldiekkel, legyen filmélményed, néha magolj kifejezéseket, legyen
szókártyád, böngéssz idegen honlapokat.
Nyelvi mentornak hívod magad, miért?
A tanár–diák kapcsolat egy hierarchiát is jelent.
A tanár irányít, ő határozza meg, hogy mit, mikor,
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AKI JÓRA FORDÍTOTTA
A ROSSZAT...

milyen ütemben. Az én hitem szerint ennek fordítva kellene lennie. Legyen aktív a tanuló, a tanár meg legyen ott, ha kell, irányítson, segítsen,
de ne határozza meg a tempót. Mindenkinek
más a motivációja, más az a szint, amit szeretne
elérni. Nem dobhatunk rá követ, ha nem akar
Shakespeare angolján megtanulni, csak annyit
szeretne, hogy tudjon a piacon törölközőt venni,
ha strandolni megy a horvát tengerpartra. Mindenkit a saját mércéje szerint kell mérni.
Az én módszerem más. Több területről gyúrok
össze tudást meg tapasztalatot egy gombóccá
azért, hogy a nyelvtanulás élmény legyen és
hosszú távra rögzüljön. Így lehet, hogy lassúbb
tempóban, de messzebb fog jutni, mint a hagyományos módszerrel. Azt látom, hogy csak
a napi kapcsolattartással van eredmény, a többi illúziókergetés. Ezért vagyok mentor, mert

RÁCSODÁLKOZTAM
A LEHETŐSÉGEKRE

kísérem és támogatom a tanítványt. Tanultam
pszichodrámát, így életvezetési tanácsadással
is tudok segíteni. Ez egy izgalmas terület, ilyet
nem csinál a környezetemben senki.
Otthon is rengeteg feladat vár rád...
A hétköznapokban négy kis- és nagygimnazista
gyerek terhe van rajtam. Kompromisszumkésznek és szervezettnek kell tehát lenni, hogy működőképes legyen a család. Az én gyerekeim a
legönállóbb csapat a környéken. Sok dolgot megcsinálnak, amit a kortársaik nem. Elkészítik a reggelit, a tízórait, ha kell, odaállnak vacsorát főzni.
Kamaszok, így voltak és vannak is harcaim, hogy
elfogadják a helyzetet. Be kell valljam, a padlónk
nem tükörfényes. Amiből viszont nem engedek,
az az ételek minősége. Szükség van sok zöldségre, gyümölcsre, amit a gyerekek magukban nem
szeretnek. Ezért nálunk negyven deka cékla vagy
répa van a sütiben. Így táplálom őket titokban
zöldséggel, s bizony képes vagyok naponta kétszer is sütni, hogy ne bolti zsemlét kelljen venni.
Hogyan tudsz kikapcsolódni?
Legújabban erdőjárással, gyors gyaloglással.
Ha nem tudok kimenni a szabadba, akkor torna, jóga, pilates. S természetesen feltöltenek a
hallgatóim sikerei, akkor a föld fölött lebegek.

Nálunk szólalt meg a vaskakas, Győrben pezsgett először a fröccs,
mi őrizzük Szent László koponyacsontját, hogy csak néhányat említsünk a városunkkal kapcsolatos történetek közül. Rovatunkban
Győrhöz kötődő legendákat, érdekességeket villantunk fel.

A MÁRIA TERÉZIA-FÉLE

TUDTAD-E VÁROSUNKRÓL?

NAPÓLEON, A SÚLYLÖKŐ

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

A

Király utcában álló Napóleon-ház falán
fellelhető emléktábla tanúsága szerint
„Ide szállt I. Napoleon 1809. augusztus
31.” A történet szerint Napóleon személyesen szerette volna felmérni a helyi védelmi
vonalakat, ezért jött Győrbe, ahová harangzúgás közepette, hintón érkezett. A legenda
szerint tiszteletére mulatozást is rendeztek a
városban, ami azután is folytatódott, hogy ő
maga már nyugovóra tért. A hangoskodás

RÉSZLETEK GYŐR
TÖRTÉNELMÉBŐL

azonban annyira zavarta a pihenésben, hogy
a császár dühbe gurult, és a keze ügyébe kerülő ágyúgolyót fogta és kihajította az ablakon. Aki nem hiszi, sétáljon el a Király utca–
Sarkantyú köz sarkáig, ahol a Propszt-ház oldalában mai napig látható az ágyúgolyó.
Ami a történelmi hitelességhez tartozik, hogy
a győri csata vagy kismegyeri csata néven ismert ütközet volt az egyetlen, a Magyar Királyság területén lezajlott összecsapás 1809. június 14-én, amely a túlerőben lévő francia sereg sikerével zárult. Emlékét a párizsi diadalív
is őrzi, városunk Raab néven szerepel rajta.
Napóleon császár tehát augusztus végén
Győrt már mint meghódított várost látogatta
meg. A csata emlékét Kismegyeren, a városból
Nyúl irányába kivezető 82-es út mentén jelentős emlékmű őrzi, amelynek tetején bronzból
készült sas látható zászlóval és a négy sarkánál egy-egy ágyúval. Az emlékművet 1897ben állították, rajta magyar, német és francia
szövegek őrzik az elesettek emlékét. Érdekesség, hogy Petőfi „A nép nevében” című versében gúnyosan futásnak nevezi a magyar seregek teljesítményét, ezzel szemben Jókai Mór
méltó emléket állított a csata hőseinek, az ütközetről a „Névtelen vár” című regényében is
írt. Az emlékmű avatását Győr díszpolgáraként
köszöntötte Jókai, akinek „A lőcsei fehér aszszony” című regénye szintén Győrhöz kötődik,
de ez már egy másik történet.

PRIVILÉGIUM
Szerző: Földvári Gabriella

A 18. század elejétől fogva Győr
a szabad királyi városi rang elnyeréséért küzdött. Ennek előfeltétele a földesúri fennhatóság
alóli megváltás volt. A tárgyalások csak nagyon nehezen indultak, mert a káptalan részéről
rendkívül nagy volt az ellenállás.
1741-ben a város kinyomtatta I.
Lajos 1361-ben adott privilégiumát, mely arról tanúskodott,
hogy Győr tárnoki város volt és
nem tartozott a káptalan földesurasága alá. A káptalan tiltakozott a szabad királyi városi jog
megadása ellen, de Mária Terézia
a polgárság mellé állt. 1743 januárjában indultak meg a tárgyalások a káptalannal, a város végül a földesúri jogok átruházásáért 17 ezer Ft váltságdíjat fizetett. Mária Terézia 1743. március
6-án aláírta és kiadta a kiváltságlevelet.
A kiváltságlevél felsorolta azokat a
jogokat, melyek megillették a várost. Ezek közé tartozott többek
között: a városbíró és a 12 esküdt
megválasztása, a céhek alakulásának engedélyezése, a serfőzés, a
vendégfogadó-tartás, a patikaállítás joga, a sóárulás, a vásártartás,
valamint a vám- és révjog és azok
árszabása.
A Mária Terézia-féle privilégium
Győr városának a régi címer elemeinek felhasználásával új címert
is adományozott. A Bécsben kelt
privilégiumot Mária Terézia titkos
nagy pecsétjével erősítette meg.
A kiváltságlevél törvénybe iktatására azonban még várni kellett. Az
országgyűlést 1751-ben hívták
össze, ahol a győri káptalan követe
és a nemesség egy része a beiktatás ellen tiltakozott. Csak a királynő erélyes fellépésével hátráltak
meg, s Győrt a szabad királyi városok sorába 1751. augusztus 26án iktatták be.
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Izgalmas hírek a Győri Balett társulatától: Balett-hétfő címmel kéthetenként egy-egy új mű próbafolyamatába tekinthetünk be az online
térben. Közben pedig folytatódik az együttes öt korábbi sikeres darabjának profi, sokkamerás felvétele.

ember tolongott. Igen ám, de megérkezett a vihar is. A nézők negyven percig áztak az esőben,
majd megvárták, míg a színpadról letolták a vizet, megszüntették a tócsákat, ventilátorokkal
szárították a játékteret, s csak akkor kezdődhetett el az előadás. Nagy volt a siker.

FESZTIVÁLDÍJ SZARVASRÓL, GISELLE PEDIG
LAJKÓ FÉLIX ZENÉJÉVEL KEL ÉLETRE

A Győri Balett előadásai soha nem voltak öncélúak, nem befelé koncentráltak a műveink,
hanem a közönség érdeklődését céloztuk meg
– fogalmazott Velekei László, amikor erről a díjról, s a jövőről beszélgettem vele.

´´ BALETT
AAZ ONLINE
GYORI
TÉRBE IS KIRÁNDUL

Nyilvánvaló volt a kérdés, ebben a járványos
időszakban, a zárt világban miért nem használja a balett az online teret, mely egyre népszerűbb a prózai és zenés színházak körében. Kiderült, hogy öt korábbi előadását – köztük lesz
például a Kodály Zoltán műveire koreografált
Romance – profi körülmények között és technikával most rögzíti az együttes. Velekei László
szerint vannak olyan jelenetek, ahol egyszerre
huszonöt táncos van a színpadon. Szerencsésebbnek tartották, ha ezeket a műveket nem
élőben sugározzák, hiszen nagyobb élményt ad
a sokkamerás, filmszerű felvétel speciális vágása, egy-egy arc vagy gesztus kiemelése.

A GISELLE CÍMŰ PRODUKCIÓVAL
NYITJÁK MEG A 40.
BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁLT,
ZENÉJÉT LAJKÓ FÉLIX SZEREZTE
Rövidesen indul egy másik online vállalkozás is,
a Balett-hétfő. Az új, készülő előadások aktuális próbafolyamataiba kapcsolódhatnak be a
nézők. A szakkritika gyakran azt hiányolta a
Győri Balett műsorpolitikájában, hogy kevés a
saját, kifejezetten a társaság számára komponált világpremier. Velekei László szerint az
évadban több, kifejezetten új, saját alkotások,
nekik írt koreográfiák szerepelnek a műsorlapon. Ilyen lesz például ad Movements to Stravinsky Lukács András koreografálásában. A Mimit pedig Velekei László koreografálta.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

A

z idei évadban Szarvason Velekei László,
az új igazgató által jegyzett Anna Karenina lett a fesztivál legjobb előadása, s a
koreográfusi díjat is elhozta a direktor. Emlékezetesen izgalmas volt ez a fellépésük. Akkor még
a Covid-19 nem gátolta meg a színpadi függöny
felgördülését, de a közönség saját egészségének
védelme érdekében már óvatosan merészkedett
be egy-egy kiszemelt előadásra. A Tisza melletti
szarvasi nézőtéren is érződött a félelem, a szer-
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vezők kénytelen-kelletlen közölték a győriekkel,
hogy eddig 150-nél több jegyet nem tudtak eladni a megelőző, más együttesek által előadott
bemutatókra. A győriekre többen kíváncsiak, bizonygatták, s amikor konkrétan az elkelt jegyekre
volt kíváncsi az igazgató, azt a választ kapta: kétszáz. Így aztán elég letörten folytak az előkészületek, ráadásul hatalmas, sötét felhők gyülekeztek a szabadtéri játéktér fölött. Többen talán reménykedtek is abban, hogy az eső elmossa az érdektelenségből fakadó szégyent.
Aztán amikor kezdés előtt feltérképezték a nézőteret, teljesen megdöbbentek: legalább ezer

A legérdekesebb művészi vállalkozás a balettszínpadok sztárja, a Giselle lesz. Ezzel a produkcióval
nyílik a 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál. S hogy ez
a bemutató nem bizonyul majd szokványosnak,
azt jól mutatja, hogy zenéjét az előadás színpadán
szereplőként is fellépő Lajkó Félix szerezte.
A társulat ismertetője, ajánlója pedig a Giselle-t
a 19. századi romantikus balett stílusteremtő
remekművének nevezi. A győri előadás kuriózumnak ígérkezik, „…a misztikus, egyszerre
gyönyörű és borzongató történet” koreográfusa Velekei László lesz.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HÍREK RÖVIDEN
Navracsics Győrben:
Ausztria szintje a tét

A

cél, hogy 2030-ra az
északnyugat-magyarországi gazdasági zóna vállalati
versenyképessége elérje az
osztrák szintet. Ezt mondta az
övezetet vezető kormánybiztos, aki kilenc kamarával, Győr
polgármesterével és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány elnökével egyeztetett.
Navracsics Tibor kiemelte, a
gazdaságfejlesztés fő irányait
szem előtt tartva dolgozzák ki
a gazdasági növekedést célzó
programokat a régióban.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Jogi és Önkormányzati Osztály
Jogi
és Önkormányzati Csoportjában

JOGÁSZ
MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE.

A munkavégzés helye:

Győr, Városház tér 1.

Útlezárás az élménypark kivitelezése miatt

A

jövő héttől az építési területet körbekerítik, ezért lezárják a Radó-szigeti kis hidat, a Jedlik híd alatti területet,
a Rába Quelle épülete mögötti sétányt. A parkoló egy része
rövid ideig még használható lesz, de a parkoló és a fürdő
közötti töltésen sem lehet közlekedni. A Pannon-Víz Zrt.
épületét ezután is meg lehet közelíteni. A kivitelezési munkák miatt a területen található 136 fából 68-at kivágtak, helyükre a későbbiekben 110 lombos fát ültetnek.

Megnőtt az igény
a diákmunkások iránt

M

egnőtt a cégek kereslete a
diákmunkaerő iránt, erről a
régió vezető munkaközvetítő cégének győri vezetője számolt be.
A járvány és a karantén miatt
sok helyen bizonytalan, hogy
pontosan hány alkalmazott tud
munkába állni egy-egy nap. A
hullámzó munkaerőt pedig a
vállalkozások diák, esetleg
nyugdíjas dolgozókkal pótolják.
Győri tapasztalat, hogy a Covid
idején tovább nőtt a munkaerőkereslet, az iskolások pedig, kihasználva az online oktatás adta
lehetőségeket, szívesebben is
vállalnak munkát.

Középiskolai felvételi
Több mint 75 ezer család
izgult a középiskolai felvételi miatt. Matematikából
átlagos eredmények születtek, míg magyarból az
elmúlt időszak legalacsonyabb pontot érő dolgozatait írták a felvételizők.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. február 15.
Feltételek, feladatok, elvárások, részletek:

gyor.hu/allaspalyazat-jogasz

Helyére került
a Szeretem Győrt
installáció

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

M

egérkezett rendeltetési helyére az óriási méretű Szeretem Győrt szabadtéri installáció, ami a 750. jubileumi
év keretében került ki a városháza elé. Győr idén ünnepli
szabad királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulóját. Ennek keretében rengeteg programot szervez az önkormányzat, valamint számos kiadvány is készül.

Egészséges ételek pörgetik a piacot
Az új év első hónapjában sokan tesznek fogadalmat, hogy változtatnak korábbi étkezési
szokásaikon. Az egészséges életmód elengedhetetlen feltétele a zöldség- és gyümölcsbevitel megnövelése. A savanyú káposztát, C-vitamin-tartalmának köszönhetően, ugyancsak
sokan részesítik előnyben. A sajtok tekintetében is körültekintően kell választani annak
függvényében, hogy a választott étrendbe milyen zsírszázalékos tejtermék fér bele. A leginkább édesítőszerként felhasznált méz pedig természetes antibiotikum.

•
UDVARI MUNKÁS
SZOCIÁLIS GONDOZÓ
ÁPOLÓ
VILLANYSZERELŐ
FESTŐ
KARBANTARTÓ
•
munkakörben.
További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu
Pályázatok benyújtása: EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu
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NEM NAGYON ZAVARJA AZ EMBEREKET, MILYEN ADATOKAT GYŰJTENEK RÓLUK

ELFOGADJA

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT?

Az amerikai Forbes magazin készített összehasonlítást, mennyi adatot gyűjtenek a felhasználóikról a
csevegőprogramok. Ebből kiderült,
hogy a magyarok között is népszerű Facebook Messenger rengeteg
információt halászik össze. Bugovics Zoltánnal, a Széchenyi István
Egyetem szociológusával arra kerestük a választ, hogy ez mennyire
érdekli a csetelőket.

De vajon mennyire ismerik a felhasználók, hogy
milyen információkat halásznak el tőlük? Tud-e
a felhasználó teljesen tudatos lenni?
Bugovics Zoltán szerint a tudatosságot kétféleképpen is értelmezhetjük. Az egyik, hogy
mennyire tudja megfelelően kezelni a felhasználó az adott programot. Ebből a szempontból
még az idősebb korosztály nagy része is tudatosnak mondható.

már aggodalommal figyelik a jelenséget. A hozzáállást az egyéni természetes érés, az egyre
magasabb iskolázottság és a kortárscsoportok
visszajelzése befolyásolja.
Az, hogy a fiatalokat kevésbé frusztrálja az
adatgyűjtés, a technológiába vetett bizalommal is magyarázható, a „beleszületett generáció” tagjainak kétszer akkora ez a bizalma, mint
az idősebbeknek.

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Marcali Gábor

M

agyarország statisztikái nem sokban
térnek el a nemzetköziektől. Egy
nemrég végzett Sonda Ipsos-kutatás
szerint a csevegőprogramok között a már említett Facebook Messenger vezet, azt követi a
WhatsApp. A kutatás témája az volt, hogyan
alakultak a hírfogyasztási, közösségimédia- és
csevegőprogram-használati szokások az 1988
és 2002 között születettek körében. Az Y generáció tagjainak 80 százaléka naponta többször nyúl az internethez, televíziós vagy rádióműsort, nyomtatott sajtót csak ritkán keres. Ők
abszolút internet-orientáltak, leggyakrabban
telefonon böngésznek. Az okoskészüléket a
használati idő legnagyobb részében csetelésre,
közösségi média (ezek közül tavaly a Facebook
népszerűségét megközelítette az Instagram)
görgetésére használják, majd fotók és videók
készítésére, valamint játékra.

Sokkal árnyaltabb a kép, ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mennyire vagyunk tisztában az adathalászattal? Ebből a szempontból
a tudatosság jóval gyengébb.

Ha nemcsak a vizsgált korosztályt nézzük, hanem szélesebbre tekintünk, láthatjuk, hogy minden korosztályban megnőtt az okostelefonhasználat. Hozta ezt az is, hogy a Covid-vírus miatt lecsökkent a személyes találkozás lehetősége, s a kapcsolattartás áttevődött a videós csevegő alkalmazásokra. Ezt persze a programok
készítői is kihasználták s kihasználják, és gyűjtik
a felhasználókról az elérhető adatokat, applikációja válogatja, mit és mennyit.

Egy Sonda Ipsos-kutatásból kiderült, a fiatalok
tisztában vannak azzal, hogy információkat gyűjtenek róluk, de ez őket kevésbé érdekli, mint a közép- vagy idősebb korosztályt. Visszatérve a fiatalokhoz, zavarja őket a sok reklám, de a tapasztalatok szerint azok mégis elérik céljukat: letöltik
a hirdetett játékot, megnézik az ajánlott filmet. A
kor előrehaladtával aztán megfogalmazódik a felhasználókban a gyanakvás, hogy miért is gyűjtenek róluk adatokat, a 35 éves kor felettiek pedig
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Mire kíváncsiak a használt programok? A
Forbes magazin összegyűjtötte, hogy leggyakrabban a felhasználó telefonszámára, a
kontaktlistára, a keresési előzményekre, az
app funkcióinak működéséhez, valamint az
elemzések elvégzéséhez szükséges adatokra. A Facebook Messengert érdeklik még
ezeken felül a költési előzmények, a felhasználói tartalmak – képek, videók, játékelőzmények –, helyadatok vagy épp egészségügyi információk.
Elfogadja az adatkezelési tájékoztatót? Ezrelékben mérhető azok száma, akik egyáltalán
beleolvasnak a dokumentumba.

HÍREK RÖVIDEN
Fénnyel írta életét
A „Fénnyel írt élet” címmel a hamarosan megjelenő könyvet a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum A magyar kultúra hete keretében
mutatta be az online térben, a kiadvány érdekes
részleteket villant fel Skopáll József fotóművész
életéből. Győrben az 1840-es évek végétől működött a fotóműhelye az egykori győri tűztorony
közelében, a mai Arany János utcában. A Hazánk
című folyóiratban már 1848-ban hirdette műtermének szolgáltatásait, amelyek között a dagerrotípia és a talbotípia készítése is jelen volt. A
mostani kiadvány a városról és a győriekről készült 170 éves talbotípiákat mutatja be.

A dietetikus segít

I

ngyenes, online, csoportos dietetikai tanácsadást indít a Győri Járási Egészségfejlesztési
Iroda és Lelki Egészség Központ februártól.
Várják a betegségek megelőzését, a tudatos és
kiegyensúlyozott táplálkozást érintő megkereséseket is. A szolgáltatást azoknak ajánlják,
akiknek a közelmúltban szakorvos javasolt

speciális diétát valamely betegség kezelésének
részeként. Az 50-60 perces alkalmakon 3-4
hasonló problémával küzdő emberrel együtt
biztosítanak konzultációs lehetőséget dietetikus szakemberekkel. Egy-egy betegség kapcsán összesen két alkalommal lesz lehetőség
részt venni ingyenesen a foglalkozásokon.

„Megleshető” a babakiállítás

D

élutáni tea, kalappróbálgatás, varrodai
munka és házi zongorakoncert. Kukucska-napot szervez a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum a Borsos-házban lévő babakiállításnak. A Covid miatt még mindig nem látogatható a speciális tárlat, ami a polgári élet
jellegzetességeit mutatja be, nem csak gyerekeknek. A 19., illetve 20. század eleji enteriőrök,

Felpéci az év tájháza
A felpéci tájház érdemelte ki Az év tájháza
címet 2020-ban. A díjazásban a legfőbb
szempont az volt, hogy a Győrhöz közeli
falu központjában álló gyűjtemény és a
szőlőhegyi présház szakmailag hiteles
képet tár a látogatók elé. Az értékelések
szerint a felpéci tájház nemcsak megfelelő módon helyreállított népi műemlék
és néprajzi gyűjtemény, hanem a közösségi, hagyományőrző események kedvelt
színtere is. A siker értékét növeli, hogy a
tájházat működtető Felpécért Alapítvány
elnöke néhány hónapja vehette át Az év
tájházvezetője elismerést, így egy éven
belül két rangos díjat is bezsebeltek a sokoróaljai településen.

Ausztria: kell a magyar munkaerő

T
korabeli hangulatképek Wiedra Berzsenyi Mónika alkotásai. A város tulajdonában lévő babák
azonban mostantól hetente három napon
„megleshetők”, ezzel a céllal világítják ki a járványhelyzetben üres múzeumot, ahová így beláthatnak az érdeklődő kicsik és nagyok.

ovábbra is nagy szükség van a magyar
munkaerőre Ausztriában, csak a járványügyi korlátozások és az immár harmadik zárás miatt jóval kevesebbre, mint korábban.
Míg nyáron a 100 ezret is majdnem elérte a
nyugati szomszédunkban munkát vállaló
honfitársaink száma, az év végén már csak 90
ezren ingáztak. Az ausztriai elbocsátási hullám a magyarokat is súlyosan érintette, ráadásul, akinek nincs osztrák lakcíme, az munkanélküli segélyt sem kap odakint.
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A zene olyan univerzális nyelv,
amit országoktól függetlenül
mindenki ért. Ha pedig két testvér
közös muzsikálásáról van szó, akkor nem lehet kérdés, hogy közös
nyelvet beszélnek. Gaál Szabolcs
és Gaál Szilárd életének meghatározó eleme a zene, lassan másfél évtizede pedig közösen állnak
színpadra, bármely együttesről is
legyen szó.

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter

K

K

ÖZTÜN

A

történet évtizedekkel ezelőtt indult, amikor az idősebb testvér, Szabolcs szemet
vetett egy hangszerre. „Édesapám nagynénjénél volt egy zongora, aminek nem tudtam
ellenállni. Így, amikor elérkezett az idő, hogy zenét tanuljak, a zongorát választottam. Mivel
azonban a létszám betelt, a hegedű mellett
tettem le a voksomat.” Ha pedig éppen nem
hegedűórán volt, akkor a folyosón hallgatta,
hogy a zongoraórán milyen darabokat tanulnak. „Onnan hazasiettem, és hallás után lejátszottam őket” – emlékszik vissza Gaál Szabolcs, aki a Bartók Béla Ének-zenei Általános
Iskola diákja volt, csakúgy, mint hat évvel fiatalabb öccse, Szilárd.

TIZENNÉGY ÉVE
ÉBREDTEK RÁ, HOGY
MENNYIVEL JOBB
EGYÜTT MUZSIKÁLNI

„A bátyám már fiatalon zenebolond volt, és
számomra sem volt kérdés, hogy az ő példáját
követem és én is zenét tanulok ugyanott, ahol
ő. Szüleim azt szerették volna, ha én is hegedülök, de addigra Szabolcs már a Richter János
Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult
nagybőgő szakon, én pedig a csellót választottam, mert az majdnem olyan, mint a bőgő” –
meséli Gaál Szilárd.
A dolog azért különösen érdekes, mert Gaál
Szabolcsot ma már a billentyűk mögött láthat-

12

2021. január 29.

„A VÉR ÉS A ZENE IS

ÖSSZEKÖT MINKET”

juk, míg öccse végül a basszusgitárt választotta. „Mindig is érdekelt a könnyűzene, így tizenöt
évesen kitaláltam, hogy veszek egy szintetizátort. Diákmunkában dolgoztam, hogy előteremtsem rá a pénzt, minek következtében az
év dolgozója lettem. A szintetizátort Ausztriából hoztuk haza, nekem pedig fülig ért a szám”
– mosolyog az idősebb Gaál testvér, aki annak
idején rendszeresen ültette öccsét a rádió elé,
hogy hallás után kottázza a számokat. Ez is
kellett ahhoz, hogy Szilárd is kitartson a zene
mellett, annak ellenére, hogy az általános iskola után a Hild József Építőipari Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. „Nagyon szeretem ezt az intézményt, és büszkén mondhatom, hogy ma már ott tanítok” – mondja az ifjabbik testvér, aki az egykori Széchenyi István
Főiskolán, valamint a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, ahol építőmérnök-mérnöktanár képesítést szerzett.
Úgy látszik, a Gaál családban mindenki szívesen tanul, hiszen Szabolcs nagybőgő- és szolfézstanárként végzett a Széchenyi-egyetemen,
mestertanári diplomát szerzett az ELTE-n, és
sikerrel teljesítette a budapesti Etűd Zeneiskola
jazz-zongora szakát is. Nem meglepő módon
ide később az öccse is beiratkozott, és jazz-

basszusgitár szakon végezte el. „A családunkban fontos a kitartás és a szorgalom. Ha valamit elkezdünk, azt be is kell fejezni” – emeli ki
Szabolcs, aki két évtizede tanít a Liszt Ferenc
Zeneiskolában, és évek óta dolgozik a Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskolában is.
A sok tanulással párhuzamosan rengeteg zenekarban próbálták ki magukat az elmúlt évtizedekben. Tizennégy éve pedig ráébredtek,
hogy mennyivel jobb lenne együtt muzsikálni.
„Ma már elképzelhetetlen, hogy ne így legyen.
Egy pillantásból is értjük egymást” – mondja
Szilárd, aki hálás a bátyjának, hogy a kezdetektől fogva egyengette az útját.
Végül a testvérek naptára három éve annyira
betelt, hogy válaszút elé érkeztek. „Döntenünk
kellett, hogy melyik zenekarokban folytatjuk,
így jelenleg a Name Project és a Mongoose
tagjai vagyunk. Emellett pedig az Apnoé gyermekműsorában közreműködünk. A negyedik
projektünk egy igazi szerelemgyerek, a GaalJazzBand, amelynek saját helye lesz Győrben,
és idén egy lemezt is szeretnénk megjelentetni” – foglalja össze Szilárd, aki úgy érzi, a vér és
a zene is összeköti testvérével, így nem kérdés,
hogy a színpadon is együtt folytatják.

gazfroccs.hu

linktr.ee/gazfroccs

facebook.com/gazfroccstv

Szerkeszti: Nagy Viktor

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

HÍREK

A

Porsche Taycan villanyautó alig több mint egyéves
pályafutása alatt komoly hírnévre és rajongótáborra
tett szert. A patinás német gyártó a legerősebb Tesla
és benzines szupersportautók kihívója. A Turbo S modell
760 lóerős dupla motoros erőgép, de elérhető mellette a sima
Turbo (680 LE) és a 4S (530 LE) is. Hatótávolságuk sem rossz,
hiszen a WLTP szerint 330-450 km, típustól függően. A csúcsmodell 2,8 mp alatt van százon, akár egy rakéta, de sajnos az
ára az egekben van, hiszen 65 millió forint! Most viszont megérkeztek a belépő verziók, hátsókerék-hajtással, kétféle hatótávval. Az „alapmodell” 79,2 kWh-s akkucsomaggal, 326 állandó és 408 maximális lóerővel gazdálkodik. A Performance
Battery Plus opciós 93,4 kWh-nyi akkumulátorral érkezik, ezzel elméletileg akár 484 km-t tud gurulni egy töltéssel. Itt már
381 lóerő mindig, 476 paripa pedig gyorsuláskor áll rendelkezésre. Persze a nyomaték kisebb, csupán 345–357 Nm –
szemben az összkerekes, kétmotorosokkal (640–1050 Nm) –,
viszont így is 5,4 mp a 0–100 sprint és 230 km/h-nál szabályoz az elektronika. Ezekkel az adatokkal, a brutális külsővel, a
négyszemélyes utastérrel és az előremutató kokpittal a 30
millió forintos ár nem is túlzó. Ráadásul megfelelő töltővel akár
225 vagy 270 kW töltést tud felvenni óránként – szóval akár
20 perc alatt megtankolhatjuk…

„FAPADOS” TAYCAN

A LEGSZÍNESEBB

POLO
1

995-ben a Volkswagen a harmadik generációs Polóból egy bemutató szériát
készített, kereskedőknek. A különböző
színű karosszériaelemekkel szerelt példányok
a modell testreszabhatóságát hirdették. De a
Polo Harlequin nem maradt demonstrációs
eszköz, a vevők kikövetelték. Először ezer darabot terveztek legyártani, végül összesen
3800 készült belőle – pedig csak Németországban volt elérhető. Négy autó fényezett elemeiből
variálták össze a színes verdákat, így 4 színváltozat adódott. A vásárlók csak átvételkor tudták
meg, melyik verzió lesz az övék. A beltér is kapott
„tuningot”, kék bőrrel vonták be a kormányt és a
váltógombot, illetve Blaupunkt rádió is járt bele.
A siker egy kis szériás Golf Harlequint is életre hívott 1996-ban: a 264 darab négyszínű kocsit az
USA-ban adták el. Most a Holland VW alkotott
egy 2021-es egyedi Polót színes panelekkel,
aminek igazán jól áll a színkavalkád – mégsem
várható, hogy gyártani fogják.
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TECHNIKA

ÖRDÖGTŐL VALÓ?

VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

1

958-ban szabadalmaztatta a Volvo a hárompontos biztonsági övet, Nils Bohlin
alkotását. Több évbe telt, de a világon
mindenhol kötelezővé tették, ezzel sok ezer
életet megmentve. Aztán jött a légzsák, az ABS
és a menetstabilizáló elektronika (ESP). A mai
autók lassan átveszik az irányítást – ezt sokszor félve tapasztaljuk –, de a cél most is a biztonságos közlekedés.
Az önvezetés szintjei
A következő ábrán jó látszik, hogy az autók
automatizálását öt fokozatra osztották. Ebből
látszik, hogy az út hosszú a teljesen autonóm
járművekig. Most a második szinten vagyunk,
és az autógyártók célja jelenleg a harmadik
szint bevezetése. Ez nem is annyira az elérhető technológián múlik – radarok, lidarok, kamerák segítségével és egy komoly fedélzeti
számítógéppel készen áll a rendszer –, hanem
a jogi és szabályozási környezeten. (Felmerül
a felelősség kérdése.)

•

•

•

•

•

sekor maximális fékerővel lassítást hajt
végre
holttérfigyelő: a holttérben lévő (érkező)
objektum esetén a tükörben vagy az Aoszlop környékén elhelyezett sárga LED
felvillan, figyelmeztetve a sofőrt
sávtartó: érzékelhető sávban (úttesten)
tartja az autót aktív kormányzással (a
sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
„csak” figyelmeztet)
táblafelismerő: kamerákkal képes felismerni az út menti közúti táblákat, kiírja
ezek tartalmát, figyelmeztet, vagy ezek
alapján aktívan kezeli a sebességtartó
automatikát
adaptív fényszóró: a LED-fényszóró vetítési képe, fényereje automatikusan igazodik a mindenkori igényekhez és a különböző forgalmi szituációkhoz
éjjellátó: minden melegvérű élőlényt – tehát aki és ami hőt bocsát ki – megjelenít
az autó valamelyik kijelzőjén

KÖTELEZŐ
Az új autók árnövekedését részben a vezetéssegédek szaporodásával magyarázzák. Tény, hogy
egyre több, biztonságot növelő funkciót kell a
gyártóknak az alapmodellekbe is beépíteniük.
Az eCall 2018-tól része az autók fedélzeti
rendszerének, és általában az első plafonlámpák mellé telepítik. A jól látható piros SOS
gombbal azonnali segélyhívást indíthatunk.
De a rendszer baleset érzékelése esetén (például a légzsákok kinyílnak) automatikusan is
küld „vészjelet” a következő infókkal: GPS-koordináták, a jármű és üzemanyag típusa, hány
utas tartózkodik az autóban (biztonsági övek
adataiból következtetve).
2022-től újabb rendszereket tesznek kötelezővé. Az intelligens sebességasszisztens (ISA)
a navigációs és útadatokkal kiegészített adaptív (követőradaros) sebességtartó automatika
lesz. A kikapcsolható rendszer a táblainformációkat is kezeli, és figyelmeztet a sebességtúllépésre – vagy éppen korlátozza azt –, ezzel a
balesetek kockázatát csökkentve.
A fekete doboz már a luxusautókban elérhető,
de hamarosan minden járműben kötelező lesz.
Ez az egység egy baleset esetén minden rögzíthető járműadatot tárol, így az későbbi elemzésre alkalmas. A szabályozás természetesen a
jogvédelemre részletesen kitér, csak a megfelelő szervek és csak indokolt esetben férhetnek
hozzá az adatokhoz, illetéktelenek nem.
Az „indításgátló” alkoholszonda előkészítése
lesz csak kötelező, de a cél, hogy a jármű felismerje, ha a sofőr ittas, és ne engedje a közlekedést az autóval. Itt még a kamerás, vezetőt figyelő rendszerek „intelligenciája” hiányzik, illetve
felmerül a rendszer kikerülésének lehetősége.

Elérhető rendszerek
A legújabb vezetéssegédek között a következőket érdemes ismernünk, kipróbálnunk és
használnunk:
• adaptív tempomat: sebességtartó, mely
képes aktívan tartani az előttünk közlekedő
sebességét, lassít vagy gyorsít, ha kell
• vészfékasszisztens (nem vészfék-rásegítő): hirtelen közeledő akadály észlelé-
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• további aktív rendszerek: visszagurulásgátló, lejtmenet-vezérlő, elektronikus differenciálzár, gumiabroncsnyomás-ellenőrző (TPMS) stb.
Ezek a hasznos segédberendezések autóink,
életünk részévé válnak. Megtanuljuk kezelésület, tökélyre fejlesztik a működésüket és életeket mentenek.

Végül a már ismert tolatóradart is kötelezővé
teszik, elsősorban a gyalogosok védelmére,
mely azonnali fékezést is kezdeményezhet (kis
sebességnél). Az országúti sebességtartományban pedig a vészfékjelzést kívánják megkövetelni. Ez a megszokottnál feltűnőbb jelzést
jelent, ami egyértelműen tájékoztatja a mögöttes közlekedőket az intenzív fékezésről.
Összességében előremutató, a gyártók számára nem kivitelezhetetlen előírások ezek,
amik a közlekedők biztonságát szolgálják, így
a bevezetésük üdvözlendő.

HASZNÁLTAUTÓ-TESZT: TESLA MODEL S 85D 2015

A TESLA LEGYEN VELED
A második évezredben az amerikai álom a Tesla 2003-as alapításával kezdődött. Az alapítók –
akikhez hamarosan csatlakozott
Elon Musk, az Ebay társalapítója
is – a tömegek számára elérhető
elektromos autó megalkotását
tűzték ki célul.
Szerző és fotó: Nagy Viktor

A KEZDETEK
2008-ban mutatták be a Lotus-alapokra épített,
karbonkarosszériás Roadstert, ami 400 km-es
hatótávjával és lélegzetelállító teljesítményével
(0–100 sprint: 4 mp, max. sebesség: 200 km/h)
azonnal a híroldalakra került. Ráadásul az autóiparban akkoriban használt metál-hidrid akkuk
helyett lítium-ion cellákat használtak – akár a
laptopokban. Persze a csúcstechnikát meg kellett
fizetni, több mint 100 ezer dollárba, azaz 30 millió
forintba került a kis sportkocsi – amit 2012-ig
gyártottak. Akkor kezdték gyártani a Model S limuzint. Letisztult vonalvezetésű sportos kupé,
egy négyajtós GT keret nélküli ablakokkal, üvegtetővel, és a padlóba épített 60-100 kWh közötti
kapacitású akkumulátorcsomaggal, 375-713
km-es hatótávval. Egy- vagy kétmotoros kiépítésben, 382 lóerőtől az elképzelhetetlen 778-ig
számtalan kivitelben és teljesítményfokozatban
készült. Az abszolút csúcsmodell, a P100D és a
Raven Performance 2,4 mp alatt gyorsul 100
km/h-ra. Ez a forradalom igazi kezdete.

sége, hiszen kirívó, egyedi részletekkel nem ruházták fel, inkább a klasszikus, áramvonalas
sportautók kétezres években jellemző íveit, sárvédő-domborításait és az előfeszített, ugrásra
kész izomtónust kapta meg. A Jaguar XK és az
előző szériás Aston Martinok eleganciája biztos
vevőket szólít meg. A kilincsek a lemezből kiemelkedve adnak helyet a kéznek, hogy kinyissuk az ajtót. A krómdíszítések jelenléte a luxusautók közé emelik a Model S-t. Igen, megemlíthetjük, hogy az első – egyébként praktikus –
csomagtértető nem tökéletes illesztési hézaggal
követi a szomszédos sárvédő ívét. De ezért a fiaskóért kárpótol a belsőépítészet.
A KEVESEBB TÖBB
A Model S tervezői két legyet ütöttek egy csapásra, amikor egy óriási, 17 colos, állított monitort tettek a középkonzolra, miközben minden
más felületen a letisztult, szinte organikus belsőt
alkották meg. A sofőr itt még kap egy klasszikus

LCD-t is maga elé – nem úgy, mint a Model 3ban –, de ezenkívül csak a bajuszkapcsoló, a
tempomatkar, a „kormányváltó”, a multikormány
gombjai és az ablakemelők igazi kapcsolók és
gombok. Ráadásul ezek ismerős egységek, a
Mercedestől származnak. Minden más a központi érintőképernyőről kezelhető. Van, ami kicsit
el van dugva a menüben, vagy kisebb a gomb a
kelleténél, de megszokható, kezelhető.
GÁZT NEKI
Az indítás inkább bekapcsolás, aztán a gázadás
mint egy villámcsapás. Meglódul a több mint
kéttonnás Tesla, a 423 lóerő és a 660 Nm úgy
beleprésel az ülésbe, hogy utasként inkább
várja az ember a végét… Ami el is jön gyorsan,
hiszen 4,4 mp a 100-as tempó és onnan is tol
tovább rendületlenül – elméletben 250-ig.
Nincs kipörgő kerék, a dupla motor miatt nagyon tapad az útra, és az acélrugós kivitel
sportosan támaszt. A légrugós változatok pedig még jobban alkalmazkodnak a hajtáshoz
vagy éppen a kényelmes menethez. És mehetünk vele 200-300, nyáron 400 kilométert,
nem veszi zokon.
RELATÍV DRÁGA
A Model S új ára 30 millió fölött van. De nem tartja
olyan jól az értékét, mint egy Model 3, négyévesen már bőven 20 millió alatt beszerezhető. Olajcsere nincs, futóműre figyelni kell (típushiba), motor és akku 8 éves koráig, kilométer-korlátozás
nélkül garanciás. Szoftverét távolról tudják frissíteni és van szaki Budapesten, ha kitörne a kormány küllőjéből a görgő. A Tesla 2017 tavasz
előtti évjáratú autóinak a világon mindenhol ingyenesen, ennél fiatalabb kocsiknak pedig, változó mennyiségben, kvótás rendszerben (az autó
megvásárlásakor előre „kifizetve”) adnak töltést
a Supercharger töltőoszlopok. Ezek akár 120150 kW elméleti maximummal is tudnak tölteni
– a leggyorsabbak! Így Győr–Debrecen oda-viszsza, kétszer félórás kávészünettel vígan teljesíthető. A többit pedig intézi az Autopilot…

MODEL S ÖTÉVESEN
Kipróbáltunk egy Model S 85D, 2015 év végi
gyártású Teslát. A kocsi sötétkék metál fényezése csodásan kiemeli a vonalait. Kortalan a szép-
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Sok éves rendőrségi tudósítói munkája nem
maradhatott elismerések nélkül, 2019-ben
megkapta a Rendőrségi Aranytoll kitüntetést
és Szent György Emlékérmet, amelyet az országos rendőrfőkapitánytól vehetett át.
Őszintén hisz a rendben és a fegyelemben. Talán ez
vezette arra az útra is, amit gyerekkorától dédelgetett, 2018-ban önkéntes katonának jelentkezett.
Végigcsinálta a kiképzést, és megkapta a főtörzsőrmesteri rendfokozatot is. Mint mondja: „Az egyenruhásokkal folytatott munkát hitelesebbnek éreztem, ha egy kicsit belülről is megnézem, milyen, na
meg jó lehetőségnek tartom azok számára, akik a
civil hivatásukat megtartva, de mégis szeretnék
szolgálni a hazát, lehetőségeikhez mérten.”
Kata egy győri belvárosi lakásban él egy antiszociális macskával, Maszattal, akit a biztos
haláltól mentett meg egy hölgy, s miután rendbe jött, Kata örökbe fogadta.

ÖNÖKHÖZ

Gyerekkorában katona akart lenni, aztán mégsem, később mégis…
Kollégánk, Havassy Anna Katalin 2018 óta a Magyar Honvédség
önkéntes területvédelmi tartalékos katonája és főtörzsőrmesterként
szolgál. Mellesleg írni is tud. Mégpedig kitűnően.

HAK FŐTÖRZS
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

K

ata hat éve dolgozik a Győr+ Médiánál.
Szerkesztője a cég online oldalainak.
Előtte megjárta már a Kisalföld napilap
szerkesztőségét és a zene.hu internetes portált
is. Katonai kifejezéssel élve, ő igazi gyorsreagálású erő. Legszívesebben az egyenruhások híreit
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dolgozza fel, így nem csoda, ha sok esetben az
ő tolla alól kerül tudósítás leggyorsabban a hírportálra vagy a hetilapba. Kitűnő mestere volt. A
kék tudósítások minden trükkjét és fordulatát a
legendás Tóth Gyulától leshette el, aki ma már
az égi szerkesztőség írógépét püföli valahol egy
felhő szélén. Az emberséges, értékeket képviselő újságírást és az egyenruhások életének a
bemutatását tartja a mai napig a legfőbb szakmai céljának, kihívásának.

AZ ÉRTÉKEKET
KÉPVISELŐ ÚJSÁGÍRÁST
TARTJA A LEGFŐBB
SZAKMAI CÉLJÁNAK
„Már tíz éve engedi, hogy együtt éljünk, s a mostani járványhelyzet miatti home office ébresztett
arra rá, hogy viselkedésével, nézésével üzenetet
is közvetít, amelyet ha „lefordítok”, sokszor szarkasztikus, sokszor vidám, s van, hogy társadalomkritikával is átszőtt történetek születhetnek.
A visszajelzések pedig azt mutatják, az emberek
kedvelik ezeket az írásokat. Nem én vagyok az
első, aki a cicája segítségével is kommunikál, de
itt is törekszem az egyediségre, és nem az utánzásra. Na meg nála fantasztikusabb macska
egyébként sem létezik...” – mondta Kata. „Újságíróként is azt vallom, amit emberként: munkafegyelem, szilárd értékrend, kitartás, tisztelet és
emberség” – tette hozzá.
Főtörzsőrmester asszony! Tisztelgés!

KARA ÁKOS: 380 MILLIÓS FEJLESZTÉS A RÉVAI-GIMNÁZIUMBAN
Horváth Péter, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója és Kara
Ákos országgyűlési képviselő lapunknak elmondták, hogy határidő előtt fejeződött be a gimnázium energetikai korszerűsítése. A
héten került sor a műszaki átadásra. Ezzel a beruházással közel 380 millió forintos fejlesztés
valósult meg városunkban.

A

tavaly júniusban megkezdett munkálatok során több helyen kicserélték az ablakokat, illetve az ablakok elé árnyékolókat építettek be. A régi épület udvari homlokzata
is megújult, hiszen hőszigetelő vakolatot kapott
és a födémet is szigetelték. Más korszerűsítési
munkák mellett megvalósult a Jókai utcai épületszárny tetőszigetelése és több mint 150 napelem
is felkerült az épületre.
Kara Ákos nemcsak országgyűlési képviselőként, hanem mint volt révais diák is szívügyének tartotta az iskola fejlesztését, felújítását.

„A Révai-gimnázium nemcsak a városunk, de
az egész ország egyik meghatározó iskolája.
Mindig is kiemelkedő szakmai, pedagógiai
munka zajlott a Révai-gimnáziumban. Horváth
Péter igazgató úrral és sokak közös munkájával
sikerült megvalósítanunk ezt a beruházást is."
Horváth Pétert, az iskola igazgatóját, a Nemzeti
Pedagógus Kar elnökét a középiskolai felvéte-

liről is megkérdeztük, hiszen erre az elmúlt hétvégén került sor.
„A nyári és őszi érettségivel megegyező biztonsági feltételek mellett tartották meg az
idei központi írásbeli felvételit. A speciális körülmények ellenére a vizsga rendben lezajlott,
amiért köszönet minden intézménynek és pedagógusnak.”
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Kerékpáros zarándoklata során 270 templomot keresett fel, több mint 2400 kilométert tett meg a nyári
szünidőben Hencz Márton, a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kispapja,
hogy megismerje egyházmegyéjét.

A KISPAP ÉS 270 TEMPLOM ESETE

ZARÁNDOKLAT KÉT KERÉKEN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

H

encz Márton óvodáskorától templomba
járt, részt vett az egyházközség életében, második otthonának tekintette a
közösséget, ezért a nyolcadik osztály befejezése, a bérmálkozást követően azt találta ki, hogy
pap lesz. Aztán mégis elhessegette magától a
gondolatot. Az érettségi után részt vett egy
130 km-es gyalogos zarándoklaton, ahol megértette, a jóisten papnak hívja, és ő is érezte a
vágyat a papi hivatás iránt. Egy éven át a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a teológiai tudását mélyítette el, majd
Győrbe jelentkezett, jelenleg negyedéves egyházmegyés kispap.
Mi indította el a kerékpáros zarándoklatra?
A szemináriumban sok mindent megtanulok,
az imádságos életben sokat tapasztalok, de
kispapként az egyházmegyém szépségeit
nekem kell felfedeznem, magamért és a

jóisten megismeréséért döntöttem a zarándoklat mellett.
Hogyan készült fel fizikailag, lelkileg az útra?
Konkrétan megterveztem az útvonalat, hogy mikor merre indulok, Sopronból 35 alkalommal vágtam neki, volt, hogy 124 kilométert tekertem, öszszesen több mint 2400-at. Utánanéztem, pontosan hogyan tudok eljutni a felfedezésre váró helyre, az miről híres vagy nevezetes. Jó kondiban vagyok, a szemináriumi kimenőkön is legtöbbször
biciklizek, így a fizikai megterhelés nem jelentett
gondot. Túrakerékpárommal egyedül tekertem, de
Isten mindvégig velem volt. Azt tűztem ki célomul,
hogy minden templomot, emlékhelyet felkeressek az egyházmegyémben. Ezt sikerült is balesetmentesen végigcsinálnom. A megtett zarándoklatról pontos digitális útvonalat készítettem, illetve
minden helyszínt fényképekkel is dokumentáltam.
Miért kerékpárral, és nem gyalog tette meg a
vállalását?
Szeretek sportolni, kiskoromtól kerékpározom,
a templomba is azzal jártam, most is velem van

a mountain bike-om, ha szabadidőn van, nekivágok a töltésnek, az útnak. Kikapcsolódás ez
számomra, biciklizés közben kiszabadulok, leteszem a mindennapi gondokat, figyelek a körülöttem lévő természetre és teljesen más
gondolatok foglalkoztatnak, mint máskor.
Milyen élmények érték a zarándoklat során?
Felejthetetlen élmény volt, gyönyörű megtapasztalás, hogy mennyi szépség vesz bennünket
körül szűkebb pátriánkban is. 270 templomot látogattam meg, mindenhol imádkoztam és azt
tapasztaltam, hogy a legeldugottabb helyen lévő
kis faluban is ott van az Isten az emberekkel. Milyen jó lenne, ha ezt a minket körülvevő sok
szépséget, értéket, gazdagságot az emberek
jobban megismernék, tudatosítani kellene bennük, hogy nem kell több ezer kilométert utazni
azért, hogy izgalmas templomokat, tájakat lássanak, hiszen mindez itt vannak körülöttünk.

MINDEN TEMPLOMOT,
EMLÉKHELYET
FELKERESETT
AZ EGYHÁZMEGYÉBEN
Hogyan fogadták a falvakban?
Nem reklámoztam, hogy zarándoklaton vagyok, nem értesítettem senkit, én ebből nem
akartam előnyt kovácsolni. Ha valaki megkérdezte, érdeklődött, hogy mit csinálok, hová tartok, akkor elmondtam neki a célomat. Sokan
voltak rám kíváncsiak.
Melyik település, templom tetszett meg önnek a leginkább?
Nekem mindegyik település egy rácsodálkozás
volt, nem tudnék kiemelni egyet sem, mert
mindegyik a maga nemében tetszett.
A látottak alapján lelkipásztorként majd melyik templomba menne szívesen?
Természetesen ez püspök atya döntése lesz,
de bármelyik települést jelöli ki számomra, én
már tudni fogom, hogy ott milyen szépségek,
milyen gazdagság vár, ezért akárhol boldogan
leszek lelkipásztor.
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INTERNETEN KERTÉSZKEDIK AZ EGYESÜLET
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

gati dióburokfúró légy veszélyezteti hazánk
dióültetvényeit.

Minden, amit a kertészkedésről tudni érdemes
A fél évszázada működő Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete is nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány miatt, nem
tudták megtartani összejöveteleiket, előadásaikat, bemutatóikat, szakmai útjaikat. Nagykutasi Viktor, az egyesület elnöke alternatívaként a Győri Kertbarát honlapját ajánlja, ahonnan minden fontos dolgot megtudhatunk a
kertészkedéssel kapcsolatban.
A honlap mindennapi gyakorlati tanácsokkal
szolgál a kertészkedőknek, kertbarátoknak.
„Célunk a szélsőséges időjárás és a klímaváltozás miatt napi szinten felmerülő problémák, új
növénybetegségek és az ellenük való védekezés módjának megismertetése, a honlapon található információk segítségével is” – hangsúlyozta az elnök. Tavaly októberben sikerült egy
online szakmai napot szervezniük A növénynemesítéstől a korszerű növényvédelemig címmel, amelynek felvételét a Győr+ Televízió készítette és megtalálható a honlapon, valamint
az előadások külön-külön is elolvashatók. A
szakemberek beszéltek többek között az ökológiai gazdálkodásról, a biológiai védekezésről,
a növényvédő szerekről és azok alternatívájáról. Szó volt a dió növényvédelméről, ami napjainkban aktuális, mert mint köztudott, a nyu-

Az idei év terveiről szólva Nagykutasi Viktor elmondta, amint lehetőség lesz a személyes találkozásra, megtartják a kéthetente esedékes előadásaikat. Még ebben a hónapban megjelenik a
tizedik Kertbarát-könyv Képes növényvédelem a
szőlőben és gyümölcsösben címmel, a győri önkormányzat támogatásával, amely a növényvédelemmel foglalkozik, bemutatja a permetszereket és a természetes védekezési lehetőségeket. Idén tavasszal is kihelyezik a Megyeháza téren a magaságyást, ahol 2x1 négyzetméteren
mutatják be és népszerűsítik a kis helyigényű
művelési módot. Ezúttal paprika, paradicsom,
gyökérzöldség, folyton termő eper és néhány fűszernövény kerül az ágyásba, amit egészen őszig
gondoznak az egyesület tagjai.

A GYORIKERTBARAT.HU
GYAKORLATI
TANÁCSOKKAL
SZOLGÁL
A KERTÉSZKEDŐKNEK,
KERTBARÁTOKNAK

Tovább üzemeltetik a növényvédelmi előrejelző
rendszert, a Győrt körbeölelő feromoncsapdákat. Ennek lényege, hogy áprilistól októberig
kertbarátoknál, a város négy pontján kihelyezik
a csapdákat. A szakemberek pedig figyelik,
számlálják elsősorban a barack-, az alma-, a
szilva-, a keletigyümölcs-molyok mennyiségét, így tudható, hogy mikorra számíthatnak
a rajzási csúcsra, mikor kell a védekezést
megkezdeni. A honlapon megtalálható, hogyan ismerhetjük fel az egyes kártevőket, milyen módon védekezhetünk ellenük, és a tíznaponta frissülő adatokból kiderül, mikortól
várható a megjelenésük.
„Az ötmillió kertész országa lettünk a pandémia idején, sokan az elmúlt évben fedezték fel
a kertészkedés szépségét, a szabadidő eltöltésének ezt a módját” – fogalmazott a szakember. Egyre többen keresik meg az egyesületet
szakmai tanácsokért, a fiatalabb korosztály elsősorban a dísznövény-kertészkedésről, a
gyepgondozásról szeretne többet megtudni,
míg az ötven felettiek, a frissnyugdíjasok újból
gyümölcsfákat telepítenek, ehhez várnak tanácsokat.
„Örömteli, hogy újra divatba jött a kertészkedés, és én azt vallom, hogy az egészséges életmód ott kezdődik, amikor tudom, mit teszek a
család asztalára, azaz az egészséges élelmiszereket mi magunk állítjuk elő” – fogalmazott
Nagykutasi Viktor.

A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete elérhetőségei: www.gyorikertbarat.hu, e-mail: info@gyorikertbarat.hu
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Egy jól kialakított kert a munka
utáni pihenés helyszíne kell, hogy
legyen. Nem szabad, hogy a kert
rabszolgái legyünk. Egy pihenőkertet, vagy egy kombinált kertet,
ami haszonkertként és pihenőkertként is szolgál, úgy kell kialakítani, hogy azt könnyedén fenn
tudjuk tartani. Mindenből csak
egy kicsit ültessünk, amennyit a
saját családi szükségletünk kíván.

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: Marcali Gábor

A KERT ÉS A KERTÉSZ IGAZÁBÓL

H

a most először alakítunk ki zöldségeskertet, akkor az első évben 30-50 négyzetméteres felülettel kezdjünk. Sőt, kisebb kertekben akár egy pár négyzetméteres
magaságyás is teljesen jó indulásnak. Egy háromtagú család frisszöldség-igényét 150 nm
felületen már elő tudjuk állítani. E terület művelésének a dömpingje márciustól szeptemberig terjed és közel 200 órát kell a felületen dolgoznunk egy év alatt.
Ha gyümölcsfákat ültetünk, akkor ültetésnél
ne csak arra figyeljünk, hogy milyen fajtát
szeretünk, hanem arra is, hogy az a fa 10-15
év múlva mekkorára nő majd meg. Mekkora
felületet árnyékol, nem lesz-e közel a szomszéd épülethez.
Ha nincs fagy, a kert talajának átmozgatását és
a szerves anyag beleforgatását ásóvilla segítségével elvégezhetjük. Jómagam az ásóvillával
történő talajmozgatásnak vagyok a híve.
Sokan kérdezik, hogy a fahamut ki lehet-e
szórni a veteményesbe? Nem ajánlom, inkább
tegyük a komposztba, akár lombbal vagy gyepnyiradékkal vegyítve. Ha a talajba juttatjuk, ott
nagyon erős lúgos hatása van, ami egyes növények számára akár káros is lehet.
Fagymentes időben a már érett komposztot
szedjük szét és egy rosta segítségével szitáljuk
át. Az így átrostált földet akár a talajba forgatva,

TÉLEN SEM PIHEN
vagy a fűre, cserjék tövébe terítve tudjuk hasznosítani. A rostáról lehulló nagyobb darabokat
oltóanyagként tegyük vissza a még meglévő
komposztba.

TÉLEN A FRISS
ZÖLDSÉGEK PÓTLÁSÁNAK
A LEGJOBB MÓDJA,
HA CSÍRANÖVÉNYEKET
FOGYASZTUNK
Mivel a naptár szerint még tél van, nem késő a
fagyérzékeny növények téli takarását elvégezni. Gondolok itt a rózsákra vagy éppen az oly divatos mediterrán növényekre, mint a pálmák,
leánderek, olíva, amik mostanság meghódították a kertjeinket. Erre a legjobb jutazsák vagy
kimondott lélegző/légáteresztő takaró fóliák
használata. Sima fóliát nem szabad takarásra
használni, mert alatta befülled, ami akár a növényünk pusztulását is okozhatja.
A dézsában, cserepekben lévő növényeinket
fagymentes időben, ha kell (valószínű, hogy

KERTÉPÍTÉS

kell, mert a +8-10 C°-on nagyon párologtatnak) locsoljuk meg. Esténként érdemes a zöldségágyásokat megtervezni, így időben be tudjuk szerezni a szükséges vetőmagokat. Ha
meglévő magot vetnénk, érdemes 10 szemet
kivenni belőle és itatóspapírra rátenni és kicsíráztatni. Amennyiben a 10-ből 8 kicsírázik, felhasználhatjuk a vetéseinkhez, ha ennél kevesebb csírázik ki, akkor azt a magot már ne
használjuk fel a vetésünkhöz.
Téli időszakban a friss zöldségek pótlásának a
legjobb módja, ha csíranövényeket készítünk
és azt fogyasztjuk friss salátaként vagy ételekhez, akár joghurtokhoz hozzákeverve. De vigyázzunk, mert a rendes vetőmagok nem jók,
csak csíranövénynek árult magokat használjunk erre a célra. Ilyen magok pl.: retek, brokkoli,
vöröshagyma, lucerna, zsázsa, mustár.
Idősebb fáknál a törzs tisztítását fagymentes
időben elvégezhetjük. Ehhez drótkefét és
törzstisztító kaparót tudunk használni. A fák
támasztékát, kötözésüket is érdemes ellenőrizni, és ha kell, cseréljük őket. Kötözéshez
legjobb a PVC kötözőcső. Ez elég rugalmas és
3-4 évet biztosan kibír. Ne hagyjuk, hogy a kötözőanyag benőjön a fába, mert akár az ágak
pusztulását is okozhatja.

KERTTERVEZÉS

FAISKOLA

Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig
30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu
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A nedves törlőkendők egyre több gondot okoznak
csatornába kerülve. A gyártók úgy fejlesztették ki
ezeket az apró kis kendőket, hogy szálaik nagyon
erősek legyenek. Ez a törlésnél nagy előny, de a
WC-n lehúzva már súlyos gondok forrása lehet.

A TÖRLŐKENDŐ ELAKADHAT

A CSATORNÁBAN
Szöveg és kép: Pannon-Víz Zrt.

Az erős és vékony textilszálak gyakran elakadnak a csatornavezetékekben, illesztéseknél, könyökcsöveknél, akár még az ingatlanon belül.
Aki törlőkendőt használ, annak 8-10
darab elakadt kendő most is biztosan van a csatornabekötésében, hiszen tökéletesen sima cső csak elméletben létezik.
Ha pedig egy záporeső miatt felgyorsul az áramlás a csatornában,
a rohanó víz ezrével ragadja magával a kis kendőcskét, egészen a
szennyvízátemelőig. Itt aztán a
szivattyúk pörgésétől úgy összegabalyodnak, hogy akár 20-30
méteres „tengeri kígyóvá” állhatnak össze. Az extra terheléssel egy
ideig birkóznak a hatalmas szivattyúk, aztán a motorvédő elektronika megálljt parancsol. Ha pedig nagy esőben leállnak az átemelőszivattyúk, az elöntéshez

PANNON-VÍZ-JÁTÉK

HOL A HELYE

´´
´´
A TÖRLOKENDONEK?
Megnyerheted a képen látható építőjátékot, a tóparti
kis kávézót, ha pontosan 15 szóval leírod, miért nem
dobod a WC-be a nedves törlőkendőt! A válaszokat a
kviz@pannon-viz.hu e-mail-címre vagy a Pannon-Víz
Facebook-oldalára üzenetben küldjétek be február
12-én délig. Eredményhirdetés: február 12-én délután
két órakor.

Fogalmazd meg pontosan 15 szóval,
hogy a használt törlőkendő helye nem
a WC-ben, hanem a szemetesben van!
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vezet. Mély fekvésű területek, utcarészek, térszint alatti helyiségek
kerülnek víz alá a WC-n lehúzott
kis kendőcskék miatt. Képünkön a
Gyepszél úti szennyvízátemelő
szivattyúiról lefejtett, összegabalyodott szálas anyag látható.
Mondhatjuk úgy is, hogy sok ezer
törlés eredménye.
Sokan nem is tudják, hogy ezek a
törlőkendők nem a csatornába,
hanem a szemetesbe valók. A
gyártók legtöbbször csak apró piktogramokkal hívják fel erre a figyelmet. Diszkréten, egy apró kis
köröcskében egy áthúzott WCkagyló látható a csomagoláson.
Cikkünkkel szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a nedves törlőkendőket, higiéniai termékeket
semmiképpen se a csatornába,
hanem a szemetesbe dobják! Olvasóinkat pedig játékra hívjuk ezzel kapcsolatban.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

FEBRUÁRTÓL
NAPPAL VISZIK A SZEMETET
A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a működési területéhez tartozó
112 település ingatlanhasználóit, hogy megvizsgálta a 2020. október 5-én bevezetett éjszakai hulladékszállítás tapasztalatait.
Megállapítható, hogy az éjszakai hulladékszállítás járt ugyan előnyökkel, de a felmerült hátrányok – többek között a lakosság egy része által kifogásolt zavaró éjszakai zajhatás – miatt
a hulladékszállításnak ezt a rendjét nem indokolt fenntartani. A fentiek miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje 2021. február 1. napjától visszaáll a nappali órákban történő
hulladékszállításra – beleértve az ingatlanoknál történő ürítést és a hulladékgyűjtő szigetek
edényeinek ürítését is. Kérik, hogy az ürítésre szánt hulladékgyűjtő edényeket járatnapon reggel 6 óráig jól látható helyre, forgalmat nem akadályozó módon helyezzék ki.

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ
´´
´´
GÉJÁRMUVEZETO
Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´´
´´
´´ MUVEZETO
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú középfokú végzettség
Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • szakmai képzések támogatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédelmi eszközöket, kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

JANUÁR VÉGÉIG TART A FENYŐGYŰJTÉS
Szerző: Győr-Szol Zrt.

Már csak ezen a héten lehet Győrben legálisan közterületen elhelyezni a karácsonyfákat. Január 31-ig várja a fenyőket a GyőrSzol Zrt. a kijelölt gyűjtőpontokon, az addig
beérkező növényeket gyűjtik össze és szállítják el. Aki ez után az időpont után szeretne megszabadulni a fenyőtől, az felaprítva
a barna fedeles kukában helyezheti el vagy
a hulladékudvarokba szállíthatja. A GyőrSzol Zrt. idén is biztosította Győrben a karácsonyfák közterületen történő összegyűjtését. Ehhez több mint 100 gyűjtőhelyet jelölt ki az ünnepek előtt. A belvárosban fenyőfagyűjtő ketrecek, a lakótelepeken táblával kijelölt helyek jelzik a gyűjtőpontokat,
melyeket január 31-éig használhatnak a
város polgárai.
A szolgáltató ezúton is kéri a lakosságot,
hogy a fákat mindenki a kijelölt gyűjtőhe-

lyekre 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 aprítva 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
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

HEGESZTO´´

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

RAKODÓGÉP-KEZELO´´

Feltétel: B kategóriás hivatásos jogosítvány; OKJ nehézgépkezelői alaptanfolyammal rendelkező, 1111
Traktoralapú univerzális földmunkagép-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: GyŐr-Szol
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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SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/2339213.
Kőműves, burkoló, tetőfedő
munkát és lapostetőszigete
lést vállalunk garanciával
Győr környékén, számlaképe
sen. Érd.: 0670/4282785
Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. 0630/3762712
Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198
Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom, pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. 0670/882
6590
Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
0670/7075812
Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós szigetelését vállal
juk garanciával. www.huzat
mentes.hu, Érdeklődni le
het telefonon: 0630/520
9228

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lek cseréje. Kül, beltéri bur
kolatok javítása. Érdeklődni
lehet telefonon: 0670/363
6633
FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, vízvillanyszerelés.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/8720564
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Telefon: 06
70/3846557.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/5642280.

TANFOLYAM
Fotótanfolyam Győrben, va
sárnaponként, januári kez
déssel. Hogyan kell szép fo
tót készíteni? 0670/286
3665, laposafoto.hu
EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!
Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok! Érd.:
0620/9379671, Németh
Csaba.

Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket
és egyebeket. Érdeklődni
lehet telefonon: 06
20/5567141

LAKÁSCSERE

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberende
zéseket, kerti szerszámo
kat vásárolnék. Érdeklődni
lehet telefonon: 06
20/4153873.

Újvárosi, 2 szobás, 40 nm
es, gázfűtéses, felújított, ha
tározatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 2 szobás,
belvárosi, újvárosi, révfalui,
nádorvárosi, szabadhegyi,
határozatlan bérleti szerző
déses lakásra 50 nmig. (Hir
detési szám: 281)

Aranyékszerfelvásárlás!
Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfel
vásárlás! Lima Pub & Hos
tel, Győr, Arany János u.
13., az Arrabonával szem
ben. Február 3án és utána
minden szerdán 10–15 órá
ig. Fazonarany 11.000 Ft/g
tól. Arany és briliánssal dí
szített 12.000 Ft/gtól.
Festmények, régi pénzek,
kitüntetések, képeslapok,
Zsolnayk, herendik, kar
órák. Telefonszám: 06
70/3816345, www.duna
galeria.hu
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Telefonszám: 06
20/5299861.

96/505050

Újvárosi, 1 szobás, 41 nm
es, teljesen felújított, ha
tározatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 2
szobás, 5055 nmes, ha
tározotthatározatlan ide
jű lakásra. Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetési szám:
292)
Adyvárosi, 2 szobás, 49
nmes, távfűtéses, telje
sen felújított, fűtéskorsze
rűsített, határozatlan bér
leti szerződéses lakást cse
rélne 2 szobahallos vagy
1+2 fél szobás, nádorváro
si, adyvárosi, szabadhegyi
vagy marcalvárosi, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakásra (Hirdetési szám:
294).
Belvárosi, 2 szobás, 52 nm
es, félkomfortos, gázfűté
ses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 23 szobás, 63–68 nm
es, határozatlan idejű szer
ződéssel rendelkező bérle
ményre Sziget, Újváros és
Gyárváros kivételével (Hir
detési szám: 296).
Adyvárosi, 2 szobás, 53
nmes, távfűtéses, mű
anyag ablakos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+2 fél, 2,5 vagy 3
szobás, kb. 65 nmes, ná
dorvárosi bérlakásra. (Hir
detési szám: 298)

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.)

ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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modern környezet

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Révfalu új lakóparkjában korszerû, földszinti-kertkapcsolatos és
emeleti-erkélyes lakások eladók 42—
64 nm közötti méretben. A második
emeleti lakás 53 nm-es, amerikai
konyhás nappalis+2 hálószobás.

Gyôrzámoly új építésû részén eladó ez a 90 nm-es ikerház. A házhoz tartozó telekrész 400 nm. Elosztása: nappali+3 szoba, kamra, 12
nm-es terasszal. A házaknak nincsen közös fala.

Gyôr-Szabadhegyen épül ez az 50
lakásos társasház, melyben eladó
ez az elsô emeleti, 56 nm-es lakás.
Minden emeleten megtalálható ez
az elrendezésû lakás. Elosztása: 2
szoba+nappali+erkély.

Gyôr-Szabadhegyen kétszintes épületben 41 és 55 nm közötti lakások
kerülnek kialakításra. A földszinti, 41
nm-es lakás amerikai konyhás, nappali+egy szobás, 12 nm terasszal és
46 nm kertkapcsolattal rendelkezik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Budai Mónika:
30/640-8794

Búza Tímea:
70/425-5590

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 28,299 M Ft

Ár: 39,9 M Ft

Ár: 29,9 M Ft

Ár: 24,981 M Ft

A 61 nm-es elsô emeleti lakás Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakóparkban található. Az amerikai konyhás
nappali mellett 2 hálószoba kapott
helyet. A konyha gépesített, a nappaliból nyílik a 6 nm-es erkély.

Gyôr-Szabadhegyen épülô társasházban 39—112 nm közötti lakások eladók. Ez a 60 nm-es lakás az elsô emeleten található,
nappali+2 szobás. A nappaliból
nyílik a 7 nm-es erkély.

A 39—113 nm közötti lakások már
leköthetôk Gyôr-Szabadhegyen. A
negyedik emeleti penthouse lakás
56 nm alapterületû, 41 nm tetôterasz tartozik hozzá. Elosztása: amerikai konyhás nappali+egy szoba.

Gyôr-Révfalu kedvelt részén, új lakóparkban korszerû lakások eladók
42—64 nm közötti méretben. A második emeleti lakás: 53 nm-es,
amerikai konyhás nappali+2 szobás, erkélyes.

Budai Mónika:
30/640-8794

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
Ár: 28,937 M Ft
70/321-7759

Ár: 33,49 Ft

Ár: 32,9 M Ft

Ár: 38,9 M Ft

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

GÁZKÉSZÜLÉK-

SZERVIZTECHNIKUST
gázkazánok karbantartására, javítására.
FÔÁLLÁS, VERSENYKÉPES BÉREZÉS!
Érvényes gázszerelôi igazolvány
vagy épületgépész-technikusi végzettség
és gyakorlat szükséges.
Jelentkezés:
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JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

JAN. 30-TÓL FEBR. 5-IG

Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
Hallgassanak a józan ítélőképességükre a héten, még véletlenül
se keressék a felesleges vitákat. Ha mégis belecsöppennének, legyenek nagyon óvatosak, ne engedjék szabadon indulataikat. Vigyázzanak, ha sportolnak, kerüljék a hirtelen mozdulatokat. Rengeteg jó ötletük van, írják le.
BIKA
Párkapcsolatuk kerül a héten középpontba, nagy viták is kerekedhetnek egészen apró dolgokból. Jobb, ha nagyon figyelnek, különben még a szakítás közelébe is eljutnak. Mindenképp egy magasabb szintre kell emelniük kapcsolatukat. Aki nem önökhöz tartozik, az most elmarad.
IKREK
Heves vitába kerülhetnek a héten munkájuk kapcsán, most minden kiderül, ki melyik oldalon is áll. Gondolják végig, vajon tényleg
ezekkel az emberekkel akarnak-e továbbra is dolgozni. Megérett
az idő, legyen bátorságuk, legyen helyes énképük a továbbiakban.
Csak így jutnak tovább.
RÁK
Nagyon vigyázzanak lelki stabilitásukra a héten, különben szenvedélyeik, félelmeik átveszik önök felett az irányítást. Bízzanak
magukban, jól tudnak dönteni magánéleti kérdéseikben és munkájukkal kapcsolatban is. Mintha most minden összejött volna,
egyszerre érnek be ezek a feladatok.
OROSZLÁN
Itt az ideje, hogy változtassanak szokásaikon, azokon a dolgokon,
amik már kissé elavultak életükben. Végezzenek egy nagy lelki,
szellemi nagytakarítást, és mindjárt lesz helye az új ötleteknek,
gondolatoknak. Újítsák meg életüket, kezdjenek új sportba, tanulmányba akár.
SZŰZ
Váratlan jó dolgok történnek, higgyék el, hogy ezek önökkel történnek. Így biztosan jól reagálnak az eseményekre, legyen önbizalmuk. Ha munkahelyet szeretnének váltani, most arra is itt a lehetőség. Párjukkal vitassák meg mindezt, támogatásra találnak
az ő részükről is.
MÉRLEG
Nagyon figyeljenek egészségükre a héten, előzzék meg a bajt,
erősítsék meg immunrendszerüket. A hölgyek fokozottan
ügyeljenek, kerüljék a felfázást okozó helyeket. Párkapcsolatukban sem árt rendezniük pár kérdést, kérjék párjuktól, de
maguktól is az őszinteséget.
SKORPIÓ
Párkapcsolatuk fordulóponthoz érkezik a héten, jól gondolják át,
mit is szeretnének valójában. Így könnyen szakítás lehet a vége,
ne halmozzák a bajt. Munkájukban is változás állhat fenn, ne
döntsenek hirtelen, csak megfontoltan, nézzenek meg minden
körülményt. Ne hergeljék magukat.
NYILAS
Minden látszat ellenére az események önöknek kedveznek. Jobb,
ha most kicsit türelmesen várnak még, és egyszerűen teszik a
dolgukat, most úgysem tudnak többet. Amit elindítottak, az szépen lassan beérik most. Párjukkal tervezzenek közös kirándulós
programokat, jót tenne önöknek.
BAK
Fontolják meg jól anyagi döntéseiket a héten, ne vágjanak bele
semmibe sem hirtelen. Inkább kérjenek még gondolkodási időt.
Párjuk sem a legtürelmesebb most, kicsit egyedül vannak a problémáikkal. Lépésről lépésre tudnak csak előbbre jutni. Vigyázzanak
egészségükre is, ne fázzanak fel!
VÍZÖNTŐ
Ne hergeljék feleslegesen magukat, csak az idegességük fokozódik, és
eredményre nem jutnak. Kiderül pár olyan részlet, amire eddig nem számítottak, és ez kissé megkeveri az eseményeket. Ne ijedjenek meg, csak
az igazság pár momentuma jut el önökhöz, lépjenek tovább.
HALAK
Megérzéseik most nagyon sokat segítenek Önöknek. Tartsanak
ki eredeti álláspontjuk mellett, és vigyék véghez terveiket. Munkájuk szerencsére bővelkedik sikerekben, ez erőt ad. Családjuk
társaságában töltődjenek kicsit, pihenjenek, lazítsanak. Gondoljanak önmagukra.

JANUÁR 30. SZOMBAT
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11:00
11:30
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18:30
18:45
19:00
19:30
20:00
21:00
21:25
21:45
22:00
22:20
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Horváth Péter fotóművész – portré
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Gázfröccs – autós magazin
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Credo – katolikus krónika
A tetőfedő – kisfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Anna és Berci zöld világa –
környezetvédelem fiataloknak
Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
Gázfröccs – autós magazin
Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
A tetőfedő – kisfilm
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Azori-szigetek – kisfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló

JANUÁR 31. VASÁRNAP
06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Trianoni múltidézés az orgona hangján – Rákász Gergely
08:00 Madarassy 70 –
portré Madarassy György Tamás festőművészről
08:30 Creative chef – főzőműsor
09:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Creative chef – főzőműsor
11:30 Növényvédelem a kiskertekben –
a biokert növényvédelme
16:15 Az egészséges táplálkozás –
vendégünk dr. Boncz Ágota
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Gázfröccs – autós magazin
18:30 A tetőfedő – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
20:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
22:15 Győri7 – heti hírösszefoglaló

FEBRUÁR 1. HÉTFŐ
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20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Creative chef – főzőműsor
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Építech – házépítők magazinja
Credo – katolikus krónika
Öko-logikus – magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Híradó

FEBRUÁR 2. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30

Híradó – Győr és a régió hírei
Zooo+ / állatbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Az egészséges táplálkozás – vendégünk dr. Boncz Ágota
belgyógyász–endokrinológus

11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Unió-Régió – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Unió-Régió – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 3. SZERDA
06:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna –
a PAMOK által összeállított gyakorlatok
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Félóra decibel – zenei műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Zooo+ / állatbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 4. CSÜTÖRTÖK
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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
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Közösségi tér – városok, falvak
Anna és Berci zöld világa –
környezetvédelem fiataloknak
Nyugdíjas Egyetem – szennyvíztisztítás napjainkban
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Navigátor – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Navigátor – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 5. PÉNTEK
06:00
07:00
07:25
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09:25
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20:25
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21:30
22:00
22:25
23:00

Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
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
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó – Győr és a régió hírei

2021. január 29.
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy a 750 éves városhoz kötődő ajándékcsomag. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Az ország minden részéből érkeztek atléták a GYAC újévi kupájára az Olimpiai Sportparkba, 27 különböző
klubból összesen csaknem háromszázan. Az esemény fontos bejelentésekkel kezdődött, az egyesület atlétika szakosztálya ugyanis két kiváló versenyzőt igazolt.

SIKERES SPORTOLÓKAT IGAZOLT A GYAC
Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

G

yőrben folytatja pályafutását az olimpiai
részvételre is esélyes gyalogló, Torma
Anett. „Régóta ismerem a GYAC-nál folyó munkát, és azt tapasztaltam, hogy az egyesület versenyzői tökéletes körülmények között
készülhetnek. Szinte hazajövök Győrbe, hiszen
a családom egy része a városban él” – mondta
az Újpestről érkező sportoló. „Az olimpiai részvétel elérhető közelségbe került, reális alapja
van a kvótaszerzésnek, ezt szeretném bebiztosítani. Nyilván a jelenlegi helyzetben nehéz
dolgom lesz, de én mindent megteszek azért,
hogy ez az álmom teljesüljön. Az biztos, hogy
a felkészülésemhez Győrben minden feltétel
adott” – tette hozzá Torma Anett.
Szintén a GYAC-hoz igazolt Rokob József ultratriatlonista, a sportág hazai legendája is, aki több
mint százszor teljesítette az ironman távot.
Ezen a versenyen már egy klubként, mégpedig
GYAC-színekben álltak rajthoz a korábban még
két egyesülethez, a Győri Atlétikai Clubhoz és a
Bercsényi DSE-hez tartozó atléták.
„Győr bármennyire nagy és sportszerető város,
jelenleg két kiváló atlétikai klubot nem lehet
fenntartani. A minőség, a szakmai gárda szétaprózódott, volt, hogy egy váltóból két ember
itt, kettő ott szerepelt, így most egy klubot képviselnek. Bízom benne, így, hogy minden egy
klub színei alá került, jönnek az eredmények is”
– mondta Papp Oszkár, a GYAC elnöke.

A Horn Magyarország Kft. korábban is támogatta a Bercsényi DSE-t, a szponzor maradt a
sportág mellett, és hároméves megállapodást
írt alá a GYAC vezetővel. „A támogatásunknak
nem a gazdasági hasznosságát keressük. Sokkal lényegesebb ebben az esetben a szponzoráció eszmeisége, hogy a tehetségek érvényesülni tudjanak, és a nagy nevek közé kerülhessenek” – mondta Lajtmann Zsolt, a Horn Magyarország Kft. ügyvezetője.
Az Olimpiai Sportpark adta lehetőségeknek köszönhetően a GYAC Kupán az indulók 60 méteres síkfutásban, 60 méteres gátfutásban, távol- és hármasugrásban, valamint súlylökésben versenyezhettek fedett pályán, szabad té-

ren pedig a diszkoszvetők mérhették össze tudásukat, az újonc korosztálytól a felnőttekig.
A GYAC atlétái közül abszolút kategóriában diszkoszvetésben Rédecsi Roland, 60 méteres síkfutásban pedig Kiss Máté lett ezüstérmes. Az
U14-esek között 60 méter gáton Kapuy Ádám
második, Polgár Zsófia harmadik lett. Az U16os korosztályban Kapuy Júlia megnyerte az
ötösugrást, Alexovics Dániel távolugrásban első,
60 méteren harmadik lett. Rédecsi Richárd súlylökésben végzett a harmadik helyen. Az U18-as
mezőnyben Kovács Luca súlylökésben szerzett
ezüstérmet. A versenyt a Magyar Atlétikai Szövetség is jegyzi, minden egyes eredmény felkerült korosztályonként a ranglistára.

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
MÁR HAVI NETTÓ

88.888 Ft -tól
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

www.carmenrent.hu
2021. január 29.
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Felpörögtek az események az Uni
Győr-Mély-Út női kosárlabdacsapatának háza táján. A hazai
rendezésű Európa-kupa-csoportkör után Iványi Dalma és három
játékosa már a válogatottal készül
a Szlovákia elleni sorsdöntő Ebselejtezőre. Eközben a csapat az
előkelő második helyen áll az NB
I.-es tabellán. Interjú Iványi Dalmával, az Uni Győr-Mély-Út nyáron kinevezett vezetőedzőjével.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Vig Norbert

Néhány nap már eltelt időközben. Hogyan látja most ezt a bizonyos harmadik helyezést az
Európa-kupa győri csoportkörében?
Három jó mérkőzést játszottunk, nagyon nehéz
ellenfelekkel szemben, ahol rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. Egy picit pontosabb kosárlabdával, egy picit kevesebb ki nem kényszerített hibával talán még szebb lehetett volna a
végelszámolás. Ezzel együtt jó volt látni, hogy
amit játszani szeretnénk, az nemzetközi szinten is működőképes lehet. A legfontosabb tanulság pedig, hogy a nemzetközi porondon folyamatosan, a meccs végéig, negyven percen
keresztül kell a magas fokú koncentráció. Ezen
a szinten gyengébb periódusok már nem férnek bele. Mindenképpen dolgoznunk kell azon,
hogy ezeket a hibáinkat kijavítsuk, hiszen a legjobb csapatokkal szeretnénk versenyben lenni.
A csapat eközben szárnyal a bajnokságban, és
a Sopron mögött a második helyen áll.
Hiszek benne, hogy ez az eredmény már a szezon elején megkezdett munkánk visszaigazo-

IVÁNYI DALMA: „HOSSZÚ TÁVON IS

EREDMÉNYES KOSÁRLABDÁT SZERETNÉNK”

lása. Nekünk most mégis a realitások talaján
kell maradnunk, ugyanis az alapvető célkitűzéseink nem változtak. Az első közös győri szezonunkban a cél legfőképpen az építkezés, a
csapaton belüli erős magyar mag kialakítása,
és a saját játékstílusunk felépítése. Olyan látványos, csapatjátékra épülő, gyors kosárlabdát
szeretnénk játszani, amely hosszú távon is
eredményes. Az eddigi sikerek jó értelemben
vett magabiztosságot és tartást adhatnak a lányoknak, akik az egész eddigi eltelt időszakban
rendkívül motiváltan dolgoztak. Ezen az úton
szeretnénk továbbhaladni, mindenfajta teher
és kényszer nélkül.
Amikor most beszélünk, már a válogatott edzőtáborában segíti Székely Norbert szövetségi
kapitány munkáját. Pontosan mi a feladata?

Így van, javában készülünk a Szlovákia elleni,
sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőre. Nem
csak én vagyok itt egyébként, összesen három
másodedző dolgozik a kapitány keze alá. Másodedzőként igazi csapatmunkát végzünk,
mindent beteszünk a közösbe, így külön feladatmegosztás nincs is közöttünk. Én talán egy
picit még játékosfejjel is tudom segíteni a csapat munkáját. Most néhány napig még Székesfehérváron vagyunk, aztán vasárnap indulunk
Szlovákiába, ahol szintén többnapos edzésmunka vár ránk. A február 4-i selejtező mecscsen mindenképpen győzni szeretnénk, hiszen
ez az egyetlen esélyünk, hogy kijussunk a nyári
Európa-bajnokságra. Az előző Eb-n ott volt a
magyar női kosárlabda-válogatott, ráadásul sikeresen szerepelt, fontos lenne, hogy ne szakadjon meg ez a sorozat.

ALBÁN ELLENFELET KAPOTT AZ ETO AZ IFI BL-BEN
Az Európai Labdarúgó-szövetség elkészítette az UEFA Ifjúsági Liga
2020–2021-es idényének sorsolását. A Bajnokok Ligája-ágon a Ferencváros a Lokomotiv Moszkva vendége lesz, míg a bajnoki ágon az
ETO FC Győr az Apoloniával mérkőzik meg Albániában.
A 64 csapat egymeccses párharcot vív a legjobb 32 közé jutásért. Ez az
első idény, amelyben két magyar együttes érdekelt. Az FTC és az ETO
egyaránt újonc az Ifjúsági Ligában. A Győr lehetséges ellenfele a Celta
Vigo, a PAOK, az APOEL, a Górnik Zabrze, a Viitorul, az Olimpija Ljubljana
és az Apolonia volt. A sorsolás az albán utánpótlás-bajnokkal hozta össze
a magyar aranyérmes ETO-t. A továbbjutásról egy meccs dönt, amelyet
március 2-án vagy 3-án rendeznek meg.
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,,Szerettük volna ezt a csapatot elkerülni. Nagyon nehéz dolgunk lesz,
kevés információ áll rendelkezésünkre róluk. Inkább az erő és a fizikum fog dominálni a mérkőzésen, ami nem biztos, hogy nekünk kedvez. Keményen készülünk az összecsapásra és állunk elébe a nehéz
feladatnak" – mondta Tóth László, az ETO FC edzője
Fontos szerep vár a mérkőzésen Szalka Mátéra is, aki sokat tehet a
továbbjutásért. „A csapat leginkább a Celta Vigót vagy az APOEL-t
szerette volna kapni, mert az egy igazán komoly erőfelmérő lett volna.
Célunk természetesen a továbbjutás. Mindig az éppen előttünk álló
feladatra koncentrálunk, tehát azzal nem is foglalkozunk, hogy milyen
gárdát kapnánk továbbjutás esetén” – nyilatkozta az ETO játékosa.

Eduarda Amorimot, a Győri Audi ETO KC brazil klasszisát választották az
elmúlt évtized legjobb női kézilabdázójának, illetve védekezőjének a HandballPlanet kézilabdás szakportál szavazásán.

DÉL-KOREAI ÉS MONTENEGRÓI JÁTÉKOST IGAZOLT AZ ETO

DUDA AZ ÉVTIZED
Fotó: Vig Norbert

LEGJOBB KÉZILABDÁZÓJA
korábban szintén Győrben játszó norvég Heidi Löke
között 49–49-es döntetlen alakult ki, így a szurkolók
által leadott voksok száma döntött a brazil játékos javára. A posztonkénti rangsorban, a védekező játékosok különversenyében a balátlövő világklasszis magasan a legtöbb szavazatot nyerte el a zsűritől, valamint a közönségszavazatok 80 százalékát is ő kapta.
Érdekesség, hogy a nyolcfős álomcsapatból Amorim mellett öt játékos is játszott Győrben: a kapus
Katrine Lunde 2010 és 2015, a jobbszélső Jovanka
Radicevic 2011 és 2013, a jobbátlövő Nora Mörk
2016 és 2019, az irányító Nycke Groot 2015 és
2019, a beálló Heidi Löke pedig 2011 és 2017 között erősítette a magyar csapatot. Az álomcsapatba az exgyőrieken kívül a román Cristina Neagu és
a norvég Camilla Herrem került még be. A 34 éves
Amorim az elmúlt tíz esztendőben ötször nyerte
meg a Bajnokok Ligáját a Győrrel, míg a brazil válogatottat 2013-ban első nem európai csapatként
a világbajnoki címig vezette.
Közben azt is bejelentették Győrben, hogy Jelena
Despotovic és Ju Unhi a klubhoz igazol idén nyáron.
Az irányítóként is bevethető 30 éves dél-koreai jobbátlövő, valamint a 26 éves Európa-bajnok montenegrói balátlövő szerződése is két évre szól. Előbbi
Puszanból, utóbbi pedig a Debrecen csapatától érkezik az ETO-hoz. A zöld-fehérek korábban két másik
kézilabdázó játékjogának megszerzését jelentették
be: a jobbátlövő Háfra Noémi és a balszélső Schatzl
Nadine a Ferencvárostól igazol Győrbe.
Az már biztos, hogy Danyi Gábor vezetőedző idén
nyáron távozik az ETO-tól, és a Siófok KC szakmai
munkáját irányítja. Utódja minden bizonnyal a spanyol Ambros Martín lesz, aki 2012 és 2018 között a
Győr vezetőedzőjeként négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig
egyaránt ötször. Bartha Csaba elmondása szerint további érkezők várhatóak a Bajnokok Ligája-címvédő
Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatánál.

A

z edzőkből, egykori legendás játékosokból
és szakújságírókból összeálló zsűri minden
poszton három jelölt közül szavazhatta meg
a számára legjobbat, emellett a szurkolók is leadhatták voksaikat. A honlap szerint az elmúlt tíz év
legjobbjáról döntő voksoláson Amorim, valamint a

,,Két játékossal tárgyalunk, az egyikkel közel van a
megegyezés, rövidesen be is fogjuk jelenteni. Egy
másik posztra pedig keresünk még játékost, néhányan a látóterünkben vannak, de hamarosan ez is el
fog dőlni" – nyilatkozta a klubelnök. Eddig Görbicz
Anita és a brazil Eduarda Amorim távozása tűnik biztosnak, mindketten befejezik a pályafutásukat.

Akció: január 29—február 4.

HÚSVÁSÁR

Kocsonyának való húsrészek

TELJES VÁLASZTÉKBAN
folyamatosan kaphatók!

Sertésmáj

friss és fagyasztott

320 Ft/kg
Sertéslapocka
Ft/kg helyett
999

899 Ft/kg
Sertés bôrös comb

899 Ft/kg
Fagyasztott csirkemellfilé

899 Ft/kg
Mesés tejföl

330 g, 693,94 Ft/kg

229 Ft/db
Magyar piros alma

249 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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