„Minden rosszban van valami jó!” – az üres frázist szórakoztató, pozitív tartalommal tölti meg
Bikás Zoltán, a volt révais diák. A győri származású
ötletgyáros szabadidős aktivitását fotókkal és videókkal
dokumentálja, és Punkzdad néven osztja meg az Instagramon, hogyan hozza ki a maximumot a korlátozások idején.
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Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Bikás Zoltán
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avaly tavasszal többek között animációs
kisfilmet forgatott a sokak számára nagy
kihívást jelentő kovászról, családját hétről
hétre külföldi utazásokkal örvendeztette meg.
A négy fal között töltött tematikus kirándulásokba sok minden belefért: az idegen kultúrák
megismerése, a helyi specialitások megkóstolása, a szállodai reggelik, no és a rengeteg humor és kreativitás. A nyári lazítás, belföldi nyaralás után ősztől újra a négy fal közé és kertjükbe szorultak Bikásék. „Csak egészség legyen, és hozzuk ki a helyzetből a legjobbat!” –
hangzik az apa karantén-filozófiája.

A Győr+ Rádió Győr+ Este műsorában büszkén
mesélt az általa alakított online Mikulás sikeréről
kisfia óvodájában. Saját készítésű háttér előtt, jelmezben, élőben válaszolta meg a gyerekek kérdéseit, és tolmácsolta feléjük a szülők által korábban beküldött kéréseket. Ezt a gyakorlatot
mindenképpen érdemes átültetnünk a reméljük,
már csak influenzával terhelt következő decemberi ünnepségre. Bikáséknál az év vége a szigorú
járványügyi előírások mentén telt. Zoli a garázsában porosodó bárpultból egy trükkös fotóval törte
meg a csendes szilveszteri bulihangulatot.
Egy győrit bármerre is sodorjon jó szerencséje,
sohasem felejti gyermekkorának boldog pillanatait a Rába-parti korcsolyapályán, a Mosoni-Duna holtágán és később a gyárvárosi mű-

jégen. „A korlátozások miatt nosztalgiával
gondolok ezen időszakra. Van egy nagy kertünk, hát legyen itt egy korcsolyapálya! Gondosan utánanéztem, a külföldi szakirodalom
részletesen leírja az építés menetét.” Végy egy
nagy, vízszintes területet, kerüljön rá nejlonborítás, locsold bőségesen, hogy végül ráfagyjon a korcsolyázáshoz szükséges 3-5 centiméter vízréteg. Hiába a gondos tervezés és kivitelezés, a fagy csak nem jött, így végül Zoli egy
speciális műanyag borítással orvosolta a helyzetet. Raklapból keretet húzott a pálya köré, jól
jött lagzijuk díszkivilágítása és a használaton
kívüli trambulin oszlopai, végül a bejáratra felkerült a dicsőséges „Bikás és fia jégpálya” tábla is. Ha arra járnak, ne hagyják ki, korcsolya legyen önöknél!

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

INDUL AZ ARRABONA ÉVSZÁZADAI RENDHAGYÓ ÉVADA!

GYŐRIEK, FELKÉSZÜLNI,

VIGYÁZZ, KÉSZ…

A diákok körében nagy népszerűségnek örvendő városi vetélkedőt ezúttal
bárki kipróbálhatja, hiszen a szervezők a 750 éves jubileum apropóján az
általános iskolások mellett izgalmas játékra hívják a győrieket.
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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ebruár 12-én már nyolcadjára startol el
az Arrabona évszázadai városismereti
vetélkedő a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében.
„A vetélkedőt egy nagyszerű kezdeményezésnek
tartom, hiszen városunk történelmének jobb
megismerését szolgálja. Az Arrabona évszázadai
egy olyan, sok diákot megmozgató esemény,
amelyből a fiatalok rengeteg új ismeretet szerezhetnek Győr múltjáról, értékeiről, és közben a városhoz való kötődésük is erősödik. 2021-ben, a
750. évfordulón különösen is fontos, hogy kellő
figyelmet szenteljünk a városismeretre, ezt szolgálja a játék kiterjesztése, az iskolások mellett a
játékos kedvű győriek bevonása is – fogalmazott
az idei városismereti játék meghirdetése kapcsán
dr. Dézsi Csaba András polgármester.
A részletekről a vetélkedő lelkével, Prédlné
Németh Margittal, a Molnár Vid Bertalan Mű-

velődési Központ igazgatóhelyettesével beszélgettünk. Mint mondja, nyolc évvel ezelőtt
azért vágtak bele, mert hiánypótlónak gondolták a kamaszokat megszólító városismereti játékot. Az ötlet bejött, hiszen a gyerekek nagyon
megszerették a vetélkedőt, ma már presztízskérdés, hogy melyik iskola viszi el a pálmát.
„Eddig közel 1300 diák volt részese a játéknak,
az idén ez a szám 11 iskolából 212 tanulóval
bővül, akik 53 csapatot alkotnak.”
A játék három részből áll, amelynek első két
felvonásába a győriek is bekapcsolódhatnak. Az első részben lapunkat kell árgus
szemekkel figyelni, hiszen a Győr+ Hetilapban február 12-től kéthetente összesen hat
13+1 kérdéses totó jelenik meg. A második
rész a belvárosi elődöntő nevet viseli, ahol
egy előre meghatározott útvonalon kell
megoldani a feladatokat. A két forduló alapján a legjobb diákcsapatok kerülnek a döntőbe, amelyet a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban rendeznek. Az idei ki emelt téma: Győr, a 750 éves város! A diá-

kokra vonatkozó részletes szabályok a molnarvid.hu oldalon olvashatók!
S hogy miként csatlakozhatnak be a játékba
a győriek? Nagyon egyszerű. A lapunkban jövő péntektől kéthetente megjelenő tesztlapokat helyesen kell kitölteni, majd a Győr+
Média szerkesztőségébe visszaküldeni a
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A, illetve az
arrabona@gyorplusz.hu címre. A helyes
megoldások megtalálhatók a következő alkalommal megjelenő kérdéssor alatt is. A
második fordulóban, vagyis a belvárosi kalandtúrán is részt vehetnek a győriek és teljesíthetik a játékos, ismeretterjesztő feladatokat. Ehhez menetlevél szükséges, amelyeket a Győr+ szerkesztőségében, a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér Herman Ottó
utcai (központi) és Baross úti (Kisfaludy
könyvtár) épületében, a város művelődési
házaiban és a Győri Látogatóközpontban lehet majd beszerezni. A belvárosi feladatok
május 14. és június 14. között teljesíthetők,
a kitöltött füzetkék ez idő alatt a Látogatóközpontban elhelyezett gyűjtődobozba dobhatók. Mindkét forduló végén a hibátlanul
teljesítők közül három szerencsés játékos értékes ajándékcsomagot kap.
„Jóleső érzés, hogy az Arrabona évszázadai
sikeréért sokan fognak össze, hiszen mellettünk áll az önkormányzat, a Győr+ Média, a
vetélkedőben szereplő témák szakemberei,
az oktatási intézmények, valamint a kezdetektől több győri cég is segíti küldetésünket.
Köszönet érte!” – mondta a főszervező, aki
arra biztat mindenkit, hogy vegyen részt a
vetélkedőn, ami nemcsak egy nagyszerű játék, de általa városunkat is jobban megismerhetjük.
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Maszkhasználat. Ha egy évvel ezelőtt ezt a kifejezést hallja bárki, vélhetően az orvosok, a gyümölcsfát
permetező kertészek, vagy épp a kínai turisták jutnak az eszébe. Mára viszont a mindennapok szerves része a maszk. Egy biztos: már mindenki unja! A jó hír azonban, hogy ennek ellenére a legtöbben mégis hordják. Ez pedig a többi járványügyi intézkedéssel – 1,5 méteres távolságtartás, kézfertőtlenítés – karöltve
beválik, hiszen csökkenti a vírusfertőzés kockázatát. Olyan helyeken pedig kifejezetten jól jön az orrot és
szájat eltakaró maszk, ahol több ember tartózkodik egy légtérben, huzamosabb ideig. Ilyenek például a tömegközlekedési eszközök, melyek közül most a vonatokkal foglalkozunk.

A TÖBBSÉG A VONATON IS
HORDJA A MASZKOT

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Marcali Gábor

„A vonaton utazók többsége eleget tesz a maszkviseléssel kapcsolatos kötelezettségének” – válaszolta a Győr Plusz kérdésére Rázó László, a
GYSEV Zrt. szóvivője. Hogy ne csak a levegőbe
beszéljünk, egy fotós és operatőr kollégámmal a
győri vasútállomást vettük célba a forgalmas
péntek délelőtt, szerettünk volna a végére járni,
mennyire helytálló a szóvivő kijelentése.
A zárt váróterembe lépve a hangosbemondó
női hang két vonat érkezése és indulása között
a helyes maszkviselésre figyelmeztet. Ez nem
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meglepő, hiszen a maszk használata nemcsak
a vonaton, de a pályaudvarok, kisebb megállóhelyek teljes területén is kötelező. Ha valaki
nem viseli helyesen az orrot és szájat teljesen
eltakaró eszközt, a jegyvizsgálók figyelmeztethetik, ellenszegülés esetén leszállíthatják, agresszív viselkedés esetén pedig akár rendőrt is
hívhatnak. „A vasúttársaság nem hatóság, az
ellenőrzés elsődlegesen nem a közlekedési
szolgáltatók feladata, a jegyvizsgáló nem bírságolhat, csak kérheti az utast, aki ha nem
együttműködő, a vonat nem közlekedik tovább,
vagy a kalauz hatósági segítséget kérhet” –
mondta Rázó László. Ha a bemondó hangja
nem lenne elég, a váróterem (és a szerelvények) számos pontjára kihelyezett plakátok jel-

zik, bizony illik komolyan venni a járványügyi
előírásokat. A zárt térben egyébként automata,
érintésmentes kézfertőtlenítő állványok vannak kihelyezve, melyek között találni működőképeset is. Épp az egyik mellett várakozott Solti
Jánosné, aki heti rendszerességgel utazik vonaton Győr és Budapest között. Rutinos
„maszkosként” megállapítom, hogy egy újonnan kicsomagolt orvosi fajtát helyezett fel helyesen, vagyis orrot és szájat eltakarva. „Nagyon hasznosnak tartom a maszkot ebben a
helyzetben és úgy látom, hogy a vonaton mindenki komolyan veszi ezt. Mióta kötelező hordani, azóta egy esetben hallottam személyesen, hogy a jegyvizsgáló figyelmeztetett valakit, aki aztán rögtön engedelmeskedett” –

mondta a hölgy, aki hozzátette, úgy tapasztalja, hogy a vasúttársaságok a helyjegyek eladásánál is figyelnek az utasok megfelelő távolságtartására.
Egy Intercity érkezett az ötödik vágányra. A
vágány mellett nemcsak saját, de utastársaik
egészségére is vigyáztak a közlekedők, akik
pénteken délelőtt rendkívül figyelmesek voltak, ami a maszkhasználatot illeti. Természetesen rögtönzött stábunk is találkozott néhány kivétellel, a GYSEV szóvivője szerint szerencsére belőlük van kevesebb. „Az emberek
többsége elfogadja a járványügyi szabályokat,
de nyilván, mint mindig, most is előfordul egykét kirívó eset” – hangsúlyozta Rázó László.
Egy ilyen esemény szem- és fültanúja volt egy
fiatal lány, aki szintén rendszeresen vonatozik.
„Egyszer egy idősebb hölgy nem volt hajlandó

felvenni a maszkot a fülkében, nagy kiabálás
és veszekedés tört ki közte és a kalauz között,
a vonatot is megállították, rendőrt kellett hívni. A hatóságoknak végül sikerült meggyőzniük az idős asszonyt, hogy használja az eszközt, ennek mi, utasok láttuk a kárát, hiszen
sokat késett a szerelvény” – mesélte Hajdú
Anna, aki azt is elmondta, örülne, ha végre újra
visszatérne minden a régi kerékvágásba és le
lehetne venni a maszkot. A fiatal hölgy azonban úgy fogalmazott, télen legalább melegíti
az arcát a szövet. A vasúttársaságok egyébként különös figyelmet fordítanak a szerelvények belső tereinek állandó fertőtlenítésére is.
Több technológiával igyekeznek biztonságosabbá tenni az utazást az emberek számára.
Vírusölő vegyszerekkel takarítanak és ózongenerátoros légtisztító berendezésekkel teszik tisztábbá a kocsik belső terében a levegőt.

SZEMSZ

G

Garamvölgyi Imre

KIMASZKOLVA
Számtalanszor beszélgettem
ismerőseimmel a maszkviselésről. Természetesen akadt,
akinek terhes volt, és olyan is,
aki a védőfelszerelés nélkül
szinte el sem tudná képzelni az
életét tavaly március óta. Ezek
a végletek. Közte pedig számtalan vélemény, amit talán még
Petőfi sem tudna veretes szavakba önteni.
Van, aki anyázik, van, aki anyázza azt, aki vét a szabályok ellen,
szóval: ég és föld. Titokban persze a leghangosabbak is felveszik a maszkot, ha kimennek az
utcára, hisz a félelem a büntetéstől végül is nagy úr.
Renitensek azonban vannak.
Lépten-nyomon találkozhatunk
velük. Kilép a boltból, maszk letép, vidám mosollyal vonul. Felszáll a buszra (maszkban), bérletet villant, majd eloson a hátsó
üléssorhoz, álarc leesik, fül bedug és vidáman utazik…

Horváth Gyula

Hajdú Anna

„A mai helyzetben sajnos minden ilyen intézkedésre szükség van! Amikor még Párizsban
éltem, furcsán néztem a kínai és japán turistákra, akik már akkoriban mind maszkot viseltek az utcán, most pedig már nekünk is mindennapos ez a viselet” – emlékezett vissza
Horváth Gyula. A férfi hozzátette, hasznos dolognak tartja, és ha véletlenül lecsúszik, gyorsan megigazítja. Elmondása szerint ő maga
sokat utazik, de neki sincsenek rossz tapasztalatai a vonatutak során.

Solti Jánosné

A maszk tehát néha lecsúszik, hosszú távon
nyomja a fület és az orrot, megnehezíti a levegővételt, de – ahogy felhívták rá a figyelmet –
télen melegít, sőt csökkenti a vírusfertőzés lehetőségét is. Azt gondolom, ez utóbbi mindent
felülír. Unjuk, elegünk van belőle, szeretnénk
végre újra látni az emberek arcát, de hordani
kell, azért is, hogy minél hamarabb megszabaduljunk tőle.

Tipikus, azt hiszem. Tipikus, ám
felelőtlen. Az ilyen ember nem
gondol másra, csak magára. Aztán maga lepődik meg a legjobban, ha beüt valami probléma.
Például beviszik az SBO-ra légzésfunkciós problémával, aztán
amikor kiderül, hogy Covid-pozitív, csodálkozik: hogyan????
Ugyanúgy, mint anno a HIV-betegek, amikor már tudható volt,
miként lehet elkerülni a kórt.
Védekezni kell ellene.
A Covid-19 ellen maszkkal és
védőoltással lehet védekezni.
Tehát használni kell a szájmaszkot, az oltást pedig fel
kell venni.
Mindegy, hogy keleti vagy
nyugati. Alapjaiban mindegyik
ugyanazt tudja…
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A Covid-híradóban kérte valaki, hogy nyissák meg a Barátság park futópályáját. A Bem
téri, egyébként igen népszerű pálya egyes szakasza ugyanis jeges időben csúszós, balesetveszélyes. Másnaptól a park újra fogadta a futókat, a szabályok értelmében azonban a létesítmény egészét járványügyi okokból nem lehet működtetni.

A bercsényis diákok is örömmel
használják a Barátság park adottságait.

FUTÓ PILLANTÁS A BARÁTSÁG PARKRA
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

V

asárnap estefelé megyünk be a Barátság
parkba. A nap már nem süt, de felhők
sem nagyon gyülekeznek az égen. Az évszakhoz képest – ahogy a meteorológusok fogalmaznának – jó idő van, sportolásra kifejezetten alkalmas.
Három fiatalember most fejezi be a futást. Öklözve mutatkozunk be egymásnak.
Nagy Dani vagyok – szól ki a kötött sapka
alól egyikük. Bond. James Bond – nyújtja öklét a haverja. – Egyébként Attila. A hun. Marci
– oldozza el biciklijét a legfiatalabb. Mindennap futtok? – kérdezem. Csak ha nincs foci.
Most meg nincs. Föl van fújva a sátor, de legfeljebb a Covid vírus gyakorolja benne Ronaldo cseleit.
A három fiú – a fél kispályás focicsapat – a járvány idején eddig Szabadhegyre járt a tó körüli
futópályára.
De vagy szerelmeseket rebbentettünk szét,
vagy néhány hajléktalan kóborgott a pályán. Ez
most jobb, igaz, nyáron a szabadhegyi kellemesebb – magyarázza Attila. De csak ha nincs foci
– szúrja közbe Marci.

6

2021. február 5.

Bond autószerelő, Marci árufeltöltő volt még a múlt
héten, de fölmondott, inkább elmegy ételfutárnak.
Dani egyetemista. Közel laknak egymáshoz, meg a
foci is összehozta őket. Versenyszerűen nem sportoltak, az egészséges életmód sem nagyon hajtja
őket, inkább a játék és a társaság a vonzó.
Meg a csajok – emeli ki Dani. – De azok közül
csak az elvadultabbak futnak a parkban, a többi
inkább kutyázik. Most meg aztán az egyetemen sem lehet fölszedni őket. Franc a Covidba.
Oltatni kell – mondom. Ol-ta-koz-ni – szótagolják röhögve. Sajnos egyikük sem mondja
biztosra, hogy beoltatja magát.

A BARÁTSÁG PARK
ÚJRA FOGADJA
A FUTÓKAT
A pályán egy ötvenen túli asszony fut, igen
óvatos tempóban. Mintha tojásokon lépdelne.
Írja, hogy Kovácsné vagyok. Ne röhögjön rajtam, aki rámismer – feleli, amikor a nevét kérem. Sokkal bőbeszédűbb, amikor arról faggatom, miért próbálkozik a futással.
Elküldött szakrendelésre a háziorvos, mert alig bírtam cipelni magamat, pedig látja, hogy nem va-

gyok kövér. A kardiológián rákötöttek a futógépre,
azt hittem, belehalok. Vittek is másnap megszurkálni a katéterrel, meg is mutatták egy nagy képernyőn, hogy vacakok az ereim. Adtak gyógyszereket, eltiltottak minden jó kajától, és fél év múlva
újra belémnéznek. Van több szűkület, de az egyiket
fél év múlva lehet, hogy tágítani kell. Betojtam,
ezért próbálkoztam a futással. Húsz méternél először nem bírtam tovább. Kifújtam magam, újabb
húsz méter. Ez így ment napokig. Hogy ne röhögjenek a fiatalok rajtam, amikor megálltam, a fülemhez tettem a telefont, mintha hívtak volna. Most
már egy pihenővel végigfutom a kört.
Két tinédzser érkezik. Nagy lehet a szerelem,
mert még a futópályán sem engedi el a lány a
fiú kezét. Mintha korcsolyáznának.
Két őszülő úr utcai ruhában, futócipő nélkül
próbálkozik. Hamar kifulladnak, leülnek lihegni
a padra. Arról beszélnek, hogy remélik, rövidesen hívják őket az oltásra.
Mit bánom én, hogy orosz vagy bantu néger,
csak pusztítsa el ezt az aljas Covidot – mondja
egyikük.
Kisportolt, feszes testű, lófarkas lány kezdi a
kört. Karján mérő, fülében hallgató. Nem akarom megállítani, futni meg úgysem bírnék mellette sokáig. Inkább csak nézem. A futásnak is
megvannak a szépségei.

Közel két évtizede Angliából indult el az a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben
egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. A házasság hetét már 4 kontinens 21
országában ünneplik. S bár a statisztikák szerint Magyarországon újra növekszik a házasodási kedv, még
mindig sokan vannak, akik félnek az elköteleződéstől és a csalódástól. Pedig létezik jó házasság.

HÁZASSÁG HETE

Ő GONDOL VALAMIT, ÉN MEG KIMONDOM

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

A Révfaluban élő Rizsányi Attila és felesége,
Rizsányiné Tóth Krisztina szerelme huszonnégy
éve még a középiskolában kezdődött. Lassan tizenhat éve házasok. Kislányuk, Boglárka tizenegy
éves, kisfiuk, Bendegúz nyáron lesz kilenc. Krisztina gyógypedagógus, Attila műszaki értékesítő.
Hogyan kezdődött?
Kriszti: Mindketten a Deákba jártunk, én 16
éves voltam, Attila pedig éppen az érettségire
készült. Égi jel volt, hogy ezt az iskolát választottuk, mert Attila mosonmagyaróvári és ott is
van egy közgazdasági, oda is mehetett volna.
Tőlem meg olyan távol áll ez a terület, hogy
máig sem értem, mit kerestem ott...

megy előbbre valami, ha megbeszéljük. Attila
szereti az időre bízni. Konfliktusok, problémák
mindig vannak, lesznek is, enélkül nem lehet
együtt élni. A lényeg az, hogy az alapvető kérdésekben megegyezik a véleményünk. Sőt,
nemcsak nekünk, de a szüleinknek is. Ők
egyébként nagyon szeretik egymást, együtt
szoktunk ünnepelni. Harmóniában élünk, aminek a kulcsa a hasonló értékrend.
Mit tanácsolnátok egy mai fiatal párnak?
Kriszti: Általában azt szokták mondani, „csak egy
papír, nincs rá szükség, anélkül is megvagyunk”.
Szerintem pontosan tudják, hogy nemcsak papír,
hanem jóval több annál, és ezért nem merik vállalni a felelősséget. Mint ahogy semmiért sem, ez
már az iskolában is megfigyelhető a gyerekek
többségén. Merjenek felelősséget vállalni, hiszen
pont ettől a felelősségtől lesz több. A házasság
egy új dimenzióba emeli a kapcsolatot, ez egy

szent dolog. Szerintem a fiataloknak, akik valóban
szeretik egymást, el kell jutni odáig, hogy fel merik
a vállalni a végleges döntést. Egyébként minden
kislány babakora óta arról álmodik, milyen lesz
majd, amikor felveszi a gyönyörű fehér ruhát. Egy
lány életében nagyon fontos, meghatározó esemény az esküvő.
Attila: Nemcsak egy lány életében. Férfi létemre bevallom, ez volt életem egyik legszebb napja. A házasság rangot ad a kapcsolatnak. Onnantól kezdve mindenki elismeri a párt, így egy
bizonyos fajta védelmet is jelent.
Ha röviden kellene jellemezni, akkor milyen a
házasságotok?
Kriszti: Tűzijáték. Ebben minden benne van:
gyönyörű, csillog-villog, ragyog, de azért van
egy kis füstje is.
Attila: Egyek vagyunk. Kriszti gondol valamire,
én meg kimondom. S ez tényleg működik.

Szerelem volt első látásra?
Kriszti: Először csak nézegettük egymást egy
darabig.
Attila: Mindketten szerettük a rockzenét, hasonló pólókban jártunk, ez bátorított fel minket,
hogy közeledjünk egymás felé. A mi szerelmünk folyamatosan erősödött és erősödik
napjainkig, érik és mélyül. Nem hittem volna,
hogy van ilyen, de minden nappal jobb.
Egyértelmű volt, hogy összeházasodtok?
Kriszti: Igen, ez nem volt kérdés nekünk és a családjainknak sem. Csak azért vártunk ennyit, mert
nem akartunk gyerekfejjel házasodni. A szüleink
kezdetektől elfogadták a választásunkat és örültek neki. 1997. május 21-én kezdtünk el járni, az
esküvőnk pedig nyolc évre rá ugyanazon a napon
volt. A kapcsolatunk elején minden 21-ét megünnepeltünk, de a mai napig is mondjuk egymásnak: boldog huszonegyedikét! Nekünk fontos volt
a hagyományos családmodell és a sorrendiség.
Megismerkedtünk, teltek az évek, eljegyeztük
egymást, házasságot kötöttünk és utána jöhettek
a gyerekek. Voltak hullámvölgyek, konfliktusok,
de mindig túltettük magunkat rajta és megerősödött a kapcsolatunk.
Mi történik, ha összezörrentek?
Kriszti: Attila hallgat, magában fortyog, duzzog,
engem ez bosszant. Nekem ki kell magamból
beszélni, mert meggyőződésem, hogy akkor
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HÍREK RÖVIDEN
A Máltai Szeretetszolgálat győri infrastruktúráját fejlesztették

K

épviselői segítséggel bővítették a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Magyarországi Regionális Központjának informatikai eszközparkját a járványhelyzetben is
hatékony munkavégzés érdekében.
„Az önkormányzat kiemelten figyel a szociális ágazatra és az én célom is az, hogy évről
évre segíteni tudjak a nehéz helyzetben lévőknek. Korábban ennek keretében vendégeltük meg a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat ellátottjait is. Ezúttal a képviselői keretemből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Nyugat-Magyarországi Regionális Központjának infrastruktúra-fejlesztéséhez járultam
hozzá” – mondta el Takács Krisztián önkormányzati képviselő az eszközök átadásán.
Panker Mihály, a központ regionális ügyvezetője köszönetet mondott az önkormányzatnak
és a képviselőnek a támogatásért, amelynek
segítségével öt laptopot és két monitort tudtak
vásárolni. Az összességében mintegy másfél
milliós fejlesztés a saját forrásukból a szerverközpontjuk fejlesztését is magában foglalta.

,,Bár a szeretetszolgálat hosszú ideje tevékenykedik a szociális területen, a koronavírus
minket is új kihívások elé állított. A fejlesztésre
a járványhelyzetben is hatékony munkavégzés
érdekében volt szükség, hiszen az eszközök
segítségével akár home office-ból is gördülékenyen folyhat a munka, a rászorulók segítése” – fogalmazott az igazgató.

Teherautót, mobilraktárat kaptak
Lezárult a Magyar Vöröskereszt országos infrastruktúra-fejlesztési programja, melynek összköltsége mintegy 650 millió forint volt. A nagyszabású akcióból a Győr-Moson-Sopron megyei
szervezetnek is jutott. Egy kis tehergépjárművel, egy 40 négyzetméteres mobilraktárral és 3
fénymásolóval gyarapodtak – közölte Kun Szilvia megyei igazgató. A program az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Orvosmissziók –
Csókay András előadása
Orvosmissziók – Jézus imával címmel Csókay András idegsebész február 10-én 18 órai
kezdettel előadást tart a győri Brenner János
Hittudományi Főiskolán (Káptalandomb 7.).
A program ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A járványhelyzetre való tekintettel a létszám korlátozott, de az előadáshoz
online is lehet csatlakozni.

Javulást mutat a szennyvíz
Győrben csökkenő tendenciát mutat a Covid
örökítőanyagának mennyisége a szennyvízmintákban – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. A 4. heti adatokból kiderül az is, hogy a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció is alacsony városunkban.
Ugyanakkor országos átlagban ismét emelkedés figyelhető meg több nagyvárosban. Eddig
249 687 fő kapott oltást, közülük 84 452 fő már
a második adagot is megkapta. Az idősotthonokban, bentlakásos szociális intézményekben
is már 82 ezren éltek az oltás lehetőségével.
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Őrizzék meg az igazolásokat!
Február közepéig mindenkinek meg kell kapnia
a tavalyi jövedelme és esetleges önkéntes
pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat. A dokumentumokat meg kell őrizni, mert március 15-e után,
amikortól már megtekinthető lesz a NAV által
elkészített adóbevallási tervezet, ezek alapján
egyeztethetőek az adatok, illetve érvényesíthető az adó-visszatérítés – figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei igazgatósága.

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.

TUDTAD-E VÁROSUNKRÓL?

DEÁK FERENC FEJMÉRETE

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Illusztráció

T

udtad-e, hogy Deák Ferenc ezer szállal
kötődött városunkhoz? Nagyapja, Sibrik Antal Győr vármegye alispánja volt,
de a rokonságba tartozott többek között az
orvos Petz Aladár, a győri kórház névadója is.
A családi kötelék vezette őt is Győrbe, ahol a
Káptalandombon és a Zichy-palotában is lakott. Deák 1817-től 1821-ig a győri jogakadémia hallgatója volt, vagyis városunkban
alapozta meg azt a tudást, amely révén még
ma is a haza bölcseként emlegetjük őt. Kitűnő memóriájának köszönhetően az alkotmányjog, a történelem és a szónoklattan kimondottan az erősségei közé tartozott,
amelyet később, politikusi pályája során jól
hasznosított. Nem csoda, hogy a Széchenyi
István Egyetem jogi kara is Deák Ferenc nevét viseli, amely megalakulásának 25 éves
jubileumát ünnepli. Ez alkalomból a jogi karnak helyet adó Áldozat utcai épület mögötti
sétány is a Deák Ferenc nevet kapta.

magyar kormány igazságügy-miniszterének.
A szabadságharc bukása után a passzív ellenállás vezetője lett, majd a politikájával és
1865-ös húsvéti cikkével az országot az
osztrák–magyar kiegyezés útjára terelte,
amely 1867-ben meg is történt.

Deák Ferenc a reformkor és a dualizmus
meghatározó államférfija, a kor egyik legnagyobb hatású politikusa volt. 1833-ban jelent meg először az országgyűlésen, majd az
ezt követő években higgadt, racionális, de
határozott politikája révén a reformnemesség vezéregyéniségévé vált. 1848-ban
Batthyány Lajos felkérte az első felelős

Deák Ferencről a hazaszeretete mellett számos anekdota is fennmaradt. Az egyik szerint a ruhatárban várakozó Deák nem találta
a kalapját, mire végül észrevette azt egy képviselőtársa fején, aki így szabadkozott: „Elnézést kérek, azért keverhettem össze, mert
körülbelül egyforma a fejünk.” Mire Deák így
válaszolt: „Körül lehet. Na de belül?!”

VÖRÖSMARTY KERESZTAPA
Ez most nem egy maffiasztori lesz.
Pusztán egy 18. századi buli eseményleírása. Történt ugyanis, hogy egy bencés szerzetes Győrből Fótra keveredett.
Veretes társaság bulijára. Ott volt, a
többi között Vörösmarty Mihály, Szemere Pál és Czuczor Gergely is. Fáy
András pincéjében politizáltak az urak,
és nem akartak nagyon „elázni”, ezért
Jedlik Ányos, a bencés szerzetes felajánlotta, igyák azt, amit a szerzetesek
már régóta: bolondítsák a bort „hőbör-

gő” vízzel, amihez ő készített praktikus
palackot.
Így is tettek, s mivel ízlett az uraknak,
megkérdezték a papot, hogy hívják ezt a
nedűt. Válasza az volt: „spriccer”.
A labancos hangzású elnevezés Vörösmarty magyarságérzetét bántotta leginkább. Így szólt: – Spriccer? Túl németes.
Legyen inkább fröccs! – Így, a legenda
szerint ő lett nemzeti italunk keresztapja.

RÉSZLETEK GYŐR
TÖRTÉNELMÉBŐL

A GYŐRI

CSATA
Szerző: Földvári Gabriella

A győri vagy kismegyeri csata 1809.
június 14-én volt, a napóleoni háborúk egyetlen Magyarország területén
lezajlott harca során az osztrák–magyar hadsereg és a magyar nemesség hada csapott össze Napóleon seregével.
Az 55 ezer fős francia csapatok a
ménfőcsanaki dombokon, míg a 39
ezer fős osztrák–magyar sereg a
szabadhegyi magaslatokon foglalt állást. A franciákat Eugéne Beauharnais (Napóleon fogadott fia) mellett
Marmont és Macdonald tábornokok,
míg a hazaiakat János főherceg mellett Meskó József és Mecséry Dániel
generálisok vezényelték. A vereséget
nem a vitézség hiánya, hanem a francia túlerő és a hadvezetés hibái okozták. Még a franciák is elismerték,
hogy a nemesek vitézül, egymást
gyakran az életükkel védve harcoltak,
akik közül 791-en áldozták életüket
a hazáért. Összességében a császári-királyi és nemesi felkelő csapatok
6 ezer embert, míg a franciák közel 3
ezer katonát vesztettek. A császári
had tíz nap múlva bevette Győr várát.
A város nagy része ekkor leégett,
élelmezési és elszállásolási gondokkal küzdöttek. A francia műszaki alakulatok ugyanakkor hozzákezdtek a
megrongálódott várfalak kijavításához. Napóleon 1809. augusztus 1-jén
érkezett Győrbe, és Eugéne Beauharnais társaságában megszemlélte a
várat, a védműveket. Öt hónappal később a franciák elhagyták városunkat, de kegyelemdöfésként kettő kivételével felrobbantották a bástyákat, melyek pusztulása egyben a város vízzel való elárasztását okozta
volna. A kivetett tetemes hadisarcot
1844-ig részletekben fizette Győr a
környékbeli falvakkal együtt.
A csata mementójaként a párizsi Diadalívre is felkerült Győr városának
német neve: Raab. A győri csata emlékművét Kismegyeren 1897. október 17-én avatták fel.
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Szerdán médiavéradást tartottak a győri vérellátó központban. A városban működő médiumok, vagyis a Kisalföld, az Oxygen Média és a
Győr Plusz Média munkatársai nyújtották kezüket a jó ügy érdekében.
A január és a február rendszerint nehéz időszak a vérellátásban, a szerdai esemény viszont túlszárnyalta az előzetes várakozásokat. A szakemberek 40 főt tűztek ki célul, végül 62 fő jelent meg, 39 a különböző
médiák részéről, és 5 új véradót is avattak a vérellátó központban.

SIKERES VOLT A GYŐRI

MÉDIAVÉRADÁS
Szerző: Ficsór Dávid, Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter

A

sajtó képviselői előzetesen vállalták,
hogy a különböző felületeiken népszerűsítik az alkalmat, ugyanis a felhíváshoz bárki csatlakozhatott, aki úgy érezte, segítségére tud lenni embertársainak. Így tettek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
munkatársai és több lelkes civil is. A médiavéradás több mint két évtizedes múltra tekint vissza. Annak idején a Kisalföld kezdeményezésére indult el, nagy áttörés viszont
két éve történt, de erről már Kun Szilvia, a
megyei Vöröskereszt igazgatója beszélt: „D.
Pusztai Andreával, a Kisalföld újságíró-szerkesztőjével ekkor határoztuk el, hogy a városban tevékenykedő többi médiát is az eseményhez kapcsoljuk. Így az ő példamutatásukkal próbáljuk az embereket arra biztatni,
hogy jöjjenek ők is, és adjanak vért az embertársaiknak. Különösen ebben a két hónapban,
ami mindig egy kicsit nehezebb.” Az eddig
megszokott forgatókönyvön a Covid-19-járvány némileg módosított, hiszen most nem
a Kisalföld szerkesztőségében, hanem a Magyar utcai vérellátó központban gyülekeztek
az újságírók, szerkesztők, tévés és rádiós riporterek, operatőrök, vágók, fotóriporterek,
hangmérnökök, vezetők, és mindenki, aki a
médiához tartozik. A Győr+ Média októberben kinevezett vezérigazgatója, Knézy Jenő
is örömmel állt a kezdeményezés mellé, számára nem is volt kérdés, hogy részt vesz első
győri média-véradásán. „Minden véradást
támogatok, magam is sokadszorra adok már.
A történetem körülbelül húsz évvel ezelőttről
indul, amikor egy rendőr-tűzszerész kollégám kezében felrobbant egy gyakorlógránát.
Olyan sérülései voltak, amik miatt nagyon sok
vérre volt szüksége. Akkor megfogadtam,
hogy ha van rá lehetőségem, én mindig nyújtom majd a karomat. Ráadásul 0 Rh-pozitív
vagyok, ami azt jelenti, hogy mindenkinek
adhatok vért” – avatott be minket Knézy Jenő
a részletekbe. Egyébként a vezérigazgató
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nemcsak segíteni jött, hanem egyeztetett is
a megyei Vöröskereszt igazgatójával az
együttműködésről, hiszen a Győr+ Média
továbbra is szeretné aktívan támogatni a
különböző véradókampányokat. A véradók
között nemcsak közvetlen és távolabbi
kollégáink jeleskedtek, hanem olyan önzetlen civilek is, mint például Séra Antal,
aki százszoros véradó. „Még a katonaságnál kezdődött, amikor jutalom szabadnap
járt érte, s itt ragadtam, jöttem mindig újra. Egyébként hiszek abban a szlogenben
is, hogy az én 450 ml véremmel három beteget is meg lehet menteni. Ritka a vércsoportom is, örömmel segítek” – mesélte
Antal, aki azt is elmondta, innentől már
csak készenléti véradó lesz, ha hívják, szívesen jön, de azért már mind a két karján
50-50 szúrás jelzi: százszor segített három emberen. A szakemberek a véradásnak 40 főt tűztek ki célul, ami a lelkes önkénteseknek köszönhetően dél környékén
már meg is volt, végül 62 fő jelent meg.
Egy biztos: az összefogás ereje ismét csodákra volt képes!

ONLINE RENDELÉSNÉL IS FONTOS A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG
Szerző: Kárpát Zsolt

2

020-ban 26 megyei webáruházat ellenőriztek a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal fogyasztóvédelmi munkatársai, amelyek közül 24-nél találtak szabálytalanságot. A vásárlók jellemzően nem
kapnak megfelelő, pontos tájékoztatást a termékekről, és a garanciával, elállási joggal kapcsolatos információk is sok esetben hiányosak
voltak. Az internetes kereskedelem ellenőrzését ebben az évben is kiemelten végzi majd a

fogyasztóvédelem, és januártól külön figyelmet
fordít az egészségügyi maszkok és egyéb
egészségügyi termékek vizsgálatára.
Egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak le az
internetes webáruházak, erre a dinamikus növekedésre a koronavírus miatti szigorítások is
rásegítettek. A GKI felmérése szerint 2020 első félévének online forgalma 34,8%-kal haladta meg a 2019-es év azonos időszakát, elérve
a bruttó 355 milliárd forintos szintet, ezzel az
elmúlt öt év leggyorsabb növekedését hozta.
Ezért a megyei kormányhivatal fogyasztóvé-

delmi munkatársai rendszeresen ellenőrzik az
e-kereskedelmet. „2020-ban 26 megyei illetékességű webáruházat ellenőriztünk, ebből
24 volt jogsértő. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált
internetes üzletek 92%-ánál tártunk fel hibákat, ami nagyon magas arány. A legtöbb gondot az okozza, hogy a vásárlók nem kapnak
pontos információkat a termékekről, garanciáról és az elállási jogokról. Így indokolt, hogy
az idei évben ezt a fajta ellenőrzést folytatnunk kell” – mondta dr. Opra Zsófia, a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal osztályvezetője.

TESTVÉRVÁROSI
HÍREK

H

ájos Zoltán, Dunaszerdahely
polgármestere a közösségi oldalán tette közzé a hírt, hogy pozitív lett a koronavírustesztje. A múlt hétvégi dunaszerdahelyi tesztelés eredménye 2,08 százalékos aktív fertőzöttséget mutat, 10.581 tesztből 221 lett pozitív. Február 1-től Cheng Yongwen lett
Wuhan új polgármestere. A városban
egyébként az oltakozás a második vakcina beadásához érkezett. Ingolstadtban december 27. óta összesen 3.950
főt oltottak be, közülük 230-an már a
második adagot is megkapták. Az idősotthonokban már minden regisztráltat
beoltottak. Kuopióban április 15-ig zárva maradnak a múzeumok és kiállítások,
Brassóban viszont február 3-tól a sárga
forgatókönyv lépett életbe, ami több
szolgáltató nyitását engedélyezi 30 százalékos kapacitással. Poznanban a kulturális és közművelődési intézmények
nyitnak újra.
Nof Hagalilből érkező hír, hogy megkezdődött a gyorsvasút építése, párhuzamosan három helyszínen kezdték el az építkezést Galileában. Január 27-én Sindelfingenben koszorúzással emlékeztek a
holokauszt áldozataira. Colmarban februártól áprilisig statisztikai felmérést végeznek a háztartások forrásairól és életkörülményeiről. Nyizsnyij Novgorod-i
sportolók öt érmet nyertek az orosz válogatott gyorskorcsolyacsapat tagjaként
a világkupa második állomásán. Végezetül egy jeles évforduló: Schnudi, az 1971ben született majomhölgy 50. születésnapját ünnepli az erfurti állatkertben.
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Tovább bővül a győri egyetem művészeti képzési repertoárja. A Magyar Táncművészeti Egyetem
ugyanis a következő tanévtől kihelyezett táncművész és próbavezető
szakot indít klasszikus balett szakirányon a Széchenyin. A kisalföldi
megyeszékhelyen eddig is működött balettovi, itt van az ország
egyik legjobb tánc- és képzőművészeti középiskolája, ezek jó utat
mutatnak, a helyi egyetemi képzés
pedig kiválóan illeszkedik a táncművészeti életpálya modelljébe.
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Ács Tamás

K

ihelyezett táncművész és próbavezető
szakot indít klasszikus balett szakirányon a Magyar Táncművészeti Egyetem
a győri campuson. Teszi mindezt a Győri Balettel együttműködésben. Erről számoltak be a
felek a keddi sajtótájékoztatón. Dr. Földesi Péter, a Széchenyi-egyetem rektora sikerként
könyveli el ezt a fejlődési lehetőséget. „Győr városa és ez a régió megérdemli az ilyen sikereket,
amiket a kollégák áldásos tevékenységével most
fel tudtunk mutatni. Én büszke vagyok erre az
egészre!” A Magyar Táncművészeti Egyetem így
már az ország három vidéki pontján képez tehetséges táncművészeket, de klasszikus balettképzés Magyarországon elsőként Győrben valósul
meg. „Először fordul elő, hogy az MTE a saját
székhelyén kívül balettképzést indít. Azért Győrben, mert ebben az intézményben, ebben a városban a balettnak helye van!” – mondta dr. Bolvári-Takács Gábor, az MTE rektora. Kiss János, a
Győri Balett alapító tagja, egykori balettigazgató
is részt vett az eseményen. A Magyar Művészeti
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A TÁNCMUVÉSZET

BETETTE LÁBÁT A SZÉCHENYIRE

KLASSZIKUS
BALETTKÉPZÉS
MAGYARORSZÁGON
ELSŐKÉNT GYŐRBEN
VALÓSUL MEG

Akadémia jelenlegi alelnöke úgy fogalmazott,
boldog és büszke erre a lehetőségre. „A táncművészet nagy családja betette a lábát a Széchenyi-egyetemre” – hangsúlyozta. A diploma megszerzése után több irány is megnyílik a hallgatók
előtt: egyrészt lehetőségük lesz a helyi együttesekben hivatásos táncosként elhelyezkedni,
másrészt tanulmányaikat a Magyar Táncművészeti Egyetem tánctanár mesterszakán folytathatják. A képzés először került bele a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató január 31-én megjelent
pótkötetébe, így az érdeklődők február 1. és február 15. között adhatják be jelentkezésüket a
felvi.hu rendszerén keresztül.

A működő ipari, valamint technológiai parkok mellett új elemként
tudományos és innovációs parkok jönnek létre hazánk legfontosabb
nyolc felsőoktatási központjában. Győrben is lesz ilyen, a Széchenyi
István Egyetem tulajdonában. A kiválasztott helyszín az egykori
kekszgyár területe.

ÚJ FUNKCIÓT KAP

A KEKSZGYÁRI KOCKA

A

parkot többlépcsős beruházással tervezi létrehozni az egyetem. Az első
helyszín a kekszgyár egykori raktárépülete, népszerűbb nevén a „kekszgyári
kocka”, amelyre vonatkozóan a részletes tervek elkészítése után a kivitelezői közbeszerzés is lezárult. Tavaly decemberben jelent
meg a kormánydöntés arról, hogy 6 milliárd
766 millió forintból elindulhat a beruházás
Győrben, örömteli hír, hogy munkálatok hamarosan megkezdődnek – emelte ki Simon
Róbert Balázs, Győr város országgyűlési
képviselője.
Az első ütemben a jellegzetes kekszgyári
kockaépület felújítása történik majd meg. Az
új létesítményben a 2019-ben átadott Menedzsment Campus bázisán megerősödő
startup- és spin-off-vállalkozások kapnak
helyet, illeszkedve az egyetem fő oktatásikutatási erősségeihez. A cél, hogy a következő években egy olyan épületegyüttes jöjjön
létre, amelyben telephelyet létesíthetnek
azok a vállalkozások, amelyek fejlesztési tevékenysége erős, ezért is fontos az egyetem
közelsége, ahol igénybe vehetnek laborok által nyújtott mérési vagy más kutatási szolgáltatásokat is.
Legfőképpen a gazdaság fejlesztéséhez, a
munkahelyteremtéshez, valamint a kutatói

KARA ÁKOS: 2022-TŐL

A 25 ÉV ALATTI FIATALOK
SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓMENTESSÉGET KAPNAK

„Minden magyar fiatal számára nagy segítséget jelent majd ez az intézkedés. A
kormány a fiatalok életkezdését segíti ezzel a döntéssel. Magyarországon egyre
több támogatás segíti a családalapítást,
a gyermeknevelést is” – mondta lapunknak Kara Ákos győri országgyűlési képviselő. Az szja-mentességre vonatkozó jövedelemhatárról még nem döntöttek, arról előbb a fiatalok érdekképviseleti szervezeteivel egyeztetnek. Jelenleg is dolgoznak a törvényjavaslaton.

és a vállalkozói szféra kapcsolatának további erősödéséhez járulhat hozzá a győri tudományos és innovációs park, amelynek
nemcsak a város, hanem a régió gazdaságára vonatkozóan is jelentős pozitív hatása
lesz – hangsúlyozta Simon Róbert Balázs
országgyűlési képviselő.

Szilasi Péter Tamás, megyénk iparkamarájának társelnöke üdvözölte a kormányzati szándékot: „mint minden intézkedésé, a gazdasági hatás ebben az
esetben is csak hosszú távon lesz megítélhető. A gazdasági kamara részéről
minden olyan lépést örömmel fogadunk, mely a fiatalok életkezdését segíti. Fontos, hogy a fiatalok érezzék,
hogy érdemes tanulmányaikat mihamarabb és minél jobb eredménnyel teljesíteni, és itthon munkába állva hasznosítani a tanultakat.”

2021. február 5.

13

A Győr Művészetéért díjat vehette át Kara Zsuzsanna, a Győri Balett táncművésze. 29 évvel ezelőtt szerződött a társulathoz, betáncolta Európa jelentős színpadait. 2018-ban a köztársasági elnök Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetésben részesítette. Jelenleg balettmesterként és koreográfus-asszisztensként őrzi
és örökíti tovább a Győri Balett értékeit.

SISSI, EURIDIKÉ, CHARLOTTE – A BALETTMŰVÉSZ NAGY PILLANATAI

TÜKRÖN INNEN, TÜKRÖN TÚL

KARA ZSUZSANNA
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Hogyan emlékszel a 40 évvel ezelőtti balettcipős kislányra?
A Győri Balett által alapított Gombos-iskola balett tagozatának legelső évfolyamától életem
összefonódott a társulattal. Emlékszem, Iván
bácsi (Markó Iván) akkor még az iskola kis tornatermében tartotta a balettórákat, és bevezetésként helyzetgyakorlataink voltak. Szólt a
zongora és virágokat szedtünk egy szép tavaszi réten. Már akkor nagy hangsúlyt kapott az,
amit később megtanultam, hogy a kidolgozott
mozdulatainknak művészi kifejezőerővel kell
párosulniuk, szépséget, harmóniát, teljes átszellemültséget kell, hogy árasszanak.
Milyen volt az első színpadi élményed?
A Jézus, az ember fia című előadásban léphettem először színpadra 1986-ban. Ez meghatározó élmény maradt számomra, grandiózus
bemutató volt a fővárosi Körcsarnokban. Mi,
gyerekek három héten át figyelhettük Markó
Iván és a társulat éjszakába nyúló próbáit. Akkor értettem-éreztem meg, mi is a dolgunk a
színpadon, mi kell ahhoz, hogy létrejöjjön az a
varázslat, hogy a test táncnyelvi kifejezésmódjával, a koreográfiával, dramaturgiával alátámasztott mondanivalója, üzenete eljusson a
nézőkhöz és összekapcsolja az alkotást a befogadással. Katarzis volt a végén, ahogy Markó
vitte a keresztet, jobb oldalról belémkapaszkodott. Soha nem felejtem el, ahogy csöpögött
elénk az izzadsága, és ahogy az utolsó fénycsóva kísért minket az elhalás misztériumával.
Ekkor dőlt el számomra: ez az utam.
A Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola elvégzése után következett egy év
Szentpéterváron, mielőtt Győrbe végleg viszszatértél volna.
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A szakközépiskolában olyan egyéniségek oktattak bennünket, mint Berek Kati, Váray
László, Z. Szabó László, Gombár Judit, Grábics
Júlia, Szabó Attila. Rengeteget tanulhattunk
tőlük, amiért máig hálás vagyok. A vizsgakoncert után Sebestyén Ákos osztálytársammal
kaptuk a szentpétervári lehetőséget, ami
rendkívüli és kemény időszak volt. A Vaganova Akadémián hétfőtől szombatig, reggeltől
estig a balett-teremben gyakoroltunk, de közel száz előadást láthattam a Mariinszkijszínházban. Elvira Kokorina balettmesterhez
kerültem, aki az orosz akadémikus balettmetodika létrehozójának, Vaganovának a növendéke volt. Számomra ez azt jelentette, hogy
újra össze kellett raknom a testemet, ésszel,
tudatosan, a kisujjamtól a lélegzetvételig, a
karok és a felsőtest használatától az ugrások
szép és légies kivitelezéséig.
Kezdő táncművészként milyen szerepálmod volt?
Nem volt szerepálmom, örültem minden lehetőségnek. Az első szólószerepem Sissi volt,
melyre szakmailag is, és az összetett személyiség megformálásának különlegessége miatt
is szívesen emlékezem vissza. Egyébként a
szerepálom inkább hagyományos, klasszikus
társulatnál értelmezhető, a Győri Balettnál
nem, hiszen az új premierek jórészt ősbemutatók, azok szereposztását a társulattal dolgozó
koreográfus és igazgató, művészeti vezető választja ki.
Az évek során érzelmileg melyik szerep állt
igazán közel hozzád?
Én mindig abban a szerepben találom, találtam
meg a fejlődési lehetőséget, amelyben éppen
dolgozok. Hiszem, hogy nincs kis vagy nagy
szerep, csak jól vagy rosszul eltáncolt szerep
van. Nagyon szerettem az Orfeót, amiben Euridikét táncoltam Velekei Lászlóval. Újdonság
volt számunkra ez az előadás, hiszen ez egy
modern stílusú koreográfia volt. Dániában, Marie Brolin-Tani társulatában táncoltuk el először, majd itthon is bemutattuk. Azt hiszem, itt
a személyiségem nagyon összetalálkozott a
koreográfus által elképzelt szereppel. Ezzel ellentétes és nagy kihívást jelentő karakter volt
Charlotte, az abszolút negatív főszerep Az operaház fantomjában. Feszegettem a határaimat,
hogyan lehet ezt a nehéz spicctechnikájú, komoly színészi feladatokat is megkívánó szerepet elegánsan, méltóságteljesen bemutatni
úgy, hogy a nézők a „rossz elnyeri méltó büntetését” érzettel nézzék végig a halálom, amit
a rám zuhanó báli csillár okoz.
Legkedvesebb darabom – amit még egyszer
szívesen eltáncolnék – a Raphael Bianco által
koreografált Misztikus víziók. Ez a kettős a legkedvesebb zenémre, Rachmaninov 2. zongoraversenyének második csodatételére készült
duett, melyet szintén Velekei Lacival táncoltam.
Klasszikus technikát követelt, de mégis, a mozdulatok hullámszerű, folyamatos és plasztikus

kötésű lírai koreográfiája csodálatosan, végtelenbe mutatóan találkozott a zenével.
Az ikreid születését követően néhány évet kihagytál, majd új szerepben tértél vissza.
A Zorbában még bemutatkozhattam Bubulinaként, amely egy ajándék volt számomra,
ugyanis előtte vesztettem el az édesapámat és
a szerepbeli haldoklásom és halálom újra meg
újra átélésével elfogadtam azt, hogy az élet
természetes része születni és meghalni. A szeretet az egyetlen, ami örök.

A TESTÜNK ÁLTAL
HOZUNK LÉTRE
MŰVÉSZI ÉRTÉKET

KULTURÁLIS HÍREK
Fotók faszobrokban
Rendhagyó kiállítással lepte meg az
érdeklődőket Fülöp Péter fotográfus és fia, Fülöp Miksa Máté. A
győr-gyárvárosi templomban az
apa miniatűr fotóit a fiú által készített organikus fakeretszobrokban
láthatjuk. Az alkotásokhoz Jakab
Gábor magyartanár válogatott verseket. A Vigília című tárlat február
17-ig látható a Mátyás téren lévő
Jézus Szíve-templomban.

Zabaszauruszok
M. Kácsor Zoltán a Zabaszauruszok
címmel megjelent meseregény-sorozatának negyedik kötetéből olvas
fel keddenként 17 órai kezdettel a
győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér hivatalos Facebookoldalán.

Aztán egy teljesen új világban találtam magam
koreográfus-asszisztensként. Itt át kell vennem a koreográfus látásmódját, a magam tudása mellé egy másik művész szemüvegén is
kell látnom a táncosokat, hogy segíteni tudjam
őket. Nehéz pszichológiai munka ez a kőkemény izzadságszagú próbafolyamatban. Imádom ezt az új szerepet, feladatot!

Online táncjáték

Mit jelent számodra a balett?
Mi, táncosok a testünk által hozunk létre művészi értéket. A saját eszköztárunkkal találjuk
meg az életigazságokat, érzéseket, érzelmeket,
amiket az adott koreográfiában, de mégis saját
egyéniségünkkel ötvözve, a szerepünket eltáncolva hatunk a nézőkre. Minden egyes táncos,
minden apró mozdulat az előadás egységét
szolgálja, hogy a nézők estéről estére átéljék a
katarzist.

Zene bábokkal

Black to Say Silence – a Győri Balett
táncjátékát láthatják azok, akik jegyet
vásárolnak az online előadásra. Angel
Rodriguez koreográfiáját 2018-ban
mutatta be a társulat, felvételről február 8-án 8 órától tekinthető meg.

A szüleim tették nyitottá és kíváncsivá az elmémet, személyiségemet, és a tanáraim, a
mestereim tanítottak arra, hogy mindennap a
maximumon kell teljesíteni ahhoz, hogy állandóan fejlődhessek.
Milyen feladatok elé nézel?
A tavaly elmaradt GisL bemutatójára készülünk, de részt veszünk a 750 éves győri ünnepi eseményekben is. Egy éve már balettgyakorlatokat is tartok az együttesnek, balettmesterként is segítem a táncosok fejlődését. Ősztől táncos- és próbavezető szakot
indít a Magyar Táncművészeti Egyetem a
győri egyetemen, ennek a folyamatnak vagyok a segítője, a képzésben pedig szerepet
is vállalok majd.

Töreky Zsuzsi zenepedagógus tart
online zenés bábos foglalkozásokat,
ebből kaphatunk februárban csütörtökönként 17 órától ízelítőt a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
hivatalos Facebook-oldalán. A Zenesarokban Töreky Zsuzsi mellett Kerekítő Manó is jelen lesz és nem fognak
hiányozni az énekek, a gitárszó és az
ölbéli játékok sem.
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ISKOLAK
MODERN

Az oldalt szerkesztette: FEKETE ZSUZSA

Az oktatásnak egy olyan időszakát éljük, amelyre eddig még nem
volt példa. Az elmúlt márciusban
a koronavírus-járványnak köszönhetően a megszokott rend felborult. A szakemberek körében ennek az időszaknak az elnevezése
is vitákat váltott ki. A kezdetben
köztudatba került távoktatás elnevezés helyett – ami inkább az
egyetemi képzés egy típusát jelenti – a tantermen kívüli digitális
munkarend vagy a távolléti vagy
digitális oktatás lett a hivatalosan
elfogadott elnevezés.

TÁVOL AZ ISKOLÁTÓL
Szerző: Fekete Zsuzsa
Fotó: Fekete Gyula

N

ovember 11-től a középiskolák számára
ismét kötelező a digitális munkarend,
de az általános iskolákban is gyakran
előfordul, hogy egy-egy osztály karanténba kerül. Vagy hibrid oktatás folyik: a tanár vagy a diákok betegsége miatt az egyik fél otthonról, a
másik az iskolában dolgozik.
A távolléti oktatásnak számos hátrányát tudjuk
felsorolni úgy, mint az elszigeteltség, a túl hosszú
online térben töltött idő, a motiváció elvesztése,
a gyenge tanulók leszakadása. Szerencsésebb
azonban, ha próbáljuk a lehetőséget meglátni

benne. Kétségtelen, hogy ez a fajta tanulás önállóságra, helyes időbeosztásra, a digitális eszközök okosabb használatára, nagyobb felelősségvállalásra tanít, tehát olyan kompetenciák
fejlődnek, amelyeket a 21. századi munkaerőpiac
elvár. A diákok a saját tempójukban tanulhatnak,
amire egy 30 fős osztályban kevésbé van lehetőség. A lassabban haladók többször nekifoghatnak egy feladatnak, míg a gyorsabbaknak lehetőségük és több idejük marad plusz ismeretek elsajátítására, nyelvvizsgára készülésre. Ha ezt az
egyébként rendkívül nehéz helyzetet próbáljuk
kihasználni és értelmes célokat tűzünk ki gyermekünknek, nemcsak a figyelmüket terelhetjük
el a bezártságról, hanem biztosítjuk számukra,
hogy megerősödve, plusz tudással felvértezve
térhessenek vissza a jelenléti oktatásba.

TIPPEK NEM CSAK ONLINE TANULÁSHOZ
A középiskolákban egy ideig marad még a távolléti oktatás. Tippek, hogy szülőként hogyan segíthetjük manapság gyermekeink
online tanulását.

Állandó napirend kialakítása
Fontos egy viszonylag állandó napirend kialakítása, amiben a tanulás elsőséget élvez és segít elkülöníteni a tanulásra és a feltöltődésre
szánt időt. Hasznos lehet egy naptár, online
tervező használata, ahol feltüntetheti a feladatok határidőit, az online órák időpontját. Digitális oktatás esetén javasolt átlagosan fél órát
foglalkozni minden aznapi tantárggyal Fontos,
ha a tanulás képernyő előtt történik, akkor a pihenésben próbáljuk azt kiiktatni. Végül ne felejtsük, hogy a szokásos életritmus felborulása,
a fokozott online jelenlét hatására a gyerekek
sokkal fáradtabbak, így még inkább szükségük
van a megfelelő mennyiségű alvásra.
Megfelelő tanulási tér kialakítása
A lakásban legyen egy állandó, tanulásra alkalmas hely, ahol nem vonja el semmi és senki a
figyelmet. Szerencsés esetben saját eszköz is
rendelkezésre áll. Ha több gyermek osztozik
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egyetlen eszközön a családban, annak beosztása is külön tervezést igényel.
Támogassuk a társaság iránti igényeiket
A szülővel közösen eltöltött időt a tinédzser
ugyanúgy igényli, mint a kisebbek. A digitális
oktatás időszakában még nehezebb nyomon
követni az iskolai történéseket, de ne adjuk fel.
Kérjük meg gyermekünket, mutassa meg, hogyan kapja a feladatot, mi az, amivel azon a napon foglalkozott.
A gyermekek többségének hiányzik a barátokkal, osztálytársakkal közösen eltöltött idő. Véleményem szerint jó, ha a szülők minél több alkalommal lehetőséget biztosítsanak arra, hogy
a barátaikkal érintkezzenek, és ne csak online,
hanem a szabályok betartásával, kis csoportban, szabad téren. Ezek sokat javíthatnak a kedélyállapotukon és csökkenthetik az elszigeteltség érzését.

Emma szemlesütve követi anyukáját az utcán, s míg a felnőtt köszön, a kislány láthatatlanná próbál válni, s egy
hang sem hagyja el a torkát. A rosszalló tekinteteket látva anyukája kezdetben még mentegetőzött, hogy nem neveletlen, csak félős a kislány, de az idő múlásával már leszokott erről. Azokban a kérdésekben, hogy miért alakul ki
a „félősség”, és hogyan önthetünk bátorságot a gyerekbe, Udvardi-Vörös Zsófia pszichológus segített.

A NEVELETLEN, NEM TUD KÖSZÖNNI?
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Udvardi-Vörös Zsófia

Udvardi-Vörös Zsófia szerint egy óvodást felesleges arról faggatni, hogy miért viselkedik
így vagy úgy, hiszen ők még nehezen fogalmazzák meg az érzéseiket, inkább segítsük
őket saját érzéseik megértésében (pl. „Látom,
hogy most meg vagy szeppenve, képzeld,
múltkor én is ezt éreztem, mikor…”).

A

szülők által csak félősnek mondott gyermek nem köszönése csak egy tünet a
sok közül. A korábban említett Emma a
közösségekben is rendkívül visszahúzódó, óvodában kezdetben semmit, majd alig beszélt, azt
is csak az egyik óvónővel, a társak közül pedig
csak eggyel, akit barátjának választott. Pedig a
megszokott környezetében ugyanolyan csicsergő, eleven, okos kislány, mint bármelyik másik.

Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan kezelje egy
ilyen család a társas kapcsolatait? Beavassák-e
a rokonokat, barátokat a problémába? Ez a
család hozzáállásától függ – válaszolta a szakember. Kifejtette: ha a rokonok alapvetően türelmesek, értenek a gyerekek nyelvén, humor-

Udvardi-Vörös Zsófia szerint először is fontos
eldöntenünk, hogy mennyire mély a probléma. Azoknál a gyerekeknél, akiknek valamely
szülője is kissé visszahúzódó, lehet, hogy ez
csupán egy öröklött személyiségvonás. A felnőttek körében is találkozunk nyitottabb és
zárkózottabb emberekkel, hiszen az extroverzió–introverzió tengelyén mindenki máshol
helyezkedik el.
Abban az esetben, ha egy 5-6 éves kisgyerek
csak a családi környezetében áll szóba másokkal – ami esetleg később az iskolai életében is akadályozza majd –, akkor már olyan
fokú szorongás lehet a háttérben, ami terápiás beavatkozást indokol – magyarázta a
szakember, aki rámutatott: összességében
sokféle tényező eredményezhet félénkebb viselkedést, minden eset egyedi. Példaként
említette az óvodakezdést, testvér születését, és az ezekkel járó rengeteg változást. A
pszichológus hangsúlyozta, amennyiben sejtjük a félénk viselkedés okát, úgy hatékonyan
tudjuk támogatni gyermekünket.

SOHA NE
SZÉGYENÍTSÜK MEG
A GYEREKET
Arra a kérdésünkre, hogy hogyan segíthet a szülő
félénk gyermekének, Udvardi-Vörös Zsófia azt
mondta, a legfontosabb a türelem, a szülő ne
szidja le a gyermeket, inkább bátorítsa, építse önbizalmát. Egy óvodáskorú gyerkőccel érdemes
megbeszélni egy-egy társas esemény előtt, hogy
hova mennek, kivel fognak találkozni, mi lesz a
program, ilyenkor hangsúlyozhatja a szülő a pozitív élményeket, amik várnak majd rá. A szakember hozzátette: soha ne szégyenítsük meg a
gyermeket, és a félénk viselkedése miatt ne minősítsük őt. Tehát ahelyett, hogy azt mondjuk:
„Csak a buta gyerekek nem köszönnek”, mondhatjuk azt is, hogy „Kicsim, látom, hogy ma csak
a szemed köszönt, talán holnap a szád is fog.”

ral, játékosan nyitnak felé, és amint a gyermek
kezd nyílni, szeretettel reagálnak rá, akkor nem
szükséges. Ellenkező esetben viszont érdemes
beszélni velük erről, és megkérni a családtagokat, hogy legyenek türelmesek.
Amennyiben gyermekünk szorongását egyre
kezelhetetlenebbnek érezzük, esetleg más tünetek is megjelennek (pl. körömrágás), vagy
csak szeretnénk tanácsot kérni, eligazodni a témában, érdemes szakembert felkeresni – hívta
fel a figyelmet a pszichológus.
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A kötelező ultrahangvizsgálatokon kívül elterjedt hazánkban is az úgynevezett „babamozi”, amikor az
édesanya szórakoztatás céljából bepillantást nyerhet a magzat méhen belüli tevékenységébe. Megfelelő
szakember mellett az ultrahangvizsgálat biztonságos módszer, de a feleslegesen végzett babamozi kifejezetten káros lehet a magzat számára. Dr. Nagy Sándor szülész-nőgyógyásszal beszélgettünk.

AZ INDOKOLATLAN BABAMOZI
KÁROS LEHET A MAGZATRA

DR. NAGY SÁNDOR OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS SZERINT AZ ULTRAHANGOZÁST NEM SZABAD TÚLZÁSBA VINNI
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: O. Jakócs Péter

Az ultrahang biztonságos módszer, de vannak
szabályok, amiket be kell tartani!
A kötelező ultrahangvizsgálatoktól nem kell
tartania a kismamáknak. ,,Alapvetően, ha megfelelő módon és időben végzik, és a vizsgáló
szakember betartja azokat szabályokat, amelyeket előírnak a technika biztonságos alkalmazásához, akkor a magzatnak semmiféle károsodása nem lehet. Az előírtakon túl végzett ultrahangvizsgálat nem hogy nem lehet kívánalom, de bizonyos veszélyeket is rejt magában”
– hívja fel a figyelmet dr. Nagy Sándor.
A kötelező ultrahangvizsgálat keretében készített 2-3D képrögzítésnek, vagy egy rövid 4 dimenziós videófelvételnek magzatra kifejtett
káros hatása nincs, egyre több szakmai grémium véleménye szól viszont amellett, hogy ezen
felül a család szórakoztatása miatt babamozit
készíttetni nem javasolt. Különösen igaz ez
azokban az esetekben, amikor a magzat szívműködését és az erek áramlását Doppler-technikával teszik láthatóvá és hallhatóvá. Ez a
technika ugyanis tapasztalatlan vizsgáló kezében káros hatást fejthet ki a magzatra. Csak indokolt esetben, szűrővizsgálat céljából tanácsos ennek használata.
Dimenziók szerepe
az ultrahang-diagnosztikában
Az orvosi ultrahangvizsgálatok során a magzat
ábrázolása több dimenzióban történhet, melyeket a köznyelv 2, 3, illetve 4D néven illet. Hazánkban egyre több diagnosztikai központ rendelkezik olyan készülékkel, amely a magzat
térhatású, fotorealisztikus ábrázolását teszi lehetővé, mely a magzat külső felszínét szoborszerűen ábrázolja, de bizonyos esetekben a
magzati veleszületett rendellenességekre is
fény derülhet alkalmazásával.
A négydimenziós technika abban különbözik a
fentiektől, hogy a korszerű vizsgálófejek lehetőséget teremtenek a magzati mozgással egyidejű térhatású képalkotásra.
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,,A szakemberek a genetikai rendellenességek
többségét két dimenzióval is igazolni tudják,
amely csupán egy síkot képez le a magzatból.
Míg a háromdimenziós képalkotás egy statikus
térfogati képet alkot a magzatról, addig a 4D
ultrahangvizsgálat mozgásában vizsgálja a
magzatot” – magyarázza a szakember.
Minimalizálni kell a magzati ártalom
kockázatának kialakulási esélyét
A magzat a terhesség első trimeszterében
olyan szervfejlődési folyamatokon megy keresztül, amelyek minden külső fizikai és kémiai
hatásra érzékenyen reagálnak, ezért a felesleges káros behatásokat a lehető legkisebb mértékre kell szorítani, hogy ezek a folyamatokat
ne sérülhessenek. Különös figyelmet kell fordítani azokra a szervekre, amelyek a magzati fejlődés során gyorsan növekszenek: ide sorolják
a központi idegrendszert és az érzékszerveket,
valamint a csontrendszert. Egy határértéket
meghaladó értékű hőhatás, vagy a szöveti
szerkezetet károsító rezgés a fejlődést befolyásoló biológiai hatásokkal rendelkezik.

,,Az ultrahangkészülékek az említett termikus
és mechanikus hatásokat, és a készülék által
kibocsátott energia mértékét jelezni tudják. A
nem megfelelő beállítást és a túl erős sugárzást a készülék képernyője jelzi, tekintettel arra, hogy a határértéken túli fizikai hatások vagy
az irreálisan hosszú vizsgálati idő, illetve gyakoriság káros lehet a magzatra. Ha túl erős az
ultrahangsugárzás nyalábja, vagy túl sokáig
használja az illető, az már káros lehet a magzatra” – hívja fel a figyelmet a főorvos.
Nem szükséges ultrahangvizsgálatot végezni
ahhoz, hogy a magzat méhen belüli állapotát
ellenőrizzük. A korszerű technikának köszönhetően ma már lehetőség van arra, hogy a
magzati szívhangot a várandós szívhanghallgató készülék alkalmazásával otthonában ellenőrizze, itt is ajánlatos azonban mértéket tartani, mert az otthoni készülék hanghatása zavaró lehet a magzat számára. Helyette a szakember a magzatmozgás számolását javasolja
a nap azon szakaszában, amikor a magzat
élénk és mozgása aktív.

MESE A TESTVÉRI SZERETET MIBENLÉTÉRŐL
Közelebb hozhat-e egymáshoz
két civakodó testvért egy kakasviadal? S vajon a viadal tétje, a kis
tarajos élete megmenekül? Újabb
rendkívüli premierre készül a
Vaskakas Bábszínház, a darab a
színház YouTube-csatornáján lesz
látható február 7-én 11 órától.
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

A

Vaskakas Bábszínház 2021-ben ünnepli
a 30. születésnapját, ezért fontosnak
tartotta a társulat, hogy ebben az évben
egy kakasos témájú előadást is bemutasson. A
Kakasviadal lett az ünnepléssorozat nyitó darabja.
Az előadás rendezője, Nagy Orsolya a Győr+
Médiának elmondta, ez egy újonnan született
mese és szövegkönyv, ami kakasos mesék felhasználásával készült két színésznőre, Rab Vikire és Ragán Editre hangolva.
A történet egy testvérpár köré szerveződik, egy
szakácsnőről és egy kuktáról van szó, akik nem
jönnek ki túl jól egymással, valamint a házias vendéglőjük, a Kockás abrosz sem megy úgy, ahogy
azt szeretnék. A szakácsnő, Márta úgy dönt, hogy
főz egy kakaslevest, hogy ezzel állítsa helyre az
étterem fényét. Jutka, a kukta a konyhában öszszetalálkozik a kiskakassal, akit a szakácsnő feláldozni készül, és összebarátkozik vele. Innentől
kezdve azon dolgozik, hogy megmentse a kiska-

kas életét. Alkut ajánl a testvérének: legyen azé a
kiskakas, aki lefőzi a másikat mesélésben. A szakácsnő elfogadja az ajánlatot, és ezzel kezdetét
veszi a kakasos népmese-párbaj.
Nagy Orsolya kifejtette, többféle bábtechnika
– árnyjáték, tárgyanimáció, figurális báb –jelenik meg a darabban. A rendező szerint a változatossága lesz a darab nagy ereje. Ezenfelül a
klasszikus meséket is kicsit más köntösben láthatja a közönség.
A hangulatot a zenék is fokozzák, Rab Viki nemcsak Jutkát, a kuktát alakítja, hanem ő az előadás
zeneszerzője is. Elmondta, ahogy a játék, úgy a ze-

nei világ is kétszintű. Az élőszereplős jelenetekben
jazzes, szvinges dalok szólalnak meg, a bábok
szintjének zenéi pedig középkori világot idézik meg.
A testvérek belefeledkeznek a történetekbe, a
közös játékba, s az idő előrehaladtával egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A Kakasviadal a
gyermekeknek mesél a testvéri szeretet mibenlétéről, a testvérek közötti összetűzések természetéről. Ez egy olyan viszony, amit valamennyire
mindenki átérez – mutatott rá Nagy Orsolya, aki
hozzátette: a darab rávilágít, hogy a testvérek
végül jóban és rosszban is kitartanak, bemutatja,
milyen, amikor megtalálják a közös hangot, vagy
engednek a másik felé, ha kell.

ELINDULT A GYŐRIBABA OLDAL
Az I. Győri Születés Hete Fesztivál után a szervezők rádöbbentek arra, hogy nem elég egy
hét, amikor bemutatják az elérhető győri babamama foglalkozásokat, hanem ennél többre
van szükségük a szülőknek. Elindították a
Győribaba weboldalt, egy olyan felületet, ahol
össze lehet gyűjteni minden programot, foglalkozást, fejlesztést és szolgáltatást, amire a
családoknak szüksége lehet.

Hidvégi-Vas Éva ötletgazda kifejtette, az oldal a „Kismamáknak”
menüben összefoglal például minden ultrahanggal foglalkozó helyet, de megtalálható rajta a jógától az intimtornáig szinte minden
mozgáslehetőség. Az „Anyás-babás” menüben pedig többek között a mozgásfejlesztésre, a zenés fejlesztésekre, a babahordozásra és az együtt mozgásra irányítják a figyelmet. Ezeken felül a
gyoribaba.hu foglalkozik az anyai lélekkel, karrierrel, családtervezéssel, nevelőszülőséggel. Külön menüpontban foglalták össze a
praktikus tudnivalókat, itt elérhetők például több gyermekorvos
és szülész-nőgyógyász rendelési információi.
A gyoribaba.hu oldal folyamatosan bővül.

2021. február 5.

19

Önökhöz szólunk rovatunkban ezúttal a Győr+ Rádió
legfelkészültebb munkatársa, Farkas Mónika mutatkozik be, aki több szakmai díj boldog tulajdonosa.

„LEGYEN MINDEN
BESZÉLGETÉSBEN EGY MONDAT,

AMIT EL LEHET TENNI”
Szerző: Ferenczy Balázs
Fotó: Marcali Gábor

M

ónika kitűnő alapokra építkezett, a Révai Miklós
Gimnázium elvégzése után
tanulmányait az akkor induló Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
folytatta. A csatorna legfelkészültebb
műsorvezetője igazi pedagógus alkat, bár magyar nyelv és irodalom, illetve kommunikáció szakon végzett,
útja mégis az utóbbi felé vitte.

ÖNÖKHÖZ

Fodor Jánossal, a Magyar Rádió akkori műsorvezetőjével készített interjút, aki az intézmény legendás Pagodájába invitálta. Kolléganőnk ekkor,
ott „fertőződött” meg a rádiózással.
A kezdetekben csak csendes megfigyelőként, később asszisztensként,
majd riporterként is kipróbálhatta
magát. Az áttörést egy hangos, színes riport hozta meg, amelyet a BKVellenőrökről kellett készítenie. Ezután
8 évig vezetett műsorokat a Petőfi
Rádióban, a csapat meghatározó
tagja volt. A sikeres karrierkezdet
után változásra vágyott, Krétára, Görögországba vitte az élete és a szíve,
majd visszatért a gyökerekhez, Győrbe. Egyértelmű volt, hogy hosszú
évek kihagyása után újra a médiában
fog dolgozni. A város életével kapcsolatos háttéranyagokat, riportokat,

kulturális beszámolókat szállít a
Győr+ Médiánál. Jelenleg a Győr+ Rádió Győr+ Este című műsorát szerkeszti és vezeti. Megtalálta számítását a képernyőn is, nagy sikerrel készíti a Győri Nemzeti Színház Kuliszszák mögött című magazinműsorát,
de sokan kedvelik a Győr+ Rádió Divertimentóját is, ahol a Győri Filharmonikus Zenekar vezényel, emellett
keddenként jelentkezik a Vaskakas
Bábszínház magazinjával. Munkáját
2016-ban a Városi Sajtódíjjal ismerték el, ugyanazon év végén pedig a
Pethő Sándor-díjat is neki ítélték oda.
Örömmel emlékszik vissza a médiabálokról való élő közvetítésekre, az
EYOF-on végzett munkára. A kiemelkedő pillanatok a Győri Filharmonikus
Zenekarhoz kötik: 2015-ben José Curával, a világhírű tenorral készíthetett
exkluzív interjút, de Kocsis Zoltán
karmester élete utolsó rádióinterjúját
szintén Mónikának adta.
„Elég hamar rájöttem, hogy a kommunikációval nekem dolgom van. Arra
törekszem, hogy a beszélgetések tartalmasak legyenek, az üres fecsegések mindig nagyon zavartak. Vallom,
hogy egy interjú vagy riport akkor jó,
ha van benne legalább egy mondat,
amit el lehet tenni…” – összegzi gondolatait a Győr+ Este műsorvezetője.

Kérlek,

add nekünk az

1%-odat!

18530021-1-08
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´´ ÁLLÁSÁNAK BEJELENTÉSE
MELEGVÍZ-MÉROK

A

Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a járványügyi helyzetre való tekintettel a
melegvíz-mérők helyszíni leolvasását határozatlan időre felfüggesztette. Ezért a fogyasztóknak kell bejelenteniük a melegvízmérő órák állását a szolgáltatóhoz. Ez Győr két részében már megtörtént, 2021. január 15-től pedig a város egy másik körzetében élő felhasználókat
érinti ez a kötelezettség. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a melegvízóra-leolvasása január 15től esedékes, a szolgáltató a postaládájukba bedobott értesítést küld, melyben kéri a melegvízóra-állásuk bejelentését.

Értesítést az alább felsorolt utcákban és épületekben lakók kapnak:
Bakonyi utca 4.
Bodócs I. utca 10.
Borsos M. utca 1–17.
Déry T. utca 1–20.
Holenda Barnabás utca 1.
Illyés Gy. utca 1–14.
Katód utca 1.
Kormos I. utca 4–12. páros oldal

Kovács M. utca 1–23. páratlan oldal
Mécs L. utca 2–18. páros oldal
Mécs L. utca 32.
Örkény I. utca 1–17. páratlan oldal
Pátzay P. utca 4–44. páros oldal
Gerence út 35–39.
Ikva utca 12–71.
Lajta út 21–36.

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

A növények nyugalmi időszakát kihasználva a Győr-Szol Zrt. Kivitelezési és Városüzemeltetési Igazgatóságának munkatársai megkezdték a gömbkőrisek metszését a belváros területén. A munka sajátossága,
hogy ezeknek a fáknak a metszésére nem minden esztendőben kerül sor, a lombkorona karbantartására –
egyedi esetektől eltekintve – csak 3-4 évente van szükség.

METSZIK A GÖMBKŐRISEKET

A

z elmúlt héten megkezdődött és jelenleg is tart a
Győr belvárosában ültetett gömbkőrisfák metszése.
Ebből a fajtából a közterületeken jelentős mennyiség
található, hiszen a növény jól alkalmazkodik a városi körülményekhez, lombja mutatós, ugyanakkor megfelelő karbantartás esetén nem növi túl életterét, ellenáll a különböző betegségeknek. A metszés több száz fát érint ezekben a hetekben.
A szakemberek szerint a téli időszak ideális a lombmetszés
elvégzésére, hiszen a növények keringése lelassul, de teljesen nem szűnik meg, így lehetőségük van a fokozatos regenerálódásra. A korona visszametszése hatással van a
gyökérzet fejlődésére is, a kordában tartott lombbal arányos
a gyökerek növekedése. Városi környezetben fontos, hogy
a gyökérzet se váljon terebélyessé, ne nyomja fel a járda, az
úttest burkolatát.
Győr önkormányzata 2014-be jelentette be a faültetési-fapótlási program elindítását. Azóta a kezdeményezésnek köszönhetően a kötelező fapótlásokkal együtt közel 7000
csemetét ültetett el Győrben a Győr-Szol Zrt. Dr. Dézsi Csaba
András kezdeményezésére 2020-tól minden Győrben született gyermek kap egy fát, melyek nagy része az úgynevezett Babaligetben növekedik.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

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

ÚJ KUTAKKAL KÉSZÜLNEK

A NYÁRI CSÚCSFOGYASZTÁSRA

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

Ú

j kutakkal készülnek a nyári csúcsfogyasztásra a pannon-vizesek, a metsző februári hidegben kútfúrók dolgoznak Győr határában. Minden szakmának
megvannak a szépségei. Nekik például tél közepén kell kiköltözniük egy mezőre lakókocsiban. Mozgatni és igazítani kell a hatalmas fémcsöveket, fúrófejeket. Fokozatosan mélyítik a
furatot, többórás fúrási ciklusokkal. A különleges teherautóra szerelt hatalmas dízelmotor
monoton morgása messzire elhallatszik. Néha
olyan erős a szél, hogyha nincs rendesen becsatolva a bukósisakunk, leröpíti a fejünkről.
A munka nagyobbik felével kész vagyunk, a
furat már elérte a kívánt, 40 méteres mélységet – tudtuk meg Biczó Lászlótól, a Pannon-Víz Zrt. műszaki ellenőrétől. – Még ezen
a héten beépítik a szakemberek a mellettem
látható 40 cm átmérőjű elemekből álló szűrőcsövet. A masszív és nehéz műanyag cső
felületén jól látszanak az apró, 2 mm-es rések, ezeken áramlik majd be a víz – mutatja
a műszaki ellenőr. Percenként háromezer liter vízhozamra számítunk.

A parti szűrésű kutak a folyamatos használat során elöregednek. Vízhozamuk évtizedek alatt lassanként csökken – tudtuk meg
a műszaki ellenőrtől. Az odaáramló víz a
föld alatti kavicsrétegben lerakódásokat
halmoz fel, ez idővel meglátszik a vízhozamon. A folyamat elején még bizonyos technikai eljárásokkal (kompresszorozás, szűrőtisztítás) segíteni tudunk, de időnként szükség van az új kutakra. Tavaly kettőt fúrattunk a szőgyei, és kettőt révfalui kútsoron.
Idén ugyanezt az ütemet tartjuk, kettő itt,
kettő ott készül majd.
A Szigetköz felső rétegeiben található kavicstalaj európai szinten is kitűnő minőségű
vizet rejt magában. A nyugati hegységekből,
a mai Alpok irányából ékező folyók sok-sok
millió éven át hatalmas mennyiségű kavicscsal töltötték fel területünket. A kavicsréteg
vastagsága Győr környékén 50-60 méter között váltakozik, de a Szigetköz közepén, Ásványrárónál 400 méter kavicsot találunk. Ebből jut vízhez Győr és a várost körülvevő agglomeráció, de hasonló parti szűrésű kutakat
találunk a Szentendrei-, a Csepel- és a Margit-szigeten, a Sajó–Hernád környékén is.
Mindannyiunk kincse, vigyázzunk rá!

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
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.

2021. február 5.

23

SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/2339213.

tiszta munkavégzés. Nyugdí
jasoknak kedvezmény! Tel.:
0630/9122266
Kőműves, burkoló, tetőfedő
munkát és lapostetőszige
telést vállalunk garanciával
Győr környékén, számlaké
pesen. Érd.: 0670/428
2785

Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós szigetelését vállal
juk garanciával. www.huzat
mentes.hu, 0630/520
9228

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. 0630/3762712

Szobafestés, tapétázás, pad
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi

telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931

szerint számlát biztosítok.
0670/7075812

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lek cseréje. Kül, beltéri bur
kolatok javítása. Érdeklődni
lehet telefonon: 0670/363
6633

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

Villanyszerelést, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/3846557.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá

jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/5642280.
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!
Elektromos kerekesszék el
adó Győrben. Érdeklődni:
0670/6688880

Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket és
egyebeket. 0620/5567141
Aranyékszerfelvásárlás! Fel
ment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Lima Pub & Hostel,
Győr, Arany János u. 13., az
Arrabonával szemben. Feb
ruár 10én és utána minden
szerdán 10–15 óráig. Fazon
arany 11.000 Ft/gtól. Arany
és briliánssal díszített
12.000 Ft/gtól. Festmé
nyek, régi pénzek, kitünteté
sek, képeslapok, Zsolnayk,
herendik, karórák. Telefon
szám: 0670/3816345,
www.duna¬galeria.hu

KERESEK
régi fényképezőgépet, filmfelvevőt,
vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON.

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
Elérhetőség: +36-70/635-3975

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

CSÖKKEN A SZABÁLYSÉRTÉSEK SZÁMA

LÁTVÁNYOS A VÁROSRENDÉSZEK MUNKÁJA
December elseje óta egyértelműen kimutatható, hogy a hathatósabb, gyorsabb, határozottabb közterületi intézkedéseknek köszönhetően Győrben lényegesen csökkent a szabálysértések száma – tájékoztatott
Miletics Mór, a városrendészet
szakmai igazgatója.

A

két hónapja alakult szervezet 35 rendésze a nap 24 órájában a határozott,
jogszerű, szakszerű fellépésével mindent elkövet Győr biztonságért, tisztaságért.
A leglátványosabb változást a közterületi alkoholfogyasztás, a koldulás és a hajléktalanokkal kapcsolatos intézkedések hozták. A
szakmai vezető sikeresnek értékelte az illegális szemetelőkkel, a kültéri zugszemét elhelyezésével vívott harcot is, ami tíz esetben
zárult tettenéréssel. Decemberben összesen
726-szor intézkedtek a városrendészek, ebből 553 volt a gépjárművekkel kapcsolatos
szabálysértések száma. A részletekről szólva
kiderült, a győriek már megszokták az új parkolási rendet, ezt elsősorban a környékbeliek
szegik meg, akik nem hallottak a jelenlegi sza-

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok! Érd.:
0620/9379671, Németh
Csaba.
Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,

satukat, műhelyberendezé
seket, kerti szerszámokat
vásárolnék. Érdeklődni le
het: 0620/4153873.
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Telefonszám: 06
20/5299861.

bályozásról, velük szemben ezért méltányosságot alkalmaz a szervezet. Csökken a számuk, de még mindig kell kerékbilincset alkalmazniuk a járőröknek, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezniük a mozgáskorlátozottak számára fenntartott, a tiltott helyen vagy
a járdán parkolókkal szemben.
A város egész területéről érkeznek hozzánk
telefonos megkeresések csendháborítás,
hangoskodás, közterületi engedélyek meg-

LAKÁSCSERE
GyőrRévfaluban határozat
lan bérleti szerződésessel
rendelkező, önálló, teljes kö
rűen felújított, 36 négyzet
méteres nyugdíjasházi laká
somat elcserélném. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
30/3553414

A Szent Anna Otthon felvételt hirdet
győri és győrújbaráti telephelyeire

SZAKKÉPZETT ÁPOLÓ,
GONDOZÓ
munkakörben.
Jelentkezés:
96/440-540-es telefonszámon,
illetve személyesen
Bene Orsolya intézményvezetőnél:
9024 Győr, Öveges József u. 7.

sértése, illegálisan kihelyezett szemétkupacok miatt. Ezeket a bejelentéseket azonnal
kivizsgáljuk – hangsúlyozta Miletics Mór.
Áprilistól újabb feladatok várnak a városrendészetre, bevetik a gyorsreagálású motoros
csoportot, valamint a vízirendészeket Győr
első úszóházában. (x)
A Városrendészet Győr elérhetősége:
20/403-8917.

96/505050

határozatlan bérleti szerző
déses lakásra 50 nmig. (Hir
detési szám: 281)

Újvárosi, 2 szobás, 40 nm
es, gázfűtéses, felújított, ha
tározatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 2 szobás,
belvárosi, újvárosi, révfalui,
nádorvárosi, szabadhegyi,

Újvárosi, 1 szobás, 41 nm
es, teljesen felújított, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, 50
55 nmes, határozotthatá
rozatlan idejű lakásra. Szi

get, Újváros kizárva. (Hirde
tési szám: 292)
Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm
es, távfűtéses, teljesen felújí
tott, fűtéskorszerűsített, ha
tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobahallos
vagy 1+2 fél szobás, nádorvá
rosi, adyvárosi, szabadhegyi
vagy marcalvárosi, határozat
lan bérleti szerződéses lakás
ra (Hirdetési szám: 294).
Belvárosi, 2 szobás, 52 nm
es, félkomfortos, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 23 szo
bás, 63–68 nmes, határozat
lan idejű szerződéssel rendel
kező bérleményre Sziget, Új
város és Gyárváros kivételé
vel (Hirdetési szám: 296).
Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm
es, távfűtéses, műanyag abla
kos, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 1+2 fél,
2,5 vagy 3 szobás, kb. 65 nm
es, nádorvárosi bérlakásra.
(Hirdetési szám: 298)
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TANULÓKBÓL KOLLÉGÁK AZ E.ON-NÁL
Az E.ON Hungária Csoport évek óta meghatározó szerepet vállal a jövő
villamos szakembereinek képzésében. Számos programja nyújt elméleti és gyakorlati képzést a fiataloknak, sőt a legjobbaknak munkaszerződést is kínál.
Villanyszerelő és erősáramú
elektrotechnikus képzések
A vállalat hat másik város mellett Győrben is
működtet duális keretekben villanyszerelőképzést. A képzés során a középfokú tanintézetben folyó elméleti oktatás az E.ON-ban zajló
gyakorlati képzéssel párhuzamosan történik.

A Széchenyi István Egyetem duális
mérnökképzésére február 15-ig lehet
jelentkezni a felvi.hu-n. Az egyetem az
E.ON stratégiai partnerintézménye.

A 4-6 fős csoportokban a jövő villanyszerelői
az E.ON legkiválóbb szakembereitől tanulhatják meg a szakma csínját-bínját. Sőt, a sikeres
vizsgát követően az E.ON munkaszerződést is
kínál a legjobbaknak.
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A villanyszerelő duális képzésre a Győri
SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium
partnerintézményben lehet jelentkezni,
erősáramú elektrotechnikus képzésre a
Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikumban.
Duális képzés a Széchenyi István
Egyetemmel együttműködésben
Az E.ON a villamosmérnöki egyetemi hallgatók számára is kínál gyakorlati lehetőséget,
melynek keretében a mérnökhallgatók megismerhetik az erősáramú üzemek szervezeti
felépítését és működését, a hálózatok fejlesztési, tervezési munkálatait, és az egyedi
szaktudás mellett a projektmunkához szükséges készségeket is elsajátíthatják. Az E.ON
kiemelten kezeli a vállalatnál tanuló fiatalokat: főállású mentorok segítik a hallgatókat,
akik az ott töltött idő alatt valós gyakorlati
feladatokat kapnak.

Tanulmányok az egyetemi évek után
Az vállalatnál több mint tíz éve működik a junior
mérnöki program. A programba felvételt nyert
frissen végzett villamosmérnökök az intenzív
oktatás mellett 2 éves munkaszerződést is
kapnak. Természetesen a legjobb junior szakembereknek a program lezárultát követően is
munkalehetőséget kínál az E.ON. (x)
További információk az E.ON Karrier oldalán.

JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
Ez a fontos döntések hete az önök számára. Ne hamarkodjanak
el semmit, amit elindítanak a hét elején, péntekre beérik. A lényeg,
hogy kiderítsék az igazságot. Félinformációból most ne vonjanak
le messzemenő következtetéseket. Vigyázzanak idegeikre, sportoljanak sokat.
BIKA
Készüljenek fel némi meglepetésre a héten, kapcsolataik most
szelektálódni fognak. Kiderül, kiben nem bízhatnak meg, vegyenek
tőle érzékeny búcsút. Párkapcsolatukat megtépázhatják ezek a
napok, most mindenképp figyeljenek jobban egymásra. Vigyázzanak tüdejükre, a légutakra.
IKREK
Nagyon pörgős hét elé néznek, de ez nem riasztja vissza önöket,
egyszerre több szálon futnak az események. Figyeljenek munkájukban a hamis emberekre, ne legyenek jóhiszeműek. Párkapcsolatukban lehet némi féltékenység, ne hagyják most párjukat egyedül a kételyeikkel, beszélgessenek.
RÁK
Most csak egyvalakiben lehetnek biztosak, önmagukban. Próbáljanak minél jobban megérzéseikre hagyatkozni, ne kételkedjenek
önmagukban, az csak összekuszálja a szálakat. Munkájukban sok
jó ötletük támad, írják le ezeket. Párjukkal tisztázzanak pár kérdést, itt az ideje.
OROSZLÁN
Most ugyanazt mondja szívük, mint az eszük, ne legyenek önmaguk ellenségei. Tisztázzanak mindent, védjék meg magukat a hamis vádaktól. Munkájuk önmagáért beszél, ezt látják feletteseik
is. Párkapcsolatukra most nem jut sok idejük, azt a keveset töltsék
kellemesen.
SZŰZ
Nagyon pozitív változások indulnak most munkájukban, még akkor is, ha nem értenek rögtön mindent. Pénzügyeikben most ne
döntsenek hirtelen, nem biztos, hogy minden részletet ismernek.
Ha nincs párjuk, most könnyen találkozhatnak valakivel, aki felkelti érdeklődésüket.
MÉRLEG
Őrizzék meg most lelki stabilitásukat, amennyire csak tudják.
Hirtelen változások tanúi a héten, ez kissé megijesztheti önöket. Fontos, hogy saját munkájukra figyeljenek, ne kövessenek
el hibákat. Párjukkal adódhat feszültség, beszéljenek meg mindent egymással. Pihenjenek, amennyit lehet.
SKORPIÓ
Ne hergeljék magukat feleslegesen a héten, csak elrontanának
vele minden eddigit. Hirtelen derülnek ki olyan dolgok most, amiknek eddig pont az ellenkezőjét gondolták. Maradjanak higgadtak,
gondolkozzanak el a továbbiakon. Figyeljenek egészségükre sokkal jobban.
NYILAS
Maradjanak ki minden munkahelyi vitából, ne engedjék, hogy önöket is belerángassák valamilyen ürüggyel. Legjobb, ha csendben
teszik a dolgukat, ne idegeskedjenek. Szerencsére harmóniában
vannak önmagukkal, így nem csapódik le párkapcsolatukon ez a
feszültség.
BAK
Minél előbb rendezzék párjukkal a feszültségeket, különben akár
szakításhoz is vezethet ez a hét. Legjobb lenne kicsit visszavonulni, gondolkozni céljaikon. Ez munkájukra is érvényes, ne idegesítsék fel magukat mindenen. Vigyázzanak epéjükre, erősítsék
immunrendszerüket.
VÍZÖNTŐ
Többnyire harmóniában vannak önmagukkal, próbálják ezt megőrizni a
héten. Minden nagyon gyorsan történik most, de ezt élvezik. Találjanak
új hobbit, sportot maguknak, ez leköti feles energiáikat. Párjukkal találjanak közös célokat, tervezzenek, gondolkozzanak közösen.
HALAK
Kiegyensúlyozott hét elé néznek, ne is vegyenek rész a többiek
vitáiban, ha lehetséges. Rendezzék saját céljaikat, ami elmaradt
munkájukban, azt is sikerül bepótolniuk. Párjuk feszültségét nem
önök okozzák, ne keressenek magukban hibát. Hétvégén lazítsanak ketten, szükségük van rá.

FEBRUÁR 6. SZOMBAT
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:30
11:30
12:30
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Creative chef – főzőműsor
Vihar lett úrrá a rejtett szívemen - portréfilm Almásy Aladárról
Nyugdíjas Egyetem - digitális média
Gázfröccs – autós magazin
Közösségi tér – városok, falvak
Creative chef – főzőműsor
Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
Kertbarát – kertbarátok magazinja
A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
Credo – katolikus krónika
A tetőfedő – kisfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
A magyarság totemállatainak nyomában
A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
Nyugdíjas Egyetem – digitális média
Győri7 – heti hírösszefoglaló

FEBRUÁR 7. VASÁRNAP
06:00
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:30
11:30
12:00
13:00
14:00
14:20
14:40
17:00
18:00
18:45
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Öko-logikus – magazin
Csoportkép – dokumentumfilm
Zooo+ / állatbarátok magazinja
Credo – katolikus krónika
Portré – Kerényi József építész
Creative chef – főzőműsor
Szigetmonostor a béke szigete
Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
Határtalan tudás – Válság a világban és itthon
Szigetmonostor a béke szigete – ismeretterjesztő film
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Az idő vasfoga – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Anna és Berci zöld világa
Gázfröccs – autós magazin
Rejtett tájakon – természetfilm
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló

FEBRUÁR 8. HÉTFŐ
06:00
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Creative chef – főzőműsor
Anna és Berci zöld világa
Építech – házépítők magazinja
Credo – katolikus krónika
Navigátor – 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
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Híradó

FEBRUÁR 9. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

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

FEBRUÁR 6-TÓL 12-IG

Gázfröccs – autós magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Navigátor – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

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

Híradó – Győr és a régió hírei
Félóra decibel – zenei műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

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

Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Közösségi tér – városok, falvak
Anna és Berci zöld világa
Nyugdíjas Egyetem – szennyvíztisztítás napjainkban
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 12. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
09:45
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
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Hogyan élheted az életedet egészségesen?
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
A tojásíró – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Madárkórház – dokumentumfilm (16)
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei

2021. február 5.
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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.

A 2020–2021-es szezon versenykiírásában először csapott össze egymással
a Győri Audi ETO KC és az FTC–Rail Cargo Hungaria. Az FTC legutóbb 2017.
október 31-én tudta legyőzni a Győrt, pedig azóta már nyolc alkalommal találkozott egymással a két együttes.

MARADTAK KÉRDŐJELEK

Szerző: Pulai Saci
Fotó: O. Jakócs Péter

A

idő előrehaladtával a lejáró szerződésű játékosok
ügye is előkerült, így elsőként Fodor Csenge szerződését hosszabbította meg a klub, méghozzá négy évvel. Majd egy másik kulcsjátékos, Veronica Kristiansen újabb hároméves Rába-parti szereplését jelentette be az együttes. Decemberben pedig Estelle Nze
Minko döntött amellett, hogy még két évig biztosan
zöld-fehér mezben szórja a gólokat.

A találkozó 14–14-es döntetlen félidő után 33–27es, azaz hatgólos győri győzelemmel zárult, ezzel a
címvédő megtartotta idei veretlenségét a bajnokságban. A szemfüleseknek feltűnhetett, hogy mindkét csapatnál volt meghatározó játékos, aki nem került a keretbe. A győrieknél Eduarda Amorim sérülés
miatt, míg a vendégeknél Bíró Blanka es Szekeres
Klára sem volt tagja az összeállításnak.

Még novemberben jelentették be, hogy épp a legnagyobb riválistól érkezik két játékos. A balátlövő
Háfra Noémi és a balszélső Schatzl Nadine a nyáron
teszi át székhelyét Győrbe. Egyébként a két játékos
az utóbbi meccsen összesen négy góllal vette be a
most még rivális győri együttes kapuját. Jelena Despotovic érkezését megszellőztette a sajtó, de nem
sokat kellett várni arra, hogy a bejelentés hivatalos
legyen. Ám a legnagyobb meglepetést mégis a délkoreai jobbátlövő, Ryu Eun Hee érkezése jelentette.

A hazai csapat háza táján az elmúlt időszakban több
játékos érkezéséről, távozókról, valamint a hosszabbításokról is lehetett hallani. Ami biztosnak vehető,
hogy az aktív kézilabda-pályafutását befejezi az irányító Görbicz Anita és az átlövő Eduarda Amorim. Az

A csapat jövő évi keretében még vannak kérdőjelek,
hiszen a beálló poszton nem teljes a csapat. Információk szerint folynak a tárgyalások Beatrice Edwigedzsel, akinek nyáron lejár a szerződése. Valamint a vezetőedző hivatalos bejelentése is várat magára…

z első perctől érezhető volt, hogy nem akármilyen összecsapás vette kezdetét az Audi
Aréna Győrben. A női kézilabdaszezon legjobban várt mérkőzése szokatlan volt, ámde nem a
meccs presztízse, hanem az az ötezer zöld-fehér
szurkoló nélküli üres lelátó miatt.

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

>

SPORTHÍREK

<

RENDKÍVÜLI
TÁMOGATÁS
A kormány több mint 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatást
biztosít 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálására. A Győri
Atlétikai Club 35, a Győri Vízisport SE 15 millió forintot kap
ebből a keretből. A korlátozások
miatt jó néhány egyesület nem
tud edzéseket tartani a hagyományos helyszíneken, ez is jelentős pluszköltségeket okozott.
Az egyesületek a 2020. március
11. és 2021. június 30. közötti
kiadásaikra használhatják fel a
rendkívüli támogatást.

MÓDOSULT
A PROGRAM
Jelen állás szerint február 24én, 26-án és 28-án rendezik
meg a budapesti Gabányi
Sportcsarnokban a női kosárlabda Magyar Kupa nyolcas
döntőjét. Emiatt is módosult az
UNI Győr MÉLY-ÚT több mérkőzésének időpontja. A csapat
legközelebb február 13-án a
TFSE-MTK vendégeként lép
pályára. Az M4 Sport élőben
közvetíti a találkozót, ezért az
14.15 órakor kezdődik. Az Magyar Kupa programja miatt február 17-re jött előre a győriek
ZTE elleni hazai bajnokija, ennek kezdési ideje 18 óra. Február 20-án 17 órától a Sopron
Basket elleni hazai rangadóval
hangolnak Iványi Dalma tanítványai a Magyar Kupára.

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu
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IBRAHIMOVIC CSAPATTÁRSA LESZ A 17 ÉVES GYŐRI TEHETSÉG

MILOS MILÁNÓBAN

Álomszerű a történet, amelyet Kerkez Milos, az ETO FC 17 éves futballistája átélhetett a napokban. Az ifjú balhátvédet a labdarúgás történetének
valaha volt egyik legnagyobb legendája, Paolo Maldini szemelte ki, és
kérte klubját, hogy azonnal igazolja is le a magyar–szerb állampolgárságú
focistát. Az AC Milan jelenlegi sportigazgatója, ötszörös Bajnokok Ligájagyőztes a játékosról készült videók alapján néhány perc alatt eldöntötte:
szükségük van Kerkez Milosra, akiért az olasz klub magángépet küldött.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: AC Milan, Vig Norbert

K

aposi Dániel, a játékos menedzsere azt
mondta, a fiatal balhátvédet hosszabb
távon a felnőttcsapat keretében veszik
számításba az AC Milannál, és a jelenlegi szezonban úgy szeretnék felépíteni, hogy nyártól

Theo Hernandez mellett ő legyen a másik bevethető játékos ezen a poszton. Játékosával alapvetően egy nyári váltásban gondolkodtak, azonban
a Milan most akarta szerződtetni Milost.
„Talán nem is kell hangsúlyoznom, óriási lehetőséget kaptunk a sorstól azzal, hogy Milost az
a Paolo Maldini invitálta a Milanhoz, aki szintén
balhátvédként volt világklasszis, és aki külön

kiemelte, hogy ilyen szintű játékos az olasz klub
utánpótlásában ezen a poszton nem található"
– tette hozzá a menedzser.
Kerkez Milos szülővárosában, a Szabadkához közeli vajdasági településen, Újverbászon ismerkedett meg a futball alapjaival, majd az osztrák Rapid Wienen keresztül vezetett két évvel ezelőtt
az útja az ETO-hoz Győrbe. A tehetséges focista
nem volt egy könnyű „eset”, ezért a Rapidnál rövid időt töltött el, végül édesapja ajánlására a
győri Fehér Miklós Akadémiához került, és ebben
az idényben már 16 mérkőzésen lépett pályára
az NB II.-ben az ETO színeiben.

PAOLO MALDINI
NÉHÁNY PERC ALATT
ELDÖNTÖTTE:
SZÜKSÉGÜK VAN
KERKEZ MILOSRA
,,Szó se róla, Milost nem volt egyszerű kezelni,
ezért sokszorosan is köszönettel tartozom az
ETO-nak, hogy annak idején befogadták a fiamat. A klubnál a pályán és a pályán kívül is mindenki segítette, támogatta, oktatta, nevelte,
szerette, nem csoda, hogy Milos otthonra talált
és nagyon megkedvelte az ETO-t" – mondta el
Sebasztijan Kerkez, a büszke édesapa.
Kerkez Milos számára hatalmas megtiszteltetés,
hogy a focitörténelem egyik leghíresebb klubjához, a hétszeres BEK/BL-győztes milánóiakhoz
szerződött. Úgy érzi, az ETO-nál eltöltött időszak
meghatározó volt a pályafutásában, szakmailag
és emberileg is sokat fejlődött.

Az olasz klub magánrepülőgépet
küldött a magyar–szerb focistáért
Győrbe.

„A győri edzőimnek, főként Stark Péternek és
Csató Sándornak nagyon köszönöm, hogy eddig terelgették a pályafutásomat, hogy megtalálták számomra azt a posztot, ahol a legtöbbre
vihetem. Az ETO-nál nemcsak jobb futballista
lettem, de a fejem lágya is benőtt, ezt úgy gondolom, főként annak az időszaknak köszönhetem, amikor a vírus alatt a hotelben több héten
keresztül együtt lehettem a felnőttcsapattal.
Priskin Tamáséktól nagyon sokat tanultam
szakmailag és emberileg egyaránt. Kijelenthetem, az ETO-család lett a második családom,
soha nem fogom elfelejteni, amit itt kaptam!"
A fiatal játékos már a keddi tréningen együtt
edzhetett új csapattársaival, olyan sztárokkal,
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HÚSVÁSÁR

Kocsonyának való húsrészek

TELJES VÁLASZTÉKBAN
folyamatosan kaphatók!

Sertéslapocka

899 Ft/kg
Füstölt szívsonka
J+T Kft.

2899 Ft/kg
Pulykamellfilé

Kerkez Milos az AC Milan legendás hátvédjének,
Paolo Maldininek a jelenlétében írta alá szerződését.

1299 Ft/kg
Marhalábszár

1999 Ft/kg

mint a svéd Zlatan Ibrahimovic, a horvát Mario Mandzukic, vagy éppen az olasz válogatott kapus Gianluigi Donnarumma. Milos néhány napig még a klub akadémiáján, ezt követően pedig majd a hozzá csatlakozó családjával lakik az olasz városban.

Happy Day
narancs

299 Ft/db

,,Kisgyerek korom óta a Juventusnak drukkoltam, de most biztosan változni fog a helyzet,
remélem, a Milan megtartja az első helyét a
mostani bajnokságban. Azon véleményemen
viszont szerencsére nem kell változtatnom,
hogy szerintem Paolo Maldini minden idők
legjobb balhátvédje, Theo Hernandez pedig a
jelenkor egyik kitűnősége ezen a poszton. Érdekes, hogy a francia–spanyol Hernandez
egyébként ugyanúgy kettős állampolgár,
mint én"
Milos elmondta, amennyiben a jövőben választania kellene, mindenképpen a magyar felnőttválogatottban szeretne bemutatkozni, ez a
döntés pedig egyértelműen az ETO-nál eltöltött időszaknak köszönhető.

100%-os, 1 l

Jägermeister
35%-os, 1 l

5999 Ft/db
Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 358 Ft/l
kartonos ár

179 Ft/db
Silan öblítô

900 ml, 443,33 Ft/l

3 darab
vásárlása
esetén

Az olasz klub szakvezetésének
a játékos gyorsasága tetszett meg
elsősorban.

Soós Imre, az ETO FC Győr ügyvezetője: Az elmúlt időszakban Milos számtalan nagy klubnak felkeltette az érdeklődését. Vasárnap reggel az az üzenet várt a telefonomon, hogy azonnal menjek
a klubba, mert a Milan képviseletében Paolo Maldini konkrét ajánlatot készül tenni a játékosunkért.
Ahogy megegyezés született, Milosért különgépet küldtek Budapestre, ezzel utazott el a kötelező
orvosi vizsgálatokra. A fiú nem sokat aludt az elmúlt napokban, de hát ki ne izgult volna a helyében,
óriási dolog lesz az életében, amikor ekkora klasszisokkal fut ki a pályára edzésen. Az akadémiai
rendszer lényege ez lenne, hogy minőségi labdarúgók kerüljenek ki ezekből az intézményekből. Mi
erre büszkék vagyunk, hogy egy legendás topcsapat tőlünk igazolt le egy tehetséget. Az ETO történetében ilyen nagyságrendű üzlet még nem volt.

399 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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