


A győri gitáros, énekesnő Joan Jett I Hate Myself
For Loving You című dalát 34 év után varázsolta
maivá, amit hétfőn, a Győr+ Rádió Best of Magyarok
című műsorában is bemutattunk.
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„Joan Jett ma is aktív világsztár, ő a példaké-
pem. Nem véletlen hívják rock-királynőnek, rám
is nagy hatással volt ” – kezdi rádióinterjúját
Rockmilady. Magyarországon kevésbé ismert
az I Hate Myself For Loving You, mint az I Love
Rock and Roll, mégis ez állt közelebb a győri
énekesnőhöz. Természetesen modern köntöst

ZÚZÓS JOAN JETT COVERREL JELENTKEZETT 

ROCKMILADY
Szerző: Ferenczy Balázs
Fotó: Rockmilady/sajtófotó

is kapott a dal, az eredeti verzióban hallható
Hammond-orgonát gitárral helyettesítették, a
klip különlegessége pedig, hogy Rockmilady
húga, BassSister is gitárt ragadott, akit eddig
főként a dobok mögött láthattunk.

A videoklipet egy nagy hangárban forgatták, a
munkát 2 hónap szervezés előzte meg. A han-
gulat fokozásában a HOG Four Rivers Chapter
Hungary motorosai voltak a stáb segítségére.
A feldolgozások kapcsán okkal félünk attól,

hogy nem lesz méltó az eredeti verzióhoz,
Rockmilady esetében ez a veszély nem állt
fenn. A látvány, az ének, a gitárszóló méltó az
eredeti Joan Jett-es színvonalhoz.

Rockmilady már több világslágerhez nyúlt hoz-
zá, a visszajelzések mindig pozitívak voltak, a
számok pedig magukért beszélnek – Leonard
Cohen Hallelujah-feldolgozását 8 millióan, a
Dire Straits – Sultans of Swing coverét pedig
14 millióan nézték meg.
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Az esküvői szertartásokat is érintették a
világjárvány elleni védekezés miatt be-
vezetett intézkedések. Ezeket betartva

zajlottak a ceremóniák, míg tavasszal maszk nél-
kül és maximum 15-en vehettek részt az esemé-
nyen, addig novembertől már maszkban és a ta-
núkon kívül csak a legközelebbi hozzátartozók le-
hetnek jelen a Zichy-palotában megtartott eskü-
vőn. A párok közül sokan tervezik, ha majd lehet-
séges lesz, méltó körülmények között, a család-
dal, a barátokkal megünneplik a házasságukat,
egyházi keretek között vagy szertartásvezetővel
– emelte ki az anyakönyvvezető. 

Tavaly 1033 pár mondta ki a boldogító igent,
míg egy évvel korábban 1008-an. Sok pár kért

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Nőtt a házasulási és a gyermekvál-
lalási kedv, de emelkedett a válások
száma is – ez derül ki a győri Anya-
könyvi Hivatal tavalyi adataiból. A
részletekről Kun Mária, a hivatal ve-
zetője számolt be lapunknak. 

és kapott felmentést a kötelező 30 napos vá-
rakozási idő alól, az indok a babaváró hitel, a
CSOK-igénylés volt, mert már útban volt a ba-
ba. Mint ismeretes, ezeket a kormányzati tá-
mogatásokat csak házaspárok igényelhetik. A
szakember úgy véli, az elmúlt években ezek a
támogatások, kedvezmények ösztönzőleg ha-
tottak a fiatalokra, ezért nőtt a házasulási és a
gyermekvállalási kedv. 

Az esküvők többségét az elmúlt években álta-
lában hétvégén tartották, tavaly viszont a há-
zasságkötések közel kétharmada kedden és
pénteken zajlott. Ebből az is következik, hogy a
ceremóniára érkezők már nem feltétlenül es-
küvői ruhában, hanem csak ünnepi öltözetben
álltak anyakönyvvezető elé. 

„Csak beszaladunk két tanúval aláírni a papíro-
kat” – idézte a házasságkötési szándékukat
bejelentők gyakori mondatát Kun Mária. Míg
korábban egy évre előre bejelentkeztek, ma-
napság a lehetséges leghamarabbi időpontot
keresik, foglalják le a párok. 

Annak ellenére, hogy gyakorlatilag le van zárva
az ország, 46 külföldi állampolgár kötött há-
zasságot Győrben, többségében szlovákok, uk-
ránok, szerbek, de volt dél-koreai, török, kínai,
osztrák és ausztrál is. 

Bejegyzett élettársi kapcsolat 2 volt tavaly és
már idénre is van jelentkező. A válások száma
tavaly 295, egy évvel korábban 252 volt. 

Az elmúlt évben 3093 gyermek született
549-cel több, mint 2019-ben. A lányoknak
leggyakrabban Anna, Hanna, Léna, Zoé, Olí-
via, Boglárka, Emma, Jázmin, Zsófia, Róza ne-
vet adtak. A fiúknál a népszerűségi sorrend:
Máté, Dominik, Bence, Dániel, Zalán, Noel,
Milán, Áron, Benedek, Botond, Levente, Zé-
tény. Divat, hogy a szülők különleges nevet
választanak gyermeküknek. Tavaly többek
mellett Áfonya, Bié, Dzsamilla, Helza, Nia, Re-
zeda, Rózabella, Szira, Száva, Szabóca, Mici,
Gemma, Ziva, Bítia, Tíra és Zelda nevű lányo-
kat anyakönyveztek. A fiúk esetében találunk
Bajnok, Ben, Bors, Beriá, Doma, Dáriusz, Hek-
tor, Junior, Merse, Náron, Laurent, Mateó, Só-
lyom, Szven, Trisztán, Tétény, Nadira és Sze-
verin névre keresztelt gyereket is.    

Az elmúlt évben 2805 honfitársunk hunyt el,
478-cal többen, mint egy évvel korábban. En-
nek oka nem csupán a járványban keresendő,
hanem annak is betudható, hogy a győri Petz
Aladár Egyetemi Oktató Kórház egyre nagyobb
területet lát el, egyre jelentősebb szerepet tölt
be a magas szintű gyógyításban, a regionális
ellátásban – hangsúlyozta a hivatalvezető. 

ANNA ÉS MÁTÉ A LEGNÉPSZERŰBB BABANEVEK

TÖBB HÁZASSÁG, TÖBB GYEREK, TÖBB VÁLÁS
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Enni jó. Kifejezett életöröm az ember
mindennapjaiban. Mármint, ha az
ebéd az ízízlésünknek megfelelő. A

Covid–19 vírus a fertőzöttek sokaságának
átmenetileg teljesen eltompította a szaglá-
sát és az ízérzetét. Akik ezt átélték, tudják,
hogy ízek nélkül csupán kötelező, örömtelen
táplálékpótlás az étkezés.

Kedvenc ízízlésünk már gyerekkorunkban ki-
alakul. A táplálkozásnak külön tudománya
van, mely azzal is foglalkozik, hogyan lehet
finom, vonzó, ugyanakkor egészséges éte-
lekre szoktatni a gyerekeket. Ez persze sok-
szor pénz kérdése, ráadásul az iskolások
már viszik magukkal otthoni étkezési szoká-
saikat, melyek érthető módon nem minden-
ben egyeznek meg a menzák kínálatával.

Több iskolába is elkísértük a polgármes-
tert. A ménfőcsanaki Petőfi-iskola előtt is
vártunk rá, az udvar tele biciklivel, a kerí-
tés tetejére valaki kesztyűt húzott, az aj-
tónál a járvány által módosított házirend
olvasható. Egy idő után kiderült, hogy a
Petőfi-iskola nem éppen korszerű és tá-
gas étterme a Győzelem utcában találha-
tó. Átautózunk, ahol a parkolóban egy fia-

tal anyuka kétségbeesetten keresett vala-
mit, benézett az autók alá. A pénztárcáját
veszítette el, benne volt a pénze és min-
den irata. Szerencséjére az iskola igazga-
tója találta meg.

Az érkező polgármester egyenesen az ét-
kezőbe ment. A Petőfi-iskolába csaknem
hatszáz gyerek jár, közülük 380-an men-
zások, őket kell naponta két óra alatt meg-

ebédeltetni. Az elsősöket külön kis étte-
remben fogadják. 

Daragaluska-leves, finomfőzelék, ja és
Dörmi maci – sorolják a már ebédből ér-
kező negyedikesek a polgármesternek. A
többségnek ízlett az ebéd. Azért elhang-
zott az is: Megettem, de a rántott húst
sokkal jobban szeretem. Én is, de nem le-
het mindennap rántott húst enni – jegyzi

Panasz érkezett a győri iskolai menzákra. Az internetes közösségi térben
az aggódó szülők írtak különböző, gyakran egymásnak ellentmondó 

kommenteket. Többen az iskolai menzai ételek minőségét kifogásolták, 
állítólag a gyerekek által elmondottak alapján. 

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úgy döntött, hogy kezdeményezi 
a szolgáltatónál a panaszok haladéktalan vizsgálatát, de saját tapasztalataira is

támaszkodik, ezért délidőben elment ételt kóstolni az iskolákba. 
Odaült a gyerekekhez is, akik őszintén elmondták, 

mi ízlik nekik, és mi nem.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, 

O. Jakócs Péter

A POLGÁRMESTER VÉGIGKÓSTOLTA 
AZ ISKOLAI EBÉDEKET

MENZAMUSTRA
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meg a polgármester. Azért én szívesen
megpróbálnám – vigyorog a fiú.

Az étterem most éppen üres, de mindjárt
jönnek a másodikosok. Az önkiszolgálás
gyors, az ebéd meleg, a finomfőzelék
mellé kenyérszelet formájú fasírozott jár.
A feleségem finomabbat főz, de hát a
menzát nem lehet a házi koszthoz hason-
lítani – fogalmaz a polgármester az első
falatok után. – Ez egy közepesen jó, ízle-
tes menzaebéd.

Betódulnak a gyerekek. A polgármester leül
négy diák közé. Hármuknak ízlik az ebéd,
Bence azonban pár falat után ott hagyja. Ő
más kajából is csak ennyit eszik – árulkodik
a társa. Figyelj, reggel nyolctól itt vagy, nem
lesz erőd, enni kéne. Legalább a macit edd
meg – agitálja a polgármester. Na jó, adja
meg magát a gyerek, aztán hozzáteszi:
szoktam focizni, akkor sem eszem többet,
mégis van erőm. 

Kinek mi a kedvenc étele? – kérdezi a pol-
gármester. Hárman természetesen a rántott
húst nevezik meg, Márk a fácánlevest. Egy
gyermek nem evett ebédet – mondja már
kifelé menet dr. Dézsi Csaba András. –  El
kell gondolkodnunk azon, nincs-e lehetőség

arra, hogy esetleg két menüből tudjanak vá-
lasztani a tanulók. Ez még nem ígéret, meg-
vizsgáljuk, van-e realitása.

Az Arany János-iskolában ugyanez a menü,
de más konyha főzte. A fasírozott itt pogá-
csa alakú, a Dörmi maci helyett az egészsé-
gesebb Túró Rudit adják. Ez a menü fino-
mabb, ízletesebb volt az előzőnél – sum-
mázza tapasztalatait a polgármester.

Amikor eljutottak hozzám az iskolai menük
minőségével kapcsolatos kifogások, azonnal
kértem az Eatrend Arrabona Zrt. vezetőit,
hogy haladéktalanul keressék meg a pana-
szok okát és orvosolják azt – mondja dr. Dé-
zsi Csaba András, miután öt iskolát is végig-
járt. – A cég válaszlevélben tájékoztatott ar-
ról, hogy felvették a kapcsolatot a szülőkkel,
illetve egy felületet is létrehoztak a honlap-
jukon, ahol közvetlenül is bejelenthetők az
észrevételek. Örültem a szolgáltató válaszá-
nak, mert úgy gondolom, hogy a legcélrave-
zetőbb az érintettekkel való kommunikáció.
Ezzel együtt úgy döntöttem, hogy utánajá-
rok a dolognak, és magam is megkóstolom
azt az ebédet, amit a gyerekek kapnak.   Vol-
tam a nádorvárosi, a Petőfi-, az Arany-, a
Váci- és a gyárvárosi iskolában. Nem volt
mindenhol egyformán ízletes az étel, de

nagy eltéréseket nem tapasztaltam. Vala-
mennyi megkóstolt ebéd megfelelt a men-
zák megkövetelt színvonalának, tápérték-
ben, választékban és ízben is. Ezt erősítették
meg a gyerekekkel történő csoportos és
egyéni beszélgetéseim is. 

Az Eatrend Arrabona Zrt. a szolgálta-
tásaival kapcsolatos észrevételeket a
www.eatrend.hu/minosegbiztositas
oldalon várja, ahová az érintett intéz-
mény megjelölésével küldhető el a
bejelentés.
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Afordulatos bűnügyi vígjáték cselekmé-
nye Roger Windle Pilkington: A folyó Ne-
pomukja című regényéből született, a

Győrött őrzött Szent László herma elrablása és
megtalálása köré épült. Alexander Paal (Paál
Sándor) hazánkból elszármazott angol filmpro-
ducer tervei szerint, tőkével és korszerű tech-
nikával készíthet egy látványos és izgalmas fil-
met, amellyel bemutatja a világnak a ’60-as
évek eleji Magyarországot. 

A győri forgatás
A győri forgatás augusztusban négy helyszínen

GYŐRBEN FORGOTT AZ ARANYFEJ
Az aranyfej az első közös amerikai–magyar koprodukcióban készített,
egész estés, színes játékfilm volt, melyet Győrött, Esztergomban, Vi-
segrádon, Szentendrén és Budapesten, valamint Londonban forgattak
1963-ban. Filmtörténeti érdekesség, és ma már kortörténeti doku-
mentum is több szempontból.

zajlott: a Székesegyháznál, a Lépcső közben, a
piaci jelenetek a Gutenberg téren, a hajós jele-
netek a Mosoni-Duna és a Rába összefolyásá-
nál, illetve a Rába-parton. A filmben nem az
eredeti Szent László hermát láthatjuk, hanem
Szabó Ferenc, az Állami Pénzverő iparművésze
által készített másolatok, bronzból és gipszből.
A két hétig tartó győri filmforgatást követően,
szeptemberben az angol filmeseket, amerika-
iak váltották fel. James Hill rendezőt kötele-
zettségei elszólították, az amerikai Richard
Thorpe vette át a helyét. Az új rendezővel új
színészek is érkeztek a filmbe, a győri felvéte-
lek pedig kikerültek belőle, illetve erősen átala-
kultak. Az operatőr Hildebrand István volt, aki
a legmodernebb technikai eszközökkel örökí-
tette meg a jeleneteket.

Főszereplő: Esztergályos Cecília
Az angol és amerikai művészek mellett az egyik
főszerepet Esztergályos Cecília kapta, ő maradt
az amerikai változatban is. Anne-t, a fiatal ma-
gyar lányt alakító Kossuth-díjas színésznő így
emlékszik vissza a forgatásra: „Elküldtek egy
angoltanárt a lakásunkra – aki egykor az édes-
apámat is tanította –, hogy tanuljam meg Anne
szerepét. Nem beszéltem angolul, de a szere-
pet megtanultam. Húszéves voltam, a Pécsi
Balett szólótáncosa, nem voltam színésznő, de
ez akkor már a harmadik filmfőszerepem volt,
az 1961-es Szabó István rendezte Te, majd a
Markos Miklós Tücsök című mozija után. A fil-
met először Győrben forgattuk egy angol ren-
dezővel, ám a film menet közben jelentős vál-
tozásokon esett át. Az amerikai rendezővel a
szereposztás is nagymértékben átalakult. Így
az én angol fiú partneremet is felváltotta egy
amerikai színész, Jess Conrad, akivel nem pasz-
szoltunk össze. Ő ahhoz volt szokva, hogy el-
ájuljanak tőle a nők, én meg nem ájultam el tő-
le, de ő ehhez kénytelen volt jó arcot vágni. A
szerep szerint szerelmi szál szövődött közöt-
tünk, és én már akkor, akár a fallal is el tudtam
játszani, hogy szerelmes vagyok belé. Arra em-
lékszem még, hogy nyár volt, és a Dunán egy

EGY FILMES EMLÉK NYOMÁBAN 

Fotó: Fortepan/Hunyady József

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Archív képek
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hajón forgattunk, kellemes emlékeim vannak.
Nagy Sanyi, aki később Ádám Tamás néven lett
ismert színész, 11 éves győri kisfiúként, a for-
gatáson lett belém szerelmes, és elhatározta,
hogy én leszek a felesége. Lettem is a felesége,
a Família Kft.-ben, mi voltunk dr. Szépék.  Ezt
az elhatározását azonban csak 40 évvel később
árulta el nekem. Az aranyfej egy kedves film
volt, amelyben kis történet keretében szépen
bemutatták Magyarországot.”

A kezdő változatban még Pécsi Ildikó, Básti La-
jos, Fónay Márta szerepelt. A bemutatott film-
ben Buddy Hackett, George Sanders, Jess Con-
rad, Denis Gilmor mellett magyar részről vi-
szonylag jelentősebb szerepet Pécsi Sándor,
Makláry Zoltán, Kibédi Ervin és Ungvári László
kapott, valamint mellékszereplőként Csákányi
László, Darvas Iván, Garas Dezső is feltűnik. 

A kritikák
Végül az elkészült filmet 1964. december 10-
én kezdték játszani a mozik. A korabeli híradá-
sok szerint a győriek nagyon várták, hogy a jól
ismert városrészeket, a kedvenc színészeiket a
filmvásznon is láthassák. Csalódniuk kellett. A
győri felvételek nagy részét ugyanis a rende-

zőváltozásnál kivágták, és az újraforgatott ré-
szeket máshol vették fel.  

De nem csak a győriek csalódtak. Lázár István
a Köznevelés 1965. évi 2. számában így írt róla:
„Az aranyfej néhány látványos tájképe és ked-
ves epizódja ellenére is elkedvetlenített. Meg-
értjük, hogy a nemzetközi piacra (s idegen pén-
zen) mutatós, könnyed, szórakoztató filmet kell
készíteni. De ebben az együgyű meséjű, még a
maga gyermeteg logikájához sem hű, rózsaszín
sematizmusba mártott filmben még az épülő
Erzsébet híd is csak amerikai méretű kulisszá-
nak tűnt, melyet a forgatás után gyorsan le-
bontanak...”

Lengyel Sándor operatőr kollégánk, filmes
szakértő, egykori filmklubvezető Az aranyfej
létrejöttének történelmi hátterét elevenítette
fel. Annak idején édesanyja nagy filmrajongó-
ként figyelemmel követte a győri forgatást,
Sándor pedig az elbeszélései alapján több íz-
ben is kutatta a film győri vonatkozásait, hát-
terét, de falakba ütközött, ködösített vála-
szokra bukkant. A szakember elmondta, a
film a ’60-as évek elején készült, amely a Ká-
dári kultúrpolitikában az enyhülés időszakát

jelentette, a szocialista Magyarország ezzel a
filmmel is demonstrálni kívánta, hogy itt min-
den rendben van, minden szép és jó. 1956
után ez volt az első koprodukcióban készült
film. Valószínűleg finanszírozási gondok miatt
cserélődött le a stáb angolról amerikaira, de
máig nem sikerült pontosan kideríteni, mi volt

a valós indok. A történet a herma elrablása
köré épül, amely jelképe a magyar történel-
münknek, a velünk élő győri múltunknak, de
az a film méltatlanul jelenítette meg a szent
ereklyét – hangsúlyozta az operatőr. „Ez a
film nem jó, nincs dramaturgiája, nincs íve,
vontatott, nem véletlen, hogy ma nincs a köz-
tudatban. Ezt a történetet újra fel kellene dol-
gozni, hiszen maga a herma a jelképével, a
misztikumával, a győri helyszínekkel, krimi-
ként akár egy hollywoodi szuperprodukció is
lehetne – vélte Lengyel Sándor.

A film felújított angol változata 2013-ban
készült el, a Youtube-on tekinthető meg.
A magyar nyelvű mozit pedig a Videakid
tette ingyen hozzáférhetővé. 

Fotó: Fortepan/Inkey Tibor
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Ki ne ismerné Blaha Lujzát, a magyar
színháztörténet egyik legnagyobb, leg-
ünnepeltebb alakját, akit az 1800-as

évek második felében, az 1900-as évek ele-
jén sztárként köszöntöttek mindenütt. Az ta-
lán már kevésbé ismert, hogy a nemzet csa-
logányának pályája Győrből indult. Édesapja
még honvédként vett részt az 1848–49-es
szabadságharcban, majd feleségével együtt
vándorszínésznek állt. Lányuk Reindl Ludovi-
ka néven született (később, nevelőapja után
Kölesi néven is említették) 1850. szeptember
8-án, hétéves volt, amikor a család Győrbe köl-
tözött. A Lépcső köz 2. szám alatt laktak, az
egykori „Bárány Szálló” mellett, vagyis a Káp-
talandombra vezető lépcsőnél. A kis Lujza az
orsolyita apácák zárdai iskolájába járt, és ké-
sőbb is jó érzésekkel gondolt vissza erre az
időszakra, visszavágyott Győrbe. Az iskola
mellett gyermekszerepeket játszott az édes-
anyját is foglalkoztató győri társulatnál, a Radó-
szigeten. Innen indult pályája is, hiszen a Kol-
dusnő című darab bemutatása után a kor szí-
nikritikusa, dr. Kovács Pál (könyvtárunk név-
adója) így írt a Győri Közlönyben: „Dicsérettel

TUDTAD-E VÁROSUNKRÓL?

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

GYŐRBEN DALOLT ELŐSZÖR 
A NEMZET CSALOGÁNYA

kell ma megemlítenünk Kölesi Lujzát, ki Mari,
a gyáros kisleányának meglehetősen nagy
szerepét meglepő színpadi otthonossággal,
természetességgel és minden akadozás nélkül
játsszá, miért méltán elő is tapsoltatott. Ajánl-
juk szüleinek a kedves kis gyermek további
szorgalmas képeztetését, mert ily rejtett kis
bimbókból nyílnak később a büszke rózsák!” –
Dr. Kovács Pálnak igaza lett, mert valóban, a
Győrben bimbózó tehetségből ünnepelt sztár,
a nemzet csalogánya lett.

A színésznő nem csak gyerekként, de később
mint felnőtt színésznő is játszott városunkban,
ahol ünnepelve, telt házas előadásokon kö-
szöntötték. Halálát követően a Győri Jótékony
Nőegylet védnöke teadélutánt rendezett, és az
ott összegyűlt adományokat Blaha Lujza em-
léktáblájának elkészítésére ajánlotta fel. Az
emléktáblát 1927. október 30-án leplezték le,
ami azonban az évek során eltűnt. A Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Női Vállalkozói Klubja kezdeményezésé-
re, 2020-tól ismét tábla emlékeztet Blaha Luj-
za győri éveire. Nem mellesleg Jászai Mari, a
legnagyobb magyar tragika is Győrben gyere-
keskedett, a Deák Ferenc út 6. szám alatt la-
kott (ma Aradi vértanúk útja). 2015 óta erről is
emléktábla tanúskodik.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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HÍREK RÖVIDEN

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• 

SZOCIÁLIS GONDOZÓ

ÁPOLÓ

KARBANTARTÓ
•

munkakörben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

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

hr@eeszi.hu

Az Audi Hungaria a régió legnagyobb
munkaadójaként meghatározó szere-

pet tölt be a társadalomban és segít a krí-
zishelyzetben is. Ennek jegyében a vállalat,
egy győri gyártású Audi Q3-as autót bo-
csát a Vöröskereszt rendelkezésére, hogy
a szervezet még hatékonyabban tudja el-
látni feladatait a régióban. A Magyar Vö-
röskereszt 2020 márciusa óta folyamato-
san segíti az Országos Mentőszolgálatot a
járvány elleni küzdelemben. Ezenkívül az
autót véradáshoz és szociális tevékenysé-
gek végzéséhez is használni fogják.

Négykarikás autó a Vöröskereszt szolgálatában 

Nem sok ember él Győrben – a legfiatalabbakat le-
számítva –, aki ne ismerte volna Szük Ödönt, a Kisal-
föld Pro Urbe díjas fotósát, aki jellegzetes táskájával
minden eseményen jelen volt, a köztes időben pedig
a várost járta fotós témák után kutatva. Több ezer kép
maradt utána, melyek mind-mind megmutatnak va-
lami fontosat vagy érdekeset Győr életéből. Dönci
február 17-én lett volna 80 éves. Képeiből online ki-
állítást szerveztek, amely a http://hellogyor.hu/szuk-
odon-emlekkiallitas/ oldalon tekinthető meg.

Szük Ödönre emlékeznek

Tizedik alkalommal indít nemzeti konzultációt a
kormány, ezúttal az újraindításról és annak mi-
kéntjéről mondhatják el véleményüket a magya-
rok. A kormány a beérkező válaszok fényében dönt
majd a kérdésben, vagyis ezúttal is döntő fontos-
ságú az emberek véleménye arról, jöjjön az enyhí-
tés vagy maradjanak a szigorítások. A konzultáció
a héten indul, a járványhelyzet miatt online formá-
ban, a kérdőívet pedig ugyanazon a felületen lehet
kitölteni, ahol az oltásra is lehet regisztrálni. Győr
polgármestere és országgyűlési képviselője is
részvételre buzdít az online konzultáción. 

Elindult az online konzultáció

Január 31-től 500 ezer forint
pénzbírsággal, valamint a forgal-

mi engedély és a rendszámtábla be-
vonásával is járhat, ha valaki sza-
bálytalanul vontat vagy szállít na-
gyobb méretű, túlsúlyos rakományt.
Ez főleg a hazánkon átutazó, úgy-
nevezett autónepperekre jellemző,
derül ki a rendőrségi statisztikákból.
Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium szigorított a büntetési
tételeken, így szerencsés esetben
akár el is tűnhetnek a magyar utak-
ról, a köznyelvben csak „horrorkara-
vánoknak” nevezett járművek. A
megyében február elseje óta több
mint 100 esetben intézkedtek a
„horrorkaravánokkal” szemben. 

Ajárványhelyzet miatt növekvő tendenciát mutat a győri könyvtár online kölcsönzőinek szá-
ma. Múlt pénteken 77 olvasó tetetett félre könyvtári dokumentumokat, többségében

könyveket saját részre, ez egy átlagos kölcsönzési napnak számít az intézménynél. Telefonon
és e-mailben egyaránt lehet jelezni az igényt, sőt, beiratkozásra is lehetőséget nyújtanak a
járványhelyzet alatt a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai. Az előre össze-
gyűjtött  anyagot személyesen lehet átvenni a könyvtár bejáratánál. 

Egyre többen kölcsönöznek online

Eltűnhetnek
a „horrorkaravánok”?
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„A győri ETO történelmi értéke a városi és az országos
sportéletnek, hiszen az elmúlt 117 évben rengeteg ki -
emelkedő sikert ért el a csapat. Bajnoki és kupagyőzelmek,
BEK-elődöntő és három olimpiai bajnok válogatott, csak
hogy a legjelentősebbeket említsem” – fogalmazott Sze-
les Szabolcs alpolgármester, aki Granát Gáborral, az ETO
marketingvezetőjével közösen jelölte a klubot az értéktár-
ba. „A mi barátságunk hosszú időre nyúlik vissza, összeköt
minket a foci és az ETO szeretete. Mindketten úgy gon-
doljuk, hogy a klubnak ott a helye a megyerikumok sorá-
ban, ezért is a közös jelölés, amit nem mint az önkormány-
zat és az ETO képviselői, hanem mint magánemberek te-
szünk meg, akiknek zöld-fehér a szíve.”

Granát Gábor hozzátette, az ETO a legrégebbi városi
sportegyesület, amely jelenleg kétszáz dolgozót foglal-
koztat, és mintegy háromszáz gyerekkel foglalkozik. „Az
utánpótlás-nevelés minőségét jól jellemzi, hogy az U19-
es korosztályban öt válogatottunk van, de a többi aka-
démiai korosztály is sok válogatott játékossal büszkél-
kedhet.” Mint mondja, az ETO az elmúlt több mint egy
évszázadban a város szerves részévé vált, sok értéket
adott, és eredményeivel nem csak Győr, de az egész
nemzet hírnevét öregbítette, ezért kezdeményezik az
értéktárba való felvételét.

MEGYERIKUM 
LEHET AZ ETO FC

A Győri Balett, a Szent László herma, a fröccs, vagy épp a
Győri Audi ETO KC is része a megyei értéktárnak. Szeles Sza-
bolcs alpolgármester és Granát Gábor, az ETO FC marketing-
vezetője a zöld-fehér futballklubot is felterjesztette a me-
gyerikumok sorába.
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

A maszk egy kötelező mindennapi
darab lett, amit lehet szeretni vagy
utálni, egy biztos: el kell viselni. Ak-
kor már miért ne tegyük úgy, hogy
mindenkinek jobb legyen? Szóval a
divat a maszkokat is utolérte.

Lassan egy éve annak, hogy az orrot és szá-
jat eltakaró maszkok az életünk részévé
váltak. A hölgyek mindig is szerették ma-

gukat különféle ékszerekkel, sminkekkel díszíteni,
viszont ez az időszak egy kicsit átszabta a megszo-
kottat. Hogy mennyire, arról Németh Judit mesélt
nekünk, aki testvérével egy bizsuboltot üzemeltet,
s ahol egyre inkább keresett termék a maszk. 

„Az utóbbi hónapokban a smink egy kicsit háttér-
be szorult, mert rúzsozni eleve szinte lehetetlen,
és sokan a szemfestést is hanyagolják most, fő-

MUSZÁJBÓL, DE DIVAT LETT A MASZK 
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter 

leg ha szemüvegesek. A nagy, lógós fülbevalók-
nak sem kedvez a maszk, inkább a bedugós vé-
gűeket hordják, abba kevésbé akadnak el a
maszkpántok, kevésbé hagyják el őket. Viszont
a nyakláncok előtérbe kerültek, sokkal többen
keresik a feltűnőbb, nagyobb geometriai formá-
kat, gyöngyöket. Sokaknak a munkahelyen is
maszkban kell lenniük, egy-egy ilyen kiegészítő-
vel feldobhatják az öltözéküket”  – mesélte Judit
a tapasztalatokat, aki azt is elárulta: eleinte nem
szerettek volna maszkokat árulni, de akkora volt
rá az érdeklődés, hogy engedtek. 

„A többször is használható, mosható maszkok
váltották fel az orvosiakat, s azt vettük észre,

hogy az emberek most már a maszkokkal is
üzennek: megmutatják a személyiségük egy
szeletét, a kedvenc zenekarukat, az életstílu-
sukat vagy épp az aktuális hangulatukat is. Van,
aki az öltözékéhez igazítja a maszk színét, sőt
olyan is, aki a táskájához. Fontos lett, hogy mi-
lyen maszkot viselünk. Vannak olyan munka-
helyi közösségek, ahol minden csaj egyforma
maszkot hord, s most nem a céges lenyoma-
tosra gondolok.”

S már mutatja is Judit, hogy bizony hódítanak
a lepkés, virágos, hangulat polipos, pöttyös, le-
opárd mintás, kedvenc kiskutyás, kiscicás
maszkok. A kínálat gazdag, s mindenki megta-
lálhatja azt, ami neki a legjobban tetszik. 

„Van, aki az egész családnak bevásárol, a férfiak-
nak egyszínű feketét, vagy valami feliratosat,
esetleg olyat, ami melegebb éghajlatra küldi a
covidot.  Akad olyan vevőnk, aki direkt kérte, hogy
olyat hozzunk, amin az a fajta kiskutya van, mint
amilyen az ő kedvence. Az évszakok változása is
befolyásolja a maszkviseletet. Karácsony előtt a
télies, hóemberes, mikulásos árut keresték, most
pedig már a tavaszias hangulat veszi át a helyü-
ket. Megértjük az embereket, valahogy mindenki
próbálja könnyebbé tenni a muszáj viseletet. A
divat pedig már sokszor bizonyította, hogy
gyógy ír a léleknek. S ahogy látjuk, még ebben a
nehéz helyzetben is az” – zárta Judit, s már sie-
tett is, hiszen egy hölgy éppen egy kiskutyás
maszk felől érdeklődött. 

HÓDÍTANAK A LEPKÉS, HANGULAT POLIPOS, KEDVENC HÁZIÁLLATOS DARABOK
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Győri gyökerei ellenére, csak az utóbbi tíz év-
ben él és dolgozik városunkban. Honnan és
hogyan indult életútja?
Édesapám lébényi születésű, később azonban
Győrbe kerültek. Nagyszüleim a Bem tér kör-
nyékén éltek. Édesanyám mezőörsi, de Győrben
végezte tanulmányait. Szüleim a közös életüket
Móron építették fel. Egy boldog, összetartó csa-
ládot alapítottak, amelyben öcsémmel nagy
szeretetben nevelkedtünk. Móron a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolába jártam, ami egy német
nemzetiségi iskola volt. Német tanítóimnak és
tanáraimnak köszönhetően szerettem meg a
német nyelvet. Középiskolai tanulmányaimat
Pécsen, a Leőwey Klára Gimnázium Német
Nemzetiségi Tagozatán végeztem. Nagyapám
közel 40 évig kántortanítóként tevékenykedett
Mezőörsön, édesanyám is a pedagógus pályát
választotta. Ebben az elhivatott légkörben nőt-
tem fel, így számomra is egyértelmű volt, hogy
tanítani szeretnék. A német nyelv mellett a tör-
ténelmet kedveltem leginkább, e két szakot vá-
lasztottam. Először úgy volt, hogy maradok a
pécsi egyetemen, de adódott egy lehetőség,
hogy ösztöndíjjal az NDK-ban lehet tanulni. Ezt
megpályáztam és elnyertem.

Hogyan hatottak önre a németországi egyete-
mi évek?
Az akkori NDK-ban, Greifswald város egyete-
mén tanultam. Majdnem végzős voltam, ami-
kor megtörtént Kelet- és Nyugat-Németország
egyesítése. Ez egy újabb választás elé állított,
dönthettem úgy, hogy egy NDK-s végzettség-
gel térek haza, de felajánlották azt is, hogy ha
még kint maradok, akkor nyugat-németországi
végzettséget kapok. Maradtam, így hat és fél
év alatt szereztem meg az első diplomámat,
majd kétéves iskolai gyakorlat és egyetemi

Kata életútja példaértékű, ízig-vérig pedagógus, génjeiben örökölte a
gyerekek, a tanítás iránti szeretetét. Lelkes, energikus szervező, a fo-
lyamatos megújulás, az élethosszig tartó tanulás híve. Borkirálynő,
borlovag, és megszállott kézilabda-rajongó. Minden gesztusából erő-
teljes életszeretet árad. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó:  O. Jakócs Péter

képzés (Freudenberg, Siegen) következett, így
közel tíz évet töltöttem Németországban.

Mégis hazajött. 
Nem volt kérdés. Olyan szerencsés voltam,
hogy amikor visszajöttem Magyarországra,
rögtön kaptam állást a móri Táncsics Mihály
Gimnáziumban. Tizenhat éven át tanítottam
ott, amikor is megláttam az induló győri Audi-
iskola állásajánlatát. 

Ne szaladjunk ennyire előre. Meséljen a móri
évekről, hiszen a tanításon túl, sok minden kö-
tődik ott az ön nevéhez.
A borkultúra ápolása nagyon nagy szerepet ját-
szik az életemben. A bor szeretetét és tiszte-
letét édesapámtól tanultam, a családi pincé-
szetben ismerkedtem meg a borkészítés ha-
gyományaival és tudományával.  Édesapám ál-

„BÜSZKE VAGYOK ARRA, HOGY AZ AUDI CSALÁD TAGJA LEHETEK” – INTERJÚ TÁLOS KATALINNAL

NEGYVENEN TÚL IS LEHET 
ÚJRAKEZDENI
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ma volt a családi borászat, amelyet a semmiből
hozott létre és közel két évtizeden át fent is
tartott. A barátnőimmel alapító tagjai voltunk
a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének, édes-
apám pedig alapító nagymestere volt a Brindisi
Szent Lőrinc Borrendnek. Ennek a borrendnek
vagyok én is a borlovagja. A Móri Bornapokat
1934 óta ünnepli a település, a mára már egy-
hetes fesztivállá alakult eseménynek 16 éven
át voltam a háziasszonya. 1998-ban német
mintára megszerveztük az első borkirálynő-
választást, melyre a barátnőimmel be is nevez-
tünk. Ez nem szépségkirálynő-választás, itt kü-
lönféle szőlővel, borral kapcsolatos elméleti és
gyakorlati feladatokat kell teljesíteni. Én bizo-
nyultam a legjobbnak, én lettem a Móri Borvi-
dék első borkirálynője. Büszke vagyok arra,
hogy több tanítványom is követte a példámat.
Az évek során sokan indultak a borkirálynő-vá-
lasztáson, néhányuk fejére a korona is felkerült.
Többen foglalkoznak borokkal, borászok lettek.
Jó érzés, hogy nemcsak mint pedagógus, ha-
nem az élet más területén is példakép lehetek. 

Milyen bort fogyaszt szívesen?
A száraz, fehér bort kedvelem. Tradicionálisan
a móri ezerjót, és a borvidéken újonnan diva-
tossá vált generosa mellett a rizlingszilvánit, a
traminit. Elvégeztem a bor- és pálinkabírálói
tanfolyamot is, ezért gyakran hívnak különféle
borversenyek zsűrijébe. Nemcsak a Móri Bor-
napok visszatérő vendége vagyok, de a Győri
Bornapokért is rajongok. Családi utazásaim so-
rán is elsősorban a hazai és külföldi borvidéke-
ket keresem fel, ahol újabb borbarátokra te-
szek szert, és máig sokat tanulok. 

Az érdeklődési köre azonban sok másra is ki-
terjed.
Hu-Mór-kák néven amatőr színjátszó csopor-
tot működtettünk a barátaimmal, ahol gyer-
mek- és felnőttdarabokat egyaránt bemutat-
tunk, valamint felléptünk az ünnepségeken,
megemlékezéseken. Hobbim a néptánc, né-
met nemzetiségi néptáncoktatóként sok gye-
reket tanítottam, csoportjaimmal számos fel-
kérésnek eleget tettünk, többek mellett a

Sváb bálokon léptünk fel. Mára ez az oktatói
feladatom megszűnt, de ha tehetem, még
mindig táncolok. 

Tíz évvel ezelőtt újabb fontos döntést kellett
meghoznia az életében. 
Az akkor induló új győri Audi-iskola álláspályá-
zata felkeltette az érdeklődésemet. Behívtak el-
beszélgetésre, ami nagyon jól sikerült. Így dön-
tenem kellett, vállalom-e a költözést, élek-e az
újonnan felkínált lehetőséggel. Belevágtam, a
kislányommal és a párommal Győrbe költöz-
tünk, új életet kezdtünk. Az első év igazi szakmai
kihívást jelentett, hiszen a gimnáziumi munkám
után itt ötödikes, hatodikos gyerekeket kellett
német nyelven történelemre oktatni. Egy évvel
később kineveztek az Audi Hungaria ÁMK ma-
gyar tagozat vezetőjének. Az intézményben
nagy hangsúlyt fektetünk a fejlődésre, a meg-
újulásra, ezért képzéseken, továbbképzéseken
veszek részt, ahol olyan új ismeretekre teszek
szert, amit a napi munkám során tudok alkal-
mazni. Nagyon élvezem, hogy egy kívül-belül
sokszínű iskolában dolgozhatok. Úgy vélem, a
név kötelez – kiváló minőséget jelent. Ez ugyan-
úgy vonatkozik az iskolánkban folyó oktatásra,
mint az Audi prémium járműveire. Lelkiismere-
tesen, lelkesen és magas színvonalon azért dol-
gozunk, hogy minél jobb eredményeket érjünk
el és diákjaink sikeresen megállják a helyüket
bárhol a világban. Ennek a törekvésnek egyik
legszebb elismerése, hogy 2019-ben elnyertük
a „Kiváló külföldön működő német iskola“ címet.

Mennyire tudott beilleszkedni Győrben?
Győrben visszatértem a gyökereimhez. Megér-
keztem, úgy érzem, itthon vagyok, de boldogan
és büszkén tekintek a móri életemre is. Elmúl-
tam 40 éves, amikor ide költöztünk, de nem
bántam meg. Teljesen megújultam, új hobbikat
találtam, új barátokat szereztem. Munkamáni-
ás vagyok, de azért olvasásra, barátokra szakí-
tok időt. Na és persze ott vagyok a Győri Audi
ETO KC női kézilabdacsapatának minden mecs-
csén. Hornyák Ágnes, Görbicz Anita, Heidi Löke,
Eduarda Amorim és Ambros Martín személyes
ismeretsége által lettem hatalmas szurkoló
fan. Jó érzés ennek a sikeres csapatnak a rajon-
gó táborába tartozni, szurkolni nekik, hogy mi-
nél jobban teljesítsenek. 

Milyen tervekkel várja a pandémia utáni időket?
Hiányoznak a tanítványaim, a velük való sze-
mélyes kapcsolat. Szeretnék újra tanteremben
tanítani. Családi nyaralásunkat Greifswaldba
terveztük, reménykedem benne, hogy vissza-
látogathatok tanulmányaim színhelyére és ta-
lálkozhatok egykori csoporttársaimmal, bará-
taimmal. Szeretnék újra rendezvényekre járni,
pincékben borozgatni, beszélgetni a barátokkal.
A mostani nehézségek ellenére is úgy érzem,
hogy jó helyen vagyok, és büszke vagyok arra,
hogy az Audi család tagja lehetek. 
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Bőrmegújítás és tartós szőrtelenítés 
villanófénnyel
Az IPL (Intense-Pulsed-Light) kezelés nem
csak végleges szőrtelenítésre, hanem a
problémás arcbőr kezelésére is szolgál – tá-
jékoztatott Pálmai Viktória kozmetikus. Az
IPL-kezelés során a gép nagyon erős pulzáló
fényt bocsát ki a bőrre. A hőt a sötét szőrszál
elvezeti a szőrtüszőig, ami a magas hő hatá-
sára megszűnik funkcionálni, a benne lévő
szőrszál pedig kihullik. A hagyományos IPL-
készülékkel ellentétben az E-light/SHR
egyesíti a villanófény és a rádiófrekvencia
előnyeit, így a sötétebb bőrű vagy világosabb
szőrzetű hölgyeknek sem kell lemondaniuk a
tartós simaságról.

„Egy alkalom nem elég a hatáshoz, átlagosan
6-8 kezelés szükséges területtől függően, míg
végleges lesz az eredmény, amit havi szinten
kell ismételni, utána évekig nem fog visszanőni
a szőr. Ha visszanőne pár év után, akkor kell
egy ismétlő kezelés” – hangsúlyozta a szak-
ember. Míg a legtöbb szőrtelenítő módszer fáj-
dalommal járhat, addig ez az eljárás csak apró
csipkedéssel és melegség érzettel társul. A
bőrproblémákra is orvosság lehet ez a kezelés,

BORMEGÚJÍTÁS 
VILLANÓFÉNNYEL ÉS SZEMPILLA-LIFTING

ÚJDONSÁGOK A SZÉPSÉGIPARBAN 

A nők vágynak a szépségre, sokan minden pénzt megadnak azért, hogy megőrizzék fiatalságukat, szépsé-
güket. Ezekre a folyamatosan alakuló fogyasztói igényekre a szépségipar innovatív megoldásokat kínál.
Ezúttal két olyan újdonságot mutatunk be, amelyek már Győrben is elérhetők

legyen szó ráncokról, rosaceáról, pigmentfol-
tokról vagy aknéról. „Bőrhibáknál érdemes he-
tente elvégezni a kezelést, ami – kozmetikai
maszkkal és tisztítással kiegészítve – akár há-
rom alkalom után hatásosnak bizonyul.”

Szempilla-lifting a gyönyörű tekintetért
A szempilla-lifting azoknak ajánlott, akik a ter-
mészetes megoldások hívei, vagy allergiások a
műszempilla-ragasztóra. Az eljárás több héten
át ívelt pillákat biztosít roncsolódás és káros
anyagok felhasználása nélkül. A szempilla-lif-
ting, más néven tartós szempillaemelés azok-
nak előnyös, akik az életmódjuk, munkájuk
vagy allergiás reakció miatt nem viselhetnek
műszempillát, viszont szeretnének hangsúlyo-
sabb pillákat, amik nem igényelnek mindenna-
pos sminkelést. Jó választás lehet a rejtett

szemhéjjal, vagy az egyenes pillákkal megál-
dott hölgyeknek, mivel a tövétől emeli meg a
pillákat, így nyitott tekintetet varázsol, még a
megereszkedett szemhéjú nőknek is.

Összesen maximum egy órát vesz igénybe az
eljárás, ami után 6-8 héten át tartós íveltséget
biztosít, amit – ha drámaibbnak szeretnénk –
spirállal még hangsúlyosabbá tehetünk. A
megemelt pillák puhák és selymesek marad-
nak, mint a lifting előtt.

´́
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: O. Jakócs Péter

Kérlek,
add nekem az 
1%-odat!

18530021-1-08
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ÖNÖKHÖZ

„A munkának köszönhetően rengeteg pozitív
tapasztalatot szereztem, nagyon sok emberrel
találkozhattam” – hangsúlyozta Gábor, majd
hozzátette: „azért is izgalmas, amit csinálok,
mert változatos, hiszen nincs két egyforma té-
ma vagy esemény”.

Gábor azt mondja, egész évben készenlétben
áll, esőben, hóban, fagyban, napsütésben
megy, de ezt egyáltalán nem bánja. A kitartó,
kemény munkáját 2018-ban a Győr Város Saj-

„MÁS SZEMMEL LÁTOM A VILÁGOT”

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Ács Tamás

Marcali Gábor 18 éves korától fotóz. Először csak hobbiból vett kezé-
be fényképezőt, majd amikor a továbbtanulásról kellett dönteni, ő ezt
az utat választotta. Budapesti tanulmányai után visszatért Győrbe,
hogy a helyi sajtóban dolgozzon, a Győr+ Médiának pedig szinte ala-
kulásától tagja.

tódíjával, 2016-ban a Média 2003 Alapítvány
sajtódíjával, 2015-ben pedig a Bakács László
Emlékdíjjal ismerték el.

Élete nagy pillanatának tartja, hogy kijuthatott
2016-ban a Rio de Janeiróban megrendezett
nyári olimpiai játékokra. „Jelen lehettem Usain
Bolt legutolsó olimpiai szereplésén, sőt, sike-
rült közvetlen közelről fotót is készítenem a vi-
lághírű futóról. Ott lehettem magyar aranyak
születésénél is, hisz fotóztam a kajakosok küz-
delmeit is. Ez nemcsak, mint fotóst érintett
meg, hanem magyar szurkolóként is hatalmas
élményt adott.”

A 2017-ben Győrött rendezett Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon a szervezőbizottsági fotós
csapatot vezethette, 2019-ben pedig elutaz -
hatott Ingolstadtba, ahol Győrt képviselhette
egy fotós csereprogramban. „Egy német kollé-
ga segítségével végigfotózhattam Ingolstadt
különleges, mondhatni, absztrakt épületrész-
leteit. Nagy élmény volt. Készült belőle egy
színvonalas kiadvány és rendeztek egy kiállí-
tást is a munkáimból.” Gábor arra is rámutatott,
szerencsés, hogy Győrben végezheti a munká-
ját, hiszen itt a város és a természet még har-
monikus egységet alkot.

„A lencséken keresztül az én látásmódom is
megváltozott, teljesen máshogy látom a vi-
lágot: minden emberben, arcban, épületben,
természeti jelenségben azt keresem, hogyan
tudnám átadni az adott pillanatot a képek
nézőinek. Lokálpatrióta vagyok, ezért büszke
vagyok arra, hogy Győrben élhetek és dol-
gozhatok, a szülővárosom képeit adhatom át
a nagyvilágnak.”
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Az észak-déli irányú, városon belüli
közlekedést segítő, új belső teher-
mentesítő út épül Győrben. A beruhá-

zással a Jedlik híd–Kossuth híd–Széchenyi
híd kapcsolatrendszerén át sokkal jobb rit-
musban és egyenletesebben fog eloszlani a
városi forgalom – hangsúlyozta Simon Ró-
bert Balázs, győri országgyűlési képviselő.
Az új nyomvonalon létrejövő út első üteme
az 1-es főút és a Bácsai út között teremt
kapcsolatot a város jelentős részének elke-

ÚJABB HÍD ÉPÜLHET 
A MOSONI-DUNÁN

rülésével. Az elkerülő az 1-es főúttól az Ipar
út meghosszabbításaként indul, ahol a je-
lenlegi csomópontot átalakítják, és a tervek
szerint egy jelzőlámpával szabályozott, kör-
geometriás csomópontot építenek. Onnan
2X2 sávon halad az út Révfalu irányába. A
korábbi Rába-gyár környezetében egy tur-
bókörforgalmat alakítanak ki a későbbi terü-
letfejlesztések érdekében. A beruházás ke-
retében egy impozáns új híd épül a Mosoni-
Dunán – amelynek makettjét Simon Róbert
Balázs mutatatta be, a beruházó Nemzeti
Infrastuktúra Fejlesztő Zrt. győri központjá-
ban. A háromtámaszú, acélszerkezetes, fer-
dekábeles kialakítású hídpilon magassága
63 méter, teljes hossza 213 méter, széles-
sége pedig 29–32 méter között lesz. Az út-
pályája 2X2 sávon, gyalogos és kerékpáros
átvezetéssel történik és éri el az Új Bácsai
utat, ahol becsatlakozik a korábban kialakí-
tott „EYOF kocka” körforgalomba. A cso-
mópontból a Ladik utca irányába 2X1 sávon
halad tovább a nyomvonal a Bácsai útig
(1301-es út). A jogerős út- és hídépítési
engedélyek rendelkezésre állnak, és a kivi-
teli tervek is elkészültek az érintett sza-
kaszra vonatkozóan, a kivitelezési és köz-
beszerzési eljárás indítására tavasszal ke-
rül sor. Azon dolgozunk Dézsi polgármester
úrral közösen, hogy a nyár folyamán meg-
szülessen a kormánydöntés a projekt tá-
mogatásáról, ami azt jelenti, hogy a forrás
megítélése után még idén elkezdődhet a
kivitelezés – zárta Simon Róbert Balázs.

Az új kormányzati akcióterv keretében idén
plusz egyheti nyugdíjat kapnak a nyugdí-
jasok. Ez a döntés Magyarországon közel

2,6 millió embert érint. A tizenharmadik havi
nyugdíj összege idén az arra jogosító nyugellátá-
sok januári összegének a 25 százaléka, 2022-ben
az 50 százaléka, 2023-ban pedig a 75 százaléka
lesz. 2024-től a nyugdíjasok a tizenharmadik havi
nyugdíj teljes összegét évente kézhez kapják. Ka-
ra Ákos külön kiemelte: az egyik legfontosabb in-
tézkedés az orvosi béremelés, hiszen az elmúlt
évtizedek legnagyobb mértékű hazai orvosi bér-
emelése lépett életbe január elsején. Öt száza-
lékra csökkent a lakásépítés áfája, a lakásfelújí-
tásokhoz pedig kedvezményes hitelt biztosít a
kormány. Így 6 millió forintos kedvezményes hi-
telhez juthatnak azok a gyermeket nevelő csalá-
dok, akik fel szeretnék újítani a lakásukat, amely-
ből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás
lesz. A 25 év alatti fiatalok számára az életkez-
dést segíti a 2022-től bevezetendő szja-mentes-
ség, továbbá 10 millió forintos kamatmentes hi-
telt kaphatnak a legkisebb vállalkozások.

A GYŐRIEKNEK IS NAGY
SEGÍTSÉG A GAZDASÁG-
ÚJRAINDÍTÁSI AKCIÓTERV



2021. február 19.20

Műszeres vizsgálattal értékelik a fák ál-
lapotát a város közterületein a Győr-
Szol Zrt. munkatársai. A faállomány

gondozásával foglalkozó csoport tavaly május
óta használja a Fakopp elnevezésű berende-
zést, az eltelt hónapokban megszerzett ta-
pasztalatok alapján már rendelkezésre áll annyi
adat, hogy értékelni lehessen az elvégzett
munkát.

A Fakopp nem téved! – ez az egyik legfonto-
sabb tanulsága azoknak a vizsgálatoknak,
melyet levontak a Győr-Szol Zrt. Városüze-
meltetési és Kivitelezési Igazgatóságának ke-
belében működő faállomány-fenntartási cso-
port munkatársai: a csoportvezető Lóth Jó-
zsef erdőmérnök, Máté Károly agrármérnök
és Tóth László erdő- és vadgazdálkodási
technikus, informatikus. 

A szakemberek az alkalmazott munkamód-
szerről elmondták: egyrészt a szolgáltató által
kidolgozott program szerint vették sorra a köz-
területeken lévő fákat, másrészt az önkor-
mányzati képviselőktől vagy a lakosságtól ér-
kezett bejelentések nyomán végeztek vizsgá-
latokat. A fák állapotát minden esetben először
szemrevételezéssel értékelik, és csak azokat
ellenőrzik a műszerrel, melyeknél a tipikus jelek
alapján felmerül annak a lehetősége, hogy nem
egészségesek. A Fakoppal történő munka
ugyanis, már amennyiben megfelelő alapos-
sággal végzik, időigényes folyamat: két ember
egy nyolcórás műszak alatt hat fa állapotát ké-
pes felmérni, és a kapott adatok alapján meg-
állapítani a kockázati értéket.

A REJTETT BETEGSÉGEKET IS
MEGMUTATJA A FAKOPP
Szöveg, fotó: Győr-Szol Zrt.

JÓL HALAD A VÁROSI FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE

A május óta eltelt időszakban így több mint
1000 egyed műszeres vizsgálatára került sor,
melynek nyomán a lombkorona visszametszé-
sével több száz fa állapotát sikerült jelentősen
javítani, számos esetben közvetlen balesetve-
szélyt elhárítani, és mindössze harminc növény
bizonyult menthetetlennek, melyeket az élet-
és vagyonbiztonság érdekében, a megfelelő
engedélyezési eljárás lefolytatását követően, ki
kellett vágni. Sok olyan fa került a szakemberek
látókörébe, melyek szemre egészségesek vol-
tak, ám a műszeres vizsgálat kimutatta a beteg
részeket a külső rétegek alatt. A lakossági be-
jelentések körében a legtöbb esetben bebizo-
nyosodott, hogy a laikusok számára nem köny-
nyű megítélni a valódi állapotot. Az észrevéte-
lek csupán egy-két százalékánál volt szükség
a beavatkozásra, a legtöbbször vagy túlságo-
san jónak, vagy a valósnál rosszabbnak gon-
dolták a fák egészségi állapotát. 

A vizsgálatok adatai szerint a beteg növények 70
százalékánál a gyökérnyaknál jelentkezik a kor-
hadás, amit általában a gyökérzet megsértése
okoz. A lombrész felől akkor indul a károsodás,
ha korábban valamilyen külső behatás – például
villámcsapás, viharos szél – okozott sérülést az
ágakon. Ugyanakkor az is látszik, hogy a városi
környezet, a különböző közterületi munkálatok,
a klímaváltozás hatásai megrövidítik a fák élet-
tartamát, a korábbinál több gondoskodást, oda-
figyelést igényel a karbantartásuk. A Fakopp az
ellenőrzések során jól vizsgázott, összességében
99 százalékos pontossággal képes a növények
kockázati értékét megállapítani.

A szolgáltató programszerű vizsgálatainak kö-
szönhetően, Győr jó néhány parkjában, utcájában
sikerült az elmúlt időszakban teljes egészében
vagy nagyobbrészt felmérni a faállomány álla-
potát. Már megvizsgálták a növényeket az Eöt-
vös, a Batthyány parkban, a Kálóczy téren, a Bi-
singer sétányon, a Bercsényi ligetben, a KRESZ-
park környékén, a nádorvárosi köztemetőben, az
Erzsébet liget nagy részén, valamint a Hédervári,
a Bolyai Farkas, a Szentiváni út mellett.

A téli időjárás nem kedvez az ellenőrzések elvég-
zésének, ugyanis a plusz öt fok alatti hőmérséklet
a műszer biztonságos üzemeltetését nem teszi
lehetővé, illetve a növények nyugalmi állapota
alatt megváltozik bennük az anyagsűrűség, ami
jelentős mértékben befolyásolja az vizsgálati pon-
tosságot, a műszer nem azokat az értékeket mu-
tatja, mint magasabb hőmérsékleten. Ennek elle-

nére, amikor az időjárási körülmények lehetővé
teszik, a munka zajlik, majd tavasztól még inten-
zívebben folytatódik, hogy teljes képet alkothas-
sunk a városi faállomány állapotáról. A vizsgált
fákról nyilvántartást készítenek a gondozásukkal
foglalkozó csoport munkatársai. Szeretnének va-
lamikor oda eljutni, hogy rendelkezésre álljon egy
olyan városi kataszter, amely jelöli valamennyi fa
helyét, állapotát, és megmutatja, milyen beavat-
kozások történtek az egyes egyedek esetében. 

A faállomány alapos felmérésének, a szükséges
gondozási beavatkozások elvégzésének célja,
hogy minél kevesebb közterületi fát kelljen ki-
vágni, és a lehető legtöbb baleseti forrást lehes-
sen megszüntetni. A munka hatékonyságának
fokozása érdekében a Győr-Szol Zrt. egy új, kor-
szerű Fakopp műszer beszerzését tervezi.

A 3D technológiát alkalmazó Fakopp műkö-
dési technológiája a fatörzsön körben elhe-
lyezett érzékelők között gerjesztett hang ter-
jedési sebességének mérésén alapszik. A
hanghullámok segítségével azonosíthatják
az egészséges, a korhadt vagy az üregessé
vált részek helyét és méretét, a fa belsejének
állapotáról grafikus képet kap a felhasználó.
Az okos szerkezet a vizsgálati eredmények-
hez hozzárendelt lombkoronanagyságot és
szélerősségi értékeket is figyelembe véve jel-
zi: az adott fa képes-e kiállni egy vihart, je-
lent-e veszélyt a környezetében lévő tár-
gyakra vagy személyekre.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

Feltétel: szakirányú középfokú végzettség

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidé-
kieknek bejárási költség térítése • szakmai képzések tá-
mogatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédel-
mi eszközöket, kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk

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

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

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

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

GÉJÁRMUVEZETO

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

CSOSZERELO MUVEZETO

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́

´́ ´́ ´́´́

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.

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

Bérezés megegyezés szerint

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

´́

´́ ´́

´́ ´́

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a járványügyi helyzetre való tekintettel a meleg-
víz-mérők helyszíni leolvasását határozatlan időre felfüggesztette. Ezért a fogyasztóknak kell be-
jelenteniük a melegvízmérő-órák állását a szolgáltatóhoz. Ez Győr három részében már megtörtént,
2021. február 17-től pedig a város egy másik körzetében élő felhasználókat érinti ez a kötelezettség.
Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a melegvízóra-leolvasása február 17-től esedékes, a szolgáltató
a postaládájukba bedobott értesítést küld, melyben kéri a melegvíz-óra állásuk bejelentését. 

MELEGVÍZ-MÉROK
ÁLLÁSÁNAK BEJELENTÉSE

´́

Értesítést az alább felsorolt utcákban és épületekben lakók kapnak: 

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. március 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!

• Bán Aladár utca 2–16. • Bán Aladár utca 1–11. • Földes Gábor utca 2–6.
• Földes Gábor utca 1–23. • Ifjúság körút 1–11. • Ifjúság körút 2–32.
• Ifjúság körút 78. • Ipar út 84–102. • Kodály Zoltán utca 2–44.
• Mester utca 28–44. • Mészáros Lőrinc utca 10–18. • Szabolcska Mihály utca 7–24. 
• Szabolcska Mihály utca 25–41. • Szigethy Attila út 97–107.
• Török István utca 9–13. • Török István utca 21–27.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
A járványügyi intézkedések értelmében,
február 15-től a Dunaszerdahelyi járás a
negyedik fokozatba, vagyis a fekete fázisba
lépett át, ami az eddigieknél is szigorúbb
szabályokat jelent. Bajorországban – így
Ingolstadtban is – meghosszabbították a
koronavírus miatti korlátozásokat, amelyek
így most március 7-ig érvényesek. Nof Ha-
galilban az önkormányzat kampányt indí-
tott a fiatalok között, hogy ösztönözze az
oltakozást. Sindelfingenben lemondták az
idei Nemzetközi Utcafesztivált.

Colmarban energiatakarékossági és hulla-
dékcsökkentési kihívást hirdettek, az akció-
ban részt vevő háztartások küldetése, hogy
energia- és vízfogyasztásukat legalább 8, a
hulladékmennyiséget pedig legalább 20 szá-
zalékkal csökkentsék az élet kényelmének
elvesztése nélkül. Kuopio aláírt egy megálla-
podást a Väree energiaszolgáltató céggel an-

nak érdekében, hogy a jövőben a város csak
megújuló energiaforrásból származó elekt-
romos áramot használjon. 

Brassó önkormányzata és a Román Olim-
piai és Sport Bizottság partnerségi megál-
lapodást írt alá egy téli sportokra szakoso-
dott olimpiai központ létrehozásáról, ami
kutatóközpontként is fog funkcionálni a
sportegészségügy területén. A múlt heti
nagy havazás és a kezdeti fennakadások
után a hétvégére sikerült megtisztítani az
utakat Erfurtban. A tél Nyizsnyij Novgo-
rodban a legkeményebb, ahol február 14-
én éjszaka katonai járművek is segítettek
megtisztítani az utcákat a hótól. Lengyel-
országban április 1-től népszámlálás kez-
dődik, amelyre Poznanban is toborozzák a
számlálóbiztosokat. Wuhanban már átlép-
tek a bivaly évébe, és a városban ünnepsé-
gek zajlanak.



Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/3846557.

Tapasztalt ÉPÜLETBURKOLÓ
vállalja falak, padlózatok
precíz, igényes burkolását.
Ingyenes árajánlattal. 06
20/5143626

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!

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

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkarton rendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

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

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,

udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. 0670/882
6590

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is, megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/7075812

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633.

Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket
és egyebeket. Érdeklődni le
het telefonon: 0620/556
7141

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

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

KIADÓ

Győri belvárostól néhány
percre felújított, bútoro
zott, 43 nmes 1,5 szobás
társasházi lakás hosszú táv
ra is kiadó. Erkélyes, belső
udvarra néznek az ablakok.
Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/6157401

2021. február 19.22

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszere
lés. Telefonszám: 
0630/8720564

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

Szobafestés, tapétázás, pad
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyugdí
jasoknak kedvezmény! Tel.:
0630/9122266

SZOLGÁLTATÁS

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

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, koro
naalakítás, kertásás, rotálás,
bozótirtás! 0630/4036810
vagy 0696/826322.

Ajtók javítása! Kültéri és bel
téri ajtók javítása, vasalat,
zárcsere, zárjavítás. Tel.: 06
70/2237957.

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázati
konstrukció keretében elérhetô 
az ingyenes jogsegélyszolgálat
munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási
jog és cégjogi kérdésekben.

Bôvebb információ: 
https://www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim 
és személyesen, online, chates 
formában és telefonon 
vehetô igénybe.

MINIMÁLIS várakozási idôvel, 
KOMPLEX orvos diagnosztikai rendszerrel, 
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással 
várjuk vendégeinket.

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

i elhivatottságunk!

GYÔR, PÁTZAY PÁL UTCA 7.    +36-30/693-4617

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang kardiológia

SZÜCSI AUTÓSISKOLA T
• Gyôr, Árpád út 50.

(Árpád parkolóház melletti tízemeletes)
Érd.: 06-70/341-5300, 96/326-300

• B, B+E • AM, A1, A2, A, B-vel A1
• C, C+E kategóriákban. • GKI szaktanfolyami képzés
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• Gyôr, Marcalváros II.
Örkény István utca 17.
Érd.: 06-20/325-0728, 96/890-460

2020. IV negyedév statisztika Szücsi Suli Kft.

Kategóriák
ÁKÓ (%)
gyakorlat

VSM (%)
elmélet

VSM (%)
gyakorlat 

KK (képzési 
költség Ft)

AM 0% 0% 0% 74.800 Ft

A1 0% 0% 90,91% 138.300 Ft

A2 0% 0% 90,91% 138.300 Ft

A 0% 0% 90,91% 178.300 Ft

B     125,37% 68,13% 58,68% 260.712 Ft

C 100% 0% 0% 363.700 Ft  

Keress minket a Facebookon
és a szucsisuli.hu oldalakon

TÁVOKTATÁS ÉS TANTERMI KÉPZÉS IS!

LAKÁSCSERE

GyőrRévfaluban határozatlan
bérleti szerződéssel rendelke
ző, önálló, teljes körűen felújí
tott, 36 négyzetméteres nyug
díjasházi lakásomat elcserél
ném. Érd.: 0630/3553414.

96/505050

Nádorvárosi, 1 szobás, 40
nmes, komfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 1+2 fél, 2+fél,
vagy 3 szobás bérleményre.
(Hirdetési szám: 301)

József Attilalakótelepi, 2 szo
bás, 49 nmes, távfűtéses, ha
tározatlan bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne 1–
1+fél szobás, 36–43 nmes,
határozatlan bérleti szerződé
ses, nádorvárosi, adyvárosi
vagy marcalvárosi bérlemény
re (Hirdetési szám: 305)

Belvárosi, 2 szobás, 50 nmes,
gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses, csendes helyen
lévő lakást cserélne 1+2 fél –
2 és fél vagy 3 szobás, erké
lyes, határozatlanhatározott
bérleti szerződéses bérle
ményre. Sziget, Újváros kizár
va. (Hirdetési szám: 307)

Belvárosi, 1 szobás, 50 nm
es, gázfűtéses, felújított,
határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 23 szobás, 50–80 nm
es, határozatlan idejű bér
leti szerződéses, megvásá
rolható bérleményre. (Hir
detési szám: 309)

Adyvárosi, 1+fél szobás, 49
nmes, távfűtéses, igénye
sen felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélnének 36 nmes, ha
tározatlan bérleti szerződé
ses, nádorvárosi vagy ady
városi lakásra. (Hirdetési
szám: 313)
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôrszentiván központjában gará-
zsos sorházi lakások eladók! A 108
nm-es ingatlan elosztása: nappali+3
szoba. A ház 30-as téglából épül 15
cm szigeteléssel, 3 rétegû mûanyag
nyílászárókkal. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Szigetben eladó egy 44 nm
hasznos alapterületû, amerikai kony-
hás nappali+1 szobás, új építésû la-
kás. A társasház 5 lakásos, korszerû
anyagokból épül, energetikailag már
megfelel a következô évi szabványnak.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Kunszigeten eladó amerikai kony-
hás nappali+4 szobás, 100 nm-es,
garázsos, teraszos, önálló családi
ház, bruttó 138 nm tetôtérrel. A te-
lekméretek 760—813 nm között vá-
laszthatók. A falak még mozgathatók.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôrságon új építésû ikerház eladó.
A 82 nm-es ház elosztása: nappa-
li+3 szobás. A házak két utcáról
megközelíthetôk, közös faluk nincs, a
házhoz tartozó telekrész 480 nm.
Várható átadás: 2021. nyár.

Budai Mónika:
30/640-8794

Frissen felújított panellakás eladó
Nádorvárosban. Családi házakra né-
zô, kétszobás, 49 nm-es, ötödik
emeleti. Felújítás: ablakcsere, víz- és
villanyvezetékek cseréje, villamos há-
lózat bôvítése, burkolatcsere.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Szabadhegyen épülô új tár-
sasházban eladó ez a 60 nm-es, elsô
emeleti lakás. Elosztása: nappali+2
szobás. A nappaliból nyílik a 7 nm-es
erkély. Az ár tartalmazza a riasztó-elô -
készítés és a redônyök árát is.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 39,990 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban 24 lakásos
társasházban új építésû lakások el-
adók. Ez a 43 nm-es lakás a földszin-
ten található. Elosztása: nappali+1
szoba+86 nm-es saját kert. Várható
átadás: 2021. december.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 30,599 M Ft 

Nagyszentpálon eladó amerikai
konyhás nappali+3 szobás, 81 nm-
es, új építésû ikerház 11 nm terasz-
szal, a telekrész 311 nm. A házat
ikerpárjával tároló, illetve gardrób he-
lyiség kötik össze.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 28,9 M Ft Ár: 22,490 M Ft 

Gyôr-Szigetben eladó ez a kedves,
újszerû, amerikai konyhás nap pa -
li+egyszobás lakás új építésû, liftes
társasházban.  A második emeleti,
39 nm-es ingatlan újszerû, egyedi
mérôórás. A kilátás parkra nézô.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Azonnal költözhetô, kulcsrakész
ikerház Gyôrzámolyon: 90 nm-es, a
házhoz tartozó telekrész 350 nm. El-
osztása: nappali+3 szoba, kamra,
12 nm-es terasszal. A házaknak
nincs közös faluk. 

Budai Mónika:
30/640-8794Ár: 24,9 M Ft 

Gyôr-Révfaluban 1. és 2. emeleti,
új, erkélyes lakások eladók 42—64
nm közötti méretben. A második
emeleti lakás 64 nm-es, amerikai
konyhás nappali+3 hálószobás, er-
kélyes. Átadás: 2021. április 30.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 34,085 M Ft 

Gyôr-Pinnyéden eladó ez a 104
nm-es, garázsos családi ház. 2007-
ben épült, 300 nm-es telken helyez-
kedik el. Elosztása: nappali-konyha-
étkezô, háztartási helyiség, mosdó, 3
hálószoba, gardrób és fürdôszoba.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 79,9 M Ft 

Gyôrújfalun eladó ez a 117 nm-es,
garázsos családi ház. A 117 nm-es
ház 793 nm-es telken helyezkedik el.
Elosztása: amerikai konyhás nappa-
li+4 hálószoba. A nappaliból nyílik a
13 nm-es terasz.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 66,490 M Ft 

Gyôr új építésû lakóparkjában, a
Szitásdomb szomszédságában csalá-
di házak építésére alkalmas,  össz -
köz mûves építési  telkek eladók. Mé-
ret: 600—863 nm. Az aktuális telek
696 nm-es. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 18,3 M Ft 

Ár: 40,9 M Ft 

Ár: 27,2 M Ft Ár: 32,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen 88 nm-es csa-
ládi ház eladó. Az ingatlan 1975-ben
épült, 380 nm-es telken helyezkedik
el, 3 szobás. A házat 2004-ben fel-
újították, a víz- és villanyvezetékeket
kicserélték.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 43,990 M Ft Ár: 49,999 M Ft Ár: 36,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen épülô új tár-
sasházban eladó ez a 43 nm-es, har-
madik emeleti lakás. Elosztása: nap-
pali+1 szoba+7,5 nm-es erkély. Az
ár tartalmazza a riasztó-elôkészítés
és a redônyök árát is.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 23,9 M Ft 
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Amiért eddig dolgoztak, azt arathatják le ezen a héten. Figyel-
jenek kapcsolataikra, most kiderül, kire számíthatnak, és ki ma-
rad el Önök mellől. Hallgassanak megérzéseikre, most nem
csalnak. Munkahelyükön próbáljanak diplomatikusan fogalmaz-
ni, most a veszekedés nem használ.

BIKA 
Barátaik, családjuk kerülnek előtérbe a héten, ne mondjanak ne-
met, ha segítséget kér Önöktől valaki. Gondolkozzanak együtt, így
hamarabb rájönnek a megoldásra. Ha utazniuk kell, most fontos
találkozásban lehet részük, figyeljék az apró jeleket is. Ne veszít-
sék terveiket szem elől.

IKREK 
A hét elején némi nehézségbe ütközhetnek munkájukat illetően,
ne adják fel hamar, még ha bonyolult is a megoldás. Szerencsére
munkatársaik most segítőkészen állnak Önökhöz, ami jólesik
Önöknek. Párjukkal ne legyenek türelmetlenek, hallgassák meg
az ő igényeit is.

RÁK 
Kellemes hét elé néznek, tervezzék meg, hogy mindenre jusson
idejük, amit csak szeretnének. Nem kell kapkodniuk, de azért ír-
janak listát. Gondolkozni is jut most idejük jövőjükről, ezt ne osz-
szák meg mindenkivel. Barátaik, párjuk is örülnek, több idejük jut
a héten őrájuk is.

OROSZLÁN 
Kissé nyugtalanok lehetnek most, türelmetlenség jellemzi a héten
Önöket. Nem szeretik, ha nem sikerül minden azonnal, és ez a hét
ilyen. Gondolják át jól lépéseiket, ne hamarkodjanak el most sem-
mit. Párjukon se vezessék le feszültségeiket, hamar megsérthetik
őt ok nélkül.

SZŰZ 
Elemezzék helyzetüket, ne cselekedjenek most e nélkül, csak el-
hamarkodnák a döntést. Figyeljenek minden részletre munkájuk-
ban, most minden információ fontos lehet. Kapcsolataik rende-
ződnek, most elmaradnak Önök mellől azok az emberek, akik nem
szeretik Önöket. Ne bánkódjanak.

MÉRLEG 
Kellemes hét elé néznek, a párkapcsolatuk áll a középpontban.
Beszéljenek meg mindent, álljanak ki véleményük mellett. Most
azt mondja eszük, amit szívük, összhangban vannak önmagukkal.
Pihenjenek többet a héten, gyűjtsenek energiát, kissé elfáradhat-
tak az utóbbi időben.

SKORPIÓ 
Figyeljenek jobban az egészségükre a héten, válogassák meg
étrendjüket, most sokat tudnak segíteni önmaguknak ezzel. Ha
kell, kérjék ki szakember segítségét. A sport se maradjon ki per-
sze életükből, osszák be jól az idejüket. Nincs okuk az ideges-
ségre, gondolják át terveiket.

NYILAS 
Minden rendeződik most Önök körül, munkahelyükön és magán -
életükben is. Nyugodjanak meg, ne keressenek felesleges prob-
lémákat önmaguknak. Párjuk is örül ennek, végre együtt tud ter-
vezni Önökkel. Fókuszáljanak arra, ami pozitív, ami előbbre viszi
életüket, párkapcsolatukat.

BAK 
Jobb, ha most nem szólnak bele mások ügyeibe, még segítő szán-
dékkal sem. Csak Önök jönnének ki rosszul a helyzetből. Inkább
rendezzék saját feladataikat, elmaradásaikat, mire végeznek, el-
vonulnak a viharfelhők munkahelyükön. Párjuk feszült lehet, vár-
janak, beszélgessenek.

VÍZÖNTŐ 
Míg a hét első felében elég nagy a feszültség Önökben, ez szerdától
csillapodni látszik. Ne bújjanak ki a feladatok alól, jobb hamarabb túl
lenni rajtuk. Ha halogatnak, nem lesz pozitívabb a helyzetük, és még a
hétvégén is azokkal kell foglalkozni, baráti, családi találkozók helyett.

HALAK 
Igazán kedvez most terveiknek ez a hét, hallgassanak megérzé-
seikre. Minél előbb zárjanak le olyan ügyeket, amik csak viszik
Önöktől az energiát, ehhez kell a precizitás is. Kapcsolataik sze-
rencsére megfelelőek, segítőkre találnak. A hétvégén ne utasítsák
vissza a barátok meghívását.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin (ism.)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Credo – katolikus krónika
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 24. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Credo – katolikus krónika
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
11:30 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
20:45 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8.)
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 25. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
11:30 Kvantum – tudományos magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Covid és gazdaságvédelem – magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kvantum – tudományos magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Trianoni tárlatvezetés –

a Rómer Flóris Múzeum időszaki kiállítása 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 26. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Trianoni múltidézés az orgona hangján – Rákász Gergely 
11:15 Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Gázfröccs – autós magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Covid és gazdaságvédelem – magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 20. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Creative chef – főzőműsor
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Gázfröccs – autós magazin
11:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
11:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
18:50 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
20:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
20:50 Lámpaidők – kisfilm
21:00 Gázfröccs – autós magazin
21:25 Az óra – kisfilm
21:45 A tetőfedő – kisfilm
22:00 Az elveszett nagypapa – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

FEBRUÁR 21. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Mi odafent szoktunk elszámolni – dokumentumfilm 
08:00 Építech – házépítők magazinja
08:30 Öko-logikus – magazin
09:00 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
11:10 Zooo+ / állatbarátok magazinja
12:00 Nyugdíjas Egyetem – 

egészségesen élni divat vagy kényszer
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Gázfröccs – autós magazin
18:30 A tetőfedő – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Nyugdíjas Egyetem – légi katasztrófák nyomában
20:00 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
22:15 Győri7 – heti hírösszefoglaló

FEBRUÁR 22. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm 
08:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
09:00 Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
11:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
18:00 A magyar parasport napja – sportolói portrék
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Zooo+ / állatbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
23:00 Híradó   

FEBRUÁR 23. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Zooo+ / állatbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:45 A tetőfedő – kisfilm
10:00 Szent István-díj 2020 – átadási ünnepség
11:05 Ahonnan elindultam – Boráros Imre színész

FEBRUÁR 20-TÓL 26-IG
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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 ajándék -
csomag. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.



2020-ban, a pandémia ellenére is sikere-
sek voltunk, sportolói létszámunkat nem
csak megtartani, de növelni is tudtuk,

most mintegy 350-en kajakoznak, kenuznak
nálunk – kezdte értékelését Kocsis Róbert, a
Győri Vízisport Egyesület elnöke. Mint mondta,
a magyar bajnoki pontversenyben a klub első
helyen végzett, versenyzőik minden hazai és
nemzetközi versenyen tagjai voltak a nemzeti
válogatottnak, a versenyekről érmekkel tértek
haza. Ezt az utat szeretnék az idén folytatni,
amikor a legfontosabb verseny az elhalasztott
olimpia lesz, és amelyre már kvótát szerzett
Takács Kincső, Balla Virág és Kopasz Bálint is. 

FÓKUSZBAN AZ OLIMPIA
ÉS A VÍZITELEP BŐVÍTÉSE

GYŐRI VÍZISPORT EGYESÜLET

A szakmai munka mellett a másik kiemelt pont
az egyesület infrastruktúrájának fejlesztése. A
klub által megálmodott, tervezési fázisban lévő
bővítést Weisz Róbert, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség regionális fejlesztésért felelős alel-
nöke, az egyesület kajak-kenu szakosztályve-
zetője mutatta be, ami a vízitelep melletti te-
rületen valósulhatna meg a várossal együtt-
működésben, az MKKSZ támogatásával. A lát-
ványtervek tanúsága szerint nem csak egy mo-
dern hajótároló épülne, hanem egy fedett ga-
lériás rész is, ahol a szülők kulturált körülmé-
nyek között várhatják az edzésen részt vevő
gyermekeket, valamint egy multifunkciós épü-
let, amely az edzőtáborok és a szabadidősport
kiszolgálója is lehet. Terveik szerint az alsó
szinten öltözők, vizesblokkok, terasz létesülne,
fent pedig előadásokra is alkalmas közösségi

tér. Az épület mögötti zöld területen sátorozási
lehetőség várná az itt partra szálló vízitúrázó-
kat, illetve itt is lehetőség nyílna a csónakbér-
lésre a túrák, kirándulások kiindulópontjaként. 

A klub teljesítményét Radnóti Ákos alpolgár-
mester is méltatta. Mint mondta, bár a járvány-
helyzet nem könnyítette meg a sportolók éle -
tét, a győri egyesület eredményei magáért be-
szélnek. A város nevében sok sikert kívánt a
2021-es évhez és kiemelten az olimpiához. Ezt
a gondolatsort folytatta Simon Róbert Balázs
országgyűlési képviselő, aki kiemelte, Győr a
sport egyik honi fellegvára, a kajak-kenu szak -
ág pedig különösen is eredményes, ami az itt
folyó szakmai munkának és utánpótlás-neve-
lésnek köszönhető.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség elnöke jóleső érzéssel nézegette a fogadó-
térben megvalósult kiállítást, amely a kajak-ke-
nu sport győri történetét mutatja be 1964-től
napjainkig. Mint mondta, a GYVSE olyan minő-
séget képvisel, ami miatt a felnőtt mezőnyben
és az utánpótlás-nevelésben is évről évre ma-
radandót alkotnak. Az elnök üdvözölte a győri
terveket, majd kitért a kormány támogatásá-
val létrejött Kajak-Kenu Regionális Akadémi-

ák rendszerére is, amelyben az Észak-Nyugat
Magyarországi Regionális Akadémia névadója
és egyben sportszakmai nagykövete Csay
Renáta, a klub 20-szoros kajak világbajnoka.
Csay Renáta elmondta, nagy megtiszteltetés
számára ez a felkérés, szakmai tudásával és
versenytapasztalatával igyekszik segíteni az
utánpótlás ügyét.

Miközben több győri sportoló is az olimpiára készül, a Győri Vízisport
Egyesület a vízitelep bővítését is tervezi. Nem csak hajótárolót, de
multifunkciós épületet is álmodtak, amely lehetővé tenné a vízen ér-
kező turisták kiszolgálását, a vízitelep kinyitását.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Látványterv
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A MULTIFUNKCIÓS
ÉPÜLET LEHETŐVÉ
TENNÉ A VÍZEN
ÉRKEZŐ TURISTÁK 
KISZOLGÁLÁSÁT
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

„Amikor Ambros távozott Győrből, talán ő is
érezte, hogy nem jó döntést hozott. Ehhez a
környezethez semmihez sem fogható, a női ké-
zilabda Győrben a lehető legjobb helyen van.
Nem volt nehéz megegyezni vele, tudja, hogy
hova jön. Jól ismerjük egymást, nem kellett be-
mutatkozni, a tárgyalások könnyedén zajlottak”
– nyilatkozta a Győr+ Rádióban Bartha Csaba.

„Mindenképpen egy rutinos, nagy teherbírású,
sikerorientált vezetőedzőt kerestünk a csapat
élére, Ambros Martín pedig minden feltételnek
tökéletesen megfelelt. Az élsportban legfonto-
sabb az eredményesség, de szeretnénk nagy
hangsúlyt fektetni a regeneráció és a rehabili-
táció kérdésére is, erre a területre sokat áldoz-
tunk az utóbbi időben. Nagyon bő szakmai
stábja lesz Ambrosnak. Mi nem bízunk a poli-
hisztor tevékenységben, minden területre kü-
lön szakember kell, hogy figyeljen” – tette hoz-
zá az Audi ETO KC elnöke.

Martín 2012 és 2018 között a Győr vezetőed-
zőjeként négyszer nyerte meg a Bajnokok Li-
gáját, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig
egyaránt ötször. Még a magyar együttest irá-
nyította, amikor elvállalta a román válogatott
szövetségi kapitányi posztját, majd az orosz
válogatott kapitánya és a Rosztov-Don veze-
tőedzője lett, de jelenleg nincs csapata.

Január 5-én jelentették be, hogy a jelenlegi ve-
zetőedző, Danyi Gábor a szezon végén távozik a

AMBROS MARTÍN VISSZATÉR, 
GÖRBICZ ANITA SPORTIGAZGATÓ LESZ
Nyártól ismét Ambros Martín lesz a Bajnokok Ligája-címvédő Audi
ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, ezt már hivatalosan is
bejelentette a győri egyesület. A spanyol edzővel egy időben új játéko-
sok is érkeznek a zöld-fehérekhez, a sportág legendája, Görbicz Anita
pedig a klubvezetésben kap fontos szerepet a következő idénytől.

győri kispadról és Siófokon folytatja edzői pálya-
futását. Bartha Csaba elmondta, a spanyol tréner
teljesen új csapatot vesz át nyártól, csupán há-
rom játékos lesz, akivel az első győri időszakában
is együtt dolgozott. Szerződése két idényre szól.

„Örömmel vettem az ETO megkeresését. Ne-
kem ez igazából több mint visszatérés, hiszen
2018 nyarán is elmondtam, hogy Győr az ott-
honom lett, most pedig hazatérek, már nagyon
várom a közös munkát" – nyilatkozta Martín.
Hozzátette, az a célja, hogy a következő sze-

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

zonban is minden fronton az elsőségért harcol-
jon a csapattal.

Véglegessé vált a győri csapat kerete a követ-
kező szezonra. Bartha Csaba elmondta, a kö-
vetkező évadra a brazil Eduarda Amorim visz-
szavonulásának tudatában állították össze a
játékoskeretet, hiszen támadásban és védeke-
zésben is pótolniuk kellett a világbajnok brazil
kézilabdázót. Január végén, miután az átigazo-
lási kérdéseket már lezárták, a tapasztalt bal -
átlövő közölte, hogy egyelőre mégsem fejezi be
pályafutását, de 12 év után távozik Győrből.

„Eduarda Amorim az itt eltöltött idő alatt klub -
ikonná vált. Ez egy profi világ, ha valaki a szer-
ződése lejárta után kipróbálja magát máshol,
azt tiszteletben kell tartani. Nyilván van ben-
nem egy nem túl kellemes érzés a döntése mi-
att, de elfogadom, hogy Duda így határozott,
mi a jelenlegi idényben számítunk rá. Idén
nyerjünk meg mindent, azt követően pedig si-

Görbe a menedzsmentben,
Ambros pedig a csapat élén

folytatja a pályafutását
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keres pályafutást kívánunk neki új csapatával” –
mondta Bartha Csaba. 

A világ- és Európa-bajnok francia Beatrice Edwige
szintén távozik a BL-ben, a bajnokságban és a Ma-
gyar Kupában is címvédő győriektől, és mindketten
az orosz Rosztov-Don játékosai lesznek a következő
szezonban. Ugyancsak elhagyja a klubot a válogatott
balszélső Puhalák Szidónia, és nem tér vissza Győrbe
nyáron a norvég jobbátlövő, Amanda Kurtovic, akit
novemberben kölcsön adtak egy török csapatnak.

Az ETO a hét elején két beálló érkezését is beje-
lentette. Egyikük a 28 éves svéd válogatott Linn
Blohm, aki az IK Sävehof, majd a dán Holstebro,
Midtjylland és Köbenhavn csapataiban szerepelt,
tavaly pedig a román Nagybánya igazolta le. Nyert
EHF Kupát és KEK-et is, a 2014-es Európa-baj-
nokságon bronzérmes volt, a 2019-es világbaj-
nokságon a legjobb beállónak választották. A ro-
mán válogatott Crina Pintea – aki jelenleg a CSM
Bucuresti játékosa – visszatér Győrbe, ahol 2019
első félévében már szerepelt. Mindkét játékos
szerződése idén nyártól két évre szól.

A következő idénytől a Győri Audi ETO KC sport-
igazgatója lesz Görbicz Anita, a klub világklasszis
kézilabdázója, aki a szezon végén befejezi játékos
pályafutását.    

„Azt korábban eldöntöttem, hogy ez lesz az utolsó
szezonom játékosként. Biztos furcsa lesz végleg
abbahagyni a játékot, de mindennek eljön az ideje.
Nagyon sokat köszönhetek az ETO-nak. Voltak
komoly kérőim, de én soha sem tudtam elképzel-
ni, hogy máshol játsszak" – idézte a győriek hon-

lapja a 37 éves klasszist. Hozzátette, az, hogy a
Bartha Csaba elnök vezette klub számít rá a pá-
lyán kívül, egybecsengett az elképzeléseivel.

A sztárjátékos megjegyezte, a mostani szezonban
már belekóstolhatott egy picit új szerepkörébe, hiszen
játékosként és edzőként is számolnak vele. Görbicz
július 1-én kezdi meg munkáját sportigazgatóként.

„Ez egy új feladat lesz számomra, de nem ijedek
meg a kihívásoktól, és nagyon örülök, hogy to-
vábbra is a Győri Audi ETO KC csapatáért dolgoz-
hatok, még akkor is, ha ez már nem elsősorban a
gólszerzésben teljesedik ki. Természetesen most
még az idei szezon feladataira koncentrálok, hi-
szen minden fronton győzni szeretnénk a lányok-
kal" – mondta Görbicz Anita.

Bartha Csaba a modern kézilabdázás legendájá-
nak nevezte Görbicz Anitát, aki rengeteg játékos
példaképe, akinek játékán generációk nőttek fel,
mindemellett a klubhűség megtestesítője, egyér-
telműen nagybetűs sportoló Győrben.

„Anita pályája egyedülálló, és nagyon bízom ben-
ne, hogy idén is közösen tudunk még újabb sike-
reket elérni. Természetesen felkészültünk arra is,
hogy egyszer eljön majd a nap, amikor nem ő vi-
seli a csapatkapitányi karszalagot, és már nem lép
többet játékosként pályára. Egy másodpercig sem
volt kérdés, hogy Anita a kézilabdapálya után kar-
rierjét a klubban folytatja" – mondta az elnök. 

Görbicz Anita a Győrrel ötször nyerte meg a Bajnokok
Ligáját, 13-szor a magyar bajnokságot, a nemzeti
csapatban 233 találkozón 1111 gólt szerzett.

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.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Akció: február 19—25.

HÚSVÁSÁR
Kocsonyának való húsrészek
TELJES VÁLASZTÉKBAN

folyamatosan kaphatók!

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db

Marhalábszár

Narancs

Magyar piros alma

Sertéslapocka

Sertésmáj
friss és fagyasztott

320 Ft/kg

899 Ft/kg

1999 Ft/kg

299 Ft/kg

269 Ft/kg

4299 Ft/db

Persil gél 5 l
100 mosás 859,8 Ft/l

INGYEN 10 db-os
K2R színfogó kendô

PARASPORT PORTRÉK A TÉVÉBEN
Hétfőn ünnepeljük a magyar parasport napját. Február 22-én 18 órakor (ismétlés február 28-án,
vasárnap 16 óra) a Győr+ Televízió portrékban, interjúkban mutat be négy fogyatékkal élő győri
sportolót. A műsorban a tokiói paralimpiára már korábban kvótát szerző Szvitacs Alexa asztalite-
niszező, a nyílt vízi paraúszó Patkás „Rocky” Tamás, az evezős Pető Zsolt, és a kerekes székes te-
niszező Farkas Attila beszél életéről, pályafutásáról.

Pintea nyártól újra
zöld-fehér mezbe bújik




