


Február 28-án, vasárnap egy újabb online be-
mutatóval jelentkezik a Vaskakas Bábszínház. A
széttáncolt cipellők egy igazán különleges darabnak
ígérkezik, hiszen a bábszínészek megcsillogtatják benne
sokoldalúságukat. Bábjáték, rengeteg tánc, fergeteges
sztori. Ez vár azokra, akik a hét utolsó napján az online térbe
látogatnak a Vaskakas Bábszínházzal. 
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Lefekvés előtt még csodaszépen csillog mind-
három királykisasszony cipője, de valahogy
reggelre mindegyiket szétszaggatják. Éjsza-

ka titokzatos dolgok történnek a hölgyek háló-
kamrájában, melyre apjuk, Toporgó király nem ta-
lál magyarázatot. Ezt a rejtélyt járja körül a Vas-
kakas Bábszínház vadonatúj darabja, melyet va-
sárnap mutatnak majd be a világhálón. Az alkotást
Kocsis Rozi álmodta bábszínpadra, a Harangozó-
díjas páros, Kocsis Enikő és Fitos Dezső pedig ren-
dezi és koreografálja. Ebből adódik, hogy rengeteg
néptáncos elemet is tartalmaz a darab, ami a báb-
színészek sokoldalúságáról is árulkodik. „Ebben a
munkában a művészek arról is tanúbizonyságot
tettek, hogy micsoda bravúros táncosok. Itt nem-

csak a kimondott szó, hanem a mozdulatok ere-
jével is tudunk érzelmeket közvetíteni a közön-
ségnek, és minél több művészeti terület – a tánc,
a színház, a bábszínház – találkozik egy darabban,
annál izgalmasabb dolgok születnek” – mondta
Kocsis Enikő. Fitos Dezső így vélekedik: „A magyar
néptánc világszintű! Egy hatalmas tárház, ami ki-
válóan alkalmas arra, hogy ezzel az „eszközzel”
bármit elmesélhessünk.” 

A 71 perces játékidő nagy része tehát tánc, ez
pedig igencsak igénybe veszi a bábszínészeket.
Bánky Sára, aki Höcögőt alakítja, egyetemi hall-
gatóként gyakorlatát tölti a Vaskakasban, ahogy
ő fogalmazott, a próbafolyamat és a darab köz-
ben fel kellett kötni a nadrágot rendesen. Gergely
Rozi a legkisebb királykisasszonyként jelenik
meg a darabban. Elmondása szerint ez számára
egy igazi csoda, és a mese is nagyon közel áll a
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szívéhez, hiszen egy szép mondanivalója van.
Horváth Márk a darab főhőse, akit Toporgó király
bérel fel a lányok leleplezésére. A művész csak a
darab 20. percében csatlakozik be az esemé-
nyekbe, ez pedig számára egy érdekes szituáció.
„Fitos Dezsőékkel dolgozni mindig egy nagy él-
mény számomra. Ez a második olyan előadás
életemben, ahol nem vagyok végig a színpadon”
– mondta a művész.  

Egy csipetnyi báb, rengeteg tánc, és egy csodás
történet. A Vaskakas Bábszínház új bemutatója,
A széttáncolt cipellők Nagy-Kovács Géza díszle-
teivel, Michac Gábor jelmezeivel és ifj. Csoóri
Sándor zenéivel február 28-án, vasárnap délelőtt
11 órától várja az érdeklődőket a Youtube-csa-
tornájukon keresztül a képernyők elé. 

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: O. Jakócs Péter



2021. február 26. 3

AZ ÚJRAINDÍTÁSRÓL SZÓL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ

Az egész országot foglalkoztatja, hogy az oltási program előrehaladtával milyen ütemben és hogyan lehet újraindítani
az országot, a gazdaságot, és általában az életet. Mindenkit arra biztatok, hogy töltse ki a kérdőívet, hiszen mindannyi-
unk életét érintő kérdésekről van szó. Fontos, hogy minél több ember véleménye jelenjen meg a konzultációban és a
kormány ezt figyelembe is fogja venni – emelte ki Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő.

Akérdőívet a vakcinainfo.gov.hu és a
nemzetikonzultacio.kormany.hu
oldalon is ki lehet tölteni. A konzul-

táció hét kérdésből áll.

A kérdések:
1. Egyesek szerint a járványügyi korlátozó
intézkedéseket fokozatosan, lépésről lé-
pésre fel lehet oldani. Mások szerint ezt
csak a járvány végén, egy lépésben lehet
megtenni. Ön mit gondol erről? Itt két vá-
laszlehetőség van: fokozatosan lehet fel-
oldani a korlátozásokat; vagy a járvány
végén, egy lépésben kell feloldani őket.
2. Azok, akik beoltatják magukat vagy át-
estek a betegségen, védettségi igazol-
ványt kapnak. Vannak, akik támogatják,
hogy az ilyen igazolvánnyal rendelkezők
felmentést kapjanak egyes korlátozó in-
tézkedések alól. Ön mit gondol erről? Tá-
mogatni vagy ellenezni lehet.
3. Vannak, akik szerint – amint a járvány-
ügyi helyzet engedi – az első lépések kö-
zött enyhíteni kell az este 8 óra utáni ki-
járási tilalmat. Ön egyetért ezzel? Igen
vagy nem válasz adható.
4. Vannak, akik szerint – amint a járvány-
ügyi helyzet engedi – az első lépések kö-
zött újra kell indítani az éttermeket és a

szállodákat is, szigorú biztonsági szabá-
lyok betartása mellett. Ön egyetért ez-
zel? Igen vagy nem válasz adható.
5. Vannak, akik szerint – amint a jár-
ványügyi helyzet engedi – az első lé-
pések között újra kell indítani a sport-
létesítményeket (pl. uszodákat, torna-
termeket, konditermeket), szigorú biz-
tonsági szabályok betartása mellett.
Ön egyetért ezzel? Igen vagy nem vá-
lasz adható.
6. Vannak, akik szerint a rendezvények,
koncertek, fesztiválok, illetve sportese-
mények látogatását meg kell engedni
azoknak, akik védettségi igazolvánnyal
rendelkeznek. Mások szerint ezeket az
eseményeket nem szabad megrendezni
vagy látogathatóvá tenni, amíg a járvány
véget nem ér. Ön mit gondol? Két válasz
adható: védettségi igazolvánnyal láto-
gathatók ezek az események; vagy nem
szabad ezeket az eseményeket látogat-
hatóvá tenni a járvány végéig.
7. Vannak, akik azt javasolják, hogy a
járvány elmúltáig Magyarország terüle-
tére csak olyan külföldiek léphessenek,
akiket beoltottak vagy rendelkeznek vé-
dettségi igazolvánnyal. Ön egyetért ez-
zel? Igen vagy nem válasz adható.

Távhőszolgáltatásban érintett lakásszö-
vetkezetek és társasházak lakásainak kö-
zösségi fűtési rendszerének korszerűsí-

tésére, így okos költségmegosztás alkalmazásá-
ra és radiátorok cseréjére lehet ismét pályázatot
benyújtani – hívta fel a figyelmet Kara Ákos, Győr
egyik országgyűlési képviselője. Pályázatot
elektronikusan 2021. március 16. 10 órától a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legké-
sőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges benyúj-
tani a lakóközösségek számára. Az állami támo-
gatás maximális mértéke az elszámolható bruttó
költségek 50%-a. A támogatás maximális mér-
téke lakásonként 400.000 Ft. 

Minderre levélben is felhívta a közös képviselők
figyelmét Kara Ákos, aki hozzátette azt is, hogy
az elmúlt esztendőben közel hasonló tartalom-
mal jelent meg ez a lehetőség. „Ennek keretében

PÁLYÁZATBÓL KORSZERŰSÖDHETNEK A PANELEK
19 győri tárasasházban 1100 lakás fűtés-kor-
szerűsítése valósulhatott meg vagy valósulhat
meg a közeljövőben 350 millió forint értékben.
„A társasházi energia-korszerűsítésben nagyon
jelentős eredményeket értünk el önkormányzati,
kormányzati támogatással és a lakók anyagi ál-
dozatvállalásával közösen az elmúlt időszakban,
hiszen korábban már közel 4300 lakás panel és
társasházi lakás felújítása történt meg.”

A mostani pályázati lehetőséggel tehát újabb
társasházak energetikai fejlesztése valósulhat
meg, hiszen így csökkenhet az energiafogyasz-
tás, így az ebből eredő kiadás is.

Ennek a pályázati lehetőségnek környezetvé-
delmi szerepe is van, hiszen ha kevesebb az
energiafelhasználás, csökken a szén-dioxid-ki-
bocsátás – zárta tájékoztatóját Kara Ákos.
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Mennyi pénzből gazdálkodhat az idén a város?
Összesen 67,1 milliárd forintból.

S mennyi ebből a kiadás?
Pontosan ugyanennyi.

GYŐR A JÁRVÁNY IDEJÉN IS
MEGORZI MUKÖDOKÉPESSÉGÉT
ELKÉSZÜLT A KÖLTSÉGVETÉS, NEM VESZ FEL HITELT A VÁROS

A világjárvány okozta súlyos terhek időszakában, vagyis az idei évben is megőrzi működőképességét Győr
városa. Hitelt nem veszünk fel, az intézményhálózatot sem kell leépítenünk, és szociálpolitikára sem köl-
tünk kevesebbet. A városháza összesen 400 millió forintba kerülő belső felújítását, átalakítását, s az infor-
matikai beszerzéseket elhalasztottuk, és fizetéseket sem emelünk az önkormányzatnál. Meg kellett húzni
a nadrágszíjat, de a város fejlődése nem torpan meg – nyilatkozta a héten elfogadott idei költségvetésről
dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Ügyesen kiszámolták. Ezek szerint hitel felvé-
telére nem lesz szükség.
A költségvetés összeállításakor ennek a lehetősége
is felmerült, de kiváló pénzügyi, gazdasági szakem-
bereinknek köszönhetően kijövünk a saját pénzünk-
ből. Alkalmazkodunk a folyamatos kihívásokhoz.

Gondolom, nem könnyen, s elkerülhetetlen le-
mondásokkal.

Amikor a város gazdálkodásáról beszélünk,
akkor nem szabad megfeledkezni arról sem,
hogy az önkormányzat és intézményei az
egyik legnagyobb munkaadó a városban. Ko-
moly eredménynek tartom, hogy gazdálkodási
okok miatt nem váltunk meg egyetlen mun-
katársunktól sem. És ebben az esetben  csak-
nem 5 ezer embernek és családjának a meg-
élhetéséről van szó.

´́ ´́ ´́

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

O. Jakócs Péter
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Megőriztük a munkahelyek mellett a művészeti
intézményeink működőképességét, sportegye-
sületeink eredményességét, szorosabbra fontuk
a szociális hálót. A költségvetés pedig olyan, mint
egy családi kassza, ha pénz szűkében vagyunk,
akkor addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér.

Ez a huszonhetedik olyan költségvetés, amely-
nek a részese vagyok. A 2020-as év sem volt
könnyű menet, amit már polgármesterként
kellett levezényelnem, az azt megelőző hu-
szonötben pedig önkormányzati képviselőként
vagy alpolgármesterként vettem részt. Ilyen
nehéz helyzetben azonban még sohasem vol-
tunk, de sikeresen túl fogjuk élni. A szakmám-
ból adódóan megszoktam, hogy nehéz helyze-
teket kell megoldanom. 

Azért, hogy az ellenzéki képviselők is értsék, az
1990 előtti, az 1994-es, valamint 2002 és
2010 közötti kormányok retorikájával fogalma-
zok: most meg kell húznunk a nadrágszíjat! 

A világjárvány harmadik hulláma – mely egész
Európa gazdaságát padlóra vitte – nem kímélte
Magyarországot sem. Aki ezt nem akarja meg-
érteni, az felelőtlenül átpolitizálja a helyzetet.
S ha már a számokat kérdezte: Győr iparűzési-
adó-bevétele az idén 20 milliárd forint lesz, az
állami támogatásunk mértéke pedig 9,1 milli-
árd forint. Aki szerint tehát a kormány teljesen
magára hagyta az önkormányzatokat, az nem
ismeri a valós helyzetet.

Sokan abból indulnak ki, hogy szolidaritási adó
formájában viszont elviszi a pénzt az állam a
városoktól. 
Győr eddig évente 5,7 milliárd forint szolidaritási
adót fizetett be, ez tehát már 2020-ban jelen-
tősen megemelkedett. Most valóban tovább
emelték 7,9 milliárd forintra. Ebből viszont 2,2
milliárdot állami támogatás formájában vissza-
adnak az önkormányzatnak, tehát nettó érték-
ben nagyjából ugyanaz a helyzet. Alapvetően én
az 5,7 milliárdot tartom eleve soknak, hiszen ez-
zel a magas összeggel messze kiemelkedünk a
városok sorából. Azt tartanám igazságosnak, ha
figyelembe vennék: mi a vállalkozóknál sokkal
több pénzt hagyunk, mint más megyei jogú vá-
ros. A vállalkozásokat segítő adópolitikát, amit
most a kormány is nagyon helyesen bevezet, mi
már évek óta alkalmazzuk, hiszen mi vagyunk az
egyetlenek Magyarországon, akik csak 1,6 szá-
zalékos iparűzési adót vetünk ki.  Más megyei
jogú városokban ez – egy kivétellel, ahol 1,8
százalék – a kétszázalékos plafonon van. A ma-
gánszemélyeknek nálunk nem kell építmény -
adót fizetniük, eltöröltük a garázsadót, bérleti
könnyítéseket adtunk a vállalkozóknak.  

Mennyi pénz jut fejlesztésre az idén?
Összességében 24,1 milliárd forint, de kétség-
telen, hogy az önerős fejlesztésünk minimális,
igaz, hosszú távon jelentős ügyeket mene -
dzselünk. Készül a kulturális negyed tervdoku-

mentációjának összeállítása, Sáráson elindul a
csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az utak
rendbetétele. Királyi várossá nyilvánításunk
750. évfordulóját is próbáljuk méltóképpen
megünnepelni.

Számos olyan kiemelt jelentőségű útfejlesztés
valósul meg, melyet már régen meg kellett volna
csinálni. Összesen 3,6 milliárd forintból felújítjuk
a Reptéri, a Kunszigeti, a régi Szentiváni utat, a
Zöld utcát, bővítjük a Tatai úti csomópontot s át-
alakítjuk a Lajta utcait, tervezzük a Kálvária úti
csomópont körforgalommá alakítását. 551 millió
forintot költünk a kerékpáros közlekedéshez
kapcsolódó fejlesztésekre, az energetikára pedig
606 milliót fordítunk. Egymilliárdból fejlesztjük a
bölcsődéket, 542 milliót költünk a József Attila
úti rendelő felújítására. Félmilliárdnál jelentősen
többe kerül Újváros szociális városrehabilitáció-
jának III. üteme. A Modern Városok Programban
pedig már megkezdődött a nagyszabású vízi él-
ménypark építése, s az állatkert további fejlesz-
tése is a tervek között szerepel. 

Mi okozza a legnagyobb gondot a város költ-
ségvetésében? 
A közösségi közlekedés finanszírozása. Sajnos
a Volán pofátlan módon olyan magas díjat sza-
bott meg – 2020-ra visszamenőlegesen plusz
1 milliárd forintot, az idei évre pedig összesen
2,5 milliárdot követel az eddigi, közismerten
nem túl magas közlekedési színvonal megőr-
zéséért –, amit semmi nem indokol. A vita nem
zárult le. A Megyei Jogú Városok Szövetségé-
nek ülésén azt javasoltam Gulyás Gergely mi-
niszter úrnak, hogy az állami cégekre is terjesz-
szék ki a járványhelyzet miatt a településeken
elrendelt különböző díjak befagyasztását. Az
mégsem járja, hogy állami cégek ebben a hely-
zetben díjakat emelnek! Ez a Volán és Győr

esetében a járvány alatt összesen 2 milliárd fo-
rint plusz követelés! Na, ez a felháborító! El-
gondolkodunk azon is, hogy az ipari parkban
termelő cégek miként tudnak bekapcsolódni a
munkatársaik közösségi közlekedéssel történő
munkába szállításába.

Ha már a közlekedésnél tartunk: mi lesz a vas-
úttal és a vasútállomás épületével?
Az ország legintenzívebb adófizető városaként
joggal számítunk az állam további támogatá-
sára nagyberuházásaink esetében. Ilyen a
mentőállomás építése, illetve a Kuopio parkba
tervezett parkolólemez építésének támogatá-
sa, az Apátúr-ház (városi múzeum), illetve a
Spartacus csónakház felújítása. A tervezett
kulturális negyed jelenleg a talajmechanikai fel-
mérések, geodéziai vizsgálatok szakaszában
tart. A gönyűi vízszintemelő műtárgy segítsé-
gével beindulhat a vízi élet is Győrben. Ezekben
a programokban számítunk Kara Ákos és Si-
mon Róbert Balázs országgyűlési képviselőink
érdekérvényesítő munkájára is. A Budapest és
Varsó közötti vasútvonal fejlesztése kapcsán
már vizsgáltatom a sínpálya föld alá süllyesz-
tésének lehetőségét a győri belvárosban. De
előfordulhat az is, hogy az új vasútvonalat vé-
gül nem a város közepén, hanem Győr szélén
vezetik el. Ebben az esetben logikusnak tarta-
nám oda vinni a központi állomás épületét is,
és elektromos buszokkal megoldhatnánk az
emberek központba szállítását, ott komoly par-

kolókat is ki lehetne alakítani. Amikor a mostani
megépült, akkor ez a terület teljesen a város
széle volt. Intenzíven foglalkozunk az elővárosi
vasúti közlekedés kiépítésének a lehetőségével
is, ami a belváros forgalmát, a reggeli és dél-
utáni közlekedési dugókat oldaná meg.  

A pitiáner pártharcok helyett tehát most mun-
katársaimmal Győr közép- és hosszú távú jövő-
képén gondolkodunk. Azon, hogy merre és ho-
gyan fejlődhet a város a következő évtizedek-
ben. Ezért nincs olyan nap, hogy ne tárgyalnánk
a különböző fejlesztési területek szakemberei-
vel, lobbizunk a lehetőségekért, és szívesen fo-
gadjuk a győri polgárok elképzeléseit is. Most
mindenkinek a véleményére számítok, aki hozzá
szeretne tenni Győr fejlődéséhez!  

A KÖLTSÉGVETÉS
OLYAN, MINT 
A CSALÁDI KASSZA, 
ADDIG 
NYÚJTÓZKODUNK, 
AMEDDIG 
A TAKARÓNK ÉR.
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Győr 750 éves ünnepe alkalmából milyen ren-
dezvényekkel, meglepetésekkel, attrakciókkal
készülnek?
Dr. Veres András megyés püspök: Egy kicsit
már a zarándokházunk is ennek jegyében ké-
szült azért, hogy az ide érkező turistákat, za-
rándokokat segíteni tudjuk itteni tartózkodá-
suk idején. Hamarosan átadjuk a Káptalan-
dombon a kávézónkat is, illetve készül egy ál-
landó kiállítás, amelynek lesz olyan része is,
ahol időszakos tárlatokat tervezünk. A szé-
kesegyházban a felújítás még folyik, de a
kincstár nemsokára elkészül, ami méltó be-
mutatása az egyház 1000 éves jelenlétének,
ebben a 750 évre is tudunk utalni. A könyv-
tárban is kiállítással készülünk a jubileumra,
miként a Püspökvár tornyában is.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Fon-
tos, hogy az itt élők megtudják, mitől jó győ-
rinek lenni, s mire lehetünk büszkék. Sok
olyan ember van, aki ugyan nem itt nőtt fel,
de itt találta meg a boldogulását, ám a város
történetével nincs tisztában. Ezért elenged-
hetetlen, hogy azt megismertessük a győri-
ekkel az évforduló kapcsán. Ezt a cél szolgál-
ják a rendezvényeink, amiket egyelőre nehéz
szervezni a járvány miatt, ezért az első idő-
szakban kiadványokat szerkesztünk. Remé-
lem, minél többen kézbe vehetik majd a vá-
ros történelméről részletesen, illetve röviden
szólót, valamint az ipartörténetét, vallási tör-
ténetét bemutatót. Ezenkívül az első lépés a
modern I love Győr installáció volt, ami a fia-
talokat szólítja meg. Azt szeretném, hogy az
ünnep mindenkiről szóljon, s mindenkit meg-
ismerjünk, aki hozzátett valamit ehhez a 750
évhez. Lesznek játékok, például Győrfoglaló
történelmi játék digitális formában, a hon-
foglaló mintájára.

Az évforduló a szabad királyi várossá válást
ünnepli, de elgondolkodtam rajta, hogy mi az
alapja a várossá válásának, s ez bizony nem
más, mint a győri vár. Ezért erre helyezzük a

Dr. Veres András megyés püspök és dr. Dézsi Csaba András
polgármester egyetért abban, hogy a 750 éves jubileum jó
alkalom a káptalandombi felújítások folytatására.

MEGÚJUL
A VÁROS SZÍVE

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

PÜSPÖK ÉS POLGÁRMESTER EGYET AKAR
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hangsúlyt, ezért lett az ünnepi embléma a
Füles-bástya sziluettje. Kevesen tudják, hogy
ez a vár volt a kereszténység védőbástyája
nagyon sokáig. Amikor visszafoglaltuk a tö-
röktől, akkor II. Rudolf császár hozott egy
rendeletet, hogy Győr-kereszteket kell állíta-
ni a településeken, vagy a meglévő keresz-
tekre táblát helyezni, ami arra emlékeztet,
hogy a muszlim seregeket megállították Győr
váránál. Ausztriában 31 ilyen keresztet talál-
tam és dokumentáltam a munkatársaimmal.
Júniusban pedig egy 7 méteres Győr-keresz-
tet állítunk fel a városháza előtt.

S még egy meglepetéssel szolgálhatok: 26 ha-
rangot fogok felrakatni a városháza tornyába.
Régen harangok voltak itt, jelen pillanatban vi-
szont gépzene szól. Úgy döntöttem, hogy a
750. évfordulóra visszatesszük a harangokat.
Lesznek olyan események, amikor a győriek
majd személyesen tudják megszólaltatni a ha-
rangokat.

Milyennek szeretnék látni öt év múlva a Káp-
talandombot?
Dr. Veres András: A teológiában van egy ki-
fejezés, amit szívesen használok itt is: to-
taliter aliter, ez azt jelenti, hogy egészen
más. Az egyházi kézben lévő épületek fel-
újítása folyamatban van, a szeminárium, a
látogatóközpont épületei, a papi otthon, a
könyvtár nagyterme is megújul. Jövő nyáron
a Maulbertsch-freskók is elkészülnek, s bí-
zom benne, hogy 2022 végére befejeződik
a székesegyház külső és belső felújítása is.
Nagyon szeretném, ha a Káptalandomb új
burkolatot kaphatna, hiszen az oda vezető
utak elkészültek, csak a domb maradt ki. A
két mediterrán hangulatú lépcsősort sze-
rintem szépen rendbe kellene tenni, mert
olyan turisztikai attrakció, amivel kevés vá-
ros dicsekedhet.

Dr. Dézsi Csaba András: A városnak komoly po-
litikai, gazdasági, kulturális történelme van, amit
meg kell ismerni. Ennek fontos részei a szakrális
emlékek. Győr város szíve a Káptalandombon
van, s egyik legkultikusabb emléke a bazilika.
Veres András megyés püspök szívén viseli a sor-
sát ennek a területnek, s komplett módon gon-
dolkodik, én maximálisan támogatom a fejlesz-
tést, hiszen ezzel Győr szívét hozzuk rendbe. Öt
év múlva remélem, teljesen fel lesz újítva a Káp-
talandomb a közművektől egészen az új bur-
kolatig. Természetesen a két kis köz is,
melyek végébe szép kovácsolt vas
kapu kerül, amit éjszakára be fo-
gunk zárni, hogy a tisztaságát
megőrizhessük.

Tervezik-e a közeljövőben a püs-
pökség alatt húzódó kazamaták lá-
togathatóvá tételét?
Dr. Veres András: A püspökség
alatt egy hatalmas, egységes

hosszú pince található, ami olyan széles,
hogy akár gépkocsival is meg lehetne benne
fordulni. A kőtár felől indul, és végighúzódik
egészen a külső várfalig. Már az elődöm ide-
jében is végeztek felmérést, s készítettek
egy tervet. Mivel 1200 embert is le lehet ül-
tetni egyszerre, ezért egy rendezvényköz-
pontban gondolkodtak, ám a konkrét terve-
zésig akkor nem jutottak el. Úgy vélem, erre
lenne igény, mert ekkora befogadóképessé-
gű konferenciaterem nincs a városban. A
székesegyházban sokszor van olyan nem li-
turgikus rendezvény, amit itt meg lehetne
tartani, akár előadásokat, kiállításokat, sőt
még koncertteremként is használható lenne.  

Dr. Dézsi Csaba András: Ez egy jelentős mű-
emlék, aminek a felújítását fontosnak tar-
tom. Ha a tervekkel megkeresnek a püspök-
ségről, akkor ahol tudunk, segítünk. Mindent
megteszünk azért, hogy ezek az értékek a
köz használatába kerülhessenek, hogy a győ-
rieknek hozzáférhetősége legyen mindenhez,
amit építünk, hogy láthassuk és használni
tudjuk az értékeinket.

Új templom építését tervezik. Pontosan hol és
miért van rá szükség?
Dr. Veres András: Pinnyéden a kis kápolna
már a régi városrész igényeit sem tudta tel-
jesen kielégíteni. A megnövekedett lakosság
miatt pedig már annyira kinőtték, hogy „ha
egy család be akar menni, kettőnek ki kell
jönni”. Hála Istennek, többgyermekes csalá-
dok települtek ott le, új lakóparkok
épülnek, s én szeretném a temp-
lomépítési igényüket támogatni.
Mivel az új lakópark kialakítása
érintené a tervezett templom
területét, ezért lényeges,
hogy az önkormányzat azt a
részt meghagyja. A temp-
lomhoz egy közösségi te-
rem is tartozna, s termé-
szetesen a kicsi kápolnát
sem bontanánk le.

Dr. Dézsi Csaba András:
Technikailag mindenben
segíteni fogjuk a temp-
lom építését.

MINDENT 
MEGTESZÜNK
AZÉRT, HOGY 
A KÁPTALANDOMB 
ÉRTÉKEI A KÖZ 
HASZNÁLATÁBA
KERÜLHESSENEK
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Vadonatúj buszváró áll már az Ifjúság
körúton, a nővérszálló közelében, de
az adyvárosi utca egy másik pontján is,

nem messze ettől, a 89. szám előtt is moder-
nebbre cserélték a megállót. A körút az el-
múlt években teljesen megújult, az úttest, a
kerékpárút és a járda is, illetve teljesen kicse-
rélték a közvilágítást, azaz rengeteg fejlesz-
tés zajlott a környéken, ezekhez jól illeszked-
nek az új buszvárók. „Mindig öröm, ha fej-
leszteni tudunk a saját képviselői körzetem-
ben, így történt most a szemre is tetszetős
buszvárók esetében is” – mondta a Győr
Plusznak Radnóti Ákos. „A mostani két új lé-
tesítménnyel együtt már hét darab hasonló-

A tömegközlekedés fejlesztése kiemelt feladat az önkormányzat
számára, ennek részeként az elmúlt időszakban több régebbi, el-
avult megállót is modernizáltak Győrben. A korábbi ígéretekhez hí-
ven Ady- és Nádorvárosban is korszerű, a mai elvárásoknak megfe-
lelő buszvárót helyeztek ki, ezeket már használhatják is az utasok. 

MODERN BUSZVÁRÓK 
VÁROSSZERTE 

an új buszváró szolgálja azokat, akik az Ifjú-
ság körúton szállnak fel vagy le a buszokról,
így az utca összes buszmegállója szép új és
igényes, egységes” – tette hozzá az alpol-
gármester. „Nem csak Adyvárosban történt
ilyen, hiszen áttekintettük a buszmegállókat
polgármester úrral és dr. Dézsi Csaba András
polgármester képviselői körzetében, a Bem té-
ren és a Kálvária úton is áll már egy vadonatúj
megálló, sőt a Tatai úton olyan helyre telepí-
tettünk buszvárót, ahol korábban nem volt” –
fogalmazott a városvezető. Ez utóbbi kérést
polgármester úr a Facebookon kapta, s rövid
időn belül teljesítve is lett. A buszmegállók cse-
réje idén több városrészben folytatódik!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötele-
zettséggel működő FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE, önkormány-
zattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre. 
A pályázati felhívás teljes terjedelemben megtekinthető az alábbi honlapokon:
www.gyor.hu és www.eeszi.hu.



2021. február 26. 9

Atíz éve alakult, 1500 tagú MACSE az or-
szág egyik legnagyobb egyesülete. Adat-
bázisuk harmincmilliósra tehető, okta-

tással, kutatási módszertannal is foglalkoznak.
Céljuk a közösségek építése, a családon belüli
generációk közti kapcsolatok, valamint az iden-
titás erősítése. „A családkutatás egy olyan
hobbi, ami remekül segíti a közös érdeklődésen
alapuló helyi közösségek kialakulását” – vallja
Reicher Péter, a MACSE elnöke.

„Ha egyszer eléd kerül egy háromszáz éves
anyakönyv, a maga tiszteletreméltó történe-
lem-illatával és nehezen kibetűzhető ákombá-
komaival, olvasni próbálod és lassan kibonta-
kozik lelki szemeid előtt őseid falujának sorsa,
bánata és öröme, lakóinak kapcsolatai, egyszer
csak ott találod magad ük-ükapád, ükanyád
mellett és megsejted: óriási bozontos gyökér-
zet köt a földhöz, melyen elődeid éltek és hal-
tak. Tartok tőle, hogy ezután egyre erősödő
kényszert érzel a kutatásra, amely megrendü-

CSALÁDFA 
HÚSZEZER NÉVVEL

MEGALAKULT A MACSE GYŐRI CSOPORTJA

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

Elsőként Győrben alakult meg a
Magyar Családtörténet-kutató
Egyesület (MACSE) helyi csoportja.
A járvány miatt online módon, vi-
deókonferencia keretében tartotta
első megbeszélését a csoport,
amelynek célja, hogy összefogja a
városban és környékén élő, család-
kutatás iránt érdeklődőket.

lést, örömet, izgalmakat és nem utolsósorban
eredményeket hoz számodra” – olvashatjuk a
macse.hu kezdőlapján. 

Ez a kényszer hajtja Kovács Balázst, a győri
csoport vezetőjét is. 1987-ben gimnazistaként
sokat beszélgetett a nagyszüleivel, ennek ha-
tására támadt fel benne az érdeklődés a felme-
női iránt. Vett egy 4 négyzetméteres csomago-
lópapírt és elkezdte rárajzolni a családfát,
melynek ágai a nagymama emlékei alapján
egyre csak gyarapodtak. Utána közel harminc
év szünet következett, hiszen lefoglalta az
érettségi, az egyetem, a munkavállalás. Aztán
néhány évvel ezelőtt megérett az idő a folyta-
tásra. – Sok ág van, ahol az 1600-as évekig
vissza tudtam menni, de van olyan is, ahol
anyakönyvezés hiányában 1767-ben megre-
kedtem. Ez az időszak már tíz nemzedéket ölel
fel, vagyis ezres nagyságrendben vannak egye-
nes ági felmenőim, de ha az oldal ági rokonsá-
got is számolom, akkor húszezernél járok –
meséli nem kis büszkeséggel. Természetesen
már nem csomagolópapírra írja a megtalált ne-
veket, hanem Excel-táblázatba. 

Az egyesületben lesznek személyes rendezvé-
nyek, ahol a tagok találkozhatnak egymással,

megbeszélhetik tapasztalataikat, megoszthat-
ják problémáikat, sikereiket. A legtöbb ember
kutatása általában egy régióhoz kapcsolódik, s
előfordul, hogy már eljutott három-négy nem-
zedékig, de aztán elakad, mert mindig vannak
hiányok, kérdések, amire esetleg egy másik ku-
tató tud válaszolni.  

1895-ig csak egyházi anyakönyvezés volt, utá-
na kezdődött a polgári, majd sokáig párhuza-
mosan végezték a kettőt. A családtörténet fel-
derítéséhez pedig a legfontosabb okirat az
anyakönyv. A legtöbb anyakönyv digitalizált
formában megtalálható az interneten. Ám van-
nak pótolhatatlan hiányok, mert az értékes pa-
pírok sokszor a történelem viharainak áldoza-
tává váltak, megsemmisültek egy háborúban
vagy tűzvészben. 

A családkutatók is várják a járvány elmúlását,
a társasági élet megindulását. Addig digitális
készségeiket fejlesztik, s felveszik a kapcso-
latot a helyi levéltárakkal, egyházi intézmé-
nyekkel, múzeumokkal, könyvtárakkal. Szíve-
sen látják a tevékenységük iránt érdeklődő-
ket. Jelentkezni Kovács Balázs e-mail-címén
(kovacs.balazs.gyor@gmail.com) vagy tele-
fonszámán (70/507-4025) lehet. 
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A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zártkörûen Mûködô 
Részvénytársaság Útfejlesztési Igazgatósága gyôri munkahelyre, 
határozatlan idejû szerzôdéssel 

BERUHÁZÁSI MÉRNÖK 
munkakörbe munkatársakat keres.

Jelentkezés módja: a megjelenéstôl számított 2 héten belül
a palyazat@nif.hu e-mail-címen a MUNKAKÖR és TELEPHELY megjelölésével.

Pályázata elküldésével kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázatban szereplô
személyes adatait a kiválasztási folyamat lezártáig kezeljük.

Az általunk keresett munkatársak
• projektmenedzsment-ismeretekkel, 
• felsôfokú mûszaki végzettséggel,
• „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek,
• jellemzô rájuk a rendszerszemlélet, preci-

zitás, irodai szoftverek ismerete (fôként
MS Office, esetleg AutoCAD), nagyfokú
önállóság, csapatmunkára való készség,
továbbá a jó kommunikációs készség.

ELÔNY:
• beruházói gyakorlat
• hídszakági gyakorlat
• mûszaki ellenôri gyakorlat vagy 

tervezôi gyakorlat
• városi közlekedés tervezésében való jártasság
• beruházás-elôkészítési tapasztalat,

lebonyolítási gyakorlat.

Mit kínálunk mindezért cserébe?
Egy olyan kihívásokkal teli feladatkört, amely
során lehetôség van megismerni a beruházá-
sok menetét, részesei lehetnek nagy közleke-
dési infrastruktúra-beruházások elô   ké   szí tés é -
nek, megvalósításának.
• Kihívásokkal teli feladatkört,
• fejlôdési lehetôséget,
• versenyképes bért,
• kiemelkedô béren kívüli juttatási rendszert,
• jó, összetartó csapatot,
• kiváló munkakörülményeket.

A NIF Zrt. Útfejlesztési Igazgatósága keres
olyan lelkes munkatársakat, akik szeretnék
megismerni a közlekedési infrastruktúra-
fejlesztések beruházói feladatait, részt sze-
retnének venni az országos közlekedésfej-
lesztési feladatok elôkészítésében, meg -
valósításában.

Új munkavállalóink munkaköri feladatai:
• Tapasztalt projektvezetô felügyelete, irá-

nyítása mellett részvétel közútfejleszté-
sek elôkészítése, terveztetése, engedé-
lyeztetése, építtetése során felmerülô
feladatokban, 

• a projektvezetô támogatása és segítése a
közbeszerzési eljárások és EU-pályázatok
elô készítésében,

• kivitelezési fázisban lévô beruházások
esetén projekt megvalósulásának pro-
jektvezetôvel való együttes nyomon kísé-
rése, az építtetôi jogok és kötelezettsé-
gek képviselete,

• a projektmegvalósítás során szükséges
adatszolgáltatás, információáramlás bizto-
sításának elôsegítés, és a projektek belsô
kommunikációjának támogatása,

• az elkészített létesítmények kezelôknek
történô átadásában, a szükséges enge-
délyek beszerzésében és a mûszaki-
pénzügyi lezárás folyamatában való
közremûködés.

A dunaszerdahelyi járáson belül elsőként a du-
naszerdahelyi idősek otthonában kezdték el be-
oltani az időseket, a lehetőséggel a lakók több-
sége élt is. Csütörtöktől ismét engedélyezték In-
golstadt belvárosában, hogy az emberek evés,
ivás vagy dohányzás idejére rövid időre levegyék
a maszkot kültéren, a megfelelő távolság betar-
tásával. Sindelfingenben több lépcsőben nyitnak
az óvodák és az általános iskolák. Colmarban to-
vábbra is tart a kijárási tilalom este hat és reggel
hat óra között. Erfurtban szombatra demonst-
rációt terveztek a koronavírus miatt hozott kor-
látozó intézkedések ellen, de a fertőzés kocká-
zata miatt betiltották a tömeggyűléseket. Ku o -
pióban a múlt hétvégén kezdődött a 80 év felet-
tiek oltása, csütörtöktől pedig már a 65–69 év
közötti krónikus betegek oltása is zajlik.

Nof Hagalilban a héten több száz csomagot szál-
lítanak ki a szükséget szenvedő családokhoz és
egyedülálló katonákhoz Purim ünnepe alkalmából
(amely idén február 25–26-ra esett.) A brassói
városháza felújítja a Brassó történelmi központ-
jában található örökségvédelmi épületeket, Nagy-
várad példája alapján. E célból létrehozzák a Tör-
ténelmi Műemlékek Alapítványt a program keze-
lésére. A győri fecskevédelmi programhoz hasonló
kezdeményezést láthatunk Poznanban, ahol ösz-
szeállították a madarak és denevérek gondozásá-
val kapcsolatos irányelveket, hogy megelőzzék a
felújítási munkák miatti állatpusztulásokat.

Nyizsnyij Novgorodban továbbra is a tél az úr,
a hét elején közel 20.000 köbméter havat tá-
volítottak el az utcákról. A hóeltakarításban
367 jármű vesz részt. Wuhanban a tavaszi
fesztivál után az iskolák fokozatosan és bizton-
ságosan indulnak újra.



A Busch-Hungária Kft., Magyarország egyik legnagyobb
vasöntödéje gyôri üzemébe keres

MECHANIKUS és VILLAMOS
KARBANTARTÓT

öntödei gépek, berendezések, kiszolgálóegységek
és eszközök javítására, karbantartására,

villamos javítási feladatok végrehajtására.

A mechanikus karbantartó munkakör
betöltésének feltételei:

• géplakatos végzettség • hidraulikai, pneumatikai ismeretek
• hibakeresési gyakorlat • minimum 3 éves,

gyártóberendezések karbantartásában szerzett tapasztalat

A villamos karbantartó munkakör betöltésének feltételei:
• szakirányú erôsáramú villamos végzettség

• karbantartói munkakörben szerzett gyakorlat
• gyakorlat hajtásvezérlések javításában

Elôny: • PLC-ismeretek
• tapasztalat melegüzemi gépek karbantartásában.

Amit kínálunk:
• 2.000 Ft bruttó órabértôl — tudás és tapasztalat

függvényében, megegyezés szerint
• 20—40% mûszakpótlék, valamint 20% folyamatos pótlék

• kiemelkedô ösztönzôrendszer és cafeteria
• biztos, stabil munkahelyi háttér

• folyamatos szakmai fejlôdési lehetôség és képzések
• lakhatási vagy bejárástámogatás (Gyôrön kívülrôl).

Amennyiben a hirdetésünk felkeltette az érdeklôdését,
küldje el az önéletrajzát

a Busch-Hungária Kft., 9027 Gyôr, Martin u. 1. címre,
vagy a human@busch-hungaria.hu e-mail-címre!
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HÍREK RÖVIDEN

AJedlik Ányos hídon a győri vízi él-
ménypark építési munkálatai mi-

att 2021. március 1-től április 30-ig a
gyalogos és kerékpáros forgalom csak
az egyik oldalon lesz engedélyezett,
félpályás hídlezárásra kell számítani –
tájékoztat a jövő hónap elejétől életbe
lépő változásokról Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala. Arra
kérnek mindenkit, hogy ne megszo-
kásból közlekedjen, és ügyeljen a
KRESZ szabályainak betartására.

Változik a közlekedés a hídon

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. egész működési területén erdőlátogatási korlátozást ve-
zetett be, március 18-ig csak a kijelölt turistautakon engedélyezett az erdőlátogatás. Az
intézkedésre azért volt szükség, mert a vaddisznóknál és a kérődzőknél most nő a sza-
porulat, ehhez nyugalmat szeretnének biztosítani az állatoknak. A korlátozással párhu-
zamosan a társaság nem ad ki hullajtottagancs-gyűjtési engedélyt sem. 

Senki ne térjen le a turistautakról!

Agépjárműadóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat idén már a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal látja el. A posta február közepétől
kézbesíti az idei gépjárműadóról szóló határo-
zatokat. Az adó első részletét a korábbi évek-
ben megszokott március 15. helyett idén elég
április 15-ig befizetni, a másodikat pedig szep-
tember 15-ig. A változás a gépjármű-tulajdo-
nosokat nem érinti, plusz teendőjük nincs.

Érkeznek a gépjárműadós levelek

A7. héten megtorpant az koronavírus
örökítőanyagának emelkedése a

szennyvízben – közölte a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ honlapján. Az or-
szágos átlagnak megfelelően Győrben is
stagnálás jellemző. A koncentráció mér-
sékelt. A szennyvízminták elemzésekor
több nagyvárosban, így nálunk is kimu-
tatták a brit mutáns jelenlétét.

Brit mutáns a győri szennyvízben

Megkezdődött a Nefelejcs köz felújítása,
amelynek során csatornaépítési mun-

kálatok következnek. Emiatt forgalmi válto-
zásokra kell számítani március 1-jétől, előre-
láthatóan két hét időtartamra.

Ez idő alatt a következő változásokra 
kell készülni:
• A Liszt Ferenc utcában (a Lukács S. u. – Ne-
felejcs köz között) kétirányúsítás történik,
mindkét oldali megállási tilalommal, a Nefe-
lejcs köznél pedig teljes zárás lép életbe.
• A Lukács Sándor utcában (a Pálffy u.–Liszt
Ferenc u. között) egyirányúsítás történik,
mindkét oldali megállási tilalommal.
• A Liszt Ferenc utcában (a Teleki u.–Nefelejcs
köz között) kétirányúsítás történik, mindkét
oldali megállási tilalommal, a Nefelejcs köznél
pedig teljes zárás lép életbe.

Kéjük, hogy ne megszokásból közlekedjenek,
a KRESZ szabályainak betartására ügyelje-
nek! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Megújul a Nefelejcs köz: Forgalmi változások hétfőtől
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Amikor szülővé válunk, akkor a lehető
legjobbat szeretnénk gyermekünknek,
így ennek alapján választunk iskolát,

úgy, hogy próbálunk döntésünk előtt számos
tényezőt figyelembe venni, legyen az általá-
nos iskolai, középiskolai vagy egyetemi to-
vábbtanulás.   

Ehhez azonban információkra van szüksé-
günk, tájékozódnunk kell, sőt olyan jellemző-
ket is figyelembe kellene vennünk, amikre
nem is gondolunk. Így például ezeken is töp-
rengenünk kellene:

Tudjuk-e, hogy az iskola mire készíti fel a
gyermekeinket? Látjuk-e a munka világában
történő fejlesztéseket, kihívásokat? Tisztában
vagyunk-e azzal, hogy milyen munkavállalóra
van szüksége a munkaadónak? Ha igen, akkor
ezeket a tulajdonságokat erősítjük-e gyer-
mekünkben? Szeretnénk-e, hogy csemetéink
képesek legyenek folyamatosan változni,
megújulni, együttműködni, megfelelő formá-
ban véleményt nyilvánítani, elfogadni a mási-
kat (hibáival együtt)? Akarjuk-e, hogy az isko-
lai folyamat során megtalálják azt, hogy mi-
ben jók, miben kevésbé? Elfogadjuk-e, hogy
ezt az utat a pedagógus–szülő–diák kapcso-
lata befolyásolja? 

A válaszokat a 21. század iskolája adja meg
nekünk, ami nemcsak attól lesz időszerű, mert

MODERN 

ISKOLAK
,

Az oldalt szerkesztette: FEKETE ZSUZSA

„ISKOLA, ISKOLA, 
KI A CSODA JÁR ODA?”

Szerző: Bognár Amália
Fotó:  Mobility-Győr Digitális Élményközpont

Ha azt a szót halljuk, hogy iskola,
akkor általában mindenkinek
ugyanaz jut eszébe: padok, taná-
rok, tantárgyak, diákcsínyek, sike-
rek, kudarcok, barátok, csoportok,
könyvek stb. Sok emlék megszépül
az idő múlásával, sőt felnőttként
több iskolai helyzetet is másképp
látunk már, átértékelünk. 

digitális eszközöket használ, hanem attól,
hogy a pedagógus különböző alkotási folya-
matokra készteti a diákokat, ezáltal ismerteti
meg a tananyagot. Folyamatos visszajelzés
segítségével a pedagógus és a diák közösen
jön rá, hogy ki miben jó, ki mit tud hozzátenni
a közösség munkájához. Olyan folyamatok in-
dulnak el, ahol szabad kérdezni, hibázni, gon-
dolkodni, saját ötleteket megvalósítani. Ahol
megfelelő ingerváltásokkal arra törekednek,
hogy a hétköznapokban felhasználható tudást
adjanak. Ahol hisznek abban, hogy minden
embernek szerepe van, nem teszünk különb-
ségeket, hiszen mindenkire szükség van. Ahol
tudják, hogy a digitális eszközök a különböző
pedagógiai módszerekkel ötvözve, a tanulási
terekkel összecsimpaszkodva mindezekben
segítenek. Lépésről lépésre haladva, közösen
pedagógus és szülő, nem ostorozva egymást,
ha nem sikerül valami, hanem összekapasz-
kodva a közös sikerért... 

Nehéz dolgunk van nekünk, szülőknek, hiszen
ez egy új világ, mi nem így tanultunk, a mi
időnkben nem ilyen volt az iskola. Minden vál-

tozás, mivel ismeretlen a számunkra, félelem-
mel tölt el bennünket, amit még ráadásul az is
nehezít, hogy most a gyermekünkről van szó.
Ne felejtsük el azonban, hogy ők így tanulnak,
nekik ilyen az iskola, ők ebben nőnek fel, alkal-
mazkodva a világ technológiai fejlődéséhez, az
új próbatételekhez. 

Az új digitális eszközök, digitalizált folyama-
tok megismerésében segítséget nyújt a Szé-
chenyi-egyetem mellett működő, a Mobilis
Interaktív Kiállítási Központ részlegeként
üzemelő Mobility-Győr Digitális Élményköz-
pont. Itt támogatjuk a szülőt, pedagógust,
gyermekeket abban, hogy másképp tekintse-
nek az iskolára, a tanulási folyamatra, hogy
megtalálják a közös, „digitális” nyelvet. Arra
törekszünk, hogy a digitális világ (programo-
zás, virtuális világ, padlórobotok, humanoid
robotok, 3D nyomtatás, okosotthon, animá-
ciókészítés) közelebb hozza a pedagógust és
a szülőt, a pedagógust és a diákot, a nagyszü-
lőt és az unokát, a szülőt és a gyermeket, és
fejlessze azokat a képességeket, amelyekre a
21. században szükség van.  
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Szerkeszti: Nagy Viktor
Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

HÍREK

Asikeres Honda HR-V utódja letisztult formavilággal és – to-
vábbra is – kupésan csapott hátsó üveggel érkezik. Sok kri-
tika érte a korábbi években a japán tervezőket, hogy alko-

tásaik zavarosak, főleg az európai szemnek. Ennek most vége, és
a kis városi crossover bizonyítja, hogy a kevesebb több. A front
szinte villanyautósan burkolt, a lámpák magasra kerültek és a mo-
torháztető hosszú, lapos. Alatta e:HEV hibrid hajtáslánc
fog duruzsolni – amiről egyelőre többet nem tu-
dunk. A kerekek 16-18 közöttiek lehetnek,
így utóbbiakkal csodás, sportos arányo-
kat kap a kocsi, amit a rejtett hátsó ki-
lincsek is fokoznak. A farán a széles,
egybefüggő lámpa kapja a főszerepet.
A beltérben a nagy kijelző és alap-
gombsor egyszerű kombinációja trónol
középen, és a friss levegőt keringtető
szellőztetőrendszer lesz az újdonság.
Az előző generációnál tágasabb és mi-
nőségibb tér most is a „mágikus” ülés-
rendszerrel lesz könnyen variálható.

ANissan divatterepjárója harmadik generációjához érkezett. Mére-
teit tekintve minden irányban nőtt, formavilága jelentősen fejlő-
dött, közben megőrizte a márkajegyeket, és elveszítette a dízel-

motorokat. A belső térben a minőség jobb lett. A sofőr előtt 12,3, középen
9 colos képernyő, a szélvédőre vetítve pedig 10,8 colos kép fogadja az uta-
sokat. Ennek ellenére megtartották a klíma kezelőszerveit és adott az And-
roid Auto és Apple Carplay telefon „tükrözés”. Először a típus életében meg-
jelent a LED-mátrix fényszóró és a kerékméret maximálisan 20 col lehet.

NISSAN QASHQAI ÚJ RUHÁBAN

Motorok terén a képlet egyszerűsödött. A mild hibridek 1,3 literes turbó-
motorral készülnek, 138 és 156 lóerős teljesítmény mellett hatsebességes
kézi vagy CVT automata váltóval, első vagy összkerékhajtással. A japán
Nissan Note e-Power hibrid hajtáslánca is bekerül a Qashqai-ba (leváltva
a dízeleket). A soros hibrid rendszer 1,5 literes benzinmotorja közvetlenül
nem hajtja a kerekeket, csak generátorként szolgál. A 187 lóerős, 330 Nm
nyomatékú villanymotoros hajtás csak az első kerekeket hajthatja, de vár-
hatóan kellő dinamikával. Az első autók nyáron érkeznek.

HONDA KUPÉ-SUV
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Méretes
A 2020-as széria, amit meghajtottunk, sorban a
13. generáció – most frissül, és követi a tizenne-
gyedik. A Ford amerikai „full-size” platós teher-
autója nagy. Nagyon nagy. A Supercrew felépít-

mény, azaz a dupla kabinos kivitel nem európai
mércével készült. A hátsó sorban akkora a hely,
mint egy kisebb táncteremben, főleg, ha felhajt-
juk az ülőlapokat. De a padon ülve is limuzinos
élményt kap az ember. Ennek és a három méret-
ben kapható platónak köszönhető, hogy a teszt-
autó a közepes puttonnyal 6,5 méternél is hosz-
szabb. Elöl sem kicsi, sőt az elöl ülők, ebben az
ötszemélyes változatban – létezik „egybepados”,
hatszemélyes – csak akkor találkoznak, ha már
kiszálltak a kocsiból. Konkrétan a könyöklő 40 cm
széles, alatta 60 literes tárolóval. A műszerfal a
szokásos pickupos minőségű, de tele minden jó-
val: ülés fűtés-hűtés kapcsoló, nagy kijelző, dupla
klíma és hajtásválasztó kapcsoló.

Hajtás
Egy pickup lelke a hajtás. Ennek a jószágnak pedig
egy Coyote V8 dohog az orrában. Ez a blokk pon-
tosan az, amit a Mustang kap. Benzines szívómo-
tor, közel 400 lóerővel és 542 Nm nyomatékkal.

TESZT: FORD F-150 SUPERCREW 5.0 V8 LARIAT

MUNKAGÉP A CSALÁDNAK
A Ford F-150 története 1948-ban
kezdődött. Azóta 14 generációt
élt meg a típus és minden idők
legsikeresebb pickupja az USA-
ban. De vajon hol a helye egy
ilyen batárnak kis hazánkban?

képesség (akár 5 tonna). Ha kell, akkor pedig 5
személlyel furikázhatunk, teljes kényelemben
autópályán, országúton, városban. Persze par-
kolni ne akarjunk máshol, csak a busz- vagy ka-
mionpihenők környékén. Teljes értékű munka-
gép és kényelmes utazóautó egyben.

Végítélet
Az Egyesült Államok legkedveltebb autója az
F-150. Úgy összességében ebből adnak el leg-
többet, évente körülbelül 900 ezer darabot.
Most már tudom, hogy nem hiába. Kiforrott, ro-
busztus és gusztusos. Az orra brutális, a motorja
bivalyerős és mindenhol eszméletlen tereket ad.
Ezenkívül olyanokat, ami talán más nem is. A
lökhárító fémből van, nem műanyag dísz. Azért,
hogy az amerikai háziasszonyok és farmerek
egyaránt tudják vezetni, a pedálsor elektromo-
san állítható. Az utastérben és a platónál is van
12 és 110 V-os csatlakozó. És tolatóradar, plusz
tolatókamera – ez nélkülözhetetlen ennél a mé-
retnél. Az pedig csak hab a tortán, hogy turbós
V6-os motorokkal is elérhető, ami még jobban
az ülésbe présel – például a Raptor csúcsverzió
450 lóerővel, 620 Nm nyomatékkal –, viszont
nem adja a V8 eszméletlen gurgulázását. Az
csak itt és most volt.

Szerző: Nagy Viktor

Társítottak hozzá egy 10 sebességes bolygómű-
ves automata váltót, így nem is eszik sokat ahhoz
képest, hogy üresen 2,4 tonnás a nagy Ford. Vi-
szont nagyon megy. Hat másodperc körül gyorsul
százra, és megállíthatatlanul tör előre. Ahhoz ké-
pest, hogy hátul laprugós, egészen kényelmes,
bármilyen útviszonyok között. Persze nem az
aszfaltcsík az igazi terepe, inkább a földút, a sár,
a dagonya. Ott jól jön, hogy a kipróbált Lariat fel-
szereltséghez társítottak összkerékhajtást is. Az
alapból hátul kaparó hajtásba automatikusan be-
kapcsolhatjuk az első tengelyt; és zárható, illetve
felező is van. Meghajtottuk laza földúton, meg
sem kottyant neki. Igazából szerette. És mi is él-
veztük a mindenen átgázolást…

Amire jó
Szóval, egy ilyen igásló tényleg befogható, akár
földmunkára is. De legalábbis a tanyai léthez jól
jön az óriási plató, a 400 kg-ot is bíró csillapí-
tottan lenyíló hátfal, vagy az óriási vontatási

HAT MÁSODPERC
KÖRÜLGYORSUL 
SZÁZRA, ÉS
MEGÁLLÍTHATATLANUL
TÖR ELŐRE
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Generáció a jövőnek
A haszongépjárművek életciklusa nem olyan rövid,
mint a személyautóké. A Caddy 1979-től 2021-ig
az ötödik generációjához jutott el. Viszont a mos-
tani egy igazán nagy ugrás, mivel megkapta a Golf
8 MQB padlólemezét és technikáját, így készen áll
a jövő kihívásaira. A lemaszkolt „hűtőrács” abszolút
letisztulttá teszi a Caddy orrát, főleg színezett lök-
hárítóval kombinálva – ahogy a tesztautón. Az
ID.3-szerű orr egy villanyautóra emlékeztet, pedig
egyelőre csak belső égésű motorokkal kapható. Az
oldalnézete felismerhetően „keddis”, a farát pedig
sikerült feldobni az elnyújtott, álló penge formájú
lámpákkal, ami akár LED-világítású is lehet. Széle-
sebb, alacsonyabb, mint elődje, így sokkal spor -
tosabbnak tűnik. Igazi vagány puttonyos.

Mit ad a vezetőnek?
A Caddy sokat ad az utasnak. Amikor én is behup-
pantam a kényelmes ülésbe – ami rendelésre AGR
ergoComfort „fotel” is lehet –, óriási tér, temérdek
rakodóhely és nagy kijelző fogadott. A középkon-
zolba épített LCD-panel három méretben érhető
el, a legnagyobbhoz az új VW-féle érintőpaneles
hőmérséklet és hangerő-szabályozás is jár. A mű-
szerfal formája és funkcionalitása egyaránt a Golf
öröksége. Átlátható, minőségi, csak itt nem puha,
hanem strapabíró, keményebb anyagok fogadnak.
Ismerős a multikormány, ahogy az érintőgombos
világításkapcsoló is, automata fényszóróval.

KIHÍVÓ SZÁLLÍTÓ

A Volkswagen Caddy évtizedek
óta a márka városi igáslova. Az
ötödik generációs újdonság feltű-
nő dizájnnal, minden eddiginél
komfortosabb vezetőhellyel és
szokásosan nagy és jól pakolható
raktérrel érkezett.

A sofőr kap kartámaszt, amin tökéletesen tudjuk
pihentetni a könyökünket, miközben a könnyen
kapcsolható 6 sebességes kézi váltóval kapcsol-
gatunk. A vezetéstámogatók – alapáron vagy ext-
raként – is növelik a kényelmet: például sávtartó,
adaptív tempomat, vontatmányirányító rendszer.
Ezenkívül USB-C, vagy akár 220 V-os csatlakozás
is elérhető a klasszikus szivargyújtó mellett, ahogy
a kulcs nélküli zár, illetve indítás.

Mit ad a csomagnak?
A raktér is fejlődött, hiszen most már az
1000x1200 mm-es EURO raklap keresztben is
befér. Ráadásul a Maxi változatba kettő is. Ez a
verzió 35 cm-rel hosszabb, ebből 20 cm a ten-
gelytávot, 15 cm pedig a hátsó túlnyúlást növeli.
Így az alapból 3,1 köbméteres tér 3,7-re növeke-
dik. A hátsó ajtó kettényíló, felárért nagy csapóajtó
lehet, lemezelve vagy üvegezve. A tolóajtó mind-
két oldalra rendelhető 695 vagy 836 mm széles-
séggel – utóbbi adat a kategóriában egyedülálló.
A rögzítőkampók, alapvető burkolatok és LED-vi-
lágítás is adott, rendelhető üveges utastér-elvá-
lasztó fal és padlóburkolat. A maximális terhelhe-
tőség 744–767 kg között alakul motorvariánstól
függően, és 1,5 tonna vontatható vele.

Erő és komfort
A Caddy Cargót a kétliteres EVO TDI dízelmo-
torokkal szerelik. 75 lóerős (250 Nm), 102 ló -

erős (280 Nm) és 122 lóerős (320 Nm) verziók
vannak belőle. A középsőt próbáltuk és azt kell,
hogy mondjam, teljes mértékben meggyőzött.
Kulturált, csendes, erős és egyben takarékos.
A nagyobb teljesítmény leginkább hosszú au-
tópályázásoknál jöhet jól, a nyomaték nagy ré-
sze már a kisebbeknél is megvan. A futómű is
társ, mert terhelés nélkül sem pattog, abszolút
jól veszi az úthibákat, mégsem zörög a kocsi
sehol, kimondottan csendes még autópálya-
tempónál is – a hosszú hatodiknak is köszön-
hetően. A nagy dízelhez és az egyetlen benzi-
neshez (TSI, 114 lóerő) kérhető DSG automata
váltó is. A motorok teljesítik az EURO 6d nor-
mákat, fogyasztásuk 6 liter alatt tartható.

Mit mennyiért?
A 102 lóerős verzió, Gold csomaggal (kartá-
masz, multikormány, tolatóradar, dupla digit-
klíma), kedvezményekkel nettó 5,8 millió fo-
rint körül elhozható. A bőséges szolgáltatás,
amit kínál, és a végletekig, tételenként extráz-
ható mivolta miatt ez természetesen feltor-
názható 8 millióig, de akkor már tényleg lu-
xuskörnyezetbe kerül a vezető, és sok asz-
szisztens óvja. A megkapó dizájn és a hibátlan
minőség minden Caddy sajátja. Mellesleg a
„polgári” változat, 7 személyes utastérrel, 1,4
négyzetméteres üvegtetővel luxus családi au-
tóként is szolgálatba állhat.

Szerző: Nagy Viktor

TESZT: VOLKSWAGEN CADDY CARGO TDI

Támogatott tartalom
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Fedett térben ugyan, de a kerti utakon
sétálva gyűjthetünk ötleteket arra, ho-
gyan is alakítsuk ki a házon kívüli élet-

terünket. A növények, a kerti bútorok, a deko-
rációs termékek mellett a tervezéskor nagy
hangsúlyt kap a burkolat. Először is funkció
szempontjából kell döntenünk, milyen vas-
tagságú követ válasszunk. A terhelhetősége
alapján lehet ez laptermék, vagy az 5, 6, 8, 10
cm vastagságú térkő. Másodikként a stílust
jelöljük ki: modern-letisztult, vagy átlagos ur-
bánus jellegűt, esetleg antikolt megjelenésűt
választhatunk. Majd következhet a szín meg-
határozása. Arra figyeljünk, hogy a térkő ki-
nézete illeszkedjen a ház stílusához, színvilá-
ga pedig harmonizáljon a tető, a kert megje-
lenésével – tájékoztatott Brieber László, a
Leier Hungária Kft. díszburkolatok üzlet -
ágvezetője. 

A kertrészletekben, a teraszinstalláci-
ókban szemlélődve, a különféle bur-
kolóanyagokat, a falszerkezeteket
megfigyelve ihletet kaphatunk arra,
hogyan variálhatjuk a köveket. A
sokféle színű, felületi megjelenésű
és különböző stílusú térburkolók
teszik lehetővé a saját, egyedi íz-
lésünk szerinti kert kialakítását.

A héten ízelítőt kaptunk a tavasz-
ból, ezért sokan már a kerti parti-
kat tervezgetik, amit többeknél az
udvar, a terasz felújítása előz
meg. Inspirálódni számos helyről
lehet, mi ezúttal egy új győri be-
mutató galériában jártunk.

TRENDEK, INSPIRÁCIÓK 
A TERVEZÉSHEZ

Izgalmas feladatot jelenthet térkőből
megtervezni, majd kivitelezni egy vi-

rágágyást, magas ágyást, csobogót, kis
díszmedencét, tűzrakó helyet vagy

ágyásszegélyt. Ezekre is láthatunk jó meg-
oldásokat, ötleteket a galériában. 

Idén népszerű az antikolt hatású térkő, kis
mediterrán utánérzéssel, valamint trendi a
teljesen letisztult szín- és formavilág, a szür-
keárnyalatos lapokkal. A burkolatok könnyen
tisztíthatók, ha megfelelő gondossággal já-
runk el, tartósság szempontjából pedig kitar-
tanak a következő házfelújításig – hangsú-
lyozta a szakember.

ITT A TAVASZ, KEZDŐDHET A KERTÉPÍTÉS!

Bejelentkezés a Kaiserstein Galériába:
9024 Győr, Baross Gábor út 42.

96/512-567 • kaiserstein.leier.hu
facebook.com/LeierHU

Támogatott tartalom
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RÁDIÓZNI CSAK RÁDIÓZVA
LEHET MEGTANULNI
Minden ünnephez extra kiegészítő – a szerkesztőség nagy örö-
mére rendszeresen meglepi valamivel rádiós kollégáit Bajzát
Zsuzsi, akiről nyugodtan mondhatjuk, hogy mosolygós, vidám
személyiségével a Győr+ Rádió üde színfoltja.

Szerző: Ferenczy Balázs
Fotó: Marcali Gábor

Zsuzsi mindig is tudta, hogy a médiában szeretne
dolgozni, de ahogy ő fogalmaz, „nem ilyen cele-
bes szinten”, inkább piciben, helyben. A kezdetek

Egerben érték utol, ahol egy helyi televíziónál volt szer-
kesztő, ezt követően tanult bele a rádiózásba, amihez
több hónap gyakorlás, beszédtanár és alázat kellett.
Zsuzsival való beszélgetésünk alatt többször előkerült
az alázat szó – ami szerinte ma már inkább szitokszó,
de a rádiós munkához elengedhetetlen.

Végzettségét tekintve intézményi kommunikátor, a rá-
dió mellett ebben a feladatában is kiteljesedik. A Győr+
Rádió legmosolygósabb munkatársa hiszi, hogy rádiózni
csak rádiózva lehet megtanulni. „Sok összetevős ez a
szakma, nem hiszem, hogy pár tanár meg tudná tanítani
a szakma összes csínját-bínját. Kell hozzá hajlandóság,
rátermettség, alázat és idő – mert hiszem, hogy nem
lesz valakiből rögtön jó rádiós, hanem idővel beérik.” 

Motiválja, ha jó ügyek mellé állhat, az álmos szürke
reggeleken pedig a hallgatók visszajelzése, szeretete
ad neki erőt.

Szép keretes az ő karrierje a Győr+ Médiánál. Idén lesz
nyolc éve, hogy az FM 100.1-en Győr egyik hangja,
több műsorban volt szerencséje kipróbálnia magát. „Az
elején a reggeli műsorban úgy éreztem, túl nagy volt
rám az a cipő, nem tudtam felnőni a feladathoz. Utána
a hétvége, az este, a rengeteg munkaóra, az élő adások
megadták azt a fajta tapasztalatot és magabiztossá-
got, hogy újból igent mondjak a felkérésre és február
1-től Nagy Rolanddal és Orosz Sanyival hármasban ké-
szítsük a Győr+ Reggelit.” A legnagyobb szakmai siker-
nek azt éli meg, hogy már nyolc éve erősíti Győr egyet-
len helyi rádiójának csapatát.

Zsuzsi sosem volt átlagos csaj. Hitvallása, hogy azt, ha
valaki duci, kétféleképpen lehet kezelni. Zárkózottan, ma-
gába fordulva, vagy picit túlkompenzálva, vidáman, bo-
hókásan. Ez a bohó elegancia a mai napig végigkíséri csa-
ládja és kollégái életét, szívesen hozza be a szerkesztő-
ségbe különleges kiegészítőit, legyen az unikornisos, bag-
lyos figura, vagy éppen egy poo emoji – Zsuzsi és (persze)
a kollégák legnagyobb örömére…

ÖNÖKHÖZ

Kérlek,
add nekem az 
1%-odat!

18530021-1-08
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Boross Csilla Békéscsabán született, és
sokáig úgy tűnt, hogy a szülővárosában
megtalálta boldogulását. „Szerettem

Békéscsabán is. Édesanyám gazdasági szak-
ember volt, édesapám pedig fotóművész. Őt
szinte mindenki ismerte, ami az én mindennap-
jaimat is megkönnyítette” – mondja a közgaz-
dász, aki gyerekkorától gazdasági pályára ké-
szült. „Mindig is szerettem a számokat. Ráadásul
több nyáron is én voltam apukám pénztárosa a
szünidőben, ami szintén ebbe az irányba terelt.” 

Az egyetemet Szegeden, informatikus-közgaz-
dászként végezte, majd egy biztosítótársaságnál
helyezkedett el. „Tizenöt évet töltöttem el ott, és
a régió értékesítési osztályának vezetőhelyette-
seként dolgoztam. Ez abban a helyzetben a leg-
több volt, amit elérhettem” – meséli Csilla, aki
saját bevallása szerint sokáig munkamániás volt.
Bár mára sokat változott az általa felállított fon-
tossági sorrend, az vitathatatlan, hogy egykori
hivatásának köszönhetően ismerkedett meg fér-
jével, Péterrel. „Sokáig azt hittem, az én sorsom,
hogy kiteljesedjek a munkámban. Közben viszont
egyre jobban hiányzott a család” – idézi fel akkori
érzéseit a vállalkozó. 

A pár tudta, hogy együtt akarják folytatni, és vé-
gül Győrújbarátra költöztek. „A fiunk születésével
sok minden megváltozott. Négy évig voltam vele
otthon. Közben pedig egyre jobban vágytam a
vállalkozói létre, hiszen apukámtól is ezt láttam.
A férjem biztatott, hogy találjam ki, mit szeret-
nék” – emlékszik vissza a családanya, aki saját
bevallása szerint nem mert azonnal belevágni, így
a bankszektorban helyezkedett el. A váltás gon-
dolata napról napra erősödött benne, ráadásul a
férjének köszönhetően a természet közelsége
egyre jobban megérintette és húzta magához.
„Utólag vakmerő döntésnek tűnik a biztos meg-
élhetés és karrier bizonytalanra cserélése – is-
meretlen, új területen pályakezdőként indulni –,
de ma sem tennék másképp. Megérte!”

A 2013-as esztendő a szárnypróbálgatás éve
volt. Kialakítottak egy levendulást, Csilla pedig
gyógynövénytermesztést és -feldolgozást tanult,

Mi kell ahhoz, hogy váltsunk? Mi
kell ahhoz, hogy megvalósítsuk
álmunkat? A kérdésekre csak sa-
ját magunk adhatjuk meg a vá-
laszt. Boross Csilla tettekkel vála-
szolt, és ma már egészen másra
összpontosít, mint régebben. Ez
az ő, és a váltás története. 

a gyakorlatot pedig a Pannonhalmi Bencés Fő -
apátságon töltötte, ahol záróvizsgát tett. „A név-
választásunk története keserédes, mert édes-
apám temetésén jött oda a legjobb barátja, és
adta a cégünk későbbi nevét. Így született meg
a Borcsi a Boross Csillából, mi pedig a hazaúton
mellétettük még, hogy szeretetből született.”

A vállalkozás ma már az organikus kézműipari
termékek, az edukáció (értő fogyasztó), a termé-
szetbeni fotóhelyszín, a nyitott levendulaaratás
területén is nyújt szolgáltatásokat. „Időközben
felvételiztem élelmiszermérnöknek, így a Szé-
chenyi István Egyetem hallgatója vagyok” –
mondja a Borcsi Manufaktúra alapítója, aki a Ma-
gyar Élelmiszerkönyv Gyümölcslé, Üdítő és Ás-
ványvíz Szakbizottságának tagja, a cég pedig tag-
ja az Élelmiszeripari Ágazati Készségtanácsnak is. 

Csilla és családja a folyamatos fejlődést és
tanulást kiemelten fontosnak tartja, mind-
ezt úgy, hogy megőrizzék a mindennapok
harmóniáját. „Mostanra már tudom, hogy
mindig olyan munkára vágytam, ami értel-
mes és a belső békémet is megőrzöm köz-
ben. Ehhez a természet közelsége is nagy-
ban hozzájárul, ahogy az is, hogy a vállalko-
zásunk a családunkat is még jobban össze-
kovácsolta.”

És hogy mit hozhat számára a jövő? „Szeret-
nénk folytatni az interaktív gyógynövénytú-
ráinkat, és újra megnyitjuk a levendulásunkat
is az érdeklődők előtt. Azt pedig továbbra is
szem előtt tartom, hogy a saját szabadsá-
gunkért csináljuk. Okozzon minden pillanat
örömet és boldogságot.”

MEGORIZTEM BELSŐ BÉKÉMET
ÉS A SZABADSÁGOMAT IS

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter

ÖZTÜN KK
´́
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KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Illusztráció: a szerző

Ha nem akarunk kertünkbe fóliát létesí-
teni, de a szabadföldi termesztésnél
előbb szeretnénk zöldségfélét szüretel-

ni a család asztalára, akkor érdemes melegágyat,
vagy régi nevén hollandi ágyat készítenünk.

A lényeg, hogy a biofűtésnek köszönhetően
(frissen kitermelt istállótrágya szolgálja a hő-
termelést) palántanevelésre és korai hajtatás-
ra is alkalmasak ezen berendezések. Elkészí-
tésükhöz elegendő egy régi bontott ablakke-
ret, amiben még épek az üvegablakok. Amit
mindenképpen be kell szereznünk hozzá, az a
friss istállótrágya, ami a melegtalpat biztosítja.
A vetést a kiültetéstől kell visszaszámolni. A
paprikát vagy paradicsomot, ha május 15. kö-
rül akarjuk kiültetni, akkor hat hetet kell visz-
szaszámolni a vetésidőpontjához, azaz április
elején kell elvetni. Ha ebben a melegágyban
akarjuk a növényeket felnevelni, azaz a termé-
süket is itt hozhatják, akkor már 2-3 héttel
előbb is vethetünk, azaz március második fe-
lében. Nagyon kell figyelni az elkészítésre,
hogy teljesen zárt legyen és a deszkák is jól il-
leszkedjenek egymásra.

A vetés előtt 2-3 héttel el kell készíteni a me-
legágyat, hogy a trágyatalaj elérje kellő fűtőha-
tását a magvetés idejére. Egy négyzetméter fe-
lületen 500-600 db palánta is felnevelhető. Ha
a talaj nem fagyott, az átrostált komposztot
vagy érett istállótrágyát (földszerű, morzsalé-
kos) a talajba forgathatjuk, erre a legjobb esz-
köz az ásóvilla.

Aki a lakásban akar palántát nevelni, a legegy-
szerűbb, ha vásárol tőzegből készült palánta-
nevelő korongot, és azokba egyesével veti el a
magokat. Az állandó 18-20 °C-ról, közvetlen
fényről, és a naponkénti szellőztetésről gon-
doskodni kell.

Január vége kicsit becsapott minket. Napokig 10 °C körüli volt hőmérséklet, de ahogy lenni szokott, a
február azért még megmutatja, hogy évszak szerint tél van. Talán itt a környékünkön nem okozott kárt
a többnapos hideg.

Már február végétől, ha nincs fagy, a kiskertek
a metszőollók csattogásától hangosak. Mielőtt
nekiállnánk a munkának, tegyük rendbe az eh-
hez szükséges eszközeinket és szerszámainkat
(falétra, fűrész, ágvágó olló, metszőolló) és
szerezzük be a nagyobb sebfelületek kezelésé-
hez szükséges fasebkezelőt is.

Bogyósainkról se feledkezzünk meg (köszmé-
te, ribizli, josta), ezek elég korán megindulnak,
ezért ezek metszését is mielőbb végezzük el.
Ha bokornak neveljük őket, a 3-4 évnél idő-
sebb részeket tőből távolítsuk el. Ha törzsön
neveljük őket, akkor az idős ágakat fiatalítsuk
és ügyeljünk a szép, szabályos korona kialakí-

nem tudják a talajt, illetve a növényt felmelegíte-
ni, így annak nedvkeringése később indul meg, és
így a korai fagyoktól is megóvhatók a fáink.

Már a hónap végétől megkezdhetjük a dísz-
cserjék metszését, ilyenkor az ősszel virágzó-
kat vágjuk vissza. A keletkezett nyesedéket egy
ágaprító segítségével daraboljuk fel és tegyük
a komposztba vagy használjuk talajtakarásra.

Ha tavasszal új díszcserjéket vagy fenyőféléket
szeretnénk ültetni, már most előkészíthetjük a
helyét akár úgy, hogy a gödröt kiássuk, és érett
komposzttal vagy érett szervestrágyával felja-
vítjuk annak talaját. 

MÁR NAGYON VÁRJUK A TAVASZT!

tására. A törzseseknél a támasztékot ellen-
őrizzük, és ha kell, cseréljük. 

Ha a túl korán kihajtó vagy virágzó fáinkat késlel-
tetni szeretnénk, akkor a fa törzse körül a talajt
mulcsanyaggal (szalma, lomb, komposztföld) ta-
karjuk le vagy a fehérre meszelést alkalmazzuk a
törzsön és a vastagabb ágakon. Így a nap sugarai

Sok kertbarát kérdezi, hogy az összegyűjtött
kávézacc mehet-e a szobanövények földjére.
Én azt javaslom, hogy inkább tegyük a kom-
posztba. Ugyanígy tegyünk a fatüzelésű kazá-
nokból, kandallókból kikerülő fahamuval is, ez
ugyanis nagyobb mennyiségben kiszórva a ta-
laj kilúgozódását is okozhatja, ellenben a kom-
posztba rakva kiváló tápanyag lesz.
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Horváth Zoltán, a Bevetési Osztály meg-
bízott vezetője tapasztalt rendészeti
szakember, céltudatos, és pontosan

tudja, mitől lesz kiváló egy folyamatosan mozgás-
ban lévő állomány. Az az állomány, amely jelenleg
17 főből áll, s egytől egyig mindenkinek van ren-
dészeti múltja. Szükséges is, hiszen ők mennek
olyan helyekre, ahol kincset ér az előképzettség. 

„Ezek a férfiak agilisek, sportosak, felkészültek,
félszavakból is megértjük egymást – kezdte
Horváth Zoltán. „Muszáj, mert a többi rendész
kolléga akkor hívja őket, amikor egy helyzet
„élesebb”. Most leginkább egyes parkolók, do-
hányboltok környéke, hajléktalanok, koldusok
által kedvelt területek a kiemeltebbek. A „be-
vetésis” rendészek már megjelenésükben is
sokakat visszatartanak a szabálysértéstől.” 

A Városrendészet egyébként kiváló kapcsolatot
ápol a Győri Rendőrkapitánysággal is, sokszor ad-
nak közös szolgálatot. Az összefogás hasznos és
előremutató, az elgondolást eredmények is iga-
zolják. „Többször volt már, hogy rendészeink olyan
személlyel szemben intézkedtek, akik körözés
alatt álltak, így a rendőröknek át tudták adni az il-
letőt. A rendőrjárőrök társaként ők és mi is több-

A BEVETÉSI OSZTÁLY AZ ÁTÜTO ERO
VÁROSRENDÉSZET

´́ ´́
A Győri Városrendészet munkája
egyre ismertebb és elismertebb lesz,
ahogy telik az idő. A Bevetési Osztály
a legjobb példa, mire is van a legna-
gyobb szüksége egy rendésznek:
gyorsaságra, szakszerűségre, hatá-
rozottságra és emberségre. 

letenergiákat mozgósíthatunk, több helyen lehe-
tünk jelen, amely fokozza a hatékonyságot, na
meg a biztonságérzetet is. Az út elején járunk, de
ezzel az összehangolt szakmai munkával egyre
jobb és jobb eredményeket érünk majd el. A leg-
jobb, hogy ebben mindenki hisz a csapatomban!”
– zárta Horváth Zoltán megbízott osztályvezető,
majd kitért rá: hamarosan még gyorsabbak és
hatékonyabbak lesznek, hiszen szolgálatba áll-
hatnak a motoros rendészek is. (x) 

A Városrendészet Győr elérhetősége: 
20/403-8917

Akörnyezetvédelemnek kiemelt figyelmet
szentel az önkormányzat, ezért is állt a
Zölderő Egyesület ügye mellé, amelynek

megvalósulásában az Arrabona EGTC segített –
mondta a helyszínen dr. Dézsi Csaba András. A
polgármester köszönetet mondott a civil szerve-
zetnek, amiért a szívükön viselték a terület sorsát,
és azért dolgoztak, hogy az ma is zöldterület le-
gyen. „A környezetvédelem közös ügyünk, együtt
tudunk tenni érte eredményesen” – zárta.

Németh Tamás Zoltán, az Arrabona EGTC igaz-
gatója elmondta, a felújításra a Külgazdasági és
Külügyminisztériumtól nyertek támogatást.

MEGÚJULT A SZITÁSDOMBI FÜVÉSZKERT

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Tereprendezéssel, a növényzet
gondozásával, pihenőpont létesíté-
sével tették még vonzóbbá a zöld-
területet, ahol Horváth Gyula tisz-
teletére emléktáblát is állítottak.

Dr. Ferenczi Zoltán, a Zölderő Környezetvédő és
Szépítő Egyesület elnöke visszaemlékezett a
kezdetekre, amikor az egyesület a terület meg-
mentéséért dolgozott, és rengeteg építési tör-
meléket távolított el onnan. Hozzátette, ami

megvalósult, társadalmi munkának, széles körű
összefogásnak köszönhető. A polgármester a
megújult kert átadásaként felavatta azt az em-
léktáblát, amellyel Horváth Gyula János termé-
szetvédelmi őr munkássága előtt tisztelegnek. 
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

´́

´́ ´́

´́ ´́

Hóeséssel, fagyos széllel beköszöntött a tél.
A szorgos hangya házában meleg teát iszo-
gat, míg a tücsök a hidegben didereg, és még
vizet sem tud engedni, hogy teát készítsen,
mert elfagyott a vízmérője. 

Emlékszik még arra a napra, amikor a Pan-
non-Víz szakembere azt mondta, hogy ked-
ves tücsök, a vízmérője nincs rendben, ki ké-
ne azt takarítani, szigetelni kellene és az ak-
nát lefedni. Gondolni kellene a télre, amikor
a vízmérő is elfagyhat… Ha-ha-ha, de kérem,
ki akar nyáron ilyen apróságokkal foglalkozni. 

A tücsök most kapkod fűhöz-fához, szalad a
vargához, szalad az ácshoz. Azt mondja a
varga, nem ér rá most arra, de a mobilját szí-
vesen kölcsönadja. 

Az őszi-téli időszak feladata a korábban kivágott fák tuskóinak eltávolítása, illetve talajszint
alá gyalulása. A Győr-Szol Zrt. tuskómaró, illetve tuskófúró gépekkel végzi ezt a munkát, előbbi
a nagyobb átmérőjű, utóbbi a kisebb rönkök eltávolításra szolgál. A tuskók utólagos kezelése
egyrészt a botlásveszély elhárítását, másészt a növény újrahajtásának megelőzését szolgálja.
Kisebb törzsátmérő esetében a tuskó teljesen eltávolítható, így van lehetőség pótlásra pon-
tosan a fa eredeti élőhelyén. Az elmúlt héten a Győr-Szol dolgozói a vásárcsarnok melletti li-
getben végeztek tuskómarást.   

TUSKÓMARÁS, TUSKÓFÚRÁS

TANMESE A FAGYOTT MÉRŐRŐL
Szerző: Pannon-Víz Zrt. A tücsök hívja az ügyfélszolgálatot, hétvégén

csak a gép beszél… most aztán már igazán
mit tegyen szegény.

A tücsök bosszankodva továbbáll. Nincs más
ötlete, elmegy a hangyához, ő mindig olyan
szorgos és dolgos, hátha a segítségére lehet.
A hangya egyből tudja, hogy  a vízmű webol-
dalán található  hibabejelentő telefonszámot
éjjel-nappal hívhatja. Tárcsáz a hangya, el-
mondja pontosan a gondot, címet és telefon-
számot egyeztetnek, és a szakemberek egy
óra múlva már a tücsök házánál vannak. 

Kicserélték a vízórát, ismét elmondták a te-
endőket, amit a tücsök megfogadott, mert
nem akart ismét pórul járni. 

Kérjük, Ön ne legyen tücsök, tanuljon a meséből!
Gondoskodjon vízórája fagyvédelméről!

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú középfokú végzettség

ASZTALOS
Feltétel: szakirányú középfokú végzettség
Előnyt jelent: vezetői kvalitás

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ
Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egyműszakos munkarend

Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költségtérítés
• szakmai képzések támogatása
• hosszú távú munkalehetőség
• munkavédelmi eszközöket, kézi szerszámokat, 

gépeket biztosítunk.



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.

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

Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket és
egyebeket. 0620/5567141

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüsttár
gyakat, ékszert, régi órá
kat, könyveket, dísztárgya
kat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal!
0670/6405101. Díjtalan
értékbecslés!

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiség
eket, hagyatékot vásáro
lok!  0620/9379671, 
Németh Csaba

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

Győr belvárosának szívében
panorámás, I. emeleti lakás
kiadó. Érdeklődni lehet az
alábbi telefonszámon:
0630/5765750
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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

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

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

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

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincé
jét, udvarát, felesleges hol
mit elszállítom, teljes lakás
ürítést is vállalok. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/8826590

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.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása.
0630/5420720

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

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszere
lés. Telefonszám: 06
30/8720564

• 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

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!

A munkavégzés helye:
9023 Gyôr,

Fehérvári út 16/b.

KARBANTARTÓ 
VILLANYSZERELÔT

• KIEMELKEDÔ BÉREZÉS
• magas bérpótlékok

• barátságos
munkahelyi légkör

• hosszú távú és biztos
munkalehetôség

szakképzett

három mûszakos
munkarendbe.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklôését, kérjük,
juttassa el önéletrajzát e-mailben a palyazat@graboplast.hu címre!
Telefonos érdeklôdés: +36 20 486 6103

A Graboplast Zrt. 
GYÔRI 
ÜZEMÉBE
KERES



LAKÁSCSERE

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

96/505050

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, felújí
tott, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 5580
nmes, 34 szobás, határo
zotthatározatlan idejű bérle

ményre. Sziget, Újváros, Gyár
város és Bán Aladár utca ki
zárva. (Hirdetési szám: 737)

Belvárosi, 1 szobás, 29 nmes,
komfortos, gázfűtéses, határo
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél szobás, felújított,
gázkonvektoros bérleményre.
Elsősorban Sziget, Gyárváros te
rületén. (Hirdetési szám: 317)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nmes,
távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2
3 szobás, határozott vagy ha
tározatlan bérleti szerződéses
lakásra. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetési szám: 320)
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Gyárvárosi, egy szobás,
34 négyzetméteres, gázfű
téses, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cse
rélne 12 szobás, maxi
mum 50 nmes, határozat
lan bérleti szerződéses la
kásra. Zuhanyzós fürdő
szoba kizárva. (Hirdetési
szám: 324)

Belvárosi, 1 szobás, 28 nmes,
gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
1+2 és fél vagy másfél szobás,
5060 nmes, elsősorban ady
városi, határozatlan, határo
zott idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár utca kizár
va. Tartozás átvállalása lehet
séges. (Hirdetési szám: 329)
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AGyőrplusz Filmklub március 5-től indul a
Győr+ TV műsorán. A premierek pénte-
kenként 19.30-kor kezdődnek, aki pedig

lemaradt, az a rá következő vasárnapon 16
órától tekintheti meg a mozit. A filmeket úgy
válogattuk, hogy minden korosztály és érdek-
lődési körű győri polgár megtalálja a számára
kedves, érdekes, szórakoztató vetítést. 

Több jubileumot is ünnepel idén a magyar
filmművészet. Az első filmet éppen 120 éve
forgatták, 115 éve mutatták be az első ma-
gyar filmet, 85 éve kezdődött meg a magyar
hangosfilmgyártás, és 65 éves az első ma-
gyar rajzfilm. Azóta sok kiemelkedő magyar
mozgókép született. Ebből a gazdag kínálat-
ból válogattunk, a Nemzeti Filmarchívumban
őrzött alkotások közül.

KLASSZIKUS MAGYAR FILMEKKEL INDUL A GYŐRPLUSZ FILMKLUB 

Szerző: Földvári Gabriella
Illusztráció: Jelenet a filmből

Régi klasszikus, nagy sikerű magyar
filmekkel indít Filmklubot a Győr+
Média. A Győr+ Televízió műsorán a
régi nagy kedvencek, az újra felfe-
dezésre váró filmek felújított válto-
zatát reklámok nélkül vetítjük. 

Elsőként az egyik legsikeresebb magyar vígjá-
tékot, az 1965-ben készült A tizedes meg a
többieket vetítjük. Márciusban láthatják a 2x2
néha 5 zenés romantikus filmet, majd Kabos
László parádés kettős főszereplésével A veréb
is madár című mozit, a hónap végén pedig Ke-
leti Márton rendezésében a Csodacsatárt tűz-

tük műsorra, amelyben feltűnik Puskás Öcsi és
az Aranycsapat is.

A repertoárt tervezzük folyamatosan bővíteni, kul-
tikus magyar és külföldi filmekkel is. A részletes
műsor, a filmelőzetesek, és a hozzájuk kapcsolódó
érdekességek a gyorplusz.hu-n követhetők majd.

A TIZEDES MEG A TÖBBIEKTŐL
SZINDBÁDIG



1. Mit jelent ez a Morse-kód?  ·–· ·– –·· ·· ––– 
1. gyor
2. radio
X. ujsag

2. A Hazánk című győri folyóirat első szerkesztő-
jének nevét melyik mai győri intézmény viseli?

1. múzeum
2. állatkert
X. könyvtár

3. Mi a megfejtése a Győr+Hetilap 2021/4.
számában megjelent keresztrejtvénynek?

1. Rómer Flóris: bencés szerzetes, 
gimnáziumi tanár

2. Győr legfontosabb szakrális kincse: 
Szent László király fejereklyetartó hermája

X. Akit Győr címerében láthatunk: 
Szent István első vértanú, 
a város védőszentje

4. Ki kapta 2016. március 15-én a városi saj-
tódíjat?

1. Szentgáthi Csaba
2. B. Németh Péter
X. Farkas Mónika

5. Kivel közvetítette Knézy Jenő, a Győr+ Mé-
dia Zrt. vezérigazgatója a Tour de France ke-
rékpárversenyt a televízióban?

1. Sipos János
2. Palik László
X. Egri Viktor

6. Mi a címe a Győr+ Rádió hétköznaponként
jelentkező slágerlistájának?

1. Best of Magyarock
2. Best of Magyaros
X. Best of Magyarok

7. Hány hóember ül a csónakban a Győr+ Rá-
dió Facebook-oldalára 2021. január 20-án,
13:08 perckor kiposztolt fotón?

1. nulla
2. három
X. kettő

8. Milyen hosszú volt a Győr+ TV híradója
2020.  december 21-én?

1. 24:53
2. 21:15
X. 21:06

9. Győr melyik testvérvárosában sugároznak
ezek a rádiók? Radio Rock, Radio Sandels, Yle
Radio 1.

1. Kuopio
2. Wuhan
X. Brassó

10. 1997. február 22-én a ……………….. ötödik
ízben lett világbajnok. Tagjai Bodzay Ernő, Fel-
ber Gyula, Felber Gyuláné, Finta Tibor, Müller
László, Zúgó Tibor voltak.

1. Győri Városi Rádióklub
2. Győri Városi Dalkör
X. Győri Városi Sakk Klub

CSAPATNÉV: ............................................................................................

..................................................................................................................................

ISKOLA: ........................................................................................................

..................................................................................................................................

BEKÜLDŐ NEVE: ................................................................................

..................................................................................................................................

TELEFONSZÁMA: ..............................................................................

E-MAIL VAGY LAKCÍM: ..............................................................

..................................................................................................................................

REGISZTRÁLT 6–7. OSZTÁLYOSOK

GYŐRIEK

A GYŐR+ MÉDIA IZGALMAS VILÁGA
Készítette: Kiss-Máté Noémi

2. 

Megoldókulcs az előző totóhoz: 1. X.; 2. 2.; 3. 2.; 4. 2.; 5. X.; 6. X.; 7. 1.; 8. 1.; 9. X.; 10. 2.; 11. 2.; 12. X.; 13. X.; 13+1. X. 

Beküldési határidő: március 10.
Diákok: pnmargo@mvbmk.gyor.hu
Győriek: arrabona@gyorplusz.hu

11. Milyen címet nyert el a Kisalföld napilap
1969. március 31-én?

1. A legszebb vidéki napilap
2. A legnagyobb példányszámban 

megjelenő napilap
X. A legolvasottabb napilap

12. Mikor szólalt meg először, mikor indult el
a Rádió Győr?

1. 2001. szeptember 1-jén
2. 2000. szeptember 29-én
X. 1999. január 1-jén

13. Ki volt a főszerkesztője az 1945. április 25-
én Szabad Győr címen megjelent napilapnak? 

1. Zsitvay Imre
2. Farkas Mátyás
X. Lang János

13+1. Mi volt a címe annak a fotókiállításnak,
mely 2019. szeptember 27-én nyílt meg a Ma-
gyar Ispitában, ahol a Győr+ Média fotóripor-
terének, Marcali Gábornak és a német Andre
Menneskernek csodálhattuk meg fotóit?

1. Utcák és hidak
2. Testvérvárosok
X. Találkozások

2021. február 26.26
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Erősítsék meg lelkükben céljaikat, ne engedjék, hogy minden
esemény megrengesse elhatározásaikat. Kerülhetnek persze
emiatt konfliktusokba, de ez az önök élete, önöknek kell tudni,
mit is akarnak vele kezdeni. Csak így zárhatják pozitívan ezt a
hetet. Legyenek megfontoltak.

BIKA 
Tegyenek rendet önbizalmuk területén, ne engedjék, hogy a kis-
hitűség úrrá legyen önökön. Furcsa kompenzációkhoz vezetne,
amik persze újabb erőt vennének el önöktől. Nem árt pénzügyei-
ket is rendezni, ne költekezzenek nagyon a héten. Párjuk támo-
gatja önöket ebben és másban is.

IKREK 
Kissé elkeserítheti önöket néhány esemény a héten, nem is tud-
nak mindig felülemelkedni ezen. Vonuljanak vissza kicsit, gondol-
ják át újra terveiket, munkájukat, kapcsolataikat. Nem tudnak el-
kerülni minden vitát, öntsenek tiszta vizet abba a bizonyos po-
hárba. Rendezzék kapcsolataikat is.

RÁK 
Próbálják érzelmeiket most kordában tartani, illetve ne engedjék
belehergelni magukat néhány negatív érzelmi hullámba. Inkább
beszéljék ki magukból érzelmeiket, vagy menjenek el sportolni. A
megoldást nem tudják megvalósítani a héten, éppen ezért óvják
lelküket a negatív érzésektől.

OROSZLÁN 
Próbáljanak meg pihenni a héten, kicsit alakítsák át időbeosztá-
sukat. Vegyék figyelembe saját korlátaikat, ne feszegessék azokat
most túlságosan. Ha valamikor, akkor most van itt az ideje az erő-
gyűjtésnek. Ennek párjuk örül persze a legjobban, ha tudnak, vo-
nuljanak el kettecskén.

SZŰZ 
Ne rohanjanak most önök sem, adják meg mindennek az idejét, a
módját. Inkább tartson több ideig egy feladat, de legyenek most
nagyon következetesek, precízek, pontosak. Ha nem dolgoznak,
kapcsolják ki gondolataikat, menjenek sportolni, párjukkal töltse-
nek minél több időt.

MÉRLEG 
Bízzanak magukban, ötleteikben, ne engedjék lebeszélni magukat
azokról. Gondolják át jól a kivitelezést, úgy nem lehet probléma.
Párjuk sem áll teljesen önök mellett, ne is győzködjék nagyon,
csak elviszi erejüket. Foglalkozzanak magukkal, vezessék le fe-
szültségeiket, félelmeiket.

SKORPIÓ 
Ne hergeljék magukat feleslegesen a héten, nem tennének sem
maguknak, sem ügyeiknek túl sok jót ezzel. Inkább próbálják meg-
érteni a miérteket, és abból kezdjenek következtetni. A sport most
fontos szerepet tölthet be életükben. Párjukkal kerüljék a vesze-
kedéseket, ha lehet.

NYILAS 
Ugyancsak elfáradhatnak a héten munkájukban, ha nem figyelnek
oda jobban. Ne engedjék, hogy feleméssze minden erejüket, a fel-
adatok megvárják Önöket. Legyenek szigorúbbak önmagukkal,
készítsenek jobb időbeosztást. Figyeljenek lelkükre, megérzése-
ikre. Párjuk önök mellett áll.

BAK 
Most nagyon sok esemény, találkozás vár önökre, ami kedvezően
befolyásolja jövőjüket. Legyenek nyitottak, ne adják ki magukat
feltétlenül minden helyzetben. Szűrjék le a tanulságokat, rend-
szerezzenek. A hétvégére összeáll a kép, terveik megvalósítása is
így. Párjuk támogatja önöket.

VÍZÖNTŐ 
Figyeljenek kicsit most egészségükre, kerüljék a megfázós, felfázós le-
hetőségeket. Nem ártana étkezésüket is tudatosabbá tenniük. Ez a hét
most nem a külső eseményekről, inkább az önök lelkéről, érzéseiről szól.
Vonuljanak el, gondolkozzanak, tervezzenek inkább.

HALAK 
Most önök sem tudnak nagy lépésekben előrehaladni, inkább biz-
tosan, de megfontoltan cselekedjenek. Így nem ütköznek feles-
legesen olyan falakba, amik már előre láthatóak voltak. Kicsit pi-
henjenek, töltekezzenek, keressenek olyan elfoglaltságot, ami
boldoggá teszi önöket.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin (ism.)
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin (ism.)
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 3. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Navigátor – magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Kvantum – tudományos magazin
11:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:30 Unió–Régió – magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Félóra decibel – zenei műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 4. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon 
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 5. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Félóra decibel – zenei műsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Félóra decibel – zenei műsor
11:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 A TIZEDES MEG A TÖBBIEK – GYŐRPLUSZ FILMKLUB
21:10 Híradó – Győr és a régió hírei
21:35 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 27. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kvantum – tudományos magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Covid és gazdaságvédelem – magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Creative chef – főzőműsor
11:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
12:15 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
13:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
14:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
15:00 Üzleti negyed – gazdasági magazin
15:25 Navigátor – magazin
16:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
17:00 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
17:35 Foto-Zoom+ / fotós workshop
18:00 Credo – katolikus krónika
18:35 A tetőfedő – kisfilm
18:50 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
20:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
21:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
21:45 Gázfröccs – autós magazin
22:10 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

FEBRUÁR 28. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
08:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
09:00 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
09:25 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:00 Szent István-díj 2020 – átadási ünnepség
11:10 Építech – házépítők magazinja
12:15 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
13:00 Lelki egészségünk szempontjai 
13:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
14:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
15:00 Gázfröccs – autós magazin
16:00 A magyar parasport napja – sportolói portrék
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
18:30 Covid és gazdaságvédelem – magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
19:40 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 A magyar kultúra napja – városi díjátadó ünnepség (ism.)
21:00 Szük Ödön – a száguldó fotóriporter – porté
21:40 Az óra – kisfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja

MÁRCIUS 1. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
07:30 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Félóra decibel – zenei műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei  

MÁRCIUS 2. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja

FEBR. 27-TŐL MÁRC. 5-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 könyv, melyet átvételkor választhat ki.
Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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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.

,,Először a felnőtteket látogattam meg Ta-
tán, majd a juniorokat Győrben. Jó volt újra
látni a srácokat és az elszántságot a sze-
mükben. Remekül halad mindenki a mun-
kával, beszélgettem az edzőkkel és ebből
is kiderült számomra, hogy a vírus ellenére
is motiváltak maradtak a srácok. Várják a
versenyeket, és én is csak bízni tudok ab-
ban, hogy lassan újra nézők előtt mutat-
hatják be a gyakorlataikat. Ha így lesz, re-
mélem, sokan eljönnek majd szurkolni,
mert ha sportolóként valamit megtanul-
tam, akkor az az, hogy nézők nélkül nem
igazi a siker sem" – mondta az olimpiai baj-
nok. Berki Krisztián találkozott Papp Osz-
kárral, a GYAC elnökével is, aki gratulált
csodálatos pályafutásához és további sike-
reket kívánt a szakmai folytatáshoz.

OLIMPIAI BAJNOK LÁTOGATTA MEG A VÁLOGATOTTAT

Győrben az Olimpiai Sportparkban edzőtáborozik a magyar ifjúsági tornászválogatott. A Győri Atlétikai
Clubot öt ifjúsági versenyző képviseli a keretben: Szűcs Erik, Horváth Milán, Molnár Botond, Cserpes Ruben és
Nyikos Bernát. A fiúkat nemrég meglátogatta az aktív sporttól visszavonult, és a jövőben a tornaszövetség
sportigazgatójaként dolgozó Berki Krisztián.

Kína nem vállalja a részvételt a
női kézilabdázók győri olimpiai
selejtezőjén, helyette Kazahsz-

tán indul a márciusi tornán. A hazai
szövetség közleményében számolt
be arról, hogy a kínaiak helyett az
ázsiai olimpiai kvalifikációban harma-
dik kazahok szerepelnek majd együtt
a magyarokkal, valamint az oroszok-
kal és a szerbekkel. A győri selejtezőt
március 19. és 21. között rendezik az
Audi Arénában. Az első két helyezett
kerül az olimpiai mezőnybe. Az Elek
Gábor szövetségi kapitány irányította
magyar nemzeti csapat március 19-
én, pénteken 17 órától Kazahsztán-
nal, március 20-án, szombaton
17.30-kor Szerbiával, majd március
21-én, vasárnap 20.30-kor Oroszor-
szággal játszik.

KÍNA HELYETT KAZAHSZTÁN ÉRKEZIK

Fotó: GYAC

Fotó: O. Jakócs Péter
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Szerző: Nagy Roland
Fotó: Ács Tamás

„A pingpong szerelem volt első lá-
tásra. Hétévesen a televízióban lát-
tam, ahogy egy edzésen egy kínai
bűvöli a labdát az ütővel. Azonnal
mondtam apának, hogy engem ide
vigyél el, mert én úgy akarok játsza-
ni, mint ez a kínai. Ő volt Csocso, a
későbbi edzőm. Az első lépés a kez-
detekkor mindig az, hogy kapsz
ütőt, labdát és pattogtatod, aztán
majd pár óra múlva odaállhatsz az
asztalhoz is. Csocso engem annyira
nem vett komolyan, hogy egy hétig
mindennap, az edzés elejétől a vé-
géig a sarokban álltam, és pattog-
tattam a labdát. Aztán egyszer csak
leesett neki, hogy úristen, ez a lány
még mindig itt van, és akkor játsz-
hattam. Én elsősorban a kitartá-
somnak, szorgalmamnak, mintsem
a tehetségemnek köszönhetem a
sikereimet. Ez már az elején lát-
szott” – mesél Alexa arról, hogy mi-
ért éppen ezt a sportágat választot-
ta. A döntésről utólag kiderült, tö-
kéletes volt. A fiatal lány a többi si-
ker mellett bronzérmes lett az ifjú-
sági világbajnokságon, idővel azon-
ban úgy döntött, hogy az élsport
mellett gyerekekkel akar foglalkoz-
ni, edzőként ezt meg is tehette.
Élete egyik pillanatról a másikra vál-
tozott meg teljesen.

2018 augusztusában az akkor 27
éves Szvitacs Alexa szinte elvisel-
hetetlen fájdalmakkal került kór-
házba, állapota egyre rosszabb
lett, majd jött a diagnózis: toxikus
sokk szindróma, egy tamponhasz-
nálattól kialakult vérmérgezés.

Szvitacs Alexa arról álmodott, hogy asztaliteniszezőként kijut egy olimpiára. Pályafutása szépen alakult, a
sikerek sem maradtak el, aztán 2018 augusztusában egyik napról a másikra tragikus gyorsasággal meg-
változott az élete. Egy rejtélyes és kegyetlen betegséggel kellett szembenéznie, aminek következtében
amputálták egyik karját és összes lábujját. A győri Club Aréna Bercsényi MDSE sportolója új életet kezdett,
ma már Európa-bajnok és leendő paralimpikon, tokiói repülőjeggyel a zsebében. 

SZVITACS ALEXA MÁR A KÓRHÁZI ÁGYON MEGFOGADTA, PARALIMPIKON LESZ

Alexánál ez annyira előrehaladott
állapotú volt, hogy mesterséges
kómába helyezték, és azzal hívták
a szüleit, hogy kevés esély van rá,
hogy életben marad. Négy nap
után tért magához. 

„A rengeteg gyógyszertől kábult
voltam, de láttam, hogy el vannak
színeződve a lábujjaim, és a keze-
men be volt rajzolva egy vonal. Még
meg is jegyeztem, hogy mi ez az új
tetoválás. Egyszer csak bejött egy
orvoscsapat és a fejem fölött meg-
beszélték, hogy innentől kell levág-
ni. Amputáció. Sokkoló volt az
egész” – emlékszik vissza Alexa a
szörnyű percekre. Mindössze tíz

perc gondolkodást, szomorkodást
engedett meg magának, aztán már
azon járt az agya, hogy hogyan to-
vább. Ott, akkor megfogadta, ha tö-
rik, ha szakad, ő paralimpikon lesz.
Élet és halál között lebegve tizenhat
kilót fogyott, majd két és fél hónap
intenzív osztályon eltöltött idő, és
három hét rehabilitáció után készen
állt a nagy visszatérésre. Alexa fél
évvel a műtétet követően edzések-
re járt, alkar és lábujjak nélkül elölről
kellett kezdenie mindent. 

„Mindig azt mondtam, hogy ha a
lábujjak hiánya lehetővé teszi, az
épek mezőnyében is szeretnék in-

MÁSHOGY VÁLT VALÓRA 

A GYEREKKORI ÁLOM

dulni versenyeken. Ekkor értettem
meg, hogy mennyire fontos a moz-
gásban a lábujj, az álló játék így is
könnyen ment, de előre, oldalra el-
indulni nem ment. Sok-sok gyakor-
lás kellett hozzá. A fantomfájda-
lommal egyébként az amputáció
óta küzdök. A hiányzó kézfejem fáj,
az alvást kivéve folyamatosan, sőt
a súlyát is érzem, ami az asztalite-
nisznél nem hátrány. Erre gyógy-
szer nincs, vagy elmúlik, vagy nem.
Nálam egyelőre ez utóbbi van.”

Alexa úgy gondolja, amit az élet
valahol elvesz, azt máshol vissza-
adja. Neki ép sportolóként nem

jött össze az olimpiai részvétel, ám
a paralimpián nyáron ott lehet. 

„2019-ben már versenyeztem, a
második ilyen nagy megméretteté-
sem az Európa-bajnokság volt, amit
megnyertem. Nem tudtam, hogy az
aranyérem olimpiai kvótát jelent. A
döntőben nagyon magabiztos vol-
tam, győztem, és már rohantam is
ki az edzőmhöz, Vígh Zsolthoz. Zso-
ca azzal fogadott, hogy ugye tu-
dom, hogy ezzel nyári programot
csináltam mindkettőnknek? Addig
nem akarta elmondani, hogy mi a
tét, ha nyerek a döntőben, utazha-
tunk Tokióba. Azt, hogy nem lesz
paralimpia, meg se akarom hallani,
én amióta kijutottam, mindennap
ezzel kelek, ezzel fekszem.”

EURÓPA-BAJNOKI ARANYÉREMMEL
HARCOLTA KI
A PARALIMPIAI RÉSZVÉTELT
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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 26—március 4.

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

Csirkemellfilé
fagyasztott

Narancs

Magyar
piros alma

Sertéslapocka

Sertésmáj
friss és fagyasztott

320 Ft/kg

899 Ft/kg

269 Ft/kg

269 Ft/kg

Amagyar parasport napját minden évben feb-
ruár 22-én ünnepeljük, ami egy szimbolikus
dátum, hiszen 1970-ben ezen a napon ala-

kult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport
Clubja, amely az első parasport-egyesület volt ha-
zánkban. Győr évről évre csatlakozik a jeles naphoz
annak érdekében, hogy minél többen megismerjék
a parasportokat, ezáltal erősödjön az egymás iránti
elfogadás. Ennek szellemében rendeztek progra-
mokat a Radnóti Miklós Általános Iskolában, a Szé-
chenyi István Egyetemen, a városházán és több
más intézményben is.

Ahogy Patkás Tamás világrekorder nyílt vízi úszó,
Győr parasport-nagykövete lapunknak fogalma-
zott, egyrészt az a feladat, hogy az ép társadalom
lássa, mire képesek a fogyatékkal élők, másrészt a
fogyatékkal élők elhiggyék, hogy nem vagyunk
vesztesek, komoly célokat tűzhetünk ki magunk
elé, és meg is tudjuk valósítani azokat. „Példaérté-
kű, ahogy Győr az ügy mellett áll. A legfontosabb a
társadalom érzékenyítése, az elfogadás erősítése.
Ennek érdekében délelőtt magam is iskolai érzéke-
nyítő órákat tartottam Enesén, és online konferen-
cián is részt vettem a témában. Örülök annak, hogy
ekkora figyelmet kap a parasport, és bízom abban,
hogy mihamarabb túl leszünk a járványon, mert ak-
kor még több emberhez eljuthatunk” – mondta
kérdésünkre Patkás Tamás. 

A MAGYAR PARASPORT
NAPJA A VÁROSHÁZÁN
Győr fontos helyszíne volt az idei parasport napjának, a város több iskolájá-
ban is érzékenyítő programokat tartottak, a városházán pedig számos sport-
ág mutatkozott be, köztük a teqball parasportváltozata is.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Szabó Bence

A városházi programon rajta kívül részt vett Szvitacs
Alexa, Európa-bajnok para-asztaliteniszező és Szabó
László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is,
akiknek közreműködésével olyan mozgásformákat
mutattak be, mint a vakon járás, a darts gyengébbik
kézzel, vagy a boccia, sőt a világhódító útjára Magyar-
országról induló teqball paraváltozata is. Ez a ha-
zánkból indult sportág nem egész tíz év alatt hihe-
tetlen utat járt be, hiszen ma már nemzetközi szer-
vezettel (Fiteq) és 96 nemzeti szövetséggel rendel-
kezik – meséli kérdésünkre Illés Bertold, a teqball
nemzetközi kapcsolatokért felelős menedzsere. Hoz-
záteszi, a cél, hogy a teqball olimpiai sportág lehes-
sen, és ehhez egyre közelebb kerülnek, hiszen 2020-
ban a GAISF (Global Association of International
Sports Federations) a tagjai közé választotta a Fiteq-
et. „A mai nap különösen is fontos a számunkra, hi-
szen a teqball mindenki sportja, és ebbe a sérültség-
gel élőket is beleértjük. A parateqball jelenleg is tesz-
telés alatt áll, de a lényegesebb szabályok lefektetése
már megtörtént” – mondja Illés Bertold, aki azt is
hozzáteszi, hogy a nap folyamán a győri Széchenyi
István Egyetemen mutatták be a hallgatóknak a teq-
ball általános és mozgáskorlátozottak részére meg-
alkotott változatát. Mint megtudtuk, ezt végtaghiá-
nyos sportolók kétféleképpen játszhatják: vagy alsó
végtagprotézis segítségével vagy mankókkal.

„A célunk az elfogadás segítése, illetve annak a be-
mutatása, hogy a fogyatékkal élők teljesítménye
nem marad el az épektől. Ennek megfelelően a
sportág szerepeltetésével nemcsak az olimpiát, de
a paralimpiát is megcélozzák.”

899 Ft/kg




