


úticéljuk teljesítésére vá-
laszthatnának a győri buszok
közül, szinte elsöprő többséggel a
Mercedesekre esnének a voksok.  

Amire nem hozott megoldást az új állo-
mány, az a késések gyakorisága. A megkérde-
zett utasok szerint nagyjából minden harmadik
járat késik legalább 1-2 percet, de szerencsére
a járatkimaradások jelentősen csökkentek, ami
köszönhető a 2019–20-ban gyártott Merce-
desek megérkezésének, amik egyelőre egyál-
talán nem okoznak bosszúságot az utazóknak
műszaki hibák miatt sem. 
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Majdnem fél év telt el azóta, hogy 22
Mercedes-Benz Conecto G típusú au-
tóbusszal, köznapi nyelven csuklóssal

bővült Győr buszparkja. A győri buszhasználó-
kat többségében pozitív érzésekkel töltik el a
régóta várt fejlesztések, de a negatív felhang
sem feltétlenül a gépeknek szól. 

Az utasok alapvetően örömüket lelik a vadonatúj,
klímával felszerelt buszokban. A visszajelzések
alapján sokkal tisztábbak (itt elsősorban a Credo
és Ikarus típusokban tapasztalt összefirkált szé-
kekre történt az utalás), emellett kivétel nélkül
mindegyik Mercedes busz akadálymentesített,
épek az ülések. Az utazás unalmait zenehallga-
tással elütő utasok kiemelték, hogy az „ezüst nyi-
lakra” szállva nem kell maximumra állítani a
hangerőt, hiszen azok sokkal halkabban futnak és
nem is rázkódnak annyira, mint a régebbi járatok.
Fontos szempont még, hogy nyáron jó szolgála-
tot tesz a klíma, télen pedig a jól szigetelő ablakok
és ajtók nem okoznak sem huzatot, sem beázást. 

Persze nem minden habos torta, a Mercedesek
leghátsó része kissé szűkre sikeredett, illetve
érkezett panasz az ülések megszokottnál va-
lamelyest kisebb méretére. Ha az utasok az

SÁRGA VAGY SZÜRKE? 
Szerző: Mohai Dominik
Fotó: Marcali Gábor

HÍREK RÖVIDEN

AKatasztrófavédelem Ön-
kéntes Támogatásáért já-

ró elismerést vehette át dr.
Dézsi Csaba András kedden a
városházán. A díszérmét és
az oklevelet Sallai Péter tűz-
oltó dandártábornok, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója adta át a városve-
zetőnek. A díjat dr. Pintér
Sándor belügyminiszter ítélte
oda a győri polgármesternek,
ezzel mondva köszönetet a
katasztrófavédelem ügyének
önkéntes támogatásáért.

Elismerték 
a győri polgármestert

Óriási fölénnyel, 19 ezer di-
ák közül nyerte meg a

Nagy Magyar Filmteszt Diá-
koknak 2021-et Buza Gábor, a
Kazinczy Ferenc Gimnázium
tanulója, a Győri Nemzeti Szín-
ház stúdiósa. A vetélkedőt a
DUE Médiahálózat rendezi az-
zal a céllal, hogy népszerűsítse
a klasszikus és az új magyar filmeket, tévésorozatokat.
Gábor öt éve rajong a magyar filmekért, a drámákat és
a történelmi filmeket kedveli. Az ötödik pecsét, A tanú,
a Pacsirta szerepel a listája élén, szerinte Fábri Zoltán
a legnagyobb magyar filmrendező, a színészek közül
pedig Márkus László, Sinkovits Imre az ikon. A győri diák
színésznek és rendezőnek készül, jelenleg a Tom Saw yer
kalandjai előadásban Joe Harpert alakítja.

Buza Gábor, aki mindent tud a filmekről
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Részben a járvány gazdasági következ-
ményeként, részben a szezonális hatá-
sok miatt az előző hónaphoz képest 97

ezerrel, a tavaly januárihoz viszonyítva pedig
55 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak létszá-
ma – jelezte február legvégén a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH). A járvány előtt a magyar
gazdaság rekordokat ért el, de a koronavírus-
járvány okozta válság bár ledönteni nem tudta
a lábáról, de adott egy nagy ütést a gazdaság-
nak és megindult a védekezés időszaka –
emelte ki Simon Róbert Balázs győri ország-
gyűlési képviselő. A gazdaság-újraindítási ak-
cióterv részeként döntött a kormány egy új hi-
telkonstrukció bevezetéséről a koronavírus-
járvány miatt bajba került kis- és középvállal-
kozásoknak: így ők 10 évre 10 millió forint ere-
jéig kamatmentes kölcsönt vehetnek igénybe,
amelyet csak 3 év után kell elkezdeni törlesz-
teni. A képviselő mérleget vont a már lezárult
gazdaságvédelmi akciótervről is, amely véle-
ménye szerint elérte a célját, a munkahelyek
megtartását, 2020. decemberben ugyanis már
ugyanannyian dolgoztak, mint a járvány előtt,

CSÖKKENT A FOGLALKOZTATOTTSÁG, 
DE 4,5 MILLIÓNÁL TÖBBEN DOLGOZNAK

2019 decemberében. A foglalkoztatottak szá-
ma újra elérte a 4,5 milliót – hangsúlyozta
Simon Róbert Balázs, hozzátéve, hogy a mun-
kanélküliség a harmadik legalacsonyabb az EU-
ban. A gazdaság-újraindítási akciótervről el-
mondta, három ütemben valósul meg. A már
megindított lépések között kiemelte a lakás-
építési áfa 5 százalékra csökkentését, a lakás-
felújításokhoz biztosított 6 millió forintos ked-
vezményes hitelt – amelyből 3 millió forint
vissza nem térítendő támogatás, a 13. havi
nyugdíj visszaépítésének megkezdését, vala-
mint a 25 év alatti fiatalok 2022-től beveze-
tendő szja-mentességét. Az új lakások építé-
sével kapcsolatban a cél évi 40 ezer lakás meg-
építése. A gazdaság-újraindítási terv második,
áprilistól induló ütemének középpontjában a
felsőoktatás áll majd közel 2000 milliárd forin-
tos fejlesztési előirányzattal. A harmadik ütem,
a nagy fejlesztések időszaka júliusban indul, és
alapvetően a zöldenergiára, a körforgásos gaz-
daság felépítésére és a gazdaság teljes digita-
lizálására építenek majd – zárta az országgyű-
lési képviselő.

RENDKÍVÜLI HÍR

FOLYTATÓDNAK TÉRSÉGÜNKBEN
A NAGYBERUHÁZÁSOK 
Ismét megindultak a megszokott téli leállást
követően a fontos, Győrt is érintő útberuházá-
sok – tudtuk meg Kara Ákostól, Győr egyik or-
szággyűlési képviselőjétől.

Az épülő Győr–Pannonhalma kerékpárút egy
szakaszával kapcsolatban az országgyűlési kép-
viselő a héten egyeztetést szervezett az adott
szakaszon élő, győri, Szent Imre úti lakosok szá-
mára, hogy találkozhassanak a kivitelező vezető-
jével, az útberuházás megrendelője, a NIF Zrt.
munkatársával, a Magyar Közút szakemberével,
illetve a kerékpárutat tervező mérnökökkel, és el-
mondhassák az észrevételeiket számukra. Fon-
tos hír az is, hogy néhány napon belül megkez-

dődnek a 8311-es, Ménfőcsanakot, Győrújba-
rátot és Nyúlt összekötő út tavaszi munkái is. 

Az újonnan épülő Győr–Pápa 2x2 sávos út híd-
építési munkáihoz szükséges próbacölöpözé-
sek, próbaterhelések megkezdődtek. Nagy
részben magvalósult a szükséges területek lő-
szermentesítése, megkezdődött az ilyenkor
szokásos humuszleszedés, illetve megkezdték
a szükséges szállítóutak kiépítését, hiszen óri-
ási mennyiségű anyagot fognak behordani en-
nek a nagy jelentőségű útnak a megépítéséhez.
Csak ez a beruházás közel 90 milliárd forint fej-
lesztést jelent a térségünk számára – mondta
el lapunknak Kara Ákos.

Újabb szigorítások
léptek életbe
A járvány egyre gyorsuló terjedé-
se miatt további szigorításokat je-
lentettek be a csütörtöki Kormány -
infón: az óvodákat és az általános
iskolákat április 7-ig bezárják. Di-
gitális oktatásra térnek át. Márci-
us 8-tól március 22-éig bezárják
az üzleteket is. Kivételt képeznek
ez alól: az élelmiszerüzletek, a
drogériák, a patikák, valamint a
benzinkutak. Szintén március 8-
tól március 22-ig minden szolgál-
tatásnak szünetelnie kell, kivéve a
magánegészségügyi intézménye-
ket. Munka, munkába járás: min-
den munkaadót felkérnek, hogy
ahol csak lehetséges, biztosítsák
az otthoni munkavégzést, külö-
nös tekintettel a gyermekes csa-
ládok esetében. A bértámogatást
kiterjesztik azokra a szektorokra
is, amelyeket most be kell zárni. A
maszkhasználat szabad téren min-
denhol kötelező.
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„Időnek kell eltelni, hogy ne 
tanítónőként tekintsen rám”
A nagycsaládosok életében is nagy átszerve-
zést jelent ez a megváltozott időszak. Nyári Kata
és Gábor egy nyolc-, egy hat- és egy négyéves
kislányt nevel egy szigetközi településen. Az
otthoni tanulás és bezártság nem várt esemé-
nyek elé állította a szülőket, ahol inkább az
édesanya szerepe változott meg.

„Sokat változott az élet az elmúlt időszakban. Mi-
kor gyermekeink megszülettek, nem gondoltam
volna, hogy egyszer egy személyben leszek édes-

A PANDÉMIA MEGVÁLTOZTATTA A HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEKET

EGYSZERRE ANYÁK, 
NAGYIK ÉS TANÍTÓK LETTEK

Szerzők: P. S., H. F., G. I.
Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor

Egy évvel ezelőtt nőnapkor még vidáman látogattuk meg szerettein-
ket egy-egy szál virággal, ma már ez nem így van. Telefonon, videó-
chaten, sokszor pusztán virtuálisan köszöntjük a nőket március 8-án.
A pandémia azonban mást is okozott, kissé átalakította a hagyomá-
nyos női szerepeket.

anya, tanító néni, óvó néni, tornatanár és olykor
barátnő is” – mondta lapunknak a háromgyere-
kes anyuka. A legidősebb, a most másodikos Vi-
rág az, akivel a pandémia miatt megtapasztalták
az otthon tanulás örömét és nehézségeit is egy-
ben. „Virággal tanultam itthon, hiszen az idei tan-
évben is előfordult, hogy az egész osztály karan-
ténba került. Érdekes volt látni, hogy hogyan vál-
tozott meg a viszonyunk. Egy-egy nehezebb ta-
nulós nap után több időnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy ne mint tanító néni tekintsen rám.” 

A fiatal édesanya azt mondja, nehéz ez az át-
alakult helyzet, és nemcsak neki, hanem min-
denkinek, hiszen sokszor olyan váratlan hely-
zetbe sodorja az élet a családokat, amire nem
lehet felkészülni.

„A másik két lányunk, Viktória és Vica még óvo-
dába járnak. De ők is igénylik azt, ha otthon
vannak, külön-külön velük foglalkozzak” –
mondja.

Viktória tornára jár, de sokszor előfordult,
hogy az edzéseket videó alapján otthon a
édesanyának kellett megtartania, ami olykor
súrlódáshoz vezetett anya és lánya között.
„A legnehezebb az, amikor más szerepbe kell
bújnom, amikor a tanító nénit vagy épp torna -
edzőt kell játszanom. Látom, hogy a gyerekek-
nek is nehéz, hiszen meg kell tőlük követel-
nem azt a fegyelmet és figyelmet, amit az is-
kolában vagy épp edzésen megkövetelnek.
Furcsa érzés, hogy formálódik át a kapcsola-
tom a lányokkal.” Kata azt mondja, szeren-
csés, hiszen ha férje, Gábor este hazaér a
munkából, szívesen foglalkozik a lányokkal,
addig ő a napközben el nem végzett házi-
munkát meg tudja csinálni. 

Kiegyensúlyozottabb a nő 
és a férfi szerepe a családban
Kedélyes, aktív ember, aki mellett unatkozni
aligha lehet. Amikor megkérdezem tőle, hogy
vajon nőként nehezebb-e cégvezetőnek lenni,
nevetve válaszolja: nem tudom, mert férfi cég-
vezető még nem voltam. Nőként viszont két-
ségtelenül sikeres Horváthné Borsodi Mónika,
a Borsodi Műhely Kft. ügyvezetője.

Horváthné
Borsodi Mónika

A Nyári család
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A világjárvány hatásai természetesen a Borso-
di Műhelyt sem hagyták érintetlenül. Teljes kö-
rű leállásra nem kényszerültek Győrben, de a
különböző divíziókban eltérő mértékben kellett
foglalkoztatni a munkatársakat. A nagyvállala-
tok munkaritmusa, a partnerek igénye szabta
meg a keresletet a termékeik iránt. 

A munkaszervezés, a fegyelmezettség, meg
bizonyára némi szerencse kellett ahhoz, hogy
a foglalkoztatottak közül eddig csak tizen-
nyolcan kapták el a koronavírust. Az ügyve-
zető közvetlen környezetét is megkímélte a
kórokozó. Horváthné Borsodi Mónika család-
ját a férje és két gyermeke jelenti. Lányuk 17,
fiuk 19 éves, mindketten otthon élnek, s él-
vezik vagy szenvedik az online oktatás elő-
nyeit és hiányosságait.

A korlátozásokkal terhelt időszak óta a gye-
rekekre, még a kamasz és fiatal felnőttkor-
ban lévőkre is jobban kell figyelni, hiszen a
digitális oktatás nem egyenlő a személyes
találkozások élményével. Ezeknek a fiatalok-
nak szükségük volna arra, hogy társaikkal le-
gyenek, közös élményeket szerezzenek,
együtt éljék meg a felnőtté válás korszakát.
Ezt a szülők nem tudják pótolni, persze mi is
arra törekszünk, hogy többet legyünk velük,
segítsük őket, adjunk lelki hátteret a minden-
napjaikhoz – osztja meg tapasztalatait a
cégvezető, s ezzel már rá is térünk arra, ho-
gyan hozható harmóniába a női, az anyai
szerep az ügyvezetői munkával.

Azt gondolom, hogy a 21. században más a
munkamegosztás a férj és a feleség között,
mint ahogy az a régi hagyományok szerint volt
– mondja Mónika.

Ma is vannak olyan otthoni munkák, amelyek
a családban főleg a nőkre várnak, de nálunk
nem okoz gondot, hogy a férjem sok feladatot
átvállal tőlem. A családi döntéseket is együtt
hozzuk meg. A fiam például röplabdázik az
egyetemi csapatban, vele és a férjemmel
együtt megbeszéljük, ez mekkora kockázatot
hordoz, érdemes-e veszélyeztetni az egész-
ségét, amellett, hogy a rendszeres testmoz-
gás is nagyon fontos. Végül nyilván a felnőtt
fiunk mondja ki az utolsó szót.

A cégvezető napirendjét is módosította a jár-
ványhelyzet. A saját cég vezetése mellett aktí-
van dolgozik a kamarában is, de a megbeszé-
lések, konferenciák az online térben zajlanak,
csakúgy, mint a munkahelyi ügyek külső inté-
zése. Otthonról is be tudna kapcsolódni ezekbe
az eszmecserékbe, ám cégvezetőként rend-
szeresen bejár a gyárba. 

Példát kell mutatni, ha a munkatársaink az
üzemben dolgoznak, én sem maradhatok fo-
lyamatosan otthon – hangsúlyozza. – Nem ag-
gódom túl a dolgokat, viszont minden észszerű
intézkedést betartunk a munkatársaink egész-
sége érdekében. Kifejlesztettünk a bejárathoz
egy automata hőmérő kaput, melyet már több
helyen is használnak a városban, ezzel minden
a cégünkhöz belépő személy kiszűrhető, aki
esetleg lázasan lépne az épületünkbe. Hétköz-
ben a gyárban dolgozom végig a napjaimat, az
este, valamint a hét-
vége azonban a
családé. Azt
gondolom, ez
nemcsak kö-
telessége,
hanem bel-
ső igénye is
egy nőnek, de
valószínűleg a
férfinak is. 

„Alig várom, hogy
újra találkozhassak 
a tanítványaimmal”
Jalics Anikó 76 éves.
Testnevelést oktatott egész
aktív életében, sőt ezt a tevé-
kenységet nyugállományba vo-
nulása után sem hagyta abba. Fel-
nőtt hölgyeknek tart kondicionáló
tornát. Azaz tartott egészen tavaly
márciusig, amikor a pandémia miatt
szüneteltetnie kellett a foglalkozásokat.
A mozgást azonban sohasem adta fel a fitt
dédnagymama, hisz tornával kezdi a napot,
süt-főz, és délutánonként kerékpározik is
vagy harminc kilométert.

„Sokat változott az életem az elmúlt időben, hisz
tavaly március 12-én még tartottam tornát a
hölgyeknek, akiket nagyon szeretek és tisztelek,
14-én azonban már nem tarthattam. Tehát ko-
molyan beleszólt a pandémia a mindennapjaim-
ba, ám igyekeztem attól kezdve terv szerint élni,
amiben elhatározom, hogy mit fogok egész nap
csinálni. Tevékenyen töltöm a napjaimat, teszek
azért, hogy jól érezzem magam a bőrömben” –
fejtette ki Anikó, aki az aktív testedzést hatéves
korában balettel kezdte. Jalics Anikónak három
gyermeke, hat unokája és két dédunokája van.
Annak ellenére, hogy rendszeresen tartják a
kapcsolatot, a pandémia nekik is megnehezítet-
te a találkozásokat. Többnyire videóchaten be-
szélgetnek, vagy a környékbeli játszótereken

futnak össze a családtagokkal, Anikó bevallotta
azt is, hogy karácsonykor „rosszalkodtak” egy
kicsit. „Az ilyen nagy ünnepeken összejön az
egész család, az unokáimnak is van már barátja,
barátnője, élettársa. Ilyenkor mindenki csacsog
egy kicsit, megbeszélünk mindet. Bevallom: ka-
rácsony után néhány nappal egy rövid időre ösz-
szejöttünk.”

Mint mindannyian, Anikó is várja már a járvány
végét, hisz mint mondja, egyszer mindennek
vége kell lennie. És ha vége lesz ennek az őrü-
letnek, sokkal több időt szeretne együtt tölteni
a szeretteivel, és önmaga sem szeretné a ko-
rábbi életformáját élni. Azt tanácsolja, sokkal
jobban figyeljünk egymásra, az egészségünkre
és a természetre, mert különben élhetetlen
lesz ez a bolygó. 

Azoknak a hölgyeknek pedig, akik
rendszeresen látogatják a tornaóráit:
ne aggódjanak, Jalics Anikó alig várja,
hogy újra megmozgathassa a kelle-
mes fáradtságra vágyó testüket.

A JÁRVÁNY
IDŐSZAKÁBAN
A KAMASZ ÉS A FIATAL
FELNŐTTKORBAN
LÉVŐKRE IS
JOBBAN KELL FIGYELNI

Jalics Anikó



2021. március 5.6

Dr. Dézsi Csaba András polgármester
fehér kesztyűben lapozta végig a Má-
ria Terézia által aláírt kiváltságlevelet,

s méltatta a szabad királyi városi rang jelentősé-
gét. A polgárok szabadságát és annak intézmé-
nyes kereteit teremtette meg a győriek számára,
fogalmazott, és hangsúlyozta: A kiváltságlevél
következtében a polgárság mentesült az egyházi
terhek jelentős részétől, adószedési jogával élve
pedig tovább gazdagíthatta a várost.

Fantasztikus érzés egy olyan városban élni,
melynek ilyen gazdag múltja, s arra alapozott
jövője van, jelentette ki dr. Dézsi Csaba András.  

Bana József kutató, történész, levéltár-igazga-
tó szerint a győriek harminc évi perlekedés
után gyakorlatilag pénzzel váltották ki saját
szabadságukat. Mária Terézia letörte a kivált-
ságokkal szembeni ellenállást, s így, ha jelentős
késéssel is, de 1751-ben az országgyűlés tör-
vénybe is foglalta ezeket a jogokat.  

Az  önrendelkezés keretében  a város bírót és  12
képviselőt választhatott. Bevételei fölött maga
rendelkezhetett, kereskedhetett, adókivetési és
pallosjoga volt. A tisztújítást először évente, ké-
sőbb négyévente Szent György napján tartották.

KIVÁLTSÁGLEVÉL „A HAZA HASZNOS POLGÁRAINAK, A KÖZJÓ ELŐMOZDÍTÓINAK”

MÁRIA TERÉZIA ADOMÁNYA 
1743. MÁRCIUS 6-ÁN GYŐRNEK

Hétszázötven évvel ezelőtt V. István Győrt a királyi városok sorába emelte. Mária Terézia pedig 1743. március
6-án szabad királyi városi rangot adományozott Győrnek. Az ehhez kapcsolódó míves, eredeti levéltári doku-
mentumokat a polgármester és a levéltár szakemberei mutatták be a sajtónak a városháza dísztermében.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Bana József a királyi rang által adott előnyök
részletezése kapcsán utalt arra: Első fokon
csak városi bíróság ítélkezhet a polgárok felett.
Szabad végrendelkezési jogot gyakorolhattak a
polgárok, akik saját áruik után rév-, vám- és
harmincadmentességet élveztek. Pénzadóju-
kat évente egy összegben fizethették a király-
nak. Jobbágyszolgáltatással nem tartoztak.
Megillette őket a malomtartási, hús- és italmé-
rési, valamint a vásártartás és árumegállítás
joga. Követeket küldhettek a rendi országgyű-
lésbe. Plébánosukat szabadon választották és
gyakorolták a kegyúri jogokat.

Mária Terézia Győrt szabad királyi várossá nyil-
vánító privilégiumában kijelentette, hogy a vá-
ros a káptalanból megváltotta magát, s ő a leg-
magasabb kiváltság birtokába kívánja juttatni,
figyelemmel arra, hogy „a város sokat szenve-
dett lakói tehetségükkel, erejükkel küzdöttek a
török ellen, s magukat mindenkor a haza hasz-
nos polgárainak és a közjó előmozdítóinak mu-
tatták és bizonyították...” 

Győr jelenlegi állapotához, tárgyi és szellemi
értékeihez, szépségéhez, a város által nyújtott
lehetőségekhez a kiváltságlevél is jelentősen
hozzájárult a történelem során.

Bagi Zoltán főlevéltáros két céhes szabályzatot
mutatott be a 16–18. század közötti időszakból.

Az egyik egy hajós cég német nyelvű dokumen-
tuma volt, a másik pedig a „seborvosok” sza-
bályzata. A levéltárban található húsz céhsza-
bályzatot, csakúgy, mint a Mária Terézia által
aláírt kiváltságlevelet, fakszimile kiadásban,
pontos hasonmásképp is megjelentetik.

Az épületben már többször volt zárcsere, ezért nehéz megállapítani, hogy pontosan hol
használták a kulcsot, de valószínűleg a városháza kapuját nyitotta. „Örömmel vettem át
ezt az adományt, ami így visszakerült a városházára” – mondta el Győr polgármestere,
aki hozzátette, Józsáné Tátrai Edit kereste meg azzal, hogy erre a kulcsra a nagypapa ha-
gyatékában találtak rá. Tátrai László szinte mindig magánál hordta a kulcsot, amely halála
után került elő – meséli a portás unokája, aki arra is szívesen visszaemlékezett, hogy
gyakran járt be az épületbe főleg a nyári szünetben. „Sok élmény köt a városházához,
többször felmentünk a toronyba is, és gyerekként nagyon izgalmas volt számomra ez a
hatalmas épület, amelynek szinte minden zugát ismerte nagyapám.” 

Különleges kulcsot kapott dr. Dézsi Csaba András. A családi
relikviát a városházán évtizedeken át portásként dolgozó
Tátrai László unokája ajánlotta fel. 

ELOKERÜLT A VÁROSHÁZA EGYKORI KULCSA´́

A most előkerült emlék abba
a vitrinbe kerül, ahol helyet

kaptak már a tornyos házhoz
kötődő ereklyék. 
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Az önkormányzatnak 829 km hosszú az
úthálózata, amelynek üzemeltetését az
Útkezelő Szervezet végzi. Ebből a belte-

rületi utak hossza 483, míg a kerékpárutaké
160, a járdáké pedig 600 km. Összesen 31 híd
és aluljáró is az intézmény kezelésébe tartozik.
Prédl Antal, az útkezelő szervezet vezetője a
költségvetésükkel kapcsolatban elmondta,
ezen utak fenntartására, javítására és a csapa-
dékvíz-elvezetés karbantartására az idén 1,3
milliárd forint jut. A jelzőlámpák, beléptető rend-
szerek működtetése, jelzőtáblák és burkolati je-
lek felújítása összesen 500 millió forintot jelent,
míg a város közvilágításának működtetéséhez
szükséges áramdíj szintén közel 500 millió fo-
rint. A közvilágítás és díszvilágítási eszközök
üzemeltetésére 400 milliót terveznek fordítani.
Mintegy 200 millió forint értékben végeznek fel-

GYŐRI FEJLESZTÉSEK

TÖBB FONTOS ÚTSZAKASZ IS MEGÚJULHAT
Az idén több jelentős útfejlesztés
is elindul, mintegy 3,6 milliárd fo-
rint értékben. Emellett a Győri Út-
kezelő Szervezet az úthálózat biz-
tonságos üzemeltetésére és
újabb nagyfejlesztések előkészí-
tésére helyezi a hangsúlyt.

„A pályázati lehetőségek kihasználásával olyan
útfejlesztések történnek az idén, mint a Reptéri
út II. üteme (656 millió), a Kunszigeti út felújí-
tása (407 millió), a Lajta u.–821. csomópont át-
alakítása (216 millió), a Szigethy Attila út–Ipar
út felújítása (742 millió). A Tatai út–81. sz. cso-
mópont felújítása 1,2 milliárd, a Zöld utca fel-
újítása 276 millió forintos beruházás. TOP-os
forrásból a kerékpárút-hálózat is bővül össze-
sen 551 milliós értékben, többek között a Rep-
téri úton és a Kunszigeti úton – sorolta Szeles
Szabolcs. Az alpolgármester kifejtette, a jár-
ványhelyzet miatt az idei egy speciális év,
amely jelentősen érinti a költségvetést is, így a
Győri Útkezelő Szervezetnek is szerényebbek a
lehetőségei. A 3,2 milliárd forintos büdzséjük-
ben a legnagyobb hangsúlyt a győri úthálózat
biztonságos üzemeltetése kapja. A másik ki -
emelt szempont, hogy ha állami vagy európai

uniós (TOP plusz) pályázati forrás lehívására le-
hetőség nyílik, akkor a kész terveket mihama-
rabb meg lehessen valósítani. Emiatt az idei
évben az előkészítő, tervezési munka kap
hangsúlyt az intézménynél.

Ilyen feladat a Pápai út melletti kerékpárút, a
Kuopio park parkolólemez-tervezése, valamint a
821-es számú főút–Kálvária út jelzőlámpás kör-
forgalom. Szintén tervezés alatt áll a jelzőlámpák

korszerű irányításának fejlesztése, a lakóutcák
csapadékvíz-elvezető rendszereinek kiépítése
Szabadhegyen és Kisbácsán. Emellett folyamat-
ban van számos lakóutca-felújítás tervezése
rangsor szerint, kisebb parkolóhely-bővítések la-
kótelepeken, alternatív csapadékvíz-gyűjtő és
szikkasztó rendszer tervezése Szabadhegyen, a
belvárosi parkolásirányítási rendszer kibővítése,
valamint a belvárosi parkolóhelyek bővítésének
tervezése több helyszínen.

SAJÁT EROS FELÚJÍTÁS KEZDŐDIK SÁRÁSON 
újításokat többek között Sáráson, ahol a Csip-
kerózsa és Csillagfürt utcáknak a Szitásdomb és
Kamilla utcák közötti szakaszát építik meg az év
első felében, ahol az útépítés a közműcsere után
kezdődik. Az Amadé utcában és a Vécsey utcá-
ban is járdafelújítás történik. Az intézményvezető
külön megemlítette a Bárka utca zajvédelmi kér-
dését. Mint mondta, sok éven át rengeteg panasz
érkezett a zaj miatt, ezért tavaly elkészítették egy
zajvédő fal tervét, amelyet szeptemberben be-
mutattak a lakóknak. A helyszíni pozitív vissza-
jelzés után az online térben egyre többen tilta-
koztak ellene. Megépítését ezért egyelőre felfüg-
gesztették, viszont dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester segítségével egy fix traffipax elhelye-
zését kezdeményezték a belügyminiszternél,
mert a sebességhatárok betartása a közlekedési
zaj csökkenését is eredményezi.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Fotó: O. Jakócs Péter

´́
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Csípős, kora tavaszi idő fogadta a Tarcsay
úti piacon mindazokat, akik szerda reggel
vásárolni indultak. A kora reggeli idő elle-

nére éles, ám erőtlen napfény vonta aranyba
azokat a területeket, amiket nem fedett be a
Széchenyi híd árnyéka.

A placcon mindössze négy árus és négy állandó
büfés volt jelen, rajtuk kívül csupán néhány vá-
sárló birkózott a reggeli néhány fokkal. Kipakolt
a piacra az az idős házaspár, akiket lapunk ha-
sábjain már bemutattunk az olvasóinknak, ők
a kertjükben megtermelt krumplit és zöldsége-
ket kínáltak a bámészkodóknak. Volt gombás
és mézárus is rajtuk kívül. Utóbbi jegyezte meg
halkan: sohasem gondolta volna, hogy egy pol-
gármester lepacsizik vele szerda reggel és
megkérdezi, hogyan érzi magát.

Pedig pontosan ez történt. Dr. Dézsi Csaba
András szerda reggel meglátogatta a piacot és
megnézte, milyen körülmények között árulják
a portékáikat, hisz mint tudjuk, hamarosan

ÁPRILISBAN NYÍLIK A PIAC
A DUNAKAPU TÉREN

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

A Magyar Katolikus Egyház hagyo-
mányos módon az idei nagyböjtben is
tartósélelmiszer-gyűjtést szervez
„Tartós szeretet” címmel. A hívek
adományait március 7. és 14. között
várják a templomokban.

HÍREK RÖVIDEN

Nagyböjti élelmiszergyűjtés

Készülnek 
az adóbevallások

Új energiacímkék
a műszaki cikkeken

Ötödik éve a NAV készíti el több
millió ember személyijövedelem -
adó-bevallási tervezetét. A folya-
mat automatikus, nem kell a ked-
vezményekre jogosító vagy a mun-
káltatói igazolásokat beküldeni a
NAV-hoz, azt az adózónak kell
megőriznie az ötéves elévülési idő
végéig. Saját adóbevallási terveze-
tét március 15-étől bárki megnéz-
heti elektronikusan a NAV honlap-
járól elérhető eSZJA aloldalon. 

elköltöznek innen az árusok. Jobb, nagyobb és
nem utolsósorban a győriek számára ikonikus
helyre költözhetnek: vissza a Dunakapu térre. 

„Bár nem a szerdai a legerősebb piacnap, de elég
gyenge az érdeklődés, remélem, a Dunakapu
térre sokkal többen kilátogatnak majd” – kezdte
tapasztalatainak összefoglalását a polgármester.
„A visszajelzések szerint a győriek nagyon várják
már, hogy a piac visszatérhessen az eredeti
helyé re. Márciusra ígértem, hogy átköltözhet a
piac, ám ez egy picit tolódik, az árusok írtak ne-
kem egy levelet, hogy csúsztassuk el az időpon-
tot, mert nem készültek még fel a helyszínvál-
tásra. Ebben természetesen együttműködünk
velük. Készülnek az egyedi kinézetű standok, il-
letve az állandó faházak. Örülök neki, hogy ha-
ladnak a dolgok és április elején meg tudjuk nyitni
az új piacot” – fejtette ki Dézsi Csaba András.

A Dunakapu téri piac előkészítése rendben zaj-
lik. A szakemberek kialakították a rakodás és az
árusok parkolásának rendjét. A tervek szerint a
Móricz Zsigmond rakpart felől juthatnak majd
be a területre az áruszállítók. A parkolást pedig
a bástya alatt található parkolók lezárásával
oldják majd meg a szervezők.

Kis csúszással, április elején nyithatja meg kapuit a város hagyomá-
nyos helyszínén a piac. A későbbi időpontot az árusok kérték a
polgármestertől.

Március 1-jétől a fogyasztók új
energiacímkékkel találkozhatnak a
műszaki boltok termékein és a web -
áruházak ismertetőiben. Az új rend-
szert fokozatosan vezetik be a ke-
reskedők. A vásárlók először a ház-
tartási hűtőkön és fagyasztókon, a
borhűtőkön, a mosógépeken, vala-
mint a mosó-szárítógépeken, a mo-
sogatógépeken, a tévéken és a ki-
jelzőkön, illetve a fényforrásokon
találhatják meg az új címkéket. Az
új címke egységes, színnel is jelzett,
A–G skálát használ az összes ter-
mékre vonatkozóan. Jobb felső sar-
kában az Európai Bizottság termék -
adatbázisával közvetlen kapcsola-
tot biztosító QR-kód található, mely
tárgyilagos információkat nyújt a
vásárlók, a kiskereskedők és a piac-
felügyeleti hatóságok számára. A
termék energiafogyasztásának je-
lölése a címke középső részén, job-
ban észrevehető, kiemelt helyen ta-
lálható. Alsó részén a kiválasztott
termék energiafogyasztását részle-
tező, és akár a termékek összeha-
sonlítását is szolgáló piktogramok
kapnak helyet.
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Középső csoportos voltam az oviban, ami-
kor már egyre több főzéssel és gasztro-
nómiával kapcsolatos dolgot néztem. S

aztán ezeket a játék konyhámban el is készí-
tettem. Később amikor csak tudtam, felmász-
tam a pultra, megpróbáltam szeletelni és utá-
nozni a dolgokat.

Mi volt az első főztöd?
Zacskós paradicsomleves. A konyhabútor fo-
gantyúin felmásztam, bekapcsoltam a vízfor-
ralót, aztán beleöntöttem a levesport és elke-
vergettem. Ahogy telt az idő, egyre több min-
dent szerettem volna kipróbálni.

Engedték?
Igen, de azért féltettek. Először főleg salátákat
készítettem, aztán negyedik osztályos korom-
ban már elkezdtem sütögetni húsokat is. Erre
az időre esett az első rántott húsom, ami elég
jól sikerült, és lassan tudatosult bennem, hogy
én ezzel szeretnék foglalkozni. Érdekelt a ver-
senyszerű főzés, s titokban jelentkeztem apa
laptopján a Konyhafőnök Junior nevű verseny-
be. Persze utána elmondtam a szüleimnek, de
azért meglepődtek, amikor apát felhívták, hogy
mikor induljunk Pestre.

Hogyan zajlott a verseny?
Az első fordulóban itthon kellett elkészíteni egy
hentestokányt és felvinni a stúdióban kialakí-
tott konyhába. Ízlett nekik, továbbléphettem.
Ott már a stúdióban főztünk cukkinikrémlevest
és lecsót. A harmadik forduló már játékosab-
ban zajlott: tojáshabot csináltunk, amit kézzel
kellett felverni. Azt mondták: akkor jó a hab, ha
a fejed fölé fordított tálból nem esik ki. Esni
nem esett ki, hanem szép lassan csúszott rá a
fejemre...  Aztán kaptunk egy levelet, hogy a
verseny alsó korhatárát feljebb vitték, s én így
abba már nem kerülhettem be. Nagyon csaló-
dott voltam.

CSILIS CSOKI CITROMMAL

Kovács Zétény 15 éves. A középiskolások mindennapi életét éli, miközben hosszú évek óta arra készül, hogy meg-
valósíthassa élete álmát és séf lehessen. Addig is örömmel főz. Otthon éppúgy, mint az iskolai gyakorlaton. Szíve-
sen kísérletezik a konyhában, újabb és újabb ízkombinációkkal. Legutóbbi születésnapjára egy mozsarat kért.

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

A nagymamám jó ismerősei az egyik belvárosi
vendéglő tulajdonosai, dolgozói. A verseny előtt
elmentem hozzájuk és ők segítettek felkészülni,
amiért ma is hálás vagyok. Azóta jóban vagyok az
ottani séffel és egy-egy nagyobb eseménynél ma
is hívnak, és én mindig örömmel tanulok.

Hatodikban már végleg eldöntöttem, hogy a
méltán híres Krúdyban szeretnék továbbtanul-
ni, így hetedik-nyolcadikban erre gyúrtam.

Szüleid örültek a választásodnak?
Arra figyelmeztettek, hogy a mai világban több lá-
bon érdemes állni, és arra is, hogy a vendéglátás
kemény szakma, 12-14 óra munka, ami nem tesz
jót a magánéletnek. Tudom, hogy rengeteg jó
szakma van, lehet valaki mérnök, orvos, de engem
más nem érdekelt. Végül is azzal engedtek el,
hogy csináljam örömmel, mert egy mondás sze-
rint aki szereti a szakmáját, az sohasem dolgozik.

Jól érzed magad a Krúdyban?
Nagyon jó érzés volt ide bekerülni. Az általá-
noshoz képest hatalmas váltás. Ott mindig rio -
gattak bennünket a középiskolával, de ezekből
szerencsére semmi nem lett igaz. Szigorú, de
jó tanáraink vannak, akikkel bármilyen problé-
mát meg lehet beszélni. 

Otthon rendszeresen főzöl?
Hetente egyszer biztos. Egyébként lefoglal a

digitális oktatás, hiszen reggeltől délutánig fo-
lyamatosan a gép előtt ülök. Amikor van időm,
akkor engem az kapcsol ki, ha a konyhában kí-
sérletezhetek. Szeretem az érdekes ízkombi-
nációkat kipróbálni. Például étcsokit összeol-
vasztok friss csilivel, s ha ehhez még citromle-
vet is csöpögtetek, akkor finom lesz tőle. El-
kezdtem kevergetni egymással különböző
anyagokat, fűszereket. A szülinapomra ezért
egy gránitmozsarat kértem. Óvatosan kell vele
dolgozni, mert olyan nehéz, hogy ha leesik, ak-
kor vagy a lábamat vagy a követ töri el. Szere-
tek mindent kipróbálni, de legjobban a külön-
bözőképpen fűszerezett roston sült húsokat.
Mindig próbálom egy kicsivel továbbfejleszteni
a rozmaringos kacsamellet, ami céklapürével
tálalva az egyik kedvencem.

Mit jelent neked a főzés?
Szabadságot és alkotást. Van egy alap, egy
adott hús vagy zöldség, amihez az elkészítés-
kor mindig hozzáadok valamit magamból, s ez
nagyon jó és felszabadító érzés. 

Mik az álmaid?
Végigcsinálni az iskolát, s utána a világnak
minél több helyére szeretnék kijutni, hogy
nagy szakácsoktól tanulhassak. S ha már
minden konyhából sikerült valamennyit elsa-
játítanom, akkor szeretnék séf lenni és nyitni
egy saját éttermet. 

NEGYEDIK OSZTÁLYOS
KOROMBAN
MÁR ELKEZDTEM 
SÜTÖGETNI HÚSOKAT
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) Önkor-
mányzati rendelet alapján „Győr Sportjáért” kitüntető díjakat ado-
mányoz a 2021. évben is.

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki
a) kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében megbecsülést szerez
aa) Győr város sportéletében vagy
ab) az intézmények, a sportszervezetek vagy sporttal foglalkozó civil szervezetek

sporttal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban, vagy
b) sporttal kapcsolatos tevékenysége révén Győr hírnevét gyarapítja.

A díj évente legfeljebb 2 fő elismerésre javasolt részére adományozható.
A kitüntetettek díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek.
A díjak átadására 2021. június 15-ig bezárólag, ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a Közgyűlésben
mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet
a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési
fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.
Javaslatot tehet továbbá: a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal
illetékes szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében
lévő intézmény.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét,
b) az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, lakcímét vagy székhelyét,

foglalkozását vagy tevékenységi körét,
c) az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének,

tevékenységének ismertetését, valamint
d) az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Sport
Osztály vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő:
• személyesen: 2021. április 23. 12 óra
• postai úton: 2021. április 24-i postafelvételi bélyegzővel ellátva.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Sport Osztály (9021 GyŐr, Városház tér 1.), valamint a 96/500-220-as telefonszámon. A ja-
vaslattétel benyújtását segítŐ adatlap, a vonatkozó önkormányzati rendelet és az adatvédelmi tájé-
koztató elérhetŐ a gyor.hu honlapról. GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Sport Osztály

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati
elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete
alapján „Győr Oktatásügyéért” kitüntető díjat adományoz 2021. évben.

A „Győr Oktatásügyéért” díj azon a pedagógusnak vagy oktató-nevelő munkát se-
gítő személynek adományozható, aki kiemelkedő munkájával és példamutatásával
pedagógustársai, a tanulók, a szülők, a szűkebb és tágabb környezete előtt meg-
becsülést szerez a városban. 

A díjat évente legfeljebb 3 fő kaphatja.
A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban részesülnek.

Az elismerés adományozásáról Győr Megyei Jogú Város polgármestere érdemeket
méltató határozatával dönt 2021. május 31. napjáig. A díjak átadására 2021. június
15. napjáig bezáróan ünnepélyes keretek között kerül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: Győr Me-
gyei Jogú Város polgármestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képvi-
selő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri
szervezete, továbbá a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában
vagy működtetésében lévő intézmény, a Győrben működő művészeti csoport, valamint
győri székhelyű köznevelési intézmény pedagógus munkakörben, valamint nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: a javaslatot tevő sze-
mély nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, az elismerésre javasolt
személy nevét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának,
tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának In-
tézményfenntartói Osztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Honvéd liget 1.).

Beérkezési határidő: 2021. április 11.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérke-
zett és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Intézményfenntartói Osztályán (9021 GyŐr, Honvéd liget 1., 5 em. 502.),
valamint a 96/500-255-ös telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi
felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap, továbbá az adatvédelmi tájékoztató
letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Intézményfenntartói Osztálya



2021. március 5. 11



2021. március 5.12

Tá
m

og
at

ot
tt

ar
ta

lo
m

Díjmentes tanácsadás: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében határozatlan ideig nincs lehetőség személyes ügyintézésre.

Napjainkban már számtalan dolgot online intézhetünk. Az internet nyúj-
totta lehetőségeknek köszönhetően megoldhatjuk otthonról a nagybe-
vásárlást, időben értesülhetünk akciókról és leárazásokról, de egy átuta-
lásért vagy szerződéskötésért sem kell befáradni a bankfiókba.

Mi az a kiberbűnözés? 
A kiberbűnözés egy gyűjtőfogalom. Az ilyen típu-
sú bűncselekmények egy részénél a számítógép
vagy a mobileszköz a bűntett eszköze, aminek
segítségével, az internetet felhasználva csalást,
hamisítást követnek el. A cselekmények másik
része a számítógép, illetve az azon vagy az ahhoz
kapcsolódó eszközön tárolt adatok ellen irányul:
a támadók módosíthatják, törölhetik vagy ellop-
hatják és később felhasználhatják azokat.

A kibercsalások legtipikusabb formái: 
Adathalász banki e-mailek, hamis banki hívások,
hamis banki SMS-ek, meghamisított banki olda-
lak, hamis tranzakciók jóváhagyása, hamis be-
fektetési lehetőségek, hamis online ajánlatok,
személyesadat-lopás a közösségi médiában.

Az adott csalástípus jellemzőiről és a tippekről,
amelyekkel megelőzhető a támadás és csök-
kenthető az áldozattá válás veszélye, az MNB
oldalán olvashat részletesen. 

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat
(PNTI) munkatársai sok konkrét megkeresést
kapnak a témával kapcsolatban. Ha Önnek is van
kérdése, forduljon bizalommal a PNTI szakértői -
hez, akik díjmentes segítséget nyújtanak egyéb
pénzügyi területet érintő kérdésekben is. 

NE VÁLJON ONLINE CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ! 
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Hogy hol? A gyermeki képzelet országában. Van rá bizonyíték? Látták gyermek lelki szemek. De nem kell
aggódni, előbb-utóbb kihalnak. Hogyan segíthetünk a kicsiknek, hogy ne rettegjenek a mindenhonnan
előbukkanó szörnyektől és szellemektől, Udvardi-Vörös Zsófia pszichológus adott tanácsot.

Az ötéves Dávid azt mondja, fél a szelle-
mektől és a szörnyektől. Ezek a fura lé-
nyek legtöbbször a mosógépből mász-

nak elő, s hiába zárjuk a gép vagy a fürdőszoba
ajtaját, akkor a kulcslyukon vagy az ajtó alatt
másznak elő. Jönnek sötétben, világosban. Ha
éjjel megébred, takaróját fejére takarva botor-
kál szüleihez, nappal pedig csak kísérettel
mászkál a házban.

No de honnan születnek a szörnyek, szellemek
és mumusok? Udvardi-Vörös Zsófia Selma
Frai berget idézte: „Nem nőhet fel úgy egy gyer-
mek, hogy sohase szorongjon.” A pszichológus
kifejtette, a félelem autentikus érzéseink közé
tartozik, éppúgy, mint a düh, öröm, bánat; ter-
mészetes, hogy jelen van az életünkben. Ami
lényeges, az inkább ennek a félelemnek a mér-
téke – mutatott rá a szakember. Kifejtette, a
szörnyektől, a mumustól való félelem általában
egy mélyebb szorongásból jön létre, hiszen egy
kisgyerek nem tudja megfogalmazni azt, hogy
„anya, apa nagyon félek attól, hogy elveszítelek
titeket, vagy messze kerülök tőletek.” Ezt a sze-
parációs félelmét áthelyezi másra, mumusra,
szörnyre vagy a szomszéd ugatós kutyára. 

SZÖRNYEK MÁRPEDIG LÉTEZNEK
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

Udvardi-Vörös Zsófia rámutatott, minden élet-
korokban más kelt szorongást, félelmet. Egy
újszülött számára, aki születéséig csak édes-
anyja pocakjából ismerte a külvilág ingereit,
bármi okozhat félelmet, ijedtséget. Egy csecse-
mőnek a felgyorsult világból eredő, rengeteg
ingert fokozatosan kell feldolgoznia. Nyolc hó-
napos korban megjelenik az idegenfélelem,
szeparációs szorongás, majd 18-24 hónapos
korban az anyai szeretet elvesztésének félel-
me. Kétévesen jelennek meg jellemzően az al-
váshoz kötődő félelmek, hiszen míg alszunk,
„elveszítjük” a szüleinket. Jellemzően ekkor
kezdenek megjelenni a mumusok, szörnyek.
Óvodáskorban megjelenhet egyfajta szociális
szorongás, majd az iskolába lépve a teljesít-
ménnyel összefüggő szorongások. 

A félelem a gyermek fejlődésének természetes
része, akkor jelent problémát, ha elhatalmaso-

dik, kezelhetetlenné válik, szenvedést okoz a
család számára, az irányítja annak működését
vagy egy későbbi életkorban újraéled. Ilyenkor
érdemes szakembert felkeresni.

Ideális esetben a félelmeket idővel megtanuljuk
kezelni, megküzdeni velük. Lényeges elem a szülő
megtartó szerepe, a helyes tükrözés, mentalizáció,
ami azt jelenti, hogy a szülő a gyermek érzelmeit
értelmezve, azokat megszelídítve közvetíti, tükrözi
vissza – hangsúlyozta a pszichológus. Azt ajánlot-
ta, a szülő ne keresse a mumust, hiszen ezáltal a
gyermek számára bizonyítottá válik a létezése.
Ilyenkor fontosabb, hogy biztonságot adjunk a
gyermekünknek és biztosítsuk őt arról, hogy min-
dig vigyázni fogunk rá és mindentől megvédjük őt.
Nagyobb gyerekeknek a mesék világa segíthet ab-
ban, hogy megértsék, az ellenségek mellett mindig
lesznek hősök és segítők, akik visszaállítják a világ
egyensúlyát és rendet teremtenek.

KÉTÉVESEN
JELENNEK MEG
AZ ALVÁSHOZ 
KÖTŐDŐ FÉLELMEK
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,,… mert minden gyermeknek joga van ahhoz,
hogy családban éljen..." – ez az üzenete annak
a kampánynak, amellyel a gondoskodásában
élő gyermekek számára toboroz nevelőszü-
lőket a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgál-
tató. A Szeged–Csanádi Egyházmegye által
fenntartott szervezet végzi ezt a gyermekvé-
delmi feladatot ez év január elsejétől Győr-
Moson-Sopron megyében is.

Kuthy-Szakács Anita, a szolgáltató Közép-
Dunántúli Területi Igazgatósága nevelőszülői
hálózatának szakmai vezetője elmondta,
Győr-Moson-Sopron megye gyermekvédelmi
szempontból – az országos adatokhoz ké-
pest – kis megyének számít. Itt jók a megél-
hetési viszonyok, a gyermekek szakellátásba
kerülésének okai között nem az elszegénye-
désből adódó krízis, hanem több összetevő-
ből álló veszélyeztetettség áll. A hálózat 150
férőhellyel rendelkezik, melyet 56 nevelő-
szülői család biztosít. A Szent Ágota célja,
hogy a hálózatba kerülő gyermekeknek a le-
hető legjobb, legteljesebb, szükségleteiket
leginkább kielégítő nevelőcsaládokat bizto-
sítsa, elősegítve egészséges testi, szellemi
és érzelmi fejlődésüket. Kuthy-Szakács Anita
hozzátette, a hálózatot folyamatosan pró-
bálják bővíteni, ezért folyamatosan várják új
nevelőszülők jelentkezését.

A nevelőszülő feladata a teljes körű ellátás
biztosítása mellett az, hogy hozzájáruljon a
gyermek testi, lelki, érzelmi fejlődéséhez: se-
gítse traumái feldolgozásában, reális jövőké-
pet építsen fel benne úgy, hogy képes legyen
a helyes családi minták elsajátítására és ér-
tékek átadására. A nevelőszülő átmeneti se-
gítséget nyújt a gyermeknek, miután a ható-
ság a családból kiemeli. Gondoskodása addig
tart, amíg a gyermek sorsa megnyugtatóan
nem rendeződik: vagy visszakerül vér szerinti

AKIK KITÁRJÁK A SZÍVÜKET
ÉS AZ OTTHONUKAT

A gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek ma már nem nagy létszámú intézetekben, hanem
nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban élnek, így kisebb, szeretetteljes közösségbe kerülnek rögtön az
után, hogy traumát éltek át. Azért, hogy a vér szerinti családjukból kiemelt gyermekek is családban nőhes-
senek fel, érezzék annak megtartó erejét, a nevelőszülői hivatást népszerűsítő kampányt indított megyénkben
az itteni hálózatot működtető Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. 

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

szüleihez, ahol megváltozott körülmények
várják, vagy örökbefogadás útján lesz új csa-
ládja, de az is megtörténhet, hogy az önálló
életre a nevelőszülő készíti fel – részletezte
a szakmai vezető.

Kuthy-Szakács Anita hangsúlyozta, nevelő-
szülőnek lenni ma már valódi hivatás: 2014-
től a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási
jogviszonnyá alakult át. A nevelőszülőt a nála
elhelyezett gyermekek után nevelési díj, va-
lamint a család havi költségeinek fedezésére,
a gyermekek szükségleteire ellátmány illeti
meg. A jogviszony megváltozása lehetővé te-
szi a társadalombiztosítási ellátást, amit fi-

gyelembe vesznek a nyugdíj számításánál. A
nevelőszülő a nála elhelyezett 2 év alatti
gyermek után igénybe veheti a gyedet is
2020 januárjától. 

A nevelőszülők a hivatás gyakorlása során
nincsenek egyedül, az ellátást ezen felül több
ingyenes szolgáltatással bővítette a Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A nevelő-
szülői tanácsadón kívül gyógypedagógusok,
pszichológusok, élménypedagógusok, edzők
segítségére is számíthatnak azok, akik vállal-
ják ezt a társadalom számára pótolhatatlanul
fontos hivatáspályát – mutatott rá Kuthy-
Szakács Anita. 
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Nevelőszülőnek olyan 24. életévet betöltött ma-
gyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik meg-
felelnek a jogszabályi feltételeknek, de a legfon-
tosabb, hogy ezen a pályán olyan emberekre van
szükség, akik képesek az otthonukat és a szívü-
ket is kitárni azok előtt a gyerekek előtt, akik va-
lamilyen ok miatt nem nevelkedhetnek a saját
családjukban. Ha ez a segítő szándék megvan,
akkor érdemes tájékozódni a szolgáltató honlap-
ján (www.szentagota.hu). Jelentkezni a területi
igazgatóságra küldött önéletrajz és motivációs
levél elküldésével lehet. Ezután egy többlépcsős
kiválasztási folyamat következik: telefonos, majd
személyes elbeszélgetés, készül a családról kör-
nyezettanulmány, valamint széles körű alkal-
massági vizsgálat, végül a jelentkezőnek részt
kell venni egy 60 órás, ingyenes képzésen.

Akik ezt a hivatást választják, készen kell áll-
niuk arra, hogy befogadjanak egy olyan gyer-
meket, akinek tovább élése a saját családjá-
ban – súlyos okok miatt – már nem lehetsé-
ges, onnan ki kell emelni. Előfordulnak köztük

olyanok, akik még addigi életükben nem mo-
solyogtak. A nevelőszülő a családi légkör biz-
tosításával viszont összehasonlíthatatlan
eredményeket ér el egy súlyosan sérült gyer-
mek fejlődésben.

A töltéstavai Márta előbb lett nevelőszülő, mint ahogy saját gyermekei meg-
születtek volna. Akkoriban, a ’90-es években a GYIVI-ben dolgozott könyve-
lőként – emlékezett vissza a kezdetekre. Kifejtette: „személyesen ismerhet-
tem az oda kerülő gyermekeket, beszélgettünk is, s magával ragadott a sze-
mélyiségük”. Az oda került kicsik rengeteg szörnyűséget éltek át, olyanokat,
amiket senkinek nem lenne szabad megtapasztalnia. Ezek a rossz dolgok
aztán kezdenek háttérbe szorulni, amikor az ember közelebbről megismer-
heti a gyermekeket. Márta szerint a rendszerbe kerülők hihetetlenül erősen
ragaszkodnak a kiválasztott személyhez. Nem mindenkit engednek maguk-
hoz közel, de akit igen, azzal rendkívüli kapcsolatot alakíthatnak ki. Ez kivált-
ság, amellett, hogy nagy felelősség – mutatott rá Márta. Hozzátette, a gyer-
mekek csak biztos pontot keresnek az addigi kusza életük helyett, tartozni
akarnak valakihez, akiben megbízhatnak. Ha a nevelőszülő és a nevelt gyer-
mek egymásra talál, kialakul a szeretet, ráéreznek egymás rezdüléseire, min-
denki úgy érzi, hogy a helyén van, akkor működik a dolog – jegyzi meg a ne-
velőanya. „Ezeket a gyerekeket önmagukért lehet szeretni, és hálásak ezért,
örülnek a gondoskodásnak. A maguk módján ezt ki is fejezik tettekkel vagy
egy-egy gesztussal.”

Márta elmondta, akadnak nehézségek a hivatásában, de folyamatos kom-
munikációval a helyére tehetők a konfliktusok. Náluk bevált például, hogy
mindig átbeszélik, hogy mit mondott a vér szerinti szülő a kapcsolattartáson.
A gyermeknek ugyanis nagy lelki terhet, s csalódást okozhat, ha aztán nem
teljesülnek az ottani ígéretek. Ezeket mindig a helyére kell tenni.

Márta rámutatott arra is, a szakmai segítő csapat – a területi vezető, a gyám,
a tanácsadó – óriási segítséget jelent az életükben. S azt is erősségüknek
tartja, hogy nem egyedül birkózik a feladatokkal, hanem az egész család ki-
veszi a részét a nevelt gyermekek életéből.

Márta megjegyezte, nagyon nehéz az elválás, mikor örökbefogadókhoz
vagy haza kerül a náluk nevelt gyermek. Ugyanakkor hozzátette: az, hogy
a szeretetnek köszönhetően látható a kicsin a fejlődés, vagy hogy a gesz-
tusaiban, viselkedésében visszaköszön a nevelőszülő lenyomata, minde-
nért kárpótol. „Mindegy, mennyi időnk van együtt, hozzá tudunk valamit
adni az életükhöz.” 

Akik lenyomatot hagynak az életben
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Szerző: Pulai Saci
Fotó: O. Jakócs Péter

A MUNKÁM A HOBBIM IS EGYBEN
Zita Mezőtúrról származik, egyetemi ta-

nulmányait Egerben mozgóképkultúra és
médiaismeret szakon végezte. Az egye-

temen széles körben ismerte meg a média vi-
lágát, és ott döntötte el, hogy őt az izgalmas
utómunka érdekli leginkább, ebben a szakmá-
ban tudja magát elképzelni a jövőben. Az iskola
befejezése után Győrbe tette át székhelyét, és
már több mint hét éve oszlopos tagja a Győr+
Televíziónak. Az új város, a kezdetben ismeret-
len környezet még inkább inspirálta Zitát arra,
hogy folyamatosan fejlessze magát. 

A munka melletti kikapcsolódásként született
meg a Zizzy Life Youtube-csatorna, melyről a
mindig pozitív kisugárzású kolléganőnk azt
mondja, a legnagyobb öröm, ha a hobbi meg-

egyezik a munkával. Hiszen a videókészítés is
egyfajta vágási munka, de nem olyan kötött,
mint a televízióban a híradó. Ebben szabadon
szárnyalhat az ember fantáziája és sok isme-
retlen terepen ki tudja próbálni magát, valamint
a vágási trükköket a munkája során is alkal-
mazhatja. Zita a vágás mellett az egészséges
életmód és a sport szerelmese is. Sokszor káp-
ráztatja el követőit és kollégáit is egy-egy
egészséges harapnivalóval, vagy éppen egy ér-
dekes, extrém edzővideóval. 

Mindig mosolygós kolléganőnk fáradhatatlan
energiabomba és folyton a jót és a pozitívat ke-
resi az életben. Azt mondja, az idő múlásával
mindig tanul valamit, hiszen nem hiába mondják,
hogy napról napra bölcsebb lesz az ember. 

ÖNÖKHÖZ

„Sziasztok, üdv a csatornámon!” –
kezdi videóit a Győr+ Televízió vá-
gója, Varga Zita. A fiatal, mindig
mosolygós hölgyet iskoláskora óta
foglalkoztatta a filmek világa, és a
gimnáziumban is sokan láthatták
Zitát kamerával a kezében. Így
nem véletlen, hogy a munka és a
sport mellett az otthoni videóké-
szítés a nagy szenvedélye.
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Általános tudnivalók a rókákról 
A nálunk honos európai róka vörös színű, a sú-
lya általában három és tíz kiló közé tehető,
testhossza 60-90 cm között van. Természetes
élőhelye az erdő, azonban egyre gyakrabban
előfordul városi közegben is. Intelligens raga-
dozó állat, félős természeténél fogva az em-
berektől és a kutyáktól tartózkodik.

Az emberek életmódja is idecsalogatja 
a ravaszdikat 
„A város határai egyre jobban terjeszkednek,
ezáltal a rókák élettere lecsökken. Egyre több
ételt fogyasztunk, és pazarlunk. Ezeket az étel-
hulladékokat nem megfelelő módon kezeljük,
vagy utcai hulladékként elszórjuk” – magyaráz-
za Királyfi Péter.  

„Ha az emberek nem hagynak fel ezekkel a visel-
kedésformákkal, a rókák egyre jobban megszok-
ják a jelenlétünket, egyre barátságosabbak lesz-
nek, ilyenkor az állatot rögtön veszettnek gondol-
ják a hozzá nem értők” – mondja Királyfi Péter.

A veszettség csak laboratóriumi vizsgálattal
igazolható. Két fajtáját különböztetjük meg, az
úgynevezett sylvaticust, ami vadon élő állatok
között terjed, és az urbánust, aminek fő ter-
jesztője a kutya és a macska. A kutyák éven-
kénti vakcinázása törvényben előírt, amit a
gazdának évente meg kell ismételtetni. A rókák

GYŐRBEN IS EGYRE TÖBB RÓKÁT LÁTUNK
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: O. Jakócs Péter

Egyre több panasz érkezik a győri hatóságokhoz, hogy rókát véltek felfedezni az emberek a lakókörnyeze-
tükben. A legtöbb bejelentő pánikba esik, ha látni vél egy ragadozót a nem megszokott környezetében,
ezért fontos tudni, mi a teendő, ha rókát észlelünk a városi közegben. Királyfi Péter ellenőrzési referenst
kérdeztük a témával kapcsolatban.

ÉLETMÓDUNKKAL MI CSALOGATJUK BE A VÁROSBA AZ ÁLLATOKAT

természetes ellensége a veszettségvírus, ami
Magyarországról és más európai országokból
eltűnt, köszönhetően a veszettség elleni vak-
cinázásnak. „1985-ben a WHO ajánlásával
kezdték el a vakcinázási programot, 1992-ben
Nyugat-Magyarországon 6000 négyzetkilo-
métert vakcináztak le elsőként. Ez egy csalét-
kes kiszórást jelent, minden esetben a vadá-
szok végzik tavasszal és a téli időszakban.
Ilyenkor a gazdasági haszonállat legeltetése, il-
letve a kutyák szabadon engedése tilos.” 

Teendők, ha rókát látunk a városban
Legfontosabb, hogy nem kell pánikba esni, a

róka ártalmatlan ránk nézve, az embereket
szereti elkerülni, ő jobban fél tőlünk. Hangos
zajhatással, mint a tapsolás, kiabálás, el lehet
érni, hogy a rókát menekülésre késztessük, de
testi fenyítést sose alkalmazzunk!  Ha az állaton
rendellenes viselkedést észlelünk, például
nyelvlógás, bágyadtság, fetrengés, görcsösség,
akkor a NÉBIH zöld számát kell haladéktalanul
hívni. A polgármesteri hivatalba is be lehet je-
lenteni, ha valaki rókát lát a lakókörnyezetében,
ilyenkor a körzeti vadászok úgynevezett élve
elfogó csapdát helyeznek el lakott területen
belül a vélhető territóriumának közelében és
befogják a vadat. 

Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

18530021-1-08
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Napról napra nő a foglalások száma a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ (NTAK) adatai alapján. Az el-

múlt hetekben elkezdődött a májusi és a nyári
előfoglalási hullám is, ezekre a hónapokra a
szállásadók egyre több foglalást rögzítenek. A
balatoni szállodák, szálláshelyek telítettsége
már most nagyon magas, annak ellenére, hogy
tavaly jócskán megemelkedtek az árak. Az
egyik balatonfüredi szállodában például fősze-
zonban, félpanziós ellátással két felnőtt és két
gyerek 700 ezer forintért tölthet el egy hetet.  

Januárban százezer új vendégéjszakát rögzítet-
tek áprilisra, februárban a foglalások napi átla-
gos száma 33%-os növekedést mutat. Áprilisra
518 ezer vendégéjszakányi foglalás szerepel
jelenleg az NTAK-ban, ennek 34%-a a tavaszi
szünetre érkezett, tavaly áprilisban összesen
304 ezer vendégéjszakát töltöttek el az üdülők
a hazai szálláshelyeken. Májusra már 625 ezer
foglalás realizálódott, ez 11%-kal több, mint ta-
valy ugyanebben a hónapban. 

Az új helyzet magával hozta, hogy más lett
fontos az utazóknak, mint korábban. Az útra
kelők 77%-a rugalmasságot szeretne a fogla-
lásmódosításoknál, és közel felük szerint az
ingyenes lemondás kimondottan szükséges.
Az utazók 70%-a nyilatkozott úgy, hogy na-
gyobb valószínűséggel foglal olyan szállást,
ahol egyértelműek az érvényben lévő egész-
ségügyi és higiéniai előírások. Az utazási kor-
látozások és a biztonsági aggályok miatt so-
kan döntenek úgy, hogy inkább saját orszá-
gukban indulnak felfedező útra. Egyértelműen
látszik, hogy a belföldi utazók elsősorban a
természetet, a strandokat és a szabadtéri te-
vékenységeket keresik és autóval közleked-
nek. Sokan elsősorban az otthonukhoz közeli
helyeket fedezik fel – derül ki az egyik legna-
gyobb szállásfoglalási portál felméréséből. 

Győr is a nyitásra vár
Két évvel ezelőtt Győrben 452 ezer 142 ven-
dégéjszakát töltöttek a turisták, ezzel a nyol-
cadik legnépszerűbb vidéki város voltunk, ame-
lyet csak a tradicionális fürdőhelyek előztek
meg. Megyénkben tavaly 601 ezer 734 vendég -

Ahogy közeledik a húsvéti idő-
szak, a várható nyitás időpontja,
úgy emelkedik a szállásfoglalások
száma is hazánk kiemelt turiszti-
kai központjaiban. Ezzel együtt
beindult a kockázat nélküli külföl-
di nyaralások foglalása is.  

GYOR VÁRJA 
A TURISTÁKAT!

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

éjszakát töltöttek, 45,3 százalékkal keveseb-
bet, mint egy évvel korábban, ebből közel 210
ezer külföldi volt. Ez a szám 33%-kal kevesebb,
mint 2019-ben – olvasható ki a KSH statiszti-
kai adataiból. 

A Széchenyi István Egyetem tulajdonában lévő,
négycsillagos győri Hotel Famulusba tavaly és
idén is folyamatosan érkeztek üzleti vendégek,
akik között sok a sportoló, jelenleg pedig egy
filmforgatás stábja vett ki szobákat. A kihasz-
náltság jellemzően a szokott érték negyede –
tudtuk meg Nagy Imre igazgatótól, aki hangsú-
lyozta, minden alkalmazottjukat megtartották,

hogy felkészülten várják a turizmus beindulá-
sát. A szakember hozzátette: folyamatosan
vannak előfoglalások, s az érdeklődőket azzal
is igyekeznek bátorítani, hogy szinte az utolsó
pillanatban is le lehet mondani a szállást. A lé-
tesítményben kollégium is működik, miután
azonban a győri egyetem a koronavírus-jár-
vány miatti kormányzati intézkedéseknek
megfelelően távoktatásra tért át, hallgatók je-
lenleg nem laknak ott. A kollégium egy részét
így tartós bérletbe adták ki.

Aggódunk, de ugrásra készen várjuk, hogy el-
induljon az élet, pörögjenek a szobák, a termek,

HOL NYARALHATUNK IDÉN?

´́
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végre eredményeket, bevételeket is fel tud-
junk mutatni – mondja Németh Katalin, a
Konferencia Hotel szállodavezetője. A hotel
jelenleg takarékon üzemel, minimális lét-
számmal, csökkentett bérekkel dolgoznak.
Hétköznapokon 4-5 szobát foglalnak el az üz-
leti úton lévők, vagy városunkba munka miatt
érkezők. Ez a tavaly januári foglalásnak 26
százaléka. A szobakihasználtság a 2019-es
közel 80 százalékosnak 2020-ban már csak
32 százaléka volt. Kedvezményekkel csalo-
gatják a leendő turistákat, de eddig csak heti
egy-egy szobafoglalás érkezett a nyárra, az
őszre. „A szállóvendégek mellett alig várjuk,

hogy a gyönyörű termeink újra esküvők, céges
rendezvények helyszínei lehessenek” – adott
hangot reményének Németh Katalin. 

Nyaralni vágyunk
Január óta folyamatosan emelkedik a foglalá-
sok száma, elsősorban a hajós utakat, a nyári
repülős és az egzotikus utakat keresik a győriek
– tájékoztatott Micsinai János, az ÉTK Print
Utazási Iroda vezetője. Egyéni utak esetében
Olaszország, Horvátország és Görögország
iránt van érdeklődés, nyári repülős utakat pedig
a görög, a spanyol, az olasz tengerpartra ter-
veznek a győriek. Az egzotikus úti céloknál már

az év első hónapjaiban is Mexikó, Dubaj, Domi-
nika, Zanzibár és a Maldív-szigetek voltak ked-
veltek, a kedvező beutazási feltételek miatt. 

A tengerparti nyaralások esetében az előfog-
lalási árak még tartják a két évvel ezelőtti szin-
tet, de ha a korlátozások feloldásával beindul a
tömeges foglalás, akkor dinamikus áremelke-
désre kell készülni – hangsúlyozta a szakem-
ber. Az utazni vágyók elsősorban a kockázat
nélküli lehetőségeket keresik, mint például az
egyéni utazás esetében az indulás előtti 7. na-
pig, repülős utaknál pedig az elutazás előtti 14.
napig minden indoklás nélkül lemondható fel-
tételeket. A másik opció, hogy jelenleg akár elő-

leg nélkül, vagy minimális előre fizetéssel is
foglalhatók nyaralások, dönteni március vagy
április végéig lehet. Ezért fordulhat elő az, hogy
néhányan akár 3-4 szállást vagy utat is lefog-
lalnak, így alakulhatnak ki a túlfoglalások. Mi-
csinai János szerint most még nem lehet tudni,
hogy ezeket a később lemondott utakat ol-
csóbban vagy magasabb áron fogják-e értéke-
síteni a szolgáltatók. Aki belföldi nyaralást ter-
vez, annak a tavaly jócskán megdrágult árakkal
kell számolnia, főleg a kiemelt turisztikai cél-
pontoknál, és ott, ahol a szállás mellé különféle
szolgáltatásokat is kínálnak. Jelenleg egy egy-
hetes balatoni családi nyaralás ára vetekszik
egy repülős, tengerparti nyaralás árával. Körül-
tekintően, rugalmas lemondási feltételekkel
érdemes mihamarabb lekötni a nyári utazá-
sunkat, mert nagy eséllyel, a nyitást követően
magasabb árakkal kell számolnunk – tanácsol-
ja a szakember. 

Rögtönzött közvélemény-kutatásunkból pedig
az derül ki, többen addig nem terveznek sem
hazai, sem külföldi utat, amíg meg nem kapják
a koronavírus elleni védőoltást.  A védettséget
követően, elsősorban autóval a közeli tenger-
partokat célozzák meg – Horvátországba vagy
Olaszországba mennének –, és ezúttal csak a
szűkebb családdal és nem baráti társasággal.
Van olyan fiatal pár, akik megszokták, hogy
maguk szervezik az útjaikat, és az olcsó repü-
lőjegy dönti el, hol nyaralnak. Most még ők is
kivárnak, pedig a szakemberek szerint idén
nem számíthatunk pár ezer forintos, „fapados
repjegyekre.” 

SOKAN 
AZ OTTHONUKHOZ
KÖZELI HELYEKET
FEDEZIK FEL



2021. március 5.20

A „Hatékonyabb és fenntarthatóbb építőipari megoldások a kockázatmenedzsment és a műszaki kutatás
eszközeivel” című, GINOP-2.2.1-15-2016-00030 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása révén valósult meg.

FABETON ÖSZVÉRSZERKEZETU HIDAK
ÉPÜLHETNEK AZ ORSZÁGBAN

Izgalmas hídfejlesztési kutatásokba kezdett a győri Széchenyi István Egyetem közösen az A-Híd Építő Zrt.-
vel, valamint a Projekt Control Expert Kft.-vel. Az európai uniós társfinanszírozású projekt keretében újge-
nerációs öszvérszerkezetű hidak lehetőségeit vizsgálták. Ezek közül az egyik legérdekesebb a fabeton híd.

Az Egyesült Államokban és Nyugat-Euró-
pában már az 1900-as évek eleje óta si-
keresen próbálkoznak e két, természe-

tében, tulajdonságaiban különbözőnek látszó
anyag, a fa és a beton házasításán. A hagyo-
mányos acél-vasbeton hidaknál alkalmazott
robusztus acéltartók helyére fagerendák kerülnek.

Az új szerkezet esztétikus, nagyobb fantáziát
enged a tervezőnek, s illeszkedik a modern épí-
tőipari trendekhez. 

A hazai építési gyakorlatban ma még ismeretlen
fabeton öszvérszerkezetek meghonosítását a
győri Széchenyi-egyetem munkatársai dr. Molnár
Viktor vezetésével, valamint az A-Híd szakembe-
re, Vidra Zsuzsanna csapata vállalta magára. Szá-
mítógépes szimulációkkal, számításokkal, kísér-
letekkel igazolták a szerkezet teherbírását. A vizs-
gálatokhoz az egyetem szerkezetvizsgáló labora-
tóriumának korszerű berendezéseit használták, a
próbatesteket pedig az A-Híd készítette el. Ezeket
közösen tervezték meg, hogy minél több műszaki
innovatív ötlet és esztétikai elképzelés kerüljön be
a projektbe. A hídmodell próbatervezése előtt

megvizsgálták a hazai forgalomban kapható ré-
tegelt-ragasztott fatartók megerősítési módjait,
s tesztelték a fa és a beton „együttdolgozását” is. 

Ez a projekt gyakorlatilag szakmailag is meg-
alapozta a fabeton hidak magyarországi építé-
sét, hiszen az újgenerációs öszvérhidak közül
valószínűleg rövid időn belül népszerűvé vál-
hatnak ezek a hidak Magyarországon. Nálunk
eddig ilyent még nem építettek, de Európa több
országában, így Németországban is találkoz-
hatunk ezekkel az izgalmas, biztonságos szer-
kezetekkel.  (x)

´́

Fotó: Friedi13_wikimedia.org

FERTOTLENÍTÉS 
A KUTYAFUTTATÓBAN
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.
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Kutyatulajdonosoktól érkezett észre-
vétel, hogy egy adyvárosi kutyafut-
tatóban valamilyen fertőzés ütötte

fel a fejét, az ott sétáltatott ebeken beteg-
ség tüneteit észlelték a gazdák. Az üze-
meltető Győr-Szol Zrt. a bejelentést köve-
tően azonnal lezárta a kritikus területet. 

A szolgáltató munkatársai állatorvossal
konzultáltak, milyen eljárást, fertőtlenítőt

javasol a probléma kezelésére. Az állator-
vos által javasolt szert a szolgáltató besze-
rezte, megtörtént a terület, illetve az ott ta-
lálható eszközök többszöri fertőtlenítése. A
fertőtlenítést követően, a kötelező egész-
ségügyi várakozási idő letelte után, március
8-tól, hétfőtől a kutyatulajdonosok ismét
birtokba vehetik a területet. A kutyafutta-
tókat üzemeltető Győr-Szol kéri az ebtulaj-
donosokat, hogy közösségi területre csak
egészségesen vigyék kedvenceiket a ha-
sonló esetek elkerülése érdekében.
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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

´́

´́ ´́

´́ ´́

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, egy műszakos 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.

Akciónkban szódagépet sorsolunk ki azon
fogyasztóink közt, akik március 1-től 20-ig a
Pannon-Víz mobilapplikációján keresztül jut-
tatják el vízmérőállásukat! 

A közegészségügyi kockázatok miatt ismét
arra kérjük fogyasztóinkat, legyenek szívesek
eljuttatni hozzánk a vízmérőállásukat! 

A postaládákba bedobott értesítésben több le-
hetőséget, elérhetőséget sorolunk fel. Ide várjuk
a mérőállásokat. Az értesítések tartalma terüle-
tenként változó, mivel az adatokat a területileg
illetékes részlegekre irányítottuk. Mindenhol
használható viszont új mobilapplikációnk, amivel
kényelmesen, gyorsan és egyszerűen juttathat-
ják el vízmérőállásukat. Az applikáció letölthető
a Google Play és az App Store áruházakból, va-
lamint a www.pannon-viz.hu weblapon ke-
resztül is elérhető. Köszönjük, hogy egyre töb-
ben választják az elektronikus kapcsolattartást! 

Több ezer távleolvasós vízmérőnk is van a
rendszerben. Itt első lépcsőben a távleolva-
sós technikát vetjük be. Leolvasásról szóló
értesítést csak azon fogyasztóink kapnak,
ahol a távleolvasásunk nem volt sikeres. 

Mire figyeljünk az aknás vízórák
leolvasásakor? 
Az akna fedelét óvatosan, nagy körültekintés-
sel vegyük le. Lassan, óvatosan emeljük le a
fedlapot. Vigyázzunk, ne essen bele az aknába!

Itt az ideje levenni a téli szigetelést a vízmé-
rőről és jól kiszellőztetni az aknát. Lehet, hogy
párás lesz a vízóra, a szellőztetés itt is segít.
Ha a vízmérőaknában valamilyen meghibáso-
dást, vízfolyást tapasztalnak, kérjük, hívják fo-
lyamatosan elérhető diszpécserszolgálatun-
kat a 96/522-601-es számon.

NYERJEN SZÓDAGÉPET 
VÍZMÉRŐ-LEOLVASÁSSAL!

Ha a leolvasáshoz szükséges az aknába le-
jutni, kérjük, semmiképpen se lépjenek rá az
aknában lévő vízvezetékre! Ez azonnali káro-
kozással, csőtöréssel és vízelfolyással jár! A
legtöbb vízmérő lemászás nélkül is leolvas-
ható. Ha kell, egy botra erősített szivaccsal
könnyen megtisztíthatjuk a vízmérő üvegét.
Sokat segíthet egy zseblámpa is.

Ha valamilyen okból nem sikerül a vízmérőt le-
olvasni, keressenek minket a megadott elérhe-
tőségeken, szerelőink leolvassák a vízmérőt.
Győr-Ménfőcsanak és Gyirmót térségében az
aknás vízmérők leolvasása miatt személyesen
felkeressük fogyasztóinkat. Természetesen itt
is szívesen vesszük, ha a pannon-vizes appli-
káción keresztül jelentik be a vízmérő állását.   

A www.pannon-viz.hu honlapon további
hasznos technikai tudnivalók mellett a nye-
reményjáték szabályzata is megtalálható. 

SPORTPÁLYÁZAT

MEGJELENTEK A 2021-ES SPORTPÁLYÁZATOK
A 2021-es sportpályázatok hétfő óta elérhetők a következő kategóriákban:
• pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak) támogatása,
• Győr város területén működő sportszervezetek egyéni, eredményes versenyzőinek támogatása
• az „Egyéb sporttámogatás” csoportba tartozó fogyatékos sportolókkal foglalkozó

sportszervezetek és intézmények támogatása
• Győr város területén működő sportszervezetek sportrendezvényeinek támogatása.

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. március 12. (péntek) 12.00 óra.

Pályázati adatlap és pályázati útmutató megtekinthetŐ: GyŐr MJV Polgármesteri Hivatala Sport Osztály, 9021 GyŐr, Városház tér 1., illetve
letölthetŐ a www.gyor.hu honlapról. Információ: GyŐr MJV Polgármesteri Hivatala Sport Osztály (9021 GyŐr, Városház tér 1.,
illetve telefonon: 96/500-325).

Szerző és fotó: Pannon-Víz Zrt.



Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érdeklődni
lehet telefonon: 0670/882
6590

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/5642280.

EGYÉB

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

Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket
és egyebeket. 0620/556
7141

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, porce
lánokat, kristályokat, üvegtár
gyakat, régiségeket, hagyaté
kot vásárolok!  0620/937
9671, Németh Csaba

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érd.: 0620/4153873.

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érd.: 0620/5299861.

KIADÓ

Győr belvárosának szívében
panorámás, I. emeleti lakás
kiadó. Érd.: 0630/5765750

LAKÁSCSERE

96/505050

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, fel
újított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
5580 nmes, 34 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Sziget, Új
város, Gyárváros és Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdetési
szám: 737)

zárcsere, zárjavítás. Tel.: 06
70/2237957.

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

Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászárók
tartós szigetelését vállaljuk
garanciával. www.huzatmen
tes.hu Tel.: 0630/5209228.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Telefonszám: 06
30/3762712

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.

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/3846557.
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• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás személyesen az étteremben vagy a 96/431-330-as telefonon.
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Kedves Vendégeink!

EBÉDJEGY-vásárlási akció!
Márc. 9. kedd, 10. szerda, 11. csütörtök
és 16. kedd, 17. szerda, 18. csütörtök

10 db jegy vásárlása esetén 1 db-ot,
20 db jegy vásárlása esetén 3 db-ot

AJÁNDÉKBA ADUNK! A
 je

gy
 á

ra
:1

.2
00

 F
t

KIZÁRÓLAG ELVITELRE!

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.

Tavaszi takarítási akciót hir
det a győri TippTopp moso
da. Takarítás, szőnyegtisztí
tás mosás, vasalás. 10%os
árengedmény a megrende
lőknek. 0670/6708268,
Győr, Árpád út 53. Tipp
Topp mosoda

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,



Belvárosi, 1 szobás, 29 nm
es, komfortos, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződé
ses lakást cserélne 1+fél szo
bás, felújított, gázkonvekto
ros bérleményre. Elsősor
ban Sziget, Gyárváros terü
letén. (Hirdetési szám: 317)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, távfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 23 szobás, határo
zott vagy határozatlan bérle
ti szerződéses lakásra. Szi
get, Újváros kizárva. (Hirde
tési szám: 320)

Gyárvárosi, egy szobás, 34
négyzetméteres, gázfűtéses,
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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 érdeklôdését, kérjük,
juttassa el önéletrajzát e-mailben a palyazat@graboplast.hu címre!
Telefonos érdeklôdés: +36 20 486 6103

A Graboplast Zrt. 
GYÔRI 
ÜZEMÉBE
KERES

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

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

i elhivatottságunk!

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

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang kardiológia

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• 

SZOCIÁLIS
GONDOZÓ

•

ÁPOLÓ
•

munkakörben.

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

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

hr@eeszi.hu

határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 12
szobás, maximum 50 nmes,
határozatlan bérleti szerző
déses lakásra. Zuhanyzós
fürdőszoba kizárva. (Hirde
tési szám: 324)

Belvárosi, 1 szobás, 28 nm
es, gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+2 és fél vagy
másfél szobás, 5060 nm
es, elsősorban adyvárosi,
határozatlan, határozott
idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár utca
kizárva. Tartozás átvállalá
sa lehetséges. (Hirdetési
szám: 329)

TÉRKÖVET KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

GYÔRÚJBARÁTI
térkôüzem és betontelep

GYÔRÚJBARÁT, Kákostó u. 1.
(a gyôrújbaráti felüljárónál)

Tel.:+36 20/935-51-28, 
+36 20/947-5762, 
+36 70/314-0081

Ta
va
szi AKCIÓ

! www.barati-ko.hu
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Győrben az egyik legrégebbi virágbolt már
több mint 35 éve nyílt, a Mónus Illés utca–
Nagy Imre utca kereszteződésénél talál-

ható. A Margaréta tulajdonosa, Fekete Gábor és
14 munkatársa tudja, mire van szükségük az em-
bereknek. Nőnapra csodás, főként magyar tava-

A HÖLGYEK ÉS A TAVASZ KÖSZÖNTÉSE
Az idei nőnap egy kicsit más lesz: visszafogottabb, csendesebb, de az biz-
tos, hogy a most is a hölgyekről és a tavasz közeledtéről szól majd. Renge-
teg szép, magyar tavaszi virággal, amelyet a Margaréta Virágüzlet kínál. 

szi virágokra, amelyekkel a legkönnyebb elmon-
dani: hálásak vagyunk a hölgyekért, szeretjük és
tiszteljük őket. Még most, a pandémia idején is. 

„Nehéz helyzetben van most mindenki, de a nő-
napot aki szokta, megtartja, ebben biztos va-
gyok” – kezdte Fekete Gábor. „Igaz, hogy sok
nagy cég lemondta most a rendeléseket, hiszen
nem lehet rendezvényeket tartani, inkább a biz-
tonságot választották, mi pedig maximálisan
megértjük őket. A kisebb cégek, magánemberek
viszont már jelezték: mindenképp jönnek. Nagy
a törzsvásárlói gárdánk, bízunk bennük, s jó, hogy
számíthatunk egymásra. Mi felkészültünk!”

Ami a nőnapi kínálatot illeti, az főként a tavaszi
virágokat jelenti, legyen szó vágottról vagy cse-
repesről. A nárcisz, a tulipán, a jácint, a frézia,
a primula ilyenkor a legnagyobb sláger, a rózsa,
a liliom, az orchidea most háttérbe szorul egy
kicsit. Az urak szívesen kedveskednek kisebb
tavaszi virágcsokrokkal, általában 2-3000 forint

körül költenek, attól függően, hány hölgy van a
családban vagy a baráti körben, de sokan a kol-
léganőiknek is választanak. 

„Az emberek nem akarnak leszokni a nőnapról,
s ez így is van jól. Mi, kereskedők sem akarjuk,
hogy változzon a helyzet, hiszen ilyenkorra már
megfordul a piac, 60 százalékban hazai ter-
mesztésű virágokat kínálunk. Ezzel támogatjuk
a magyar kertészeteket, ami nagyon fontos,
főleg ebben a nehéz helyzetben. 

Mi kitartunk, az biztos, és nagyon sok szeretet-
tel várunk minden urat, hogy együtt köszönt-
hessük a hölgyeket, na meg a tavaszt” – zárta
Fekete Gábor. (x)

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Sok igazságra rájöhetnek a héten, ha jól figyelnek. Meglepődnek
egy-egy felismerésen, és ez kissé fel is borítja lelküket. Inkább
örüljenek, hogy minden kiderült, ennek tükrében tudnak tervez-
ni. Vonuljanak el egy kicsit gondolkozni, párjuk megérti majd vi-
selkedésüket. Ne vitázzanak vele.

BIKA 
Szépen lassan halad minden előre a maga útján, önöknek most
nem is kell mást tenni, mint következetesen cselekedni. Ha nem
ezt teszik, bonyodalmakba ütközhetnek, ami most egyáltalán
nem hiányzik életükből. Tartsanak még ki, ne adják fel a céljuk
előtt. Foglalkozzanak most lelkükkel is.

IKREK 
Ne legyenek jóhiszeműek a héten, ne adjanak ki magukról több
információt, mint amennyi éppen szükséges. Így is rájönnek, ki
akar visszaélni jóindulatukkal. Vezessék le feszültségeiket, ne ma-
gukban forrongjanak csak. Ha tanulni szeretnének, most kedvező
rá az időszak.

RÁK 
A hét elején vonuljanak el egy kicsit, gondolják végig nyugodtan
terveiket apró lépésenként. Így biztos egy szempont sem marad
ki, nem kell a későbbiekben idegeskedniük emiatt. Ne engedjék,
hogy mások véleménye felkavarja önöket, erősítsék meg önbizal-
mukat. Van erejük hozzá.

OROSZLÁN 
Már látják a fényt az alagút végén, látják, hogy tudnak ebből a
nehéz helyzetből sikeresen kijönni. Nem biztos, hogy ezt min-
denkivel közölniük kellene, szépen nyugodtan oldják meg a
problémát. Így is kiderül, ki áll önök mellett, és ki az, aki kárör-
vendő és irigykedik.

SZŰZ 
Most minden úgy halad életükben, ahogyan azt eltervezték, így
nem kell különösebben idegeskedniük. Tudnak magukkal is fog-
lalkozni, magánéletükkel, amit eddig elszalasztottak, próbálják
bepótolni. Ennek párjuk, barátaik is örülnek. Ne feledkezzenek
meg szüleikről sem.

MÉRLEG 
Kapcsolataik kerülnek előtérbe a héten, most önöknek fontos em-
berekkel ismerkedhetnek meg. Legyen önbizalmuk, képviseljék
bátran nézeteiket. Megérzéseik is kitűnően működnek, hallgas-
sanak azokra döntéseik előtt. Próbáljanak a feladatok közepette
pihenni, menjenek sétálni párjukkal.

SKORPIÓ 
Nagyon kedvező időszak ez, szépen nyugodtan át tudják gondolni,
hogy eddig mi történt, s eztán mit is szeretnének. Kicsit álljanak
meg, összegezzenek, megéri a ráfordított idő. Párjukkal sem árt
kicsit beszélgetni, olyan mélységekbe mehetnek, mint ritkán kap-
csolatuk során.

NYILAS 
Könnyen falakba ütközhetnek a héten munkájukkal kapcsolatban.
Próbáljanak nem kétségbeesni, adjanak egy kis gondolkozási időt
maguknak. Lehet, hogy új célokat is kellene keresniük, ami kellő-
képpen motiválja önöket. Figyeljenek egészségükre, étkezésük le-
gyen rendszeresebb.

BAK 
Most van idejük összegezni a sok eseményt, ami az elmúlt idő-
szakban történt. Vonják le a tanulságokat, és csak a fontos célokat
őrizzék meg, ne morzsolódjon el erejük, energiáik. A felesleges
ügyeket iktassák ki életükből. Vigyázzanak lelkük harmóniájára,
tegyenek meg mindent.

VÍZÖNTŐ 
Kissé unalmasnak tűnhet ez a hét az önök számára, minden halad a
maga útján. Használják ki a lehetőséget és törődjenek magánéletükkel
többet, most bepótolhatnak fontos beszélgetéseket, találkozásokat. Ha
nincs párjuk, a szerelem is beköszönthet életükbe a héten.

HALAK 
A héten nagy harmóniát élhetnek át, ha adnak kellő időt önma-
guknak, kapcsolatuknak, a pihentető lazítós pillanatoknak. Ne
szalasszák el, sokat töltődhetnek ezekből a percekből. Megér-
demlik, gondoljanak erre. Életüket most a legpozitívabb irányba
tudják így terelni, tegyenek meg mindent.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Közösségi tér – városok, falvak
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Credo – katolikus krónika
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 10. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 In medias res – portré Sándor György humoralistáról
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
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 Konkrét – hírháttér műsor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Növényvédelem a kiskertekben 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 11. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
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 Öko-logikus – magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 12. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 In medias res – portré Sándor György humoralistáról
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Virtuózok – a Jávorkai testvérek közreműködésével
11:00 ,,A Rettenetes Csíkhágói Zaddam" – Makkai Ádám portréja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 2x2 néha 5 – Győrplusz Filmklub
21:05 Híradó – Győr és a régió hírei
21:35 Unió–Régió – magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 6. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Gázfröccs – autós magazin
11:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
11:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Egy malomban őrlünk – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Év Sportolói Győrött – gálaműsor
21:00 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:30 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

MÁRCIUS 7. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni 

divat vagy kényszer
08:00 Creative chef – főzőműsor
09:00 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
09:30 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
11:30 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
16:30 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Gázfröccs – autós magazin
18:30 A tetőfedő – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Hidas Frigyes zeneszerző – dokumentumfilm
20:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

MÁRCIUS 8. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
07:30 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Építech – házépítők magazinja
08:30 Unió–Régió – magazin
09:00 20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
10:30 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
11:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
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 Konkrét – hírháttér műsor
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 9. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Konkrét – hírháttér műsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
11:00 Földemlékek – portréfilm Földi Péter festőművészről

MÁRCIUS 6-TÓL 12-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.



2021. március 5. 29

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

Afedett pályás OB első napján Varga
Milán bajnoki címet szerzett 400 mé-
teren új egyéni csúccsal, Kiss Máté pe-

dig a harmadik helyen végzett 60 méteren.
Horváth Márk súlylökésben, Pintér-Horváth
Mátyás 800 méteren lett aranyérmes. Egyéni
csúcs kellett Vecsey Lászlónak a második
helyhez 200 méteren. Kiemelendő volt Marx
Balázs futása is 3000 méteren, aki szintén új
saját rekorddal ezüstérmet szerzett.

A 400-as bravúr után nem sok kellett a duplá-
záshoz Varga Milánnak, aki végül második lett
200 méteren. Jó Alíz nehéz időszak után újra
az élmezőnyt célozta meg, és nagyot küzdve a
második helyet szerezte meg 800 méteren.
Remekül versenyzett a GYAC ifi fiúváltója
4x200 méteren, és Dászkál Bence, Kovács
Ármin Krisztián, Simon Péter, Varga Milán ösz-
szeállításban ezüstérmet vehettek át. Gottwald
Előd hármasugrásban lett bronzérmes, ahogy
Kovács Luca is a súlylökő mezőnyben.

„Évek óta nem volt ilyen sikeres a győri atlé-
tika, köszönhető ez annak, hogy a város ké-
résére a Bercsényi DSE atlétái tavaly novem-
ber óta tartó megállapodás alapján már a
GYAC színeiben versenyeznek. Így két olyan
szakosztály, ami külön-külön is megállta a
helyét, most egymást erősíti. Kiemelném azt
a komoly szakmai stábot, akik a legjobb for-
mát érték el ifjúsági és junior atlétáinkkal.
Farkas Roland, Kiss Dániel, Szalóki Richárd és
Szitás László készítette fel a fiatalokat.

>  SPORTHÍR <

VIDA ANDRÁS BRONZ-
ÉRMES PRÁGÁBAN
Remekül szerepeltek a magyar csel-
gáncsozók a prágai felnőtt European
Open-viadalon: hat érmet – köztük há-
rom aranyat – szereztek, és az érem-
táblázat második helyén zártak a hu-
szonhárom ország kétszázhetven ju-
dósát felsorakoztató viadalon. Gyakor-
latilag az utolsó pillanatban rendezték
meg a prágai tornát, hiszen az egyre
rosszabb járványhelyzet miatt később
erre már nem volt lehetőség. Az előze-
tes nevezések közül jó néhányat töröl-
tek, így a vártnál kevesebben vettek
részt az esztendő harmadik rangos
nemzetközi judotornáján. A magyar vá-
logatott – a holland és az ukrán csapat
mögött – a harmadik legnépesebb volt
a prágai viadalon, összesen huszon-
nyolc judósunk léphetett tatamira. A 60
kg-os súlycsoportban bronzérmes lett
a Győri Atlétikai Club versenyzője, Vida
András, aki a harmadik helyért a brit
Joshua Giles ellen nyert. „Szeretném
megköszönni edzőimnek a közös ke-
mény munkát, mert ez meghozta a
gyümölcsét. Ők nemcsak edzők, hanem
tanárok, a második család is számunk-
ra. Nemcsak a versenyekre keszítenek
fel minket, hanem az életre, a küzdeni
akarásra, és arra, hogy ne féljünk sem-
mitől, merjünk küzdeni az álmunkért.
Nekem az olimpia az ál mom és azt sze-
retném, hogy ed ző immel, Nagy Já nos -
sal, Hatos Zsuzsannával és Nagy
Sándorral éljem meg ezeket a pillana-
tokat” – mondta Vida András.

A GYAC ATLÉTÁI
AZ ÉREMTÁBLÁZAT ÉLÉN
GYAC-os sikerekkel zárult az U18-as és az U20-as korosztályú atlé-
ták fedett pályás országos bajnoksága a budapesti BOK-csarnok-
ban. A legtöbb érmet a GYAC gyűjtötte a két nap során, a győri egye-
sület fiataljai tizenegyszer álltak a dobogó valamelyik fokán.

A mostani verseny is mutatta, képesek va-
gyunk felvenni a versenyt a legjobb vidéki és
fővárosi klubokkal eredményességben és
létszámban egyaránt” – mondta Kószás
Kriszta, a GYAC vezetőedzője. A GYAC spor-
tolói 3 arany-, 5 ezüst- és 3 bronzéremmel
zártak, és a dobogósokon kívül összesen ti-
zenhatan végeztek a legjobb nyolc között.
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Kisebb hullámvölgy után utóbbi két meccsét
megnyerte az ETO a bajnokságban. Megünne-
pelték, hogy véget ért a rossz széria?
Minden győztes meccs után van erre lehető-
ség, más kérdés, hogy mennyire tudjuk és
akarjuk kihasználni. Most hét közben azért
nem nagyon tudtuk elengedni magunkat, mert
két mérkőzést játszottunk néhány nap különb-
séggel, ilyenkor inkább arra kell figyelni, hogy a
regenerálódás sikerüljön. 

A DEAC ellen győztes gólt szerzett, és már 16
találatnál jár ebben az idényben, és vezeti a
góllövőlistát. Más a gólszerzés öröme a Pre-
mier League-ben, mint a magyar NB II.-ben?
Nyilván van különbség abban, hogy kinek lövi
az ember, hogy az a gól három pontot ér-e,
hány ember látja, mi a tét, de a pillanatnyi érzés
semmivel sem kevesebb egyiknél vagy másik-
nál.  Persze, ha a Manchester City kapujába ta-
lál be az ember, annak jóval nagyobb a vissz-
hangja, mint ha a DEAC ellen eredményes.
Azért a norvégoknak lőtt gólom, amivel 2016-
ban kijutottunk az Európa-bajnokságra, külön-
leges helyet foglal el a szívemben, az leírhatat-
lan érzés volt.

Annak idején Priskin Tamás volt a legfiatalabb
az ETO kezdőcsapatában, és különleges tehet-
ségnek számított, azóta eltelt néhány év, és
ma már a legrutinosabb játékosa a zöld-fehé-
reknek. Jól érzi magát az ifjú titánok között?
Nagyon élvezem ezt a kicsit atyáskodó szere-
pet, így én is fiatalabbnak érzem magam. A vic-
cet félretéve, a klub utánpótlásbázisa az egyik
legjobb az országban, remélem, minél többen
jutnak majd el akár a válogatottig, és komoly
karriert tudnak befutni. Örülök, hogy amolyan
mentorként a részese lehetek a fiatalabbak fej-
lődésének. Én csinálom a dolgomat, és közben
próbálom megmutatni a helyes utat azoknak,
akik fogékonyak a tanácsokra. Fiatalon én is jó
játékosok között voltam, és tanultam tőlük, illik
a tapasztalatot továbbadni. Imádom Zlatan
Ibrahimovic játékát, és ő remek motiváció arra,
hogy lehet még pár jó évem a pályán. Amíg az

KAPITÁNY A GÓLLÖVŐLISTA ÉLÉN
Priskin Tamás nem levezetésnek szánta az NB II.-es bajnokságot. Egy
évvel ezelőtt hazatért Győrbe, és megmutatta a mezőnynek, hogy a ma-
ga mögött hagyott 63 válogatott meccs, az ezeken szerzett 17 találat, az
Európa-bajnoksági szereplés és a Premier League-gólok nem a véletlen-
nek köszönhetők. Priska 35 évesen az ETO vezére, a fiatalok mentora, a
csapat kapitánya, akinek esze ágában sincs még visszavonulni.

alázat, a sikeréhség megvan bennem, addig
megyek előre. Nyilván az ember teste is jelez-
het, hogy elég, de én most úgy érzem, jó erő-
ben vagyok, és bírom.

Nemrég az ETO-ból Kerkez Milos a világ egyik
legnagyobb klubjához, az AC Milanhoz igazolt.
Milyen tanácsokat adott neki?
Milossal szoros kapcsolatot ápolunk, kiemel-

kedően tehetséges játékos, a korához képest
extra teljesítményt tudott hozni folyamatosan,
nem lepődtem meg, hogy egy ilyen lehetőséget
kapott, nagyon boldog voltam. Minden olyan
gyorsan történt, hogy alig maradt időnk be-
szélni róla. Milos képes rá, hogy akár a felnőtt -
csapatban is idővel helyet követeljen magának.
A beilleszkedés első időszaka mindig nehéz, ezt

átéltem én is Angliában, távol kerülsz a csalá-
dodtól, idegen környezetbe. Sokat segít ilyen-
kor, hogy a klub, a játékostársak partnerek-e
ebben, de biztos vagyok benne, hogy a világ
egyik legnagyobb csapatánál ezzel nem lesz
gond, hiszen nem egy csiszolatlan gyémántból
faragtak már világsztárt.

A gólkirályi cím megszerzése is komoly moti-
váló erő?
Csatár vagyok, hazudnék, ha azt mondanám,
hogy nem örülnék annak, ha gólkirály lehetnék,
de messze nem ez a legfontosabb számomra.
Fontos dolog persze, de a csapatot én magam
elé helyezem, el kell, hogy érjük a kitűzött cél-
jainkat. Ha enyém lesz a legtöbb gól, én leszek
a világ legboldogabb embere.

Jól döntött, amikor hazatért Győrbe?
Mindig azt mondom, mindenütt jó, de a legjobb

Győrben. Én nem idegen környezetbe jöttem
haza, hanem ismerősök közé. Amikor nem az
ETO-ban játszottam, akkor is sokszor voltam a
stadionban, a klubházban, és tisztában voltam
az aktuális történésekkel. A szüleim is régóta
itt dolgoznak az ETO-nál, igazából ez a második
otthonom. Boldog vagyok, hogy újra Győrben
lehetek, hogy ETO-s lehetek.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Vig Norbert

AMÍG AZ ALÁZAT, 
A SIKERÉHSÉG 
MEGVAN BENNEM, 
ADDIG MEGYEK ELŐRE 
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Elek Gábor, a magyar női kézilabda-válogatott
szövetségi kapitánya – egyben a Ferencváros
vezetőedzője – kedden kihirdette keretét a

március 19–21-én Győrben rendezendő olimpiai
selejtezőtornára. A 19 fős keret tagjai közül 11 já-
tékos a Ferencvárosban szerepel, közülük a jobb-
szélső Kovács Anett még soha nem játszott a vá-
logatottban. A Bajnokok Ligájában, a bajnokságban
és a Magyar Kupában is címvédő Győri Audi ETO
KC-t csupán Lukács Viktória képviseli, ugyanis Fa-
luvégi Dorottya és Fodor Csenge sem szerepel a
keretben. A szakmai stáb tagja edzőként Danyi Gá-
bor, szakmai tanácsadóként pedig Görbicz Anita.

Szucsánszki Zita, az FTC irányítója szerint a magyar
kézilabda számára rendkívül fontos, hogy a női vá-
logatott kijusson az idénre halasztott tokiói ötkari-
kás játékokra.

,,Ezért most mindent fel kell áldozni. Nem tudjuk
pontosan, hogy az oroszok milyen csapattal jönnek.
Sőt, a koronavírus miatt igazából semmit sem tu-
dunk, de ha úgy állnak a csillagok, akkor nekünk kint
kell lennünk a tokiói olimpián" – nyilatkozta. Hoz-
zátette: az erőviszonyok ismeretében arra azért
számítanak, hogy az oroszok legyőzik a szerbeket.

OK INDULNAK HARCBA
AZ OLIMPIÁÉRT

,,Nekünk Kazahsztán legyőzése kötelező feladat,
miként a szerbek elleni siker is, de csak szépen ha-
ladhatunk, lépésről lépésre."

Az olimpiai selejtezőt március 19. és 21. között ren-
dezik, a házigazda magyarok a kazahokkal kezde-
nek pénteken, másnap a szerbekkel találkoznak, a
zárónap utolsó meccsén pedig az oroszokkal.

A magyar válogatott kerete:
Kapusok: Bíró Blanka (Ferencváros), Janurik
Kinga (Ferencváros), Szikora Melinda (Siófok)
jobbszélsők: Kovács Anett (Ferencváros), Lu-
kács Viktória (Győr) • Jobbátlövők: Kiss Niko-
letta (Siófok), Klujber Katrin (Ferencváros), To-
mori Zsuzsanna (Siófok) • Irányítók: Kova-
csics Anikó (Ferencváros), Szucsánszki Zita
(Ferencváros), Vámos Petra (Debrecen) • Be-
állók: Helembai Fanny (Vác), Kisfaludy Anett
(Ferencváros), Tóvizi Petra (Debrecen) • Bal -
átlövők: Csiszár-Szekeres Klára (Ferencváros),
Háfra Noémi (Ferencváros), Szöllősi-Zácsik
Szandra (MTK) • Balszélsők: Márton Gréta (Fe-
rencváros), Schatzl Nadine (Ferencváros)

´́

A pandémia miatt az előző évi díjátadó gála elmaradt, így ezúttal két esztendő,
2019 és 2020 legjobb teljesítményt nyújtó győri sportolóit köszöntik.

A LEGJOBB GYORI
SPORTOLÓKAT DÍJAZZÁK

Szombaton este adják át az el-
múlt két év legjobb győri sporto-
lóinak járó elismeréseket. A Győri
Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő
Alapítvány által huszonhat évvel
ezelőtt útjára indított rendez-
vényhez jelentős anyagi támo-
gatást biztosít a város önkor-
mányzata is, így évente, az ala-
pítvánnyal közösen köszöntik a
megyeszékhely kiválóságait. Ez-
úttal rendhagyó módon derül ki,
hogy kik a különböző kategóriák
győztesei. A Győr+ Televízióban
szombaton 20 órakor láthatják a
nézők az „Év sportolói Győrött”
elnevezésű gálát, amelyen 2019
és 2020 legjobbjait köszöntik.

´́

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: március 5—11.

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

kartonos ár

189 Ft/db

Füstölt sertéscsánk

Narancs

Hagyományos eljárással
készült füstölt szívsonka 

Marhalábszár

Sertészsírszalonna

499 Ft/kg

1999 Ft/kg

269 Ft/kg

3199 Ft/kg

1299 Ft/kg

Sertéskaraj
csont nélkül

1249 Ft/kg

Mesés tejföl 20%-os,
330 g, 693,94 Ft/kg

229 Ft/db




