Nemzeti ünnepünkön, március 15-én az önkormányzati elismerések mellett több, arra érdemes
győri tevékenységét állami kitüntetéssel ismerte el a
köztársasági elnök.

NEMZETI ÜNNEPÜNK ÁLLAMI

KITÜNTETETTJEI
AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK

A

győri Széchenyi István Egyetem több jelenlegi és volt vezetőjét, vezető oktatóját
is állami elismeréssel tüntették ki a
nemzeti ünnepünk alkalmából. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozata kitüntetést kapta dr. Földesi Péter rektor, az
egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, valamint dr. Szalay Gyula jogász, az egyetem professor emeritusa, korábbi dékánja és oktatási rektorhelyettese. Ablonczyné dr. Mihályka Lívia, az egyetem Apáczai Csere János Kara Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszékének tár-

sadalmi kapcsolatokért felelős elnöki megbízottja, egyetemi tanár a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat elismerésben részesült. A Magyar Arany Érdemkereszt polgári
tagozata kitüntetés birtokosa lett dr. Vásárhelyi
Zsuzsanna pszichológus, az egyetem Apáczai
Csere János Kara Tanár- és Tanítóképző Tanszékének főiskolai docense, volt tanszékvezetője.

a magyar–
görög kulturális kapcsolatok
ápolásában vállalt
szerepe elismeréseként a győri Achilles Kft.
ügyvezető igazgatója, Dimitriu Achilleas építőmérnök.

Ugyanezt az elismerést érdemelte ki a közoktatás területén végzett, több évtizedes munkája elismeréseként Blazovicsné Varga Marianna Zsuzsanna, a Győri Tankerületi Központ
nyugalmazott tankerületi igazgatója, valamint

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári
tagozata díjban részesült Molnár Tilda, a
Győri Szakképzési Centrum Pálffy Miklós
Kereskedelmi és Logisztika Technikumának
szakmai igazgatóhelyettese.

KARA ÁKOS: ÚTFELÚJÍTÁS KEZDŐDIK
GYŐR ÉS GYŐRÚJBARÁT KÖZÖTT

K

Győri régiségvásár
Az idei év első győri régiségpiaca március
21-én, vasárnap 7 és 14 óra között várja a
járványügyi szabályok betartása mellett a
régiségek kedvelőit a Tarcsay utcai piactéren. Mivel a régiségboltok, antikvitások, antikváriumok zárva vannak, itt beszerezhetjük gyűjteményünk új darabjait, vagy éppen
a húsvétra szánt ajándékot is. A 21 éves
győri régiségvásár szervezői ezentúl is
minden hónap harmadik vasárnapján rendezik meg a piacot a kereskedők, a vásárlók
örömére, egyelőre még a Tarcsay úton.

ara Ákos Győr és a térség országgyűlési képviselőjeként tájékoztatta lapunkat a Győr és
Győrújbarát közötti útfelújítás részleteiről. „A
héten megtörtént a 83129-es számú út érintett szakaszán a munkaterület átadása a Magyar Közút és a
kivitelező között. Az érintett szakasz az autópályafelüljáró és a celldömölki vasútvonal átjárója közötti
részt jelenti. Így a korábbi, 3 km-es Fő utcai útszakasz és a 8311-es, Ménfőcsanak–Nyúl közötti út felújítása, valamint a megépülő győrújbaráti körforgalom után szintén kormányzati forrásból valósul meg
a mostani útfejlesztés is.” A munkák már a héten
megkezdődtek az útpadkanyeséssel. Az M1-es autópálya feletti felüljáró felújítása szintén megkezdődött
és 2021. április 30-ig tart. A felüljárónál jelzőlámpás
forgalomirányítás lesz. Kérik az erre közlekedők türelmét! Kara Ákos másik jó hírt is megosztott lapunkkal.
„A héten, pénteken sor kerül a Ménfőcsanak–Győrújbarát–Tényő–Sokorópátka kerékpárút megvalósíthatósági tanulmányát előkészítő terepbejárásra. Ebből
több alkalom is lesz, mert jó tervekre van szükség.
Messze még ennek a kerékpárútnak a megépítése, de
minden előkészítő feladatot alaposan kell elvégezni.”

GYŐR+ HETILAP Megjelenik minden pénteken, Győr és Győrújfalu közigazgatási területén. Ingyenesen terjesztve. Kiadja: Győr+ Média Zrt. Felelős kiadó: Knézy
Jenő vezérigazgató. A szerkesztőség címe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: szerkesztoseg@gyorplusz.hu. Hirdetésfeladás: hirdetes@gyorplusz.hu. Nyomdai előkészítés: Konrád Grafika. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444.
Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912
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A hét elején elindult a kivitelezés a Csipkerózsa utcában, és hamarosan a Csillagfürt utcában is elkezdődnek a
munkálatok. Az út kiépítésével a vízelvezetést is megoldják, majd újabb utcák előkészítése is elkezdődik.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK

MÁR ÉPÜLNEK

A SÁRÁSI VÁROSRÉSZ ÚTJAI

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

„Sárás problémájával nagyon sokan fordultak
hozzám, ezért tettem ígéretet az utak rendezésére. Az ígéretemnek megfelelően meg is
kezdtük a munkát, első körben két olyan utcá-

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője
kiemelte, a munka a Csipkerózsa utcában
kezdődött el a csapadékvíz-elvezetés geodéziai kitűzésével, a munkaárkok kialakításával.
Ezt követően készítik el az útalapot, az utat
határoló szegélyeket, a szegélyek mellé építendő gyeprácsos várakozósávot, majd a legvégén az aszfaltrétegeket. A Csillagfürt utcában elsőként a Pannon-Víz cseréli ki az ivóvízvezetéket, ezt követően kezdik meg az érdemi útépítést. Mindkét utca 4,5-4,5 méter
széles aszfaltozott utca lesz, és a tervek szerint a városrészben a jövőben megvalósuló
fejlesztések esetén is ezt a megjelenést követik majd azzal, hogy a Hortenzia és Írisz utcák szélessége ötméteres lesz.
Ahogy a polgármester utalt rá, az idén további fejlesztés is várható a városrészben, hiszen
az önkormányzat beruházásában folytatódik
a szennyvízcsatorna kiépítése a Szitásdomb
út és Írisz utca között, csatlakozva a korábban
megépített ütemhez. További jó hír, hogy az
egyik szolgáltató beruházásában optikai kábel kiépítése is zajlik, így kábeltévé, illetve
széles sávú internethálózat is létesül a városrészben.

ban történik meg az útépítés, ahol a csatornázás már korábban megvalósult” – fogalmazott
a munka elindításakor dr. Dézsi Csaba András
polgármester. Hozzátette, mindez egy folyamat kezdete, a cél, hogy ütemezetten haladjanak tovább a városrész utcáiban. „Bár a járványhelyzet miatt kicsit lassabban, de haladunk, keressük a forrást a további munkálatokra, amelyeket lépésről lépésre valósítunk meg.”
Az előkészítés is tovább zajlik az idén a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének folytatásával.
A Csipkerózsa utca és a Csillagfürt utca is a Szitásdomb út és Kamilla utca között készül el önkormányzati forrásból, összességében mintegy
125 millió forint értékben. A 150 és 140 méter
hosszú útszakaszok építésével elkezdődik Sárás infrastrukturális fejlesztése, amely tartalmazza a csapadékvíz-elvezetés és a kapubejárók kiépítését is.
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DR. JÁVOR LÁSZLÓ
FŐIGAZGATÓ SZERINT SOPRONBA
IS KELL ÁTIRÁNYÍTANI
FERTŐZÖTTEKET GYŐRBŐL

TIZENHÉT COVID-OSZTÁLY

FOGADJA A BETEGEKET A KÓRHÁZBAN

A győri kórházban is éles a helyzet. Tizenhét Covid-osztály fogadja a koronavírusos betegeket, aki között
vannak már a hetvenes, nyolcvanas években született emberek is. A harmadik hullámban megjelenő mutánsok háromszor-négyszer fertőzőbbek, mint az első két hullám kórokozói. Naponta háromszor értékeljük a helyzetet, s próbáljuk elhelyezni a rászorulókat – jellemzi a járvány által kialakult állapotokat dr. Jávor
László, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa.
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Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

A

miniszterelnök úr két napja minden érintett kórház vezetőjével beszélt. Tőlem
többek között azt kérdezte, hogy a megye győri, csornai, kapuvári és mosonmagyaróvári kórházaiban a jelenlegi feltételek mellett
hány covidos beteget tudunk maximum ellátni –
mondja beszélgetésünk elején dr. Jávor László.
Ön mennyit ígért?
Azt mondtam, hogy a győri kórházban maximum
360 beteg ellátását tudjuk vállalni a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrással. Ezzel szemben ma (a beszélgetés szerdán készült – a szerk.)
már 371 covidos fekvőbetegünk van, közülük hatvanan intenzív terápiára szorulnak. Szinte az
egész kórház a járványra rendezkedett be, természetesen a halaszthatatlan onkológiai, kardiológiai, sebészeti, neurológiai kezeléseket, a sürgősségi beavatkozásokat haladéktalanul elvégezzük.
A betegutak megszervezésekor gondolkodhat
megyei szinten, vagy csupán a győri kórház
irányításában illetékes?
Bizonyos szervezési, szakmai kérdésekben a
mosonmagyaróvári, a csornai, a kapuvári kórházak működésére is kiterjed a hatásköröm.
Csornán korábban nem fogadtak covidos betegeket, most az egyik belgyógyászat 46 ágyas
Covid-osztály lett. Mosonmagyaróvár teljesen
megtelt. Annyira, hogy a győri kórháznak kellett átvenni az ottani gyermekgyógyászati,
szülészeti, majd pár nap múlva a sebészeti és
a traumatológiai osztályos betegek ellátását is.

Szerintem ez nagyon sokat segítene, s látok erre
irányuló szándékot is az egészségügy országos
vezetőitől. A Zala megyei kórháznak például csak
17 százalékos a Covid-telítettsége. Előbb-utóbb
elkerülhetetlennek látom, hogy oda – vagy más
alacsonyabb Covid-telítettségű környező megyékbe – tudjuk irányítani a betegeket azokból
az intézményekből, amelyek már nem képesek
több embert fogadni. Az is megoldás lehetne, ha
ideiglenesen onnan hoznának át szakembereket
a teljesen telített kórházakba.
Főigazgató úr, kaptak-e önök tájékoztatást arról, hogy mi az egészségügy országos irányításának prognózisa, mikor tetőzhet, majd vonulhat vissza a harmadik hullám?
Palkovics László miniszter úr arról tájékoztatott: a halmaz- és a hálózatelméletekkel foglalkozó matematikusok szerint még legalább
két héten át folyamatosan egyre több lesz a
várható Covid-beteg az országban.

A soproni kórház kimaradt a felsorolásból.
Sopron megyei jogú város, az ő kórházának
más a státusza, mint a kisvárosokban működő
intézményeknek, de nagyon jól együttműködünk vele. Kedden hat covidos beteget már
hozzájuk irányítottunk Győrből.

Covidos gyerekeket kezelnek-e Győrben?
Igen, sajnos többet is. Jelenleg hét Covid-osztályos és két intenzív osztályos beteget gyógyítunk. Egy 17 éves fiatalember is volt nálunk korábban, őt speciális kezelésre Budapestre utaltuk. A fővárosi Heim Pál Gyermekkórházban már
több covidos csecsemőt is gyógyítanak.

Nem lehetne ilyen együttműködést kialakítani
más megyei kórházakkal?

Tapasztalatuk szerint kik a legveszélyeztetettebb betegek?

DR. JÁVOR LÁSZLÓ PORTRÉJA
A kórház Debrecenben diplomázó főigazgató főorvosa 1994-től dolgozik a győri intézményben. Eredetileg szemésznek készült, de akkor éppen nem volt ilyen státusza a kórháznak.
A neurológiára az akkori osztályvezető, dr. Haffner Zsolt főorvos tudása, precizitása, műveltsége vezette. ,,Egy régi vágású, több nyelvet beszélő, a művészetek világában is jártas
orvost ismertem meg benne, aki rögtön emberszámba vett, pályakezdő napjaimban is kollégaként tekintett rám, s felelősséget is adott” – emlékszik rá vissza. A neurológián a járvány
ideje alatt nincs ideje rendelni Jávor főorvosnak. „A kollégáim helyettesítenek, hálás vagyok
érte” – jelenti ki, s hozzáteszi: „Ugyancsak köszönettel tartozom a kórház korábbi vezetőinek, akik a saját szakmájukban kiváló osztályvezetőként dolgoznak tovább, és segítik a munkámat.” Dr. Jávor Lászlónak pénzügyi szakközgazdász diplomája is van, amelynek valószínűleg sok hasznát veszi kórházvezetői munkájában. A főigazgató rendszeresen sportolt, régebben versenyszerűen kosarazott, illetve atletizált is. Most alig van ideje a mozgásra, de
amikor teheti, ezzel vezeti le a felgyülemlett, folyamatos stresszt.

Közismerten rizikófaktor az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás. Önmagában a
fittség sem feltétlenül óv meg bennünket a
bajtól. Kerülnek hozzánk egészségesen táplálkozó, rendszeresen mozgó, jó karban lévő emberek is.
És olyanok, akik a második oltás után pár héttel fertőződtek meg?
Sajnos néhány ilyen esettel is találkoztunk már.
Volt olyan páciensünk is, aki bizonyítottan átesett a fertőzésen, s ennek ellenére másodszorra is elkapta a Covid-vírust.
Éppen egy éve hozták létre Győrött a covidosoknak a nap 24 órájában rendelő járványügyi szakambulanciát. Ezt kik és hogyan kereshetik fel?
Főleg azok a járóbetegek, akinek a Covidra utaló
tüneteik vannak, például magas láz, köhögés, légzési nehézség. Őket megvizsgálják, diagnosztizálják, ha szükséges, felvételre kerülnek kórházunk
Covid-részlegére. Vannak olyan betegek is, akiket
közvetlenül a mentő hoz az ambulanciára.
Van-e elegendő gyógyszer a covidosok gyógyítására a győri kórházban?
A forgalomban lévő, s a fertőzés kezelésére
ajánlott gyógyszereket mind használjuk. Azt
viszont tudni kell, hogy kifejezetten a Covid ellen kifejlesztett, 100 százalékban hatékony
szer ugyanúgy nincs a világon, ahogy az influenzát gyógyító tablettát sem fedezték még
fel. A nálunk, s országszerte alkalmazott, más
országokban is használt szerek viszont csökkenthetik, megelőzhetik a betegség súlyosságát s a tüneteket.
Dolgozik-e, maradt-e elegendő szakember az
intézményben?
Óriási a nyomás rajtunk. A második hullám novemberi csúcspontjához képest is sokkal nagyobb a terhelés. Ráadásul az oltások egy részét is a mi orvosaink adják be. Az egészségügyi átszervezés során az orvosok 98, a nővérek több mint 97 százaléka aláírta az új szerződést. Ez százalékosan jó arány, de minden
egyes szakember nagyon hiányzik a rendszerből. A kórház szakembergárdája szinte emberfeletti erővel dolgozik a betegek megmentése,
gyógyítása érdekében.
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A Püspökerdő a város tüdeje, ezért
mindannyiunk érdeke, hogy tisztán tartsuk

VÉG NÉLKÜLI HARC A SZEMÉT ELTAKARÍTÁSA
A HULLADÉKNAK NINCS HELYE AZ ERDŐKBEN

Soha nem látott az érdeklődés az emberek részéről a természetjárásra, a
kirándulók magatartása viszont nem egységes: a túlnyomó többség jól viszonyul a környezethez, de van egy szűk réteg, aki nem tartja be az alapvető szabályokat. A legnagyobb gondot a lerakott hulladék okozza, amiért
nem csak a túrázók felelősek. Vég nélküli harcot vív az erdőgazdaság.
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

L

imp Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság Győri
Erdészetének igazgatója kifejtette, az
utóbbi évtizedekben sokat változott az
igény az erdőjárással kapcsolatban. Mindig is
volt érdeklődés a túrázásra, de a mostani soha
nem látott mértékű, s a járvány ezt csak tovább
fokozta. Az igényekre reagálni kellett, s erre
legalkalmasabbak az erdőgazdaságok. Ők a
mindennapos tevékenységükbe beépítették az
ezzel kapcsolatos feladatokat.
A tapasztalat az, hogy a kirándulók részéről viselt magatartás nem egységes: a túlnyomó
többség jól viszonyul a környezethez, van
azonban egy szűk réteg, aki nem tartja be az
alapvető szabályokat, például tiltott területre
hajt be, károsítja a környezetet. A legnagyobb
gondot azonban az illegális hulladék jelenti.
Limp Tibor részletezte, két okból keletkezik a természetben szemét. Az egyik, hogy a kirándulók
maguk után hagyják a szemetüket. A másik a tudatos, illegális hulladéklerakás, mikor az otthon
vagy egyéb helyen képződött szemetet kiviszik
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az erdőre. Sokszor teherautóval hordják ki a legkülönbözőbb típusú, nagy mennyiségű hulladékot. Ez nagyságrendekkel súlyosabb problémát
okoz, mint a kirándulók szemetelése.
Ha a túrázók oldaláról vizsgáljuk a problémát,
még mindig gyakran vetődik fel a kihelyezett
hulladéklerakók kérdése, legyen vagy ne legyen? Limp Tibor megjegyezte, sokáig próbálkoztak szemétgyűjtők kihelyezésével, de nem
működött. A például egy hétvégén több száz
kirándulót fogadó Püspökerdőben 15-20 gyűjtő is kint volt, de ezeket hiába ürítették hetente
egyszer vagy kétszer, pillanatok alatt megteltek, s az emberek aztán a tele szemetes mellé
kezdték el lerakni a maradékukat, amit sokszor
a szél vitt el. Előfordult olyan eset is, mikor a
hulladékgyűjtőből eltűnt a kirakott zsák, de a
kirándulók így is beledobálták a szemetet, s valaki a maradék gulyást is beleöntötte.
Változtatni kellett, ezeket a gyűjtőket az erdőgazdaság összeszedte, s igyekezett megfelelően tájékoztatni a lakosságot a döntésről s annak hátteréről. Táblákkal kérték a kirándulókat, hogy amiket magukkal hoznak az erdőbe, azt vigyék is haza. A változtatás meghozta az eredményt. A leg-

többen elviszik a szemetet, de sajnos van egy
szűk réteg, aki nem, s ez például a Püspökerdőben rengeteg szemetet jelent. Vég nélküli a harc,
egy hétvége után fél-1 köbméter szemetet szednek össze az erdőgazdaság munkatársai.
Azok ellen, akik zsákostól, vagy akár platós
kocsival hordják a hulladékot az erdőkbe,
nem elég a figyelmeztető tábla. Limp Tibor
szerint talán annak lenne visszatartó ereje,
ha komolyabb bírságot kapnának az illegális
szemetet lerakók.
Az igazgató úgy véli, mindenkire egyre nagyobb
terhet ró a szemét eltakarítása. Hozzátette,
érezhető a társadalmi összefogás, a rengeteg
civil megmozdulás. Az emberek pozitív hozzáállása nélkül sokkal nehezebb lenne. Ezek mellett az erdőgazdaság is rendkívüli erőket mozgat meg, hogy teljesüljön a kitűzött cél: tisztítsuk meg az országot. Igyekeznek kiaknázni a
pályázati lehetőségeket, együttműködnek vadásztársaságokkal, horgászegyesületekkel, civil szervezetekkel, s próbálnak mielőbb reagálni
a bejelentésekre – sorolta Limp Tibor.
Az elszórt, illetve az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolása s elhelyezése komoly kiadást jelent az erdőgazdaságnak.
Limp Tibor rámutatott, mások szemetének
összeszedésével az alapprobléma nincs kezelve, a takarítás után a hulladék újraképződik, így
sajnos nem lesz szemétmentes az ország. Azt
kellene hatékony intézkedésekkel elérni, hogy
ne kerüljön ki szemét a természetbe.

„Győr a hálón: 750 – Rajta lógunk” – ezzel a szlogennel indul útjára a győri diákokat megszólító program,
amellyel városunk az országos Digitális Témahéthez is csatlakozik.

KÉSZEN ÁLLSZ A KIHÍVÁSRA?
JÁTÉK A 750. ÉVFORDULÓ JEGYÉBEN

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A

Digitális Témahetet 2015 óta szervezik
meg hazánkban, amelyen évente több
mint százezer diák vesz részt, és amelyre az idén március 22–26. között kerül sor,
Győrben pedig egészen április 16-ig csatlakozhatnak a játékhoz a fiatalok. „A járványhelyzet
miatt a személyes részvétellel zajló programokat nem tudjuk megtartani, de fontos,
hogy a várossá válásunk 750. évfordulóját
méltó módon ünnepeljük, és átadjuk azokat
az ismereteket és értékeket a fiataloknak,

amelyek birtokában büszkék lehetnek győriségükre, és amelyek révén még inkább kötődnek városunkhoz. Ez a játék is éppen ezt
a célt szolgálja” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba
András polgármester.
„A célunk az volt, hogy ne egy újabb vetélkedőt
hozzunk létre, hanem közös aktivitásra sarkalljuk a fiatalokat, közösen teremtsenek értéket,
méghozzá a 750. évforduló tiszteletére –
mondta el lapunknak Feketéné Kovács Zsuzsa,
a győri program ötletgazdája, a Péterfy Sándor
Evangélikus Gimnázium tanára. „Amikor a középiskolások hónapok óta, az általános iskolások pedig hetek óta otthon tanulnak, ez a játék

lehetővé teszi, hogy ha csak virtuálisan is, de
ismét közösségben dolgozzanak, közösségi élményt szerezzenek a diákok. Köszönet a megvalósításban közreműködőknek, köztük az önkormányzatnak, a Mobility-Győr szakmai csapatának és a Városi Diákfórumnak is.”
„A részletes kiírás a gyor.hu honlapon, illetve a
Mobility-Győr Digitális Élményközpont és a
Győr+ Média internetes felületein lesz megtalálható március 22-től. A kiírásban található

A CÉLUNK AZ VOLT,
HOGY NE EGY
ÚJABB VETÉLKEDŐT
HOZZUNK LÉTRE,
HANEM KÖZÖS
AKTIVITÁSRA
SARKALLJUK
A FIATALOKAT
e-mail-címen regisztrálhatnak majd az osztályközösségek, akik ezt követően e-mailben
kapják meg a feladatokat. Tíz kihívást kínálunk
majd nekik, amik közül legalább hármat kell teljesíteniük, és ezeket rögzíteniük a kiírásban
szereplő módon” – sorolta a részleteket Herkely Ákos projektkoordinátor. A kihívások között szerepel például képzőművészeti alkotások, videók készítése, sőt a fiatalok még robotépítéssel is próbálkozhatnak, de az osztály akár
megtehet közösen 750 kilométert gyalog, kerékpáron, rolleren, görkorcsolyán, ahol a diákok
által megtett kilométerek összeadódnak.
A legjobb alkotásokat a „750 – Rajta lógunk”
Facebook-oldalon teszik majd közzé, hogy a
részt vevő fiatalok megismerhessék egymás
munkáit. Természetesen értékes nyeremények is várnak a legügyesebbekre, köztük például egy látogatás a Mobility-Győr Digitális
Élményközpontban. A szervezők a tavaszi
után egy őszi fordulót is terveznek, és bíznak
abban, hogy az már személyes részvétellel
valósulhat majd meg.
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Az oldalt szerkesztette: FEKETE ZSUZSA pedagógus

I

smét otthonról tanul az egész ország. A járványhelyzet miatt a középiskolások után
március 8-tól már az általános iskolák is a
tantermen kívüli digitális munkarendre álltak
át. A tavaly tavaszi időszak után ez nem egy ismeretlen helyzet a szülők számára, de kétségkívül nagyobb terhet tesz a vállukra. Gyakran
előfordul, hogy a gyerek segítségre szorul a
tananyag elsajátításában.
Ha már a feladatok úgyis digitálisan érkeznek, miért ne hívjuk segítségül a tananyag megértéséhez, begyakorlásához az interneten található, ingyenes, úgynevezett web 2.0-es alkalmazásokat? Ezekkel látványosabbá, áttekinthetőbbé tehető a tananyag. Ha valami több érzékszervünkre
hat, könnyebb megjegyezni. Emellett segítik az
összefüggések megértését vagy csak egyszerűen a sok link és webhely tárolását könnyítik meg,
amit a tanulás során használni kell. Arról nem is
beszélve, miközben a gyermek elkészít egy gondolattérképet, szókártyát, dolgozik a tananyaggal,
könnyedén meg is tanulja azt.

HOGYAN SEGÍTENEK AZ ONLINE ALKALMAZÁSOK
AZ OTTHONI TANULÁSBAN?

SZÜLŐBŐL TANÁR?

hogy milyen műveletet: összedást, kivonást,
osztást vagy szorzást kívánunk gyakoroltatni.
Azt is megadhatjuk, hogy milyen szinten, így az
alsó és felső tagozatosok tanulását is segíti.
A Photomath az egyenletek megoldásában segít. Az alkalmazás beszkenneli a megoldandó
egyenletet. Majd gombnyomásra megmutatja
és el is magyarázza a megoldás lépéseit és a
végeredményt, vagy akár grafikusan is ábrázolja a megoldást.

Vegyünk sorra néhány ilyen oldalt, ami szülőnek, diáknak segítségére lehet.
1. Tanuljuk meg a tananyagot gondolattérkép segítségével! A gondolattérkép egy olyan tanulást
támogató vizualizációs eszköz, amellyel látványossá, áttekinthetővé tehetjük a megtanulandó
tananyagot. A középre felírt témából ágaznak ki
a legfontosabb kulcsszavak, amelyekhez kisebb
elágazásokban további információkat, altémákat
kapcsolhatunk. Alkalmas az összefüggések bemutatására is. Használhatjuk hozzá a Popplet
nevű webes alkalmazást.
2. A Quizlettel virtuális szókártyákat készíthetünk. Ezek segítik az idegen szavak, a fogalmak
és a hozzájuk tartozó definíciók, évszámok és
események memorizálását. Az oldal előnye, hogy
a szókártyákat addig gyakoroltatja – kihagyva a
már sikeresen megtanultakat, amíg a problémásabbak is rögzülnek. Változatos feladatokat, akár
tesztet is generál a beírt szókártyákból.
3. A matematika tanulását segítik az alábbi,
GooglePlay áruházból androidos mobiltelefonra letölthető applikációk.
A MathDuel a játékos matematikai műveletvégzés gyakorlására szolgál. Kiválaszthatjuk,
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Ilyenkor használjunk linkgyűjtő alkalmazást. A
Wakelet lehetővé teszi tartalmak rendszerezett tárolását, könnyű elérését és megosztását. Videókat, cikkeket, feladatlapokat, képeket,
linkeket lehet rá elmenteni, vagy akár saját
szöveget is hozzáadni. Később mindez egy kattintással bárhonnan elérhető és megnyitható.
5. A digitális oktatás során a gyermekek jobban
ki vannak téve az online világ veszélyeinek. Az
interneten olyan társasjátékok is rendelkezésre

Fotó: Illusztráció

A Pitagorasz tétel elnevezésű applikáció a tétel
otthoni gyakorlását és az elvégzett feladatok
ellenőrzését segíti.
A Fractions a törtműveletek megértését és begyakorlását szolgálja.
Az Egység átalakító elnevezés alatt futó alkalmazás pedig nagy segítség lehet a mértékváltásban. Harminc mértékegység-kategória átváltását ellenőrzi és segíti.
4. A különböző tantárgyak tanulása során számos webhelyre kell ellátogatni, linkek tömkelegével kell dolgozni. Gyakran előfordul, hogy
nem emlékszünk, mit hova mentettünk el.

állnak, amelyek segítségével ezekre a veszélyekre felkészíthetjük őket. A https://saferinternet.hu weboldalon ingyenesen hozzáférhető társasjátékokat találunk. Az alsós kisgyermekeknek készült a Kígyók és Létrák társasjáték speciális kiadása, amelyben biztonságos internethasználattal kapcsolatos feladványokat
kell megválaszolniuk. A „Lájkvadász” egy offline társasjáték, amely a felsős korosztályt tanítja arra, hogy mit szabad tenni a világhálón,
illetve hogyan lehet elkerülni az internet különböző veszélyeit. A játék során a gyerekeknek
különböző feladatokat kell teljesíteniük, amelyekből olyan hasznos tanácsokat, információkat is megtudhatnak, amelyek segítségével tudatos felhasználókká válnak.

Öt perc alatt, a család szeme láttára égett le a győrszentiváni otthonuk. A terület önkormányzati képviselője, dr. Sík Sándor azonnal
összefogásra buzdított, így a hallássérült szülőknek és két általános
iskolás gyermeküknek átmenetileg is van hol laknia.

ÖT PERC ALATT

ÉGETT LE AZ OTTHONUK

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: O. Jakócs Péter

E

lszenesedett gerendák hevernek kupacokban a győrszentiváni családi ház
udvarán, ami nem égett el, azt teljesen
beborítja a korom. A tető megsemmisült, az
édesapa, Otoltics Zsolt a pincében volt vasárnap, amikor a szomszéd hívta, hogy lángol
a tető. Ekkor már a legkisebb gyermek, Botond is észrevette a füstöt és édesanyjával
együtt menekültek ki az izzó tető alól.
„Láttuk, ahogy valami fekete leolvad a plafonról
és nagyon féltünk, ezután anya mondta, hogy
fussak át a szomszédba a barátaimhoz”- idézte
fel a kilencéves kisfiú a borzalmas pillanatokat.
Az apa próbálta felvenni a harcot a lángokkal
szemben, hiába. Öt perc alatt veszett oda
szinte mindenük. A tűzoltók szerint valószínűleg a kéményben keletkezett túlnyomás –
ez okozhatta a tüzet.

„Ami megtörtént, azt már nem tudjuk megváltoztatni. Hitelt vettünk fel, újítottuk a házat, a gyerekeknek építettük, hogy lehessen
külön szobájuk... és hát ez történt”. A hallássérült édesapa könnyeivel küszködve mondta el, mennyit dolgoztak az elmúlt 16 év alatt
otthonukon. Szintén hallássérült feleségével
pedig minden pénzüket a felújításra fordították. Annak örülnek, hogy senkinek nem esett
baja, a még nagyobb meglepetést pedig a segítő szándékú emberek, köztük dr. Sík Sándor
által szervezett összefogás okozta.
„Már szinte a tűzoltókkal egyidőben a helyszínre értem és azonnal segítséget kértem a
közösségi oldalon, rengeteg felajánlás érkezett, de nem engedem el a család kezét, a
felújítási munkákat is koordinálom majd” –
mondta el a képviselő a helyszínen, néhány
nappal a történtek után. A családnak volt biztosítása és jelenleg egy felajánlásnak köszönhetően egy berendezett házban húzzák
meg magukat, most leginkább ruhákra és
élelmiszer-adományokra lenne szükségük.
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Civilek ragadták magukhoz a kezdeményezést, és kapcsolódtak be a szemét elleni szélmalomharcba az elmúlt hetekben. Lélegzethez jutott a ménfőcsanaki Állomás utca melletti terület, valamint a Püspökerdő és
az azt körülölelő holtág partja.

MEGTISZTUL A VÁROS
CIVILEK IS FELVESZIK A KESZTYŰT

Szerző: B. Zs., Sz. T.
Fotó: Vig Norbert

mostani gyermekek felnőttként már felelősebben
gondolkodnak, ha szemétkérdésről van szó.

Visy Bernadett és családja Ménfőcsanakon lakik az Ormos utcában. Szívesen sétálnak a környéken, ám egyre jobban zavarta őket az a folyamatosan csak növekvő szemétkupac, amely
a kert végében, a vasúthoz közeli Állomás utca
melletti területet övezte. Gondoltak egyet, és a
szomszédok, valamint önkéntesek bevonásával szemétszedési akciót hirdettek. A 35-40 főből álló csapat egy óra alatt meg is tisztította a
környéket. A mintegy 30 zsák összegyűjtött
szemét között több zsákos hulladék, rengeteg
műanyag flakon, üveg, és még kád is volt.

Közel 50 zsák szeméttel lett könnyebb a Püspökerdő és az azt körülölelő holtág partja, az akció a „Szedett szemét” nyilvános Facebook-csoportban szerveződött. Az oldal létrehozója,
Németh Balázs Győrben él, a mosonmagyaróvári
kórházban dolgozik, s hobbija a természetjárás.
Azt mondta, akárhol járt, nyitva tartotta a szemét, s mindig zavarta a sok eldobált hulladék.

Visy Bernadett szerint biztosan szerveznek még
ilyen megmozdulást, ám addig is, ha arra járnak,
mindig összekapkodnak néhány elszórt dolgot.
Abban bízik, hogy példamutatással, neveléssel a
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Balázs azt mondja, ha csak néhány ember gondolkodik el a szemetelés kérdésén, mikor látja őket a
munkában, akkor már talán van valami értelme, és
kevesebb szemét lesz legközelebb elszórva, s tisztább környezetet hagyhatuk a gyermekeinknek.
Az illegális hulladéklerakók felszámolásának kérdését prioritásként kezeli Szabó Jenő győri ön-

kormányzati képviselő, akinek közbenjárására a
Győr-Szol szállította el a rengeteg szemetet.
Németh Balázs a „Szedett szemét” oldalon minden héten szervez akciót. Ha jó idő lesz, akkor
március 19-én 9 órakor a Szérűskert utcában, a
Cowalter vendéglőnél találkoznak, s kisebb csapatokban igyekeznek szemétmentesíteni a Rabkerti tó, Marcal-tó környékét. A friss információkat a „Szedett szemét” Facebook-oldalon osztja
meg Balázs.
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FÖLD ÓRÁJA: GYŐR IS RÉSZT VESZ,
CSATLAKOZZ TE IS!

„Kapcsolj le, de tartsd nyitva a szemed!” –
szól az idei Föld órája jelmondata arra utalva,
hogy a szimbolikus 60 perces sötétség mellett a világ legnagyobb önkéntes akciója egyre
inkább a természeti értékekre és azok megóvására, ezzel együtt pedig a fenntartható
életmódra helyezi a hangsúlyt. A győri önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, ezért alakult meg dr. Dézsi
Csaba András polgármester kezdeményezésére a Környezetvédelmi Bizottság, és tűzött
napirendre több, a környezetünk megóvásával kapcsolatos témát, köztük a zöldterületek
védelmét, vagy éppen indított el olyan szemléletmód-formáló programot, mint a Városi
Fecskevédelmi Program, és természetesen a
WWF globális felhívásához, a Föld órájához is
csatlakozik városunk.
Győrben is kialszanak tehát a fények, március
27-én, szombaton 20.30 és 21.30 óra között a
városháza épületén, a Jedlik Ányos hídon, a
Kossuth Lajos hídon, a Széchenyi téren, a
Rába-part–Várfal sétányon, a Rába folyó és
Mosoni-Duna jobb partján kialakított többcélú
padkán, valamint a Káptalandombon a bazilikánál kapcsolják le a díszvilágítást.
A Föld órája 2007-ben indult az ausztráliai
Sydney-ből, majd 2008-ban vált nemzetközivé.
Magyarország is ekkor vett először részt az ak-

Fotó: freepik.com

cióban. Azóta világméretűvé vált a kezdeményezés, és minden évben a föld legikonikusabb
épületei borulnak sötétségbe egy órára. Persze
a felhívás nem egy órára szól, hiszen a célja az,
hogy mindenki tegye meg a tőle telhetőt a környezetünkért, takarékoskodjuk az erőforrásokkal, óvjuk meg vizeinket, és ezt a szemléletet

adjuk is tovább másoknak. A Föld órája célja
megmutatni, hogy sok kicsi sokra megy, mert
már azzal is sokat elérhetünk, ha odafigyelünk
olyan egyszerű dolgokra, mint hogy lekapcsoljuk a villanyt, ha kimegyünk a szobából, nem
folyatjuk feleslegesen a csapot, környezetkímélő csomagolást választunk.

További információ az akcióról: www.foldoraja.hu – ahol egyénileg regisztrálva is csatlakozhatunk a kezdeményezéshez.
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Milyen az idei sminkdivat? Az aktuális trendet hogyan alakíthatja valaki a saját egyéniségéhez, ízléséhez?
Mit tegyen, akinek ezek nem állnak
jól, vagy nem szereti ezeket a színeket? Helyettesíthetők-e? Hogyan
változtatta meg a maszkhordás az
arckikészítés technikáját? A kérdésekre Dömösi Zsuzsanna sminkmester, sminkoktató válaszolt.

Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Erdélyi Ákos
Modell: Szűcs Szonja
Haj: Sarkady Lívia
Smink: Dömösi Zsuzsanna

I

dén a szürke és a napsárga színek uralják a
divatot. Lássuk, milyen hatása lesz ennek az
arcfestésre, illetve milyen sminktrendek
fogják meghatározni napjainkat. 2020-ban a
koronavírus-járvány miatt a viseletünk részévé vált a maszk. Kreatívabb embertársaink
ügyesen próbálták a szükséges rosszba belecsempészni az egyéniségüket, amit tehettek
is, hiszen a piacon számtalan színű, fazonú,
csillogó, csillámmentes, feliratos, grafikával
ellátott formája létezik. Így az arcunk 50 százalékának eltakarása ellenére is meg tudjuk
mutatni a hangulatunkat, egyéniségünket.
2021-ben valószínűleg a maszkviselés továbbra is marad, ezért az idei év a szemhangsúlyos sminkeké.
Továbbra is hódítani fognak a drámai tusvonalak, amiket már nemcsak feketével, hanem a
szivárvány bármely színével meghúzhatunk.
Jöhetnek a piros, kék citrom, narancs, zöld, lila

SMINKSULI

HANGSÚLYOS SZEMEK, ENYHÉN CSILLOGÓ ARCBŐR

tusvonalak! Sőt, ha elég merészek és ügyesek
vagyunk, készíthetünk ombre, vagyis átmenetes, vagy dupla vonalat, úgy, hogy két különböző színt helyezünk egymás fölé vagy mellé.
Újra divatosak lesznek a színes szempillák, melyeket akár építve, akár festve készítünk el. Ha
a spirálozás mellett döntünk, akkor a trend
szerint először feketével kell áthúznunk a pilláinkat, majd a végét élénk színűre festhetjük
egy színes spirállal.
A száj sajnos továbbra is mostohagyerek marad, pedig hogy imádtuk a mattra száradó nude
és élénk színű rúzsokat.
Az alapozás vonatkozásában a lágy fedés és a
fénypontok kiemelése a trendi. A teljesen matt
bőr viszont már a múlté. Az úgynevezett ,,delfinbőr" lesz a módi, azaz enyhe csillogás megengedett és kívánatos. A szemhéjpúderek kö-

zül a következő árnyalatokból bátran választhatunk: fáradtrózsaszín, napsárga, dinnyepiros,
arany, barackvirág.
A szemöldök megformázása, festése továbbra
is kívánatos, hiszen amellett, hogy kiemeli a tekintetünket, elegáns keretet ad az arcunknak.
Akik dúsabb szemöldökkel rendelkeznek, érdemes megpróbálkozniuk a szemöldök-laminálással való formázással.
Természetesen a sárga és a szürke a sminkekben is megjelennek, nem csak a ruhák, kiegészítők színeiben. A sárga az arannyal, míg a szürke
a füstbarnával szelídíthető. A divatszín önmagában soha nem írhatja felül azt a tényt, hogy az
adott tónus jól áll-e nekünk vagy sem. Amennyiben színeink, vagyis hajunk, arcbőrünk, szemszínünk nem teszi lehetővé az adott tónus viselését, ezek egyéb árnyalataihoz célszerű nyúlni.
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„Egy sikeres élet megalapozása az óvodában kezdődik” – vallja Hengster Zsuzsanna óvodapedagógus, óvodavezető, aki ezekben a napokban kezdi meg nyugdíjas éveit. Zsuzsa, mottója szellemében Győrben elsőként vezette be a legkisebbek németnyelv-tanítását, szakmailag mindig a megújulásra törekedett, nevéhez köthető a
Sün Balázs Óvoda névadása és beindítása, majd több, Győr környéki intézmény pedagógiai programjának fejlesztése, az épületek külső-belső felújításának levezénylése a mai kor követelményeinek megfelelően.
PARASZTSZEKÉR, VETEMÉNYESKERT, TYÚKUDVAR ÉS NÉMETOKTATÁS AZ ÓVODÁKBAN

ZSUZSA NÉNI, A REFORMER,

A PROJEKTMENEDZSER PEDAGÓGUS

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Hogyan lett önből Zsuzsa óvó néni?
Mondhatom, beleszülettem az óvodába, hiszen
édesanyám Baján volt óvodavezető, és az ottani
szolgálati lakásban laktunk. Abban a közegben
nőttem fel, így számomra egyértelmű volt, hogy
én is ezt az utat választom. Kecskeméten végeztem el az óvónőképzőt, majd édesanyám korai halálát követően Győrbe költöztünk, mert a nővérem
és családja a környéken laktak. Az Árpád úti óvodában kezdtem a pályámat 1977-ben. Nem sokkal később megláthatott bennem valamit Jankovicsné Marika, az akkori óvodavezető, mert felhívta a figyelmemet a megüresedő nyúli ovi vezetői
posztjára. 23 évesen lettem Nyúlon óvodavezető.
Később megtudtam, azt suttogták rólam a kollégák, hogy „ezt a kislányt szőröstől-bőröstől megeszik” a tanácsházán. Nem így lett.
Mégis visszajött Győrbe, egy új óvoda beindítására.
Megtudtam, hogy Marcalváros II.-n épül egy új
óvoda, de először az ottani lakásóvoda vezetője
lettem. Három lakást összenyitottak és abból lett
egy háromcsoportos óvoda, gyakorlatilag onnan
intéztem a későbbi Sün Balázs Óvoda beindításának adminisztrációját. Én voltam a városban az
első vezető, akit nem kineveztek, hanem pályázat
útján nyertem el az állást, öt évre.
Már maga az épület is egy csoda volt, hiszen
korábban nem ilyen intézmények épültek.
Építészeti csoda volt, amit Lang János tervezett.
Ki is kérte a véleményemet a belső kialakítás
kapcsán, és az én ötletem alapján lett olyan az
aula és a lépcsőfeljáró, amilyen még ma is. Az aula belmagassága akkora, hogy az első karácsonyra a rajkai erdészetből szerzett tízméteres
fenyőfa, amit a tűzoltók állítottak és díszítettek
fel, befért. A „csupasz” udvaron pedig felállíttattam egy parasztszekeret, amin ugrálhattak a lakótelepi óvodás gyerekek, és társadalmi munkában elkészült egy kis piros tetős játéktároló há-
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zikó is, muskátlival feldíszítve. Az 1987-ben
megnyílt intézmény az első volt Győrben, amelynek neve is lett, és nem csak úgy emlegették,
mint „valamilyen úti” ovi. Választásom a kedvencemre, Csukás István Sün Balázs című verses
meséjére esett, így ez lett az ovi neve. Első gondolatom az volt, hogy a csoportokat a hét süntestvérről nevezem el, de mivel nyolc csoportunk
volt, így a színekkel különböztettük meg őket, a
zöld sün volt például a németes csoport.
Miért tartotta fontosnak, hogy a legkisebbek
is megismerkedjenek az idegen nyelvvel?
Két nyelv, két kultúra – ez volt a mottóm. Az
osztrák határszélen vagyunk, így kínálta magát
a német. Ez nem egy didaktikus nyelvtanulás
volt, nem németórát tartottunk, hanem az
egész napot áthatotta a német nyelv. Alapvető
szavakat sajátítottak el a kicsik, német verseket, rövid meséket, dalokat, táncokat tanultak.
Az országos érdeklődésre való tekintettel két
kolléganőmmel elkészítettük a „Der Igel
kommt” című módszertani útmutatót, hogy
máshol is bevezethessék ezt a fajta nyelvi képzést. Óriási élmény volt, amikor 1988-ban, 24
kis óvodással elutaztunk Stájerországba, és
egy ottani, német anyanyelvű ovis csoporttal
összeengedtük a győri gyerekeket. Ilyen utazásra korábban soha nem volt példa. Már a
magyar határon leállt a forgalom, amikor a 24
kicsivel mosdóba mentünk. Nagy sikerű és örök
emléket jelentő kirándulás volt.
Azóta már minden óvodának van neve és nyelveket is oktatnak bennük, ön viszont egy időre
eltávolodott a szakmájától.
Törés következett be a szakmai és a magánéletemben is, a változások miatt néhány évet kihagytam, majd az osztrák férjemmel Ausztriába költöztem. Mivel akkor hazánk még nem volt az EU tagja,
nem tudtam pedagógusként elhelyezkedni, így üzletembereket tanítottam a magyar nyelvre.
Milyen egy osztrák férjjel az élet?
Eleinte nem volt könnyű, főleg az árnyaltabb
megfogalmazásokat kifejezni egy idegen nyel-

ven, de a férjem egy türelmes, jó humorú ember, így az elmúlt 23 év alatt már teljes természetességgel kommunikálunk. Ő csak kicsit tanult meg magyarul, otthon németül beszélünk,
nagyrészt osztrák adókat nézünk, hallgatunk,
de ez nekem már természetes. Sokat segített
mind szakmailag, mind emberileg a tanácsaival. Szeret mozogni, teniszezni, és erre engem
is motivál, ezért közösen is sportolunk, de ha
tehetem, edzőterembe is járok. Közös gyerekünk nincs, de a lányomat és a két unokámat
úgy kezeli, mint a sajátjait, és én is hasonlóan
teszem az ő három gyermekével és unokáival.
A 2000-es évek közepén hazatelepültek, újra
a szakmájának élhetett.
Amikor visszaköltöztünk Győrbe, a gönyűi Kék
Duna Óvoda vezetője lettem. Vezetésem alatt
az intézmény teljesen átépült és új arculatot
nyert, az általam választott mottó szerint:
„Óvoda a természetben, a természet az óvodában.” Az udvaron ökokertet alakítottunk ki veteményessel, törpetyúkokkal, parasztszekérrel,
tóval és teknőssel. Az épületben monitoringszoba, kézművesterem, torna- és fejlesztőszoba, sószoba létesült. Sok látogató, vendég csodálta meg a gyönyörű, sok szakmai programmal megtöltött óvodánkat.

NEKEM
GYEREKRŐL
NEM TUDSZ
ÚJAT MONDANI

„Projektmenedzserként” újabb feladatok vártak önre.
A töltéstavai Napraforgó Óvodába kerülve
mintha egy időutazáson vennék részt, gyermekkorom óvodájába léptem vissza. Segítséget kértem és kaptam, így a vezetésem alatt
sokat javultak a gyerekek körülményei, eszközei. Aztán a tényői Szent Erzsébet Óvoda vezetője lettem. Az időutazás folytatódott, csak
most a jövőbe érkeztem, egy szépséges óvodába. Itt a bölcsőde beindításának az izgalmas
feladata várt rám. Ma a gyönyörűen berendezett épületben 12 kisgyerek tölti napjait. Nyugdíjazásom előtt a fiatal kollégák idecsábításával
igyekeztem az intézmény szakmai és személyi
feltételeit biztosítani. Elbúcsúzni azonban még
nem tudtam, mert két héttel a nyugdíjba vonulásom előtt elkaptam a Covid-vírust.
Hogyan tervezi a nyugdíjas éveit?
Jelenleg a családot menedzselem. A járvány
után szeretném valamelyik karitatív vagy nonprofit szervezetnél hasznossá tenni magam,
ahol tudom a kapcsolataimat kamatoztatni.

RÓZSA HELYETT
ÓRIÁSPLAKÁT
Szerző: Mohai Dominik
Fotó: O. Jakócs Péter

Kifejezetten egyedi módszerét választotta
egy győri férfi a 60. születésnapját ünneplő
felesége felköszöntésére, amely példa lehet minden nagylelkű ajándékozó számára
a jövőben.
Az ihlethez elég volt felemelt fejjel és nyitott
szemekkel járni Marcalvárosban, hiszen Péter ide helyeztette ki azt az óriásplakátot,
amellyel feleségét, Marikát szerette volna
meglepni. Az eredeti gondolat a kerek évfordulóra való tekintettel a szokásokkal összhangban a szimbolikus 60 szál rózsa lett
volna, azonban a nőnap óta zárva tartó virágboltok más irányba terelték a lelkes férjet. Volt azonban a tarsolyában ütőkártya,
hiszen már kétszer is élt az óriásplakátok
adta lehetőségekkel, és mindig osztatlan sikert aratott a címzettek körében, ez most
sem volt másként.
A teljes mértékben titokban végrehajtott
akció megtette hatását. A 35 éve együtt
élő Marika és Péter a szokásos, kutyasétáltatással egybekötött levegőzéskor pillanthatták meg először együttesen a végeredményt, melyet az ünnepelt elérzékenyülve fogadott.

Péter elmondta, nem csak az ajándékozott
személy számára lehet különleges egy plakát. A város tele van cégek, pártok és üzletláncok hirdetéseivel, melyek semmilyen
tartalmi vagy érzelmi újdonságot nem tartogatnak. Egy kreatívan elkészített születésnapi, nőnapi vagy esetleg házasságot
üdvözlő plakát azonban felpezsdíti a látképet, mosolyt csal a járókelők, buszon vagy
autóban ülők arcára, nem csak elsuhanunk
mellettük. Nem mellesleg ösztönző lehet,

PÉTER FELESÉGÉT,
MARIKÁT
LEPTE MEG
SZÜLETÉSNAPJÁN
AZ ÓRIÁSPLAKÁTTAL

és a hatása alá vonhatja a szemtanúkat egy
ilyen nemes gesztus, hiszen már egy pillantás is azt a gondolatot idézi elő, hogy valamivel kedveskedjenek a családtagok, barátok számára.
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A mindennapi stressz nemcsak a lelkünkre hat ki, de a testünket is megbetegítheti. A bodyart mozgásforma minden korosztály számára ajánlott, aki szeretne testileg, lelkileg és szellemileg felfrissülni, miközben
feszes izomzatot érhetünk el általa. Jármai Anitával beszélgettünk, aki Győrben oktató, és a járvány alatt is
megmozgatja a képernyő előtt az embereket ezzel az innovatív mozgásformával.

BODYART MOZGÁSFORMA
A TESTI ÉS LELKI MEGÚJULÁSÉRT

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Marcali Gábor

Mit takar a bodyart mozgásforma, miben tér
el a hétköznapi edzéstől?
A Bodyart tréning mozgásanyagát tekintve a jógából veszi a fő elemeit, melyekhez a gyógytornából, illetve a japán Do-In-ból ismert mozgásformákat is rendel. Mindehhez légzéstechnikát kapcsol, ezáltal biztosítva a teljes összhangot edzés
és relaxáció együttes hatása között. A statikus és
dinamikus elemek mellett tartalmaz nyújtó és lazító gyakorlatokat is, így egy tréningen belül hat a
testünkre, és gyengülésre hajlamos izmainkra is.
Ezzel az edzésformával fejlődik az erő, hajlékonyság, állóképesség, kitartás és egyensúlyérzék, valamint türelmet és tudatosságot tanít.
Kinek ajánlanád az edzéseket?
Igazából bárkinek, kortól, nemtől függetlenül. Lényegében felér egy gerinctréninggel, amire azt
szoktam mondani, hogy mindenkinek receptre írnám fel. Robert Steinbacher, a kidolgozója a saját
nagymamáján tesztelte, miközben alkotta a koncepciót, azt hiszem, ezt mindent elmond róla.

A BODYART TRÉNING
MOZGÁSANYAGÁT
TEKINTVE A JÓGÁBÓL
VESZI A FŐ ELEMEIT
Az is elkezdheti a bodyartot, aki még sohasem
jógázott?
Mindig fokozatosan tanítjuk a bodyartot, hogy
ugyanazt az órát egy kezdő és egy haladó is
élvezni tudja. Többféle válfaja létezik, a dinamikusabb, a nyújtósabb gyakorlat, van, ami
áramlósabb és a kötőszövetekre hat, illetve
van, ami az izomláncokra helyezi a hangsúlyt.
Léteznek kimondottan kismamáknak szóló
gyakorlatok is, illetve szülés utáni regenerálódást segítő mozgáselemek. Nem elvárt,
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hogy valaki gyakorlott legyen a jógában, mivel
a bodyart sokkal inkább funkcionális tréning,
mint spirituális. Jelentősen merít azonban a
jóga gyakorlataiból.
Ha valaki pluszkilóktól szeretne megszabadulni, vagy testépítési célokat tűzött ki maga elé,
számára is megfelelő a bodyart?
Az edzés tartalmaz erőt fejlesztő gyakorlatokat
is, melyek egyensúlyban vannak a nyújtó, lazító,
illetve meditatív elemekkel is. A szó szoros értelmében vett testépítésre nem alkalmas, de feszes és rugalmas izomzat elérésére tökéletes.

Kizáró ok van, ami akadályozza az edzéseket?
Véleményem szerint a mozgás gyógyszer, azonban ha valaki betegségben szenved, konzultáljon
az orvosával előtte. Kifejezetten kismamáknak is
létezik koncepció, amit az első 12 hétben azoknak ajánlunk, akik előtte is végezték a bodyart
tréninget. Én a várandósságom alatt végig ezt a
mozgásformát űztem, és szülés után is így szereztem vissza a régi alakomat. Asztmásoknak is
kifejezetten ajánlják, mivel edzés hatására nő az
állóképességük, és javulnak a légzési funkciók.
Fontos, hogy speciális esetben lévő vendég jelezze az állapotát az oktatónak.

ÖNÖKHÖZ
Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor

„Jó vételt!” – klasszikus, történetmesélős hétvégi műsort készít a helyi kereskedelmi rádiózás
egykori fenegyereke, Herkely Ákos. ,,Herkely, aki
a hallgatót hergeli” – ez a mottó már a régmúlté,
tavaly nyár óta ugyanis tematizált adással jelentkezik a Győr+ Rádióban. ,,A felkérés a csatorna akkori főszerkesztőjétől, Kiss-Máté Noémitől érkezett, hogy beszélgetős, portréműsorokat készítsek a hétvégén. Mindeközben polgármester úr felkért, hogy fogjam össze a január
elsejével induló idei rendezvénysorozatot, mely
Győr királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulóját ünnepli. A két dolog összeért, az esemény projektkoordinátoraként többször volt
szerencsém olyan vendégeket, inézményvezetőket hívni, akiknek jelentős szerepe van a tematizált év szervezésében. Reményeink szerint
az online ünnepi programok után talán május
végén megrendezhetjük az első olyan eseményünket, melyre végre közönséget is hívhatunk.”
A Győr+ Rádió hétvégi menetrendjébe szervesen illeszkedik Győr történelmének megismerése. Egymásra épülő műsorfolyamot kínál,
mely a tudást helyezi a középpontba. De vajon
az értékes tartalom eljut-e a hallgatóhoz? ,,E
tekintetben tele vagyok jómagam is kétséggel, és csak reménykedem az igen válaszban.
Tépelődő pali vagyok, nem látszik, de a zord
külső galamblelket takar. Bizonyos szempontból missziót vállalok azzal, hogy ,,történelemórákat” tartok a 100.1 Győr+ Rádióban, a hétvége vállaltan a lokálpatriotizmus jegyében
zajlik.” Ákos gyerekkora óta szereti a történelmet, a stúdióban szívesen látja vendégül a
nagy tudású, köztiszteletnek örvendő győri intézmények vezetőit, Székely Zoltánt, Bana Józsefet és Horváth Sándor Domonkost. „Nagyon sokat lehet tőlük tanulni, mindig ámulva
hallgatom őket.”
Felkért interjúalanyai közül még senkitől sem
kapott kosarat. A legtöbb visszajelzést kollé-

ZORD KÜLSŐ,

GALAMBLÉLEK
gánkkal, O. Jakócs Péter fotóriporterrel történt
beszélgetése után kapta, akivel érik az újabb
éteri találkozás, hiszen Pétert nemzeti ünnepünk alkalmából városi sajtódíjjal tüntették ki.

Szombaton új kolléganőnket, GalambosNémeth Boglárkát mutatja be a rádióhallgatóknak, aki március 15-e alkalmából szintén
ezzel a megtisztelő címmel lett gazdagabb.

Kérlek,

add nekünk az

1%-odat!
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FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati elismerések
alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján

„Győr Város Egészségügyéért” és
„Győr Város Szociálpolitikájáért” kitüntető díjakat
adományoz a 2021-es évben.
A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr város egészségügyéért,
míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr város szociálpolitikájáért kiemelkedő munkát végeztek.
A díjat évente legfeljebb 2–2 fő kaphatja.
A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban részesülnek.
Az elismerés adományozásáról Győr Megyei Jogú Város polgármestere érdemeket méltató határozatával
dönt 2021. június 18. napjáig. A díjak átadására 2021. július 9. napjáig bezáróan, a Semmelweis-nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.
A díjak odaítélésére javaslatot tehet a szakterülethez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város polgármestere,
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint
párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés illetékes bizottsága, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában vagy működtetésében lévő egészségügyi vagy szociális intézmény, valamint a Győrben működő művészeti csoport.
A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: a javaslatot tevő személy 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 Intézményfenntartói Osztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Honvéd liget 1.).
A javaslat beérkezési határideje: 2021. május 21.
Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi
elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.
A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Intézményfenntartó Osztályán (9021 Győr, Honvéd liget 1.), valamint a 96/500-255-ös telefonszámon.
A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítő
adatlap letölthető a www.gyor.hu című honlapról.
GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Intézményfenntartó Osztálya
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet győri
öntevékeny művészeti csoportok
tevékenységének támogatására
A TÁMOGATÁSRA
FORDÍTHATÓ KERETÖSSZEG:

15.000.000 Ft.
A pályázat célja:
A városban magas színvonalon működő öntevékeny művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támogatása, működési költségeikhez kiegészítő hozzájárulás nyújtása, mely
elősegíti a különböző művészeti
ágakat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és
produkcióinak létrehozásával, azok
bemutatásával a város kulturális
életének gazdagítását.
Támogatás igényelhető:
• az öntevékeny művészeti csoport
szakmai tevékenységének dologi
kiadásaira,
• 2021. évben megvalósuló/megvalósítandó programok és rendezvények költségeire (anyagköltség,
fellépések csoportos utazási költsége, terem, hang- és fénytechnikai eszközök bérleti díjai, szállítási
költség stb.)
• működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére.
Benyújtási határidő:
2021. április 15., 15 óra
A részletes pályázati felhívás és az
adatlap letölthető a gyor.hu oldalról.
Információ: GyŐr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Kulturális Osztály
Telefon: 96/500-198
E-mail: kultur@gyor-ph.hu

2021. március 19.
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TAVASZI SÉTA PROBLÉMAFELTÁRÁSSAL
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

T

avaszi körsétánkon Lipovics Jánossal, a
Pannon-Víz Zrt. győri üzemmérnökségének vezetőjével végigjárjuk a márciusi
legfontosabb közműfelújítások, hibaelhárítások helyszíneit.
Elsőként az Árpád útra érkezünk, ahol hetven
méter szennyvízcsatorna cseréje a feladat. A forgalmas belvárosi utca alatt, a Lukács Sándor utcai csomópontnál február közepén ötméteres
mélységben végleg elzáródott a szennyvízcsatorna. „Ezt útfelbontással azonnal orvosolnunk
kellett. Ekkor látszott igazán, hogy a régi betoncsatorna igen gyenge állapotú, így a csere mellett
döntöttünk. Nemsokára egészen a Teleki útig
rendben lesz a csatorna, hiszen a parkolóház
előtti kétirányú útszakasz alatt néhány éve már
béleléssel felújítottuk” – mondta a szakember.
A belvárosban szokásos, 4-5 méteres mélységben húzódik a vezeték, odalent szigorúan
dúckeretek védelmében dolgoznak a munkások. Az új kőagyag csövek a múlt héten érkeztek közvetlen a németországi gyárból. Ez a fajta csőanyag az elérhető legjobb választás. Mázas kőagyag csöveket a régmúltban is sokat
használtak. Ez egy robusztus, erős, kerámiaszerű anyag, rendkívül erős kopásálló bevonattal. A gyártó külön büszke arra, hogy csak környezetbarát alapanyagokat használ. Valóban, a
délutáni napfényben szikrázóan csillog a vadonatúj csövek kerámiabevonata.
Néhány perces séta után a Szabadsajtó utcába
jutunk, ahol szintén nekiláttak a csatornacserének. „Ez egy szűk, belvárosi sétálóutca, gépkocsiforgalom gyakorlatilag nincs. A kamerás

vizsgálat szerint csak néhány méteres szakaszt
kell cserélnünk, az utca középső szakaszán, a
Kiss Baross út és a Széchenyi tér között. Ha
kész, az egész szakaszt egységesen ki fogjuk
bélelni a jól bevált módszerrel” – ismertette Lipovics János. „Kissé távolabb, Nádorvárosban,
a Vasvári Pál utca elején jelentős forgalmi előkészítés után fogunk megszüntetni egy 100
milliméter átmérőjű ivóvízvezetéket. A régi vízvezeték a nagy forgalmú úttest alatt hibásodott meg. Új épül majd helyette, de már nem az
út alatt. Maga a szerelés néhány óra alatt rendben lesz, utána leggyorsabban következik a
helyreállítás” – tette hozzá.

Negyedszerre pedig Gyárvárosba, a Nagysándor József utcába látogatunk. A 16-os számú
társasházban egy makacs csatornadugulással
kezdődött a történet. „A dugulást nem tudtuk
igazán elhárítani, egyre szűkült a keresztmetszet, viszont friss homokot és kavicsot hozott
magával az öblítővíz. Ez sajnos egyértelmű jele
a csatornavezeték sérülésének. Itt is útfelbontásra volt szükség. A rendkívül sok keresztező
közművezeték jelentősen nehezítette a munkát, de rövidesen kész leszünk vele” – mondta
a vízügyes szakember. – „Az okozott kellemetlenségekért szeretnénk kérni az itt lakók és az
erre közlekedők türelmét, megértését.”

MEGÚJUL A „VITORLÁK” SZÖKŐKÚT
A rekonstrukciót követően ismét üzemel majd a „Vitorlák” szökőkút az Ikva
utcában. A munkálatokat Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester és Rózsavölgyi László, a terület önkormányzati képviselője
jelentette be. Radnóti Ákos elmondta, az önkormányzat nagyszabású szökőkút- és szoborfelújítási programja keretében minden győri, üzemen kívüli szökőkutat és csobogót rendbe tesz a város, a sorból már csak egy
hiányzik, a Kisfaludy és a Baross út sarkánál lévő Halak-csobogó. Ha az
elkészül, közel húsz alkotás szépül meg a városban rövid idő alatt. Rózsavölgyi László hozzátette, ennek a programnak az újabb állomása az Ikva
úton található szökőkút, amelynek üzembe állításával sokkal hangulatosabbá válik a tér arculata.
A képzőművészeti alkotást Illyés Antal szobrászművész és Csabai Bálint
építész tervezte. Az 1998-ban készült szobor anyaga bronz, amely három modern profil vitorla egymásba kapcsolódásával a lendületet, a
mozgásképzetet akarja felidézni a szemlélőben, utalva a három folyó
(Mosoni-Duna, Rába, Rábca) találkozására.
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A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a járványügyi helyzetre való tekintettel a
melegvíz-mérők helyszíni leolvasását határozatlan időre felfüggesztette. Ezért a fogyasztóknak kell bejelenteniük a melegvíz-mérő órák állását a szolgáltatóhoz. Ez Győr négy részében már megtörtént, 2021. március 17-től pedig a város egy másik körzetében élő felhasználókat érinti ez a kötelezettség. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a melegvízóra-leolvasása március 17-től esedékes, a szolgáltató a postaládájukba bedobott értesítést küld,
melyben kéri a melegvízóra-állásuk bejelentését.

´´
MELEGVÍZ-MÉROK

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

HEGESZTO´´

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO

ÁLLÁSÁNAK BEJELENTÉSE

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

Értesítést az alább felsorolt utcákban és épületekben lakók kapnak:
Aradi vértanúk útja 15. • Arany J. utca 18–22. – Páros • Árpád út 50. • Árpád út 53. • Árpád utca 39. • Bajcsy-Zs. E. út 29. • Bajcsy-Zs. E. út 30–32. – Páros • Bajcsy-Zs. E. út
41–43. – Páratlan • Bajcsy-Zs. E. út 42. • Bajcsy-Zs. E. út 50. • Bajcsy-Zs. E. út 6. • Baross
G. út 20–22. – Páros • Baross G. út 27–33. – Páratlan • Bartók B. út 44–56. – Páros •
Bartók B. út 45–47. – Páratlan • Bartók B. út 53. • Batthyány tér 14–15. • Batthyány
tér 23. • Bercsényi liget 18–20. – Páros • Czuczor G. utca 30. • Czuczor G. utca 36. • Ecet
utca 4. • Herman O. utca 15–19. – Páratlan • Herman O. utca 24–26. – Páros • Herman
O. utca 37. • Híd utca 19. • Jókai utca 13–17. • Kazinczy utca 3–9. – Páratlan • Kossuth
L. utca 22/B • Kossuth L. utca 26–30. – Páros • Közép utca 2. • Lehel utca 2–8. – Páros
• Liszt F. utca 12. • Liszt F. utca 16–24. – Páros • Liszt F. utca 28–30. – Páros • Munkácsy
M. utca 1– 5. – Páratlan+páros • Pálffy utca 1–9. – Páratlan+páros • Radnóti M. utca 3.
– Rónay J. utca 5–7. • Saru köz 3. • Semmelweis I. utca 6. • Szent István út 19–25. –
Páratlan • Szent István út 35–37. – Páratlan • Szigethy A. út 43–49. – Páratlan • Szigethy A. út 57–63. – Páratlan • Szigethy A. út 67–95. – Páratlan • Teleki L. utca 40. •
Teleki L. utca 53–55. – Páratlan • Tihanyi Á. út 29. • Tihanyi Á. út 31–49. – Páratlan •
Tihanyi Á. út 34–44. – Páros • Töltésszer utca 3. • Török István utca 2–34. – Páros • Török István utca 3–7. – Páratlan • Újlak utca 13. • Újvilág utca 1–3. – Páratlan • Újvilág
utca 4–8. – Páros • Verseny utca 3–11. – Páratlan

Bérezés megegyezés szerint

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

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

A szolgáltató kéri azokat a fogyasztókat,
akik értesítést kaptak a melegvíz-mérők
állásának bejelentéséről, hogy a pontos
elszámolás érdekében a melegvíz-mérőjük állását a mérő gyári számával, a
vevő (fizető) azonosító számával (a
számla harmadik oldalán található),
névvel, címmel együtt szíveskedjenek
mihamarabb, de legkésőbb 2021. április
12-ig bejelenteni:

• az értesítésben közölt e-mail-címre,
• SMS–ben vagy telefonon az értesítésben
szereplő telefonszámra,
• telefonos ügyfélszolgálatunkon (tel.:
96/50-50-50, 20/922-5678).
• A mérőállás rögzítésére társaságunk honlapján is lehetőség van a mérő gyári számának és a vevő (fizető) azonosító számának megadása után (http://ugyfelkapu.
gyorszol.hu).

Fontos, hogy csak azok közöljék a mérőállásukat, akik erről értesítést kaptak!
Együttműködését köszönjük, és jó egészséget kívánunk!

KÖZÖSEN KERESIK A SZESZGYÁRI

´´ OKÁT
BUZ

A Győri Szeszgyár, a város és a Pannon-Víz közösen keresik a városlakókat már régóta
zavaró zaj- és szaghatások okát, erről a polgármester beszélt a Győr Plusznak. Dr.
Dézsi Csaba András személyesen egyeztetett a finomító telephelyén, ahol megmutatták neki a gyár eddig kivitelezett technikai és technológiai megoldásait. A résztvevők egyetértettek abban, hogy folyamatosan együttműködve lehet csak megoldani a
tényleg roppant zavaró tényezőket. A polgármester a többórás gyárbejárás után azt
mondta, mindent meg fog tenni azért, hogy végleg megszűnjenek a győrieket hosszú
évek óta zavaró tényezők.

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

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

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A
borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.
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SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! 06
70/2339213.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
egészségügyi szolgálati jogviszonyba
álláshelyet hirdet

•

VÉDŐNŐ
•

ISKOLAORVOS
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

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, koro
naalakítás, kertásás, rotálás,
bozótirtás! Érdeklődés tele
fonon: 0630/4036810
vagy 0696/826322.
Permetezés, kertrendezés,
füvesítés szakembertől, ga
ranciával. Tel.: 0670/384
8217
Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701
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
Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása.
0630/5420720

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érdeklődés
telefonon: 0670/8826590

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

Régi bútorokat, festmé
nyeket, könyveket, órákat,
porcelánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régisége
ket, hagyatékot vásárolok!
Érdeklődni lehet: 06
20/9379671, Németh
Csaba

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

FELÚJÍTLAK. Családi há
zak, lakások komplett fel
újítása, burkolás, festés,
kőművesmunkák, víz, vil
lanyszerelés. Tel.: 06
30/8720564
Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós szigetelését vállal
juk garanciával. www.huzat
mentes.hu Telefonszám: 06
30/5209228.

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

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető
szigetelést, falap javítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. Érd.: 06
30/3762712

EGYÉB

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet az
alábbi telefonszámon: 06
20/4153873.
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet az
alábbi telefonszámon:
0620/5299861.
LAKÁSCSERE

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
Herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüst
tárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal!
Érdeklődni lehet telefo
non: 0670/6405101. Díj
talan értékbecslés!

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Érd.: 0670/384
6557.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érd.: 06
70/5642280.

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)

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

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,

A mi elhivatottságunk!

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?
Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

MINIMÁLIS várakozási idôvel,
KOMPLEX orvosdiagnosztikai rendszerrel,
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással
várjuk vendégeinket.
neurológia

belgyógyászat

laborvizsgálat

ultrahang

gasztroenterológia
kardiológia

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

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

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

ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

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

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

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 bérleti
szerződéses lakásra. Sziget,
Újváros kizárva. (Hirdetési
szám: 320)
Gyárvárosi, egyszobás, 34
négyzetméteres, gázfűtéses,

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 ki
zárva. Tartozás átvállalása
lehetséges. (Hirdetési
szám: 329)

KERESEK

FELHÍVÁS
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 11/2013. (II. 22.) önkormányzati
rendelete alapján

régi fényképezőgépet, filmfelvevőt,
vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON.

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

„KITAIBEL PÁL Környezetvédelmi
Emlékérem” díj adományozható
– évente legfeljebb egy elismerésre javasolt részére – annak a természetes, jogi személynek
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, aki vagy amely Győr város környezetvédelméért kimagasló munkát végez.
A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr MJV
polgármestere, Győr MJV önkormányzati képviselői,
győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerve döntése alapján, valamint párt győri szervezete.
Az indoklással alátámasztott írásos jelöléseket legkésőbb 2021. április 23-ig kell eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Főosztályához Nagyné dr. László Edit
főosztályvezető részére (9021 Győr, Honvéd liget 1.).
A megadott határidőig a benyújtott javaslatoknak tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy nevét
vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét,
foglalkozását vagy tevékenységi körét. Az elismerésre
javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását.
A díjat Győr Megyei Jogú Város polgármestere adományozza a Környezetvédelmi Bizottság javaslata
alapján a 2021. június 5-i környezetvédelmi világnap
alkalmából rendezett ünnepségen.

A szolgáltatás anonim
és személyesen, online, chates
formában és telefonon
vehetô igénybe.
Bôvebb információ:
https://www.jogpontok.hu

TÉRKÖVET KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

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

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
www.barati-ko.hu
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Révfaluban korszerû, földszinti
kertkapcsolatos és emeleti erkélyes
lakások eladók. A földszinti lakás:
42,5 nm-es, amerikai konyhás nappali+1 szobás, terasz és 34 nm kertkapcsolat tartozik hozzá.

Gyôr-Szigetben, új építésû társasházban földszinti, amerikai konyhás
nappali+egyszobás, 42 nm-es lakás
eladó. A kétemeletes épület magas
mûszaki tartalommal készül. Kulcsrakész befejezés megoldható.

Gyôrújbaráton családi ház építésére
alkalmas, összközmûves telkek eladók. A 805 nm-es telek jellemzôi:
30%-os beépíthetôség, építménymagasság: 4,5 m. A telekalakítás befejezésének dátuma 2021. december.

Gyôr-Szabadhegyen épülô, 52 lakásos társasházban eladó ez a 62
nm-es lakás. A 3. emeleten helyezkedik el, 2 szoba+nappali+erkély elosztású. Az ingatlan megfelel a legújabb energetikai elvárásoknak.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Budai Mónika:
30/640-8794

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 24,525 M Ft

Ár: 26,19 M Ft

Ár: 14,95 M Ft

Ár: 32,9 M Ft

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a 73
nm-es, elsô emeleti, dupla erkélyes
lakás. Az ingatlan 2008-ban épült társasházban található, elosztása: amerikai konyhás nappali+3 szoba. 2 utcai gépkocsibeálló tartozik hozzá.

Pér új építésû részén garázsos családi ház eladó. A 83 nm-es ház+20
nm-es garázs 1000 nm-es telken
épül fel. Elosztása: nappali+3 szoba+12 nm-es terasz. A ház 30-as
téglából épül, 15 cm szigeteléssel.

Gyôr-Szigetben eladó egy 44 nmes, amerikai konyhás nappali+1 szobás, új építésû lakás. A társasház 5
lakásos, korszerû anyagokból épül,
energetikailag már megfelel a következô évi szabványnak.

Gyôr-Szabadhegyen épülô, 52 lakásos társasházban eladó ez a 42
nm-es lakás. Az elsô emeleten helyezkedik el, elosztása: 1 szoba+nappali+erkély. Az ingatlan megfelel a
legújabb energetikai elvárásoknak.

Budai Mónika:
30/640-8794

Budai Mónika:
30 640 8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 38,99 Ft

Ár: 40,7 M Ft

Ár: 27,2 M Ft

Ár: 23,9 M Ft

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu
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Az eredeti, az 1956-ban készült A csodacsatár című
filmet tűzte műsorára a Győrplusz Filmklub, melyet
március 26-án 19.30-tól láthatnak a nézők a Győr+
Televízióban.

A CSODACSATÁR
FUTBÓLIA, PUSKÁS ÖCSI ÉS A FILM
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

A

történet szerint Futbólia államelnöke, hogy elkerülje az
ország összeomlását, megbízza Duca tengernagyot, hogy
szerezze meg a Svájcban játszó
magyar csapat csodacsatárát. Duca
el is végzi a feladatot, de tévedésből
egészen mást szerződtet. Ha győz a
csapat a Ruganda elleni meccsen, az
ország megmenekült. A csalás kiderül, de csak a bennfentesek tudják az
igazságot. Duca puccsra készül. A
meccs botrányba fullad, de Jóskának
sikerül elmenekülnie. Futbóliában
minden marad a régiben.

A filmet eredetileg 1956. november 8-án mutatták volna be, de
közbeszólt a történelem, végül
1957. szeptember 12-én került a
mozikba, de nem az eredetileg forgatott filmet láthatták a nézők. A
forradalom után az író Méray Tibor
Párizsba, a főszereplő, Puskás Ferenc pedig Madridba disszidált.
Mint ismeretes, a Honvéd 1956
novemberében nyugat-európai
túrára indult, azzal a céllal, hogy a
csapat a Bilbao ellen lejátssza a
BEK-mérkőzését. Puskásék 3–2re kikaptak és a brüsszeli visszavágón 3–3 lett a végeredmény,
ezután dél-amerikai túrára mentek, amelyhez az MLSZ nem járult

hozzá, a FIFA pedig eltiltotta a játékosokat. Az Aranycsapat legnagyobb sztárjai ekkor úgy döntöttek, nem térnek haza. Mire A csodacsatár moziba került, addigra
Puskás ellen hazaárulás vádjával
indult eljárás. Ezen történések miatt nem kerülhetett moziba az
eredeti verzió. Egyes mondatokat,
jeleneteket kivágtak az eredeti kópiából, az író nevét is a stáblistáról,

azokat a jeleneteket pedig, amelyekben Puskás szerepelt, újra leforgatták Hidegkuti Nándorral.
A film főbb szerepeiben Feleki Kamill, Ungvári László, Pongrácz Imre, Kiss Manyi, Mányai Lajos, Sinkovits Imre és Schubert Éva színészi tehetségét élvezhetjük. A filmet Keleti Márton rendezte, operatőre Pásztor István.
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JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

MÁRCIUS 20-TÓL 19-IG

Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
Végre eljött az önök ideje, használják is ezt ki minden jóra.
Kezdjenek terveik megvalósításába, ne várjanak sokat. Ennek
párjuk is nagyon örül, vonják be őt is, vagy legalább beszéljenek
a tervekről. Ha lehet, kerüljék a veszekedéseket, most elrontaná
ezt a jó periódust. Legyenek következetesek.
BIKA
A héten ragaszkodjanak elképzeléseikhez, ne nagyon engedjenek
belőle. Kész koncepcióik vannak, és ezek most jól is működnek.
Minden félreértést zárjanak rövidre, ne engedjék, hogy kicsússzanak az események a kezeik közül, akár apróbb viták miatt sem.
Lazítsanak is azért.
IKREK
Felpezsdül önökkel az élet, azt sem tudják, mire figyeljenek, hova
is kapjanak. Egyszerre több szálon futnak az események és ezt
nagyon is élvezik. Az információkat önök kezelik, legyenek precízek, nehogy félreértések zavarják meg ezt a jó időszakot. Veséjükre figyeljenek.
RÁK
Használják ki ezt az időszakot, még ha kicsit felfordulással jár, akkor is. Ne féljenek tőle, a rend előtt mindig kisebb káosz uralkodik.
Párjukkal beszéljenek meg mindent, tegyék félre a sértődéseket
és tervezzenek előre. Ne felejtsék el a sportot sem, azzal most
megvédik idegeiket.
OROSZLÁN
Ez az időszak meghozza az önök energiáit, lelkesedését is. Legyenek nagyon optimisták, és tervezzék át azokat a feladatokat, amik
sehogy nem akartak eddig sikerülni. Most új szemszögből, megújult energiákkal tudnak nekifogni. A szerelem is önökre talál, ha
még nincs párjuk, legyenek nyitottak.
SZŰZ
Kissé riaszthatja önöket a mostani időszak a felgyorsult események, a hirtelen fordulatok miatt. Próbálják megőrizni lelki egyensúlyukat, így biztosan meg tudnak majd oldani mindent. Arra figyeljenek, nehogy párjukon töltsék ki feszültségeiket, nem lenne
szerencsés összeveszniük.
MÉRLEG
Gondolják át most étkezési szokásaikat, ha kell, forduljanak szakemberhez emiatt. Így elkerülhetik a nagyobb problémákat, még
idejében vannak. Figyeljenek a pénztárcájukra is most, ne költekezzenek feleslegesen. Csak párjukkal veszekednének emiatt utólag. Legyenek bölcsek.
SKORPIÓ
Viszonylagos nyugalomban telik a hét, így jut idejük olyan dolgokra és elmaradt feladatokra is, ami csak idegesítette önöket. Járjanak lehetőleg minden ilyen ügy végére, ami önökön
múlik, tegyék meg. Így később időt, energiát nyernek ezzel a
kis ráfordítással.
NYILAS
Legyenek most nagyon következetesek, osszák be úgy idejüket,
energiáikat, hogy ne merüljenek ki nagyon. Figyeljenek egészségükre, az étkezésükre is, változtassanak, amin úgy érzik, hogy
szükséges. Minden zavaró ügyet és félreértést iktassanak ki, rendezzék kapcsolataik rendszerét is.
BAK
Koncentráljanak párkapcsolatukra a héten, ne engedjék, hogy
pletykák, félreértések és a makacsság elrontsa azt. Inkább elemezzék ki együtt helyzetüket, így kiderül, hogy a problémák honnan fakadnak. Munkájuk most viszonylag zökkenőmentes, így
nem veszik el máshonnan az energiát.
VÍZÖNTŐ
Új ötleteik nagyon felvillanyozzák most önöket és környezetüket is. Kivételesen most olyanokat is magukkal tudnak ragadni, akik eddig nem
hittek önökben. Éppen ezért írják le ezeket az ötleteket, megvalósításuk
menetét. Így biztos a siker. Párjukkal is foglalkozzanak többet.
HALAK
Ne legyenek feledékenyek a héten, inkább írjanak le mindent, ami
fontos. Így munkájukban is előre tudnak lépni, meg tudnak oldani
olyan feladatokat, amikre eddig nem volt esélyük sem. Párjukkal
vonuljanak el egy kicsit, pihenjék ki a hét fáradalmait. Fordítsanak
több időt egymásra.

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

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

MÁRCIUS 21. VASÁRNAP
06:00
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:30
11:30
12:00
13:00
14:00
14:20
16:00
17:30
18:00
18:00
18:45
19:00
20:00
20:30
21:00
22:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Öko-logikus – magazin
Csoportkép – dokumentumfilm
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Credo – katolikus krónika
Portré – Kerényi József építész
Creative chef – főzőműsor
Szigetmonostor, a béke szigete – ismeretterjesztő film
Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
Határtalan tudás – Válság a világban és itthon
Szigetmonostor, a béke szigete – ismeretterjesztő film
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
2x2 néha 5 – filmoperett Győrplusz Filmklub
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Az idő vasfoga – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Költöző madarak – dokumentumfilm
Gázfröccs – autós magazin
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló

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

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Macskakő – film Somoskőfaluról
Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Félóra decibel – zenei műsor
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 23. KEDD
07:00 Horváth Péter fotóművész – portré
08:00 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
08:50 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm

09:00 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
09:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
10:00 Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
11:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kvantum – tudományos magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 24. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Félóra decibel – zenei műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
Unió–Régió – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

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

Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Gázfröccs – autós magazin
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Nyugdíjas Egyetem – szennyvíztisztítás napjainkban
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Azori-szigetek – kisfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 26. PÉNTEK
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Anna és Berci zöld világa –
környezetvédelem fiataloknak
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Rózsa Miklós, a filmzenekirály – dokumentumfilm
10:15 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:45 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 A csodacsatár – Győrplusz Filmklub
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy könyv, melyet átvételkor választhat ki.
Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

JÖHET A PODGORICA

Fotó: O. Jakócs Péter

A

z Audi ETO kettős győzelemmel ütötte el a továbbjutástól a német
Bietigheim együttesét, ám a Ferencváros kiesésének köszönhetően nem jött össze a magyar rangadó a női kézilabda Bajnokok
Ligájában. A Győri Audi ETO a negyeddöntőben nem a Fradival, hanem
a fővárosiakat búcsúztató Buducnost Podgoricával játszik majd a Final4-ba
kerülésért. Következik tehát a BL történetének egyik legnagyobb presztízzsel bíró párosításában egy újabb fejezet. A montenegrói Buducnost
és a Győr az elmúlt nyolc alkalomból együtt összesen hétszer hódították
el a BL-trófeát. A podgoricaiak 2012-ben és 2015-ben, a győriek pedig
2013-ban, 2014-ben, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben bizonyultak a
legjobbnak.
A Metz játék nélkül jutott tovább a nyolcaddöntőből, mert ellenfele, a
Borussia Dortmund a párharc egyik mérkőzésére sem állt ki. A Metz a
Brest Bretagne ellen játszik, így már biztosan lesz francia csapat a budapesti négyes döntőben. A CSM Bukarest a CSZKA Moszkva ellen szeretne bejutni a legjobb négy közé, míg a másik orosz együttesre, a Rosztov-Donra a friss Európa-bajnokokkal teli Vipers Kristiansand vár.
A párharcok első mérkőzéseit április 3–4-én, a visszavágókat egy héttel
később rendezik. A BL négyes döntőjét május 29–30-án rendezik a Papp
László Budapest Sportarénában.

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

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

´´ RENDEZHETI A 2025-ÖS
GYOR

MARATONI KAJAK-KENU-VILÁGBAJNOKSÁGOT

G

yőr városa rendezheti meg 2025-ben a
maratoni szakág világbajnokságát, döntött a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség igazgatótanácsa. Erre reagálva Dézsi Csaba
András polgármester kiemelte: büszke arra,
hogy a vizek városának jó hírét a kajak-kenu
sportág viheti a nagyvilágba – olvasható a magyar szövetség közleményében.

Fotó: O. Jakócs Péter

„Úgy gondolom, hogy a maratoni rendezvényt
érintő döntés egyértelműen felteszi a koronát
arra a munkára, amit a Győri Vízisport Egyesület
műhelyében az elmúlt időszakban láthattunk –
monda Dézsi Csaba András. – Nagyon büszke
vagyok arra, hogy a folyók városában egy igazi
vizes sport, a kajak-kenu viszi hírünket szerte a
világban, és vendégül láthatjuk a sportág legnagyobb alakjait, a Csay Renáta – városunk díszpolgára – nevével fémjelzett regionális akadémia
legfontosabb központjában” – tette hozzá a pol-

gármester, aki arról is beszélt, hogy a városnak
szívügye a kajak-kenu sport, és sok szeretettel
várják a világ legjobb sportolóit. Győr 1999, 2007
és 2015 után negyedszer rendezhet maratoni
kajak-kenu világbajnokságot.
A maratoni kajak-kenu válogatott vezetőedzője, a győri születésű Kadler Viktor szerint ez
már önmagában hatalmas megtiszteltetés.
„Még soha egyetlen ország sem rendezhetett
négy maraton-vébét, nemhogy egy város. Az
első két eseményen még segítőként, 2015-ben
pedig már szervezőként vettem részt a győri
világbajnokságon, és mindhárom fantasztikus
élmény volt. A maraton szakág versenyei sehol
a világon nem vonzanak annyi nézőt a helyszínre, mint itthon, ez különleges motivációt ad
minden résztvevőnek, főleg a magyar csapatnak” – mondta a vezetőedző.
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A magyar női kézilabda-válogatott Győrben, az Audi Arénában harcolhatja ki az olimpiai részvételt egy
négycsapatos pótselejtező-tornán. A 19 fős keret tagjai közül 11 játékos a Ferencvárosban szerepel, míg a
Bajnokok Ligájában, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő Győri Audi ETO KC-t egyedül Lukács
Viktória képviseli. Minden mérkőzésre 16 játékos nevezhető, a torna során öt cserére van lehetőség.

HÁROM NAP ALATT JÁTSZIK HÁROM MECCSET GYŐRBEN A MAGYAR VÁLOGATOTT

LUKÁCS VIKTÓRIA MELÓT ADNA A STÁBNAK
Szerző: Nagy Roland
Fotó: mksz.hu/Kovács Anikó

A

korábbi győri kerettagok közül Faluvégi
Dorottya és Fodor Csenge sem kapott
meghívót Elek Gábor szövetségi kapitánytól a válogatottba. A szakmai stábjában ott
lesz edzőként Danyi Gábor, szakmai tanácsadóként Görbicz Anita, és erőnléti edzőként
Holanek Zoltán is.
A házigazda magyar csapat pénteken 17 órától
Kazahsztánnal, szombaton 17.30-tól Szerbiával, vasárnap 20.30-tól az olimpiai címvédő
Oroszországgal játszik a győri tornán. Az idén
nyárra halasztott tokiói olimpiára az első két
helyezett jut ki. A tornát buborékban rendezik,
így a válogatottak tagjai csak a kijelölt helyeken, zónákon belül mozoghatnak.
„Az utolsó Covid-tesztet követően a hotelből
nem mehetünk ki, és csak a kijelölt zónákban
mozoghatunk. Nagyon ügyelnek mindannyiunk
védelmére a szervezők, nem mindig kellemes
betartanunk ezeket a megszorításokat, de tisztában vagyunk azzal, hogy mindez a mi érdekünket szolgálja” – mesélte a tapasztalatait a
keret egyetlen győri tagja, Lukács Viktória.
„Edzésekkel és videózásokkal készültünk. A
hét eleje, a hétfő és a kedd picit keményebb
volt, napi két edzéssel. Később naponta egy
edzés következett, délután pedig a regenerálódásé, a pihenésé volt a főszerep. Nagyon jó
a csapategység, a hangulat! Remélem, kitart
a torna végéig, és boldogan zárhatjuk ezt a
hetet. A magam részéről azt tervezem, csinálok egy kis melót a stábnak, hogy elkezdhessék intézni a repjegyünket Tokióba” – tette
hozzá az ETO szélsője.
Szöllősi-Zácsik Szandra késve, vasárnap helyett csak kedden érkezett meg a válogatotthoz. Az MTK balátlövőjének pénteki koronavírustesztje kétes eredményt hozott, ezért elővigyázatosságból nem utazott el Győrbe. Az ezt
követő napokon négy PCR-tesztje is negatív
lett, így a Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte a csapathoz való csatlakozását.
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A felkészülés nagy részét a szövetségi kapitány
nélkül végezte a csapat, Elek Gábor koronavírusos megbetegedése után csak csütörtökön
csatlakozott a csapathoz. Elek hiányában a korábbi társkapitány, a Győri Audi ETO-val 2019ben, hibátlan teljesítménnyel Bajnokok Ligáját
nyert Danyi Gábor irányította a válogatott felkészülését.
„A terveket és a célokat mindez nem borította
fel: bármi áron ki akarunk jutni az olimpiára” –
mondta Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda
Szövetség alelnöke.
A papírforma szerint az orosz válogatott az
esélyese a tornának, a magyar és a szerb szur-

kolók, játékosok is úgy gondolják, a másik,
olimpiai kvalifikációt érő hely sorsa a hazai és
a szerb válogatott meccsén dőlhet el.
„Nagy kihívás, két nehéz mérkőzés vár ránk.
Az oroszokkal nagyon nehéz lesz felvenni a
versenyt, mert magas szinten játszanak. A főmeccs számunkra a magyarok elleni lesz, ha
őket megverjük, kijutunk Tokióba” – nyilatkozta a világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Dragana Cvijic, a szerbek beállója a balkan-handball.com szakportálon. Hozzátette, szerinte a két válogatott
azonos minőséget képvisel, ezért a napi forma, konkrétan pedig egy labda, vagyis egy gól
dönthet közöttük.

Akció: március 19—25.

Hagyományos
eljárással készült
füstölt szívsonka

3199 Ft/kg
Füstölt hátsó csánk

1299 Ft/kg
Eredeti reszelt torma
110 g, 5445,45 Ft/kg

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

229 Ft/db
Fotó: mlsz.hu

Idared alma

GYIRMÓTON IS RENDEZNEK

299 Ft/kg

MECCSEKET AZ U21-ES FOCI EB-N

J

övő szerdán veszi kezdetét Szlovéniában és
Magyarországon az U21-es labdarúgó Európabajnokság, amelynek több meccsét is Gyirmóton, az Alcufer-stadionban rendezik. Az Eb kezdete előtt hétfőig leadták a keretüket a részt vevő
válogatottak, de a koronavírus szinte azonnal a feje tetejére állított mindent. Gera Zoltán szövetségi
edző megbetegedések miatt volt kénytelen többször is változtatni a benevezettek névsorán.

szágon Gyirmót, Székesfehérvár, Szombathely és
a kispesti Bozsik Aréna lesz a helyszín, míg Szlovéniában Celje, Koper, Maribor és Ljubljana, a finálét a szlovén fővárosban rendezik. A magyarok jövő szerdán a németek ellen kezdenek Székesfehérváron, majd három nappal később a Bozsik
Arénában találkoznak a románokkal, március 30án pedig Székesfehérváron zárják a csoportkört a
hollandokkal.

Néhány napja a csapatkapitány Demjén Patrik
koronavírustesztje pozitív eredményt hozott,
ezért a zalaegerszegi kapus elhagyta a telki
edzőtábort, helyére pedig a Puskás Akadémia
hálóőrét, Auerbach Martint hívta be Gera. A szakvezetőnek hétfőn, néhány órával a hivatalos nevezési határidő előtt is változtatnia kellett a tervezett keretén, mert az MTK Budapestben futballozó Schön Szabolcs és Nagy Zsombor, valamint a Vasast erősítő Szilágyi Zoltán ugyancsak
pozitív vírustesztet produkált.

Gyirmót ad otthont a C-csoport mérkőzéseinek,
ahol március 25-én az Oroszország–Izland, március 28-án az Izland–Dánia, 31-én pedig az Izland–Franciaország találkozókat rendezik. A
franciák keretében több olyan játékos is helyet
kapott, akik topbajnokságokban szereplő klubok
tagjai. Ott lesz a csapatukban Gulácsi Péter, Willi
Orbán és Szoboszlai Dominik lipcsei csapattársa,
a védő Ibrahima Konate, és Dárdai Pál játékosa,
a Herthában az Arsenal kölcsönjátékosaként szereplő Mattéo Guendouzi is. A franciáknál léphet
majd pályára a torna két legértékesebbnek becsült játékosa, a Rennes 18 éves középpályása,
már a felnőttválogatottban is bemutatkozó Eduardo Camavinga és a Lyon 22 éves futballistája,
Houssem Aouar.

A csoportkört jövő szerda és március 31. között
rendezik, a kieséses szakasz pedig május 31. és
június 6. között lesz. A négy csoportból az első
két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Magyaror-

Jégsaláta

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

kartonos ár

189 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
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