Megkezdődött a Tihanyi Árpád út 67–69. szám
előtti járdaszakasz felújítása. A felület egyidős a
lakóteleppel, többek között ezért is vált időszerűvé a
burkolat cseréje. A fejlesztés során arra is figyelnek a
szakemberek, hogy a korszerűtlen lépcsős megoldást, a
magas szegélyeket egyenes, akadálymentes járdára cseréljék.
A felújítás dr. Szálasy László önkormányzati képviselő keretéből,
mintegy 7,5 millió forintból valósul meg.

AKADÁLYMENTESRE

CSERÉLIK A RÉGI JÁRDÁT A TIHANYIN

„Folyamatosan tartom a kapcsolatot a körzetemben élőkkel. E-mailben, telefonon vagy a
közösségi médiában jelzik azokat a nehézségeket, gondokat, amik megoldásra szorulnak.
Ezzel a problémával is megkerestek, és az Útkezelő Szervezettel való egyeztetést követően
a napokban el is kezdtük a munkálatokat” –
mondta a Győr Plusznak a képviselő.
A kórház, a rendelőintézet, az iskolák, óvodák,
bölcsődék közelsége miatt ez a járda az itt található gyalogos tengely egyik fő csapásiránya. Győr Város Útkezelő Szervezetének szóvivője elmondta, a felújítást az alapoktól kezdik, először mintegy 160 tonnányi törmeléket
szállítanak el a helyszínről. Ezt követően akadálymentesítve, megfelelő szegélyekkel,
murvás betonalapra közel 80 tonnányi aszfaltot terítenek a szakemberek.

Máthé-Tóth Péter hozzátette, 80 méteres szakaszon a
Kassák Lajos utca egy részén is
megújul a járda. A fejlesztés szomszédságában tilos a megállás a munkálatok ideje alatt. Ezt táblák is jelzik. Itt, Adyvárosban az elmúlt időszakban fontos fejlesztések zajlottak és zajlanak jelenleg is. Ahogy arról
már beszámoltunk, a Fekete-iskola teljes felújítása folyamatban van. „Szeretnénk továbbra is az itt
lakók türelmét és megértését kérni a munkálatok
ideje alatt, hiszen ezek a fejlesztések azért készülnek, hogy a körzetben élők számára segítséget
nyújtsanak” – hangsúlyozta Kara Ákos, aki azt is
elmondta, sok pozitív visszajelzés érkezik a nemrégiben átadott Tihanyi úti kerékpárúttal kapcsolatban. Az országgyűlési képviselő hozzátette,
azon dolgoznak az önkormányzati képviselőkkel,
hogy tovább fejlődjön a város.

KARA ÁKOS: ÚJABB GYŐRI ISKOLA FELÚJÍTÁSÁÉRT DOLGOZUNK!

K

ormányzati döntéseket követően
jelentős fejlesztések indulhatnak a
jövőben Győrben, kettő, térségi jelentőségű szakképző iskolában, így a
PÁGISZ-ban is – tudta meg lapunk Kara
Ákostól. A Győri Szakképzési Centrum
kancellárjával, Gede Eszterrel, és Hatos
Hajnalka intézményvezetővel, valamint
állami szervezetek képviselőivel a tervezett fejlesztés, felújítás részleteiről tartottak egyeztetést.
„Néhány napja a szakképzés térségi fejlesztéséért felelős miniszteri biztosként
és Marcalváros országgyűlési képviselőjeként részt vettem a tervezett fejlesztéssel

kapcsolatban a PÁGISZ-ban egy szakmai
egyeztetésen. A Pattantyús-Ábrahám Géza Technikumba jelenleg több mint 520 diák jár. Nem csak a létszám, a szakképzés
minősége miatt is meghatározó győri intézményről beszélünk.” Az országgyűlési
képviselő hozzátette, hogy ebben az intézményben is átfogó fejlesztést szeretnének megvalósítani. A képviselőnek szívügye az iskolák felújítása. „Korábban azért
dolgoztunk, hogy megvalósuljon többek
között a nyúli iskola felújítása, a marcalvárosi Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és
Szociális Technikum, valamint a Révai
Miklós Gimnázium részleges felújítása,
korszerűsítése.”

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

2

2021. március 26.

SZEMSZ

G

Hajba Ferenc

AZ UNOKA
ÜZENETE

„Felélesztik” Csipkerózsika-álmából a Kovalter közelében található
egykori szabadstrandot. Erről a polgármester beszélt a Győr Plusznak, aki szerdán terepbejárást tartott a Győr-Szol szakembereivel a
most még elhanyagolt területen.

„FELÉLESZTIK”

A RÁBA-PARTI SZABADSTRANDOT

D

r. Dézsi Csaba András a tervekkel kapcsolatban elmondta, szeretnék rendbe tenni a folyópartot, ahová padokat,
játszóteret és szabadtéri sporteszközöket
terveznek. „Itt gyerekkoromban egy népszerű szabadstrand volt, ahová sokan jártak kikapcsolódni, de a vízminőség miatt végül bezárták. Ha a vízminőség alkalmas rá, mielőbb
szeretnénk újra nyitni a szinte már elfeledett
partot. A folyók városában egy újabb, vizes
közösségi tér lehet a Rába-parti placc, ehhez
azonban először rendezni kell a terepet, ki
kell vágni és el kell távolítani a veszélyessé
vált fákat is” – mondta a polgármester. Az

ÓRAÁLLÍTÁS
Vasárnap egy órával kevesebbet alhatunk,
ugyanis hajnali 2 órakor hajnali 3 órára kell
előreállítani az órákat. Ez a nyári időszámítás kezdete. A világon elsőként az Egyesült Államok vezette be a nyári időszámítást még 1916-ban, ezután számos ország döntött így, beleértve hazánkat.
Bár ezt követően nem minden évben történt
meg az órák átállítása, számos előnye és
hátránya is lehet ennek. Sokan úgy gondolják, mivel később sötétedik, az irodákban és
gyárakban dolgozók tovább élvezhetik a természetes fényt, valamint ez a szabadban
végzett munkáknak is kedvez.

egykori Rába-parti szabad strandot mostanra teljesen benőtte a gaz, az idős fák veszélyessé váltak, a padok tönkrementek és a vízcsap se működik már régóta. „Ahogy beköszönt a jó idő, a járványos időszakban is sokan látogathatnak ki a természetbe, ezért
időben reagálva az igényekre, elkezdtük
rendbe tenni az egykori szabadstrand területét” – emelte ki Nagy Csaba, a Győr-Szol illetékese. „Az a terv, hogy nyáron már egy
rendezett, kényelmes környezetbe jöhessenek ki a győriek, egy olyan vízpartra, amit folyamatosan fejleszteni szeretnénk a jövőben” – hangsúlyozta.

Dr. Schmidt Péter háziorvos szerint azonban sokak szervezete nehezen alkalmazkodik az új körülményekhez. A doktor azt
mondja, az átállítás utáni napokban fejfájás, szédülés és rosszullét is jelentkezhet
egyeseknél. Másoknak, mint például a
győri belvárosban órásboltot üzemeltető
Csapó Balázsnak, egy egész napos munkát ad az időszámítás-váltás, hiszen ilyenkor majdnem egy napba telik, hogy a több
száz óráját előreállítsa.
A nyári időszámítást az Európai Unió
1997-ben szabályozta és egységesítette.
Legutóbbi döntésük szerint azonban idén
minden országnak véglegesen be kell állnia a téli vagy a nyári időszámításra, ezután több óraátállítás már nem lesz.

Néha a kényszer, máskor az emlék, a
nosztalgia, jó esetben a megújító, kreatív
szándék vesz rá bennünket arra, hogy újra felfedezzük pusztuló értékeinket, és ismét közkedvelt részévé tegyük a város
életének. A Kovalter szabadstrandjának
felújítása, környezetének kulturált rendbetétele alighanem az egyik legnépszerűbb kezdeményezése lesz a város polgármesterének. Nem is kell hozzá elérhetetlenül nagy összeg. A Kovalter szabadstrandja a maga szép természeti környezetében valóban a város egyik fontos
köz- és szívügye lehet. Erről tanúskodnak
a tervet bejelentő Facebook-bejegyzés
kommentárjai is. A legmeghatóbb ezek
közül a névadó unokájának (Horváthné
Kovalter Szilvia) megszólalása: „Tisztelt
Polgármester Úr! Örömmel olvasom a
terveket a Kovalter-strand felújításáról.
Nagyszüleim, akikről az éttermet és a
strandot elnevezték, boldogok lennének,
ha az évtizedek óta elhanyagolt és elfelejtett, győriek által kedvelt hely ismét
visszakapná régi „fényét”. Köszönet érte,
és remélem, hogy a győriek ismét megszeretik a strandot és sok élménnyel gazdagodhatnak!”
És a kommentekben már most megjelent
az őszinte aggódás is a majdan megújuló
szabadstrandért. Őrizni kell, vigyázni kell
majd rá, írja valaki, mert onnan régebben
előszeretettel lopták el a fémjátékokat
azok, akik aztán fémhulladékként adták el
a mászókákat, hintákat.
A legnagyobb feladat persze a Rába ottani szakaszának a kotrása lesz, amiről szerencsére már folynak a tárgyalások. Léteznek a Rábának olyan engedélyezett
szakaszai az országban, ahol a fertőzés
veszélye nélkül fürdőzni, lubickolni szabad. Jó volna elérni, hogy ez a Kovalternél
is így legyen. Ahol víz van, élet van, tartja
a kollektív bölcselet. Ha a győri Kovalter
megújul, várhatóan kellemes élet lesz ott.
Fiatal családok a kisgyerekeikkel, a természetközelben mindig nyugalmat találó
idősebbek, a barnulni, napozni vágyó fiatalok tölthetik ott napjaikat. Sütkérezhetünk a Kovalter fényében, ahogy az unoka
fogalmazott.
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Simon Róbert Balázzsal, a győri központú 1-es számú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselőjével az elmúlt egy esztendő koronavírus-járvány okozta kihívásairól, az ellenzék hozzáállásáról, a magyar gazdaság talpra állításáról, a legfontosabb győri nagyberuházásokról és személyes közéleti terveiről beszélgettünk.

KÉSZEN ÁLLOK
A FOLYTATÁSRA

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

Az elmúlt több mint egy esztendőt alapjaiban határozta meg a koronavírus terjedése, illetve a vírus elleni küzdelem a világban és Magyarországon is. Visszatekintve az elmúlt időszakra, mit
emelne ki, és hogy látja a jelenlegi helyzetet?
Magyarországon az elsők között állt fel az operatív törzs, ezért a járvány első hullámát az idejében hozott intézkedések hatására gyakorlatilag
nem éltük meg. Nyertünk öt hónapot, így felkészülhetett az ország és az egészségügy, pedig
már tavaly márciusban teljesen védtelenül elérhetett volna minket egy olyan hullám, mint a
mostani. Jelentős fegyverténynek tartom, hogy
hozzájutottunk olyan vakcinákhoz, amelyekhez
Nyugat-Európa nem tudott. Volt bátorságunk
beszerezni olyan oltóanyagokat is, amelyeket világszerte sikerrel alkalmaznak, de a túladminisztrált uniós struktúrából kihullottak. Nehéz
időszakon vagyunk
túl, de most a vírus
harmadik hullámának
idején még jobban oda
kell figyelnünk egymásra, mert ez a hullám sokkal erősebb,
mint a második vagy
az első volt. Továbbra
is fegyelmezetten kell
viselkednünk, és hallgatnunk kell a járványügyi szakemberekre. Nehezíti a helyzetet, hogy az Európai Unióban nem lakosságarányosan osztják el a vakcinákat. Ha nem rendeltünk volna keleti vakcinát,
akkor nagy bajban lennénk, mert az orosz és kínai időben, míg az unió által szétosztott vakcinák
nem, vagy csak nagyon lassan érkeznek. Óvatos
optimizmusra adhat okot, hogy jóval 3 millió felett van a regisztráltak száma, közel 2 millióan
pedig már meg is kapták legalább az első oltást.

Mindenkit arra biztatok, hogy ha eddig még nem
tette meg, akkor most regisztráljon, mert a védőoltás az egyetlen hatékony és biztonságos
megoldás a koronavírus ellen. A Magyarországon
elérhető vakcinák ugyanis minden eddig ismert
vírusmutációval szemben megvédenek. Ha ebből
indulunk ki, akkor már tényleg csak néhány hetet
kell kibírnunk, hiszen az oltásnak köszönhetően
május végére lecsenghet ez a hullám, ami jó
eséllyel az utolsó lesz.
Mi a véleménye az ellenzék hozzáállásáról?
Röviden értékelve: hazug és képmutató. Az ellenzék még gesztusértékűen sem járult hozzá a
védekezéshez, nem szavazták meg a védekezésről szóló törvény meghosszabbítását sem. A
baloldali pártok az oltást csak látszólag támogatják, valójában megpróbálják aláásni a bizalmat azokkal az oltóanyagokkal szemben, amelyek rendelkezésre állnak. Amikor emberek élete
forog kockán, morálisan vállalhatatlan mélypont
politikát csinálni a vakcinából. Sajnálatos, hogy
ők még erre is képesek, de ezen nem
vagyok meglepődve,
mert évek óta minden fontos ügyben
ugyanezt teszik, így
nekünk most egyszerre kell megküzdenünk a baloldallal
és a járvánnyal, ami
egy emberpróbáló
feladat.

A VÍRUS HARMADIK
HULLÁMÁNAK IDEJÉN
MÉG JOBBAN
ODA KELL FIGYELNÜNK
EGYMÁSRA
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Az egyéni választókerület képviselete is emberpróbáló feladat, hisz jelentősen megnehezedett a személyes kapcsolattartás. Hogyan
oldja meg?
Ez egy komoly kihívás számomra, de dolgozni
kell tovább, mert az élet nem állhat meg. Az aktuális napi ügyeket folyamatosan intézem, online megbeszéléseken veszek részt, illetve telefonon és e-mailben tartom a kapcsolatot vá-

lasztókerületem polgármestereivel, az intézményvezetőkkel, valamint az államtitkárságok
és minisztériumok munkatársaival. Az itt élők
közül nagyon sokan keresnek különböző kérdésekkel és kérésekkel, jelenleg telefonon, illetve interneten keresztül tartom velük a kapcsolatot. A mostani vírushelyzetben mindanynyiunk számára az egészségünk védelme a
legfontosabb, ezért csak azokra a szűk létszámban megtartott fontos tárgyalásokra és
sajtótájékoztatókra megyek el személyesen,
ahol ez teljes mértékben biztosítva van. Az Országgyűlés és annak kulturális bizottsága –
amelynek alelnöke vagyok – rendszeresen ülésezik, természetesen a biztonsági előírások
betartása mellett.
A szakemberek azt mondják, ha az átoltottság
szintje meghaladja a 60 százalékot, jelentősen
lecsökken a járványveszély. Nyilvánvaló, hogy
a következő feladat az ország gazdasági talpra
állítása lesz. Milyen lépésekre számíthatunk
ezen a területen?
Győrben, az ország gazdaságának meghatározó központjában ez valóban kiemelt feladat. A
járvány előtt a magyar gazdaság rekordokat ért
el, a koronavírus-járvány okozta válság bár ledönteni nem tudta a lábáról, de egy nagy ütést

Révfalu és Bácsa városrészek határán csatlakozik majd be a Bácsai útba, jelentősen csökkentve a belvárosra nehezedő forgalmat. Fontosnak tartom a Széchenyi István Egyetem hamarosan elkezdődő bővítését is. Az egyetem
működtetésében és szomszédságában, az egykori kekszgyár területén megvalósuló tudományos és innovációs parkot központi forrásból
többlépcsős beruházással tervezi létrehozni az
intézmény. Az első helyszín a kekszgyár egykori
raktárépülete, a „kocka”. Legfőképpen a gazdaság fejlesztéséhez, a munkahelyteremtéshez,
valamint a kutatói és a vállalkozói szféra kapcsolatának további erősödéséhez járulhat hozzá a győri tudományos és innovációs park,
amelynek nemcsak a város, hanem a régió gazdaságára vonatkozóan is jelentős pozitív hatása
lesz. Győr polgármesterével, dr. Dézsi Csaba
Andrással erős lobbit indítottunk két ikonikus
műemlék épület, a Radó-szigeten található
Spartacus csónakház és a Széchenyi téren álló
Apátúr-ház központi támogatásból történő felújítására vonatkozóan. Kara Ákos képviselőtársammal pedig közösen dolgozunk az új modern
győri mentőállomás építési projektjének előkészítésén, ami szintén a Modern Városok Program keretében épülhet fel, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház közelében.

adott a gazdaságnak. Elindult a gazdaság-újraindítási akcióterv, amelynek részeként döntött a kormány egy új hitelkonstrukció bevezetéséről a koronavírus-járvány miatt bajba került kis- és középvállalkozásoknak, ők 10 évre
10 millió forint erejéig kamatmentes kölcsönt
vehetnek igénybe, amelyet csak 3 év után kell
elkezdeni törleszteni. A megindított lépések
között kiemelem a lakásépítési áfa 5 százalékra csökkentését, a lakásfelújításokhoz biztosított 6 millió forintos kedvezményes hitelt –
amelyből 3 millió forint vissza nem térítendő
támogatás, valamint a 25 év alatti fiatalok
2022-től bevezetendő szja-mentességét. Központi döntés alapján nem kell bérleti díjat fizetni az önkormányzati és állami tulajdonban lévő
üzlethelyiségek után, valamint bértámogatást
és adókedvezményeket is igénybe tudnak venni a vállalkozások. Abban bízom, hogy a gazdaság minden szereplője megtalálja azokat a lehetőségeket, amelyek segítenek vállalkozásának megerősítésében. Országgyűlési képviselőként rendszeresen meghallgatom az észrevételeiket és aktív szerepet vállalok azok döntéshozók felé történő eljuttatásában, hiszen
városunk és térsége akkor tud gazdasági értelemben stabil maradni, ha az itt működő gazdasági szereplők erősek.

Jelentős fejlesztések indultak el az ön által
képviselt választókerületben. Melyek ezek és
milyen szerepe volt ezekben?
Képviselői munkám során igyekszem mindent
megtenni azért, hogy minél több fejlesztési forrás érkezzen a választókerületembe. A nagyberuházások közül elsőként az új győri vízi élményparkot említem, ami a Modern Városok
Program keretében épülhet meg városunkban.
Személyes megbeszélésünk alkalmával Orbán
Viktor miniszterelnök támogatását kértem az
ügyben, ezért is örülök, hogy tavaly év végén
zöld lámpát kapott a fejlesztés. A kormány döntése alapján három évre lebontva, több mint 21
milliárd forint keretösszeg kerül átutalásra a
győri önkormányzat számlájára. Jelenleg ez a
legnagyobb értékű központi forrásból megvalósuló fejlesztés Győrben, egyúttal az általam
képviselt választókerületben. Tervszerűen halad
a Xantus János Állatkert bővítése is, ahol már a
negyedik ütem megvalósításán dolgoznak a kivitelezők. Azért is lobbizom, hogy lehetőség
szerint még ebben évben megszülessen a kormányzati döntés az észak–déli irányú, városon
belüli közlekedést segítő új tehermentesítő út
építéséről. Ez a belső elkerülő út az Ipar utca
folytatásában az 1-es számú főúttól indul és
egy impozáns Mosoni-Duna-hídon keresztül,

Jövő tavasszal országgyűlési választásokat
tartunk. Mit tapasztal a győri 1-es számú választókerületben, érezhető már a politikai
mozgolódás?
A mozgolódás már érezhető. A baloldalon elkezdődött a tülekedés, többen is bejelentették,
hogy szeretnének elindulni a nyár végére tervezett ellenzéki előválasztáson. Az ellenzéki politikusok alpári stílusú megnyilatkozásaiból az is
kiolvasható, hogy részükről minden eddiginél
piszkosabb, aljasabb kampányra számíthatunk.
Nekem és a munkatársaimnak azonban nem a
politikai ellenfeleinkkel kell foglalkoznunk, hanem a munkával és önmagunk további erősítésével, mert Győr és Magyarország jövője azon
múlik, hogy ki nyer 2022-ben. Ha a Fidesz–
KDNP megkapja az újabb ciklusra szóló felhatalmazást, akkor tovább tudjuk vinni azokat a
folyamatokat a gazdaságpolitika, a foglalkoztatottság, a családpolitika vagy a gyermekszületések számának emelkedése terén, amelyek
stratégiai fontosságúak. Afelől pedig ne legyen
senkinek kétsége, hogy ha nem a jelenlegi többség nyerne, azokat az eredményeket, amelyeket a magyar emberek az elmúlt években elértek, ugyanúgy pillanatok alatt romba döntik,
ahogy 2002 után egyszer már megtörtént.
Büszke vagyok arra, és köszönöm, hogy 2014ben és 2018-ban is megkaptam a választók
többségének bizalmát, így szülővárosom, Győr,
valamint három alsó-szigetközi község: Kisbajcs, Nagybajcs és Vének országgyűlési képviselője lehetek. Képviselői munkámat most és a
jövőben is szorgalmasan és alázattal végzem.
2022 tavaszára vonatkozóan pedig csak egy rövid gondolat: készen állok a folytatásra!
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Miniszter úr az interjú előtt támogatói okiratot
adott át az egyik, Győri Nemzetközi Ipari Parkban működő cégnél. Mi a célja a kormánynak
ezzel a programmal?
Amikor a világjárvány beütött tavaly márciusban, világossá vált, hogy ez legalább annyira
gazdasági, mint egészségügyi kihívás lesz. A
várakozásokkal, illetve az általában Európában
adott válaszokkal szemben a magyar kormány
arra az álláspontra jutott, sokkal jobb megelőzni a munkanélküliség kialakulását, mint kezelgetni a következményeit. Ezért úgy döntöttünk,
nem segélyeket adunk, hanem munkát biztosítunk az embereknek. Egy robusztus beruházásösztönzési programot indítottunk el.
Mit tapasztalnak, mennyire élnek ezzel a lehetőséggel a magyar vállalatok? Milyen öszszegekre, milyen beruházásokkal pályáznak a
cégek?
Tavaly egy óriási beruházási rekordot döntöttünk, 1494 vállalat vett részt ebben a programban. Ezek a cégek összesen 270 ezer munkahely megvédéséhez járultak hozzá. Ez is azt
igazolja, helyes volt, hogy nem vártuk meg a
tömeges munkanélküliség kialakulását, mondhatni megelőztük a bajt. Az első két körben a
beruházások felét, a harmadik körben pedig az
egyharmadát adtuk oda azoknak a cégeknek,
akik vállalták, hogy cserébe a támogatásért,
nem bocsátanak el senkit. A lényeg ugyanis ez.

SZIJJÁRTÓ: „NEM VÁRTUK MEG A TÖMEGES MUNKA
„Azért dolgozunk, hogy április első felében az újranyitást fokozatosan el tudjuk kezdeni” – ezt mondta a Konkrét stúdiójában
Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter azt követően
látogatott a Győr+Média székházába, miután támogatói okiratot adott át a Győri Nemzetközi Ipari Parkban található Pannon
Tools Kft.-nek. A politikus a gazdaságvédelmi akciótervről, a
vakcinákról és az újranyitásról is beszélt.

AZ OLTÁS A KULCS
A NYITÁS FELÉ
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Milyen más gazdaságélénkítő lehetőségeket
nyújt a magyar kormány a nehéz helyzetbe került szolgáltatóknak? Mi a helyzet a turizmusvendéglátással?
Egyértelmű, hogy a turizmus-vendéglátás területén kell a legnagyobb nehézséggel szembenézni, hiszen az éttermek, szállodák november óta nem tudnak normál menetrend szerint
üzemelni. A szektornak az eddig nyújtott segítség a felújítások támogatására szólt, valamint,
annak érdekében, hogy ne kelljen elbocsátaniuk senkit, a kormány átvállalta a foglalkoztatottak bérének felét. Emellett pedig a szállodák
lemondani kényszerült szálláshelyfoglalásainak 80%-át megtérítettük és a járulékfizetési
kötelezettségeiknek sem kell még most eleget
tenni. Egy kicsit bírni kell, azért dolgozunk, hogy
április első felében már a nemzeti konzultációban meghatározott módon az újranyitást fokozatosan el tudjuk kezdeni.
A közösségi média felületén nyomon követheti bárki, hogy rengeteget utazik. Ezeknek
pedig elsősorban az a célja, hogy megfelelő
mennyiségű vakcina érkezzen az országba. A
magyar kormány 16,5 millió adag vakcinát
rendelt az Európai Unió által, hogy a határon
túli magyaroknak is jusson, mégis folyamatosan keleti oltóanyagok érkezéséről hallani.
Miért van ez így?
A helyzet az, hogy az európai uniós országok
rábízták magukat Brüsszelre, mert az Európai
Bizottság azt mondta, ő majd meg fogja oldani
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ezt a problémát. Hát nem oldotta meg… Láthatjuk, hogy a megígért és leszerződött szállítási ígérvényekhez képest jóval kevesebb vakcina érkezik nyugatról és jóval lassabban jön.
Nemrég például az AstraZeneca jelentette be,
hogy mintegy félmillióval kevesebb oltóanyagot fog Magyarországra szállítani március és
április folyamán, dacára az EB által megkötött
szerződésnek. Persze a napnál is világosabban
látszik, hogy ezek a szerződések el vannak
rontva, mert ha nem így lenne, nem mernék
őket megszegni. Mi tavaly októberben kezd-

tünk el a keleti vakcinabeszerzésekről tárgyalni,
már ekkor azt mondták, hogy ez árulás, a nyugati egység megbontása. Ennek dacára manapság európai vezetők beszélnek elsősorban
az orosz, de már a kínai vakcinák szükségességéről is. A helyzet az, hogy ha nem lenne keleti
oltóanyag, ma Magyarországon több mint 750
ezerrel kevesebben lennének beoltva.
Oltás fronton jól állunk, folyamatosan nő a
legalább egyszer beoltottak száma. Ez uniós
szinten is kiemelkedő.

ANÉLKÜLISÉG KIALAKULÁSÁT, MEGELŐZTÜK A BAJT.”

Lesz erre egységes szabályozás nemzetközi
szinten, vagy, ahogy emlegetik, „vakcinaútlevél”?
Az unió dolgozik valami hasonlón, de szerintem ez egy idő előtti kérdés, nem is értem
ezt, tényleg… Miután nem sikerült beszerezni
a vakcinákat, most vakcinaútlevéllel foglalkoznak. Itt lenne az ideje, hogy Brüsszel is az

TAVALY EGY ÓRIÁSI
BERUHÁZÁSI REKORDOT
DÖNTÖTTÜNK,
1494 VÁLLALAT VETT RÉSZT
A GAZDASÁGVÉDELMI
PROGRAMBAN

oltások beszerzésével foglalkozzon, mert
egyelőre nem az a kérdés, hogy ki utazhat
vagy hogyan, hanem az, hogy miért nincsenek beoltva az emberek. Előbb vakcina, aztán
vakcinaigazolvány!
A miniszterelnök a napokban bejelentette, akkor indulhat el a nyitás, ha minden 65 év felettit beoltanak, illetve a beoltottak száma
meghaladja a 2,5 milliót. Ezt mikorra prognosztizálják?
Én látom előre a keleti szállítási számokat, ha
csak keletről jönne be vakcina addig – ami természetesen nem így lesz –, akkor is gyakorlatilag a 2,5 millió beoltott fizikai lehetősége április közepére garantált, így hát ez az időpont
egy teljesen reális célkitűzés.

Májusig 3,5 millió ember beoltását lehetővé tevő keleti vakcina érkezik Magyarországra és a
napokban meg tudtunk állapodni az oroszokkal
is a felgyorsított szállításról. Egyelőre a brüsszeli
késlekedést mi keleti irányból tudjuk kompenzálni, egyedüli országként az EU-ban. Ennek
köszönhetően ma már a második helyen állunk
a beoltottság tekintetében az unióban.
A regisztráltak száma meghaladja már a 3,5
milliót, ez mégsem elég még a nyájimmunitáshoz. Izrael már megcsinálta, a britek közel
állnak hozzá. Nekik hogyan sikerült? Mi kell
ahhoz, hogy mi is elérjük ezt a számot?
Ma már mindenki elismeri – talán az ellenzéken kívül –, hogy az egyetlen megoldást az oltás jelenti. Minél többen vagyunk beoltva, annál nagyobb biztonságban van az ország. A 3,5

milliós szám már jó, reméljük, ez tovább fog
nőni az elkövetkező hetekben, hónapokban, és
akkor majd elő lehet venni azt a kérdést – szintén a nemzeti konzultációban található válaszok alapján –, hogy a beoltottak számára milyen pluszlehetőségeket nyitunk meg a védettségi igazolvány átadásával párhuzamosan.
Mit takar pontosan a védettségi igazolvány?
Ilyen igazolványt az kaphat, akit beoltottak, vagy
igazoltan átesett a fertőzésen. Akiről csak egy antitestvizsgálat során derül ki, vagyis nem tudott
róla, hogy már volt koronavírusos, annak külön
kérvényeznie kell, a többiek automatikusan megkapják. Ha elérjük azt a számot, ami nagyobb fokú
biztonságot jelent, akkor a konzultáció alapján már
a „szabadság különböző fokait” lehet majd társítani a védettségi igazolványhoz.

Térjünk rá Győrre. Kicsivel több, mint egy éve vezeti a várost dr. Dézsi Csaba András, a koronavírus-járvány hajnalán lett polgármester. A nehéz
helyzet ellenére kemény tempót diktál. Ön mit
gondol a városvezető eddigi munkásságáról?
Mi rendszeresen beszélünk egymással, ennek több oka is van, például az is, hogy barátok vagyunk. Én azt látom, egy nagyon komoly lendületet kapott a város, remek elképzelések vannak a város hosszú távú fejlesztésében. Ezeket a magam eszközeivel mindig támogatom. Mind az ipar, mind pedig a
szolgáltatások területén történt fejlesztések
azt mutatják, hogy a jövő valóban itt, Győrben épül. Én magam nagyon támogatom a
polgármester úr törekvéseit! Abban reménykedem, hogy lassan túl leszünk végre ezen a
világjárványon és a védekezésről át tudjuk
tenni a fókuszt a jövőorientált elképzelésekre, aztán újabb győri fejlesztések kérdését
vehetjük elő. Aki eljön Győrbe, az láthatja,
hogy a város folyamatosan fejlődik, és ez a
legfontosabb.
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A győri vár töröktől történő visszafoglalásának 423. évfordulójára
emlékezünk, amely városunk
múltjának, hadtörténetének egyik
legjelesebb napja, hiszen kevés
olyan fényes győzelemmel büszkélkedhetünk, amely határainkon
túl is méltán aratott elismerést –
hangsúlyozta az évforduló kapcsán
vitéz Fehér Imre nyugállományú
határőr őrnagy, törzskapitány.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

dolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós
csapatai 1598. március 28-án éjszaka
vették ostrom alá Győr várát, melyet az
oszmánok még a tizenöt éves háború elején,
1594-ben kerítettek birtokukba. Pálffy és
Schwarzenberg március 28-án éjjel indult el,
mintegy 5000 főnyi sereggel, hogy bravúros rajtaütéssel foglalják vissza a várat. Schwarzenberg zsoldosai és Pálffy magyar huszárjai az éj
leple alatt a Fehérvári-kapuhoz nyomultak, amelyet a tűzszerészek az egy évvel korábban Tatánál kipróbált petárdával berobbantottak. Erre
vártak Schwarzenberg katonái, megszállták a
bástyákat. A kemény és véres kézitusában egy
idő után úgy tűnt, hogy az álmukból felriadt törökök visszaverik a támadást, ám Pálffy huszárjai, leszállván a lóról, élükön a kapitányukkal,
gyalogrohammal eldöntötték a bizonytalanná
vált csatát. A törökökön az sem segített, hogy
egy oszmán a lőporraktárt felrobbantotta.
Ugyan önfeláldozása mindkét félnek nagy veszteséget okozott, de a harc menetét és a magyarok győzelmét már nem tudta befolyásolni –
elevenítette fel a csata menetét Fehér Imre.
Hozzátette: Győr visszavívása fényes győzelem
és haditett volt. Ugyanis első ízben sikerült kulcsfontosságú várat visszafoglalni a töröktől. Különösen fontos, hogy Győr bevétele miatt nemcsak
Magyarországon, hanem Európa más országaiban is diadalt ültek. Bécsben ünnepi hőskölteményeket nyomtattak a két vezér tiszteletére,
amelyek Magyarország megmentőjének nevezték Pálffyt, s haditetteit Nagy Sándor, Scipio és
Hannibál katonai nagyságában mérték.
Győr ostromához és a török uralom alatt töltött
mintegy 3 és fél esztendőhöz egyébként számos
legenda kapcsolódik, ezek közül a legismertebb a
vaskakas legendája. Amikor Szinán pasa elfoglalta
Győrt, a Duna-kapura kitűzött egy vasból készült
szélkakast, és azt mondta, hogy ő csak akkor
hagyja el a várost, amikor a vaskakas kukorékolni
fog és megtelik a kakas alatti félhold. A krónikások
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GYŐR VISSZAFOGLALÁSÁRA EMLÉKEZÜNK

423 ÉVE SZÓLALT MEG
A VASKAKAS
szerint a kakas a győztes ostrom éjszakáján kukorékolni kezdett. Hangját a legenda szerint Bajusz Ferkó suszterinas adta, ő mászott fel a torony
tetejére és kukorékolással adott jelet a vár alá érkező katonáknak. A törökök pánikba estek, azt hitték, beteljesedett a nagyvezér jóslata: a vaskakas
megszólalt, elérkezett a végórájuk. Ráadásul az
ostrom idején éppen a telihold uralta az eget.

Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület
kezdeményezésére.

A vár visszafoglalásának 400. évfordulójára készült el a Schwarzenberget és Pálffyt ábrázoló
szoborkompozíció, mely jelenleg a Dunakapu
tér közelében, a Kossuth híd lábánál található.
Schwarzenberg Adolf tartja kezében a legendás kakasos bástyadíszt.

A pandémia miatt ahogy tavaly, úgy idén sem lehet megtartani az ünnepséget, pedig Győr várossá nyilvánításának 750. évfordulója okán méltó
megemlékezésre készültek a rendezők, az ünnepi
beszédet dr. Dézsi Csaba András polgármester
tartotta volna. A rendezvény elmarad, csupán a
szentmisét tartják meg március 29-én 18 órakor
a bazilikában. Utána a rendezők vezetői, Fehér
Imre a Szent László Határőr Hagyományőrző
Egyesület és Fehérné Markó Kamilla a Történelmi
Vitézi Rend Területi Székkapitánysága részéről
megkoszorúzzák a hős tábornokok szobrát.

A győri diadal emlékére már 1599-ben tartottak
körmenetet, amely a püspöki szentmise után indult: elöl vitték a két hős tábornok képét, majd
ezt követte a püspök, a várkapitány, a katonaság
és a város magyar és német lakossága. Minden
bástyán megálltak egy hálaadó imára. A körmenet végén a magyarok és németek különváltak,
s külön is ünnepeltek. 1852-ben Bach Alexander
(Sándor) belügyminiszter betiltotta a körmenetet, de a XX. század első éveiben felelevenítették
a hagyományt, amelyet az I. világháborúig megtartottak. 2010 óta emlékezik meg a város újra
a jeles eseményről, az Arrabona Városvédő
Egyesület, a ,,NE-felejcs" Polgári Egyesület és a

Herkely Ákos, a Győr 750 projektkoordinátora
kiemelte, sajnos az idei megemlékezés elmarad,
de ne felejtsük: 1598. március 29-e óta a kereszténység védőbástyája vagyunk. Egész Európa kifejezte háláját Győrnek azért, mert megállította az oszmán birodalom terjeszkedését. II.
Rudolf császár rendelete alapján Győr-keresztekkel (Raaber Kreuz) köszönték meg városunknak a nemes tettet. Dr. Dézsi Csaba András polgármester a közelmúltban a keresztek felkutatására indult, jelenleg 24 ilyenről tudunk Magyarország, Ausztria és Németország területén.
A Győr-keresztekről friss fotókkal illusztrált tanulmánykötet és film is készül.

A győri Audi a koronavírus miatti korlátozások ellenére 1.661.599
motort és 155.157 autót gyártott a tavalyi évben. A vállalat árbevétele 2020-ban 7,518 milliárd euró volt, hangzott el a társaság éves
nemzetközi sajtótájékoztatóján.
A JÁRVÁNY ELLENÉRE TAVALY IS SIKERES VOLT A TÁRSASÁG

AZ ELEKTROMOBILITÁS ÚTJÁN
HALAD TOVÁBB AZ AUDI

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

A

z Audi AG hagyományosan ingolstadti
anyaközpontjában tartja nemzetközi
sajtótájékoztatóját, ahová korábban a
világ minden részéből elvitték az újságírókat.
Az idén csak az online térben, interaktívan
közvetítették az igazgatóság elnökének és
tagjainak beszámolóit.

a magyar gazdaságban és a Volkswagen Konszernben egyaránt. A koronavírus-járvány erősebbé tett bennünket, így további beruházásokkal biztosítjuk vállalatunk sikeres jövőjét“ –
mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt.
igazgatóságának elnöke.
Az Audi Hungaria 2020-ban 7,518 milliárd euró árbevételt ért el és tavaly is fontos lépéseket
tett a jövő irányába. Az elektromos meghajtások és az Audi Q3 PHEV gyártásával a vállalat

A számokból kiderült, hogy az Audi Hungaria
a tavalyi évben tovább folytatta beruházásait, az összberuházás összege a vállalat alapítása óta meghaladja a 11,7 milliárd eurót. Az
Audi Hungaria 12.226 munkatársat foglalkoztatott a tavalyi év végén, ezzel a vállalat
továbbra is a régió egyik legnagyobb munkáltatója, valamint Magyarország legvonzóbb
munkaadója.
„2020-ban számos váratlan helyzetet éltünk
át, amelyeken az összefogásnak köszönhetően sikerrel túljutottunk. Az elmúlt évben ismét
bizonyítottuk, hogy az Audi Hungaria tartósan
nagyszerű teljesítményre képes. Vállalatunk
kiváló csapatának, valamint az innovatív, piaci
igényekhez igazodó termékportfóliójának köszönhetően továbbra is kulcsszerepet tölt be

tovább halad az elektromobilitás útján. Jelenleg már folynak az előkészületek az elektromos meghajtások következő generációjának
(prémium elektromos platform – Premium
Platform Electric – PPE) gyártásához, amelyek
a jövőben a konszern elektromos modelljeibe
épülnek be. Az Audi Hungaria 2020 óta széndioxid-semlegesen működik és továbbra is elkötelezett a fenntarthatóság iránt.
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értesítik a szülőket. A döntés ellen tizenöt napon belül illetékmentesen lehet fellebbezni az
óvoda fenntartójánál.
Fontos tudni, hogy az óvodai nevelés kötelező, aki
a beíratásnak nem tesz eleget, szabálysértést követ el. Ha a gyermek családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja, a szülő kérelme alapján a járási
kormányhivatal a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A kérelmet tárgyév május 25-ig kell benyújtani. A napi négy órában
óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó napját követő tizenöt napon
belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodai beíratás időpontja április 27–28., de a személyes megjelenés
helyett elektronikus út is választható. A beiratkozással kapcsolatos
tudnivalókról dr. Pergel Elza alpolgármestert kérdeztük.

ÁPRILIS VÉGÉN

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

A

zokat a gyerekeket kell most beíratni az
óvodába, akik 2021. augusztus 31-ig
betöltik a harmadik életévüket. Emellett
kérjük a szülőket, hogy az év közbeni felvételi
igényeket – tehát akik e dátum után töltik be a
harmadik életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők – is a fenti időpontban jelezzék az
óvodában – mondta előjáróban a területért felelős alpolgármester. Hozzátette, a beiratkozás
április 27-én 8–18 óráig, illetve 28-án 8–16
óráig zajlik majd. A jelentkezéshez szükséges a
gyermek személyazonosítására alkalmas, nevére kiállított személyi azonosító (születési
anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
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(lakcímkártya), illetve a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
(személyi igazolvány és lakcímkártya).
Ami az ügyintézést illeti, a szülők két lehetőség
közül választhatnak – részletezte az alpolgármester. A beíratási napokon személyesen az
óvodában, a járványügyi szempontok figyelembevételével lehet jelentkezni, ebben az esetben
a beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni. Lehetőség van szintén a
fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail-címére eljuttatott kitöltött szándéknyilatkozattal elvégezni a jelentkezést. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására
az első óvodai nevelési napon kerül sor. A felvételről szóló döntésről harminc napon belül

Dr. Pergel Elza kérdésünkre elmondta, Győrben integrált óvodai nevelés zajlik, vagyis a sajátos nevelési igényű gyermekek számára valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában folyik nevelés.
Ezen felül az Erzsébet Ligeti Óvodában mozgássérült gyermekek számára fejlesztő csoportot, az
Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájában, valamint a Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodájában
logopédiai fejlesztő csoportot működtet a fenntartó. Német nemzetiségi óvodai nevelés a Kovács
Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodájában vehető igénybe.
Az óvodák honlapjainak címei, felvételi körzetjegyzéke, e-mail-címei, valamint az elektronikus jelentkezéshez szükséges szándéknyilatkozat-nyomtatvány és a beíratási hirdetmény
is megtalálható a gyor.hu honlapon az óvodák,
illetve óvodai beíratás menüpontokban.

KREATÍVAK VAGYTOK?
REGISZTRÁLJATOK!

A

S

zerettek főzni, sütni? Tánccal vagy dallal
fejezitek ki önmagatokat? Régi vágyatok,
hogy építsetek egy robotot? Győri diákok
vagytok? Mutassátok meg a nagyvilágnak,
hogy milyen kreatív osztályotok van és csatlakozzatok Győr 750 éves rendezvénysorozatának suliprogramjához!
Ezzel a felhívással fordulnak a szervezők a győri fiatalokhoz. Ahogy múlt heti lapszámunkban
részletesen is beszámoltunk róla, királyi várossá válásunk 750. évfordulójának évében izgalmas kihívásokat teljesíthetnek a játékra regisztráló osztályközösségek. Ezzel a programmal rendhagyó módon csatlakozik a város a Digitális Témahéthez is.
A Győr a hálón: 750 – Rajta lógunk elnevezésű
játék részletes kiírása elérhető a város honlapján (gyor.hu), amelyben összesen kilenc feladatot találtok. Részvételetekkel elkészülhet például Győr diákszakácskönyve, de személyes
történeteket, művészeti alkotásokat, dalokat,

IGAZI TALÁLKOZÁSI
PONT LESZ
A NEFELEJCS KÖZ

digitális képeslapokat összefoglaló gyűjteményeket, reklámvideókat vagy akár Győr robotját
is megalkothatjátok.
A kiírásban található kilenc kihívás közül a regisztráló közösségeknek legalább hármat kell
kiválasztaniuk, és azokat teljesíteniük, majd
elküldeniük a megadott e-mail-címre. Regisztrálni a felhívásban szereplő módon április 16-ig, a kihívások teljesítéseként létrejött
alkotásokat április 23-ig lehet beküldeni. A
szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy az
osztály, illetve tanulócsoport osztályfőnöke
regisztráljon. További részletek a kiírásban,
amely elérhető a gyor.hu oldalon. A program
közösségi oldala: https://www.facebook.com/
rajtalogunk.

győri belváros egy újabb területe, a
Nefelejcs köz is megújul ezekben a hetekben, hónapokban. Erről dr. Fekete Dávid
és Takács Krisztián önkormányzati képviselők számoltak be a Győr Plusznak. A tér
180 millió forint TOP-forrásból szépül meg
még az idén. A projekt keretében egy innovatív, kulturális-közösségi funkciójú térként újul meg a jelenleg is programok helyszínéül szolgáló köz. A tér felújítása során
863 négyzetméteren cserélik ki a térburkolatot, akadálymentesítik az Ispita megközelíthetőségét és sor kerül a Rómer Ház
melletti terasz kialakítására is. „Nagy
öröm, hogy tovább folytatódik a belváros
rehabilitációja, ezúttal ez a kis terecske válik jóval modernebbé, ami komoly lehetőségeket teremt majd a tartalmas kikapcsolódásra” – mondta dr. Fekete Dávid. „A
Rómer Ház eddig is színes programokat
kínált. A köz felújításával tovább tudjuk
szélesíteni az intézmény kínálatának repertoárját” – tette hozzá Takács Krisztián.

Az elmúlt években az Audival, a Mollal és a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel is futott közös
innovációs projektje a Széchenyi István Egyetem matematikusainak, akik előbbi esetben az autókipufogók
zajosságának előrejelzésén, utóbbiakban pedig járattervezési és munkaszervezési feladatokon dolgoztak.

A JÁRMŰ- ÉS A HULLADÉKIPART IS SEGÍTIK
A GYŐRI EGYETEM MATEMATIKUSAI

A

korszerű ipari matematikai technológia a kutatás-fejlesztés hajtómotorja Európában. Egy
most záruló, közel 1,4 milliárd forintos európai uniós projekt egyik eredményeként olyan szolgáltatási szervezetet, úgynevezett one-stop-shopot hozott létre a HU-MATHS-IN nevű, alkalmazott
matematikus kutatókat tömörítő hazai hálózat,
amely tulajdonképpen egy egyablakos kapcsolatot
jelent a vállalatok és a matematikusok között, elősegítendő, hogy az ipar rátaláljon a feladatai megoldásához megfelelő matematikai csoportra.
A HU-MATHS-IN három tagja, a győri Széchenyi
István Egyetem mint konzorciumvezető, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem
most záruló, 2017 és 2021 között megvalósult, „A
HU-MATHS-IN – Magyar Ipari Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00015 azonosítószámú projektjében az ipari szereplők által definiált és értékelt célzott alapkutatási, rövid idejű
projekteket futtattak az egész hálózat alkalmazott

matematikusai, más területek kutatóit – pl.: informatikusokat – is bevonva. Dr. Horváth Zoltán, a
HU-MATHS-IN elnöke, a Széchenyi István Egyetem
tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, az általuk alkalmazott matematikai kutatási módszerek,
mint a modellezés, a szimuláció, az optimalizáció
vagy épp a gépi tanulás szinte bármelyik ágazatban
felhasználhatók. Kiemelte, az ő vezetésével többek
között az Audival együttműködve egy olyan innovációs projekt zajlott, amelyben az autókipufogók
zajosságának előrejelzésére dolgoztak ki számítógépes szimulációs módszertant. Az új modell az
eddigieknél lényegesen pontosabban, de ugyanannyi idő alatt, már a tervezési fázisban képes
eredményeket mutatni.

terv, amely jelentős üzemanyag-megtakarítást mutat
a referenciaértékekhez képest.
A másikban a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére dolgoztak ki egy olyan matematikai modellt, amellyel
pontosan meg lehet mondani, hogy melyek a legoptimálisabb szelektív hulladékgyűjtési módszerek. Ezzel fontos
ajánlásokat tudtak megfogalmazni, és kiderült, hogy bizonyíthatóan hogyan alakul az ehhez a munkához minimálisan szükséges járművek és munkatársak száma. (x)

Két járműútvonal-optimalizáláshoz kapcsolódó projektben is részt vettek a győri matematikusok, dr. Hajba Tamás egyetemi adjunktus szakmai vezetésével.
Az egyikben a Mol egész országra kiterjedő járatterveit optimalizálták modellezéssel és matematikai
szoftverek felhasználásával. Eredménye olyan járat-
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Kérlek,

add nekünk az

1%-odat!

18530021-1-08
Az elmúlt években folyamatosan nőtt a tojás iránti kereslet.
Ehhez hozzájárult az is, hogy a pandémia miatt többet sütünkfőzünk otthon. A nélkülözhetetlen alapanyag népszerűségét
még az sem csökkentette, hogy az ára az elmúlt hónapokban
5-10 forinttal drágult.

A DRÁGULÁS ELLENÉRE IS

KERESETT A TOJÁS
Szerző: Kárpát Zsolt

Egy Győr mellett lévő üzemben napi másfél
millió tojást csomagolnak és szállítanak a
magyar boltokba. A termelést megnehezíti
a koronavírus- járvány, de ennek ellenére az
egyik legnagyobb magyar termelő, forgalmazó minden problémát megoldott. „Minket is érintettek a korlátozások, és sajnos
betegeink is voltak és vannak most is.
Azonban ez nem okozott fennakadást a
termelésben” – mondta Dr. Kertész Tamás.
A Farm Tojás ügyvezetője hozzátette: „Két
éve hiába nő a tojásfogyasztás, mégis, a
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termelés csökken, aminek az egyik oka az,
hogy kicsi a haszon, ugyanakkor a befektetés kockázata nagy.” Jelenleg a magyar termelők a hazai piac 70%-át látják el, a többi
tojás importból származik.
Húsvét közeledtével egészen biztosan még
több tojás fogy majd, annak ellenére, hogy
az alapélelmiszerünk drágult az elmúlt három hónapban. „Ez annak tudható be, hogy
a takarmányárak elszabadultak Magyarországon. Ráadásul a növekvő üzemanyagköltségeket is be kell építeni a tojás árába” –
emelte ki dr. Kertész Tamás, azonban szerinte a mostani árszint húsvétig tartható lesz.

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
javaslattételi felhívást tesz közzé a

Városrész Szolgálatáért díjak
2021. évi adományozására: Adyváros, Bácsa, Belváros,
Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu, Kismegyer, Likócs, Marcalváros, Ménfőcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy, Szentiván, Sziget és Újváros városrészekben.
A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester, Győr
város közgyűlésében mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, párt győri szervezete, azon civil szervezet, melynek
székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található,
valamint azon önkormányzati intézmény, melynek székhelye
vagy telephelye az adott városrész területén található.
Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat postai
úton lehet benyújtani Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály vezetőjének címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást
követően legkésőbb 2021. április 15. napján megérkezzen
a címzetthez.
A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ, a benyújtást segítŐ nyomtatvány, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a www.gyor.hu
című honlapon.

gazfroccs.hu

linktr.ee/gazfroccs

facebook.com/gazfroccstv

Szerkeszti: Nagy Viktor

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

C

sak a név marad változatlan,
minden más új a kompakt
308-asban. Ugyan a crossoverek
piaca a legjobban prosperáló szegmens, mégsem hanyagolja el a
francia gyártó a klasszikus ötajtósát sem. Komoly, nagymacskás
tekintet, duzzadó sárvédő-domborítások és sok LED-csíkkal operáló
hátsó fényhíd adják a keretet a 11
centit nőtt, tágas utastérnek. A magasság és a csomagtér mérete
csökkent jelképesen, az erőforrások
száma bőséges. 1,2 literes, 110
vagy 130 lóerős háromhengeres
turbós benzinesek, ugyanilyen erős

HÍREK

PEUGEOT

308

1,5 literes dízelek és két erős plugin hibrid lesz elérhető az ősszel érkező jövevénybe. Utóbbiak 180
vagy 225 lóerővel izgalmas és
sportos verzióknak ígérkeznek –
miközben akár 60 km tisztán villamos hatótávval rendelkeznek majd
(a 12,4 kWh akkuknak hála). A bel-

MAGYAR SZUPERSPORTAUTÓ?

térben minden LCD-képernyőn követhető és kezelhető, de maradt
egy fizikai gombsor is, illetve kapunk egy testre szabható ikonsort
is – a könnyebb kezelésért. A 308
kapja meg először a megújult márkalogót, nemcsak az orrára, hanem
az első sárvédők mögé is.

A

Svájcban élő Bak Tibor egy Jaguár C-X75 alapjaira építi
„Kincsem” néven az első magyar–svájci–angol sportautót. A dizájnért Ian Callum a felelős, aki már maradandót
alkotott Fordok, Jaguárok és Aston Martin modellek tervezésekor. A Hyper-GT nevű szupersportautót a hírek szerint egy 300 lóerős V10-es motorral szerelik, ami az akkumulátorokat táplálja, és négy villanymotor fogja hajtani.
A projekt mögött a magyar vállalkozó BAK Motors nevű
cége áll, aki később több márkanéven, számos modellt kíván piacra dobni a következő öt évben. A Kincsem 54 példányban fog készülni, amennyi győzelmet aratott a világhírű versenyló. Az Angliában gyártandó csúcsautó fejlesztésében a „digitális integráció” magas fokát kívánják kamatoztatni, és a világ legjobb szakembereit bevonni a tervezésbe. A vevők pedig soha nem látott testreszabhatóságot kapnak majd a pénzükért. A jövőben a Helvetia néven futó luxus SUV bemutatása lesz porondon.
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TECHNIKA

PROFESSZIONÁLIS RÉSZECSKESZŰRŐÉS KATALIZÁTORTISZTÍTÁS

A TURBO-TECNÉL

A jelenleg forgalomban lévő EURO 5 és a szigorúbb kipufogógáz-előírást
teljesítő dízel gépjárművek mindegyikében nélkülözhetetlen a kipufogógázutánkezelés. Magát a kipufogógázt szűrni kell, hogy a gépkocsik teljesíteni
tudják a normát, tisztább üzeműek legyenek. De mi történik a megkötött
káros anyagokkal, meddig tart a szűrők élete?
Szerző: Kiss Gergely – Turbo-Tec

Mi szűr?
A szűrést végezheti részecskeszűrő vagy SCR-katalizátor, a regenerálás pedig akár adalékok befecskendezésével – például AD-BLUE – vagy magának az üzemanyagnak a többlet-befecskendezésével oldható meg. Nyilván ha hozzáadunk egy
alkatrészt a rendszerhez, akkor a hibaforrások
száma is növekedni fog. Amikor a szűrőnk teszi a
dolgát és blokkolja (csökkenti) a károsanyag-kibo-

Tisztítás
A tisztítási folyamat során egy speciális berendezést használunk, amely vízbázisú folyadékkal,
magas nyomáson tisztítja a szűrőket. A gép a tisztítási folyamat előtt megvizsgálja a szűrő állapotát, így látjuk annak telítettségi szintjét. Az eltömődöttség mértékéből kiindulva tudjuk befolyásolni a tisztítási program tulajdonságait. Például
egy közepesen telítődött szűrőt először megvizsgálunk, majd 18 alkalommal 4 bar nyomással 60
Celsius-fokos vízzel, lökéshullámszerűen tisztítunk, majd egy órán keresztül szárítunk. A prog-

Mit, hogyan, hol
A tisztításnak egyetlen feltétele, hogy a szűrő
sértetlen állapotban kell, hogy a hozzánk kerüljön. Mechanikus károsodást, mint például olvadást vagy komolyabb repedést nem lehetséges
helyreállítani. Amennyiben ilyen jellegű problé-

EGY TISZTÍTOTT, GYÁRI
SZŰRŐ HATÁSFOKA
ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA
JÓVAL MAGASABB,
MINT A PIACON
MEGVÁSÁROLHATÓ
UTÁNGYÁRTOTTÉ
mával állunk szemben, akkor magát a szűrőbetétet tudjuk cserélni gyári, magas minőségű
kerámiára. Sajnos ez egy nagyobb költséggel
jár, mint a tisztítás, de még mindig kedvezőbb
árú beavatkozás, mint egy komplett gyári egység vásárlása – és legális, nem úgy, mint a „kiütés”.

csátást, akkor részecskék rakódnak le a szűrőben,
melynek valamikor távoznia kell. Korábban nem
volt fellelhető a piacon hatékony megoldás a tisztításra, és joggal tartottak az autótulajdonosok a
meghibásodástól, hiszen egy gyári egység cseréje
több százezer forintos tétel – még mindig. A közszájon forgó „kiütés” vagy kifúrás pedig több
szempontból aggályos. Először is illegális, 2021.
februártól nálunk is, csakúgy, mint több EU-s országban, komoly pénzbüntetést von maga után.
Továbbá egy „üres” rendszerű gépjármű komoly
környezetkárosítást okoz. Ezek alapján tartósság
és költség szempontjából is a professzionális tisztítási eljárás a legcélravezetőbb.
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ram befejeztével újra vizsgálja a berendezés az eltömődöttségi szintet, és ha az érték megfelel a
gyári értéknek, akkor nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy a munkát elvégeztük. Fontos megemlíteni, hogy egy tisztított, gyári szűrő hatásfoka
és megbízhatósága jóval magasabb, mint a piacon
alkatrész-nagykereskedőktől megvásárolható
utángyártotté, esetleg silány másolaté.

A tisztítást Győrben végezzük, és az alkatrész
érkezésének napján el is készülünk vele. Fontos, hogy a diagnosztikát az autószerelőnek
kell elvégeznie, hiszen attól még, hogy a hibaüzenet a műszerfalon a részecskeszűrőre utal,
lehet, hogy az alaphibát a motor egyéb egységei okozzák. Amint a szakember megbizonyosodik arról, hogy a részecskeszűrő a hiba (hibakód) okozója, a tisztítással vagy betétcserével
mi következünk. (x)

Turbo-Tec HU Kft. 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 166.
Központi e-mail: gyor@turbo-tec.eu
Tel.: 96/416-826 • Mobil: 20/851-7282

TESZT: SEAT LEON KOMBI 1,5 TSI DSG FR MHEV

TÜZES GÉNEK

A Seat sportos és mediterrán életérzést közvetít. A negyedik generációs Leon magabiztosan mutatja a márkajegyeket, és a műszaki tartalom is első osztályú.
Szerző: Nagy Viktor

Látványos
Az 1999-ben bemutatott kompakt méretű Leon
mindig a VW Golf műszaki alapjaira épült, annál
lágyabb dizájnnal, és sportos génekkel. Nekem
is volt egy első szériás, és igazán mély nyomott
hagyott. Hiába csak egynégyes, 75 lóerős motor volt az orrában, jól ment, jó minőségű volt,
és az alapverzióban is minden benne volt, amire az ember vágyott. A Golf 8-ra építve készült
tesztautónk kombi karosszériával készült. Hiába a méretes far, a lágy vonalakkal, erősen lejtő hátsó szélvédővel sikerült sportosra szabni.

Az orr kialakítása a domináns LED-fényszórókkal igazi ragadozóvá teszik a Leont, a farra pedig teljes szélességében elterülő, keskeny lámpákat terveztek, ami ugyancsak látványos. A
lemezborításon sok a finom domborítás, a sárvédők fölött az erős élek pedig feszülő izmoknak tűnnek. Jól kigyúrta magát a családbarát
spanyol kocsi.

Sportos
Ha már a külső alapján eléggé fel vagyunk ajzva,
jöhet a beltér. Az egyszerű, de szögletes légbeömlőkkel tagolt pult közepén találjuk a mindent
kezelő, a sofőr felé fordított 10 colos kijelzőt. A
kormány mögött pedig a már megszokott LCD ül.
A grafika mindegyiken egyedi: a körműszereken
a mutatók hat óránál indulnak – további megjelenítési módok is vannak –, az infotainment pedig
Seatra formált színekkel és formákkal dolgozik. A
kormányon jól csoportosítva érjük el tempomatot, hifit, a fedélzeti számítógép és az óracsoport
testre szabását – valamint a kormányfűtést. Ebben a DSG-s (automata) verzióban egy diszkrét
„shift by wire” kapcsoló szolgál a fokozat előválasztására. Az opciós, óriási méretű panorámatető nyitásához és az árnyékoló mozgatásához
egy-egy érintőkapcsolót pakoltak a tetőpanelra.
A burkolatok jó minőségűek, egy részük puha. A
csúcs mégis az ajtókról induló, a szélvédő alatt
végigfutó LED-csík, ami a hangulatfényért felelős
– illetve az A-oszlopnál a holttérfigyelő sárga figyelmeztető fényét is ez adja.
Érzések
Ennyi előzetes impulzus után alig vártam az indulást. Az 1,5 literes, 150 lóerős, négyhengeres
TSI (turbó benzines) enyhe hibrid rásegítéssel nagyon halkan indul és duruzsol. Az apró „váltókart”
D-be kattintom, és már indulhatunk is. A 250 Nm
már 1500-as fordulatszámtól ébred, és a hétsebességes DSG sem késlekedik. Ha az üzemmódválasztót sport állásba tesszük, alig több mint 8
másodpercig tart a százas tempó elérése, és a
kanyarok bevétele is olyan, akár egy számmal kisebb hot-hatch-ben. Ez az opciós adaptív futóműnek köszönhető, de a váltó is gyorsabb, a gázpedál és a kormányzás pedig közvetlenebb.

Emlékszem, az első Leon szériában az 1,8T, 180
lóerős csúcsmodell tudott hasonló számokat és
élményt produkálni. Az élmény itt is megvan, ráadásul egy 620 literes csomagtérrel a hátsó ülések mögött. A kemény, sportos futást gombnyomásra tudjuk kényelmesre szabni, és abban a pillanatban a 18-as kerekek idegessége lágy ringatózásba vált – a hátsó sorban ülő gyerekek örömére. Persze a tengelytáv miatt a hátsó tér fel-

A KEMÉNY,
SPORTOS FUTÁST
GOMBNYOMÁSRA
TUDJUK KÉNYELMESRE
SZABNI
nőtteknek is bőséges, és a fejtér a nagy tetőablak
ellenére is korrekt. A takarékosság szolgálatában
a négy hengerből sokszor csak kettő aktív és guruláskor a motor is leáll – az enyhe hibrid rendszernek hála.
Bőséges kínálat
Az egyötös mellett van egy „alap” egyliteres TSI elsősorban városi közlekedésre, és a tesztautó motorja 130 lóerővel. A benzinesek csúcsa – egyelőre
– a 190 lóerős 2,0 TSI, a dízelek pedig mind kétliteresek 115 és 150 lóerővel. A hibrid 205 lóerős
hajtásrendszerű (1,4 TSI 150 LE, és villanymotor
115 LE), ami 50-60 kilométer tiszta üzemre is képes, tölthető változat. A Leon ára 7 millió forint körül indul és akár 13-14 millióig feltornászható, de
egy közepes kiépítés (akár sportos FR verzió)
nagyjából 9,5 millióért elhozható. (x)

WALTER AUTÓ Kft.
9027 Gyôr, Íves u. 4.
gyor@walterauto.hu
+36 30 307 4492
www.walterauto.hu
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Dolgozott szakácsként Marbellán,
’94-ben a BMC Rádió alapító tagja
volt, húsz éve vérbeli hobbi pókerjátékos. Kárpát Zsolt, mindenki
Zsozsója jelenleg a Győr+Televízió
szerkesztője. Megtisztelő a feladat, hogy most róla írhatok, hiszen – valljuk be – egy igazi győri
legendáról van szó, ami a helyi rádiózást és televíziózást illeti.
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: O. Jakócs Péter

B

elegondolni is furcsa, hogy már hat esztendeje vagyunk kollégák Zsoltival, hiszen a kezdetektől olyan, mintha már
húsz éve ismernénk egymást. Zsozsó mellett
rohan az idő. Természetéből adódóan sosincsenek unalmas pillanatok a társaságában. Hogyan is lehetnének, amikor olyan emberről beszélünk, aki rendkívül sokszínű. „Ficsór úr!” –
cseng a fülemben a megszólítás. Ilyenkor már
tudom, hogy közös utazás vár a gasztronómia,
a szakma, vagy épp a család „világába”, hiszen
egy-egy anyag írása közben ezekről a témákról
zajlik közöttünk eszmecsere.
A főzés fontos szerepet tölt be Zsozsó életében,
hiszen szakács végzettsége is van, és dolgozott
Marbellán, egy tengerparti bisztróban, majd
Győrben, Horváth Szilveszter kezei alatt egy
olasz étteremben. Ha tehát valaki, akkor ő tud
hasznos tippeket adni a konyhai teendőkkel
kapcsolatban. Ugyanez elmondható, ha szakmai tanácsokra van szüksége az embernek. Egy
olyan szakemberre, aki a legendás, ’94-ben induló BMC Rádió alapító tagja volt, aki 2002-ben
élő rádióinterjút készített Magyarország miniszterelnökével, és elmondható, lassan 30 éve
van a pályán, azt hiszem, érdemes odafigyelni.
Jegyzeteltem én is bőszen az elején és Zsolti a

ÖNÖKHÖZ

MINDENÜTT JÓ, DE LEGJOBB

A „KÁRPÁTOK” ÖLELÉSÉBEN
mai napig tanít, igaz, elmondása szerint tanul is
tőlünk, a fiatalabb generációtól. Ha pedig már
ifjak, két fiú várja haza nap mint nap, és egy
szakmabeli feleség. El is érkeztünk a legfontosabb részhez, ami a szerkesztő úr értékrendjét
illeti: „A család mindenek felett!” – áll a jelmondat Kárpáték képzeletbeli birtokának kapuján.

Feleségével, Gárdonyi Eszterrel – aki a Kossuth
Rádió kiváló győri tudósítója – remekül kiegészítik egymást. Hivatásuk, vagyis az emberek
hiteles tájékoztatása mellett egy olyan családot
fognak össze, ahol a fülig érő száj, a lazaság, a
szeretet kötelező kellékek, és jó, ha van otthon
egy-két pakli francia kártya…

GÉP • SZERSZÁM • KERT • PROFI • BARKÁCS • HOBBY VILÁGMÁRKÁK EGY HELYEN
ÚJ HE LY EN, közel 400 m2
eladótérrel,
jelentősen kibővült áruké
szlettel várjuk
minden kedves régi, és új
vásárlónkat.

2021. Á P R IL IS 3-TÓ L

SZOMBATI NAPOKON IS

N Y IT VA VAGY U N K!

9024 GYŐR, LAJTA ÚT 34. • Tel. 96/310313 • www.szerszamstore.hu • h–p.: 7–16, szo.: 8–12
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EGYENSÚLYBAN ÖNMAGUNKKAL, SÉRÜLÉSMENTESEN
Hivatalosan is itt a tavasz, ami mágnesként vonzza a szabadba a sportolni vágyókat. Ha nem vigyázunk, a téli álom után jöhet a tavaszi
rémálom, hiszen sokan kezdőként, de akár újrakezdőként sem gondolnak arra, hogy fokozatosan kellene elkezdenünk a mozgást. Ellenkező esetben sérülés lehet a vége.

A

Sport&Balance Rehabilitációs és Terápiás Központ a hivatásos és nem hivatásos sportolókat is segíti felépülésük során. Azonban a központ gyógytornásza, Szerencsés-Fekete Nóra fontosnak tartja, hogy mi magunk is sokat tehetünk a sérülések elkerülése érdekében. „A megfelelő sportág kiválasztása is elengedhetetlen. A leggyakoribb mozgásforma a
futás, ízületkímélőbb a kerékpározás, de elmehetünk túrázni, vagy erősítő gyakorlatokat is végezhetünk a szabadban. De bármibe is fogjunk, a bemelegítésről sose feledkezzünk meg, mert ennek
elmaradása izomhúzódáshoz, vagy akár komolyabb sérüléshez is vezethet.”
Ha felmerül a sérülés legapróbb jele, azonnal
hagyjuk abba a sportolást. Semmiképpen ne kockáztassunk egy komolyabb sérülést. „Ha nincs
nagyobb baj, akkor otthon is tehetünk a gyógyulásunk érdekében, leginkább a sérült végtag pihentetésével. Ha a lábunk sérült, polcoljuk fel,
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tegyünk rá egy kis szorítást, majd fáslizzuk be.
Fontos, hogy lehűtsük a végtagot, hiszen ezzel és
a felpolcolással csökkentjük a fájdalmat és a duzzanatot” – hangsúlyozza a gyógytornász.
A hivatásos és nem hivatásos sportolók között
is gyakori probléma az izomhúzódás. „Ennek
oka a bemelegítés hiánya, vagy a nyújtás elhagyása. Ha pedig nem figyelünk oda rá, újra és
újra visszatérhetnek ezek a problémák. De
ezenfelül is számos problémával keresnek meg
minket ügyfeleink. Sokan fordulnak hozzánk,
hogy segítséget kérjenek a műtétek utáni rehabilitációban, de sokan a testtartásuk javítása
miatt keresnek fel minket. ”
A Sport&Balance Rehabilitációs és Terápiás
Központ kortól, nemtől, edzettségi szinttől függetlenül várja azokat, akik minél hamarabb,
egészségesen szeretnének visszatérni a sportpályákra. A képzett szakemberekből álló csapat
az Olimpiai Sportparkban fogadja azokat, akik
szem előtt tartják testi-lelki egészségüket, és
szeretnének a gyógyulás útjára lépni. (x)
SPORT & BALANCE
Sportrehabilitációs és Terápiás Központ
+36 20 340 4780
facebook.com/sportandbalance.gyor

Az erdész azért dolgozik, hogy az őt követő generációknak szép erdőt hagyhasson hátra, saját munkájának
gyümölcsét ritkán, vagy nem is ízlelheti – így jellemezte Limp Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság Győri Erdészetének igazgatója saját és munkatársainak hivatását, mikor a rájuk váró tavaszi feladatokról kérdeztük.

A TAVASZ AZ ERDÉSZ

LEGSZEBB ÉVSZAKA
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Marcali Gábor

A

tavasz az erdészek legszebb évszaka –
mutatott rá Limp Tibor. Az erdőgazdaságok télen, a vegetációs időn kívül végzik
el a fakitermelési munkák jelentős részét. Az
üzemterv szerint előírt és indokolt kivágásokat
legkésőbb márciusig be kell fejezni. Ezután jön
a munka szebb része, mikor újratelepítik, újraültetik az erdőt.
Limp Tibor elmondta, más szemlélet szerint dolgoznak most, mint 30-40 évvel ezelőtt. A gazdasági érdekeket háttérbe szorították a közjóléti,
természetvédelmi szempontok. A fafaj választásánál az erdészek figyelembe veszik az erdőlátogatók igényeit is, például hogy egy erdő fái le-

AZ ERDŐGAZDASÁGOK
MÁS SZEMLÉLET
SZERINT DOLGOZNAK
MOST, MINT
30-40 ÉVVEL EZELŐTT
gyenek hosszú életűek, nagy koronájúak, árnyékot adók. Az újraültetésnél őshonos fajokat választanak. Gyakran telepítenek tölgyerdőt, azt viszont tudomásul kell venni, hogy annak növekedéséhez türelem kell, hisz lényegesen lassabban
fejlődik, mint például a nyár.
Ültetés után a csemeték ápolása, óvása, növekedésük biztosítása a feladat. Az a fő cél, hogy
egy erdő zavartalanul fejlődhessen 50-60 vagy
akár 100 évig. Az erdész munkája olyan, hogy
annak eredménye évtizedek múltán, vagy akár
több generációval később látható csak – jegyezte meg Limp Tibor.
A vadászattal kapcsolatos feladatok tél végére jórészt befejeződnek – tért rá az erdészeti igazgató.
Az etikus vadász tavasszal elteszi a fegyvert, hiszen ez a szaporodás időszaka. Ekkor kelnek ki a
fészkekben a tojások, születnek a vadmalacok,

májusban az őzgidák, utána pedig a szarvasborjak. Ebben az időszakban nyugalmat kell biztosítani a területen, az erdei mozgást úgy kell szervezni, irányítani, hogy lehetőleg elkerüljék az állatok rejtett élőhelyeit. Egy okból folytathatnak
vadászati tevékenységet, ha a mezőgazdasági
kultúrákat nagyobb vadkár veszélyezteti. A
vadászetika úgy „írja elő”, hogy ekkor se a malacos
kocákat lőjék ki – magyarázta az igazgató.
Tavaszra rendbe kell lennie az erdőgazdaság
kezelésébe tartozó túraútvonalaknak, tanösvényeknek is, hiszen az erdők látogatottsága
ekkortól megnő. Egy szűk réteg a vad természetet szereti, de legtöbben az erdőn is elvárnak egy bizonyos komfortszintet: kiépített túraútvonalat, padokat, piknikezőhelyeket, tűzrakási lehetőséget. Népszerűek a tanösvények,
a növény- és állatvilágot bemutató ismeretterjesztő táblák. Sokan sportolási lehetőséget találnak az erdőkben, erre példa a Püspökerdőben kialakított tornapálya.
Speciális szolgáltatásai az erdőgazdaságoknak a
kilátók. Ahol a terepadottságok kínálták a lehető-

séget, ott az elmúlt években számos kilátó épült,
vagy a már meglévőt újították fel. A Kisalföld ebből a szempontból nem a legjobb adottságú, de
azért itt is történtek az erdőgazdaság részéről fejlesztések: néhány éve elkészült a győrújbaráti Lila-hegyi kilátó és a pannonhalmi Boldog Mórkilátó, valamint megépítették – szintén Pannonhalmán – a lombkorona-tanösvényt.
Limp Tibor az erdőgazdaság kiemelt programjának tekinti az erdei iskola programot, amin
keresztül célul tűzték ki a gyermekek természetszeretetének növelését. A Kisalföldi Erdőgazdaság erdei iskolái amikor csak lehet, teljes
létszámmal működnek, hisz nagy irántuk az érdeklődés. Eseti jelleggel egy-egy napos erdei
iskolai foglalkozásokat is tartanak az erdőgazdaság különböző helyein.
Limp Tibor hangsúlyozta, a gyerekek nyitottak,
fel lehet kelteni az érdeklődésüket. Bízni kell a
következő generációkban, hiszen az erdők nekik fejlődnek, az ő felelős gondolkodásuk –
amit most ültetünk el bennük – viszi tovább a
környezetbarát szemléletet.

2021. március 26.

19

KOMOLY KOCKÁZATOT JELENTENEK
AZ ÜRESEN ÁLLÓ ÉPÜLETEK VÍZVEZETÉKEI!

A vezetékekben hosszú ideig pangó vizek egyrészt fémvegyületeket
oldhatnak ki a vízcsövekből, vízcsapokból, másrészt az állott víz bakteriális fertőzések gócpontjaivá válhat. Vagyis egy hónapokig lezárt
lakás csöveiben újranyitáskor már messze nem azt a minőségű vizet
találjuk, mint amikor lezártuk.
Szöveg, fotó: Pannon-Víz Zrt.

A Pannon-Víz Zrt. mint szolgáltató a törvényileg meghatározott szolgáltatási pontig felel a
víz minőségéért. Eddig a pontig kötelessége
biztosítani a víz minőségét, illetve ellenőrizni,
öblíteni és karbantartani a vízellátó rendszert.
Az üres lakások pangó vízvezetékeiben lejátszódó vízminőség-változásokra csak a szomszédok bejelentéseiből következtethetünk. Az
épületek belső hálózatának karbantartása a tulajdonos feladata – magyarázza Hancz András,
a Pannon-Víz Zrt. laboratóriumvezetője.

SOHA, SENKINEK
NEM AJÁNLJUK, HOGY
SAJÁT KÚTVIZÉBŐL
BEVIZSGÁLTATÁS
NÉLKÜL IGYON
Legutóbbi esetünk egy nádorvárosi társasházban történt. A lakás bérlői panaszkodtak a vízminőségre, állott dohos szagát érezték a csapvíznek. Az utcai vezetékeken minden rendben
volt. Kiderítettük, hogy ez a lakás hónapokig
üresen állt, ráadásul egy használaton kívüli helyiség vízvezetékében még mindig ott volt a
pangó víz. Javasoltuk, rendeljék meg egy vízvezeték-szerelő szakembertől a lakás vízvezetékhálózatának kifertőtlenítését.

Másik esetünknél ügyfelünk zuhanyzáskor
érezte a víz kellemetlen dohos szagát. A szomszéd lakás évekig lakatlan volt, ennek vízrendszerében lévő pangó víz okozott gondot. Egy
alapos fertőtlenítés segített. A kellemetlen
szagokat megszüntethetjük, ha a meleg vizet
biztosító kazán hőfokát 65-75 °C-ra emeljük,
és ezt a melegebb vizet az összes vízcsapon
egyidejűleg kb. 10-15 percig folyatjuk. A karbantartás alatt legyünk óvatosak a forró vízzel!
Ez az eljárás a legtöbb esetben elpusztítja a
szaghatást okozó baktériumokat. Ha a probléma ezután is fennáll, érdemes szakembert
megkérni a fertőtlenítésre.
Kérjük, figyeljenek oda, ha olyan helyiséget, ingatlant, hétvégi házat kezdenek újból használni,
ami régóta le volt zárva, ott jól folyassák ki a vízcsapokat. Ha ezek után még mindig szokatlan
ízét érzik a víznek, hívjanak vízvezeték-szerelőt
és bízzák meg a rendszer fertőtlenítésével.
Fontos megemlíteni a családi házaknál lévő
fúrt kutak problémáját is. Soha, senkinek
nem ajánljuk, hogy saját kútvizéből bevizsgáltatás nélkül igyon. Nem okos dolog, ha a
saját egészségét kockára teszi valaki. Ha pedig másokkal, akár szomszédjaival is megteszi ugyanezt, az már bűncselekmény. A fúrt
kutakból működő hidroforos házi vízellátó
egységek az utcai ivóvízhálózatnál magasabb nyomással működnek. Ha a belső házi
vízhálózatot és az utcai vízvezetéket házon
belül összekötik, akkor kijuthat a saját kútvíz
az utcai hálózatba. Ezek a fúrt vagy ásott kutak

leggyakrabban a felső vízadó rétegből jutnak
vízhez. Vizük évtizedek óta nem biztonságos. Gyakran már a gyors kémiai teszteken
megbukik az ilyen vízminta, leggyakrabban a
költséges biológiai vizsgálatokat nem is érdemes elvégezni. A fenti kockázatok előidézésén kívül az a személy, aki a saját kútját
méretlenül összeköti a közműves csatornával, nem fizeti meg a jogos díjat az elvezetett
szennyvíz után.
Kérjük, minden fogyasztó tartsa be a vonatkozó előírásokat a saját, a szomszédok és valamennyi fogyasztó érdekében!

´´ VITTEK PANNONHALMÁRÓL A KÓRHÁZBA
ÉLETEROT
Egy raklapnyi Vis Vitalis ásványvizet ajándékozott a Pannonhalmi Bencés Apátság a Petz
Aladár Egyetemi Oktatókórháznak. Az adomány közel 500, Covid-osztályon dolgozó orvos, nővér és ápoló egynapi vízszükségletét
oldja meg. A kórháznak szánt ásványvizeket
szállító furgon hétfőn reggel kanyarodott be
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a sürgősségi betegellátó bejárata elé, ahonnan az épp szolgálatot teljesítő katonák segítségével rakodták be a 648 palack apátsági
nedűt a kórház folyosójára.
Dr. Horváth István, a kórház Igazgatási és
Szervezési Irodájának vezetője elmondta,

nagy szükség van a jelen helyzetben a nagylelkű apátsági adományra, hisz nevéhez méltóan frissítő életerőt ad a covidos betegeket
ellátó dolgozóknak. Az irodavezető hozzátette, a mostani szállítmány egyszeri támogatás, de a kórház szívesen fogadja a további
felajánlásokat.

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

HEGESZTO´´

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´´
FERTOTLENÍTIK
A JÁTSZÓTEREKET
Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

a kapukilincsek, fogódzkodók, csúszófelületek tisztítására.

r. Dézsi Csaba András polgármester
kezdeményezésére, a járvány terjedésének csökkentése érdekében a
Győr-Szol Zrt. megkezdte a kezelésében lévő játszóterek, kültéri fitneszeszközök fertőtlenítését.

D

A játszóterek kapujára, vagy ahol kerítés nincs,
az eszközök valamelyikére, jól látható helyre kitesz a szolgáltató egy fertőtlenítési naplót, melyen szerepel az elvégzett fertőtlenítés pontos
ideje. A játszótereket a fertőtlenítéstől számított 30 percig nem szabad használni.

A jó idő közeledtével várhatóan egyre többen keresik fel a játszótereket, ezért a
szolgáltató megkezdi a rendszeres fertőtlenítésüket. A munka során közel 140 játszótér fertőtlenítését végezik a Győr-Szol
munkatársai. Különös figyelmet fordítanak

A fertőtlenítés senkit sem mentesít az érvényben lévő járványügyi előírások betartása alól,
és továbbra is szükség van a higiéniai szabályok
betartására, például a rendszeres és alapos
kézmosásra. A játszótereket továbbra is mindenki saját felelősségére használhatja!

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat
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

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
Ahogy Győrben, úgy Poznanban is megemlékeztek a lengyel–magyar barátság napjáról március 23-án. Lengyelországi testvérvárosunkban egyébként március 20-tól
szigorították a járványügyi szabályokat.
Ugyanekkor ismét kijárási tilalmat vezettek
be az éjszakai órákra, 19 órai kezdettel Colmarban és a régióban is. Hétvégén a már
jól ismert helyszíneken és időpontokban újra lesz tesztelés Dunaszerdahelyen, ahol a
szigorú szabályokból a napokban részleges
lazítások történtek. Ingolstadtban és Sindelfingenben ezzel szemben ismét szigorítanak a fertőzöttek emelkedő száma miatt. Wuhanban március közepe óta már a
18 és 59 év közöttieket oltják a koronavírus
ellen, összesen 15 oltóponton. Nof Hagalilban azok válthatnak jegyet az előadásokra, akik már legalább két hete megkapták
mindkét oltásukat, vagy igazoltan átestek
a fertőzésen hat hónapon belül.

Brassóban az elmúlt héten rövid idő alatt
hatalmas mennyiségű hó esett. A vizes hóréteg miatt fák dőltek ki, komoly problémát
okozva a közlekedésben. Nyizsnyij Novgorodban is a hóhelyzet uralja a híreket, a
munkagépek pedig a nap 24 órájában dolgoznak. Közben a városban már az áradásra
is készülnek, riasztási fokozat lépett életbe.
Április 23-án nyílik a nagyszabású országos kertészeti kiállítás Erfurtban. 171 napon át virágba borul a város: 430.000
négyzetméter területen több mint 50 tematikus kertben, 600.000 virágban gyönyörködhetnek az oda látogatók a járványügyi előírások szigorú betartása mellett. Kuopio Tampere után a második legjobb lett a finnországi városok között a
„Vonzerő & Hatás” tanulmány eredménye
szerint, amely a városok regionális vonzerejét vizsgálta.

´´
´´
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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Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurtni
csere, redőnyjavítás. Ingyenes
felmérés! 0670/2339213.
Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás, gyökérkivé
tettel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322

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

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. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/6708268,
Győr, Árpád út 53. Tipp
Topp mosoda

Permetezés, kertrendezés,
füvesítés szakembertől, ga
ranciával. Tel.: 0670/384
8217
Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek

T

SZÜCSI AUTÓSISKOLA
• Gyôr, Árpád út 50.
(Árpád parkolóház melletti tízemeletes)
Érd.: 06-70/341-5300, 96/326-300

• Gyôr, Marcalváros II.
Örkény István utca 17.
Érd.: 06-20/325-0728, 96/890-460

• B, B+E • AM, A1, A2, A, B-vel A1
• C, C+E kategóriákban. • GKI szaktanfolyami képzés
TÁVOKTATÁS ÉS TANTERMI KÉPZÉS IS!

Keress minket a Facebookon
és a szucsisuli.hu oldalakon

2020. IV negyedév statisztika Szücsi Suli Kft.

Kategóriák

ÁKÓ (%)
gyakorlat

VSM (%)
elmélet

VSM (%)
gyakorlat

KK (képzési
költség Ft)

AM

0%

0%

0%

74.800 Ft

A1

0%

0%

90,91%

138.300 Ft

A2

0%

90,91%

138.300 Ft

A

0%

0%

90,91%

178.300 Ft

B

125,37%

0%

68,13%

58,68%

260.712 Ft

C

100%

0%

0%

363.700 Ft

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

FELNÔTTKÉPZÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: B/2020/004054

SZOLGÁLTATÁS

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/5420720
Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszere
lés. Érdeklődni lehet telefo
non: 0630/8720564
Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós szigetelését vállal
juk garanciával. www.huzat
mentes.hu Telefonszám: 06
30/5209228.

ALLERGIAMENTES
nemesacél ékszerek

• Kedvező árak
• Egyedi ékszergyártás
• Javítást vállalunk
• Aura-csakra fotózás
Győr, Zrínyi utca 37.
Nyitva: h–p.: 14–18 óráig
www.crysteelgyor.hu
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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. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/5642280.
Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633.
Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198

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

modern környezet
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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Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostető
szigetelést, falap javítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
30/3762712

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, He
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Érd.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!
Vásárolok szőrmebundákat,
használt ruhát, könyveket
és egyebeket. 0620/556
7141
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: 06
20/5299861.
LAKÁSCSERE

96/505050
Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást

cserélne 5080 nmes, 2
vagy több szobás, határozat
lanhatározott idejű bérle
ményre. Sárás, Kismegyer,
Ménfőcsanak városrészben.
(Hirdetésszám: 738)
Belvárosi, 1 szobás, 39 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 3540 nmes, 1
szobás, határozotthatáro
zatlan idejű belvárosi és ná
dorvárosi bérleményre. Pa
nelépületben maximum a 2.
emelet jöhet szóba. (Hirde
tésszám: 739)
Marcalváros Ien 2 szobás, 55
nm2es, összkomfortos, hatá
rozott bérleti szerződéses la
kást cserélne 34 szobás, 60
80 nmes, határozatlan–hatá
rozott idejű, erkélyes, tároló
val rendelkező bérleményre.
Lift nélküli házban maximum
a 2. emeletig, Marcal I–II. és
Nádorváros városrészben.
(Hirdetésszám: 740)
Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm
es, komfortos, teljesen felújí
tott, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne 6070
nmes, 23 szobás, határozat
lanhatározott idejű bérle
ményre. (Hirdetésszám:741)
Szigeti, 1 szobás, 38 nm
es, gázkonvektoros, mű

anyag ablakos, zeneiskolá
hoz közeli, határozott ide
jű bérleti szerződéses la
kást cserélne 2 vagy 1+2
fél szobás, 5560 nmes,
határozott, határozatlan
bérleti szerződéses lakás
ra. Sziget, belváros előny
ben. Tartozás kizárva. (Hir
detésszám: 332)

Győrmarcalvárosi, 53 nmes,
1+2 fél szobás, összkomfor
tos, távfűtéses, felújított für
dőszobás, szőnyegpadlós szo
bás, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne marcal
városi, nagyobb, 4 szobás,
6080 nmes, határozatlan
bérleti szerződéses bérlakás
ra. Marcalváros II. előnyben.
(Hirdetésszám: 333)

GYŐRÚJFALU
Község Önkormányzata
álláspályázatot hirdet

KERESEK

FALUGONDNOK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ
KÖZMUNKÁS
MUNKAKÖRÖKBE
várjuk jelentkezését.

régi fényképezőgépet, filmfelvevőt,
vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON.

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

Önéletrajzát és motivációs levelét küldje el:
igazgatas@gyorujfalu.hu címre

INFÓ: 20/911-88-00
Munkakezdés azonnal,
bérezés megegyezés szerint.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
álláshelyet hirdet:

• KONYHAI KISEGÍTŐ •
• TAKARÍTÓ •
• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •
• KÖNYVELŐ •
• MUNKAÜGYI ELŐADÓ •
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
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MÁTYÁS ÉS BEATRICE KALANDJAI

MIT CSINÁLT FELSÉGED
3-TÓL 5-IG?
A Mikszáth Kálmán Szelistyei asszonyok című kisregénye alapján,1964ben készült filmvígjátékot tűzte műsorára a Győrplusz Filmklub, melyet a
Győr+ Televízióban április 2-án 19.30-tól tekinthetnek meg az érdeklődők. Aki lemaradt, az április 11-én 16 órakor kapcsoljon a Győr+ TV-re.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchív.hu

A

Makk Károly által rendezett alkotás nem
egy klasszikus történelmi film, hiszen a
krónikákból kihagyott epizódokra koncentrál, gyakran mellőzve a történelmi hűséget, cserébe azonban gyakran megnevettet.
A történet szerint Mátyás király udvarában a
barátok szorgalmasan írják a krónikát. A kancellár kioktatja őket, hogy Mátyásról csak
mint bölcs és erényes uralkodóról szabad
megemlékezni. A vidám történet viszont

azokról a gáláns kalandokról és epizódokról
szól, amelyekben valószínűleg bővelkedett a
reneszánsz uralkodó udvara. A bölcs Mátyás
király álruhában elhagyja a palotát, hogy a
császári és pápai követek unalmas fogadása
helyett inkább három csinos szelistyei aszszonynak tegye a szépet. Persze hitvese, Beatrice gyanút fog, és kedvenc udvarhölgyével
szintén álruhában indulnak Mátyás felkutatására. Beatrice sok bonyodalom és különös
kaland után az Egyszarvúhoz címzett fogadó
ablakpárkányán találkozik össze férjével, végül mindkettejüket gúzsba kötve viszik az udvarba. Beatrice kénytelen a három asszony
szüzessége mellett tanúskodni.

A filmben a kor ünnepelt színészeit láthatjuk: Psota Irén, Darvas Iván, Bárdy György, Pap Éva, Pécsi
Ildikó, Tordai Teri, Szendrő József, Gobbi Hilda, Fónagy Márta mellett Szilágyi István is feltűnik a
moziban, aki Jánost, a fogadósné fiát alakítja.
Érdekesség, hogy a film külső felvételeihez a Farkas-hegyen építették fel Dóczy várát a hozzá tartozó faluval. A felvételen látható hagyományos,
fajtiszta magyar agarak pedig Nagyecsedről, Szoboszlai Károly tenyésztőtől származnak.
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REGISZTRÁLT 6–7. OSZTÁLYOSOK
CSAPATNÉV: ............................................................................................

4.

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

ISKOLA:

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

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

GYŐRIEK
BEKÜLDŐ NEVE:
Szervezők: Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és Győr+ Média

GYŐR VÁROSRÉSZEI
Készítette: Antaliné Hujter Szilvia osztályvezető könyvtáros, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

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

..................................................................................................................................
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1. Magyarország egyik legszebb barokk belvárosa a
győri. A 17–18. században állított szobrok máig a
győri városkép meghatározói. Melyiket állíttatták a
legenda szerint engesztelésül, az ördöggel cimborálás bűne miatt?
1. Mária-oszlop (1686)
2. Frigyláda-szobor (1731)
X. Szent Mihály arkangyal szobra (1764)
2. Újváros területén pár száz méteren belül öt különböző felekezet temploma áll. A ma álló épületek milyen sorrendben épültek?
1. zsinagóga, katolikus templom, rác templom
2. rác templom, evangélikus templom, zsinagóga
X. katolikus templom, református templom, rác
templom

6. Győrhöz közeli szőlőskert volt már a középkorban
is, fejlődésében szerepet játszott a vasút és a huszárlaktanya építése. A 18. században csatlakozott Győrhöz. Melyik városrészről van szó?
1. Szabadhegy
2. Kismegyer
X. Győrszentiván
7. A 17. században a török által elpusztított Győrszentivánt
a pannonhalmi főapát telepítette újra. Milyen nemzetiségűek voltak az új letelepülők, akiknek leszármazottjai ma is élnek a településen és nevükben ma őrzik származásukat?
1. horvátok
2. rácok
X. magyarok

3. Győrsziget városrész 1905-ig önálló község volt, mely
a belvárosához közel, de folyók által körbevett területen
feküdt. Melyik folyó választotta el Újvárostól?
1. Rábca
2. Rába
X. Mosoni-Duna

8. A kismegyeri dombon a XVII. század elején Győr védelmére kis erődítmény épült, az itt tartózkodó katonák feladata az ellenség mozgásának figyelése. Hogy
nevezték az építményt?
1. Tarisznyavár
2. Andrásvár
X. Világosvár

4. A győri vár Fehérvári-kapuja előtti terület a török
háborúk után újra benépesült, közigazgatásilag Győr
részévé vált. Melyik földrajzi név nem köthető a jelenlegi Nádorváros területéhez?
1. Királyfölde
2. Majorok
X. Pataháza

9. Bácsán, a templom előtti emlékoszlopon a városrész
történetével kapcsolatos legfontosabb események és
dátumok olvashatók, így az első okleveles említés és a
Győrhöz csatlakozás évszáma. Melyek ezek?
1. 1231, 1966
2. 1720, 1945
X. 1848, 1966

5. A Gúnárvárosnak is emlegetett szigetközi település
1905-től Győrszigettel egy időben csatlakozott Győrhöz. Melyik volt ez a község?
1. Bácsa
2. Révfalu
X. Likócs

10. Ménfőcsanak, mely 1970-től Győr része, korábban három
különálló község, Csanakfalu, Csanakhegy és Ménfő egyesítésével jött létre. Melyik évben lett a három faluból egy?
1. 1922
2. 1934
X. 1970

11. A gyárvárosi munkástelep főterén épült templom
1929-ben készült el, tervezője Árkay Aladár volt.
Hogy nevezik?
1. Szent Erzsébet-templom
2. Jézus Szíve-templom
X. Nagyboldogasszony-templom
12. Győr első paneltechnológiával készült lakótelepe
Adyváros, mely 1967-től tíz éven át épült. Az új lakótelepen 1975-ben nyílt meg a Felszabadulás (ma Szigethy Attila) úton egy élelmiszerbolt, mely ekkor Győr
legnagyobb üzlethelyisége volt. Mi volt a neve?
1. Felszabadulás ABC
2. Barátság ABC
X. Verseny ABC
13. Győr újabb panelházas lakótelepe kezdetekben
Kun Béla nevét viselte. Mikor kapta a ma is használt
Marcalváros elnevezést?
1. 1981
2. 1991
X. 2001
13+1. A közigazgatásilag Győrhöz csatolt települések
közül melyik fekszik a Rábca partján?
1. Gyirmót
2. Pinnyéd
X. Likócs

Beküldési határidő: április 7.
Diákok: pnmargo@mvbmk.gyor.hu
Győriek: arrabona@gyorplusz.hu
A fődíjsorsoláson azok a győriek
vehetnek részt, akik a 6 totóból
legalább 4-et visszaküldenek.

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

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

MÁRC. 27-TÓL ÁPR. 2-IG

Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
Derítsék ki, mi is az igazság, és mi nem az, különben nagyon belebonyolódnak a történésekbe. Jobb, ha addig nem is cselekszenek, bár ezt nagyon nehéz lesz megállniuk. Párjukra számíthatnak, önök mellett áll, tökéletesen átlátja a helyzetet. Kerüljék a munkahelyi bonyodalmakat.
BIKA
Fordítsanak a héten több időt önmagukra, céljaikra. Ne hagyják,
hogy minden energiájuk elmenjen apró-cseprő feladatokra, próbálják rendszerezni az eseményeket. Gyűjtsenek most erőt a nagyobb feladatokra, pótolják az elvesztegetett energiáikat. Pénzügyeikre sem ártana ránézniük.
IKREK
Tökéletesen átlátják a helyzetet, olyan érzésük van, mintha moziban ülnének, látják kívülről az események hátterét, kinek milyen
szándéka van, ki mire készül, ki kit fog becsapni. Ez némi fejtörést
okoz önöknek, hallgassanak a lelkükre, és eszerint cselekedjenek.
Nem lesz könnyű.
RÁK
Amennyi időt csak tudnak, pihenjenek a héten. Ne törődjenek
most felesleges ügyekkel, feladatokkal, ne forgácsolják szét erejüket. Koncentráljanak most a legfontosabbra, hagyják a vitákat,
a félreértéseket most másokra. Legyenek nagyon céltudatosak
döntéseikben, legyenek összeszedettek.
OROSZLÁN
Vigyázzanak erejükre, energiáikra, hiába lelkesednek valamiért,
nem tudnak mindenkit ezzel motiválni. Kicsit hozzák rendbe saját
ügyeiket, foglalkozzanak önmagukkal, inkább töltődjenek az eseményekből, ne osszák szét feleslegesen az energiáikat.
SZŰZ
Nem értik hirtelen az eseményeket, maradjanak külső szemlélők,
különben ugyancsak felidegesíthetik magukat. Most még megvédeni sem tudják magukat, nem igazán hallgatják meg a véleményüket. Így jobb, ha pár lépést hátralépnek, várják ki, míg lecsillapodnak a kedélyek önök körül.
MÉRLEG
Hallgassanak megérzéseikre, azok nem hazudnak önöknek. Még
ha jó szándékkal is akarnának cselekedni, nem biztos, hogy most
bele kellene avatkozniuk vitás helyzetekbe. Csak akkor cselekedjenek, ha megkérik erre önöket, különben bűnbakot csinálnak magukból nagyon könnyen.
SKORPIÓ
A héten egészen biztosan nem fognak unatkozni. Nagyon sok
munka vár önökre, ráadásul ki kell bogozniuk olyan szálakat,
amiket mások kevertek össze. Hallgassanak emberismeretükre, ne legyenek jóhiszeműek. Párjukkal tervezzenek közösen,
most szükségük van erre.
NYILAS
Minden úgy alakul, hogy az önöknek kedvez, csak ismerjék fel
ezeket a helyzeteket. Bízzanak most önmagukban, tudásukban.
Párjuk is inspirálja önöket, talán ez most a legfontosabb. Nagyon
pozitívan alakul párkapcsolatuk, éljék át minden boldog percét, ne
aggódjanak.
BAK
Ne hergeljék magukat feleslegesen, így nagyon sok energiát megspórolhatnak. Gondolják át, mi az, ami fontos, mi nem, és csak e
szerint cselekedjenek. Kicsit érdemes visszavonulniuk, rendet
tenni gondolataik között. Figyeljenek párjukra is, ne hanyagolják
el most őt sem.
VÍZÖNTŐ
Ugyancsak felgyorsulnak most az események önök körül, és ezt
meglehetősen élvezik is. Végre érzik, hogy élnek, hogy fontosak,
hogy fontos az, amit csinálnak. Újra önmaguk tudnak így lenni, és
ez mindenre kihatással van persze. Párjuk is örül annak, hogy
most már visszakapta önöket.
HALAK
Párkapcsolatuk kerül a héten előtérbe, tegyenek meg mindent,
amit csak tudnak, hogy a harmónia helyreálljon önök között. Sok
a feladata mindkettejüknek ebben az időszakban, legalább a pihenőidőszakokat töltsék együtt, olyan dolgokkal, ami feltölti önöket. Így nem lesz semmi baj.

MÁRCIUS 27. 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
Nagyböjti és húsvéti népszokások –
Dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész előadása
Credo – katolikus krónika
A tetőfedő – kisfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
Békebeli Budapest – dokumentumfilm
Nyugdíjas Egyetem – digitális média
Győri7 – heti hírösszefoglaló

MÁRCIUS 28. 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
19:00
20:00
20:30
21:00
22:00
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Öko-logikus – magazin
Csoportkép – dokumentumfilm
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Credo – katolikus krónika
Portré – Kerényi József építész
Creative chef – főzőműsor
Szigetmonostor a béke szigete
Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
Határtalan tudás – Válság a világban és itthon
Szigetmonostor a béke szigete
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
A veréb is madár – Győrplusz Filmklub
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nagyböjti és húsvéti népszokások –
Dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész előadása
Gázfröccs – autós magazin
Kertbarát – kertbarátok magazinja
A magyarság totemállatainak nyomában
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Polgár Judit 40 – dokumentumfilm

MÁRCIUS 29. HÉTFŐ
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
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.)
Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Építech – házépítők magazinja
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
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó

MÁRCIUS 30. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

09:25
09:45
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Üzleti negyed – gazdasági magazin
A tetőfedő – kisfilm
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Ahonnan elindultam – Boráros Imre színész
Csoportkép – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei

MÁRCIUS 31. 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
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 1. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:30
17:45
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Navigátor – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Kvantum – tudományos magazin
Nagyböjti és húsvéti népszokások –
Dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész előadása
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
A tojásíró – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...!
Híradó – Győr és a régió hírei
Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 2. PÉNTEK
Híradó – Győr és a régió hírei
Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A völgy hangja – dokumentumfilm
Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Mit csinált felséged 3–5-ig? – Győrplusz Filmklub
A tojásíró – dokumentumfilm
Nagyböjti és húsvéti népszokások –
Dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész előadása
22:30 Fába vésett történelem
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:15
18:45
19:00
19:30
21:00
21:30

2021. március 26.

27

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 Kuka Berci-ajándékcsomag. Előző
rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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ÚJ EDZŐ AZ ETO KISPADJÁN

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

K

évi keret összeállítása ahhoz, hogy jobb eredményt érjen el a klub, mint amit az elmúlt években sikerült” – mondta a frissen kinevezett új
vezetőedző, Dobos Barna.

CSATÓ SÁNDORT DOBOS BARNA VÁLTJA
Fotó: eto.hu

özös megegyezéssel szerződést bontott
az ETO FC Győr Csató Sándorral. Az eddigi vezetőedző helyét dr. Dobos Barna
veszi át a labdarúgó NB II. 11. helyén álló csapatnál. A Dunaújvárost és a Zalaegerszeget az
NB I.-ben is irányító Dobos egyik első és legfontosabb feladat az lesz, hogy felmérje, a keretből kikre számíthat a következő idényben.

A gyógyszerész és közgazdász végzettséggel is
rendelkező pro licences edzőt 2012-ben nevezték
ki a Dunaújváros élére. A csapatot előbb az NB II.be, majd az élvonalba juttatta, és 2019-ben az NB
I.-be vezette a Zalaegerszeget is. 2020 májusában
nevezték ki a Szeged-Csanád Grosics Akadémia
vezetőedzőjének, ahonnan év végén távozott.

A klub honlapján megjelent közleményben az
elmúlt fordulók eredménytelenségével, illetve
a mutatott játékkal indokolják azt, hogy Csató
Sándornak távoznia kell. Dobos Barna kontraktusa 2022. június 30-ig szól, és kedden már ő
tartott edzést az ETO felnőttcsapatának.

Az ETO Csató Sándor vezetésével ebben az
idényben 29 mérkőzést játszott, tizenegyet nyert
és ugyanennyit vesztett el, emellett van a csapatnak hét döntetlenje is. Megszerzett 40 pontjával a zöld-fehér együttes a tabella 11. helyén
áll a 20 csapatos NB II.-ben.

„Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy múltú,
tradicionális klubhoz kerültem. A következő
időszak feladata a csapat felmérése és a jövő

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
MÁR HAVI NETTÓ

88.888 Ft -tól
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

S

www.carmenrent.hu

zegeden rendezték az evezősök felnőtt
válogató versenyét a gróf Széchényi
István Evezős Központban. A GYAC-ból
Szabó Bence, a szolnoki Furkó Kálmán győzött férfi kormányos nélküli kettesben, könnyűsúlyú kormányos nélküli kettesben és könnyűsúlyú kétpárevezősben, dr. Papp Gergely
Márton szintén első helyezést ért el a férfi
négypár tagjaként. Szigeti Roland is aranyéremmel zárt, mégpedig a könnyűsúlyú
négypárevezősök között. Fehérvári Eszter
nagy meglepetésre a normál súlyú hölgyeknél harmadik, míg könnyűsúlyban első helyezést ért el egypárevezősben. Hárman olimpiai és paralimpiai kvalifikációs lehetőséget
vívtak ki: Szabó Bence könnyűsúlyú kétpárevezősben képviseli Magyarországot az olaszországi Varesében, április elején. Papp Gergely
Márton férfi négypárevezősben állhat rajthoz
Luzernben a végső olimpiai kvalifikációs viadalon, míg a fogyatékkal élők PR1 kategóriájában egypárevezősben Pető Zsolt küzdhet
meg a paralimpiai részvételért.

TOKIÓIG EVEZHETNEK

Kecskemétről, a 113. Mezei Futó Magyar Bajnokságról is sikerekkel tértek haza a GYAC sportolói,
a győri lett a harmadik legeredményesebb klub a
pontot szerző 32 egyesület között. Bajnoki címet
szerzett 4,5 km-en az egyesület U18-as korosztályú lánycsapata Jó Alíz, Holubecz Hanna, Molnár
Vivien összeállításban. Az U20-as mezőnyben a
Marx Balázs, Marx Bálint, Pintér-Horváth Mátyás

Fotó: Czucz Bálint

alkotta csapattal győri győzelem született. A dobogó második fokára állhattak fel a győri U14-es
lányok, Fekete Sára, Sipos Veronika, Orsós Zsolna
Katalin. Második helyen végzett Marx Balázs 8
km-es távon, és harmadik helyen futott be a célba Fekete Sára, aki a 70 fős mezőnyben a csapattal szerzett ezüstje mellé gyűjtötte be élete első
országos bajnoki érmét.
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MERT AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK
Szerző: Pulai Sarolta
Fotó: O. Jakócs Péter

M

indössze három nap. Ennyi idő állt
rendelkezésre ahhoz, hogy a magyar
válogatott feltegye a koronát az elmúlt évek kemény munkájára. Három mérkőzésen dőlt el, hogy 2021 júniusában Tokióban
a Yoyogi National Stadiumban felhangzik-e
vagy sem a magyar Himnusz. A második napra
viszont minden körvonalazódott és eldőlt,
2008 után újra olimpiai résztvevő a magyar női
kézilabda-válogatott.
A háromnapos selejtezőtornának nem kisebb
volt a tétje, mint az olimpiai részvétel. Pénteken
Kazahsztán válogatottja ellen kezdte meg szereplését az Elek Gábor irányította csapat. A nagy
arányú győzelem után a szövetségi kapitány elmondta, együttese számára a torna még csak
most kezdődik, hiszen szombaton is és vasárnap
is jóval erősebb ellenfél ellen kellett pályára lépni.
A kazah meccsen Kovács Anett először húzta
magára a címeres mezt, mely elmondása szerint
rányomta bélyegét a játékára. „Az elején nagyon
izgultam, látszódott is a teljesítményemen. A
második félidőben össze tudtam szedni magamat, a többiek is biztattak, ekkor már a helyzeteimet is tudtam értékesíteni. Nem gondoltam,
hogy ilyen nagy lesz a különbség, de örülök, hogy
ennyi lerohanásgólt lőttünk.”
Az egymás biztatása, az egymásért való küzdelem és a mérhetetlen akarás látszott a csapaton
szombaton, a szerbek elleni találkozón. Talán a
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nézők nélküli mérkőzés egyik jó oldala, hogy hallani, mit mondanak egymásnak a lányok a pálya
széléről és a pályán egyaránt. Mindenki tudta,
hogy ezen a meccsen is múlhat több év munkája.
Folyamatos lelkesítés, a másik buzdítása hallatszott, és ha volt is egy-egy rossz periódus a találkozón, valaki mindig ki tudta lendíteni a szekeret.
Egy oroszlánként vetették rá magukat a szerbekre, és a tűz, mely ott csillogott a szemekben, meghozta a sikert. A megállíthatatlan Szöllősi-Zácsik

HÁROM
MÉRKŐZÉSEN DŐLT EL,
HOGY TOKIÓBAN
FELHANGZIK-E
A MAGYAR HIMNUSZ
Szandra a találkozó után elmondta, két éve, mikor
visszatért, nem gondolta volna, hogy Tokióban pályára léphetnek „Mindenkinek az álma, hogy pályára lépjen az olimpián. Még mindig eksztázisban
vagyok. Óriási hangulat van az öltözőben, mindenki ugrál, ünnepel, üvölt a zene! Most már kimondhatom, hogy ott vagyunk az olimpián, de a
keretbe kerülésért azért még meg kell küzdeni. Én
nagyon szeretnék ott lenni Tokióban, úgyhogy elkezdem intézni a gyerekfelügyeletet!”
Igaz, a sikert zárt kapuk mögött érték el a lányok,
de a csapatkapitány Kovacsics Anikó elmondta,

érezték a feléjük áradó szeretetet. „Ugyan üres volt
a csarnok, de éreztük, hogy sokan szorítanak értünk. Örülök neki, hogy ebben a mostani helyzetben kellemes pillanatokat tudtunk szerezni az országnak. A csapattársaimhoz hasonlóan én is úgy
álltam hozzá, hogy ez életem legfontosabb mérkőzése, és szerencsére úgy alakult, hogy ez lett a
csapattal életem egyik legjobb meccse is. Mindenki
tisztában volt azzal, mi ma a tét. Egész nap nagyon
együtt voltunk, és aztán az első perctől nagyon
koncentráltunk, így stabilan tartani tudtuk az
előnyt. Úgy voltam vele, ha négykézláb mászom le
a pályáról, ezt akkor is meg kell csinálni.”
A csapat elbírta a terhet, így már a szombati
napon kiharcolta az olimpiai részvételt. Legutoljára Pekingben játékosként, most szakmai
tanácsadóként segítette a lányokat Görbicz
Anita, aki úgy fogalmazott: „Minden sportolónak az olimpiai részvétel az álma, örülök, hogy
megtapasztalhatják ezt. Nagyon jó a lányokkal
dolgozni, akarnak, küzdenek, harcolnak, nagyon nagy szívük van. Ha ezt a pályára ki tudják
vinni, akkor nagyra hivatottak lehetnek. Az akarással az oroszok ellen sem volt gond, de a harmadik nap, harmadik meccs, benne volt a lábakban és a fejekben a fáradtság. Tovább kell
építkezni, mert egyre jobbak szeretnénk lenni.”
Tomori Zsuzsanna, a csapat rangidős játékosa
pedig az oroszok elleni tét nélküli mérkőzés
után azt mondta, ez a válogatott képes egy-két
meglepetést is okozni az ötkarikás játékokon.
Mi pedig reméljük, hogy ez így lesz, és minél
többször tehetjük szívünkre kezünket és a televízió előtt énekelhetjük a magyar nemzet
Himnuszát.

„MINDEN JÁTÉKOS VÁGYA

AZ OLIMPIAI RÉSZVÉTEL”
Akció: március 26—április 1.

Szerző: Pulai Sarolta
Fotó: O. Jakócs Péter

Hagyományos
eljárással készült
füstölt szívsonka

G

örbicz Anita 2018. március 22-én hivatalosan is elköszönt a válogatottól, mint játékos.
Összesen 233-szor öltötte magára a címeres mezt és 1111-szer vette be góllal az ellenfél kapuját. A sportág királynőjének két olimpia adatott
meg játékosként, most pedig szakmai tanácsadóként újra részt vehet az ötkarikás játékokon.
2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben is a kvótát szerzett csapat tagja volt. „Nem gondoltam volna
akkor, hogy a pekingi lesz az utolsó olimpiám játékosként. Visszatekintenék négy évvel korábbra, hiszen az
athéni volt az első ötkarikás játék, amin részt vettem.
Az még inkább az élményről szól, hiszen ott vagy,
benn vagy az olimpiai faluban, csapatok jönnek-mennek. A pekingi viszont komolyabb volt, itt már tudtuk,
mire készülünk, és nem mellesleg elég szép eredményt értünk el, hiszen negyedikek lettünk.”
A magyar válogatott több mint tíz év után újra kijutott az olimpiára, ahol az egykori csapatkapitány szakmai tanácsadóként segítette a lányok
menetelését. „Tavaly január óta segítem a válogatott munkáját. Az elmúlt hétvége fantasztikus
volt. Minden sportoló álma, hogy kijusson az

3199 Ft/kg
Füstölt hátsó csánk

1299 Ft/kg
Marhalábszár

1999 Ft/kg
olimpiára. Örülök, hogy ez sikerült, rengeteget
dolgozott ezért a csapat.” Görbe arra a kérdésre,
hogy mennyire fogadják meg tanácsait a játékosok,
azt mondta: „Nemcsak megfogadják, hanem ki is
kérik a véleményemet. Egy megbeszélés alkalmával
azt szerették volna a játékosok, hogy többet foglalkozzak velük.”
A szakmai tanácsadó azt mondja, nagy lehetőség
van a csapatban és szerinte okozhatnak meglepetést nyáron Tokióban, de addig is még sok feladat
vár a válogatottra, legelőször az Olaszország elleni
világbajnoki selejtező mérkőzés.

A LEGJOBB NÉGY KÖZÖTT
A GYŐRI KOSARAS LÁNYOK
Fotó: gyorikosar.hu

É

rvényesítette a papírformát és elsőként jutott az elődöntőbe az Uni Győr MÉLY-ÚT a női kosárlabda NB I.
rájátszásában, miután a negyeddöntő második felvonásán Budapesten is legyőzte a TFSE-MTK-t. Az első meccset hazai pályán 93–75-re, a másodikat idegenben 85–75-re nyerte
Iványi Dalma vezetőedző csapata. Beatrice Mompremier, a Győr
amerikai centere 22 ponttal és 16 lepattanóval vette ki a részét
a zöld-fehérek második, a továbbjutást eldöntő sikeréből.
„Nehéz volt, ezt tudtuk korábban is, hogy a TFSE az utolsó pillanatig küzd, most is így tettek. Azt gondolom, megérdemelten
jutottunk tovább, mert helyén volt a szívünk, az eszünk. Jó viszszajelzés ez a siker, innentől kezdve felszabadultan tudunk kosárlabdázni, és próbáljuk a legtöbbet kihozni a folytatásból.
Döntő volt, hogy nálunk négy-öt ember közül valaki a kulcspillanatokban mindig hozzá tudott tenni a játékhoz, de ezen
dolgozunk, hogy csapatként legyünk erősek” – nyilatkozta a
TFSE elleni második találkozó után Iványi Dalma.
Az UNI Győr tehát két meccsen letudta a párharcot és a
négy között a Szekszárd–Csata negyeddöntő győztese
lesz az ellenfele.

Marhacomb
Marhavelôscsont

2.499 Ft/kg
999 Ft/kg
Kacsacomb

1499 Ft/kg
Kacsaszív
Kacsanyak
Kacsafarhát

499 Ft/kg
299 Ft/kg
169 Ft/kg

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

229 Ft/db
Mesés túró 20%-os,
450 g, 975,56 Ft/kg

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

kartonos ár

189 Ft/db
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